
 ( اصفهان دستگاه هاي اجرائي استانمديران  ويژهبهبود مديريت شغلي و  عمومي ،  بدو خدمت ، )دوره هاي آموزشي  0

 1401   ماه بهمن  برنامه

ف
ردي

 

 عنوان پودمان/ دوره 
مدت  

 زمان)ساعت( 

مهلت ثبت  

 نام
 زمان برگزاري تاريخ خاتمه  تاريخ شروع 

شهريه به  

 ريال
 فراگيران 

1 
  حکومت مهدوی و وظایف 

 منتظران 
20 

29/10/1401 
3/11/1401 29/10/1401 

 شنبه ها  دو
 13تا   8از ساعت  

 كليه كارمندان   2200000

 8 تنظيم قراردادها  2

29/10/1401 
 

4/11/1401 4/11/1401 
 شنبه  سه 

 16تا   8از ساعت  

1040000 
 
 

حساب  شغلی حسابدار، ذی  های رشته
  -رشته شغلی بازرس  – و حسابرس 

  -ر اداری و مالیرشته شغلی مدی
 مالی  شغلی مسئول خدمات  رشته

 6 كارآفرینی  3
29/10/1401 
 

 شنبه  چهار 5/11/1401 5/11/1401
 14تا   8از ساعت  

660000 
 كليه كاركنان 

 6 طرح ارزشيابی مشاغل خاص  4
2/11/1401 6/11/1401 6/11/1401 

 پنجشنبه  
 14تا   8از ساعت  

شغلي کارشناس و   هايرشته 780000

 دان امور اداري و کارگزينکار
 

 70 توجيهی بدو خدمت  5
 هروز هفته   20/11/1401 8/11/1401 4/11/1401

    14تا 8ازساعت 
5250000 

 كليه كارمندان جدیداالستخدام

6 
حقوق اموال و مالکيت  

 های مالی( )مالکيت و حق 
12 

 یکشنبه وسه شنبه   11/11/1401 9/11/1401 4/11/1401
 14تا   8از ساعت  

1560000 
شغلی كارشناس و كاردان   های رشته

   حقوقی 

 12 اقناع و تبليغ  7
 دوشنبه ها  17/11/1401 10/11/1401 5/11/1401

 14تا   8از ساعت  
1560000 

شغلی كارشناس و كاردان   های رشته
 روابط عمومی 

8 
آشنایی با قوانين سازمان  

 بازرسی كل كشور 
12 

6/11/1401 11/11/1401 18/11/1401 

 ه ها شنبسه 
 12تا   8از ساعت  

  – مالی و اداری مدیر شغلی رشته 1560000
 های رشته  -رشته شغلی بازرس 

 برنامه کاردان و کارشناس شغلی

 بودجه و



 

ف
ردي

 

 عنوان پودمان/ دوره 
مدت  

 زمان)ساعت( 

مهلت ثبت  

 نام
 زمان برگزاري تاريخ خاتمه  تاريخ شروع 

شهريه به  

 ريال
 فراگيران 

9 
های  سازی نوشته خالصه 

 اداری 
12 8/11/1401 12/11/1401 19/11/1401 

 ها چهارشنبه  
 14تا   8از ساعت  

1320000 
 كليه كاركنان 

 

 27/11/1401 13/11/1401 8/11/1401 16 اری پروژه حسابد 10
 ها شنبه  پنج

 13تا   8از ساعت  
2080000 

حساب  شغلی حسابدار، ذی  های رشته
دیر  رشته شغلی م - و حسابرس 
شغلی مسئول   رشته  -اداری و مالی

 مالی  خدمات 

11 
 ابعاد حکمرانی علوی 

 )نهج البالغه( 
4 11/11/1401 16/11/1401 16/11/1401 

 یکشنبه 
 12تا   8از ساعت  

880000 

باتوجه به مصوبات جلسه شورای  
حضور كليه   12/7/1401اداری مورخ

 كاركنان ومدیران الزاميست 

12 
قررات  آشنایی با قوانين و م
 اموال دولتی 

4 12/11/1401 17/11/1401 17/11/1401 
 دوشنبه

 12تا   8از ساعت  
880000 

 ویژه مدیران پایه 
 

13 
های اجتماعی ،  شبکه 

سوادرسانه ای و مسئوليت  
 پذیری اجتماعی 

8 13/11/1401 18/11/1401 18/11/1401 
 سه شنبه

 16تا   8از ساعت  
1760000 

ين  باتوجه به مصوبات سی و هشتم
جلسه شورای اطالع رسانی  

حضور كليه   1401/ 28/4مورخ
 سطوح مدیریت الزاميست 

 25/11/1401 25/11/1401 20/11/1401 4 مدیریت بحران  14
 سه شنبه

 12تا   8از ساعت  
 

880000 
 ویژه مدیران ميانی 

15 
اداری   نقشه راه اصالح نظام 

(2) 
8 

25/11/1401 
 

30/11/1401 30/11/1401 
 شنبه یک

 16تا  8عت  از سا
1760000 

 

 ویژه مدیران پایه ، ميانی و ارشد 
 


