


 
 

 ))و زیرساخت هاي شهري ناکارآمد توانمندسازي بافت هاي فرسوده،مدیریت و (( تخصصی سمینارعنوان سمینار : 

 مدیریت دولتی                                                 آموزش مرکزمکان برگزاري : 

 24/07/96زمان برگزاري : 

 ریال 3600000شهریه ثبت نام سمینار : 

 

 (( کارگاه هاي تخصصی جانبی )) 

 شهریه دوره مدت دوره تاریخ برگزاري عنوان ردیف

 شهري هاي بافتو بهسازي  پذیري آسیب ارزیابی 1
 ریال 3700000 ساعت 8 23/07/96   )عامل غیر پدافند اصولمدیریت بحران و  مبناي بر( 

2 
 شهرسازي مشارکتی و مدیریت نوسازي شهري

  اقتصادي کردن طرح هاي نوسازي)(با تاکید بر 
 ریال 3600000 ساعت 8 25/07/96

3 
 مدیریت بازآفرینی بافت هاي فرسوده

 فرهنگی، آموزشی، بهداشتی)-اجتماعی(در حوزه هاي 
 ریال 3600000 ساعت 8 26/07/96

 

  محورها :

 امنیت پایدار اجتماعی •

 مهاجرت هاي بی رویه •

 ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان •

 بررسی شاخص هاي کیفیت بهداشتی،فرهنگی،اجتماعی،مهارتی در محله ها •

 اهداف :

احیاء،بهسازي،نوسازي و توانمند سازي بافت هاي کمک به اجراي مصوبه هیئت دولت در خصوص سند راهبردي  •

 فرسوده و ناکارآمد شهري

 بحث و تبادل نظر در ارتباط با بهبود خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکر محله محور •

 کمک به ارتقاي پایداري ملی  •

 محدوده ها و محالتکمک به ارتقاء شاخص هاي کیفیت  •

   ))جانبی هاي کارگاه و سمینار برگزاري شناسنامه((

 د��رخا� ا��ایی



  

 

 هزینه ثبت نام ساعت برگزاري دوره کد ثبت نام عنوان تاریخ برگزاري

 ریال 3600000 16الی  A 8 هريش زیرساختهاي و ناکارآمد فرسوده، بافتهاي توانمندسازي و مدیریت سمینار 24/07/96

 ((کارگاه هاي سمینار)) 

ثبت نام هزینه دوره برگزاري ساعت  ثبت نامکد    تاریخ برگزاري عنوان کارگاه  

ریال0000073 16الی8   B شهري هاي بافتو بهسازي  پذیري آسیب ارزیابی 
 23/07/96   )عامل غیر پدافند اصولمدیریت بحران و  مبناي بر( 

ریال0000063 16الی8   C شهرسازي مشارکتی و مدیریت نوسازي شهري 
 (با تاکید بر اقتصادي کردن طرح هاي نوسازي)

25/07/96 

ریال3600000 16الی8   D  هاي فرسودهمدیریت بازآفرینی بافت 
 فرهنگی، آموزشی، بهداشتی)-(در حوزه هاي اجتماعی

26/07/96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره همراه
 انتخاب کد ثبت نام

 نام پدر صادره از کدملی
شماره 

 شناسنامه
سازمان محل خدمت 

 و سمت سازمانی
نام و نام 
 خانوادگی

ف
 ردی

A B C D 

           1 

           2 

           3 
           4 
           5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :محل برگزاري 
 مدیریت دولتی آموزش مرکز اداري و استخدامی کشور، شمالی،سازمان الهینجات استاد خیابان زند، کریمخان خیابان تهران،

 اعطاي گواهینامه پایان دوره از :
 مدیریت دولتی آموزش مرکز -سازمان اداري و استخدامی کشور  –ریاست جمهوري  •

 

 ………………..……………… :ثبت/شناسنامه شماره ……………………………………………….…………: حقوقی/حقیقی شرکت/فرد نام 
 ……………………………………… :اقتصادي کد ……………….……………پستی کد …..………………….…………: ملی شناسه/شماره

  ………….…………………: تلفن شماره   ……………………………………………………………………………………………………:آدرس
 ……………………………شماره تماس فرد رابط:  ..……………………………………واحد:  …………………………………نام فرد رابط: 

 

توانید با کارشناسان دبیرخانه اجرایی به اي مشاوره، دریافت پاسخ سواالت احتمالی و همچنین ثبت نام میبر
 114یا  200داخلی  ...........  تماس حاصل فرمایید و براي ارسال فکس از داخلی  021-41872000شماره؛  

 ..............کارشناس اجرایی:.........................                                  استفاده فرمایید.                               

 نام و نام خانوادگی

امضاء  مهر و   

 

 


