
 

 

 

 

 ها و مؤسساتها، بانکها، نهادها، شرکتهای اجرایی، سازمانکلیه دستگاه

 با سالم و احترام؛

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمیدر آستانه چهل و با هدف ارتقای سطح دانش و نگرش و توسعه    ایران  ودومین سالگرد 

حرفهمهارت و  شغلی  دورههای  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  دولت،  کارکنان  و  مدیران  را  ای  زیر  آموزشی  ش های   وهی به 

 . کندمیرگزار ب  .smtc.ac.irhttp://Lmsهای الکترونیکی مرکز به نشانی و از طریق سامانه آموزش یک ی الکترون

 نوع دوره  شهریه)ریال(  ساعت عنوان دوره  ردیف 

 250.000 6 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 1

 250.000 4 در بحران  عملریزی و برنامه 2 مدیران

 250.000 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 3

 200.000 6 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 4

 شغلی

 )مشاغل عمومی(

 200.000 12 ریزی عملیاتی بودجه 5

 200.000 8 های پژوهشچگونگی تدوین طرح  6

 200.000 12 نویسی در امور اداری گزارش  7

 150.000 8 آشنایی با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 8

 عمومی و فرهنگی 

 150.000 2 آشنایی با نظام گزینش 9

 150.000 24 آئین نگارش مکاتبات اداری  10

 150.000 8 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 11

 150.000 6 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 12

 150.000 6 سبک زندگی در دوران کرونا )مبتنی بر آموزه های طب ایرانی(  13

 آزاد 
 300.000 4 های تحول در نظام اداری برنامه 14

 300.000 12 های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش  15

 300.000 4 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی  16
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 نوع دوره  شهریه)ریال(  ساعت عنوان دوره  ردیف 

 300.000 6 های زندگی مهارت 17

 آزاد 

 300.000 8 ها و فنون تدریس روش  18

 300.000 8 سنجش و ارزشیابی آموزشی  19

 300.000 8 فناوری آموزشی  20

 300.000 8 محور مصاحبه شایستگی 21

 300.000 8 ها و مراکز آموزش عالی علمی دانشگاه نامه استخدامی اعضای غیرهیأت آشنایی با آئین  22

درصد    20کنند، از  نامثبتها ماه در دورهبهمن  دوموستی تا ب  دوازدهم خ یکه از تار  یمخاطبان ،دهه فجربه مناسبت همچنین، 

 برخوردار خواهند شد.  ،هی در شهر ژهی و فیتخف

فرما دستور  است  اطالعئشایسته  ضمن  سازمانید  نهادها،  کلیه  و  ستادی  حوزه  همکاران  به  واحدهای  رسانی  و  تابعه  های 

استانی، پوستر پیوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی عموم قرار گیرد. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر،  

 باشد. آماده پاسخگویی می 42501356و  42501842، 42501841های شماره تلفن 

 

 

 زهرا احمدی پور  

 رییس مرکز  

 

 

 
 رونوشت: 

 رسانی در سطح استانها، جهت آگاهی و اطالع ریزی استانهای مدیریت و برنامه کلیه رؤسای محترم سازمان

 

 


