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اعضاي شوراي معاونان جهت استحضار
واحد مجري :

استان  :مدیرکل /معاون سوادآموزی
شهرستان /منطقه .................. :
واحدهاي آموزشی ---- :
هماهنگ کننده در استان کمیته مستندسازي
کد /081/49/0/3 :ص 0

با صلوات بر حضرت محمّد و آل محمّد(ص)؛ پیرو هماهنگی به عمل آمده با مرکز برنامه ریزی منابع
انسانی و فناوری اطالعات وزارت متبوع ،دوره آموزش الکترونیکی » کد  01899419به مدت 48ساعت برای
کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی (مسئول سامانه سواد آموزی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و
پرورش استان) از تاریخ  49/80/80لغایت  49/80/08در مرکز آموزش شهید باهنر سازمان واقع در شهرستان
مالرد برگزار میشود .خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات الزم به منظور حضور افراد ذیربط در دوره به
عمل آید.
شرکت کننده در دوره و سایر نکات قابل توجه :

 –1شرکت کننده در دوره دو نفر کارشناسان سنجش و ارزشیابی تحصیلی (مسئول سامانه سوادآموزی) معاونت
سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان؛
 -4دوره به صورت شبانه روزی بوده و از شرکت کنندگان ،آزمون پایانی به عمل می آید .ترتیبی اتخاذ شود
مدعوین از ساعت  4صبح روز اول تا ساعت  18روز سوم در محل آموزش حضور مستمر داشته باشند ؛
 -3مرکز آموزش به دلیل محدودیت فضا از پذیرش همراه معذور است؛
 -8مرکز آموزش از بعد از ظهر(روز قبل از برگزاری دوره) آماده پذیرش شرکت کنندگان در دوره می باشد؛
 -5از آنجاییکه بعد از شروع دوره ،ثبت نام فراگیران در دوره امکان پذیرنیست  .ضروری است معاون محترم
سوادآموزی استان پیگیری فرمایند تا نسبت به ثبت نام از واجدین شرایط شرکت در دوره تا قبل از تاریخ
شروع ،توسط اداره آموزش نیروی انسانی استان در سیستم  ltmsاقدام گردد.
 -6شرکت افراد در دوره براساس رشته شغلی و پست سازمانی مندرج در سیستم  .ltmsبوده و مرکز مجری
آموزش از پذیرش افراد غیر واجدشرایط در دوره معذور می باشد .لذا عواقب ناشی از عدم رعایت شرایط در
اعزام افراد ،به عهده استان خواهد بود.

 -7آوردن لپ تاب و  bdbیکی از شهرستانها یا مناطق استان ضروری است.
 -4ترتیبی اتخاذ گردد مشخصات فردی شرکت کنندگان حداقل سه روز قبل از شروع دوره به مرکز مجری
نمابر شود.
 -0آدرس مرکز آموزش شهید باهنر :شهرستان مالرد؛ بلوار رسول اکرم (ص) بعد از سه راه مارلیک جنب
اداره برق؛ تلفنهای تماس  65154189 :و  65151174نمابر 941-65151171
علی باقرزاده
معاون وزیر و رئیس سازمان
رونوشت :
مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی
کمیته هماهنگی دستورالعملها و بخشنامههای اداری وزارت متبوع
اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع
مرکز حراست وزارت متبوع
دفتر هماهنگی هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت متبوع
معاونین محترم جهت اطالع و اقدام مقتضی

