
(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

3-52-33-121مديريت رفتار سازمانی

4-41-41-161سازمان و مديريت

615فرايند و فنون تصمیم گیری اجرايی

62305تیم سازی و شیوه كارگروهی

6623فنون اداره جلسات

6-64-54-123فنون سنجش و ارزيابی عملکرد

2-51-84مهارتهای ارتباطی مديران

8-97-158-314-82مديريت تعارض و فنون مذاكره

11-2010-719-86حقوق اداری

7-176-816مديريت ارتباطات سازمانی

3-191-1217مديريت بودجه در بخش عمومی و رويکردهای نوين آن

2-111-810سیستمهای اصالعاتی مديريت

12-1910-1217مديريت عملکرد

11-248-2621-1623مديريت منابع انسانی

10-129-1811-817مديريت قراردادها و پروژه ها

620316بهره وری نیروی انسانی

6522تفکر خالق
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(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

6257رويکردهای نوين مديريت دولتی

11-288-1625فرهنگ و اخالق سازمانی

19-2516-1622مديريت و برنامه ريزی استراتژيک در بخش دولتی

20-1017-167اجرا و ارزيابی خط مشی های عمومی

18-1115-319-1229مديريت خصوصی سازی

15-812-165مديريت استراتژيک منابع انسانی

6413مديريت فرهنگ سازمانی

18-217-81مديريت مذاكرات سازمانی

23-622-85مديريت دانش و دانشگران

12-511-54-84كنترل و ارزيابی استراتژيک

تمركز بر )برنامه ريزی عملیاتی در دستگاههای دولتی 

(فرايندها
126-813-15

67102سازماندهی

14-1812-1716-1215تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها

6-105-89انگیزش در كار

9-228-920كاربرد فناوری اصالعات در مديريت

62616آشنايی با روشها و فنون كار با مديران مافوق
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(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

4271مديريت موثر وقت

21-61619روابط كار

692كیفیت زندگی كاری

4-233-922كاربرد آمار در مديريت

61923(فردی)خالقیت و نوآوری

61010مبانی علم حقوق

آشنايی با قوانین ديوان محاسبات و محاسبات 

عمومی كشور
61527

62310آشنايی با قانون برگزاری مناقصات

آشنايی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 

قانون الحاق موادی به آن
62110

41717آشنايی با قوانین و مقررات اموال دولتی

15-2614-825نظارت همگانی و سرمايه اجتماعی

41724پاسخگويی و مسئولیت پذيری در مديريت

17-1315-2512-924(سازمانی)فرايند و فنون تصمیم گیری

41516ظرفیت سازی برای كوچک سازی

61026نظامهای اداری تطبیقی و محک زنی
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(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

25-2424-823راهبردهای آموزش و توان افزايی

20-2119-919رهبری تحول در سازمانها

411328مديريت برون سپاری

23-1422-413-83طرا حی ساختارهای سازمانی

6121مديريت و مهندسی ارزش

61927(سازمانی)خالقیت و نوآوری 

420625مديريت مشاركتی با تاكید بر نظام پیشنهادات

62313(بهره وری)پويايی سازمانی و فردی 

21-1620-815مديريت و برنامه ريزی پروژه

6318مديريت كیفیت و فرايندهای سازمانی

23-1021-128پژوهشهای سازمانی

11-229-2920-1227(تدوين و صورت بندی)مبانی خط مشی گذاری 

6306آشنايی با قانون برگزاری مناقصات

25-2624-1325-812مديريت استراتژيک اطالعات

626بهسازی سازمانی

3018-628كارآفرينی سازمانی

61814مديريت دولت الکترونیک
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(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

چگونگی تبديل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح 

سازمانی
812-1326-27

61412مديريت سرمايه اجتماعی

61829آينده پژوهی

6714مديريت سازمانهای غیردولتی

61229مديريت سازمان های كارآفرين

19-1017-78-125ارتباطات سازمانی

24-3123-830ارزشیابی عملکرد كاركنان

18-1811-3013ارزيابی كار و زمان

14-1412-1212استراتژی موثر در ارتباط با مشتريان

13-2010-1617اصول تنظیم و كنترل پروژه

26-1424-1212اصول نظارت و كنترل

4-92-127اصول و مبانی مديريت و سازمان

29-1726-1614الگوهای ارزيابی اثر بخش آموزش

6-223-1619اندازه گیری و تحلیل بهره وری

17-515-263-1223آموزش عملی مهارت های ارتباطی

28-1325-1610 درجه360بازخور 
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(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

27-524-162برنامه ريزی استراتژيک

16-2713-1624بهره وری سرمايه

42914پرورش كاركنان

12-2111-820تصمیم گیری در محیط كسب و كار

12-149-1611تکنیک های ارتفاء بهره وری

11-197-2015تکنیک های حل مساله

8-246-1222تکوين و تغییر نگرش ها

25-923-127روش های اصالح و تغییر رفتار

8-126-1210روش های تغییر نگرش در سازمان

23-222-81(شايسته ساالری)طراحی مدل شايستگی سازمانی 

29-1628-815فنون مذاكره و فن دفاع

MBO1221-2317-19مديريت بر مبنای هدف 

29-1227-1210مديريت بهبود عملکرد

23-620-163مديريت تحقیق و توسعه

17-1115-129مديريت تعارض

3017-2210-18(OD)مديريت توسعه سازمانی 
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(1397سال  )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)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

20-2415-2019-2415مديريت تولید

24-2623-2525-824مديريت جلسات اداری

30-1028-1218مديريت خالق

شناسايی نبوغ و برنامه ريزی رشد - مديريت خالقیت

(N E W)
1627-307-10

30-725-272-2023مديريت در ابهام
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