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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

4-131-811-401000126ارتباطات سازماني

4-23-40101081ارزشیابي عملکرد کارکنان

13-278-4010203022ارزيابي کار و زمان

8-56-401030123استراتژي موثر در ارتباط با مشتريان

25-1020-401040245استراتژي و مديريت استراتژيک در روابط عمومي

11-207-1117-401050168اصول تنظیم و کنترل پروژه

7-54-401060161اصول روش هاي ارزيابي پیمانکاران و تامین کنندگان

5-43-62-204-4010701218اصول سرپرستي 

16-2613-2623-4010801623اصول سرپرستي و مديريت

4-92-401090127اصول نظارت و کنترل

6-305-401100829اصول و فنون مشاوره ارزشمند براي مديران سازمان

22-1217-401110247اصول و مباني برنامه ريزي نیروي انساني

20-618-401120124اصول و مباني مديريت و سازمان

9-177-3115-4011301229اصول و مباني نظري تشکیالت و سازماندهي

16-2412-4011402017اصول و مفاهیم سازماندهي

:توجه

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



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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت 

شناسي مذاکره کننده
4011501612-1522-25

20-1318-4011601211اطالعات منابع انساني

29-1626-4011701613الگوهاي ارزيابي اثر بخش آموزش

16-513-401180161اندازه گیري و تحلیل بهره وري

15-313-401190121انگیزش کارکنان و رضايت شغلي

26-2923-4012001626آسیب شناسي اجتماعي

Super 5S401210127-97-9آشنايي با 

آشنايي با طراحي و پیاده سازي و ارزيابي عملکرد و 

نظام پیشنهادات
4012201225-2725-27

4-101-401230128آشنايي با فرآيند تدوين کسب و کار

آمادگي براي شرکت - آشنايي با مدل ملي تعالي پروژه

در جايزه ملي مديريت پروژه
4012401621-2413-16

28-1226-4012501210آموزش عملي مهارت هاي ارتباطي

13-510-401260161 درجه360بازخور 

13-2910-4012701626برنامه ريزي استراتژيک

25-1920-4012803014برنامه ريزي استراتژيک در روابط عمومي

:توجه

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



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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

14-3011-4012901627برنامه ريزي جانشیني تشريج مباني و مفاهیم

20-519-401300123برنامه ريزي مديريت و تفکر استراتژيک

14-1312-4013101211برنامه ريزي نیروي انساني

16-2514-4013201223برنامه ريزي و کنترل امور خدمات

6-123-401330169برنامه ريزي و مديريت بهره وري 

19-2316-4013401620برنامه ريزي و مديريت تبلیغات اثر بخش

15-812-401350164بهره وري سرمايه

16-1513-4013601612بهره وري منابع انساني

29-1926-4013701616بهینه کاوي سیستماتیک

401380414پرورش کارکنان

MSA401390167-1016-19تجزيه تحلیل سیستم اندازه گیري 

چهار نوع سبک مديريت و فرهنگ )تجزيه و تحلیل 

(موجود سازماني
4014001613-166-9

تجزيه و تحلیل حاالت خرابي بالقوه و اثرات آن 

F M E A

401410166-103-6

تجزيه و تحلیل داده ها و اجراي اثر بخش اقدامات 

اصالحي و پیشگیرانه
401420161-521-24

16-1211-401430247تجزيه و تحلیل و طراحي سیستم ها

:توجه

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



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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

