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                                                                                                                                                                                  تعاليبسمه                           
 
 

 هاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی ،ها، شركتيی ،ادارات، سازمانمديران كل و روساي محترم دستگاه هاي اجرا

 مشاوران و پیمانکاران محترم استان قم

 مناقصات    برگزاري موضوع: اعالم برنامه دوره آموزشی آشنايی با قانون
 باسالم و احترام؛ 

های فنی، مهندسان، مشاوران و پیمانکاران دستگاهدر راستای اجرای مصوبه شورای فنی استان و به منظور آشنایی کارشناسان      
ریزی استان اجرایی استان با قانون مناقصات و آیین نامه های آن ، مدیریت امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه

های از سری دوره ات مناقصبرگزاری آشنایی با قانون  باهمکاری انجمن مهندسان مشاور استان و جهاد دانشگاهی قم دوره آموزشی
توسط مدرس محترم آقای مهندس مرادخانی معاون محترم نظام فنی و را بصورت مجازی و برخط )آنالین(  ساعت 6شغلی به مدت 

 نماید :به شرح جدول ذیل برگزار میاجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  

 

 و آزمون   لينك ثبت نام ساعت تاريخ  روز برگزاری موضوع

 http://31654.ir/fa/form/276 13الی   8 20/05/1400 شنبهچهار زشآمو

 http://31654.ir/fa/form/276 12 24/05/1400 یکشنبه  آزمون

 
 

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

 شرایط و مدارك الزم برای ثبت نام:

، محل صدور پدر  نام شماره شناسنامه ، ،نام و نام خانوادگی، کد ملی نامه برای متقاضیان شرکت در دوره با ذکر ارسال معرفی ـ1
نامه به شماره نامه اشاره ستان قم )در معرفیبه مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا و نام دوره، شناسنامه 

 گردد.( 

جهاد )  :form/fa.ir31654//http//276 از طریق لینک   بارگذاری معرفی نامه فوق)بند یک ( ثبت نام معرفی شدگان و ـ2
 ره .حداکثر تا یک روز قبل از شروع دوقم( دانشگاهی 

 باشد.امتیاز آزمون الزامی و شرط صدور گواهینامه می %60ـ  حضور درکلیه جلسات دوره و آزمون و کسب حداقل 3
گان در آزمون ثبت نام شدهشود، بنابراین حضور های مجازی آزمون مجدد برگزار نمیاینکه برای غائبین آزمون دورهبا توجه به  ـ4

 باشد. راس ساعت مقرر الزامی می

 تماس حاصل نمایید.     37187136آقای سید ابوالفضل حسینی با شماره تلفن:   ـ در صورت داشتن هرگونه سوال با 5

 
 
 

  
  

 

 رونوشت:

 

 علیرضا جواهر 

مدير نظام فنی و اجرايی و دبیرخانه 

 شوراي فنی استان قم 
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 جناب آقای نوربخش رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم برای استحضار 
   

قم برای دستور اقدام الزم به گروه فناوری اطالعات و  معرفی آقایان  مدیریت محترم اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
 ، سید ابوالفضل حسینی ،اکبر خوشکام ، محمد اکبری رکن آبادی ، احمد رضاشاه محمدیعلیرضا جواهر 

 محترم انجمن مهندسان مشاور  استان قم برای اطالع و دستور اقدام الزم رئیس  
 رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان قم برای اطالع و اقدام الزم  

 


