
 

 سالم علیکم ؛ 
       و آل محمد  با صلوات بر محمد 
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 داردن

 بسمه تعالی 

ران  محترم،  ر محترم ،فرماندا گاه اهی دولتی  استاندا گاه اهی استان   مدریان کل و مدریان عامل محترم دست   و موسسات دولتی و بانک اه و شهرداری اه و رؤسای محترم دانش

 سالم علیکم ؛ 

با مجوز شماره  ( 2) ویژه مدیرانمعارف نماز  ربوطه، به استحضار می رساند که دوره آموزشیم اداره  و  نماز اقامه ستاد مابین  فی  احتراماً پیرو توافق نامه

به صورت  ساعت  16با مدت زمانتابعه   هایادارات استان وشهرستان مدیرانویژه   ،مدیریت استان شورای راهبردی توسعه03/04/1400مورخ  148277

خواهد گردید.برگزار به شرح ذیل مجازی   

 قابل ذکراست میزان درصد شرکت کننده در ارزیابی سال 1400 آن اداره لحاظ خواهد گردید. 

 محبت نمائید به تمامی مدیران اداره کل و شهرستانها و ادارات تابعه اطالع رسانی نمائید. 

 مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون :

از طریق   ،ریال و شرکت در آزمون دریکی از تاریخ های اعالم شده در جدول زیر000/560ثبت نام و پرداخت شهریه دوره مذکوربه ازای هر نفر مبلغ -1

  http://yazdazmoon.irمراجعه به درگاه اینترنتی 

 

 

 ساعت برگزاری آزمون  روز و تاریخ برگزاری آزمون 

مورخ  دوشنبه و  24/11/1400شنبه مورخ یکو  23/11/1400شنبه مورخ 

25/11/1400 

 18الی  9

 

 

 

 

 

 



 

 مذکور دریافت منبع آموزشی از طریق درگاه -2

 (100از60شرکت در آزمون الکترونیکی و کسب حدنصاب قبولی در آزمون )امتیاز-3

 از طریق درگاه مذکور برگزار خواهد گردید  18الی  9از ساعت30/11/1400مورخشنبه صرفا در روز  ریال000/200آزمون مجدد با پرداخت مبلغ-4

 باشد که در آزمون شرکت نکرده اند ویا حد نصاب قبولی درآزمون را کسب ننموده اند( )آزمون مجدد مختص افراد ثبت نام شده در دوره ی آموزشی می

 تذکر:

اتمام زمان گواهینامه های دوره مذکور توسط مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صادر و یک ماه پس از  -1

 آموزشی دستگاه مربوطه میباشد. آزمون آماده تحویل به رابط 

 265 داخلی 36241151 -4تلفن تماس کارشناس دوره آموزشی)آقای یار احمدی(: -2

 09135948019  تلفن تماس کارشناس پشتیبانی مربوط به ثبت نام و آزمون: -3

 یگیری شود.پتوسط ایشان  این نامه به دبیر محترم شورای اقامه نماز دستگاه ارجاع شود و تا حصول نتیجه -4

 

 پیرو هماهنگی قبلی  رونوشت: مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

                                                                                                                                 با نماز محشور شوید          

   سید اکبر موسوی

 زید مدری ستاد ااقمه نماز استان         
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