
(1396سال  )موسسه بال انديشه سپااهن   هب صورت مشترک  با    دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن-                      تقويم دوره اهی آموزشی،  وژیه مدریان  بخش صنعت، بازرگانی و   خصوصی   
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

18-2816-326-121هذيزيت رفتبر سبسهبًی

27-424-161سبسهبى ٍ هذيزيت

5-614فزايٌذ ٍ فٌَى تصوین گیزی اجزايی

1130-610تین سبسی ٍ ضیَُ كبرگزٍّی

2621-625فٌَى ادارُ جلسبت

20-718-156-1213فٌَى سٌجص ٍ ارسيببی ػولکزد

1217-811هْبرتْبی ارتببطی هذيزاى

6-1635-315-82هذيزيت تؼبرض ٍ فٌَى هذاكزُ

11-2010-1819-817حمَق اداری

1711-816هذيزيت ارتببطبت سبسهبًی

2-191-1217هذيزيت بَدجِ در بخص ػوَهی ٍ رٍيکزدّبی ًَيي آى

2-8251سیستوْبی اصالػبتی هذيزيت

20-2618-1225هذيزيت ػولکزد

18-2515-2124-1618هذيزيت هٌببغ اًسبًی

1225-811هذيزيت لزاردادّب ٍ پزٍصُ ّب

2326-622بْزُ ٍری ًیزٍی اًسبًی

422-63تفکز خالق
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عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

22-62521رٍيکزدّبی ًَيي هذيزيت دٍلتی

13-2810-1626فزٌّگ ٍ اخالق سبسهبًی

19-1216-1611هذيزيت ٍ بزًبهِ ريشی استزاتضيک در بخص دٍلتی

28-3125-1629اجزا ٍ ارسيببی خط هطی ّبی ػوَهی

27-1026-128هذيزيت خصَصی سبسی

16-2213-1621هذيزيت استزاتضيک هٌببغ اًسبًی

1230-611هذيزيت فزٌّگ سبسهبًی

24-8123هذيزيت هذاكزات سبسهبًی

23-82522هذيزيت داًص ٍ داًطگزاى

10-859كٌتزل ٍ ارسيببی استزاتضيک

توزكش بز )بزًبهِ ريشی ػولیبتی در دستگبّْبی دٍلتی 

(فزايٌذّب
121-35-6

252-624سبسهبًذّی

13-1812-1216تکٌیکْب ٍ فٌَى بْبَد سیستوْب ٍ رٍضْب

8-8127اًگیشش در كبر

9-968كبربزد فٌبٍری اصالػبت در هذيزيت

1316-612آضٌبيی بب رٍضْب ٍ فٌَى كبر بب هذيزاى هبفَق
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مدت 

