
 

 

  

    

 

 

 
 
 

  
  

 

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

  

 با سالم و احترام؛

با       دولت  هفته  تقارن  مناسبت  و  به  محرم  اباعبداهللماه  حضرت  شهیدان،  ساالر  و  سرور  عزاداری  وفادارش، ایام  یاران  و   الحسین)ع( 

امور زنان و خانواده« و  »معاونت ریاست آموزش مدیریت دولتی»جمهوری در  بینش مدیران و کار  به منظور  «مرکز  نان کتعمیق سطح 

با  از طریق آشنایی عاشورا و الگوگیری از آنان در ارائه خدمات شایسته به مردمنهضت اسالم و نسبت به مفاهیم واالی مكتب  نظام اداری

سازی عنوان اولین بانوی مسلمان در ترویج فرهنگ اسالمی و الگوبهتبیین نقش واالی ایشان  ثیرگذار حضرت خدیجه)س( و  أشخصیت ت

ابعاد مختلف زندگی،   بارز مهربانی،یک زن خودساخته، مستقل، فعال    در جایگاهرفتاری در  انصاف،   اقتصادی و اجتماعی موفق و نمونه 

ایتام و مساکین  داری وامانت  پذیری،انسانیت، مدیریت، مسئولیت  گذشت، با محوریت کتاب  ،  توجه به  »بانوی مسابقه آموزشی فرهنگی 

 . نمایندرا برگزار می  المؤمنین حضرت خدیجه)س((«اول )روایتی تاریخی ـ داستانی از زندگانی ام 

های الكترونیكی رایگان در بستر فضای مجازی از طریق سامانه آموزش صورت  سال جاری به  مردادماه  23  مسابقه از  محتوای این

 26غیرحضوری از    صورت سراسری وه ب  خواهد بود و آزمون مسابقه نیز، در دسترس مخاطبان محترم    Lms.smtc.ac.irمرکز به نشانی  

  ه دولت هفتدر  کنندگان،  ر تشویق و تقدیر از شرکتمنظوبهدر سامانه یادشده اجرا خواهد شد.    ،مردادماه تا چهارم شهریورماه )روز کارمند(

، تقدیم جمهوری در امور زنان و خانوادهای از سوی معاونت ریاستجوایز ارزندهبه قید قرعه   نفر از افراد برتر  40، به  روز کارمند همزمان با  

 شود.می

 مخاطبان  تاریخ آزمون تاریخ شروع قالب ارائه  محتوا عنوان 

داستانی از ـ  )روایتی تاریخیبانوی اول 
 منین حضرت خدیجه)س(( ؤالمزندگانی ام

 ان دنمکلیه کار شهریور 4مرداد تا  26 مرداد  23 الكترونیكی  فایل

های تابعه و واحدهای استانی، پوستر رسانی به همكاران حوزه ستادی و کلیه نهادها، سازمانشایسته است دستور فرمایید ضمن اطالع

  هایتلفن پیوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی عموم کارکنان قرار گیرد. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر، شماره  

 د. نباشمی ییپاسخگوآماده  42501843و  42501831

 

 زهرا احمدي پور  

 رييس مرکز  

 

  
 

   24/5/1400 
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 تعالی بسمه 

 ولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ ذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَهِ و َأُلَا

 

http://lms.smtc.ac.ir/

