
 

 باسمه تعالی  
 

ر محترم/شهردار محترم/مدرییت محترم/محترم عاملمدری/ریاست محترم/مدری کل محترم  فرماندا
 ؛با سالم و آرزوی توفیق روزافزون

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

رساند موسسه بال اندیشه سپاهان تنها موسسه دارای مجوز شماره  احترامـاً باستحضار می

هـای یک در حیطه آموزشاز سازمان اداری و استخدامی کشور با رتبه  93/73/5721 -327397

           ریزیاقدام به برنامه باشد کهمی در استان اصفهان امور اداری، مالی و امور مالیاتی و گمرکی

             . مطابق جدول زمانبندی پیوست نموده است 8731 خرداد ماهآموزشی ویژه   عنوان دوره 71

مدیران، معاونین، کارشناسان و کارمندان  لذا خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطالع

هـا و ضمناً جهت هرگونه درخواست برای برگزاری دوره و یا اطالع از سرفصل رسانده شود 

تماس حاصل فرمایید و در  775 –74926567 -2 هـای آموزشی با شماره تلفنمحتوای دوره

 .گرددنمابر  775-74937326صورت داشتن متقاضی اسامی آنان به شماره  
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 موسسه   آموزش   و    مشاوره     مدرییت      بال     اندیشه    سپااهن  
 
 
 

 (وژیه ماه رمضان )      8931    ماه   خرداد تقویم   دوره  اهی    آموزشی      وژیه 

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

1   

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

 و کارشناس مالی، خدمات
بودجه و برنامه کاردان  

ماهخرداد   1 - 4 11   8ـ 11  

1   
 حسابرس، ذیحساب، حسابدار،

 بازرس
ماه خرداد  1 - 8 12   8ـ 11  

3   
 حسابرس، ذیحساب، حسابدار،
مالی خدمات مسوول بازرس،  

ماهخرداد   6 - 8 11   8ـ 11  

ماهخرداد   6 - 11 12 آموزش  2   8ـ 11  

5   

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

 و کارشناس الی،م خدمات
بودجه و برنامه کاردان  

ماهخرداد   11و  9 8   8ـ 11  

عمومی های توانمندی  6 ماهخرداد   11و  11 8    8ـ 11  

7   

 حسابرس، ذیحساب، حسابدار،
 مالی، خدمات مسوول
 و برنامه کاردان و کارشناس

مالی و اداری مدیر بودجه،  

ماهخرداد   11 - 19 16   8ـ 11  

عمومی های توانمندی  8 ماهخرداد   19و  18 8  14: 11ـ  18:11   

9   

 اداری، امور کاردان و کارشناس
 دفتر رئیس کارگزین، گزینش،

منشی ـ دفتر مسوول ـ  

ماهخرداد   11 - 11 11 14: 11ـ  18:11   

11  
 

 حسابرس، ذیحساب، حسابدار،
 و اداری مدیر بازرس، بازرس،

 مالی، خدمات مسوول مالی،
 و برنامه کاردان و کارشناس

 بودجه

ماهخرداد   11 - 11 11 14: 11ـ  18:11   

11  
 عملکرد یارزیاب کارشناسان
اجرایی های دستگاه  

ماهخرداد   11و  11 8 14: 11ـ  18:11   

11   
 دفتر، مسوول ـ دفتر رئیس

 منشی
ماهخرداد   11 – 12 8 14: 11ـ  18:11   

13   
 مدیر اداری، خدمات مسوول

مالی و اداری  
ماهخرداد   11 - 12 11 14: 11ـ  18:11   

مالی خدمات مسوول   12 ماهخرداد   11 - 12 11  14: 11ـ  18:11   

15   
 اداری، امور کاردان و کارشناس
مالی خدمات مسوول کارگزین،  

ماهخرداد   16 - 18 11 14: 11ـ  18:11   

عمومی های توانمندی  16 ماهخرداد  19 6  14: 11ـ  19:11   

عمومی های توانمندی  17 ماهخرداد  11 6  14: 11ـ  19:11   

 

 

 

 ، طبقه دوم 26، پالک ( شهید حسینی )  1اصفهان ، خیابان شریعتی ، جنب اورژانس بیمارستان شریعتی ، کوچه شماره 
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