
 مقدمه : 
يكي اس هْوتزيي اثشارّبي تَععِ ّز عبسهبى آهَسػ اعت . ّز ًظبم ثزاي پبعخ دادى ثِ ًيبسّبي فعلي ٍ ًيش گبم ًْبدى 

در افمْبي ًَ , ثْزُ گيزي اس تكٌَلَصيْبي هٌبعت ٍ ايدبد ديذگبّْبي خذيذ در خْت رؽذ ٍ تعابلي ًيبسهٌاذ آهاَسػ    

 ي افل ؽزط تزديذ ًبپذيز اداهِ حيبت ٍ رؽذ ٍ تعبلي ّز عبسهبى اعت . كبركٌبى در عغَح هختلف خَد هي ثبؽذ . اي

ًظبم عالهت در كؾَر هب ًيش ًِ تٌْب اس ايي لبعذُ هغتثٌي ًيغت , ثلكِ ثِ دليل تٌاَ  خاذهبتي كاِ اراماِ هيذّاذ ٍ      

برت آهَسي كبركٌابى  ّوچٌيي ًيبسّبي رٍثِ افشايؼ ٍ تغييز پذيز آى ًبگشيز اس فزاّن آٍردى سهيٌِ ّبي هختلف ثزاي هْ

 خَد هي ثبؽذ . 

ًيبس ثِ آهَسػ ٍيبدگيزي ٍآؽٌبيي ثب عبسهبى هي علجذ تب كبركٌبى لجل اس ٍرٍد ثِ عزفِ  اداري ثبكليِ لَاًيي ٍاًتمبدات 

 عيغتن آؽٌب ؽًَذ.

كازدى  در ايي راعتب آهَسػ ًيزٍّبي ثذٍ خذهت ثِ هٌظَر تمَيت هْبرتْبي اخزايي در هَلعيتْبي ؽاغلي , كابرثزدي   

هغبلت علوي ٍ عولي , ايدبد ثغتز هٌبعت خْت هؾبركت فعبل ًيزٍّب ٍ ّوَار كزدى راُ ثازاي رعايذى ثاِ دٍرًواب ٍ     

 رعبلتْبي عبسهبى اس اّويت ثغشايي ثزخَردار اعت . 

 ثذيْي اعت آهَسؽْب هَخت ارتمبء هْبرت كبركٌبى ٍ لجَل ثْتزهغئَليتْبي ؽغلي , ارتمبء كيفيت خذهبت ارامِ ؽاذُ , 

پزّيش اس عزدرگوي ّب , كبّؼ ّشيٌِ ٍ افشايؼ اثزثخؾي ٍ در ًْبيت هَخت رضبيت هؾتزيبى افلي عبسهبى ) هازدم    

 هي گزدد.  

لذا هدوَعِ حبضز ًيش خْت اعال  رعبًي ثِ ايي گزٍُ ّذف عزاحي ؽذُ اهيذ اعت ثتَاًذ پبعخگَي عئَاالت ثيؾوبر 

 عشيشاى درثذٍ خذهت ثبؽذ . 

 ثااب پيؾااٌْبد هزكااش آهااَسػ ثْااَرسي آهااَسػ                  0881عٌااَاى ؽااذُ در عاابل   ثااب تَخااِ ثااِ دالياال    

  اس دٍرُ آهااااااااَسػ ثذٍخااااااااذهت ثااااااااب هؾاااااااابركت ٍاحااااااااذّبي عااااااااتبدي  89

 آهااَسػ دادُ ؽااذ ايااي آهَسؽااْب ثااب كاابر عولااي درهزكااش ؽااْزي ٍرٍعااتبيي ّواازاُ ثااَد ٍ هَفمياات ايااي      

 عااتبدي ب ثزًبهااِ ريااشي دليااك ٍ   ثزًبهااِ هقمااك ًوااي ؽااَد هگااز ثااب ّوكاابري فااويوبًِ كليااِ ٍاحااذّبي    

 اخاازاي ثااِ هَلااج ٍ اًداابم آهااَسػ كاابرثزدي ٍ علوااي ثااب اعااتفبدُ اس ؽاايَُ ّاابي ًااَيي آهَسؽااي            

