
 

 

  

    

 

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

 

 با سالم و احترام؛

سی آستانه  امکان  در  توسعه  هدف  با  و  خمینی)ره(،  امام  حضرت  ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  رحلت  سالگرد  وسومین 

فناوریبهره از  دورهگیری  دولت،  کارمندان  نگرش  و  مهارت  دانش،  سطح  ارتقای  برای  نوین  شیوه آموزشی  های  های  به  زیر 

کاربردی برنامه  و  سامانه  طریق  از  و  آموزش  الکترونیکی  نشانی )اپلیکیشن(  به  دولتی  مدیریت  آموزش  مرکز  الکترونیکی  های 

http://lms.smtc.ac.ir شود. برگزار می 

 نوع دوره  ساعت  عنوان  ردیف 

 عمومی و فرهنگی  20 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی)ره( 1

 عمومی و فرهنگی  6 الهی حضرت امام خمینی)ره( -نامه سیاسی آشنایی با وصیت 2

 عمومی و فرهنگی  12 های حکومت اسالمی و والیت فقیهبنیان 3

 عمومی و فرهنگی  6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  4

 مدیران عملیاتی و پایه  8 گیریحل مسأله و تصمیم  5

 مدیران پایه 4 مدیریت مؤثر وقت  6

 مدیران پایه 12 هاها و روش ها و فنون بهبود سیستمتکنیک  7

 مدیران میانی 4 ریزی و عمل در بحران برنامه 8

 آزاد 6 آشنایی با فناوری بالکچین و کاربردهای آن در صنعت  9

 آزاد 6 های مالی و کاربرد آن در صنعت آشنایی با فناوری 10

 آزاد 4 و تحول دیجیتال 4.0آمادگی ملی و بنگاهی در مواجهه با صنعت  11

تا    1های  ردیفهای  نام در دوره، ثبت31/03/1401تا    10/03/1401از تاریخ  مخاطبان محترم،  جهت تسهیل و مشارکت  به  

 پذیرد. صورت می درصد تخفیف ویژه در شهریه 50، با هاسایر ردیفو  ،رایگانصورت به  جدول فوق  3

اطالع فرمائید ضمن  دستور  است  سازمانشایسته  نهادها،  کلیه  و  ستادی  همکاران حوزه  به  واحدهای  رسانی  و  تابعه  های 

عموم قرار گیرد. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر،  استانی، پوستر پیوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی  

 باشد. آماده پاسخگویی می 42501843و  42501842، 42501823های شماره تلفن 

 

 
 شهال سهرابی  

 
 رونوشت:

 رسانی در سطح استان ها، جهت آگاهی و اطالعریزی استانهای مدیریت و برنامه کلیه رؤسای محترم سازمان
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