


 خیر مقدم

به همه گرامیان عزیز   

Welcome to all dear guests 



موزش مرکز
ٓ
موزشی مراکز از یکی کشور  احوال ثبت سازمان پژوهش و ا

ٓ
 مجوز  با شمسی هجری  1369 سال در که است دولتی های دستگاه ِ پژوهشی و ا

 » مرکز « تشکیالتِی  سطح در )فعلی جمهوری  ریاست انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت ( کشور  استخدامی و اموراداری  سازمان از رسمی

سیس
ٔ
غاز را خود فعالیت سازمان ریاست مستقیم نظر زیر  و تا

ٓ
 را مرکز های فعالیت سازمان کل مدیران و معاونین از مرکب شورایــی همچنین  . کرد ا

 .نمایند می راهبری 

موزش و پژوهش
ٓ
 مرکز ا

Education & research centre 

Education & research centre is a government organization which was 
established in 1990, under official license of administrative & 
employment affairs (current president) department of management & 
human resource developments.  
The centre was established & under the organizational level & began 
its activities directly under the supervision of the NOCR Head, also a 
council compound of deputies, General Directors, lead its activities 



 :است زیر شرح  به  مرکز  محوری  های فعالیت از برخی  

  موزش
ٓ
 شغلی  سطوح همه در کارکنان خدمت بدو ا

   موز
ٓ
 شغلی سطوح همه در کارکنان خدمت حین ش ا

  سازمان روی پیش در احتمالی موانع رفع برای کاربردی های پژوهش انجام 

  موزشِی  – علمی متون تدوین
ٓ
 سازمان های ماموریت با متناسب ا

  ثبت پژوهشنامه« عنوان با تخصصی – علمی نشریه انتشار« 

Some of main activities: 
• Training of staff at begin of employment at all levels 
• Training of staff while working at all levels 
• Implementing applied researches to resolve probably NOCR problems 
• Compiling scientific- training texts tailored to NOCR mission 
• Publishing- scientific- Specially journal Tithed “registration bulletin” 

موزش و پژوهش
ٓ
 مرکز ا

Education & research centre 



 ساختار سازمانی

Organization structure 

 

 

 

 

                                                                             

 

      

موزشی معاونت     
ٓ
   پژوهشی معاونت                                      پشتیبانی واحد                  IT  واحد                    ا

 

موزش گروه      
ٓ
 پژوهش گروه                               خدمات کارشناسان IT          کارشناسان                         ا

 

 گروه کارشناسان                                      گروه  کارشناسان    

 

موزش گروه  
ٓ
مار و اطالعات فناوری  ا

ٓ
 هویتی اسناد و حقوق گروه                                                                    جمعیتی ا

  

   گروه کارشناسان                             گروه کارشناسان  

 

 

 

 centre head   ریاست مرکز 

Research Deputy 

Experts 

Experts 

Experts 

Experts 

Lows & ID documents team 

Research team 

Supporting unit 

Services experts IT experts 

IT unit Education deputy 

Education team 

Education team IT & population statistics 



 موزشی ساالنه
ٓ
موزشی و تدوین تقویم ا

ٓ
 برنامه ریزی ا

  موزش کارکنان سازمان در سطوح مختلف، ساالنه به میزان
ٓ
 هزار نفر ساعت 250ا

 موزشی
ٓ
موزشی در پایان دوره های ا

ٓ
 صدور گواهینامه های ا

 موزش های اجرا شده
ٓ
 سنجِش اثر بخشی ا

 موزشی
ٓ
موزشی(ثبت سوابق ا

ٓ
موزشی) شناسنامه ا

ٓ
 در بانک اطالعات ا

 missions of centre  ماموریت های مرکز  

موزش                           .  1 
ٓ
   Training.1ا

• Planning & compiling the annual training calendar 
• Training the NOCR staff at all level, about 250,000 individual hrs 
• Issuing the training license at the end of training courses 
• Evaluating the effectiveness of implemented training 
• Training records (certificate of training) at Training Database 



موزش
ٓ
 چیستی ا

گاهي، مهارتهاي فني وحرفه اي و شغلي و      
ٓ
موزش، کلیه مساعي و كوشش هايــي است كه جهت ارتقاء سطح دانش و ا

ٓ
ا

نان براي انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي 
ٓ
ماده كردن ا

ٓ
همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان جهت ا

 .صورت مي گيرد
موزش

ٓ
 روش های ا

موزش حضوری . 1
ٓ
موزشی است که  فراگیران با  مدرسان، ارتباط رو در رو دارند :ا

ٓ
.ا  

 

 

موزش
ٓ
 ا

 مفاهیم و روش ها

Education: content & methods  

What is the education? 
Education is all efforts to promote the knowledge level, professional & 
career development as  well as the desired behavior of employees to 
prepare them to do their duties & responsibilities. 
Methods 
   1. In person training: a kind of training which teachers & learners are 
communicating face to face. 