 درراعتبي اّذاف هَرد اًتظبر عبسهبى ٍثِ هٌظَر ارتمبء عغح خذهبت هي ثبؽذ  



 اهميت آموزش نيروهاي بدو خدمت  

دي كزدى هغبلت علوي ٍ عولي ؽفبف عبسي اًتظبرات عيغتن اس اّويت آهَسػ بثبس آهَسي ب ثِ رٍس ًوَدى ٍ كبرثز

ًيزٍّب ٍ ايدبد ثغتز خْت هؾبركت فعبل ًيزٍّب در ارتمبء ٍ پَيبيي عيغتن ّب ٍّوَار كزدى راُ ثزاي رعيذى ثِ دٍر ًوب 

 ٍّوزاعتب ؽذى ثبرعبلتْبي عبسهبى ثز ّوگبى پَؽيذُ ًيغت 

 اّذاف آهَسػ ثذٍ خذهت

 لت علوي داًؾگبُ در حَسُ فعبليتْبي ثْذاؽتي ٍدرهبًي . كبرثزدي كزدى هغب0

. آؽٌب ًوَدى ًيزٍّب ثب رعبلت ٍ دٍرًوبي داًؾگبُ ٍ حَسُ هعبًٍت ثْذاؽتي ثِ هٌظَر خلت هؾبركت فعبل آًبى در 2

 دعتيبثي ثِ اّذاف هَرد ًظز 

 . آؽٌبيي ثب دعتَر العول ّب ٍ ثزًبهِ ّبي ٍاحذ8

 ظبيف خَد . آؽٌب ًوَدى ًيزٍّب ثب ؽزح 4ٍ

 . آؽٌب ًوَدى ًيزٍّب ثب لَاًيي ٍ همزرات اداري 5

 . آؽٌب ؽذى ًيزٍّب ثبؽزح ٍظبيف ٍاحذّبي عتبدي 6

. آؽٌبيي ًيزٍّب ثغَر عولي ثب ٍظبيف اخزاييب اداري ب علوي ٍ عولي خَد در هزاكش ثْذاؽتي درهبًي ٍخبًِ ّبي 7

 ثْذاؽت

 َد . آهبدُ عبسي ًيزٍّب ثزاي پذيزػ هغئَليتْبي خ8

 . آؽٌبيي ًيزٍّب ثب هجبحث اعتزاتضي ٍ ايدبد تفكز ثزًبهِ ريشي ٍاّويت ٍ لشٍم آى 9

 . آؽٌبيي ًيزٍّب ثب ؽيَُ ّبي ارتجبط ثب هزاخعِ كٌٌذگبى ٍ ارامِ خذهبت ثب كيفيت ثْتز ثِ دريبفت كٌٌذگبى خذهبت 01

 لَرٍد ٍ تجبدل اعالعبت ٍ اًتظبرات . ايدبد ثغتز ٍ سهيٌِ ثزاي آؽٌبيي ٍاحذّبي عتبدي ثب ًيزٍّبي خذيذ ا00

. هؾبركت فعبل ًيزٍّب در اهز آهَسػ ثب اًدبم ًظز عٌدي ٍ افالح ؽيَُ اي آهَسؽي درراعتبي پبعخگَيي ثِ ًيبس 02

