شماره:

136585

اترخی:

1398/03/21

ویپست :

ندارد

بسمهتعالی

کلیه دستگاه های اجرایی استان  ،شهرداری ها و بانک ها

باسالم و احترام؛
با توجه به اینکه این مرکز در نظر دارد دوره های آموزشی مشروحه ذیل را برگزار نماید  ،مستدعی است
دستور فرمائید مدارک افراد واجد شرایط شرکت در این دوره ها  ،حداکثر تا تاریخ  1398/3/26به این مرکز ارسال
شود تا مقدمات شرکت داوطلبین در دوره های مورد اشاره فراهم گردد .
ردیف

عنوان دوره

1

مبانی علم حقوق

6

2

چگونگی تنظیم کارتابل

4

ساعت برگزاری

میزان

شهریه هر نفر

تاریخ

ساعت

(ریال)

برگزاری

414/000

98/3/27

 9:00تا 15:00

276/000

98/3/28

 9:00تا 13:00

واجدین شرایط

مدیران حرفه ای پایه (رؤسای ادارات،
سرپرستان  ،رؤسای گروه ها و سمت
های هم سطح)
رئیس دفتر  ،مسئول دفتر و منشی

جلسات و مالقات های مدیر
مبانی حقوقی قراردادها و

3

6

414/000

98/3/29

 9:00تا 15:00

قوانین حاکم بر آن
توجیهی بدو خدمت

4

ویژه مدیران جوان و زن
(حداکثر  45سال)

70

3/220/000

 98/3/27الی

14:00

کلیه کارکنان

98/4/5

مدارک موردنیاز :کپی حکم کارگزینی ٬تکمیل فرم ثبت نام (پیوست)  ٬معرفی نامه از اداره  ،واریز شهریه به
حساب شماره 700100004001004503025663

 IRبا

شناسه 359004567102500000000000000067بنام

تمرکز وجوه اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور نزد بانک مرکزی 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 .

ایالم .انتهای خیابان استقالل تلفن 08433332560:دورن گار 08433361095 :کد پستی69316-88573 :

ش ش3312107 :

شماره:

136585

اترخی:

1398/03/21

ویپست :

ندارد

فرم ثبت نام :

ردیف

نام ونام 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 استان ایالم

ایالم .انتهای خیابان استقالل تلفن 08433332560:دورن گار 08433361095 :کد پستی69316-88573 :

ش ش3312107 :

