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ر م /ریاست محترم/مدریکل محترم مل محترم/شهردار محترم/حترمفرماندا  مدریعا
 

 9911 آبان ماه دورهـای آموزشی ویژه : 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 بر فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تکنولوژیمبنی 

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

مدیران  سال سابقه آموزش در حوزه آموزش کارکنان و 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

ول زیر با کمیت و کیفیت جدرا طبق  9911 آبـان ماه ویژه  های آموزشیآمادگی دارد دوره  موسسه

  برگزار نماید بستر آموزش مجازی آنالینمطلوب 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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 دارد

 
 



 

 موسسه   آموزش   و    مشاوره     مدرییت      بال     اندیشه    سپااهن  
 

 9911     آبان    ماه  تقویم   دوره  اهی    آموزشی      وژیه 
 

ف
دی

ر
 

مدت دوره  آموزشی  اهی  عنوان دوره

 (ساعت)
 تاریخ و ساعت برگزاری

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  9و 9 8 یری از وقوع جرمکلیات پیشگ 9

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  5 -7 90 اصول و مبانی ارتباطات 0

 91-92آبان ماه ـ ساعت  99و  92 1 محیط زیست و دولت سبز 9

 91-91آبان ماه ـ  ساعت  94و  90 1 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن 4

 91-91آبان ماه ـ  ساعت  98و  97 1 کارآفرینی 5

 91-91آبان ماه ـ  ساعت  02و  91 1 جعل اسناد و راه های مقابله با آن 1

 91-02آبان ماهـ   ساعت  95و  94 8 مدیریت سبز 7

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  97 -04 92 حسابرسی دولتی 8

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  97 -02 91 حسابداری بخش عمومی 1

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  09و  02 8 قوانین مالی شرکت های دولتی 92

 91-91آبان ماه ـ  ساعت  00و  09 1 اخالق حرفه ای بازرسی 99

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  04 -01 90 بودجه ریزی عملیاتی 90

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  05-07 90 اجرای بودجه 99

 91-91بان ماهـ   ساعت آ 08و  07 1 مدیریت جلسات اداری 94

 91-02آبان ماه ـ  ساعت  98 -00 02 اصول بیمه 95

 91-02آبان ماهـ   ساعت  05 -01 02 تجزیه و تحلیل اداری 91

97 
 خصوصیات شخصیتی و رفتاری

 مسئوالن دفاتر و منشی ها
 91-02آبان ماهـ   ساعت  08 -01 8
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