شمارهه:

785840

تریه:

1395/07/24

پهسته :

ندارد

بسمهتعالي
کلیه دستگاه های اجرایی استان ایلم

باسل مو احترا م؛
با توجه به برگزاری دوره های آموزشی مشروحه ذیل توسط این مرکز مستدعی است دستور فرمائید ،

مدارک افراد واجد شرایط شرکت در این دوره ها را حداکثر تا تاریخ  1395/8/2به این مرکز ارسققال  ،تققا مقققدمات
شرکت داوطلبین در دوره های مورد اشاره فراهم گردد :
ردیف

عنوان دوره

میزان

شهریه هر نفر

ساعت

)ریال(

تاریخ برگزاری

ساعت

واجدشرایط

برگزاری

1

توجیهی بدو خدمت

70

2/590/000

 3تا 95/8/12

14تا 20

کلیه پستها

2

تجزیه و تحلیل اداری

20

1/040/000

 3و  4و 95/8/5

 9تا 15

کارگزین  ،کاردان و کارشناس

3

حقوق اداری

12

624/000

 8و 95/8/9

 9تا 15

کاردان و کارشناس حقوقی

4

نقش تعلیم و تربیت والدین در

6

400/154

95/8/10

 9و 11

عمومی )غیرحضوری (

توسعه سرمایه انسانی

امور اداری

)فقط آزمون(

5

سازماندهی

6

720/000

95/8/11

9

6

فنون بایگانی اسناد و مدارک و

8

416/000

95/8/12

9

مدیران
) سطوح پایه و میانی(

امور اداری  ،رییس دفتر ،مسئول

نحوه امحاء آنها

7

فرایند آموزش و توسعه منابع

کارگزین ،کاردان و کارشناس
خدمات اداری

16

832/000

 15و 95/8/16

9

کارشناسان آموزش

انسانی

ایل مه.انتهه هایهخیابه هانه اسه هتقل له تلفه هن:ه08433332560
6931688572

دورنگه هار:ه 08433361095

که هدهپسه هتي:ه

ش ش1220881 :

شمارهه:

785840

تریه:

1395/07/24

پهسته :

*  -

مدارک موردنیاز:

ندارد

کپی حکم کارگزینی -تکمیل فرم ثبت نام)پیوست(  -معرفی نامه از اداره  -واریز شهریه

به حساب شماره  2170450712000نزد بانک ملی بنام سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسسستان ایلم و ارائه آن
به این مرکز .

*   -آدرس محل برگزاری :ایلم  ،بلوار دانشجو ،چهار راه پیام نور ،ساختمان مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری
فرم ثبت نام :

ردیف نام ونام خانوادگی

نام پدر

کدملی

شماره شناسنامه محل صدور

پست سازمانی

*   -لزم به ذکر است در صورتی که کلس به حد نصاب برسد تشکیل می شود و به مدارک ارسالی بعد از موعققد
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و اولویت با افرادی است که قبل از سایرین ثبت نام نمایند.

*  -برای شرکت در دوره آموزشی نقش تعلیم و تربیت والدین در توسعه سرمایه انسانی لزم است داوطلبین قبل از شرکت در
آزمون فایل درسنامه را از این مرکز دریافت نمایند .

*   -ضمن ًا علقمندان می توانند جهت اخققذ اطلعققات بیشققتر بققه آدرس اینترنققتی ایققن مرکققز )(ilam.mporg.ir

مراجعه نمایند .

صادق مرادخانی
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه
و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه ایلم

ایل مه.انتهه هایهخیابه هانه اسه هتقل له تلفه هن:ه08433332560
6931688572

دورنگه هار:ه 08433361095

که هدهپسه هتي:ه

ش ش1220881 :

