
 

 

  

    

 

 

 

 ها و مؤسساتبانک ها،شرکت  نهادها،  ها،های اجرایی، سازمانکلیه دستگاه
 

 

 با سالم و احترام

، امید است نظام اداری به عنوان ابزار تحقق این  « هاها، مانع زدایی تولید، پشتیبانی »  ضمن تبریک سال نو و گرامیداشت شعار 

آموزش هدفمند،  مرکز آموزش مدیریت دولتی با رویکرد  1400در سال .مهم از طریق توسعه سرمایه انسانی خود ایفای نقش کند

استا، ضمن  رن  های سرمایه انسانی گام برخواهد داشت. در ایدر جهت توسعه شایستگی   سازمان یادگیرنده و تحول در نظام اداری

)موضوع    های توسعه شایستگیدورههای ارزیابی و اجرای  کانونسازی  ی در پیادهی های اجراقدردانی از همراهی و همیت دستگاه 

(، امید است با یاری خداوند متعال  04/11/1396تاریخ    و1657363به شماره    کشور   دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی  3بند  

   .شودهمراه ی افزونزتوفیقات رو نظام اداری، بادر آفرین شمند و تحولادامه این راه ارز

بسترهای   گسترش  با  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  کرونا؛  بیماری  شیوع  از  ناشی  ناپایدار  شرایط  ادامه  با  جدید  سال  در 

برنامه  الکترونیکی، به  دورهاقدام  اجرای  و  دورهریزی  اجرایی  برنامه  است.  نموده  شایستگی  توسعه  شایستگی  های  توسعه  های 

فصل بهار  شش عنوان دوره توسعه شایستگی  برگزاری  برنامه  .  خواهد شدو اجرا    به صورت فصلی اعالمای  عمومی مدیران حرفه

 . شودجدول زیر اعالم می مطابق، اندزیابی کسب کردهرا در مرحله ار  59تا  50برای افرادی که در کانون ارزیابی امتیاز 

 ساعت برگزاری  تاریخ برگزاری  مدت  عنوان دوره شایستگی  ردیف 

 13-9 22/02/1400لغایت  04/02/1400 40 تفکر تحلیلی و حل مساله  1

 13/ 17-30/30 02/03/1400لغایت  25/02/1400 28 سازی تیم و شبکه 2

 13-9 02/03/1400لغایت  26/02/1400 24 ریزی و هماهنگی برنامه 3

 13/ 17-30/30 10/03/1400لغایت  03/03/1400 24 گرایی و هدایت عملکردهدف 4

 13/ 17-30/30 24/03/1400لغایت  11/03/1400 32 های ارتباطیمهارت 5

 13/ 17-30/30 06/04/1400لغایت  25/03/1400 36 نظارت و کنترل تا حصول نتیجه  6
 

های تابعه و واحدهای استانی دستگاه انجام شود های ستادی، سازمانرسانی مقتضی به حوزه شایسته است دستور فرمایید اطالع    

سامانه به  شرایط  واجد  فراگیران  ثبت   Lms.smtc.ac.irو  و  تماسمراجعه  شماره  نمایند.    42501834و    42501832های  نام 

   باشند.االت می ؤآماده پاسخگویی به س 

 زهرا احمدی پور  

 رکز  رییس م
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 تعالی بسمه 


