
 

 

 

 
 کليه دستگاه هاي اجرايي  

 هاي اجراييمؤسسات و دستگاه ها،بانک ها،ها، نهادها، شرکتکليه سازمان
 

 با سالم و احترام؛

هاى فكرى یآمادگ برای منظور توسعه دانش تخصصی مدیران و کارکنان دولت و بسترسازیهدر آستانه ماه مبارک رمضان ب

بسته آموزشی " مرکز آموزش مدیریت دولتی، میهمانی خدا ماه معنوىوضات فی بیشتردرک مندی و بهره جهتالزم و روحى 

 نماید.امه زیر اجرا میو مطابق برن الكترونیكی روشبه مدت یک ماه به  06/03/1399لغایت  06/02/1399تاریخ را از  "رمضان
 

 شهريه تاريخ آزمون نوع دوره  مدت عنوان دوره  رديف

 ریال 160.000 19/2لغایت  13/2 ) عملیاتی و پایه( مدیران زن و جوان ساعت 8 مدیریت مشارکتی 1

 ریال 160.000 19/2لغایت  13/2 )کلیه سطوح( مدیران تخصصی ساعت 8 جانشین پروری )مدیریت استعداد( 2

 رایگان 6/3لغایت  6/2 )کلیه مدیران و کارکنان( عمومی ساعت 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 3

 ریال 80.000 12/2لغایت  6/2 )کلیه کارکنان( فرهنگی و اجتماعی ساعت 20 منتظران وظایف و مهدوی حكومت 4

 ریال 80.000 26/2لغایت  20/2 )کلیه کارکنان( فرهنگی و اجتماعی ساعت 20 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 5

 ریال 80.000 26/2لغایت  20/2 )کلیه کارکنان( فرهنگی و اجتماعی ساعت 20 احكام زندگی در اسالم 6

 ریال 80.000 26/2لغایت  20/2 )کلیه کارکنان( فرهنگی و اجتماعی ساعت 28 اعتقادی هایپاسخ و هاپرسش 7

 ریال 80.000 2/3لغایت  27/2   کلیه کارکنان الزامی ساعت 28 خوانی قرآن کریمروخوانی و روان 8

 ریال 80.000 2/3لغایت  27/2 )کلیه کارکنان( فرهنگی و اجتماعی ساعت 28 آداب و اسرار نماز 9

 ریال 80.000 2/3لغایت  27/2 )کلیه کارکنان( فرهنگی و اجتماعی ساعت 28 تفسیر آیات برگزیده 10

 ریال 80.000 2/3لغایت  27/2 )کلیه مدیران و کارکنان( عمومی ساعت 6 امر به معروف و نهی از منكر 11
 

نام، دریافت محتوای آموزشی الكترونیكی و شرکت در آزمون پایانی از طریق توانند برای ثبتو مدیران می کلیه کارکنان

اقدام نمایند و بالفاصله پس از قبولی در آزمون، گواهینامه  http://lms.smtc.ac.irهای الكترونیكی مرکز به نشانی سامانه آموزش

سامانه نیز  برنامه کاربردی )اپلیكیشن(منظور تسهیل دسترسی مخاطبان، لكترونیكی دوره را از سامانه دریافت نمایند. همچنین بها

شایسته است دستور فرمایید ضمن آسانی قابل دریافت و نصب بر تلفن همراه است. طراحی شده و از طریق نشانی مذکور، به

پوستر پیوست به نحو مقتضی در معرض آگاهی عموم کارکنان قرار ، هاتابعه و استانهای زمانسانهادها، رسانی به کلیه اطالع

 باشد.آماده پاسخگویی می 42501804و  42501841 هایدر صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر، شماره تلفنگیرد. 

 

 زهرا احمدي پور 

 رييس مرکز 
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