
 

 باسمه تعالی  
 

 مدریکل محترم/ریاست محترم/مدرییت محترم/مدریعامل محترم  
 ؛با سالم و آرزوی توفیق روزافزون

 پس از حمد خدا ودرود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(
 

جهان امروز بیش از هر عصری دیگر میدان  رسانداستحضار میه احتراماً ضمن تبریک سال جدید؛ ب
ی شده و اقتصاد بیش از زمانی دیگر به علم و دانش و فکر و اندیشه متکی شده است. مسابقه اقتصاد

برندگان مسابقه سازمان هایی هستند که مقتضیات و منابع با ارزش زمان را بشناسند و خود را به ابزارها 
 های برنده مجهز کنند.و برگ

اجرایی می آید یادگیری سریع است؛ در این فرایند آنچه که به یاری مدیران و کارکنان دستگاههای 
             ای که آموختن به سرعت کهنه می شود آنچه مهم است میزان در عصر انفجار اطالعات و زمانه

های ما نیست بلکه سرعت یادگیری ما است. در این میان آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در دانسته
یت منابع انسانی است؛ در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیر

آید و باعث های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار میبرنامه
 های آتی را تضمین می نماید.توانمندی منابع انسانی موجود شده و موفقیت

های امور اداری و مالی، امور سه با رتبه یک در حیطهاولین موسموسسه بال اندیشه سپاهان به عنوان 

با مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست  استان اصفهانکشور و مالیاتی و امور گمرکی در 
( قانون مدیریت خدمات 59در اجرای تبصره ماده ) )سازمان امور اداری و استخدامی کشور( جمهوری

اخذ مجوز اعتبارسنجی شماره  موفق به  18/09/1396مورخ  15058505ماره کشوری و مفاد بخشنامه ش

های آموزشی شغلی گروه امور اداری، مالی و بازرگانی در حیطه های در دوره 25/10/1397ـ  587777
              آموزشی: امور اداری، امور مالی، امور مالیاتی، امور گمرکی، خدمات اداری و عمومی از سازمان مدیریت و

 برنامه ریزی استان اصفهان گردید.

عنوان دوره آموزشی برای  1700سال گذشته موفق به برگزاری بیش از  16در طی  این موسسه
های بخش دولتی و صنعتی گردید، لذا با عنایت به ارتقاء رتبه موسسه توسط سازمان امور اداری سازمان

قاء حیطه خدمات اداری و عمومی از سازمان و ارت 1395و استخدامی کشور به رتبه یک در سال 
و تجارب پیشین در ارتقاء سطح دانش و مهارت  1397مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در سال 

های دولتی، صنعتی و خصوصی دپارتمان آموزش این موسسه با همکاری دانشگاه منابع انسانی سازمان
رسانی برتر و متمایز اقدام به تهیه تقویم خدمت با هدف 1398آزاد اسالمی واحد دهاقان در سال 

حوزه  8شامل  1398تقویم آموزشی سال های صبح و بعدازظهر نموده است، بندیآموزشی در زمان
 باشد: به شرح زیر می
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، خدمات اداری هـای موضوع نظام آموزش کارکنان دولت در حیطه های امور اداری و مالی( دوره1

 و عمومی

 هـای امور مالیاتی ه( دور2

 هـای امور گمرکی( دوره3

 )مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان(    هـای ویژه مدیران بخش صنعت، بازرگانی و خصوصی( دوره4

 )مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان(  هـای تخصصی ویژه بخش صنعت، بازرگانی و خصوصی( دوره5

 )مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان(  DBAو  MBAمدت  هـای بلند( دوره6

 )مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان(هـای پژوهشی و مشاوره  طرح (7

 )مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان( هـا و سمینارهای آموزشی( کارگاه8
 

های انجام شده از های آموزش مطابق با نیازسنجیریزی شده بر اساس جدیدترین سرفصلای برنامهـهدوره

ها و نهادهای دولتی، صنعتی، بازرگانی و خصوصی با رویکردی کامالً نوین و کاربردی تهیه شده است که سازمان

ی ضمناً برای کلیه قابل دسترسی است. www.BaleAndisheh.comبر روی وب سایت این موسسه به آدرس 

