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 اهداف کلی آموزش:
 الکترونیک اداري الزامات نظام آوردن فراهم  

 ، شفافیت تبادالت و تعامالت اطالعاتی دولت در راستاي رضایتمندي مردم ارتقاء کارایی،اثر بخشی 
 

 مدت آموزشی:

 ساعت ۸

 نوع آموزش:

 اختياري    الزامي

 :هئارا شيوه      

 الكترونيكي      اي مكاتبه           سمينار     آموزشي كارگاه         درس كالس
 

 منابع آموزشی پيشنهادی شرایط مدرسان مخاطبين دوره سرفصلهای دوره آموزشی
 
 
 


 
 
 

 



 
 






 






 


 

 محتوی دوره آموزشي:

 
 الكترونيكي  دولت مفهوم با آشناييـ ۱ 

 تعريف دولت الكترونيكي  ۱ـ۱           

 اداري نظام تحول در الكترونيكي دولت و اداري نظام مفهوم  ۱ـ۲           

 الكترونيكي دولت دستاوردهاي و مزايا بيان ـ ۲ 

 مزاياي دولت الكترونيكي براي شهروندان   ۲_۱           

 مزاياي دولت الكترونيكي براي بخش خصوصي  ۲_۲           

 مزاياي دولت الكترونيكي براي دولت  ۲_۳           

 الكترونيكي دولت مختلف هاي مدل و ها گونه ـ  تشريح۳      

 اركان دولت الكترونيكي  ۳_۱           

 (G۲Cدولت با شهروندان ) ۳_۱_۱                 

 (G۲Bسسات بخش خصوصي )ؤها و م دولت با شركت ۳_۱_۲                 

 (G۲Eدولت با كارمندان دولت ) ۳_۱_۳                 

      (G۲Gهاي دولتي ) رتباط دولت با بخشا ۳_۱_ ۴                 

 الكترونيكي دولتهاي  آشنايي با  مدل  ۳ـ ۲           

 مدل انتشاري    ۳ـ ۲ـ۱                  

 مدل سازمان ملل  ۳ـ ۲ـ۲                  

 آمادگي الكترونيكيـ ۴

 آن اهداف و و لزوم آمادگي الكترونيكيتعريف   ۴ـ۱          

 الكترونيكي آمادگي در مؤثر ها و عناصر مؤلفه ۴ـ۲          

 الكترونيكي آمادگي ارزيابي ها و سطوح  مدل آشنايي با  ۴ـ۳          

الكترونيكي متناسب با  آمادگي ارزيابي هاي شاخص آشنايي با ۴ـ۴          

 دستگاه مربوطه

 الكترونيكي دولت توسعه موانع و ها محدوديت ذكر -۵

 الكترونيكي دولت با رابطه در تكنيكي چالشهاي ۵ـ۱     

 سرمايه گذاري و بودجه مباحث  ۵ـ۲     

 فرهنگي مسائل ۵ـ۳     

 الكترونيكي دولت در امنيتي مسائل ۵ـ۴     

 الكترونيكي دولت در مطرح قانوني و حقوقي مباحث ۵ـ۵     

   الكترونيک دولت حوزه در باالدستي قوانين با ـ  آشنايي۶

  برنامه هاي  پنجساله توسعه در الكترونيكي دولت تكاليف حوزه  ۶ـ۱    

 خدمات مديريت قانون در الكترونيكي دولت تكاليف حوزه  ۶ـ۲    

 كشوري

  ا.ا.ج الكترونيک دولت راه نقشه با آشنايي  ۶ـ۳   

 اطالعات فناوريهاي  و نقش ها  نوآوري با كاربرد ها ، آشناييـ ۷

 كاربردها  ۷ـ۱     

 الكترونيک رأي گيري ۷ـ۱ـ۱          

 الكترونيكي آموزش ۷ـ۱ـ۲          

 الكترونيک اقتصاد ۷ـ۱ـ۳         

 الكترونيک گردشگري ۷ـ۱ـ۴         

 الكترونيک تجارت ۷ـ۱ـ۵         

 اطالعات فناوري هاي نقش و  ها نوآوري  ۷ـ۲  

        همراه كار و كسب و دولت ۷ـ۲ـ۱        

 توسعه در اجتماعي هاي شبكه نقش ۷ـ۲ـ۲        

 كار و كسب رايج هاي چالش بر غلبه براي فناوري نقش ۷ـ۲ـ۳       

 

 

 

  

ت دوره
صا

خ
ش

م
 

شد
ن ار

ي مديرا
ي برا

ش
ي آموز

ها
 

 دولت الکترونیکي :عنوان دوره آموزشي                        ۱-الف کد دوره:

 

 آموزشي کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات آموزشگاه فناوری اطالعات دانش برگزارکننده دوره های 
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 اهداف کلی آموزش:
 همراستا نمودن فناوري اطالعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی 

