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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

5-112-301000168اصول امنیت شبکه

9-85-235-3010102019اصول بیمه

15-712-184-3010201615اصول کارپردازي عمومي و تخصصي

26-625-45-30103083اصول و قواعد تفسیر قانون

18-191-301040527امور گمرکي و ترخیص کاال

4-23-231-301050822امور مالي مسئوالن دفاتر

4-51-301060123امور نقلیه

16-913-136-3010701610 و نقش آن در قرارداد هاي بازرگاني2010اينکوترمز 

30-1029-30108089آشنايي با شوراهاي حل اختالف

13-229-3010902018آشنايي با قانون محاسبات عمومي

21-419-301100121آشنايي با قانون محاسبات کشور و اصالحات بعدي آن

4-252-2723-3011101225آشنايي با قوانین سازمان بازرسي کل کشور

آشنايي با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداريها و 

کمسیون هاي حوزه شهري
301120127-913-157-9

آشنايي با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضي براي 

طرح هاي عمراني دولتي و عمومي
30113081-216-1721-22

MSP301140168-113-6آشنايي با نرم افزار 

:توجه

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



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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

25-2023-918-301150127آئین دادرسي  کیفري

14-2012-2818-3011601226آئین دادرسي  مدني

17-2616-301170825آئین نگارش حقوقي

16-2013-3011801617بازاريابي و تبلیغات الکترونیکي

20-817-301190164بازاريابي و مديريت بازار

25-1622-3012001613برنامه ريزي و مديرت خريد و تدارکات

27-1825-3012101216بیمه هاي اشخاص

7-26-30122081تکنیک هاي تله مارکتینگ

16-1913-3012301616توسعه مهارت هاي فروش حرفه اي

15-2212-3012401619تولید ناب

27-3026-1229-301250811چگونگي تدوين طرح هاي پژوهش

16-2514-3123-3012601229(بیمه اشخاص) 1حقوق بیمه 

29-1128-3012701010(بیمه اموال و باربري) 2حقوق بیمه 

15-1014-299-3012801028(مقررات بیمه دريايي) 3حقوق بیمه 

بیمه شخص : بیمه هاي مسولیت) 4حقوق بیمه 

(...ثالث و  
30129088-918-196-7

:توجه
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(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي تخصصي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

301300615218بیمه اجباري تامین اجتماعي (1)حقوق تامین اجتماعي

3013102102621بیمه حرف و مشاغل آزاد (2)حقوق تامین اجتماعي

3013203472بیمه هاي مکمل (3)حقوق تامین اجتماعي

30133049231بیمه خدمات درماني (4)حقوق تامین اجتماعي

قوانین و مقررات  (5)حقوق تامین اجتماعي

بازنشستگي کشوري
301340811-1212-1310-11

30135028205بیمه بیکاري (6)حقوق تامین اجتماعي

16-1613-3013601813حقوق تجارت

14-2811-3013701625حقوق تجارت

3013806244حقوق تعاون

4-30139083حقوق حسابرسي شرکت هاي دولتي

29-2426-3014001621حقوق گمرکي

18-2517-3014101024(مالیات هاي مستقیم) 1حقوق مالیاتي 

20-2519-3014201024(مالیات هاي غیر مستقیم و عوارض) 2حقوق مالیاتي 

30143062012(اجرائیات مالیاتي و حل اختالف) 3حقوق مالیاتي 

:توجه
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(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي تخصصي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

301440629حقوق منابع طبیعي

حل و فصل اختالفات حقوقي دستگاه هاي اجرايي با 

يکديگر
301450825-2627-28

PMP301460401-1318-30دوره جامع آمادگي 

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مديريت امنیت و 

اطالعات
301470408-1814-25

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مديريت ايمني، 

بهداشت و محیط زيست
3014804818-294-18

- دوره جامع تربیت مشاور سیستم مديريت کیفیت

کارشناس کیفیت
3014904814-263-15

دوره هاي آموزشي شناسايي و دستیابي به منابع 

(داخلي و خارجي)اطالعاتي
301500561-181-16

21-818-301510164روانشناسي و مديريت رفتار با مشتري

13-2510-3015201622روش هاي تحقیق و پژوهش

9-137-3015301211(اتوماسیون)سیستم دبیرخانه و بايگاني مکانیزه 

قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک 

دارائیهاي سرمايه اي
301540828-296-719-20

:توجه
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(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي تخصصي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

