
(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي عمومي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

4-42-501000121(1)اخالق 

6-84-501010126(2)اخالق 

8-97-50102088(1)استراتژي مديريت سالمت 

7-66-50103085(2)استراتژي مديريت سالمت 

8-135-5010401610اصول برقراري ارتباط موثر

16-1314-5010501211(قوانین، مقررات و دستورالعمل ها)امور رفاهي کارکنان 

23-1421-5010601212آشنايي با تشکیالت دولت جمهوري اسالمي ايران

قانون )آشنايي با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انظباطي 

(مديريت خدمات کشوري
501070422

2-21-50108081آشنايي با ديوان عدالت اداري و آئین دادرسي آن

کلیه )آشنايي با طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

(مسولین دفاتر
501090121-312-14

آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، آئین نامه ها و دستورالعمل 

هاي اجرايي آن
5011003418-269-17

25-1024-50111089آشنايي با طرح هدفمند کردن يارانه

11-210-50112081آشنايي با قانون اساسي، قوه مقننه و کمسیون هاي مجلس

5-50113084آشنايي با قانون کار

15-814-50114087آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري

:توجه

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي زرد رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، 



(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي عمومي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

8-296-5011501227آشنايي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور

9-256-5011601623آشنايي با قوانین و مقررات استخدامي

20-919-50117088آشنايي با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظیفه

قانون مديريت )آشنايي با مباني و اصول اصالح الگوي مصرف 

(خدمات کشوري
501180821-2214-15

25-1623-5011901214آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات کشور

501200611آشنايي با نظام آموزش  کارکنان دولت

20-1118-501210129آشنايي با نظام حقوق دستمزد

آشنايي تخصصي با آئین نامه هاي حفاطت و بهداشت کار 

(الزامات وزارت کار)
501220169-1213-16

27-2725-5012301225(1)آگاهي هاي سیاسي و فرهنگي 

9-227-5012401220(2)آگاهي هاي سیاسي و فرهنگي 

27-1426-2613-501250825آلودگي زيست محیطي و اثرات تخريبي آن

50126061930آمادگي و مقابله با حوادث طبیعي و غیر مترقبه

16-1712-1313-501270208برنامه ريزي اجراي آموزش ضمن خدمت کارکنان

50128062318تجارت الکترونیکي

13-1512-501290814خانواده و مناسبات حاکم بر آن

:توجه

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي زرد رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، 



(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي عمومي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

 قانون اساسي جمهوري 44خصوصي سازي و سیاستهاي صدر اصل 

اسالمي
50130061825

9-182-5013102811دوره آموزشي آشنايي با مباحث مرتبط با تحول نظام اداري

25-2823-5013201226رفاه کارکنان و شرايط فیزيکي محیط کار

11-1410-501330813روابط سالم زن و شوهر

5013404272(WTO)سازمان جهاني تجارت 

30-1729-501350816سمینار اصالح الگوي مصرف

30-1329-501360812سمینار طرح تکريم ارباب رجوع

8-297-501370828(1) قانون اساسي44سیاست هاي کلي اصل 

13-2312-501380822(2) قانون اساسي44سیاست هاي کلي اصل 

27-2926-501390828(3) قانون اساسي44سیاست هاي کلي اصل 

20-1919-501400818شهروند الکترونیک

50141062528فلسفه حجاب و پیامد هاي اجتماعي آن

50142061928(حوزه رفاه و تامین اجتماعي) 1قانون برنامه چهارم توسعه 

5014306221(سالمت و بهداشت و درمان) 2قانون برنامه چهارم توسعه 

930-50144088(حوزه صنعت و حمل و نقل) 3قانون برنامه چهارم توسعه 

6-175-2116-501450820(حوزه فرهنگي و علمي) 4قانون برنامه چهارم توسعه 

5014602410(حوزه سیاسي و دفاعي) 5قانون برنامه چهارم توسعه 

:توجه

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي زرد رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، 



(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي عمومي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

50147062329(حوزه تحول اداري) 6قانون برنامه چهارم توسعه 

2-81-50148087قانون برنامه و بودجه کشور

19-2318-501490822قانون بودجه ساالنه

23-1221-5015001210قانون کار و تامین اجتماعي

12-2011-501510819قانون مديريت خدمات کشوري

14-3112-5015201229قوانین و مقررات اداري و استخدامي

6-84-501530126قوانین و مقررات استخدام کشوري

9-177-2215-5015401220قوانین و مقررات استخدامي

با توجه به قانون مديريت )قوانین و مقررات تشکیالت و روش ها 

(خدمات کشور
50155084-515-16

قوانین و مقررات ملي و تعهدات بین المللي زيست محیطي و 

بهداشت حرفه اي
50156089-1024-25

12-269-5015701623کار تیمي

5015801625-2825-28(E-Citizen)کارگاه آموزشي شهروند الکترونیک 

26-2525-501590824کارگاه آموزشي مديريت بر خشم خود

8-297-501600828 گانه زندگي با نگاه کسب و کار10کارگاه آموزشي مهارت هاي 

CRM5016101226-285-7مديريت ارتباط با مشتري 

:توجه

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي زرد رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، 



(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي عمومي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

CRM5016201616-1911-14مديريت ارتباط با مشتري 

2-131-501630812مديريت بر خود

17-1216-501640811مديريت مصرف انرژي در صنايع سنگین

29-2928-501650828مديريت مصرف انرژي در صنايع کوچک و متوسط

4-183-501660817مديريت مصرف انرژي در صنعت خودرو

16-2915-501670828مديريت مصرف انرژي در صنعت ساختمان

8-317-501680830مديريت مصرف انرژي در نفت و گاز و پتروشیمي

بررسي نظام رسیدگي به تخلفات )مسولیت اداري کارکنان دولت 

(اداري کارکنان
5016901215-172-4

9-227-5017001220مسولیت کیفري کارکنان دولت

14-2212-5017101220مسولیت مدني کارکنان دولت

21-1419-5017201212(با تاکید بر ارتباط با داوطلبان)مهارت هاي ارتباط جمعي 

5017306259مهارت هاي زندگي

15-1112-501740168مهارت هاي زندگي

5017506242مواد مخدر و پیامدهاي سوء آن

5S501760829-3019-20نظام آراستگي محیط کار 

29-1827-5017701216هوش هیجاني آموزش خودآگاهي و خود نظم دهي

:توجه

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي زرد رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، 



(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي عمومي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

50178070توجیهي بدو خدمت

25-2220-5017902417شناسايي و استفاده از ظرفیت هاي ذهني

6-25-501800101شیوه مقابله با استرس شغلي

10-29-50181081(ره)آشنايي با انديشه و سیره امام خمیني 

5018204914آشنايي با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطي

30-529-274-501830826امر به معروف و نهي از منکر

16-2713-5018401624روانشناسي عمومي

13-1011-501850128اخالق و فرهنگ سازماني

50186041429ارتقاء کرامت انساني در نظام اداري

ري متعاقبا اعالم خواهد شد .با مجوز دفتر آموزش و ژپوهش استاندا

:توجه

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي زرد رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، 