  هاي مدیریتی و کنترل امنیت اطالعات استفاده از فناوري اطالعات در مکانیزم  
 

 مدت آموزشی:

 ساعت ۱0

 نوع آموزش:

 اختياري    الزامي

 :ارائه شيوه      

 الكترونيكي      اي مكاتبه           سمينار     آموزشي كارگاه         درس كالس
 

 منابع آموزشی پيشنهادی شرایط مدرسان مخاطبين دوره سرفصلهای دوره آموزشی
 

 
 

 
 

 

 

 

 محتوی دوره آموزشي:
   ـ معماري سازماني۱

 مفاهيم و تعاريف معماري سازماني  ۱ـ۱   

 بررسي فرايند معماري سازماني  ۱ـ۲   

 ها اهميت و ضرورت معماري در سازمان  ۱ـ۳   

 دولت الكترونيکهاي  رابطه معماري سازماني با برنامه  ۱ـ۴   

  سازماني معماري هاي چارچوب با آشنايي  ۱ـ۵   

 (محور خدمت)گرا  سرويس سازماني معماري  ۱ـ۶   

 سازماني معماري هاي پروژه مديريت  ۱ـ۷   

 اسناد و الزامات باالدستي دولت در حوزه معماري سازماني  ۱ـ۸   

 مديريتي هاي تصميم از پشتيباني در اطالعات فناوري هاي قابليت و ـ  كاربردها۲      

 هاي اطالعاتي طيقه بندي سيستم  ۲ـ۱           

  TPS ، EDP عملياتپردازش  هاي  سيستم ۲ـ۱ـ۱               

  MIS  مديريتاطالعات  هاي  سيستم ۲ـ۱ـ۲               

  OAS اتوماسيون دفتر كار  هاي  سيستم ۲ـ۱ـ۳               

 DSSپشتيباني از تصميم  هاي  سيستم ۲ـ۱ـ۴               

 ESخبره  هاي  سيستم ۲ـ۱ـ۵               

 EIS يا ESS پشتيباني مديران عالي  اطالعات يا هاي سيستم ۲ـ۱ـ۶               

 ((EIS, DSS, MIS, EDPهاي اطالعاتي  سيستممقايسه  ۲ـ۲         

 DSSديران عالي و به كارگيري م ۲ـ۳          

 SISراهبردي  اطالعاتي هاي سيستم ۲ـ۴          

 هدف راهبردي ۲ـ۴ـ۱              

 نيروي راهبردي ۲ـ۴ـ۲              

 حالت راهبردي ۲ـ۴ـ۳              

 جهت راهبردي ۲ـ۴ـ۴   

 نيازهاي ايجاد سيستم اطالعاتي راهبردي پيش ۲ـ۴ـ۵              

 نيازهاي سازماني/ مديريتي پيش ۲ـ۴ـ۶              

 در كشورهاي در حال توسعههاي اطالعاتي راهبردي  سيستم ۲ـ۴ـ۷              

 هاي اطالعاتي راهبردي براي توسعه اقتصادي سيستم ۲ـ۴ـ۸              

 مديريت فرايندهاي سازمانـ  ۳

     اصول و مفاهيم نگاه فرآيندي  ۱-۳      

 نگـرش  ايجـاد  سـازماني و  فراينـد  مـديريت  اهميت و ضرورت  ۲-۳      

 فرايندگرا

 فرآيندها بندي تقسيم  ۳-۳      

 چرخه حيات مديريت فرآيندها  ۴-۳      

 سطوح بلوغ فرآيندها  ۵-۳      

 هاي بهبود كارايي فرآيندها شاخص  ۶-۳     

 سازي فرآيندها با ابزارهاي فاوا نحوه پياده  ۷-۳     

  اطالعات  ـ  امنيت۴      

 اطالعات امنيت و محرمانگي اخالق،  ۴ـ۱          

  اطالعات امنيت حفظ در كليدي مالحظات  ۴ـ۱ـ۱              

 محرمانگي  ۴ـ۱ـ۲              

 يكپارچگي  ۴ـ۱ـ۳              

 بودن دسترس در قابليت  ۴ـ۱ـ۴              

 انكار عدم قابليت  ۴ـ۱ـ۵              

 بودن اصل  ۴ـ۱ـ۶              

 دسترسي كنترل  ۴ـ۱ـ۷              

 اطالعات امنيت كنترل هاي شيوه  ۴ـ۲       

 مديريتي كنترل  ۴ـ۲ـ۱             

 فني كنترل  ۴ـ۲ـ۲             

 فيزيكي كنترل  ۴ـ۲ـ۳             
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 های سازماني فناوری اطالعاتمهارت :عنوان دوره آموزشي                    2-الف کد دوره:

 

 آموزشي کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات آموزشگاه فناوری اطالعات دانش برگزارکننده دوره های 
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