
 

 

 
 

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

 با سالم و احترام       

های دولت محترم در راستای توسعه دولت الکترونیک و تاکید بر ارائه و توسعه خدمات بررخ،، تورویف ل ر  با عنایت به سیاست  
پاییز برگزاری دورههای آموزشی مدیران و کارکنان که به صورت کالس زنده از طریق سامانه و برنامه کاربردی )اپلیکیشن( آموزشهای 

 تسرهی  شررای، دسترسری و  ارائه می شود. بره منورور http://Lms.smtc.ac.irالکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی 
 اند. شده لحاظ درصد تخفیف شهریه 25 باهای ذی  ؛ کلیه دورههای مترتبکاهش هزینه و برداری مخاطبانبهره

 عنوان دوره ردیف
مدت 
 )ساعت(

 برگزاریتاریخ  سطح لراگیران
ساعت 
 شروع

ساعت 
 پایان

تعداد 
 جلسات

 شهریه با اعمال
 تخفیف 25%

 مدیران پایه 6 خالقیت و نوآوری )لردی( 1
06/07/99 
 08/07/99 

 ریال 000/510 2 12 9

2 
 بیماری های نو پدید و 
 راه های پیشگیری

 عمومی کارکنان 6
07/07/99  
 09/07/99 

 ریال 000/420 2 12 9

3 
 ها و لنون کار آشنایی با روش

 با مدیران مالوق
 مدیران پایه 6

13/07/99  
 15/07/99 

 ریال 000/510 2 12 9

 عمومی کارکنان 8 مدیریت سبز 4
14/07/99 

16/07/99 
 ریال 000/570 2 13 9

 12 گزارش نویسی در امور اداری 5
 شغلی

 )مشاغ  عمومی(

20/07/99 
22/07/99 
27/07/99 

 ریال 000/850 3 13 9

 6 مدیریت بحران 6
مدیران جوان و زن 
 )میانی و ارشد(

21/07/99 

23/07/99 
 ریال 000/510 2 12 9

7 
 آشنایی با 

 قانون برگزاری مناق ات
 مدیران پایه 6

28/07/99 

29/07/99 
 ریال 000/510 2 12 9

 مدیران ارشد 6 آینده پژوهی 8
29/07/99 
30/07/99 

 ریال 000/510 2 12 9

 مدیران پایه 6 سازی و شیوه کارگروهیتیف 9
05/08/99 
07/08/99 

 ریال 000/510 2 12 9

 مدیران میانی 9 گیری سازمانیلرایند و لنون ت میف 10
11/08/99 

12/08/99 
 ریال 000/770 2 13 9

11 
 پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

 در مدیریت
 ریال 000/340 1 13 9 18/08/99 کلیه مدیران 4

 

   6/7/1399 

4741/1 
 

 تعالی بسمه

http://lms.smtc.ac.ir/


 

 

    

 

 عنوان دوره ردیف
مدت 
 )ساعت(

 برگزاریتاریخ  سطح لراگیران
ساعت 
 شروع

ساعت 
 پایان

تعداد 
 جلسات

 شهریه با اعمال
 تخفیف 25%

 4 مدیریت اقتضایی 12
زن  مدیران جوان و
 )میانی و ارشد(

 ریال 000/340 1 13 9 25/08/99

 مدیران پایه 6 کیفیت زندگی کاری 13
02/09/99 
03/09/99 

 ریال 000/510 2 12 9

14 
 آشنایی با 

 قانون مدیریت خدمات کشوری
 مدیران پایه 12

09/09/99 
10/09/99 
11/09/99 

 ریال000/030/1 3 13 9

 12 آئین نگارش و مکاتبات اداری 15
 شغلی

 )مشاغ  عمومی(

16/09/99 
17/09/99 
18/09/99 

 ریال 000/850 3 13 9

 مدیران پایه 8 انگیزش در کار 16
23/09/99 
25/09/99 

 ریال 000/690 2 13 9

 
های تابعه و کارکنان حوزه ستادی و کلیه نهادها و سازمان کارشناسان و شایسته است دستور لرمائید ضمن اطالع رسانی به مدیران،

واحدهای استانی آن دستگاه، متواضیان برای ثبتنام به سامانه لوقالذکر مراجعه و معرلینامره خرود را بره شرماره دورنگرار 42501700 
 ارسال نمایند. 

های42501862، 42501874 و42501876 آماده پاسرخگویی راهنمایی و اطالعات بیشتر، شماره تلفندریالت به  تمای در صورت 
 میباشند. 

 

 

 دی پور زهرا احم
 رییس مرکز 

 

   

  

 

 
 ریزی استانها، جهت استحضار و اطالع رسانی در سطح استانهای مدیریت و برنامهکلیه رؤسای محترم سازمانرونوشت به: 

 
شي/   وز ني راد سرپرست معاونت آم  جناب آقاي مهدي حسي

رفه اي تخصصي     وزش هاي ح ني مدير آم اري سيني د  جناب آقاي حسين ح

انها    ور است هنگي ام مي و هما ابط عمو  جناب آقاي حامد احمدي مدير کل دفتر رياست ، رو


