
 

 

  

    

 

 

 
 

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

 

 با سالم و احترام؛
 

الگوی  و بحانعطای خداوند س ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمۀ زهرا)س(، 

بدنۀ نظام  فعال در محترم همکاران علی الخصوصبه پیشگاه حضرت ولیعصر)عج(، تمامی مسلمین جهان وبدیل تمام جهانیان بی

یق ومی از طرامور عم رساند؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان متولی اصلی ارتقاء مدیریتبه استحضار می اداری کشور،

نان ران و کارکهای آموزشی مدیهای مدیران و کارکنان بخش دولتی، در ادامۀ برگزاری دورهآموزش، تربیت و توسعۀ شایستگی

و  ییاجرا یهاتگاهمحترم دس یو مساعدت رؤسا یهمراهو تشکر از  ریبا تقدای هدفمند، در قالب یک نظام آموزشی و توسعه

با ، 0140ن سال ل زمستافص یآموزش میتقو کپارچه،ی یرسانو آموزش؛ به منظور اطالع یو کارشناسان محترم منابع انسان رانیمد

های عمومی مدیران عنوان دورۀ  توسعه شایستگی 56عنوان دورۀ آموزشی مدیران و کارکنان در قالب برخط و مجازی؛  30

عنوان دورۀ آموزشی  100عنوان دورۀ آموزشی شغلی، آزاد و عمومی و فرهنگی در قالب مجازی و  78ای در قالب برخط؛ حرفه

ه ب ستهیشا یرسانو اطالع یبرداراستحضار، بهره یبرا، خودآموز و توسعه فردیلب های الکترونیکی در قاسامانه جامع آزمون

  .شودیم میتقد وستیپ لیو کارکنان به شرح فا رانیمد

نام، پرداخت شهریه، شرکت در دوره، دریافت یافته و الکترونیکی کلیه فرآیندهای آموزشی شامل: ثبتنظر به انجام نظام

های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی، امکان در سامانهغیره، م مدارک و الگواهینامه، صدور گواهی تأیید مالی، استع

است. های اجرایی نیز میسر و حسب تقاضا، آماده ارائه های آموزشی داخلی دستگاهای با سامانهو لحظه برقراری تعامل فعال

صورت ای )بههای آموزشی تربیت ارزیاب حرفهتوانند برای شرکت در دورههمچنین الزم به ذکر است فراگیران محترم می

مراجعه  www.smtc.ac.ir ، مرکز پورتالآدرس ( به مجازیبرخط و  حضوری، صورتحضوری( و تربیت مدرس )به

 فرمایند.
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