شماره انهم :

119804

اترخی انهم :

1399/03/19

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 "نظام مدیریت اسالمی"
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:
عنوان دوره
نظام مدیریت اسالمی

ساعت

شهریه بازای

پایان

تاریخ

ساعت

دوره

هرنفر(ریال)

ثبت نام

آزمون

آزمون

 6ساعت

480/000

99/3/29

1399/4/3

 9الی 18

مخاطبین
مدیران (کلیه سطوح)

1399/4/4
مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون:

 .1ثبت نام و پرداخت شهریه دوره مذکور از طریق مراجعه به درگاه اینترنتیyazdazmoon.ir :
 .2دریافت منبع آموزشی از طریق درگاه مذکور
 .3شرکت در آزمون الکترونیکی و کسب حدنصاب قبولی در آزمون
تذکرات:
 .1گواهینامه دوره یک ماه پس از اتمام زمان آزمون صادر می گردد.
 .2ارائه معرفینامه از دستگاه محل خدمت الزامی می باشد.
 .3گواهینامه دوره آموزشی صرفآ تحویل رابط آموزشی دستگاه مربوطه می گردد.
 .4جهت کسب اطالعات بیشتر:
تلفن تماس کارشناس دوره آموزشی (خانم اعرابی) 36241151-4 :داخلی 258
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
رییس سازمان

آردس :زید .بلوار دانشجو

تلفن035-36241151-4 :

اترنماyazd.mporg.ir :

نمارب035-36241155 :

کدپستی89167-13443 :
رایاانهمpryazd@mporg.ir :

ش ش4110185 :

ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

1335268

اترخی انهم :

1396/05/22

ویپست :

ندارد

بسمهتعالی
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
باسالم واحترام؛
با عنایت به اهمیت و نقش برنامه های آموزشی هدفمند در توسعه دانش و مهارت های شغلی موردنظر و ضرورت
مدیریت موثر برنامه های آموزشی ساالنه ها دستگاه های اجرایی متناسب با الزامات نظام آموزش کارمندان دولت و نیازهای
واقعی و نیز اعتباربخشی برنامه های آموزشی به منظور بهره مندی از کاربردها و امتیازات پیش بینی شده در نظام آموزش
کارمندان ،دستگاه های اجرایی الزم است مشخصات کلیات برنامه های آموزشی ساالنه خود را به تفکیک ستاد و واحدهای
استانی بر اساس الزامات و فرآیند های پیش بینی شده در "دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه های آموزشی ساالنه دستگاه های
اجرایی" موضوع پیوست شماره ( )2بخشنامه شماره  200/92/18819مورخ  ، 1392/11/14پس از تأیید کمیته سرمایه انسانی
دستگاه با امضای باالترین مقام مسئول نیروی انسانی جهت ارزیابی ،به این سازمان ارسال نمایند.
همچنین با عنایت به اهمیت آموزش های مدیریتی عمومی مدیران مبتنی بر شایستگی های موردنظر و ارتقای
اثربخشی اجرای این دوره ها از طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در کلیه دستگاه های اجرایی سطح ملی و
استانی ،برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مصوب مدیران حرفه ای صرفاً برعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و
واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ،آموزش مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده ()71
قانون مدیریت خدمات کشوری) بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و اجرای دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت بر
عهده دستگاه های اجرایی ،مرکز آموزش مدیریت دولتی و واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ها می باشد.

علی اکبر اولیاء
معاون سرمایه انسانی

تهران –خیابان شهید بهشتی-نبش میرعماد-شماره-16ساختمان شهید سلیمی مرکز تلفن  85350:دورن گار  88546929 :کدپستی1587773499 :

ش ش1714682 :