 هخبعجيي 

 كبّؼ هيشاى اؽتجبُ ٍ دٍثبرُ كبري ب هزاخعبت هكزر ٍ ثبسديذّب خْت رفج هؾكالت . 08

 خذيذ الَرٍد ٍخلت رضبيت هؾتزيخلَگيزي اس عزدرگوي ًيزٍّبي  . 04



فرآيند آموزش نيروهاي بدو خدمت

 نيروهاي جديد معرفي مي شوند  

 َمبَىگي بب ياحدَبي ستبدي معبيوت بُداضتي

 بروبمٍ ريسي آمًزضي جُت ويريَبي جديد

 تُيٍ يابالغ بروبمٍ آمًزضي جُت ويريَبي جديد

 پيص آزمًن از ويريَبي ضركت كىىدٌ      اوجبم يدريبفت

 بروبمٍ ياَداف آمًزش بب  آوبن  آضىبيي كالستطكيل 

 بدي خدمت 

معرفي ويري بٍ ياحد ستبدي جُت دريبفت آمًزش َبي 

 مًرد ويبز

وفر آمًزضي در ياحد َبي  4تعداد فراگيران كمتر از 

 ستبدي اوجبم مي گيرد

 اًدبم آهَسػ عولي در رٍعتب

 بررسي وتبيج برگساري ديرٌ آمًزضي بدي خدمت

ر كنندگان جهت تشكيل جلسه با برگسا

 احتمالي  رفع نواقص

 پس از ارائٍ آمًزش در فرم مربًطٍامضبء مسئًل ياحد 

 

 ارائٍ فيد بك بٍ مسئًل ياحد َبي ستبدي معبيوت بُداضتي

اوجبم يدريبفت پس آزمًن از ضركت كىىدگبن يدريبفت 

 از فراگيران فرمُبي وظر سىجي

وفر ببضد  4الي  3تعداد فراگيران بيص از 

 آمًزش در مركس آمًزش بًُرزي صًرت ميگيرد

 دعًت از مدرسيه جُت كالس آمًزش 

ببزديد از فراگيران از ياحدَبي ستبدي جُت 

 آضىبيي بب ديگر ويريَبي ياحد ستبدي 



 
هدف اختصاصی برنامه بدو خدمت 

 19در سال 
 اسرتاتژی

 ثْجَد كيفي ًظبم آهَسػ كبركٌبى در ثذٍ خذهت

 90درعبل 

 % ًيزٍّبي خذيذ011آهَسػ ٍ تَاًوٌذعبسي .0

 يت ثزًبهِخلت رضبيت فزاگيزاى در آهَسؽْبي ثذٍ خذهت خْت ارتمبء كيف  .2

 ثْجَد ؽيَُ آهَسػ ًيزٍّب در ثذٍ خذهت .8

 

 :   فعالیتهای اجنام شده

 ثزًبهِ ريشي خْت ؽزٍ  ثزًبهِ حذاكثز يكوبُ پظ اس ؽزٍ  ثكبر يب لجل اس ؽزٍ  ثِ كبر -

 آهَسػ پشؽكبى لجل اس ؽزٍ  ثِ خذهت -

 ٍكبركٌبىّوبٌّگي ثب اهَر اداري در ارعبل رًٍَؽت اثالغْب ثِ هزكش آهَسػ ثَْرسي  -

 تَخيِ گغتزػ ٍ اهَر اداري ٍ هغئَليي ٍ احذّبي عتبدي در خقَؿ اّويت آهَسؽْبي ثذٍ خذهت -

 ّوبٌّگي ثب ٍاحذ گغتزػ ٍ اهَر اداري خْت دريبفت ليغت ًيزٍّبي خذيذ الَرٍد ٍ فذٍر اثالغ كالط آهَسؽي ثزاي آًبى  -

 ر ًيزٍّب دركالط آهَسؽيّوبٌّگي ثب هغئَل ٍاحذّب ٍهزاكش ثْذاؽتي درهبًي در سهيٌِ حضَ -

