((شناسنامه برگزاری سمینار و کارگاه های جانبی))
دبیرخاهن اجرایی

عنوان سمینار  :سمینار تخصصی (( مدیریت ترویج و توسعه اقامه نماز ))

مکان برگزاری  :مرکز آموزش مدیریت دولتی

زمان برگزاری 60/20/02 :
شهریه ثبت نام سمینار  0022222 :ریال

(( کارگاه های جانبی ))
ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

مدت دوره

شهریه دوره

1

آینده پژوهی اسالمی

60/20/16

 8ساعت

 0022222ریال

0

ضرورت های تقریب بین مذاهب اسالمی و راهكارهای عملی کردن آن

60/20/01

 8ساعت

 0022222ریال

محورها :



الزامات و اقتضائات فراگیری فرهنگ نماز در نظام اداری



توسعه و ترویج کمی و کیفی فرهنگ نماز با تاکید بر آسیب شناسی



گفتمان سازی نماز



چگونگی نهادینه سازی فرهنگ نماز

اهداف :



کمک به اجرای صحیح بخشنامه هیئت وزیران



کمک به اشاعه و ترویج فرهنگ نماز خوانی



نهادینه سازی فرهنگ نماز خوانی



شناسایی موانع و محدودیت های اساسی در بر پایی نماز با شكوه

تاریخ برگزاری

عنوان

کد ثبت نام

ساعت برگزاری دوره

هزینه ثبت نام

60/20/02

سمینارمدیریت ترویج و توسعه اقامه نماز

A

 8الی 61

 3400000ریال

((کارگاه های سمینار))
تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

کد ثبت نام

ساعت برگزاری دوره

هزینه ثبت نام

60/20/16

آینده پژوهی اسالمی

B

8الی10

3100000ریال

60/20/01

ضرورت های تقریب بین مذاهب اسالمی و راهكارهای عملی کردن آن

C

8الی10

3000000ریال

محل برگزاری :
تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان استاد نجاتالهی شمالی،سازمان اداری و استخدامی کشور ،مرکز آموزش مدیریت دولتی
اعطای گواهینامه پایان دوره از :

 ریاست جمهوری – سازمان اداری و استخدامی کشور  -مرکز آموزش مدیریت دولتی

نام شرکت/فرد حقوقی/حقیقی ………….……………………………………………… :شماره ثبت/شناسنامه………………..……………… :
شناسه/شماره ملی …………….………………….. :کد پستی……………… …………….کد اقتصادی……………………………………… :
آدرس ……………………………………………………………………………………………………:شماره تلفن………………….………… :

ردیف

نام فرد رابط ………………………………… :واحد …………………………………….. :شماره تماس فرد رابط…………………………… :
نام و نام

سازمان محل خدمت

شماره

خانوادگی

و سمت سازمانی

شناسنامه

انتخاب کد ثبت

نام پدر

صادره از

کدملی

شماره همراه

نام

C

B

A

1
0
0
0
0
0
7
برای مشاوره ،دریافت پاسخ سواالت احتمالی و همچنین ثبت نام میتوانید با کارشناسان دبیرخانه اجرایی به
شماره؛  201-01870222داخلی  016تماس حاصل فرمایید و برای ارسال فكس از داخلی  022یا 110
استفاده فرمایید.

کارشناس اجرایی سرکار خانم عباسی 03300314390

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

