
 

 

 
 

 

 /د 99418/01/0017/99شماره: 

 27/12/1399تاریخ: 

 پیوست: ندارد 

 نامه عمومی 

 برگزاری دومین دوره مجازی مقدماتی مدیریت دانش با رویکرد کاربردی و عملی موضوع:
 سرمایه تعالی کمیته تصمیمات اساس بر سال نو،  فرا رسیدن تبریک اعیاد شعبانیه و ضمنبا احترام،  

 مفهوم با کارکنان همه آشنایی به منظور و بانک در دانش مدیریت سازیپیاده  و استقرار انسانی برای

 رویکرد با دانش مدیریت مقدماتی دوره دومین بار دارد برای   نظر در آموزش کل دانش، اداره مدیریت

 .نماید مجازی و به شرح ذیل برگزار شکل به را عملی و کاربردی

 : کنندگان شرکت الف( شرایط  

دوره قبلی نگردیده و یا مردود  که موفق به شرکت در   شاغل کارکنان تمامی برای دوره این گذراندن
 است.  اند، ضروریشده

 : ب( آزمـون دوره
 از مشاهده فیلم آموزشی، مطالعه پس فراگیران کالس،  تشکیل عدم و دوره بودن مجازی به توجه با

 شرکت است تستی سوال ١٥ شامل که نهایی آزمون در نظرسنجی، از تکمیل بعد و دوره محتوای

 .دو مرتبه می باشد آزمون در شرکت مجاز دفعات است. ١٠٠ از ٦٠نمره  اخذ قبولی، نمایند. شرطمی

 : ج( مدت و امتیاز دوره
 امتیاز آموزشی است.  ٦ساعت و معادل  8این دوره به مدت 

 : د( فرآیند برگزاری
 دوره است. موسسه رایان تدبیر ایتوک مجری برگزاری، پشتیبانی و اخذ آزمون این 

 www.ETOOKLMS.comبه نشانی    (LMS))از طریق سامانه اینترنتی یادگیری الکترونیک  
 ( یکد ملرمز ورود: و کد کاربری: شماره استخدامی  

 : ه( زمان شروع دوره

د داشت تا وارد  فرصت خواهن   سه هفتهبه مدت    07/01/1400شنبه مورخ  فراگیران از روز  

 سامانه شده و بعد از مشاهده فیلم آموزشی، مطالعه منابع و شرکت در آزمون نهایی، نمره قبولی اخذ نمایند. 
چنانچه  می شود، پرداخت سامانه به ورود  از پس فراگیر هر  هزینه اینکه به توجه با است ذکر به الزم
 و شده تلقی »مردود« ننمایند شرکت دوره آزمون در شده تعیین مدت در و شده سامانه وارد فراگیران
 .گرددمی  درج ایشان  آموزشی سوابق مراتب در

ی این مهم سازاده یپهای  با توجه به اینکه آگاهی همه کارکنان از مفاهیم مدیریت دانش از ضرورت
 باشد. محسوب می گردد، حضور فعال و حمایت مدیران محترم واحدها مورد انتظار می

انجام آزمون توسط نام کاربری شخص دیگر، تخلف اداری محسوب شده و طبق مقررات با ایشان    تذکر:    

   برخورد خواهد شد. 

 
 

http://www.etooklms.com/
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 پیوست: ندارد 

 اداره کل آموزش 27/١2/١399مورخ  ١4١٦9١8نامه شماره  مرجع صدور نامه عمومی:

 ( 2٠3،   292،  247داخلی  ٠2١ –  883٠3٠84شماره تلفن:  ) گروه مدیریت دانشواحد پاسخگو: 

 

 
 هاکل سازمان و روش اداره
 ادموند قالدی 

١7١٥4 
 پورسیدعلی حسینی 

١7829 

 
 
 

 
 