تحلیل کاربرد مباحث اقتصادي در آموزش و توسعه 

منابع انساني در صنعت
4014401223-2513-15

8-275-4014501624تدوين اظهار نامه تعالي سازماني

23-2318-4014601620تدوين راهکارهاي بازاريابي بر اساس تمايز

5-54-40147084تصمیم گیري در محیط کسب و کار

26-2923-4014801626تفکر سیستمي

6-251-4014901622تکنیک هاي ارتفاء بهره وري

9-86-125-401500169تکنیک هاي تصمیم گیري براي مديران

16-2013-4015101617تکنیک هاي حل مساله 

6-44-401520121تکنیک هاي مصاحبه

4-81-401530126تکوين و تغییر نگرش ها

20-2919-401540828توسعه انساني

جاري سازي استراتژي هاي سازمان با استفاده از کارت 

BSCامتیازي متوازن 
401550164-822-25

27-2925-214015601227چالش هاي مديريت در قرن 

4-23-40157081چهار دغدغه مديران

13-1512-401580814درس هايي از آينده

16-2214-4015901220راهبردهاي مديريت منابع انساني

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

13-2110-4016001618راهکارهاي کشف توانمندي يا مديريت توانمندي ها

21-519-401610123رضايت شغلي و چگونگي انداره گیري آن

28-1625-4016201613رهبري بر کارکنان در هزاره سوم

25-1320-401630307روش هاي ارزيابي قابلیت ها و استخدام منابع انساني

12-2510-4016401223روش هاي اصالح و تغییر رفتار

4-132-4016501211روش هاي ايجاد انگیزه در کار

25-423-401660122روش هاي پرورش خالقیت

9-297-4016701227روش هاي تغییر نگرش در سازمان

11-299-4016801227رويکردها و مدل هاي تصمیم سازي

28-826-401690126سازمان هاي يادگیرنده

23-1013-101-401700361سرپرستي

11-217-4017101618سیستم کنترل مديريت

13-115-401720321سیستم ها و روش ها

MIS401730169-1218-21سیستم هاي اطالعات مديريت 

سیستم هاي نوين پرداخت پاداش، انگیزش، مدل 

توزيع پاداش و بهره وري
4017401628-3113-16

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

12-132-401750402طبقه بندي مشاغل

16-415-40176083(شايسته ساالري)طراحي مدل شايستگي سازماني 

15-2912-4017701626کار راهه شغلي- طراحي مسیر رشد شغلي کارکنان

11-107-401780166عارضه يابي سازمان و ارايه طريق

30-1827-4017901615فرآيند تصمصم گیري در سازمان

40180061213فن اداره جلسات

25-2620-4018102421فنون حل مسئله

14-1013-40182089فنون مذاکره و فن دفاع

8-295-4018301626فنون نوين مديريت انگیزش

6-223-4018401619قابلیت اطمینان

4018506297کار آفريني

Innovation4018601614-175-8کارگاه آموزشي 

کارگاه آموزشي ارزيابي عملکردها با نگرش توسعه و 

بهره وري در منابع انساني
4018701620-2317-20

2-81-40188087کارگاه آموزشي بازي هاي مديريتي

کارگاه آموزشي تجارت داخلي ايران و استفاده از فرصت 

ها
401890162-54-7

7-44-401900161کارگاه آموزشي تحلیل چرخه فرصت

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

کارگاه آموزشي تکنیک هاي تصمیم گیري براي مديران 

با نگرش کاربردي
40191081-26-7

11-217-4019201618کارگاه آموزشي سازمان بازار محور

17-3116-401930830کارگاه آموزشي شخصیت شناسي به روش يونگ

کارگاه آموزشي شناسايي و سنجش استرس هاي 

شغلي در محیط کار
4019401615-1812-15

4-313-401950830کارگاه آموزشي کاهش نرخ خطاها

BSC401960168-1113-16کارگاه آموزشي مديريت استراتزيک با 

12-269-4019701623کارگاه آموزشي مديريت استعداد ها

21-1018-401980166کارگاه آموزشي مديريت توانمند سازي کارکنان

8-55-162-4019901613کارگاه آموزشي مديريت زمان

30-2629-402000825کارگاه آموزشي نقشه ذهني

2-81-40201087کارگاه مديريت مهندسي در پروژه

29-2925-526-402020161کلید هاي توان افزايي

13-2910-4020301626کلید هاي طاليي مديريت منابع انساني

25-1321-402040208مباني مديريت کارآفرينانه

14-1911-4020501616متدولوژي جديد نیاز سنجي آموزشي

8-105-402060167متودولوژي اولويت بندي و مديريت پروژه هاي بهبود

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

40207062929مديريت اثر بخش جلسات

6-25-40208081 و حل و فصل اختالفاتClaimمديريت ادعا، اصول 

19-2717-4020901225مديريت استرس

16-1813-4021001615مديريت انگیزش

MBO4021101228-3018-20مديريت بر مبناي هدف 

9-97-402120127مديريت بهبود عملکرد

15-2612-4021301623مديريت تحقیق و توسعه

16-2413-2821-4021401625مديريت تحول

13-1311-1411-4021501212مديريت تعارض

4021603017-2224-29(OD)مديريت توسعه سازماني 

25-1220-402170247مديريت تولید

20-3019-402180829مديريت جلسات اداري

26-1624-4021901214مديريت خالق

شناسايي نبوغ و برنامه ريزي رشد - مديريت خالقیت

(N E W)
4022001619-221-6

30-2326-4022102019مديريت در ابهام

10-105-402220243مديريت در پهنه فرهنگي

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

مديريت در روابط و شخصیت شناسي زنان و مردان بر 

اساس متد کارل يونگ
4022301618-2116-1917-20

8-194-4022402015مديريت دگرگوني و نوسازي سازمان

11-57-402250162مديريت دولتي نوين

13-1110-402260168مديريت ريسک استراتژي ها

21-2917-4022701626مديريت ريسک در پروژه ها

25-1620-4022802411مديريت زمان

SCM4022901625-289-123-6مديريت زنجیره تامین 

6-223-4023001619مديريت عملکرد

30-1428-402310813مديريت عملکرد ويژه فعالیت هاي تولیدي و صنعتي

16-2913-4023201626مديريت عملکرد ويژه فعالیت هاي ستادي و خدماتي

17-1114-402330166مديريت فرآيندها و اندازه گیري اثر بخش و کاريي

16-1113-402340166مديريت فرهنگ سازماني

30-1529-214-40235081مديريت کار گروهي

7-44-402360161مديريت کار گروهي و تشکیل جلسات

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

25-623-402370124مديريت کارآفريني

6-113-402380168مديريت کارگزيني و امور پرسنل

7-155-3113-4023901229مديريت مالي براي مديران غیر مالي

27-2921-4024002025(اداره امور کارکنان)مديريت منابع انساني 

HRM4024101610-135-810-13مديريت منابع انساني 

16-1113-402420168مديريت نوآوري

26-1123-402430166مديريت هزينه

9-206-4024401617مديريت و برنامه ريزي استراتژيک

14-1612-4024501214مهندسي ارزش

20-2316-4024602019مهندسي مجدد سازماني

BRP4024701615-1821-24مهندسي مجدد فرآيندها 

9-137-4024801211نقش و کاربرد هوش هیجاني در مديريت مبادي آموزش

سیستمهاي اطالعاتي   (MIS)و کاربرد آن در امور مالي 

مديريت
402490322-1014-23

15-1712-2214-4025001619(...مالي، انساني و )مديريت منابع 

402510655مباني و مفاهیم خالقیت و نوآوري

4-313-402520830ارزشیابي عملکرد کارکنان

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

كد دوره عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

8-291-4025302424سرپرستي پیشرفته

30-2529-402540824سازماندهي

9-216-1318-4025501610(سامد)سامانه ارتباط مردم و دولت 

40256061112آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق

402570612711مهارت  هاي ارتباطي مديران

30-1329-412-40258083مديريت دانش سازماني

26-1216-402590401طرح سلمان

:توجه
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