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 فهرست      
 
ترسیم زیست بوم پیش از کرونا 

 
 کرونا؛ فرصت ها و چالش ها 

 
تاب آوری اداری؛ چرایی و چگونگی 

 
سیاستگذاری آموزشی در در دوران کرونا 

 
راهبردها، اقدامات، نتایج، پیامدها 

 



 کروناجهان پیش از  

 
چالش های جهانی و بین المللی 

  دهکده جهانی 
اقتصادهای مرتبط 
  بحران محیط زیست 

 
 ترسیم وضعیت ژئوپولیتیک ایران در منطقه 

 چالش های اقتصادی 
  تحریم 
  امنیت منطقه 
مذاکرات هسته ای 

 

چالش های حاکمیت و دولت 
تورم و نرخ ارز 
تامین کاالها و خدمات 
موانع صادرات و واردات 
فشارهای بین المللی 

 
ترسیم نظام اداری و نیروی انسانی دولت 

  کاهش بودجه 
تالش مستمر در مسیر اصالح و بهبود مستمر 
ضعف ساختاری 
 وری  بهره پایین بودن 



 
 هاکرونا، فرصت ها و چالش 

 
چالش ها و فرصت های جهانی 

 
 بهداشت و سالمت: اولاولویت 
 تغییر پارادایم دهکده جهانی 
تغییر نظام اقتصادی 
تغییرات ساختاری 
تغییر سبک زندگی و رفتار 
  ارتباطات غیراجتماعی 
بازتعریف مرزهای جغرافیایی 
تغییر نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری 

 

 دولتها و فرصت های حاکمیت و چالش 
 
 بیماری در ایراننرخ شتابان 
مواجهه سراسری 

 
 چالش ها و فرصت های نظام اداری 

 
 نظام سیاستگذاریتغییر 
تمرکز یا حکمرانی محلی 
بودن یا نبودن مسئله این است 
تنوع و تکثر سازمانی 



 آموزشکرونا، فرصت ها و چالش های  
 
 های آموزش در دوران کروناچالش 

 
 انداز مبهم و غیرشفافچشم 
 و رکود نظام های آموزشی  واپاشی، توقف 

 نظام آموزش عالی 
 نظام آموزش و پرورش  

 نظام آموزش کارکنان دولت
فقدان زیرساخت ها و ابزارها 
 آموزش   -دوگانه سازی سالمت 
 مدرس، محتوا، ابزار،  )لزوم تغییر پارادایم آموزش 

 (سنجش، آزمون و تمرین
کاهش حضور اجتماعی و ارتباط دوسویه 
کاهش اولویت آموزش، حذف بودجه آموزش 

 

 کرونافرصت های آموزش در دوران 
 
 و تمرکز ویژه بر آموزش  توجه 

 حوزه بهداشت و درمان : در گام اول
 نگرش و مهارت های جدید : در گام دوم

  جهان محلی 
 به ویژه در حوزه  )کمک آموزش به بهداشت

 (پیشگیری
دسترسی های گسترده و وسیع 
ظرفیت سازی 
عدالت آموزشی 
  صرفه به مقیاس؛ کاهش هزینه ها و افزایش

 مخاطبان
بیگ دیتا 
حذف زمان و آموزش شبانه روزی 
شبکه سازی 



چگونگیتاب آوری اداری، چرایی و    
 

بحران ها باید یکی از اهداف مهم و استراتژیک شان را تاب آوری در برابر سازمان ها 
.میزان دستیابی به آن را اندازه گیری کنندو در نظر بگیرند   

از . شده استارایه یکی از مدلهای اندازه گیری تاب آوری سازمانی توسط مک مانوس 
:سه محور اصلی عبارتند ازسازمانی، در آوری مدل، شاخص های تاب نطر این   

میزان موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی که شاخص هایی . ۱  
)Situational Awareness) سازمان را اندازه می گیرند.  

آسیب پذیری های کلیدی شاخصهایی که . ۲  
  ) Key Stone Vulnerabilities) سازمان را اندازه گیری می کنند.  

ظرفیت تطابق پذیری شاخصهایی که . ۳  
)Adaptive Capacity)  کنندسازمان را اندازه گیری می.  

