
(1397سال  )               تقويم دوره اهی آموزشی،  توانمندی اهی عمومی موسسه بال انديشه سپااهن 
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

2-21-31-82حقوق شهروندی

6-34-51-33-121(1)اقتصاد مقاومتی 

7-75-124سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران

43311749نقشه راه اصالح نظام اداری

21-81کلیات پیشگیری از وقوع جرم

آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای سالمت 

4-33-312-530-84اداری

جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
65-646-7

(ارتقای سالمت از طریق ورزش)تناسب اندام 
88-93-43-42-37-88-9

12-811-67-105-89راهنامی سفیران سالمت

11-139-1211-810-125دوره های آموزشی گزارش دهی

18-2213-1517-2410-2019-2415(1)  آیین نگارش مکاتبات اداری 

12-118-207(1) گزارش نویسی 

17-715-135-1111-239-2420-1222خالهه سازی نوشته های اداری

24-1423-1212اصول و مبانی ارتباطات

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



(1397سال  )               تقويم دوره اهی آموزشی،  توانمندی اهی عمومی موسسه بال انديشه سپااهن 
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

شناخت راهها و روشهای نوین دستیابی به 

10-219-1020اطالعات

دوره آموزشی شناسایی و استفاده از 

11-226-2417ظرفیتهای ذهنی

دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و 

16دیگران
11-1416-19

23-2324-63022مواد مخدر و پیامدهای سوء آن

246-261323-192425-618بیماریهای نوپدید و راههای پیشگیری

انواع بیماریهای واگیر و راهکارهای پیشگیری
6276-7

275-252226-282724-2727-626بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن

6830کاربردهای فن آوری اصالعات

4312916محیط زیست و دولت سبز

430302ایمنی و بهداشت محیط کار

امدادی- کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی
825-266-727-2827-28
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(1397سال  )               تقويم دوره اهی آموزشی،  توانمندی اهی عمومی موسسه بال انديشه سپااهن 
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

14-2913-223128-621اطفاء حریق و راههای پیشگیری
آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و 

غیرمترقبه
6241524-2520-2129

2514-1924-2218-2121-2020-619امر به معروف و نهی از منکر

6171824تجارت الکترونیکی

19-1518-202114-62119ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

4شناخت دانش و پیشرفتهای روز دنیا

2620-624جعل اسناد و راههای مقابله با آن

7-256-624کار آفرینی

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
830-318-9

آشنایی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف
829-3025-26

تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابالغی 

مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن 

آن
1229-3114-16

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای 

24-1621اجتماعی

14-2512-824آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده
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(1397سال  )               تقويم دوره اهی آموزشی،  توانمندی اهی عمومی موسسه بال انديشه سپااهن 
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

30-229-81مدیریت دانش سازمانی

مغایر با حیطه  (سازمان امور اداری و استخدامی کشور)آن دسته از دوره هایی توسط موسسه قابل برگزاری است که از نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی :  توجه

.های آموزشی و مجوز اعتبارسنجی موسسه نباشد
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