
 آموزش وپژوهشهای توسعه وآینده نگری( مدیریتسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اردبیل)مرکز

                                             301کد                            ساعت  70بمدت  «توجیهی بدو خدمت » آموزشی ی برنامه دوره 

دریافت جزوه های درسی به سایت برای  https://vc.satra-ardabil.ir/b/67a-gcn-avy :به آدرس دوره ی آموزشی لینک ورود به 

 مراجعه فرمایند. http://autmation.mporg.irسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اردبیل به نشانی 

 توجه :

 الزامی بوده وحضور غیاب خواهد شد .) مجازی (  صورت بهدوره شرکت درتمامی جلسات  -

 کوتاه مدت یک دهم ساعات جلسه آموزش می باشد .حد اکثر غیبت موجه با تایید آموزش  -

 فتوکپی حکم کارگزینی -3معرفی نامه از اداره مربوطه  - 2تکمیل فرم ثبت نام  – 1مدارک الزم :  -

 اختصاصی مرکز،نزد خزانه  IR700100004001004503025663شبا به شماره حساب  000/730/2واریز مبلغ   -

 به نام در آمد اختصاصی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اردبیل 360004575102500000000000000075به شناسه 

از  نام درس تاریخ ایام هفته

 ساعت

تا 

 ساعت

جمع 

ساع

 ت

 نام استاد

 16 13 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 17/3/1400 دوشنبه

 

 

 

 آقای حداد شکری

 
 13 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 18/3/1400 سه شنبه

 14 8 قانون مدیریت خدمات کشوری 19/3/1400 چهار شنبه

 12 14 8 مسئله حل و تیمی کار 20/3/1400 پنجشنبه
 

 زبردستآقای 

 14 8 کار تیمی و حل مسئله 22/3/1400 شنبه 

  12 14 8 فرهنگ سازمانی 23/3/1400 یکشنبه

 14 8 فرهنگ سازمانی 24/3/1400 دوشنبه عبادی موسی آقای

  12 14 8 ایران اسالمی جمهوری نظام ساختار با آشنایی 30/3/1400 یکشنبه

 14 8 نظام جمهوری اسالمی ایرانآشنایی با ساختار  31/3/1400 دوشنبه آقای دکتر رحیمی

 :آزمون
 قانون مدیریت خدمات کشوری -1 1/4/1400 سه شنبه

 کارتیمی وحل مسئله-2

 سازمانی فرهنگ - 3

 آقای حداد شکری-
 آقای زبر دست -
 موسی عبادیآقای  -

 13ساعت 

 چهارشنبه
2/4/1400 

 -     اخال  حرفه ای کار زاران نظام

 

8 14 12 

 

 
 طینت خوش دکتر آقای

 -     اخال  حرفه ای کار زاران نظام 3/4/1400 شنبهپنج

 

8 14 

 

 اخال  حرفه ای کار زاران نظام -1 5/4/1400 شنبه

 ایران اسالمی جمهوری نظام ساختار با آشنایی -2

 دکتر خوش طینتآقای  -
 رحیمیدکتر آقای -

 13ساعت 

     : 

http://autmation.mporg.ir/

