
 

 

    

 
 

 

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

 با سالم و احترام؛
 
 

ری و استخدامی کشور با سازمان ادا 04/11/1396مورخ  1657363و بخشنامه شماره  05/07/99مورخ  4674/1پیرو نامه شماره 

 50 امتیاز ارزیابی هایکانون در که افرادی در خصوصای حرفه مدیران عمومی هایشایستگی توسعه ارزیابی و نحوهموضوع دستورالعمل 

 مدیران عمومی شایستگی توسعه ایهدوره در متبوع، دستگاه سوی از معرفی از پس است الزم ،اندکرده کسب ارزیابی مرحله در را 59 تا

 .نمایند شرکت دولتی مدیریت آموزش مرکز ایحرفه

دولت  توسعه راستای در محترم دولت هایسیاست فراگیران، سالمت حفظ لزوم کرونا، ویروس شیوع به توجه با اساس همین بر 

 ای، مرکزحرفه مدیران عمومی شایستگی توسعه هایدوره برگزاری خصوص در اجرایی هایدستگاه هایدرخواست به نظر و الکترونیک

و  تعهد و تعلق سازمانی-3؛ تفکر تحلیلی و حل مساله-2، صبر و بردباری-1شایستگی ) عنوان چهار دولتی مدیریت آموزش

 الکترونیکی هایآموزش سامانه از طریق (Liveزنده ) کالس قالب در را پیوست جدول شرح به (گرایی و هدایت عملکردهدف-4

 .نمایدمی برگزار  https://Lms.smtc.ac.ir به نشانی مرکز

 و فراگیران شود انجام استانی واحدهای و تابعه هایسازمان ستادی، هایحوزه به مقتضی رسانیاطالع فرمایید دستور است شایسته

 به پاسخگویی آماده 42501832و  42501805های تماس نمایند. شماره نام ها ثبتهدر دور و مراجعه الذکرفوق سامانه به شرایط واجد

 .باشندمی احتمالی سؤاالت

از  پیشنامه را یمعرف ،شدهانه یادریزی بهتر برای برگزاری؛ پس از ثبت نام متقاضیان در سامبا هدف تسریع در پاسخگویی و برنامه

رد نیاز، ایستگی موشای توسعه هشامل همه افراد مشمول به همراه درج دوره ها به صورت جمعی و در قالب یک نامهدوره اجرایتاریخ 

تلفن  ی و شمارهه متقاضزیرمجموعه آن شایستگی، کد ملی متقاضی، شماره تلفن همرا هاییا دوره عنوان شایستگی، عنوان دوره

نامی های ثبتورهدنِ تمامی گذراند ده آن سازمان ارسال نمایند. شایان ذکر است نامه پایان دوره، صرفاً پس ازکننکارشناس یا پیگیری

 توسط متقاضی، به سازمان مربوط ارسال خواهد شد.

 

 زهرا احمدی پور 

 رییس مرکز 
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