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 تعاليبسمه

  

 های دولتی استان اصفهانها و شرکتها، شهرداریمدیران کل، فرمانداران و رؤسای محترم ادارات، سازمان

 )ویژه مدیران و کارکنان( 1396موضوع : برنامه آموزشی آذرماه  

 باسالم و احترام؛

نظام آموزش کارمندان دولت و اصالحیه آن به شماره   30/1/1390مورخ  1834های شماره در راستای بخشنامه              

نگری اين سازمان های توسعه و آيندهمدت مرکز آموزش و پژوهشآموزشی کوتاه ، برنامه14/11/92مورخ  18819/92/200

های بدو خدمت، عمومی، شغلی مشترک اداری و بهبود عنوان دوره 10مشتمل بر  های اجرائیويژه کارمندان محترم دستگاه

 گردد.مديريت برای اجراء در آذرماه به پیوست به حضورتان ارسال  می

های تماب،، ممديران و کارمنمدان محتمرم بمرای شمرکت در رسمانی بمه واحمدخواهشمند است دستور فرمائید ضممن االال               

نگری ايمن همای توسمعه و آينمدهساس مهلت تعیین شده در جمدول پیوسمت  بمه مرکمز آمموزش و پژوهشهای مورد نظر بر ادوره

 سازمان معرفی شوند.

 های مورد نظر را با موفقیت الی نمايند گواهینامه آموزشی صادر و اعطاء خواهد شد.بديهی است برای افرادی که دوره

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

 سازمان متبو . معرفی نامه کتبی از -1

سیبا بانک ملی شعبه اصفهان به نام سازمان  2170450226004اصل فیش بانکی شهريه دوره آموزشی مورد نظر به حساب  -2

 ريزی  استان اصفهان.  مديريت و برنامه

  با آقای سمیعی تماس حاصل فرمايید. 32607031-4برای کسب االالعات بیشتر از الريق شماره های  

 سازمان مديريت و  2ها: فلکه بزرگمهر، خیابان مشتاق دوم، بعد از پل شهرستان، ساختمان شماره محل کالس نشانی

 نگری(های توسعه و آيندهريزی استان اصفهان  )مرکز آموزش و پژوهشبرنامه

از طریق شماره فوق با مدیریت  شروع دوره، الزم است تا دو روز قبل از در زمان مقرر توجه: به منظور اطمینان از برگزاری دوره آموزشی

 آموزش این سازمان تماس حاصل نمایند.
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 نعمت اهلل اکبری 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اصفهان 



 (اصفهان دستگاه هاي اجرائي استان" مديران و ويژه كاركنانو بهبود مديريت ، مشترك اداري  عمومي ، بدوخدمت )دوره هاي آموزشي

 (1396  ماه آذر برنامه) 

  

 

 هاي توسعه و آينده نگري . پژوهش و آموزش مركز . اصفهان استانمديريت و برنامه  سازمان 2 شماره ساختمان . شهرستان پل از بعد . دوم مشتاق خيابان . بزرگمهر فلكه : كالسها تشكيل محل

ف
ردي

 

 عنوان پودمان/ دوره
مدت 

 زمان)ساعت(
 زمان برگزاري تاريخ خاتمه تاريخ شروع مهلت ثبت نام

شهريه به 

 ريال
 فراگيران

1 
حاسبه و مدیریت قیمت تمام شده م

 خدمات
12 1/9/1396 4/9/96 8/9/1396 

 شنبه و چهارشنبه
 14 تا 8ساعت 

720000 
حسابدار ، ذي حساب و  رشته شغلي

 رس حساب

 12 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 2
1/9/1396 

5/9/1396 7/9/1396 
 و سه شنبه یکشنبه

 14 تا 8ساعت 
 كليه كاركنان 720000

3 
 و مشتری فرمانی در گوییپاسخ

 روابط عمومی
12 

8/9/1396 
11/9/1396 14/9/1396 

 چهارشنبهو شنبه 
 14 تا  8ساعت 

 رشته شغلي روابط عمومي  720000

 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک  4
9/9/1396 

12/9/1396 16/9/1396 
 و پنج شنبهشنبه یک

 14 تا  8ساعت 
 كليه كاركنان 480000

 70 و خدمتتوجیهی بد 5
14/9/1396 

18/9/1396 29/9/1396 
 هر روز هفته

 14 تا 8ساعت 
  كارمندان جديداالستخدام 2800000

 12 اصول و فنون مذاکره  6
13/9/96  

20/9/96  22/9/96  
 دوشنبه و چهارشنبه

  14تا  8ساعت  
720000 

رشته شغلي كاردان و كارشناس 

 حقوقي 

 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 7
16/9/1396 

19/9/1396 22/9/1396 
 یکشنبه و چهارشنبه

 12تا 8از ساعت 
 كليه كاركنان 480000

ان
ير

مد
ژه 

وي
 

 6 کاری کیفیت زندگی
18/9/1396 

21/9/1396 21/9/1396 
 شنبه سه 
 14 تا  8ساعت 

 مديران  سطح پايهويژه  720000

 6 (فردی)خالقیت و نوآوری 
22/9/1396 

26/9/1396 26/9/1396 
  شنبهیک

 14 تا 8ساعت 
 مديران  سطح پايهويژه  720000

 6 پویایی سازمانی و فردی )بهره وری(
23/9/1396 

30/9/1396 30/9/1396 
 شنبه سه

 14تا  8ساعت 
 ميانيمديران  سطح ويژه  720000


