
 بسمه تعالي

 با رویکرد را مدیریت شهریتخصصی   دوره( ICMS) مرکز آموزش مدیریت دولتی و مرکز مطالعات مدیریت ایران ومجمع استانداران 

 .اندایجاد نموده فرصتی خاص ، ن لباافزایش دانش تخصصی و آگاهی الزم  و تقویت توانایی ها و مهارت ها برای داوط علمی تجربی و 

 .خواهد بود جلسه و هر جلسه دو  ساعت ( 3٠ساعت تدريس مجازي ) 6٠با  1٤٠٠ارديبهشت  ٢1فروردين تا  ٢1از مدت زمان  آموزش  (1

تا پايان ارديبهشت به شركت كنندگان و امضاي مشترك مجمع استانداران و مركز آموزش مديريت دولتي مهر و با  دورهدر اين گواهي شركت  (٢

 ارسال خواهد شد .يان گرامي ماه براي دانشجو

بهرمند خواهند شد و اين مي باشند  دانشگاهي مدرسین برترعالي رتبه  و مديران در اين دوره از اساتید برجسته اي كه شركت كنندگان  (3

 . خواهد بود م نبراي شركت كنندگان مغتو تجربي ارتباط علمي 

 .  نموده است منظور نیز موزش ضمن خدمت كاركنان دولت آجزو  را  اين دورهمركز آموزش مديريت دولتي  (٤

 شهري كسب مي كنند ، در مسئولیت عضويت  در مديريت ي كه توانايي و مهارتدانش و به لحاظ  كه اين دوره را طي میكنند ، كساني (5

 تاثیر بسزايي خواهد داشت . شان نیز به اي مردم و اعتماد  شوراي شهر موفق تر خواهند بود وقطعا در روند انتخابات اين مدرك  در راي

  شركت هاي عرضه كنندهها و در شهرداري ياستخدام يدوره  در مصاحبه ها نيبودن دوره فوق شركت كنندگان در ا يبا توجه به تخصص (6

 . خواهد بودامتیاز آور  براي ايشان و گواهي اين دوره  خواهند داشترقبا ساير نسبت به  يباالتر استخدامي  شانس،  يخدمات شهر

 اطالعات و روش ثبت نام دوره در سايت مركز آموزش مديريت دولتي و مجمع استانداران و مركز مطالعات مديريت ايران قرار گرفته است  (7

 مي باشد . تومان 1،85٠،٠٠٠ آموزش و صدور گواهي  تنها  شهريهو خواهد بود  1٤٠٠ ماه فروردين 1٤آغاز ثبت نام از   (8

داشته  (رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري ها )وزير كشور  عمراني  پس از مذاكراتي كه با معاون محترم را  اين دوره استانداران  مجمع (9

. آقاي دكتر مهدي جمالي نژاد بار ها در مصاحبه هاي  خود با اهل رسانه  مي نمايد با همكاري مركز آموزش مديريت دولتي برگزار است 

ما از موضوعات . به لزوم و اهمیت اين دوره اشاره كرده اند همچنین بیست جلد كتاب براي آموزش داوطلبان در سازمان تالیف شده است 

 از آن ها به عنوان يكي از منابع دروس استفاده خواهند نمود .آن كتاب ها در دروس و انتخاب اساتید استفاده كرده ايم و شركت كنندگان 

دكتر اصغر ابراهیمي اصل)استاندار پیشین آذربايجان غربي و ايالم و مدير در اين دوره با توجه به موضوع دروس از استانداراني مانند  (1٠

) استاندار اصفهان (، دكتر تهران ( ، دكتر سید رسول زرگردكتر محمد علي افشاني )استاندار پیشین فارس و شهردار عامل مترو ي تهران ( 

 فعلي  عضواستاندار پیشین سمنان و آذر بايجان غربي و و دكتر سید محمود میرلوحي)محمود صالحي) استاندار پیشین خراسان رضوي (، 

حترم وزير كشور و رئیس سازمان مديريت معاون ماستاندار پیشین كردستان و كرمان و شوراي شهر تهران ( و جناب آقاي اسماعیل نجار 

همچنین اساتیدي چون دكتر جالل درخشه دكتر محمد جواد محمود دكتر اسماعیل زيارتي نصر آبادي دكتر افشین بحران بهره گرفته ايم 

سید اصفهاني خلیلي مهندس علي نقیب دكتر محمدعلي گالب زاده مهندس محمد حسن آبادي دكتر علیرضا شريفي سلیم دكتر سید حسین 

مشايخ دكتر علیرضا جاويد دكتر مسعود احمدي دكتر هاشم نوروزي فرد دكتر مهدي روانشاد  محمدرضاد اصفهاني دكتر یدكتر میرمهدي س

محمد  امور دكتر مهدي نوروزي و دكتر سیدنیا خانم دكتر سجادي دكتر نادر رضا نوري دكتر رحیم سرور دكتر حمید هوشنگي دكتر هومن ن

  مالحظه فرمايید.  هاي زير  سايتو بیوگرافي همه اساتید اين دوره را مي توانید در  سوابق ،تصوير  ه گرفته ايم .موسوي بهر

 . توضیح داده شده است  اين فايل نیز 3و در صفحه سايت هاي مجمع استانداران و مركز مطالعات مديريت ايراننحوه ثبت نام در   (11
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