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 9911دورهـای آموزشی ویژه شهریور و مهرماه : موضوع

 

 با سالم و آرزوی توفیق روزافزون؛
 ﴾(ص)پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد﴿

 

 

 با توجه به شرایط بحران کرونا و مصوبات ستاد ملی بحران کرونا رساندتراماً ؛ به استحضار میاح

برای انجام امور آموزش و  ITهـای پیشرفته مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تکنولوژی

هـای بخش هـای آموزش و پرورش و به تبع آن آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاهپژوهش در حوزه

کنان و مدیران سال سابقه آموزش در حوزه آموزش کار 81دولتی، موسسه بال اندیشه سپاهان با بیش از 

هـای آموزش بخش دولتی در راستای رسالت خویش اقدام به تأمین زیر ساخت فنی و راه اندازی دوره

 لذا این. نموده است Offlineو   Onlineبه صورت  LMSترین نرم افزارهای مجاری با استفاده از پیشرفته

جدول زیر با کمیت و را طبق  9931شهریور و مهرماه  ویژه  های آموزشیآمادگی دارد دوره  موسسه

  برگزار نماید بستر آموزش مجازی آنالینکیفیت مطلوب در 

خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطالع کارکنان، مدیران، کارشناسان و کارشناسان ارشد 

                         سازمان متبوع رسانده شود و جهت هرگونه درخواست و اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 .تماس حاصل فرمایید 188 –84196861 -9
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 موسسه   آموزش   و    مشاوره     مدرییت      بال     اندیشه    سپااهن  
 

 9911شهریور   و   مهرماه      تقویم   دوره  اهی    آموزشی      وژیه 
 

ف
دی

ر
مدت دوره  آموزشی  اهی  عنوان دوره 

 گزاری اترخی و ساعت ب  (ساعت)
 31-39شهریورماهـ  ساعت  44-42 8 کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه ریزی 3

 31-42شهریورماه ـ  ساعت  42-42 8 قوانین مالی شرکت های دولتی 4

 31-39شهریورماه ـ  ساعت  42-13 34 بودجه ریزی عملیاتی 1

 31-42مهرماهـ   ساعت  3-1 34 رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 2

 31-42مهرماهـ   ساعت  3-1 34 ارتباطات سازمانی 2

 31-42مهرماه ـ  ساعت 2-2 34 اصول نظارت و کنترل 1

 31-42مهرماهـ   ساعت 8-32 34 نظام رسیدگی به تخلفات اداری 2

 31-42مهرماه ـ  ساعت   2 -9 42 اصول و مفاهیم سازماندهی 8

 31-42مهرماه ـ  ساعت  34-32 34 یفن بیان و سخنور 9

 31-42مهرماهـ   ساعت  34-43 12 حسابداری مالیاتی 32

 31-42مهرماه ـ  ساعت  34-32 34 اصول و مبانی مدیریت و سازمان 33

 31-42مهرماهـ   ساعت  31-32 34 برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 34

 31-42ماهـ   ساعت مهر32-39 34 نظام تصمیم گیری در امور اداری 31

 31-39مهرماه ـ  ساعت  39-44 34 اصول گزارش نویسی در روابط عمومی 32

 31-42مهرماهـ   ساعت  42-42 42 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 32

 31-42مهرماهـ   ساعت  42 2 نقشه راه اصالح نظام اداری 31

 31-42مهرماهـ   ساعت  42 2 محیط زیست و دولت سبز 32

 31-39مهرماه ـ  ساعت   48-49 1 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 38

 31-42مهرماه ـ  ساعت   48-49 8 مدیریت دانش سازمانی 39

 31-39مهرماهـ   ساعت  49-12 1 کارآفرینی 42
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