
 

 

  

    

 

 
 

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

 

 با سالم و احترام؛

ها و تکالیف قانونی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای انجام مأموریت1398شیوع ویروس کرونا از اواخر سال  با

های آموزشی خود های اجرایی، فعالیتخود در حوزه آموزش کارکنان و مدیران و در جهت تسهیل فرایندهای آموزشی دستگاه

های ندهی و تقویت نمود که با همکاری و مساعدت مسئوالن محترم دستگاههای الکترونیکی و برخط، سامارا در قالب آموزش

-های نوین آموزشی گردیده و فصلی نوین را در گستره آموزش در دستگاهاجرایی، منجر به رونق و شکوفایی آموزش در قالب

 های اجرایی رقم زده است.

، ضمن ساالنه تدوین برنامه آموزشی و جدیدهای آموزشی در سال تر برگزاری دورهریزی هرچه بهتر و دقیقبه منظور برنامه

های مکتسبه و ، نکاتی چند که برگرفته از دستاوردها و تجربه1400تقویم دورهای آموزشی الکترونیکی مرکز در بهار ارسال 

واند منجر به تسهیل هرچه تاست و می 1399ها و نیز کاربران در سال بازخوردهای دریافتی از مسئوالن محترم آموزش دستگاه

 رساند:های کیفی شود را، به اطالع میبیشتر فرایندهای آموزش و کاهش اقدامات اجرایی و تمرکز بیشتر بر فعالیت

ها به مرکز انجام و با ارسال اطالعات همکاران دستگاه« های گروهینامثبت»که به صورت  ییهادوره برخی. از آنجا که 1

رف زمان و انرژی فراوان جهت هماهنگی و تعامالت اجرایی، ناتمام مانده یا با حضور تعداد کمی شود، با وجود صمی

به « هزینه آموزشی سرانه»های اجرایی، برای آموزش مدیران و کارکنان خود، دستگاه شودمخاطب اجرا شده، پیشنهاد می

توانند با توجه به جبران هزینه صورت کارمندان می هر فرد، در ابتدا یا انتهای سال در نظر بگیرند. در این صورت ازاء

 های مورد موافقت واحد آموزش دستگاه محل خدمت، رأساً و در بازه زمانی مورد نظر شرکت نمایند.پذیرفته، در دوره

های آموزشی همکاران خود را در چارچوب ضوابط های اجرایی که شهریه دوره. همچنین، در مورد بعضی از دستگاه2

های پرداخت شده توسط کاربران فراهم است و کاربران امکان صدور تأیید مالی برای هزینه ؛دهندمعین به ایشان عودت می

ها و بعد از کسب امتیاز الزم و قبولی در توانند پس از اخذ موافقت دستگاه محل خدمت برای جهت شرکت در دورهمی

 وره، گواهی تأیید مالی را دریافت و به سازمان مربوط جهت عودت وجه، ارائه نمایند.د

اندرکار های اجرایی و مسئوالن محترم دستضمن تقدیر و تشکر مجدد از همراهی و مساعدت رؤسای محترم دستگاه

 دارد.های آموزشی اعالم مینهتوسعه منابع انسانی و آموزش، آمادگی این مرکز را برای توسعه همکاری و تعامل در زمی
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