21-919-301550127قانون تجارت

30156041125قراردادهاي خدمات درماني

30157062530کاربرد هاي فناوري اطالعات

15-1912-3015801616کارگاه آموزش بازاريابي الکترونیکي

Web Starter301590163-64-7کارگاه آموزشي 

24-2121-3016001618کارگاه آموزشي اصول مديريت بیمارستان ها

کارگاه آموزشي آشنايي با بازار مبادالت ارزهاي خارجي 

(F o re x)
3016101612-1516-19

9-126-301620169کارگاه آموزشي برنامه ريزي و سازماندهي فروش

کارگاه آموزشي برنامه ريزي و کنترل زمان در پروژه 

EPCهاي 
301630817-189-10

کارگاه آموزشي برنامه ريزي و کنترل هزينه پروژه در 

EPCپروژه هاي 
301640823-241-2

EPC301650830-3122-23کارگاه آموزشي تامین و تدارکات در پروژه هاي 

کارگاه آموزشي تخصصي مهندسي ارزش در پروژه ها 

(سطح يک و دو)
3016601615-189-12

:توجه
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(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي تخصصي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

Primavera3016702422-279-14کارگاه آموزشي تخصصي نرم افزار 

 Primaveraکارگاه آموزشي تخصصي نرم افزار 

(پیشرفته)
3016802413-1811-16

کارگاه آموزشي تقسیم بندي و تعیین بازار هدف در 

STPبازار 
301690163-64-7

کارگاه آموزشي توسعه مهارت هاي فروش حرفه اي 

(مهارتي-کاربردي)
301700169-1226-29

کارگاه آموزشي جامع مديريت پروژه بر اساس 

PMBOKاستاندارد 
3017104022-3114-25

کارگاه آموزشي جامع مديريت پروژه بر مبناي ارزش 

EVPMکسب شده 
3017202417-2217-22

کارگاه آموزشي چگونگي تدوين مدل و طرح کسب و 

(کاربردي و مهارتي)کار 
3017301620-231-6

8-277-301740826کارگاه آموزشي رفتار مصرف کننده

6-263-3017501623کارگاه آموزشي کارکنان ارزيابي و توسعه

8-185-3017601615کارگاه آموزشي مديريت تخصصي بازار

28-2825-3017701625کارگاه آموزشي مديريت محصول و برند
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(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي تخصصي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

 جهت ارزيابي Comfarکارگاه آموزشي نرم افزار 

اقتصادي پروژه ها
3017801624-273-6

 Primavera Pert Masterکارگاه آموزشي نرم افزار 

زمانبندي با عدم قطعیت
3017901615-1823-26

21-615-301800241مديريت تدارکات

25-2621-3018102022مديريت خريد و تدارکات داخلي

6-293-3018201626مديريت فروش

7-295-3018301227نیاز سنجي آموزشي در سازمانها

 به Effective Presentations artهنر ارائه موثر 

همراه روشهاي کاربردي موفقیت در جلسات پرزنتیشن
301840828-2921-22

4-131-3018501211وظايف اداري و دفتري مسول دفتر

7-124-301860169کاوش در پايگاه اطالعاتي علمي

3018701616-197-11( ProPosal)شیوه نگارش پیشنهاد پژوهش 

12-89-301880164مقاله نويسي

3018904424آموزش و بهسازي نیروزي انساني

9-204-3019002415اعتبارات اسنادي

:توجه
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(1393سال )تقويم آموزشي دوره هاي تخصصي موسسه بال انديشه سپاهان 

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

13-3111-3019101229مشارکت هاي مردمي

28-1218-301920303نظريه و کاربرد نگرش سیستمي در برنامه ريزي آموزشي

16-3113-3019301628مديريت موثر در فعالیت هاي فرهنگي

29-2924-3019402424تحقیقات بازار

:توجه
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