شماره انهم :

190632

اترخی انهم :

1399/04/21

ویپست :

دارد

بسمهتعالی
نخ
" زید ،ستین شهر اریانی رد فهرست میراث جهانی "
به  :مدیران و روسای محترم کلیه ادارات ،سازمانها ،نهادها ،دانشگاهها ،بانکها ،فرمانداریها ،بخشداریها ،شهرداریها و شرکت های دولتی

موضوع  :اعالم برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی "آشنائی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه ساالنه کل کشور"

باسالم و احترام؛ با توجه به بخشنامه شماره  1335268مورخ  1396/5/22سازمان اداری و استخدامی کشور ,این مرکزدر
نظر دارد دوره آموزشی با مشخصات مشروحه زیر را بصورت الکترونیکی برگزار نماید:
ساعت

شهریه بازای

پایان

تاریخ

تاریخ

ساعت

عنوان دوره

دوره

هرنفر(ریال)

ثبت نام

آزمون

آزمون مجدد

آزمون

آشنائی با قانون برنامه و بودجه و

4

320/000/-

1399/5/2

1399/5/8

1399/5/16

 9الی 18

قانون بودجه ساالنه کل کشور

ساعت

مخاطبین

مدیران

1399/5/9

مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون:

 .1ثبت نام و پرداخت شهریه دوره مذکور از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی yazdazmoon.ir
 .2دریافت منبع آموزشی از طریق درگاه مذکور
 .3شرکت در آزمون الکترونیکی و کسب حدنصاب قبولی در آزمون
تذکرات:

 .1گواهینامه دوره آموزشی یک ماه پس از اتمام زمان آزمون صادر می گردد.
 .2ارائه معرفینامه از دستگاه محل خدمت الزامی می باشد(.در قالب فایل اکسل پیوست)
 .3گواهینامه دوره آموزشی صرفآ تحویل رابط آموزشی دستگاه مربوطه می گردد.
 .4آزمون مجدد صرفاَ مختص افراد ثبت نام شده در دوره آموزشی می باشد که در آزمون شرکت نکرده اند و یا حد
نصاب قبولی آزمون را کسب ننموده اند( .با پرداخت مبلغ  200/000/-ریال بابت شهریه آزمون)
جهت کسب اطالعات بیشتر:
تلفن تماس کارشناس دوره آموزشی (آقای خردمند)36248101 :
تلفن تماس کارشناس پشتیبانی مربوط به ثبت نام و آزمون09135948019 :
خواهشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی الزم به افراد ذینفع صورت پذیرد.

سید مجتبی حسینی پور
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