
 

 

    

 

 ها و مؤسساتها، بانکها، نهادها، شرکت های اجرایی، سازمان کلیه دستگاه

 با سالم و احترام؛

مندی از اوقات فراغت تعطیالت منظور ایجاد امکان بهرهضمن تبریک عید سعید مبعث و اعیاد شعبانیه، در آستانه سال جدید و به

حرفه و  شغلی  نگرش  سطح  بهبود  و  مهارت  توسعه  دانش،  افزایش  نو جهت  مدیریت سال  آموزش  مرکز  دولت،  کارمندان  ای 

 . کندمی رگزار ب http://Lms.smtc.ac.irهای الکترونیکی مرکز به نشانی آموزش مانههای آموزشی زیر را از طریق سادولتی دوره

 نوع دوره  شهریه)ریال(  ساعت عنوان دوره  ردیف 

 160.000 8 مدیریت مشارکتی )مدیران زن و جوان سطوح پایه و عملیاتی( 1
 مدیران

 160.000 8 های ارتباطی مدیران مهارت 2

 شغلی)مشاغل عمومی(  300.000 12 هاها و آسیبفضای مجازی، فرصت 3

 240.000 8 شناسی خانوادهآسیب 4

 80.000 8 ارتقاء سالمت از طریق ورزش  5 عمومی و فرهنگی 

 240.000 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 6

 300.000 12 های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش  7

 آزاد 

 300.000 4 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی  8

 150.000 6 های طب ایرانی( سبک زندگی در دوران کرونا )مبتنی بر آموزه  9

 300.000 3 صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از منظر روانشناسی  10

 300.000 8 محور مصاحبه شایستگی 11

 300.000 6 های زندگی مهارت 12

تاریخ   از  که  مخاطبانی  فرخنده،  ایام  این  مناسبت  به  دوره   1400/ 01/ 13تا    1399/ 12/ 25همچنین  ثبت در  از ها  کنند،  نام 

شهریه 35 در  ویژه  تخفیف  شد. درصد  خواهند  برخوردار  اطالع   ،  ضمن  فرمائید  دستور  است  حوزه شایسته  همکاران  به  رسانی 

های تابعه و واحدهای استانی، پوستر پیوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی عموم قرار گیرد. در ستادی و کلیه نهادها، سازمان 

 باشد.آماده پاسخگویی می   42501356و   42501842،  42501841های صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر، شماره تلفن 

 

 زهرا احمدی پور  

 رییس مرکز  

   
 رونوشت: 

 رسانی در سطح استانها، جهت آگاهی و اطالع ریزی استانهای مدیریت و برنامه کلیه رؤسای محترم سازمان
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