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 تعالیبسمه

 به کلیه دستگاه های  اجرایی مستقر در استان تهران

 موضوع : آموزش غیر حضوری دوره های امداد و نجات، مقابله با حوادث طبیعی و کمكهای اولیه 

 باسالم و احترام؛ 

اره براي مقابلهه بها ستان تهران به لحاظ جغرافيا، اقليم و تراكم جمعيت، يكي از مناطقي است كه تمام ساكنين آن بايد هموا

ههاي وكمه  آمادگي الزم براي اقدام و امداد و نجات،گيرهاي همه، مخاطرات و بيماريامداد نجاتو  طبيعي حوادث غيرمترقبه

اين مركز در نظر دارد بها همكهاري جمعيهت  .خود، خانواده و همكاران و اطرافيان را داشته باشندهاي پزشكي براي اوليه و فوريت

 7/8/86مهور   90367/1803به استناد موضهو  بخنهنامه شهماره  مرحله چهارم استان دوره هاي عمومي ذيل را براي هالل احمر

نمايد. با توجهه بهه تاكيهد اسهتاندار محتهرم سازمان اداري و استخدامي )معاونت توسعه سرمايه انساني رئيس جمهور سابق( اجرا مي

ههاي زش و پژوهش استان به منظور باال بهردن سه آ آگهاهي و آمهادگي كاركنهان دسهت اهتهران و همچنين مصوبه كارگروه آمو

 شود:ها بصورت الكترونيكي )غيرحضوري( برگزار مياجرايي استان در مقابل مخاطرات موجود، دوره

 26/09/99و  25تاريخ آزمون   - ساعت  6دوره جستجو، امداد و نجات به مدت  (1

 26/09/99و  25تاريخ آزمون   -ساعت  8امدادی به مدت  فوریتهای پزشكی کمكهای اولیه ودوره  (2

 26/09/99و  25تاريخ آزمون   - ساعت  6دوره آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه به مدت  (3

در  ده بهر اسهال ليسهت پيوسهتالعهاهاي به همراه ليست ساير دوره هاي آموزشي غيرحضوري با تخفيفات فوق اين دوره توجه:)

 باقيمانده سال تكرار و هر ماه اجرا خواهد شد(

گهردد پهس از هاي فوق اعهالم مهيدوره لذا با توجه به الزام و ضرورت و نياز به شركت كليه كاركنان و مديران دولتي در

به استاندارمحترم ارائه خواهد گرديهد.  ها صادر و گزارشها گواهينامه رسمي مورد پذيرش امور اداري دست اهبرگزاري اين دوره

 جهت كسب اطالعات بينتر و ثبت نام در دوره ها به آدرل اينترنتي زير مراجعه نمائيد.

www.Amoozesh.thmporg.ir   بخش ثبت نام فراگيران( يا(http://www.idea.thmporg.ir 

در صورتيكه كارشناسان آموزش دست اه بصورت اختصاصي يا ثبت نام گروهي همكاران بخواهنهد اقهدام نماينهد بها شهماره تلفهن 

آمهوزش يخداماسهت يسهازمان ادار 22/5/96مهور   1335268به استناد بخننامه شماره   ضمناً تمال حاصل فرماييد. 22901259

 رانيمهد ژهيو يتيريمد يآموزش يهادر خصوص برنامه 7/3/98مور   112031شماره  خننامهو ب يدولت رانيانتصاب مد نيح هاي

آمهوزش و پهژوهش سهازمان  يصرفاً برعهده واحدها  رانيمصوب مد يآموزش يهادوره يو اجرا يزريجوان برنامه رانيزن و مد

خهودرا جههت  يسازمان آمادگ ني. لذا اشوديم سوبآن توسط دست اه تخلف مح يو اجرا باشديم استان يزيرو برنامه تيريمد

( بها نيه)كهالل زنهده آنال ينهاريكه به صهورت وب يتيريمد يهادوره يبرگزار يبرا هاي دولتيبا دست اه يعقد قرارداد اختصاص

