
www .b a l e a n d i s h e h . com 
Email: baleandisheh@hotmail.com  

 

 

www.BaleAndisheh.com 
 

    @BaleAndisheh 
----------------------------------------------- 

 031ـ  36294148ـ   9تلفن: 

 031ـ  36278794فاکس: 

 

   سپااهن    اندیشه     بال      مدرییت     مشاوره    و   آموزش   موسسه

      1397ه    مردادماتقویم   دوره  اهی    آموزشی      وژیه    
 

 
 

 

 

 مدت دوره رشته اهی شغلی عنوان دوره ردیف
شهرهی دوره آموزشی   ساعت ربگزاری  اترخی ربگزاری  )ساعت(

 )ريال(
 480.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 1-2 8 توانمندیهای عمومی  1

 960.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه  1- 4 16 توانمندیهای عمومی  2

3  
حسابدار، ذی حساب، حسابرس/ مدیر 
اداری و مالی/ مسوول خدمات مالی/ 

 کارشناس و کاردان برنامه بو دجه
 480.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 3-2 8

 480.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 3-4 8 توانمندیهای عمومی  4

 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه  6-8 12 توانمندیهای عمومی   5

6  
 

کارشناس و کاردان امور اداری، مسوول 
 زینخدمات اداری، کارگ

 1.440.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه  9-6 24

7  
مسوول گزینش/ رئیس دفتر، مسوول 

 دفتر، منشی
 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 9-7 12

8  
حسابدار، ذی حساب، حسابرس/ 

اردان برنامه و بودجه/ کارشناس و ک
 مسوول خدمات مالی/ مدیر اداری 

 960.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 11-8 16

9  
کارگزین/ مدیر اداری و مالی/ کارشناس 

 و کاردان امور اداری
 1.800.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 17-9 30

 720.000 14: 30ــ  18: 30 اهمردادم 9-11 12 کارشناس و کاردان حقوقی  11

 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 9-11 12 حسابدار، ذی حساب، حسابرس/ بازرس   11

12  
 حسابدار، ذی حساب، حسابرس

 کارشناس و کاردان برنامه بودجه
 1.800.000 14: 30ــ  18: 30 دماهمردا 10 -18 30

13  
کارشناس و کاردان امور اداری/ 

 کارگزین/مدیر اداری و مالی
 1.440.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 18-13 24

14  
کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ 

و مسوول خدمات مالی/ مدیر اداری 
 مالی/ حسابدار، ذی حساب، حسابرس

 1.440.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 15-13 12

 1.200.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 15-20 20 مدیر اداری و مالی  15

16  
رئیس دفتر، مسوول دفتر، منشی/ 

مسوول خدمات اداری، مدیر اداری و 
 مالی

 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 18-16 12
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 مدت دوره رشته اهی شغلی عنوان دوره ردیف
شهرهی دوره آموزشی   ساعت ربگزاری  اترخی ربگزاری  )ساعت(

 )ريال(

17  
کارشناس و کاردان امور اداری/ 

کارگزین/ مسوول خدمات اداری/ مدیر 
 اداری و مالی

 1.800.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 24-16 30

 1.440.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 20-25 24 توانمندیهای عمومی  18

 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 21-23 12 رئیس دفتر، مسوول دفتر، منشی  19

21  
/ حسابدار، ذی حساب، حسابرس

کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ 
 مسوول خدمات مالی/ مدیر اداری 

 960.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 24-21 16

 1.200.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 21-25 20 بازرس / مدیر اداری و مالی  21

22  
مسوول خدمات مالی/ کارشناس و 
کاردان برنامه و بودجه/ حسابدار، 

 ذیحساب، حسابرس
 1.800.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 30-22 30

23  

کارشناس و کاردان امور اداری/ 
حسابدار/ ذی حساب، حسابرس، بازرس/ 

مدیر اداری و مالی/ مسوول خدمات 
 مالی/کارگزین

 960.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 25-22 16

24  
کارشناس و کاردان امور اداری/ 

 کارگزین/ مدیر اداری و مالی
 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 22-24 12

 720.000 13: 30ــ  19: 30 مردادماه 27-29 12 مسوول خدمات مالی  25

26  

 دفتر، مسوول دفتر، منشیرئیس 
کارشناس و کاردان امور اداری/ 

کارگزین/ مسوول خدمات اداری/ مدیر 
 اداری و مالی

 720.000 14: 30ــ  18: 30 مردادماه 30-28 12

 


