
 

  

 
 

 

 
 

 ها و مؤسساتها، بانک ها، نهادها، شرکت های اجرایی، سازمان کلیه دستگاه

 

 با سالم و احترام؛

ماه مبارک رمضان و به مناسبت ، مرکز آموزش مدیریت دولتی قبولی طاعات و عباداتضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی      

هاى فكرى و روحى  کسب آمادگیهای فردی، شغلی و سازمانی کارمندان دولت و بسترسازی جهت  با هدف توسعه توانمندی

زشی زیر را با شرایط ویژه و از طریق های آمو دوره، ميهمانی خدا ماه معنوىوضات درک هرچه بيشتر فيمندی و  بهرهبراى الزم 

 .کند میرگزار ب http://Lms.smtc.ac.irهای الكترونيكی مرکز به نشانی  سامانه آموزش

 نوع دوره ساعت عنوان دوره ردیف

 28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 1

 عمومی و فرهنگی

 28 تفسير آیات برگزیده قرآن کریم 2

 28 آداب و اسرار نماز 3

 4 آشنایی با احكام اسالمی 4

 20 احكام زندگی در اسالم 5

 6 امر به معروف و نهی از منكر 6

 28 های اعتقادی ها و پاسخ پرسش 7

 8 تربيت اسالمی با تكيه بر قرآن و احادیث 8

 6 خانواده متعالی در اسالم 9

 8 های دینی سبک زندگی بر مبنای آموزه 10

 12 اصول و مبانی ارتباطات 11

 8 گيری حل مسأله و تصميم 12
 مدیران

 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 13

 8 مدیریت زمان 14

 آزاد

 8 های ارتباطی و ارتباط مؤثر مهارت 15

 8 اقتصاد دیجيتال 16

 6 4.0های انقالب صنعتی نسل چهارم  ها و فناوری تحول دیجيتال: مؤلفه 17

 6 آوری سازمانی تاب 18
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 ژهیو فیدرصد تخف 50کنند،  نام ثبتها  در دوره 11/02/1401تا  15/01/1401از در ایام ماه مبارک رمضان، که  یبه مخاطبان

 خواهد شد. ارائه هیدر شهر

های تابعه و واحدهای رسانی به همكاران حوزه ستادی و کليه نهادها، سازمانشایسته است دستور فرمائيد ضمن اطالع

استانی، پوستر پيوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی عموم قرار گيرد. در صورت نياز به کسب راهنمایی و اطالعات بيشتر، 

 باشد. آماده پاسخگویی می 42501843و  42501831، 42501823، 42501356های  شماره تلفن

  

  

 

 شهال سهرابی 

 
 

 

 
 رونوشت: 

رسانی در سطح استان ها، جهت آگاهی و اطالع ریزی استان های مدیریت و برنامه کلیه رؤسای محترم سازمان