و  دياسهات نيبهتهر يريهگ ي( بها بكهاريفاصهله اجتمهاع تيها)بنرط رع يحضور اي( و Adobe Connectاستفاده از نرم افزار )

 .دينما يرا اعالم م دست اهمدنظر آن  سانمدر

 يبهرا يهياجرا ههايكنور دسهت اه ياستخدام يسازمان ادار 29/08/97مور   464185به استناد بخننامه شماره  نيهمچن 

اسهتفاده  شهوديسهازمان اع ها مه نيه( كهه توسهط اTOT) سيرتهد يعموم تيصالح يدارا دياز اسات ديآموزش كاركنان خود با
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يمه نهتريب ييجهت كسب اطالعات و راهنمها .دينمامي اعالم را هاكالل نيا يبرگزار يخود برا يسازمان آمادگ نيكه ا ند،ينما

 .ديمراجعه فرمائ   amoozesh.thmporg.irينترنتيتمال گرفته و به آدرل ا 22901259با شماره تلفن  ديتوان

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 محمدرضا همایی ابیانه 

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های 

 توسعه و آینده نگری استان تهران 



******************************************************************************************
***************************************  ليسـت ارجاعات  *************************************
******************************************************************************************

 شـــــــــناسه ارجاع : 20044736
 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/10   (07:14)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : *برای اقدام   (اقدامي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              فاطمه صالحی - مسئول دبيرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- صالحی

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/10   (08:09)
                              تاريخ اعالم خاتمه کار : هنوز اعالم خاتمه کار نشده است

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20041611

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/09   (13:02)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای بهره برداری   (اطالعي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : علی جعفری اندریان - رئيس امور منابع انسانی و پشتيبانی

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              زهرا خاکسار - رئيس گروه آموزش امور منابع انسانی و پشتيبانی-خاکسار

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد

 پي نوشــــــــــــــت : با سالم جهت بهره برداری
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شـــــــــناسه ارجاع : 20041494
 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/09   (13:02)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : فاطمه کاظمی - مسئول واحد حقوق و دستمزد سازمان مدیریت تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              حميده عليزاده وانقی - متصدی امور دفتری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -عليزاده وانقی

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              هادی فخر آور - کارشناس امریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-فخرآور
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              نجمه فرقانی - کارشناس امور مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-فرقانی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              سيده فاطمه خوش سيما - کارشناس طرح های آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-خوش
سيما

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              معصومه کارخانه - کارشناس امور مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - کارخانه
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:39)



                              عبدالرزاق شهبازی - کارشناس امور مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-شهبازی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              ابوالفضل موالئی - کارشناس امور مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-موالئی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:02)

                              علی مرادی - کارشناس طرح های آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - مرادی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              علی کرد جمشيدی - کارشناس امریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-کرد جمشيدی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (14:31)

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20041080

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/09   (12:33)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : سجاد کاکاوند - کارشناس مسئول امور اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-کاکاوند

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              معصومه جابری - کارشناس برنامه ریزی و آمایش سازمان مدیریت تهران-جابری

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:44)

                              علی نظر شکری - مسئول دفتر اداری ، مالی و پشتيبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-
شکری

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              حسين اسدپور - کارشناس امریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-اسدپور
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (12:40)

                              حمزه شرفی پاشاکی اصل - کارشناس امور اداری سازمان مدیریت تهران-شرفی پاشاکی اصل
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (14:09)

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20041077

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/09   (12:32)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : مصطفی صالحی - سرپرست امور پشتيبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - صالحی

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              کمال تقی زاده - کارشناس امور رفاه و پشتيبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-تقی زاده

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              ابوالفضل موالئی - کارشناس امور مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-موالئی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:02)

                              مهدی عليخانی - مسئول فنی و تأسيسات سازمان مدیریت تهران-عليخانی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است



