
 

 

   

 
 

 

 كليه دستگاه هاي اجرايي 

 هاي اجرايي ها، مؤسسات و دستگاه ها، نهادها، شركت كليه سازمان
 

        با سالم و احترام؛با سالم و احترام؛با سالم و احترام؛با سالم و احترام؛

هاي خدمت رساني به مردم و  با عنايت به دستور رياست محترم جمهور در جهت حفظ سالمت كاركنان فعال در حوزه

سازمان اداري و  19/01/1399مورخ  10934ها و با توجه به بخشنامه شماره هاي بهداشتي در همه سازمان رعايت دقيق پروتكل

مصوبه ) 14(و در راستاي اجراي بند  23/1/1399وشمند از تاريخ گذاري هاستخدامي كشور در خصوص آغاز مرحله فاصله

هاي كاري، مركز  هاي بهداشتي و ايمني در محيطچهاردهمين جلسه ستاد ملي مقابله با ويروس كرونا به منظور رعايت پروتكل

ايمني و بهداشت محيط «ي آموزش  ؛ دوره19- دولتي ضمن تهيه راهنماي آموزشي گام دوم مبارزه با كوويد  مديريت   آموزش 

را به شيوه ) 08/07/1386مورخ  90367/1803هاي آموزشي تكميلي عمومي موضوع بخشنامه شماره از مجموعه دوره(» كار

 .نمايدبندي زير اجرا مي الكترونيكي و مطابق برنامه زمان

 تاريخ برگزاري  ساعت  عنوان دوره
شهريه شركت 

 در دوره 

شهريه آزمون و 

  صدور گواهينامه

راهنماي آموزشي گام دوم ( ايمني و بهداشت محيط كار

 )گذاري هوشمندمبارزه با كرونا ويروس در طرح فاصله
4 

تا  25/01/1399

25/02/1399 
  ريال 20,000  رايگان

 

هاي اجرايي به منظور آگاهي بخشي و توجيه كاركنان و مسئوالن ذيربط در خصوص لذا خواهشمند است مديران دستگاه

. گذاري هوشمند نسبت به اطالع رساني اجراي اين دوره آموزشي به واحدهاي اداري سراسر كشور اقدام نمايندمفاد طرح فاصله

 1834/200دولت، موضوع بخشنامه شماره بيني شده در چارچوب نظام آموزش كارمندان  فوق، از تمامي امتيازهاي پيش  دوره

كليه كاركنان و مديران . برخوردار بوده و كليه كاركنان و مديران دولت، در زمره مخاطبان آنها قرار دارند 30/1/1390مورخ 

نام، دريافت محتواي آموزشي الكترونيكي، شركت در آزمون پاياني و دريافت گواهينامه الكترونيكي  توانند جهت ثبت مي

 . اقدام نمايند http://lms.smtc.ac.irهاي الكترونيكي مركز به نشاني  بالفاصله پس از قبولي در آزمون، از طريق سامانه آموزش

سامانه نيز طراحي شده و از طريق نشاني مذكور، ) اپليكيشن(منظور تسهيل دسترسي مخاطبان، برنامه كاربردي  همچنين به

هاي سازمان ،رساني به كليه نهادهاشايسته است دستور فرماييد ضمن اطالع. آساني قابل دريافت و نصب بر تلفن همراه است به

در صورت نياز به كسب . ، راهنماي آموزشي پيوست به نحو مقتضي در معرض آگاهي عموم كاركنان قرار گيردهاتابعه و استان

  .باشد آماده پاسخگويي مي 42501804و  42501841راهنمايي و اطالعات بيشتر، شماره تلفن 

  زهرا احمدي پور 

  رييس مركز 
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 تعالي  بسمه


