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 موسسه   آموزش   و    مشاوره     مدرییت      بال     اندیشه    سپااهن  
 
 
 
 
 
 
 

 

یف رد
مدت دوره  رشته اهی شغلی عنوان دوره 

 ساعت ربگزاری  اترخی    پیشنهادی    ربگزاری  )ساعت(
 14: 30 -18: 30 آبان ماه 16 6 بودجه و برنامه کاردان و کارشناس  1

2   
 اداری، امور کاردان و کارشناس

 کارگزین
 14: 30 -18: 30 آبان ماه 18-15 20

 13-19 آبان ماه 22و  21 12 عمومی  3

4  
 امور)اداری امور کاردان و کارشناس
 (رفاهی امور)کارگزین ،(رفاهی

 13-19 آبان ماه 23و  22 12

 13-19 آبان ماه 24و  23 12 منشی ـ دفتر مسوول ـ دفتر رئیس  5

 14: 30 -18: 30 آبان ماه 21-25 20 مالی و اداری مدیر ، بازرس  6

 14: 30 -18: 30 آبان ماه 29و  28 8 بودجه و برنامه کاردان و کارشناس  7

8  
 امور کاردان و کارشناس

 ،(ها روش و تشکیالت)اداری
 (ها روش و تشکیالت)کارگزین

 13-19 آبان ماه 30 6

9  
 مدیر حسابرس، ذیحساب، حسابدار،

 مالی، خدمات مسوول مالی، و اداری
 بودجه و برنامه کاردان و کارشناس

 14: 30 -18: 30 آذرماه 2و  1 8

10  
 اداری، امور کاردان و کارشناس

 ـ دفتر رئیس کارگزین، گزینش،
 منشی ـ دفتر مسوول

 14: 30 -18: 30 آذر ماه 5 -7 12

 14: 30 -18: 30 آذر ماه 6 -8 12 مالی خدمات مسوول  11

 13-19 آذر ماه 9 6 بازرس حسابرس، ذیحساب، حسابدار،  12

13  
 بازرس، حسابرس، ذیحساب، حسابدار،

 مالی خدمات مسوول
 14: 30 -18: 30 آذرماه 14-12 12

14  
 امور)اداری امور کاردان و کارشناس
 (رفاهی امور)کارگزین ،(رفاهی

 14: 30 -18: 30 آذرماه 17-15 12

15  
 

 14: 30 -18: 30 آذرماه 13و  12 10 بازرس

 14: 30 -18: 30 آذرماه 15و  14 8 مالی خدمات مسوول  16

17  
 خدمات مسوول ، مالی و اداری مدیر

 مالی
 14: 30 -18: 30 آذرماه  14 6

18  
 مدیر حسابرس، ذیحساب، حسابدار،

 مالی، خدمات مسوول مالی، و اداری
 بودجه و برنامه کاردان و کارشناس

 14: 30 -18: 30 آذرماه 14و  13 8

 14: 30 -18: 30 آذرماه   6 -9 12 بازرس  19

20  
 مسوول حسابرس، ذیحساب، حسابدار،

 اردانک و کارشناس مالی، خدمات
 مالی و اداری مدیر بودجه، و برنامه

 14: 30 -18: 30 آذرماه 15-12 16

 1401     آبان و آرذماه   تقویم   د وره  اهی    آموزشی      وژیه 

 