 



 
 آگاهی موقعیتی

 
 محیط از سازمان درک و فهم موقعیتی، آگاهی یا شناسی موقعیت از منظور

 :طریق از را آن توان می که است، اش عملکردی و عملیاتی
 

  ها، فرصت از استفاده و نگری آینده در سازمان توانایی (الف
   آنها، احتمالی عواقب و بحرانها شناسایی توانایی (ب
 هستند، ها بحران ساز زمینه که عواملی دقیق فهم (ج
  دسترس، در بیرونی و درونی منابع از اطالع و آگاهی (د
   سازمان، فعالیت ادامه برای نیازهای پیش حداقل از درست شناخت (ه
 با ارتباط در که محدودیت هایی و تعهدات انتظارات، از درست شناخت (و

  .نمود گیری اندازه دارد، وجود ذینفع گروههای



 
 آسیب پذیری های کلیدی

 
 بر در را سازمان مدیریتی و عملیاتی های جنبه آن کلیدی، های پذیری آسیب از منظور

 موارد بر مشتمل و ببینند ها بحران وقوع از را اثرات بیشترین توانند می که گیرند، می
 :باشند می زیر
 االت ماشین و وسایل تجهیزات، تاسیسات، ها، ساختمان مانند فیزیکی های دارایی (الف

   متخصص نیروهای و گیران تصمیم مدیران، مانند انسانی، های دارایی (ب
 ارتباطات و روابط مانند ملموس، کمتر های دارایی (ج



 
 ظرفیت تطابق پذیری

 
 آن به که است، سازمان یک پویایی و فرهنگ به منوط پذیری، تطابق ظرفیت

  .نماید اتخاذ بحرانی و معمولی شرایط در را درستی تصمیمات تا دهد می اجازه
  

 :نمود گیری اندازه زیر طریق سه به توان می را سازمان یک پذیری تطابق ظرفیت
 سازمان در گیری تصمیم و  رهبری ساختار (الف 

 دانش و اطالعات نگهداری و انتشار کسب، نحوه (ب
 سازمان در تحمل قابل پذیری انعطاف و خالقیت درجه (ج 



 پنج استراتژی تاب آوری 



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 برنامه ریزی چابک و منعطف -1

 
 

 
 

  اندازسازی چشم*

 ساالنه ریزی برنامه*

 به هفتگی و ماهانه های برش*

 تحوالت به سریع واکنش منظور

 
 

 
 



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 اصالح فرآیندها و ساختارها -2

 
 

 
 

 ثبت نام
پرداخت  

 شهریه

صدور  
 تایید مالی

 ارزشیابی اجرا
صدور  

 گواهینامه

استعالم  
 مدرک

پاسخ به  
 استعالم 

 تبدیل فرآیندهای اجرای دوره های آموزشی از سیستم سنتی به الکترونیکی



 
 

 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا
 توسعه آموزش مجازی و تمرکز بر توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری -3

 
 

 
 

سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز  
 آموزش مدیریت دولتی

 غیرحضوریسامانه آزمون های 
 مرکز آموزش مدیریت دولتی

 علمی پژوهشی حقوق اداری فصلنامه   

 کاربر 79.000 کاربر ۱58.000



در دوران کروناسیاستگذاری آموزشی    

واکنش سریع به تحوالت و پیاده سازی چرخه سریع برنامه ریزی، اقدام،   -4
 1399/01/19مورخ   109345بخشنامه شماره  بازخورد، اصالح و یادگیری

برنامه ریزی، تولید محتوا و اجرای دوره ایمنی و بهداشت  محیط  اداری و استخدامی کشور  سازمان             
تاریخکار و بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری از   

1399/01/25 

نشست زنده رویکرد سازمانها  
در مواجهه با بیماریهای نوظهور 

1399/02/10 

دو نشست زنده با عنوان دورکاری در 
  -نظام اداری، الزامات و چالش ها

1399/04/4و 1399/03/21  



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 تعامالت و ارتباطات ارتقاء ضریب نفوذ آموزشی از طریق افزایش  -5
 شناسایی ظرفیت های نظام اداری در آموزش کارکنان دولت و همکاری های مشترک

مدیریت و برنامه ریزی و سازمان 
مراکز آموزش و پژوهش های 

 نگری استان هاتوسعه و آینده 

 وزارت ورزش و جوانان

 جمعیت هالل احمر

 هیات عالی گزینش 



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 انعطاف پذیری و توانایی انطباق با شرایط جدید -6

و آمادگی تغییر شیوه اجرای دوره های حضوری توانایی *
 به غیرحضوری و بالعکس  

 
با  نشست ها و همایش های مجازی جایگزین نمودن *

 همایش های حضوری 



 
 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا

 تمرکز بر استقرار نظام شایستگی  -7



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 شناسایی و شبکه سازی مدرسان و رابطین آموزش -8

 ویژه بر توسعه شایستگی های مدرسان در آموزش مجازی  تمرکز *
 

 از شبکه های غیررسمی به جای روش های سنتی  استفاده *



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 گسترده محتوای الکترونیکی استاندارد و ارائه تولید  -9
 محتوای الکترونیکی  تولید *

 مدیران آموزشی های دوره
  فرهنگی عمومی آموزشی های دوره
   شغلی آموزشی های دوره
  روز تحوالت با متناسب آموزشی های دوره
  مدرس تربیت آموزشی های دوره
   ارزیاب تربیت آموزشی های دوره

 