 ثزرعي عبعبت آهَسػ هَرد ًيبس ٍاحذّب ٍ ثزًبهِ ريشي خْت اًدبم آى  -

 درفذ ًوزُ را كغت ًوَدًذ 61فذٍر گَاّي آهَسػ ثزاي افزادي كِ  -

 ّوبٌّگي ثب ٍاحذ ثَْرسي ؽْزعتبى آراى ٍثيذگل در سهيٌِ آهَسػ ثذٍ خذهت  -

 بهِ كالط آهَسػ ثذٍ خذهت ثزًبهِ ريشي ٍّوبٌّگي ثب ٍاحذّب خْت تْيِ ثزً -

 اعالم كتجي ثزًبهِ ثِ ٍاحذّبي عتبدي -

 اًدبم پيؼ آسهَى ٍپظ آسهَى ب تققيح كبهپيَتزي اٍراقب اعتخزاج هيشاى ارتمبء -

 پيگيزي اخزاي آهَسػ ّب ثزاعبط ثزًبهِ ٍ عزفقلْب -

 عزح هؾكالت هزثَط در خلغبت كويتِ اخزايي آهَسػ ٍ ؽَراي آهَسؽي  -

 بي آهَسػ ثذٍ خذهت ثز اعبط دعتَرالعول خذيذ ًظبم آهَسػ كبركٌبىاخزاي ثزًبهِ ّ  -

 پيگيزي ٍ اًدبم تذاركبت ٍ پؾتيجبًي السم اس اخزاي ثزًبهِ ثذٍ خذهت -

 تعييي اعتبًذارد فزايٌذ اخزاي دٍرُ ّبي آهَسػ ثذٍ خذهت  -

 اعتفبدُ اسًظزات فزاگيزاى در ثْجَد رًٍذ ثزًبهِ  -

 گزٍُ ّذف اخزاي كالعْبي آهَسؽي ثزاعبط  -

 اخزاي آهَسؽْب در ثَْرسي يب هعبًٍت ثب تَخِ ثِ تعذاد ؽزكت كٌٌذُ  -



 پيگيزي حضَر ثوَلج هذرعيي در كالعْبي ثذٍ خذهت  -

 ًظبرت هغتوز ثزًقَُ اخزاي ثزًبهِ آهَسػ ثذٍ خذهت  -

 ثبسًگزي در فزهت ًظز عٌدي ثب اعتفبدُ اس ًظزات فزاگيزاى -

 فزاگيزاى اعتفبدُ اس راّكبرّبي اعبعي در تؾَيك -

 تَخيِ ًيزٍّبي ثذٍ خذهت در هَرد اّذاف ثزًبهِ -

 پيگيزي ٍاحذّب خْت رفج ًَالـ اعالم ؽذُ   -

 پيگيزي دريبفت هدَس دٍرُ ّبي تخققي خْت ًيزٍّبي اعتخذاهي ٍ پيوبًي -

 ثبسًگزي در عزفقلْبي آهَسؽي ٍ عَاالت آسهَى ثب ّوكبري ٍاحذّبي عتبدي  -

 ت تْيِ ثغتِ ّبي آهَسؽي ٍ تْيِ عزح درطّوبٌّگي ثب ٍاحذّبي عتبدي خْ -

 عزح هؾكالت آهَسػ ثذٍ خذهت در ؽَراي آهَسؽي ٍاعوبل ًظزات ؽَرا در راعتبي ارتمبء ثزًبهِ  -

 اًدبم ًظزعٌدي ٍ  اخزاي پيؼ آسهَى , پظ آسهَى ٍ اعتخزاج ًتبيح  -

 ارامِ ًتبيح آهَسػ ثذٍ خذهت ثِ ٍاحذّبي هزتجظ پظ اس پبيبى دٍرُ  -

 ر ًقَُ ارسؽيبثي آهَسؽْبي ثذٍ خذهتثبسًگزي د  -

 ًظبرت ثز ًقَُ اخزاي دٍرُ ّبي آهَسػ ثذٍ خذهت در هزكش ثْذاؽت ؽْزعتبى آراى ٍثيذگل -

 تْيِ چک ليغت ارسيبثي ثذٍ خذهت  -

 ثزًبهِ ريشي آسهَى هدذد خْت افزادي كِ حذ ًقبة ًوزُ را كغت ًٌوَدُ اًذ  -

 ِ آهَسػ غيز حضَري ثذٍ خذهت دارد تعييي درٍعي كِ ًيبس ثّوبٌّگي ثبٍاحذّب خْت   -

 خْت اعتخزاج ٍ پبيؼ دٍرُ ّبي آهَسؽي ثذٍ خذهت spssاعتفبدُ اس ًزم افشار  -

 تْيِ عئَاالت كبرثزدي خْت ثزگشاري آسهَى   -

 اعتفبدُ اس ًزم افشار تققيح اٍراق خْت تعييي ًتبيح عَاالت -

 قَؿ ًقَُ اخزا ارسيبثي ًتبيح آهَسػ ثذٍ خذهت چٌذ عبلِ ٍ تقوين گيزي در خ  -

 ثزًبهِ ريشي خْت اخزاي آهَسؽْبي تئَري ثذٍ خذهت ثقَرت غيز حضَري -



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


