شماره:

434909

اترخی:

9041/34/03

ویپست :

ندارد

بسمهتعالی

کلیه دستگاههای اجرایی استان ایالم

باسالم و احترام؛
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 حداکثر تا تاریخ  2931/21/21به این مرکز ارسال شود تا مقدمات
شرکت داوطلبین در دوره های مورد اشاره فراهم گردد :
ردیف

عنوان دوره

میزان ساعت

1

کاربرد اطالعات عملکردی در نظام

8

شهریه هر نفر

تاریخ برگزاری

(ریال)
 614/000ریال

واجدین شرایط

ساعت
برگزاری

59/10/11

بودجه ریزی

 5صبح الی

حسابدار  ،حسابرس  ،ذیحساب

11

2

ااقتصاد مقاومتی

8

 540/000ریال

59/10/16

1

اقتصاد مقاومتی

12

 666/000ریال

 16و 59/10/19

6

ایمنی و بهداشت محیط کار

8

 254/000ریال

59/10/18

9

مدیریت روابط عمومی

14

 812/000ریال

 15و 59/10/20

4

شبکه و امنیت اطالعات در سازمانها

8

 254/000ریال

59/10/21

1

توجیهی بدو خدمت

10

 2/950/000ریال

 10/11لغایت

 5صبح الی

مدیران پایه  ،میانی  ،ارشد

11
 5صبح الی

عمومی

14
 5صبح الی

عمومی

11
 5صبح الی

مدیر  ،معاون و کارشناس

11

مسئول روابط عمومی

 5صبح الی

عمومی

11
 16الی 15

کلیه کارکنان

59/10/25

ایالم .انتهای خیابان استقالل تلفن 06533333480:دورن گار 06533383084 :کد پستی8833866493 :

ش ش3348098 :

شماره:
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ویپست :

ندارد

*  -مدارک موردنیاز :کپی حکم کارگزینی -تکمیل فرم ثبت نام(پیوست)  -معرفی نامه از اداره  -واریز شهریه
به حساب شماره  0452172540222نزد بانک ملی بنام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم و ارائه آن
به این مرکز .
*-

آدرس محل برگزاری:

ایالم  ،بلوار دانشجو ،چهار راه پیام نور ،ساختمان مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و

آینده نگری
فرم ثبت نام :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

شماره شناسنامه

محل صدور

پست سازمانی

*  -الزم به ذکر است در صورتی که کالس به حد نصاب برسد تشکیل می شود و به مدارک ارسالی بعد از موعد
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و اولویت با افرادی است که قبل از سایرین ثبت نام نمایند.
*  -ضمناً عالقمندان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی این مرکز ()ilam.mporg.ir
مراجعه نمایند .

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

ایالم .انتهای خیابان استقالل تلفن 06533333480:دورن گار 06533383084 :کد پستی8833866493 :

ش ش3348098 :