ی آموزشی مورد تأیید سازمان های آموزشی را با موفقیت طی نمایند؛ گواهینامهشرکت کنندگان محترم که دوره

 صادر خواهد شد. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان امور اداری و استخدامی کشور 

ه ه باین موسس 1398آموزشی فروردین و اردیبهشت ماه  هـایدوره یهمچنین برنامه

 گردد.منظور بهره برداری به حضورتان ارسال می

هـای هـا و محتوای دورهجهت هرگونه درخواست برای برگزاری دوره و یا اطالع از سرفصل
تماس حاصل فرمایید و در صورت داشتن متقاضی   031 –36294148 -9آموزشی با شماره تلفن 

 نمابر گردد. 031-36278794اسامی آنان به شماره 
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   سپااهن    اندیشه     بال      مدرییت     مشاوره    و   آموزش   موسسه

 
 
 

      1398    ماه  اردتشهبی   فروردین  وتقویم   دوره  اهی    آموزشی      وژیه  

یف  مدت دوره رشته اهی شغلی عنوان دوره رد
(ساعت)  ساعت ربگزاری  اترخی ربگزاری  

1      
 ـ دفتر مسوول ـ دفتر رئیس

 منشی
ماهفروردین    27 - 29 12 14: 30ـ  18:30   

حقوقی کاردان و کارشناس   2 ماهدیبهشت ار  3و  2 8  14: 30ـ  18:30   

مالی خدمات مسوول  3 ماهاردیبهشت    2 -4 12  14: 30ـ  18:30   

4  
 اداری، امور کاردان و کارشناس

 کارگزین
ماهاردیبهشت  2  - 5 20 14: 30ـ  19:30   

5  
 حسابرس، ب،ذیحسا حسابدار،

 و برنامه کاردان و کارشناس
 بودجه

ماهاردیبهشت  2 - 8 30 14: 30ـ  19:30   

حقوقی کاردان و کارشناس  6 ماهاردیبهشت    4 -7 12  14: 30ـ  18:30   

7  
 اداری، امور کاردان و کارشناس

مالی و اداری مدیر کارگزین،  
ماهاردیبهشت  7 - 12 24 14: 30ـ  18:30   

8  
 دفتر، مسوول ـ دفتر رئیس

 منشی
ماهاردیبهشت  7 - 12 24 14: 30ـ  18:30   

9  
 حسابرس، ذیحساب، حسابدار،

 بازرس
ماهاردیبهشت  9 - 12 16 14: 30ـ  18:30   

10  
 اداری، امور کاردان و کارشناس

 کارگزین
ماهاردیبهشت  12 -15 12 14: 30ـ  18:30   

11  

 حسابرس، ذیحساب، حسابدار،
 مسوول مالی، و اداری مدیر

 و کارشناس مالی، خدمات
بودجه و برنامه کاردان  

ماهاردیبهشت   15و  14 12 13: 30ـ  19:30   

( اجتماعی و فرهنگی)  عمومی   12 اردیبهشت ماه   16 4   14: 30ـ  18:30   

( اجتماعی و فرهنگی)  عمومی  13 ماهاردیبهشت  17 -22 20   14: 30ـ  18:30   

14  
 اداری، امور کاردان و کارشناس
 مالی، و اداری مدیر کارگزین،

مالی خدمات مسوول  
ماهاردیبهشت 23 - 29 30 14: 30ـ  19:30   

15  
 داری، امور کاردان و کارشناس
مالی و اداری مدیر کارگزین،  

ماهاردیبهشت  26و  25 12 13: 30ـ  19:30   

16  
 مسوول گزینش، مسوول

اداری خدمات  
ماهاردیبهشت  29 6 13: 30ـ  19:30   

ماهاردیبهشت   30 6 عمومی  17 13: 30ـ  19:30   

اردیبهشت ماه   31 6 عمومی  18 14: 30ـ  18:30   

 

 

 ) شهید حسینی ( 1، جنب اورژانس بیمارستان شریعتی ، کوچه شماره  اصفهان ، خیابان شریعتی

 031ـ  36278794فکس:         031ـ  36294148ـ   9تلفن: 

  www.BaleAndisheh.com                  @BaleAndisheh 

 

http://www.baleandisheh.com/

