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

عنوان دوره آموزشي :دولت الکترونیکي

کد دوره :الف۱-
اهدافکلیآموزش:


فراهم آوردن الزامات نظام اداري الکترونیک



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

مدتآموزشی:

شيوهارائه:

نوعآموزش:
الزامي اختياري

 ۸ساعت

كالس درس

مشخصات دوره هاي آموزشي براي مديران ارشد

سرفصلهایدورهآموزشی

كارگاه آموزشي

مخاطبيندوره













سمينار

مكاتبه اي

شرایطمدرسان

الكترونيكي
منابعآموزشیپيشنهادی













 -۵ذكر محدوديتها و موانع توسعه دولت الكترونيكي

محتوی دوره آموزشي:

۱ـ ۵چالشهاي تكنيكي در رابطه با دولت الكترونيكي
۲ـ ۵مباحث بودجه و سرمايه گذاري

۱ـ آشنايي با مفهوم دولت الكترونيكي

۳ـ ۵مسائل فرهنگي

۱ـ ۱تعريف دولت الكترونيكي
۲ـ ۱مفهوم نظام اداري و دولت الكترونيكي در تحول نظام اداري
۲ـ بيان مزايا و دستاوردهاي دولت الكترونيكي
 ۲_۱مزاياي دولت الكترونيكي براي شهروندان
 ۲_۲مزاياي دولت الكترونيكي براي بخش خصوصي
 ۲_۳مزاياي دولت الكترونيكي براي دولت
۳ـ تشريح گونهها و مدلهاي مختلف دولت الكترونيكي
 ۳_۱اركان دولت الكترونيكي

۴ـ ۵مسائل امنيتي در دولت الكترونيكي
۵ـ ۵مباحث حقوقي و قانوني مطرح در دولت الكترونيكي
۶ـ آشنايي با قوانين باالدستي در حوزه دولت الكترونيک
۱ـ ۶تكاليف حوزه دولت الكترونيكي در برنامه هاي پنجساله توسعه
۲ـ۶

تكاليف حوزه دولت الكترونيكي در قانون مديريت خدمات

كشوري
۳ـ ۶آشنايي با نقشه راه دولت الكترونيک ج.ا.ا
۷ـ آشنايي با كاربرد ها  ،نوآوريها و نقشهاي فناوري اطالعات

 ۳_۱_۱دولت با شهروندان ()C۲G
 ۳_۱_۲دولت با شركتها و مؤسسات بخش خصوصي ()B۲G
 ۳_۱_۳دولت با كارمندان دولت ()E۲G
 ۳_۱_ ۴ارتباط دولت با بخشهاي دولتي ()G۲G
۲ـ  ۳آشنايي با مدلهاي دولت الكترونيكي
۱ـ۲ـ  ۳مدل انتشاري

۱ـ ۷كاربردها
۱ـ۱ـ ۷رأي گيري الكترونيک
۲ـ۱ـ ۷آموزش الكترونيكي
۳ـ۱ـ ۷اقتصاد الكترونيک
۴ـ۱ـ ۷گردشگري الكترونيک
۵ـ۱ـ ۷تجارت الكترونيک

۲ـ۲ـ  ۳مدل سازمان ملل

۲ـ ۷نوآوريها و نقشهاي فناوري اطالعات

۴ـ آمادگي الكترونيكي
۱ـ ۴تعريف آمادگي الكترونيكي و لزوم و اهداف آن
۲ـ ۴مؤلفهها و عناصر مؤثر در آمادگي الكترونيكي
۳ـ ۴آشنايي با مدلها و سطوح ارزيابي آمادگي الكترونيكي

۱ـ۲ـ ۷دولت و كسب و كار همراه
۲ـ۲ـ ۷نقش شبكههاي اجتماعي در توسعه
۳ـ۲ـ ۷نقش فناوري براي غلبه بر چالشهاي رايج كسب و كار

۴ـ ۴آشنايي با شاخصهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي متناسب با
دستگاه مربوطه
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آموزشگاه فناوری اطالعات دانش برگزارکننده دوره های آموزشي کارکنان دولت در حوزه فناوری اطالعات

عنوان دوره آموزشي :مهارتهای سازماني فناوری اطالعات

کد دوره :الف2-
اهدافکلیآموزش:


همراستا نمودن فناوري اطالعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی



استفاده از فناوري اطالعات در مکانیزمهاي مدیریتی و کنترل امنیت اطالعات

مدتآموزشی:
 ۱0ساعت

نوعآموزش:
الزامي اختياري

سرفصلهایدورهآموزشی

مشخصات دوره هاي آموزشي براي مديران ارشد

شيوهارائه:
كالس درس

مخاطبيندوره

كارگاه آموزشي

سمينار

شرایطمدرسان

مكاتبه اي

الكترونيكي

منابعآموزشیپيشنهادی

۶ـ۴ـ ۲پيشنيازهاي سازماني /مديريتي

محتوی دوره آموزشي:

۷ـ۴ـ ۲سيستمهاي اطالعاتي راهبردي در كشورهاي در حال توسعه

۱ـ معماري سازماني

۸ـ۴ـ ۲سيستمهاي اطالعاتي راهبردي براي توسعه اقتصادي

۱ـ ۱مفاهيم و تعاريف معماري سازماني
۲ـ ۱بررسي فرايند معماري سازماني

۳ـ مديريت فرايندهاي سازمان

۳ـ ۱اهميت و ضرورت معماري در سازمانها
۴ـ ۱رابطه معماري سازماني با برنامههاي دولت الكترونيک
۵ـ ۱آشنايي با چارچوبهاي معماري سازماني
۶ـ ۱معماري سازماني سرويسگرا (خدمت محور)
۷ـ ۱مديريت پروژههاي معماري سازماني
۸ـ ۱اسناد و الزامات باالدستي دولت در حوزه معماري سازماني
۲ـ كاربردها و قابليتهاي فناوري اطالعات در پشتيباني از تصميمهاي مديريتي

 ۳-۱اصول و مفاهيم نگاه فرآيندي
 ۳-۲ضرورت و اهميت مـديريت فراينـد سـازماني و ايجـاد نگـرش
فرايندگرا
 ۳-۳تقسيمبندي فرآيندها
 ۳-۴چرخه حيات مديريت فرآيندها
 ۳-۵سطوح بلوغ فرآيندها
 ۳-۶شاخصهاي بهبود كارايي فرآيندها

۱ـ ۲طيقه بندي سيستمهاي اطالعاتي
۱ـ۱ـ ۲سيستمهاي پردازش عمليات EDP ،TPS
۲ـ۱ـ ۲سيستمهاي اطالعات مديريت MIS
۳ـ۱ـ ۲سيستمهاي اتوماسيون دفتر كار OAS
۴ـ۱ـ ۲سيستمهاي پشتيباني از تصميم DSS

۵ـ۱ـ ۲سيستمهاي خبره ES
۶ـ۱ـ ۲سيستمهاي اطالعات يا پشتيباني مديران عالي ESSيا EIS
۲ـ ۲مقايسه سيستمهاي اطالعاتي ))EIS, DSS, MIS, EDP
۳ـ ۲مديران عالي و به كارگيري DSS

 ۳-۷نحوه پيادهسازي فرآيندها با ابزارهاي فاوا
۴ـ امنيت اطالعات
۱ـ ۴اخالق ،محرمانگي و امنيت اطالعات
۱ـ۱ـ ۴مالحظات كليدي در حفظ امنيت اطالعات
۲ـ۱ـ ۴محرمانگي
۳ـ۱ـ ۴يكپارچگي
۴ـ۱ـ ۴قابليت در دسترس بودن
۵ـ۱ـ ۴قابليت عدم انكار

۴ـ ۲سيستمهاي اطالعاتي راهبردي SIS

۶ـ۱ـ ۴اصلبودن

۱ـ۴ـ ۲هدف راهبردي

۷ـ۱ـ ۴كنترل دسترسي

۲ـ۴ـ ۲نيروي راهبردي

۲ـ ۴شيوههاي كنترل امنيت اطالعات

۳ـ۴ـ ۲حالت راهبردي

۱ـ۲ـ ۴كنترل مديريتي

۴ـ۴ـ ۲جهت راهبردي
۵ـ۴ـ ۲پيشنيازهاي ايجاد سيستم اطالعاتي راهبردي

۲ـ۲ـ ۴كنترل فني
۳ـ۲ـ ۴كنترل فيزيكي

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

ایمیلinfo@danesh-ac.ir :

تلفن77۱366۱3-77۱366۱4-77275959 :

وبwww.danesh-ac.ir :