 کالس های زندهبرگزاری *
 کارکنان آموزشی های دوره
 (ارشد و میانی پایه،) مدیران آموزشی های دوره
   جوان و زن مدیران آموزشی های دوره
 مدیران شایستگی توسعه آموزشی های دوره
  مدرس تربیت آموزشی های دوره
 ها دستگاه اختصاصی آموزشی های دوره

 سیاسی مدیران آموزشی های دوره 

 (  آموزش های رایگان)کافه آموزش * 
 نشست های تجارب مدیران  

 یک مدیر یک تجربه  
 ارائه یافته های علمی

 APOباشگاه دانش آموختگان 

 الکترونیکی  انتشارات *
 الکترونیکی های درسنامه انتشار بر تمرکز
 نشریات و کتب الکترونیکی فروش



 سیاستگذاری آموزشی در دوران کرونا 

 تمرکز بر نیازهای آموزشی دستگاه ها و کنترل از طریق نظرت مخاطبان -10

 
 گسترده دستگاه های اجرایی و تقاضای  استقبال

 مخاطبان به منظور کاهش شهریه ها 
 
 محتوا مبتنی بر صرفه به مقیاس  تولید 

 
 محتوای الکترونیکی استاندارد به طیف گسترده ای  ارائه

 از مخاطبان  
 

 
 نظام ارزشیابی الکترونیکی  استقرار 

 
 و  مستمر محتوا و آزمون ها از طریق ارزیابی کنترل

 از مخاطباننظرسنجی 
 
 سیستم پرس الیناستقرار 

 
   پاسخگویی پیام 

 طراحی و اجرای سیستم پاسخگوی یکپارچه 



 نتایج و پیامدها 

 سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی
https://lms.smtc.ac.ir 



 
 نتایج و پیامدها

 سامانه جامع آزمون های
 الکترونیکی مرکز آموزش

 مدیریت دولتی
https://azmoon.smtc.ac.ir 



 
 نتایج و پیامدها

پراکنش آموزش های الکترونیکی نظام 
 اداری در تمامی استان های کشور

https://lms.smtc.ac.ir 



 
 نتایج و پیامدها
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 نفر  دوره نام سازمان ردیف

 78.496 تجارت و معدن صنعت، وزارت ۱

 78.478 دارایی و اقتصادی امور وزارت ۲

 50.۳40 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ۳

 46.59۳ پرورش و آموزش وزارت 4

 ۳6.۲08 قضائیه قوه 5

 ۳۲.84۲ شهرسازی و راه وزارت 6

 ۳۱.457 کشاورزی جهاد وزارت 7

 ۲8.470 کشور وزارت 8

 ۲7.94۱ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت 9

 ۲7.۲4۲ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ۱0

 ۲۳.۳77 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ۱۱

 ۱7.655 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ۱۲

 ۱4.494 زیست محیط حفاظت سازمان ۱۳

 ۱۱.779 دادگستری وزارت ۱4

 9.444 ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت ۱5

 6.6۱6 خارجه امور وزارت ۱6

 6.054 نیرو وزارت ۱7

 5.۳78 کشور استخدامی و اداری سازمان ۱8

 5.۲۲8 دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت ۱9

 ۳.86۱ جوانان و ورزش وزارت ۲0

 ۲.674 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۲۱

 ۲.۲0۳ سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۲

 ۱.656 نهاد ریاست جمهوری ۲۳

 ۱.۳56 (ره)کمیته امداد امام خمینی  ۲4

 906 سازمان ملی استاندارد ایران ۲5

 468 بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲6

 467 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ۲7

 ۳49 وزارت نفت ۲8

 ۳۲۱ سازمان تبلیغات اسالمی ۲9

 ۲۱۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ۳0

 ۱7۲ مجلس شورای اسالمی ۳۱

 84 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳۲

 66 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۳۳

 ۳4 بخش غیردولتی ۳4

 ۲۲ سازمان ملی بهره وری ایران ۳5

 ۱8 شورای نگهبان ۳6

 6۳.8۲5 سایر ۳7

 6۱6.775 کل جمع  



 نتایج و پیامدها 

https://azmoon.smtc.ac.ir 



 نتایج و پیامدها 

کاربر از عملکرد آموزش مجازی   1233نتایج نظرسنجی از 
 مرکز در دوران کرونا



 دستاوردهای و سناریوهای آینده 

 جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات دولت به شهروندان 
تغییر نگرش مدیران به منظور تصمیم گیری های سریع با کمترین خطا 
 آمادگی کارکنان و مدیران دولت برای اجرای تغییرات سریع 
  طرح نظارت و کنترل یکپارچه تولید محتوا و ارزیابی محتوای الکترونیک 
  طرح تولید محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی عمومی و شغلی 
 با همکاری سازمان فنی و حرفه )و محتواهای آموزشی ها  سرفصلتدوین استانداردهای تدوین
 (ای
 عدم وابستگی به بودجه دولت 
تغییر نظام آموزشی کارکنان دولت از گواهینامه محوری به تغییر رفتار، مهارت و شایستگی 





 

 با تشکر 


