
 

 

  

    

 

 

 

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

 
 با سالم و احترام؛

همانگونه که مستحضرید، مرکز آموزش مدیریت دولتی با بیش از نیم قرن سابقه در حوزه توانمندسازی، آموزش و توسعه 

های کلی نظام از جمله سیاستدر اسناد باالدستی، مندرج های فعالیت خود و براساس تکالیف مدیران و کارکنان دولت، در طی سال

بینی شده در اساسنامه مرکز های پیشمأموریتن مدیریت خدمات کشوری، و در راستای تحقق اداری ابالغی مقام معظم رهبری و قانو

های آموزشی، در امر در زمینه طراحی و تدوین محتوای برنامهآفرینی عالوه بر نقشنظام آموزش کارمندان دولت، و مقررات مرتبط با 

اطالعات که  های چشمگیری داشته استو کارکنان دولت، فعالیت های آموزشی برای سطوح مختلف مدیران، کارشناساناجرای دوره

های عملکردی و معرفی مربوط به پیشینه، ساختار و اهداف مرکز، خدمات آموزشی و پژوهشی قابل ارائه، اخبار و گزارش

 در دسترس است. https://www.smtc.ac.irهای الکترونیکی فعال، از طریق پورتال مرکز به نشانی سرویس

گیری از آنها در تولید محتوا و ارائه خدمات آموزشی به مخاطبان، های نوین و بهرهبرای کاربست فناوری سازیمنظور بستربه

های روزرسانی سامانه جامع آزمونبههای الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت؛ به نحوی که ضمن طراحی، استقرار و توسعه سامانه

های الکترونیکی مرکز به سامانه و برنامه کاربردی )اپلیکیشن( آموزشاز ، https://azmoon.smtc.ac.ir الکترونیکی مرکز به نشانی

 .از آن آغاز شدبرداری بهرهنیز، رونمایی و  irhttps://lms.smtc.ac.نشانی 

ر ن دستگاه دیازهای آنآمادگی مرکز برای ارائه خدمات با کیفیت و اثربخش، متناسب با ضمن اعالم با توجه به موارد فوق، 

ئید لینک تور فرماشایسته است دسگفته، مندی از امکانات پیشجهت سهولت دسترسی همکاران محترم برای بهرههای گوناگون، بخش

ازها و ئوس نیرهای الکترونیکی مرکز، در صفحه نخست پورتال آن دستگاه قرار گیرد. همچنین، مربوط به پورتال و سامانه

ن مرکز به ای ریزی و هماهنگی برای اجرای مطلوب و اثربخش آنها، به صورت مکتوبهای آن دستگاه را جهت برنامهدرخواست
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