                              اسالم نجفی - کارپردازی سازمان مدیریت تهران-نجفی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              رضا حسين ثابت - کاربر امور پشتيبانی سازمان مدیریت تهران-ثابت
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              ميثم محمدی - مسوول نقليه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-محمدی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              جهانگير سلطانی - متصدی امور دفتری و بایگانی سازمان مدیریت تهران-سلطانی
                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است

                              بيژن ميرزایی - کارشناس طرح های آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-ميرزایی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:55)

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20040993

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/09   (12:26)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : سيمين محمدپور - مدیر اداری، مالی و پشتيبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              سجاد کاکاوند - کارشناس مسئول امور اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-کاکاوند

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (12:32)

                              مصطفی صالحی - سرپرست امور پشتيبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - صالحی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (12:27)

                              فاطمه کاظمی - مسئول واحد حقوق و دستمزد سازمان مدیریت تهران
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:01)

                              کاميار فاميلی - رئيس گروه فناوری اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- فاميلی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (12:34)

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20038183

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/09   (10:37)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : زهرا اربابی - معاون توسعه منابع انسانی و پشتيبانی

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              علی جعفری اندریان - رئيس امور منابع انسانی و پشتيبانی

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (10:56)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد

 پي نوشــــــــــــــت : باسالم جهت اطالع و بهره برداری



----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20034388

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (17:45)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای بهره برداری   (اطالعي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : علی جعفری اندریان - رئيس امور منابع انسانی و پشتيبانی

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              زهرا خاکسار - رئيس گروه آموزش امور منابع انسانی و پشتيبانی-خاکسار

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032905

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:41)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : حسين دارابی - متصدی صدور دبيرخانه مرکزی

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              ليال شيخانی - متصدی امور پيام دولت

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/08   (14:43)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : ندارد
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032672

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:24)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای استحضار   (اطالعي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              علی جعفری اندریان - رئيس امور منابع انسانی و پشتيبانی

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/08   (15:17)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032662

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:23)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : *برای اقدام   (اقدامي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              مهدی محبی - کارشناس آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- محبی

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است
                              تاريخ اعالم خاتمه کار : هنوز اعالم خاتمه کار نشده است

                              علی مه آبادی - کارشناس آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- مه آبادی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (08:35)

                              تاريخ اعالم خاتمه کار : هنوز اعالم خاتمه کار نشده است
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی



 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032638

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:22)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای بررسی و اقدام الزم   (اقدامي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              سيد محمود زواره ای - رئيس اداره دبيرخانه مرکزی سازمان

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/08   (14:35)
                              تاريخ اعالم خاتمه کار : هنوز اعالم خاتمه کار نشده است

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد

 پي نوشــــــــــــــت : با سالم و عرض ادب؛ خواهشمندم با توجه به ضرورت و اهميت دوره های امداد و نجات و حوادث غير
مترقبه لطفا با پيام دولتی برای تمام دستگاه های ارسال گردد . با تشکر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032637

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:22)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای استحضار   (اطالعي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              زهرا اربابی - معاون توسعه منابع انسانی و پشتيبانی

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/08   (14:32)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032636

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:22)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              سيمين محمدپور - مدیر اداری، مالی و پشتيبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (12:25)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032635

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:22)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای استحضار   (اطالعي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              مسعود شفيعی - رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (13:13)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد



 پي نوشــــــــــــــت : ندارد
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شـــــــــناسه ارجاع : 20032551
 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:17)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : *برای اقدام   (اقدامي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              رحمت اله رستمان آالشتی - رئيس گروه سازمان مدیریت تهران رستمان

                              اولين تاريخ مشاهده : هنوز مشاهده نشده است
                              تاريخ اعالم خاتمه کار : هنوز اعالم خاتمه کار نشده است

                              محمدرضا سالم امين آبادی - کارشناس آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران-
سالم امين آبادی

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (08:01)
                              تاريخ اعالم خاتمه کار : هنوز اعالم خاتمه کار نشده است

