


سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت پژوهش و برنامه ریزی

دفتر آموزش
1397پاییز



ورکشمالیاتیامورسازماندرآموزشنظامکالناهداف

سطحشافزایطریقازسازمانانسانیسرمایهکیفیسطحارتقایوتوانمندسازی1.
کارکنانمهارتودانشتوانایی،

طریقازوظایفانجامدرسازمانکارکنانهایفعالیتکاراییواثربخشیافزایش2.
هامهارتودانشبینش،توسعه

و(اسالمیاصولوایحرفهارزشهایبرتاکیدبا)سازمانیفرهنگوبصیرتارتقای3.
،یاحرفهمختلفابعاددرسازمانمدیرانوکارمندانعمومیهایآگاهیتوسعه

اهنقشموثرایفایجهتاجتماعیوفرهنگی
مالیاتی،دانشننویهایحوزهبامتناسبفردیتوسعهوسازمانییادگیریبسترارتقای4.

جدیدآموزشیفناوری هایوراهبردیهایاولویت
دروسازمانتخصصیوآموزشیهایاولویتبامتناسبآموزشیمحتوایتولید5.

حرفه ایاقتضائاتونیازهاراستای
وغیررسمییرییادگآنالین،یادگیریارتقایبرمبتنیآموزشینوینروش هایتوسعه6.

اجتماعیمشارکت هایتسهیل



کشورمالیاتیامورسازماندرآموزشهااستراتژی

وزشآموحوزهدرانسانیمنابعراهبردهایوهاسیاستپیگیریوتوسعهطراحی،1.
انسانیهایسرمایهتوانمندسازی

را،اج،ریزیبرنامهنیازسنجی،شامل)آموزشچرخهکلیدیهایفعالیتراهبری2.
اجراحسنبرنظارتوجهانیاستانداردهایبامطابق(نظارتوارزشیابی

تکنولوژیتوسعهوشدهارایههایآموزشاثربخشیافزایشبرایندمنظامریزیبرنامه3.
آموزشیایه

ساالریایستهشفرهنگایجادجهتدربرتراستعدادهایبالندگیوپرورشبسترتوسعه4.
فراگیر

مالیاتیجامعطرحهایآموزشبهبودوتوسعهبرتمرکز5.

ترهایبسوسپاریبرونطریقازالکترونیکیادگیریومجازیآموزش هایارتقای6.
دورراهازیادگیریفناورانه

کارحیندرومربی گریاجتماعی،مشارکتی،آموزش هایتوسعه7.

ونقشبرتاکیدبارهبریهایمهارتارتقایومدیریتتوسعههایبرنامهبرتمرکز8.
شغلیارتقایدریادگیریوآموزشضرورت

بکهشارتباطاتوهاهمکاریگسترشوآموزشیخدماتازعمومیهایآگاهیتوسعه9.
کشورسراسردرآموزشیفعاالنونهادهاباای



چارت دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی

اتولید محتوشرح وظایف گروه 

شآموزمحتوایتدویندرمشارکت•
الکترونیکهای

سعهتوهدفباکارشناسیمطالعات•
هایهبرنامارایهنحوهکیفیوکمی

الکترونیکیادگیری

ویننبسترهایشناساییوبررسی•
آموزشزیرساختهایوآموزشی

سازماندرمجازیوالکترونیک



1398تا 1396اولویت راهبردی دفتر آموزش در سال های 

تخصصی  تولید محتوای آموزشی

و تبدیل محتوای آموزشی به محتوای آموزشی الکترونیکی

از طریق تاسیس گروهی ویژه در دفتر آموزش 

و با مشارکت و همکاری موسسات ارایه دهنده خدمات آموزشی بیرونی



نگاهی به برنامه تولید محتوای آموزشی االکترونیک

ماهیت بسیار تخصصی آموزشها و
نبود پتاسیل الزم در خارج سازمان

وجود زیرساخت های و قابلیت های 
فناورانه در بخش خصوصی  

توسعه درون زای منابع آموزشی و  
ارتقای کیفی محتواهای تخصصی 

برون سپاری تولید محتوای  
به الکترونیک و تبدیل منابع متنی

انواع قالبهای یادگیری الکترونیک

توسعه نرم افزاری

یبهره گیری سخت افزار

آموزش همکاران

(تکالیف سازمان)

