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                                                                                                                                                                                  تعاليبسمه                        
 
 

و مشاوران  هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی،شركت، هاادارات، سازمان مديران كل و روساي محترم دستگاه هاي اجرايی،
 استان قمپیمانکاران 

 مانکارانیپ متیق زینالآبها و  هیو تجز یسینو تیصورت وضع یاصول و مبان موضوع: اعالم برنامه دوره آموزشی
  باسالم و احترام؛ 

پیمانکاران و  مشاوران ،، مهندسان کارشناسان فنیومدیران  بیشتر نظور آشناییدر راستای اجرای مصوبه شورای فنی استان و به م    
اری قانون برگز 29به ماده  با نگاهی مانکارانیپ متیق زینالآبها و  هیو تجز یسینو تیصورت وضع یاصول و مبانبا استان محترم 

 ،شگاه شهاب دانشدان و رداری قمشههمکاری  استان با ریزیمدیریت امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه،  مناقصات 
 6های شغلی به مدت از سری دوره مانکارانیپ متیق زینالآبها و  هیو تجز یسینو تیصورت وضع یاصول و مبان دوره آموزشی

 نماید:شرح جدول ذیل برگزار میبه   یریدکتر امآقای  با تدریس حضوریرا بصورت  ساعت
 

 م لینک ثبت نا موضوع 

 :www.openuniv.ir/http// ثبت نام 
(http://www.openuniv.ir/details-karkonan.php?id=570) 

 

 لینک آموزش  و آزمون ساعت تاريخ  روز برگزاری موضوع

 دانش  شهابگاه شندا الن اجتماعاتس 14:00الی   8:00 10/09/1401 پنجشنبه آموزش

د لینک آزمون برای شرکت کنندگان  پیامک خواهد ش 13 16/09/1401 شنبه چهار آزمون  

 
 

خواهشمند است دستور فرمایید تا واجدین شرایط ضمن مطالعه، رعایت و ارسال موارد اعالم شده ذیل نسبت به ثبت نام و شرکت    
 در دوره مذکور اقدام نمایند.

 الزم برای ثبت نام: شرایط و مدارك
به  نام و نام خانوادگی، کد ملی ،شماره شناسنامه،  نام پدر، محل صدور شناسنامه، و نام دورهنامه برای متقاضیان شرکت در دوره با ذکر ارسال معرفی ـ1

 مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم.

، از مسیر )دانشگاه شهاب دانش(  :www.openuniv.ir/http//از طریق لینک  ی معرفی نامه فوق)بند یک (بارگذار ثبت نام معرفی شدگان وـ 2
 متیق زینالآبها و  هیو تجز یسینو تیصورت وضع یاصول و مبان دوره کارکنان دولت ، رشته شورای فنی ، شورای فنی و یآموزشره های دو)مرکز 

 (http://www.openuniv.ir/details-karkonan.php?id=570) از شروع دوره .حداکثر تا یک روز قبل ( مانکارانیپ
 باشد .امتیاز آزمون الزامی و شرط صدور گواهینامه می %60ـ  حضور درکلیه جلسات دوره و آزمون و کسب حداقل 3

 باشد. گان در آزمون راس ساعت مقرر الزامی میشدهثبت نام شود، حضور آزمون مجدد برگزار نمیزمون، در آاینکه برای غائبین با توجه به  ـ4

  ب دانش اجتماعات دانشگاه شهاسالن ،  هاب دانش شدانشگاه ،  امامت بلوار ، بلوار شهروند ، پردیسان()الغدیر  بلوارره : محل برگزاری دونشانی  ـ5
   37187136شهاب دانش خانم اسماعیلی ( و یا شماره تلفن:    )دانشگاه 351داخلی  32317171شماره تلفن  ـ در صورت داشتن هرگونه سوال با 6

 آقای حسینی تماس حاصل نمایید .
 
 

   

 علیرضا جواهر 

مدير نظام فنی و اجرايی و دبیرخانه 

 شوراي فنی استان قم 
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 نوشت:رو
 جناب آقای نادری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم برای استحضار 
 الزمجناب اقای سقائیان نژاد شهردار محترم قم برای  استحضار و صدور دستور اقدام   
 جناب آقای طاهری سرپرست محترم دانشگاه شهاب دانش برای استحضار و صدور دستور اقدام الزم  

 


