
 
 

  

     

 

 

 

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

 

 با سالم و احترام؛

درپی آن، مشکالت اقتصادی،  های پیشرایط حساس کشور و مسائلی نظیر شیوع گسترده ویروس کرونا و موج با توجه به  

عوارض اجتماعی ناشی از آنها، مرکز آموزش مدیریت و    … های منابع مالی، کسری بودجه و  جانبه، محدودیتهای همهتحریم

منظور پاسخگویی سریع بههای اجرایی مندسازی مدیران دستگاهدولتی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خویش و با هدف توان 

گیری و اتخاذ راهکارهای بهینه و تصمیمهای مختلف اجتماعی و سیاسی،  به تحوالت محیطی، ایفای نقش مناسب در مهار بحران

موقعیت و  مدیریت کارآمد در شرایط خاص  تقواعمال  و  ارتقا  و  پیچیده،  بستهای  اجتماعی،  آموزشی  یت سرمایه  مدیریت »ه 

 کند.برگزار می  https://Lms.smtc.ac.ir نشانیهای الکترونیکی مرکز بهرا از طریق سامانه آموزش «بحران

 نوع دوره )مخاطبان(  شهریه)ریال(  ساعت  عنوان دوره ردیف 

 ای )سطح میانی(مدیران حرفه 240.000 4 ریزی و اقدام در بحران برنامه 1

 ای )کلیه سطوح( مدیران حرفه 240.000 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی  2

 های اجراییکارشناسان دستگاه  150.000 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 3

 150.000 8 مقابله با بحران  4

 رایگان 6 های پیشگیریهای نوپدید و راه بیماری  5 عمومی و فرهنگی )کلیه کارمندان(

 150.000 4 ایمنی و بهداشت محیط کار  6

 300.000 8 های اجتماعی جوانانآشنایی با آسیب  7

 آزاد 
8 

آسیب روش  کاهش  و  کنترل  جوانان  های  اجتماعی  های 

 )مبارزه با مواد مخدر( 
8 300.000 

 300.000 12 هاها و آسیبفضای مجازی، فرصت 9

 300.000 8 های اجتماعی جوانان )مفهوم و عمل(مشارکت  10

نهادها، سازمان       به همکاران حوزه ستادی و کلیه  به نحو مقتضی  فرمائید موضوع  های تابعه و واحدهای شایسته است دستور 

اطالع تلفن استانی،  شماره  بیشتر،  اطالعات  و  راهنمایی  کسب  به  نیاز  صورت  در  شود.  ، 42501823،  42501356های  رسانی 

 باشد. آماده پاسخگویی می 42501843و   42501831

 زهرا احمدی پور  

 رییس مرکز  
 

 رونوشت به:

 سطح استان رسانی درها، جهت اطالع ریزی استانهای مدیریت و برنامهکلیه رؤسای محترم سازمان        
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