آموزشگاه فناوری اطالعات دانش برگزارکننده دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات
عنوان دوره آموزشی :مهارتهای حرفهای و اداری کار با رایانه

کد دوره ج۱-
اهدافکلیآموزش:


ارتقای سطح تواناییهای عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطالعات



افزایش بهرهوری سازمانها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم

مدت آموزشی:

مشخصات دوره های آموزشی برای عموم كاركنان دولت

 28ساعت

شیوه ارایه:

نوع آموزش:

كالس درس

الزامی اختیاری

سرفصلهایدورهآموزشی

كارگاه آموزشی

مخاطبیندوره

سمینار 

مكاتبه ای

شرایطمدرسان

الكترونیكی
منابعآموزشیپیشنهادی

ICDL

محتوی دوره آموزشی:

۳ـ 2استفاده از توابع و فرمولها

 ۱ـ واژهپرداز پیشرفته (تكمیل دوره واژهپرداز)

۱ـ۳ـ 2استفاده از توابع :تاریخ و زمان ،ریاضی ،آماری ،متنی ،مالی،

۱ـ ۱مرور و رفع اشكال واژهپرداز مقدماتی

جستجو ،پایگاه داده

2ـ ۱قالببندی پیشرفته

2ـ۳ـ 2ایجاد یک تابع تو در توی دو سطحی

۱ـ2ـ ۱قالببندی پیشرفته متن

۳ـ۳ـ 2استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع

2ـ2ـ ۱قالببندی پیشرفته پاراگراف

۴ـ۳ـ 2استفاده از مراجع تركیبی در فرمولها

۳ـ2ـ ۱قالببندی پیشرفته style

۴ـ 2ایجاد و قالببندی چارت

۴ـ2ـ ۱قالببندی پیشرفته ستون
۵ـ2ـ ۱تبدیل متن به یک جدول یا برعكس
۳ـ ۱كار با ویژگی ارجاعدادن
۱ـ۳ـ ۱ارجاعدادن زیرنویس ،پاورقی و یادداشت
2ـ۳ـ ۱ارجاعدادن جدول ارجاعها و  indexها
۳ـ۳ـ ۱ارجاعدادن ارجاع متقابل ( )cross referenceوحدف یا
اضافه كردن bookmark

۵ـ 2تحلیل ،طبقهبندی و فیلتر اطالعات جدولها و لیستها و ایجاد
سناریو
6ـ 2تأیید و بررسی اطالعات صفحه گسترده
7ـ2

افزایش بازدهی نامگذاری سلول ،Paste special ،قالبها

( ،)templateماكرو
8ـ2

تركیب و یكپارچهكردن اطالعات با استفاده از

،linking

 embeddingو importing

۴ـ ۱افزایش قابلیت ها

9ـ 2بررسی ،اشتراک و نكات امنیتی صفحه گسترده

۱ـ۴ـ ۱افزایش قابلیت استفاده از فیلدها
2ـ۴ـ ۱افزایش قابلیت استفاده از فرمها و قالبها ()template
۳ـ۴ـ۱استفاده از تكنیکهای پیشرفته ادغام پستی()mail merge
۴ـ۴ـ ۱استفاده از قابلیتهای ارتباطدادن و تعبیهكردن برای
تركیب دادهها
۵ـ۴ـ ۱كار با قابلیتهای اتوماسیون مثل ماكروها
۵ـ ۱كار و بررسی روی اسناد (ویرایش اشتراكی)
۱ـ۵ـ ۱ردیابی و بازبینی یک سند
2ـ۵ـ ۱كار با  Master Documentsو زیر سندها
۳ـ۵ـ ۱اعمال ویژگیهای امنیتی اسناد

