بسمه تعالی
بر اساس بخشنامه شماره  511121112مورخ  1/1111111معاونت سابق توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور در خصوص اعتبار سنجي
مراکز و موسسات آموزشي و در راستای اجرای سیاست تمرکز زدائي و تفويض اختیار ،موسسات و مراکز آموزشی زیر دارای مجوز آموزش کارکنان
دولت در سطح استان در حیطه های تعیین صالحیت شده مي باشند.
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جهاد دانشگاهي استان

دوره های فرهنگي و اجتماعي،
عمومي (فناوری اطالعات )و
دوره های شغلي(حسب فعالیت
جهاد دانشگاهي استان شامل
زبان و دوره های رايانه ای )

طي نامه شماره معاونت سابق
توسعه مديريت و سرمايه انساني
رياست جمهوری
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دانشگاه مديريت صنعتي
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فناوری اطالعات

طي نامه شماره 551115156010
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سابق توسعه مديريت و سرمايه
انساني رياست جمهوری
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ارومیه ،خیابن عمار ،خیابان مديريت صنعتي
تلفن تماس //400126 :
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اداره کل آموزش فني و حرفه
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مرکز آموزشي علمي و
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