
 

 

  

    

 

 

 

 

 ها و مؤسساتها، بانک ها، نهادها، شرکت های اجرایی، سازمان کلیه دستگاه

 

 با سالم و احترام؛
 

سازی کنند؛ ای هستیم که به صورت هدفمند نظام آموزش را پیادههای یادگیرندهبرای تحول در نظام اداری، نیازمند سازمان

های  در ارتقای بهروری خدمات عمومی، از طریق آموزش و توسعه شایستگی با هدف تاثیرگذاری مرکز آموزش مدیریت دولتی

و ، نگرش ارتقای سطح دانشر خود را مبنی ب مأموریت تالش نموده است هموارههای اجرائی مدیران و کارکنان دستگاه

 . تحقق بخشدو مسئله محور  کاربردی،روزهای بهبا ارائه آموزش نظام اداری کارکنانای همهارت

های این مرکز متأثر از پاندمی کرونا، براساس رویکرد اقتضائی بازتعریف و بازمهندسی  در دو سال گذشته عمده فعالیت

که فرصت بسیار طوریه ب های آموزشی در نظام اداری است.کمی و کیفی برنامه حاکی از رشد و توسعۀاند و نتایج  شده

ها و ایجاد های نوین در آموزش، استفاده از اساتید خبره در جای جای کشور، کاهش هزینهارزشمندی جهت به کارگیری روش

افزارها(، سخت ها، اینترنت،)پلتفرم های آموزشیعدالت آموزشی فراهم شده است؛ با این حال گسترش و بهبود زیرساخت

 ثر باشد. ؤهای آموزشی متواند در بهبود کیفیت دورههای اساتید و همچنین فرهنگ آموزش مجازی میمهارت

های اجرایی و مدیران و کارشناسان محترم ضمن تقدیر و تشکر مجدد از همراهی و مساعدت رؤسای محترم دستگاهدر این راستا 

 آموزش مدیریت دولتی مرکز 1400تابستان تقویم آموزشی رسانی یکپارچه ، به پیوست به منظور اطالع منابع انسانی و آموزش؛

نام، پرداخت شامل: ثبت یکلیه فرآیندهای آموزش یافته و الکترونیکینظر به انجام نظامد. شوبرداری شایسته تقدیم میجهت بهره

 مرکزی آموزش هایدر سامانه... شهریه، شرکت در دوره، دریافت گواهینامه، صدور گواهی تأیید مالی، استعالم مدارک و 

های اجرایی نیز میسر و های آموزشی داخلی دستگاهای با سامانهآموزش مدیریت دولتی، امکان برقراری تعامل فعال و لحظه

 د.باشحسب تقاضا، آماده ارائه می

 

 زهرا احمدی پور 

 رییس مرکز 
   

  

 
 رسانی در استانها؛ جهت استحضار و اطالعریزی استانرونوشت به: کلیه رؤسای محترم سازمان مدیریت و برنامه

   12/4/1400 

2007/1 

 

 تعالی  بسمه