۳ـ ارائه مطلب پیشرفته (تكمیل ارایه مطلب)
۱ـ ۳مرور و رفع اشكال ارائه مطلب مقدماتی
2ـ ۳ایجاد و ویرایش قالبها
۳ـ ۳قالببندی و فرمت زمینه اسالید
 ۴ـ ۳استفاده از ابزارهای داخلی تصویر و طراحی جهت ارتقاء ارایه مطلب
۵ـ ۳اعمال ویژگیهای پیشرفته قالببندی چارت و ایجاد یا ویرایش
نمودار
6ـ ۳استفاده از ویژگیهای داخلی انیمیشن و واردكردن صدا و تصویر
7ـ ۳استفاده از ویژگیهای ارتباط ،جداسازی ،واردكردن و داخلكردن
برای تركیبدادهها

6ـ ۱آمادهكردن خروجی

8ـ ۳كار با نمایش اسالید  customو اعمال تنظیمات و كنترل نمایش

۱ـ6ـ ۱قسمتها ()Section
۱ـ6ـ ۱تنظیمات سند ( Headerو  footerو )Water mark
2ـ صفحه گسترده پیشرفته (تكمیل صفحه گسترده)
 ۱ـ 2مرور و رفع اشكال صفحه گسترده مقدماتی
2ـ 2قالببندی پیشرفته ()worksheet

اسالید
۴ـ آشنایی و كار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانههای ملی و دستگاهی
 ۴-۱معرفی و آموزش اتوماسیون اداری سازمان مربوطه و شبكه پیام
دولت
 ۴-2معرفی سامانههای دستگاهی

۱ـ2ـ 2قالببندی شرطی
2ـ2ـ 2قالببندی number customized

 ۴-۳معرفی سامانههای ملی و سامانههای خدمات دولت الكترونیک
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عنوان دوره آموزشی :مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی

کد دوره ج2-

اهدافکلیآموزش:


بهبود محیط کسب و کار دولت با استفاده از فناوری اطالعات



دانش بنیان کردن نظام اداری کشور

مدت آموزشی:
 ۱۴ساعت

نوع آموزش:
الزامی اختیاری

سرفصلهایدورهآموزشی

مشخصات دوره های آموزشی برای عموم كاركنان دولت

شیوه ارایه:
كالس درس

مخاطبیندوره

كارگاه آموزشی

سمینار

مكاتبه ای

شرایطمدرسان

الكترونیكی

منابعآموزشیپیشنهادی

),

( Introduction to Systems Analysis and Design. Whitten, Bentley,
McGraw-Hill

محتوی دوره آموزشی:
6ـ۱ـ ۳تعریف و مزایا و اهمیت مدیریت دانش

۱ـ مدیریت سیستمهای اطالعات

7ـ۱ـ ۳انواع دانش

۱ـ ۱مفاهیم و ضرورت سیستمهای اطالعاتی
2ـ ۱مشاركتكنندگان در توسعه یک سیستم اطالعاتی

۱ـ7ـ۱ـ ۳دانش نیروی انسانی

۳ـ ۱فازهای توسعه سیستم اطالعاتی (شناخت ،توسعه و طراحی ،اجرا،

2ـ7ـ۱ـ ۳دانش مكانیزه
۳ـ7ـ۱ـ ۳دانش مستند

نگهداری)

۴ـ7ـ۱ـ ۳دانش خودكار (اتوماتیک)

۴ـ ۱سیكل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل
 ۱-۵آشنایی با مفهوم تجارت الكترونیک و اجزاء

8ـ۱ـ ۳تبدیل دانش
۱ـ8ـ۱ـ ۳اجتماعیسازی از ضمنی به ضمنی

2ـ مدیریت فرآیندهای سازمانی

2ـ8ـ۱ـ ۳برونیسازی از ضمنی به صریح

۱ـ 2اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی
2ـ 2ضرورت و اهمیت مدیریت فرآیند سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندگرا

۳ـ8ـ۱ـ ۳تلفیق از صریح به صریح

۳ـ  2تقسیم بندی فرآیندها

۴ـ8ـ۱ـ ۳درونیسازی از صریح به ضمنی
2ـ ۳عناصر مدیریت دانش

۱ـ۳ـ 2فرآیند اصلی

۱ـ2ـ ۳دانش

2ـ۳ـ 2فرآیند پشتیبانی

2ـ2ـ ۳فناوری اطالعات

۳ـ۳ـ 2فرآیند توسعه
۴ـ 2چرخه حیات مدیریت فرآیندها

۳ـ2ـ ۳ساختار سازمانی

۵ـ 2نحوه مدلسازی و مستندسازی فرآیندها در سازمان

۴ـ2ـ ۳فرهنگ سازمانی

6ـ 2تعیین منابع و اقالم اطالعاتی مورد نیاز فرآیندها

۳ـ ۳چرخهی دانش

7ـ 2تحلیل فرآیندها و شاخصهای سنجش فرآیندی

۴ـ ۳فرآیندهای مدیریت دانش

8ـ 2معرفی استانداردهای مدلسازی فرآیند

۵ـ ۳آشنایی با ابزارهای مدیریت دانش

9ـ 2سطوح بلوغ فرآیندها
۱0ـ 2نحوه پیادهسازی فرآیندها با ابزارهای فاوا
۳ـ آشنایی با مدیریت دانش

6ـ ۳آشنایی با مدلهای مدیریت دانش
۱ـ6ـ ۳مدل Nonaka
2ـ6ـ ۳مدل Takeuchi
۳ـ6ـ ۳مدل Zack

۱ـ ۳مفاهیم و تعاریف
۱ـ۱ـ ۳داده ()Data
2ـ۱ـ ۳اطالعات ()Information

۴ـ6ـ ۳مدل فرآیندهای دانایی پروبست
7ـ ۳چرخة حیات كسب دانش بر اساس روششناسی گپ

۳ـ۱ـ ۳دانش ()Knowladge

8ـ ۳گامهای عملی برای استقرار مدیریت دانش

۴ـ۱ـ ۳دانش صریح ()Explicit

9ـ ۳موانع ایجاد و استقرار مدیریت دانش در سازمانها

۵ـ۱ـ ۳دانش ضمنی ()Tacit

-۳-۱0ارائه مثالهایی ازپیادهسازی مدیریت دانش درسازمانها

آدرس :تهران ،نارمک ،میدان نبوت (هفت حوض) ،جنب مسجدالنبی ،پالک 85

ایمیلinfo@danesh-ac.ir :

تلفن77۱366۱3-77۱366۱4-77275959 :

وبwww.danesh-ac.ir :
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عنوان دوره آموزشی :مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

کد دوره ج3-

اهدافکلیآموزش:


اجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن

مدت آموزشی:
 8ساعت

شیوه ارایه:

نوع آموزش:

كالس درس

الزامی اختیاری

سرفصلهایدورهآموزشی

مشخصات دوره های آموزشی برای عموم كاركنان دولت

مخاطبیندوره

كارگاه آموزشی

سمینار

مكاتبه ای

شرایطمدرسان

الكترونیكی
منابعآموزشیپیشنهادی

محتوی دوره آموزشی:
۱ـ آشنایی با دولت الكترونیكی و مباحث كلیدی
۱ـ ۱تعریف دولت الكترونیكی

۴ـ كاربردها و نوآوریها
۱ـ ۴كاربردها

2ـ ۱مفهوم نظام اداری و دولت الكترونیكی در تحول نظام اداری
۳ـ ۱مزایا و دستاوردهای دولت الكترونیكی