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

4271هذيزيت هَثز ٍلت

21-61620رٍابط كبر

42-63كیفیت سًذگی كبری

2312-922كبربزد آهبر در هذيزيت

23-61922(فزدی)خاللیت ٍ ًَآٍری

13-62212هببًی ػلن حمَق

آضٌبيی بب لَاًیي ديَاى هحبسببت ٍ هحبسببت ػوَهی 

كطَر
619-2027

2410-623آضٌبيی بب لبًَى بزگشاری هٌبلصبت

آضٌبيی بب لبًَى تٌظین بخطی اس همزرات هبلی دٍلت ٍ 

لبًَى الحبق هَادی بِ آى
62-320

41730آضٌبيی بب لَاًیي ٍ همزرات اهَال دٍلتی

263-825ًظبرت ّوگبًی ٍ سزهبيِ اجتوبػی

41724پبسخگَيی ٍ هسئَلیت پذيزی در هذيزيت

17-9715(سبسهبًی)فزايٌذ ٍ فٌَى تصوین گیزی

41525ظزفیت سبسی بزای كَچک سبسی

16-1115-610ًظبهْبی اداری تطبیمی ٍ هحک سًی

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

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

6-8215راّبزدّبی آهَسش ٍ تَاى افشايی

18-91817رّبزی تحَل در سبسهبًْب

411328هذيزيت بزٍى سپبری

1425-813طزا حی سبختبرّبی سبسهبًی

22-6121هذيزيت ٍ هٌْذسی ارسش

10-6279(سبسهبًی)خاللیت ٍ ًَآٍری 

4128هذيزيت هطبركتی بب تبكیذ بز ًظبم پیطٌْبدات

313-62(بْزُ ٍری)پَيبيی سبسهبًی ٍ فزدی 

1619-815هذيزيت ٍ بزًبهِ ريشی پزٍصُ

8-6317هذيزيت كیفیت ٍ فزايٌذّبی سبسهبًی

23-2821-1227پضٍّطْبی سبسهبًی

11-219-1220(تذٍيي ٍ صَرت بٌذی)هببًی خط هطی گذاری 

46-63آضٌبيی بب لبًَى بزگشاری هٌبلصبت

1315-812هذيزيت استزاتضيک اطالػبت

15-6114بْسبسی سبسهبًی

19-6918كبرآفزيٌی سبسهبًی

1715-616هذيزيت دٍلت الکتزًٍیک
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مدت 

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

چگًَگی تبذيل چطن اًذاس هلی بِ چطن اًذاس سطَح 

سبسهبًی
81-225

1521-614هذيزيت سزهبيِ اجتوبػی

18-61817آيٌذُ پضٍّی

29-61728هذيزيت سبسهبًْبی غیزدٍلتی

23-61022هذيزيت سبسهبى ّبی كبرآفزيي

26-1925-2017-1218ارتببطبت سبسهبًی

28-327-82ارسضیببی ػولکزد كبركٌبى

19-2115-3014ارسيببی كبر ٍ سهبى

23-2621-1225استزاتضی هَثز در ارتببط بب هطتزيبى

13-310-162اصَل تٌظین ٍ كٌتزل پزٍصُ

6-215-1219اصَل ًظبرت ٍ كٌتزل

11-310-121اصَل ٍ هببًی هذيزيت ٍ سبسهبى

30-1729-1615الگَّبی ارسيببی اثز بخص آهَسش

6-243-1623اًذاسُ گیزی ٍ تحلیل بْزُ ٍری

11-129-1211آهَسش ػولی هْبرت ّبی ارتببطی

14-1311-1612 درج360ِببسخَر 
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مدت 

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

13-1312-1610بزًبهِ ريشی استزاتضيک

15-2813-1625بْزُ ٍری سزهبيِ

43114پزٍرش كبركٌبى

35-82تصوین گیزی در هحیط كسب ٍ كبر

21-2118-1620تکٌیک ّبی ارتفبء بْزُ ٍری

11-197-2015تکٌیک ّبی حل هسبلِ

20-2419-1222تکَيي ٍ تغییز ًگزش ّب

25-2423-1223رٍش ّبی اصالح ٍ تغییز رفتبر

9-67-125رٍش ّبی تغییز ًگزش در سبسهبى

1922-818(ضبيستِ سبالری)طزاحی هذل ضبيستگی سبسهبًی 

1628-815فٌَى هذاكزُ ٍ في دفبع

MBO1228-2910-12هذيزيت بز هبٌبی ّذف 

28-1227-1210هذيزيت بْبَد ػولکزد

4-261-1625هذيزيت تحمیك ٍ تَسؼِ

12-2611-1224هذيزيت تؼبرض

3011-1925-30(OD)هذيزيت تَسؼِ سبسهبًی 

16-2414هذيزيت تَلیذ
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مدت 

(ساعت)
اسفندبهمهديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

133-2512-824هذيزيت جلسبت اداری

4-33-121هذيزيت خالق

ضٌبسبيی ًبَؽ ٍ بزًبهِ ريشی رضذ - هذيزيت خاللیت

(N EW)
1621-2315-18

21-2421-2120-2017هذيزيت در ابْبم
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