
 

 

 

 

 
 

 ها، بانکها و مؤسسات ها،  نهادها، شرکتهای اجرایی، سازمانکلیه معاونان محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاه
 

 

 با سالم و احترام       

گااه نتنل،ن،  اا عدنگ ااهدن منیاان ه رنمع، یااندنی ت ااننتن  اا  نهااعدنلت اا ن اا رله نبااه دننب ااه نبااعنایع اا نبااتن  ع اا ن

   نمین ااعمدنتن   ااتتنیاان ه رنتنمع،میااعرنلت اا دنننننل،نحاا م نن یاا ممنیاان ه  نلت  اا نننهااعدنیهماارن  فااعدنیوی ، اا ن

هااعدن  ر هتن راا نیهماارنبااتنن ااعن ننننن(ن منطه ااسن ااعیعنتن یاا ممننLiveهااعدن ی م اا نم ااهنل،نالع اادنماا  نمناان ن ننننلت، 

http://Lms.smtc.ac.irن  ل.بهگر ،نی ن

 ریال() شهریه ساعت اجرا تاریخ اجرا سطح فراگیران مدت عنوان دوره

 مشترک مدیران  ساعت 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور
10/08/1400 

12/08/1400 
9-12 840.000 

 ساعت 8 اصول و مبانی سازماندهی
 جوان و زن مدیران 

 میانی و ارشدسطوح 

30/08/1400 

02/09/1400 
9-13 1.120.000 

 ساعت 6 آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی و مناقصات
 جوان و زن مدیران 

 مشترک مدیران 

15/09/1400 

17/09/1400 
9-12 840.000 

 مدیران پایه ساعت 8 انگیزش در کار
22/09/1400 

24/09/1400 
9-13 1.120.000 

 مدیران میانی ساعت 6 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی
05/10/1400 

07/10/1400 
9-12 840.000 

 مدیران میانی ساعت 6 وری(پویایی سازمانی و فردی )بهره
19/10/1400 

21/10/1400 
9-12 840.000 

 مدیران پایه ساعت 6 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش
03/11/1400 

05/11/1400 
9-12 840.000 

 ساعت 4 هاها و روشبهبود سیستم
 جوان و زن مدیران 

 عملیاتی و پایهسطوح 
12/11/1400 9-13 560.000 

هعدن عبتتنتنت حانهعدن  ا عن ننن، عن نبتنین ه رنح م ن  علدنتنمل تنن علهعدن عمیعر ع س تن   نل   ،نفهیعئ ننضمنن ط ع

نعیتن عمیعرنی ب عن، نبتن امع، نننعمنگهته دنیتهف نعمنفهلدنبتن عیعنتنف قنیه جتتنتنل،نص ،تن قعضعدنثب ثب ن رنل  گع دنبه د

دن42501876هااعدن ، ااع ننمع یاان.نل،نصاا ،تنن ااعمنبااتنمساادن، هیمااع  نتن ط اااعتنب  اا هدن اامع، ن لفااننن42501700لت،ننگااع،ن

 بع ن. یعل نپع خگ   نی ن42501874تنن42501862

ن

 مهدی حسینی راد              

 معاون آموزشی/               

 

 

   14/7/1400 

3761/4

 

  تع  نبسمت
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