۱ـ۱ـ ۴رأیگیری الكترونیک
2ـ۱ـ ۴آموزش الكترونیكی

۱ـ۳ـ ۱مزایای دولت الكترونیكی برای شهروندان

۳ـ۱ـ ۴اقتصاد الكترونیک

2ـ۳ـ ۱مزایای دولت الكترونیكی برای بخش خصوصی

۴ـ۱ـ ۴گردشگری الكترونیک

۳ـ۳ـ ۱مزایای دولت الكترونیكی برای دولت

۵ـ۱ـ ۴تجارت الكترونیک
2ـ ۴نوآوریها و نقشهای فناوری اطالعات

۴ـ ۱اركان دولت الكترونیكی
۱ـ۴ـ ۱دولت با شهروندان ()C2G

۱ـ2ـ ۴دولت و كسب و كار همراه

2ـ۴ـ ۱دولت با شركتها و مؤسسات بخش خصوصی ()B2G

2ـ2ـ ۴نقش شبكههای اجتماعی در توسعه

۳ـ۴ـ ۱دولت با كارمندان دولت ()E2G

۳ـ2ـ ۴نقش فناوری برای غلبه بر چالشهای رایج كسب و كار

۴ـ۴ـ ۱ا رتباط دولت با بخشهای دولتی ()G2G
۵ـ ۱موانع توسعه دولت الكترونیكی
6ـ ۱آشنایی با نقشه راه توسعه دولت الكترونیكی
2ـ آشنایی با مدلهای توسعه دولت الكترونیكی
۱ـ 2مدل انتشاری
2ـ 2مدل سازمان ملل
۳ـ آشنایی با نقشه راه دولت الكترونیک ج.ا.ا
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آموزشگاه فناوری اطالعات دانش برگزارکننده دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات
عنوان دوره آموزشی :شبکه و امنیت اطالعات در سازمانها

کد دوره ج4-
اهدافکلیآموزش:


ایجاد امنیت در فضای تولید و تبادل اطّالعات در مقابل حمالت الکترونیک

مدت آموزشی:

نوع آموزش:
الزامی اختیاری

 8ساعت

سرفصلهایدورهآموزشی

مشخصات دوره های آموزشی برای عموم كاركنان دولت

شیوه ارایه:
كالس درس

مخاطبیندوره

كارگاه آموزشی

سمینار

مكاتبه ای

شرایطمدرسان

الكترونیكی

منابعآموزشیپیشنهادی

 2ـ ۴اصول حفظ امنیت اطالعات

محتوی دوره آموزشی:

۱ـ2ـ ۴تشخیص هویت از طریق كارت هوشمند

۱ـ آشنایی با فضای سایبری
۱ـ ۱آشنایی با مفهوم سایبر و سایبرنتیک

2ـ2ـ ۴تشخیص هویت از نوع زیستسنجی
 ۳ـ ۴ویروسهای كامپیوتری و مقابله با آ نها

2ـ انواع تهدیدات سایبری

۱ـ۳ـ ۴تعریف ویروس

۱ـ 2بدافزارها و نرمافزارهای مخرب

2ـ۳ـ۴

2ـ 2تهدیدات چندوجهی

انواع نرمافزارهای مخرب (كرمهای اینترنتی،

اسبهای تروا ،جاسوسافزارها و تبلیغافزارها)

 ۳ـ 2حمالت مهندسی اجتماعی
۴ـ 2شبكههای اجتماعی اینترنت و تهدیدات آن

۳ـ۳ـ ۴ویروسیابها (ضدویروس) و نحوه عملكرد آنها

۵ـ 2تهدیدات شبكههای رایانهای بیسیم
۳ـ آشنایی با پلیس فتا
 ۳-۱پلیس فتا یا پلیس سایبری و وظایف آن
۴ـ امنیت ،حفاظت و نگهداری اطالعات
۱ـ ۴امنیت اطالعات و حفظ آن
۱ـ۱ـ ۴حفظwاطالعات مهم
2ـ۱ـ ۴روشهای رمزگذاری
۳ـ۱ـ ۴پیشگیری از سرقت اطالعات
۴ـ۱ـ ۴تهیه نسخه پشتیبان
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