
 

 

  

 

 

 
 سرکار خانم عربشاهی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

 سرکار خانم کاوسی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن

 پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستانسرکار خانم حسن

 سرکار خانم یادگاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

 رنامه ریزی استان آذربایجان شرقیجناب آقای فرشکاران رئیس محترم سازمان مدیریت و ب

 جناب آقای  سپهری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

 جناب آقای قیصوری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم

 جناب آقای قاسمی سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

 درویشی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر جناب آقای

 جناب آقای ازوجی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 جناب آقای میرزایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

 سمنانجناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 جناب آقای شهریارپور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

 جناب آقای جهانشاهی سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

 پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالیجناب آقای پارسی

 جناب آقای جمشیدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

 جناب آقای نیکو رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

 اول رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستانجناب آقای عرب

 ان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسجناب آقای  افکاری رئیس محترم سازم

 جناب آقای یاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

 جناب آقای نوربخش رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

 جناب آقای ازهاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

 س محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانجناب آقای  رودری رئی

 جناب آقای وفائی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

 نسب رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمدجناب آقای شهابی

 جناب آقای عابدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

 راد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندرانجناب آقای غالمی

 جناب آقای دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

 جناب آقای صیدایی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

 زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد  جناب آقای دهقانی
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 با سالم و احترام؛

های اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه اجرای سازی و تبیین سیاستمرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف فرهنگ

آشنایی »ریزی و برگزاری دوره آموزشی عمومی ها، نسبت به  برنامهسازی و توزیع عادالنه یارانهعدالت اقتصادی از طریق مردمی

کز به نشانی های الکترونیکی مرساعت در قالب کالس زنده از طریق سامانه آموزش 8به مدت « هابا نظام هدفمند کردن یارانه

http://Lms.smtc.ac.ir نماید:  بر اساس جدول زمانبندی زیر اقدام می 

 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 شنبهسه

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 31/03/1401 شنبهسه

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 14/04/1401 شنبهسه

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 26/04/1401 شنبهیک

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 11/05/1401 شنبهسه

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 25/05/1401 شنبهسه

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 08/06/1401 شنبهسه

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

 کلیه مدیران و کارکنان 13-9
 22/06/1401 شنبهسه

 

ها و واحدهای سازمان و زه ستادی و تمامی نهادهاولذا شایسته است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به همکاران ح

نام گروهی، در صورت تقاضای ثبت وم هخاطبان را فرامهای الزم برای مشارکت حداکثری رسانی و زمینهاطالع ستانیا

برای کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر کارشناسان مرکز با  ارسال نمایند. 42501700درخواست کتبی خود را به شماره دور نگار 

  باشند.آماده پاسخگویی می42501842و  42501874 ،42501862، 42501876های  تلفنشماره
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 جمهور و رئيس سازمان اداری و استخدامی کشور، جهت استحضاربرادر ارجمند جناب آقای دکتر ميثم لطيفی، معاون محترم رئيس
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