 
موزش غیر حضوری . 2

ٓ
...)مجازی و(ا  

غیرحضوری . الف  

موزش    
ٓ
موزش يا غيرحضوري  ا

ٓ
موزش غيرمستقيم روش دور، راه از ا

ٓ
 فراگير و معلم جغرافيايــي فاصله اساس بر که است مند نظام ا

موزشي روابط و است استوار
ٓ
 .گيرد مي شکل نوين های فناوري  از استفاده پايه بر فراگير و معلم بين ا

 

 

موزش
ٓ
 ا

 مفاهیم و روش ها

Education: content & methods  

2. Non personal training (virtual & …) 
a. Non- personal 

 The indirect method is an educational system based on the 
geographical distance between teacher & learner by using of 
new technology 

 



موزش های الکـترونیکی.ب
ٓ
ا  

ن از 
ٓ
موزش غيرحضوري است که در ا

ٓ
موزش الکـترونيکي نوعي ا

ٓ
بهره گرفته می شود و به » شبکه هاي اینترنتی و کامپيوتري «ا

امروز، فرایند » تسهيل کنندگان يادگيري «کمک نرم افزارهاي مديريت، محتواي درسي الکـترونيکي، در کنار مدرسين ديروز و 
.یادگیری شکل می گیرد  

 نقش تفهيم درسي 
ً
موزش کالسيک، عمدتا

ٓ
فرايند » تسهيل کننده«داشت، امروز در نقش ) به قيد اجبار(مدرس که در نظام ا

  .اصيل يادگيري، ايفاي نقش مي کند

 

 

 

موزش
ٓ
 ا

 مفاهیم و روش ها

Education: content & methods  

E-learning: is a kind of non-personal training which uses of internet & 
electronic network. Management software, e-lesson contents with old 
teachers & nowadays learning facilitators together from the learning process.  
Teacher was as a compulsion factor in classic training system but now his role 
is as a facilitator in the learning process.  



 missionsماموریت های مرکز  

 Research پژوهش             .  2   

نیاز سنجی اولویت های پژوهشِی ساالنه 

 عنوان تا کنون 300(انجام پژوهشهای کابردی( 

انتشار نشریه الکـترونیکی 

تشکیل گروه های تخصصی با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی 

 ثبت سوابق پژوهشی همکاران 

• Annual assessment of research priorities 
• Applied research (300,so far, has implemented) 
• E-publishing 
• Experts groups forming with participation of the research 
scientific centers universities 
• Research associates registering of staff 



 نیازسنجی پژوهشی1.

 انعقاد قراردهای پژوهشی 2.

 انجام پژوهش های کاربردی3.

 

 

 فرایندهای پژوهش

Research process 

 پژوهش های کاربردی
 ها نهاد  در موجود موانع و مشکالت حل متوجه مستقیما و بوده عملی جنبهٔ  دارای که گردد می اطالق هایــی پژوهش به

 .باشد ها سازمان و

The applied researches: refers to practical solution which are 
focused on the barriers & problems in the institutions & 

organizations 

1. Research assessment 
2. Research contact 
3. Implementing of applied researches 



LMS موزشی از طریق . 1
ٓ
طراحی و برگزاری دوره ا  

  SESRICدوره کارت هوشمند ملی با همکاری . 

موزشی. 2
ٓ
 برگزاری کارگاه ا

 ...)ثبت وقایع حیاتی و (ثبت احوال .

 

 

 برنامه های پیشنهادی

 سازمان کنفراس کشورهای اسالمی

موزش
ٓ
 ا

Proposed plans by OIC  

education 
   

1.Design & conduct the training courses through LMS 
•  National smart card course with cooperation of SESRIC 

2. Workshop holding 
•  Registration of vital events, etc…  



 

 

موزشی. 4
ٓ
 صدور گواهی نامه بین المللی برای دوره ها و کارگاه های ا

 توسط سسریک یا سازمان کنفرانس اسالمی. 

موزشی. 3
ٓ
 تبادل الکـترونیکی برنامه های ا

موزشی. 
ٓ
 ...)ساالنه و (تقویم ا

 برنامه های پیشنهادی

 سازمان کنفراس کشورهای اسالمی

موزش
ٓ
 ا

Proposed plans by OIC  
education 

3. E-change of training programs  
•  Training calendar (annual & etc…) 

4. Issuance of international certificate for courses & workshop 
•   By SESRIC or OIC 



 پژوهشی در حوزه نشر -تبادل اطالعات علمی. 1

 چاپ مجموعه مقاالت تخصصی. 

 ایجاد بانک اطالعاتی مشترک پژوهشگران. 2

 مرتبط با ثبت احوال . 

 

 

1. Exchange of scientific-researches information about publications 
•  print of specialized articles 

2. Creating a common research database 
•  In relation to civil registration 

 برنامه های پیشنهادی

 سازمان کنفراس کشورهای اسالمی

 پژوهش
Proposed plans by OIC  

research 



 شرکت در همایش های سازمان های ثبت احوال کشورهای عضو . 4

 دعوت از کارشناسان و مدیران سازمان ها. 

 انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی مشترک. 3

 با موضوعات هویت و جمعیت. 

 

 

3. Conducting research projects and common searches 
•  About ID and population subjects 

4. Participating in conferences of NOCR of member states 
•  Inviting & meeting with experts & general directors of 
civil organizations 

 برنامه های پیشنهادی

 سازمان کنفراس کشورهای اسالمی

 پژوهش

Proposed plans by OIC  
research 



 با سپاس

 موفق باشید  

موزش و پژوهش
ٓ
 مرکز ا

Research & education 
centre   

thank you 

http://forum.iranvij.ir/redirector.php?url=http://upload.iranvij.ir/
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