
 

  

 

 

 

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

 با سالم و احترام؛

های  سازی و تبیین سیاست ضمن عرض تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف فرهنگ

ریزی و  ها، نسبت به برنامه سازی و توزیع عادالنه یارانه اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه اجرای عدالت اقتصادی از طریق مردمی

ساعت در قالب کالس زنده از طریق سامانه  8به مدت  «ها هدفمند کردن یارانهآشنایی با نظام »عمومی برگزاری دوره آموزشی 

 نماید. ، براساس جدول زمانبندی زیر، اقدام میhttps://Lms.smtc.ac.irهای الکترونیکی مرکز به نشانی  آموزش

 مخاطبان ساعت اجرا تاریخ برگزاری روز برگزاری عنوان و مشخصات دوره ردیف

 (01ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 1
 16/03/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 17/03/1401 شنبه سه

 (02ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 2
 30/03/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 31/03/1401 شنبه سه

 (03ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 3
 13/04/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 14/04/1401 شنبه سه

 (04ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 4
 25/04/1401 شنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 26/04/1401 شنبه یک

 (05ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 5
 10/05/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 11/05/1401 شنبه سه

 (06ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 6
 24/05/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 25/05/1401 شنبه سه

 (07ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 7
 07/06/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 08/06/1401 شنبه سه

 (08ها )کد  آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 8
 21/06/1401 دوشنبه

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 22/06/1401 شنبه سه

   7/3/1401 
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 تعالیبسمه

https://lms.smtc.ac.ir/
http://ofcauto.smtc.ac.ir:7001,104800211118,PDF.TextOperations,104800249794



 

  

 

هتای تابهته و    لذا شایسته است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به همکاران حوزه ستتادی و تمتامی نهادهتا، ستازمان    

هتای الزم بترای مشتارکت حتداکمری مااطبتان را فتراهم آورنتد. در  تورت          رسانی و زمینته  واحدهای استانی آن دستگاه اطالع

ارسال نمایند. برای کسب راهنمایی و اطالعات  42501700شماره دور نگار نام گروهی، درخواست کتبی خود را به  تقاضای ثبت

 باشند. ، آماده پاساگویی می42501874، 42501862، 42501876های  تلفن بیشتر، کارشناسان مرکز با شماره

  
  

 

 شهال سهرابی 

 

 

 

 

 :رونوشت

 جمهور و رئيس سازمان اداری و استخدامی کشور، جهت استحضار برادر ارجمند جناب آقای دکتر ميثم لطيفی، معاون محترم رئيس

 

 

 

 

 



 

  