 ارجحيت ارجـــــــــاع : فوری
 مهلت ارجــــــــــــاع : 1399/09/10   (14:17)

 پي نوشــــــــــــــت : ندارد
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شـــــــــناسه ارجاع : 20032535
 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:38)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              ميثم توکلی - رئيس حراست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/09   (07:33)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20032523

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/08   (14:36)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : سيد محمود زواره ای - رئيس اداره دبيرخانه مرکزی سازمان

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              حسين دارابی - متصدی صدور دبيرخانه مرکزی
                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/08   (14:40)

 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20004129

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/04   (15:10)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : برای امضاء   (اطالعي)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : رحمت اله رستمان آالشتی - رئيس گروه سازمان مدیریت تهران رستمان

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              محمدرضا همایی ابيانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران



                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/08   (09:44)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شـــــــــناسه ارجاع : 20004029

 تاريخ ارجــــــــــــــاع : 1399/09/04   (14:57)
 نوع ارجــــــــــــــــاع : اطالعـــي (پيش فرض)

 وضعيت محرمانگي : عادي
 ارجاع دهـــــــــــنده : علی مه آبادی - کارشناس آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- مه آبادی

 ارجاع گـــــــيرندگان :
                              رحمت اله رستمان آالشتی - رئيس گروه سازمان مدیریت تهران رستمان

                              اولين تاريخ مشاهده : 1399/09/04   (15:10)
 ارجحيت ارجـــــــــاع : عادی
 مهلت ارجــــــــــــاع : ندارد
 پي نوشــــــــــــــت : ندارد



******************************************************************************************
**************************************   مشخصات نامه   *************************************
******************************************************************************************

 شـــــناســــه نامــــه : 4566885
 شـــــــــــــــماره ثبت : 477500

 تاريخ ثبت نامـــــــــــه : 1399/09/08   (14:16)
 نوع نامــــــــــــــــــــه : صادره

 فـرســــــــــــــــــتنده : محمدرضا همایی ابیانه - مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان تهران
 امضـــــــــــــاکنندگان : ندارد

 گـــــــــــــــــــیرندگان : وزارت نفت
                                    وزارت سنجش و آموزش کشور

                                    بانک قوامین
                                    سازمان بیمه سالمت ایران

                                    نهادریاست جمهوری
                                    سازمان انرژی اتمی ایران

                                    معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
                                    شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

                                    سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
                                    سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی وعمومی

                                    شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران
                                    شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

                                    سازمان ملی زمین ومسکن
                                    وزارت نیرو

                                    شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
                                    شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

                                    شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
                                    شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر)

                                    وزارت آموزش وپرورش
                                    دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

                                    سازمان مشاورفنی و مهندسی شهرتهران
                                    شرکت مدیریت منابع آب ایران

                                    شرکت آب وفاضالب شهرکهای غرب تهران
                                    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

                                    سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسالمی
                                    سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا)

                                    سازمان اوقاف وامورخیریه
                                    سازمان حج وزیارت

                                    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
                                    سازمان ملی استاندارد ایران

                                    سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران
 رونوشت گــــیرندگان : ندارد
 مــوضـــــــــــــــوعات : ندارد
 کلــــــــــــــیدواژه ها : ندارد

 توضــــــــیحات نامــه : مرحله چهارم دوره های آموزشی امداد و نجات دوره های هالل احمر و دوره های غیر حضوری کارکنان
دولت

 پیوســـــــــــت نامــه : .
 نحوه ارســـــال سند : پیام دولت

 نوع گــــــردش نامــه : الکترونیکي



 نوع ســــــــــــــــــند : نامه
 نوع نســــــــخه نامه : اصلي
 طبقه بندي نامـــــــه : عادي
 ارجحیت نامـــــــــــه : عادی

 فايل هـــاي پیوست  : 1 فايل پیوست دارد.
 نامـــــــه هاي مرتبط : 3 نامه مرتبط دارد.

 فرســـتندگان قــبلي : ندارد