آموزش مودیان

(تکالیف مودیان)



1397نگاهی به دستاوردهای یادگیری الکترونیک در سال 

تحت پوشش یادگیری الکترونیک1397از همکاران سازمان امور مالیاتی، در سال نفر 14000گرفتن قرار 

1397نفر دوره آموزش الکترونیک در سال 167000برگزاری حدود 

(ورپوینتفیلم، موشن گرافیک، انیمیشن، پا)محتوای تخصصی آموزشی الکترونیک 30تولید بیش از 



روش های اجرای دوره های آموزشی

م دوره های آموزشی کاربردی نر
تیافزار سامانه یکپارچه مالیا

(کار با نرم افزار)

حضوری/مجازی
/  برون سازمانی

درون سازمانی

ت دوره های آموزشی قانون مالیا
ش  های مستقیم و مالیات بر ارز

افزوده و دوره های عمومی

(نظری)

دوره های آموزشی عملیاتی  
مالیاتی

(کارورزی)

درون سازمانی/کارگاهی  /  برون سازمانیحضوری/مجازی
درون سازمانی

مدیریت امور 
مودیان

حسابرسی 
مالیاتی

دادرسی  
اجراییاتمالیاتی

تک درس  
ها و  

اسرفصل ه



محتواتدوین 

الکترونیک انتقال برنامه کالس ها به سامانه یادگیری
(LMS)

تدوین محتوای آموزشی برای دوره های آموزشی

ارتباط دادن کالس های آموزشی با  
محتوای تدوین شده

دوره های آموزشی کاربردی  
سامانه ها

(کاربا نرم افزار)

دوره های آموزشی قانون  
مالیات های مستقیم و 

مالیات بر ارزش افزوده و 
دوره های عمومی

(نظری)

دوره های آموزشی  
عملیاتی مالیاتی

(کارورزی)

تک درس ها

متن آموزشی

فیلم آموزشی

ارائه مطلب  
الکترونیکی

POWER POINT



الیاتیسامانه های یادگیری الکترونیک راه اندازی شده در دفتر آموزش سازمان م
کارکردهای اصلیبسترعنوان سامانه

(زارشاتگارزشیابی، ، نیازسنجی، برنامه ریزی)مدیریت سیستمی فرایند آموزش اینترانت(کارشناسان آموزش)سامانه مدیریت آموزش 1

اینترانتایده( LMS)سامانه یادگیری و آزمون الکترونیکی 2

(رسانه ایمتن، پاورپوینت، فیلم، انیمیشن، چند)محتواهای آموزشی الکترونیک 
(پیش آزمون و آزمون نهایی)آزمون های الکترونیک آن الین 

برگزاری دوره ها و تخصیص محتوا، منابع و آزمون ها
تاالر گفتگو

اینترانتسامانه فراگیر آموزش3

شناسنامه آموزشی
پرسشنامه ارزیابی

کتابخانه الکترونیک
(ارسال و دریافت پیام)کانال ارتباطی 

4
فنی مجتمع ( LMS)سامانه یادگیری الکترونیکی 
تهران

وب و اپلیکیشن

داشبورد یادگیری الکترونیکی
(رسانه ایمتن، پاورپوینت، فیلم، انیمیشن، چند)محتواهای آموزشی الکترونیک 

برگزاری کالس، آزمون و ارزشیابی الکترونیک
بحث و پرسش و پاسخ

(یادگیری مکاتبه ای)آزمون رهنگار آموزشی اینترانت(رهنگار)سامانه آزمون آنالین یادگیری مکاتبه ای 5

بانک اطالعات و کتابخانه دیجیتال با قابلیت جستجووب و اپلیکیشنسامانه همراه یار و دانش یار مالیاتی 6

