
 

 

 

 

 های اجراییها، مؤسسات و دستگاهها، بانکها، نهادها، شرکتکلیه سازمان

 با سالم و احترام؛

وپنجم مردادماه، و حضرت فاطمه)س( و به مناسبت بیست الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی)ع(اول ذیهمزمان با 

با هدف  یدولت تیریمرکز آموزش مدجمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاستروز خانواده و تکریم بازنشستگان، 

های اخالقی و پیشگیری از بروز ر اصول و ارزشمنظور استقراارتقای سطح آگاهی فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به

و از طریق سامانه و  یکیالکترون وهیرا به ش «مدیریت و خانواده»بسته آموزشی ـ ترویجی ها، های رفتاری در خانوادهآسیب

 د.نکنیبرگزار م، http://Lms.smtc.ac.irهای الکترونیکی مرکز به نشانی برنامه کاربردی )اپلیکیشن( آموزش

 شهریه )ریال( مخاطبان ساعت عنوان نوع برنامه ردیف

1 

دوره 

 آموزشی

 8 ریزی و مدیریت استراتژیکبرنامه
مدیران زن و جوان 

 )سطوح میانی و ارشد(
160.000 

 4 (2نقشه راه اصالح نظام اداری ) 2
ایه، )سطوح پمدیران 

 (و ارشد میانی
160.000 

 160.000 مدیران )سطح پایه( 8 های ارتباطی مدیرانمهارت 3

 4 اقتصاد خانواده 4

فرهنگی و عمومی 

 )کلیه کارمندان(

80.000 

 80.000 8 شناسی خانوادهآسیب 5

 80.000 4 آشنایی با احکام اسالمی 6

 80.000 6 تربیت فرزند 7

 80.000 4 حقوق خانواده 8

 80.000 6 خانواده متعالی در اسالم 9

 80.000 12 روانشناسی خانواده 10

 80.000 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 11
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 تعالیبسمه

http://lms.smtc.ac.ir/
http://ofcauto.smtc.ac.ir:7001,104800189390,PDF.TextOperations,104800233221



 

 

    

 

 شهریه )ریال( ساعت تاریخ عنوان نوع برنامه ردیف

ارائه  12

های یافته

 علمی

با تأکید بر آراء امام  انمعنویت برای کودک

 خمینی)ره( )خانم دکتر داورنیا(
 12تا  10 13/05/1399

 رایگان

13 
های مدل سبک رهبری زنان در پست تبیین

 مدیریتی در بخش عمومی )خانم دکتر نجارزاده(
 12تا  10 27/05/1399

ادماه مرد پنجم و ستیب تا کمی خیکه از تار یمخاطبان ر،یقربان و غد دیسع ادیبه مناسبت روز خانواده و اعهمچنین، 

 برخوردار خواهند شد. هیدر شهر ژهیو فیدرصد تخف 25در دوره ها شرکت کنند، از 

ای واحدهعه و های تابرسانی به همکاران حوزه ستادی و کلیه نهادها، سازمانضمن اطالعشایسته است دستور فرمایید 

مایی و سب راهنکدر صورت نیاز به د. ، پوستر پیوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی عموم کارکنان قرار گیراستانی

 باشد.، آماده پاسخگویی می42501841و  42501804های اطالعات بیشتر، شماره تلفن

 

 

 

 زهرا احمدی پور 

 رییس مرکز 

 

   

  

 

 

 

 
 رونوشت:

  وآگاهی جهت  ریاست جمهوری؛ امور زنان و خانواده ریزی و هماهنگی معاونتبرنامه ، معاون محترمجواهریانسرکار خانم دکتر 

  رسانیاطالع

 رسانی در سطح استانو اطالع آگاهیها، جهت ریزی استانهای مدیریت و برنامهکلیه رؤسای محترم سازمان 