پشتیبانی فناوری اطالعات سازماناینترانت(کالس آنالین)سامانه ویدئو کنفرانس 7

وبسایر سامانه ها و بسترهای طرف قراداد8

Etook
Rasa
Oxin

کنسرسیوم کارکنان دولت

pdf ،powerpointفیلم، انیمشن، موشن گرافیک، وبمحتوای الکترونیکیسیستم تولید 9



(TMS)سامانه فراگیرآموزش ایده 



(LMS)سامانه یادگیری الکترونیکی ایده 



بارگذاری محتوای آموزشی–( LMS)سامانه یادگیری الکترونیکی ایده 



نمونه محتوای آموزشی بارگذاری شده در سامانه یادگیری الکترونیک



(فیلم آموزشی)مدیا نمونه محتوای –الکترونیکیسامانه یادگیری 



کالس آموزشی-(LMS)سامانه یادگیری الکترونیکی ایده 



سواالت-( LMS)سامانه یادگیری الکترونیکی ایده 



عدم نیاز به حضور فیزیکی فراگیران برای شرکت در آزمون

تعدیل هزینه های برگزاری آزمون برای هر دوره آموزشی

قابلیت ارائه سواالت مختلف، متفاوت و سفارشی سازی شده برای هر داوطلب

ایجاد شرایط یکسان برای همه فراگیران هنگام شرکت در آزمون

امکان برگزاری پیش آزمون برای هر دوره و مقایسه بهتر نتایج دوره آموزشی

امکان برقراری مجدد آزمون در صورت قطع شدن سیستم و ایجاد اشکاالت فناوری

عدم احتیاج به فضای فیزیکی و کاهش در هزینه های خرید و یا اجاره مکان آزمون



پیش آزمون و آزمون نهایی دوره آموزشی در سامانه یادگیری الکترونیک



تحلیل سواالت آزمون در سامانه یادگیری الکترونیک 

برگزاری پیش
آزمون و آزمون 

ه نهایی برای دور
آموزشی بصورت

الکترونیک 

ر اعالم جزئیات ه
سوال بر اساس 

پاسخ های 
فراگیران



تحلیل سواالت آزمون در سامانه یادگیری الکترونیک 

برگزاری پیش 
آزمون و آزمون 
نهایی برای دوره 
آموزشی بصورت 

الکترونیک 

ختی تحلیل معیار س
هر سوال بر اساس

پاسخ های 
فراگیران، اعالم
وضعیت جدید 
درجه سختی و 

الحپیشنهاد برای اص



نگاهی به برخی گزارشها و مستندات موجود

عنوان سندردیف

چارت سازمانی دفتر و شرح وظایف گروه ها 1

گزارش میزان دستیابی به اهداف تولید محتوا2

(2و 1سطح )دوره های یادگیری الکترونیک گزارش ارزشیابی 3

  ELearningگزارش مقایسه رضایت فراگیران قبل و بعد از دوره های 4

گزارش سوابق و آمار برگزاری دوره ها و کارگاه ها به صورت الکترونیک5

گزارش محاسبه کاهش هزینه ها ناشی از استقرار یادگیری الکترونیک6

بر عملکرد کارکنان ELearningگزارش تاثیر 7

گزارش دوره های آموزشی و برنامه های توانمندسازی تیم آموزش8

چارت سازمانی دفتر و شرح وظایف گروه ها.pdf
گزارش میزان دستیابی به اهداف تولید محتوا.pdf
گزارش ارزشیابی سطح یک و دو کرک پاتریک.pdf
گزارش مقایسه رضایت فراگیران قبل و بعد از دورههای الکترونیک.pdf
گزارش سوابق و آمار برگزاری دوره های الکترونیک.pdf
گزارش کاهش هزینه ها 2.pdf
گزارش تاثیر ELearning  بر عملکرد کارکنان.pdf
گزارش دوره های آموزشی و توانمندسازی تیم آموزش.pdf


با سپاس

دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی


