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

 1401  ماه مرداد برنامه

 

ف
ردي

 

 عنوان پودمان/ دوره
مدت 

 زمان)ساعت(

مهلت ثبت 

 نام

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 زمان برگزاري

شهريه 

 به ريال
 فراگيران

 6/5/1401 3/5/1401 29/4/1401 8 ی دولتیهاقوانین مالی شرکت 1
 شنبه وپنج شنبهدو

 12تا   8از ساعت 
1040000 

 یحساب ، حسابرس ، رشته شغل یرشته شغلی حسابدار ، ذ
 بازرس

2 
سازی مکاتبات و خالصه

 های ادارینوشته
12 30/4/1401 4/5/1401 11/5/1401 

 شنبه هاسه 
 14تا   8از ساعت 

1560000 
کارشناس و کاردان امور اداری ، رشته شغلی  شغلی هایرشته

 ، رشته شغلی رئیس دفتر ، مسئول دفتر ومنشی کارگزین

3 
فرمانی در پاسخگویی و مشتری

 روابط عمومی
12 30/4/1401 5/5/1401 12/5/1401 

 چهارشنبه ها
 14تا   8از ساعت 

 شغلی روابط عمومی هایرشته 1560000

 10/5/1401 8/5/1401 3/5/1401 8 آیین نگارش حقوقی 4
 شنبهدوشنبه و
 12تا   8از ساعت 

 شغلی حقوق هایرشته 1040000

 31/5/1401 19/5/1401 12/5/1401 70 توجیهی بدو خدمت 5
 هر روز هفته

 14تا  8از ساعت 
 کلیه کارمندان جدیداالستخدام 5250000

6 
های روز شناخت دانش و پیشرفت

 دنیا
4 18/5/1401 22/5/1401 22/5/1401 

 شنبه
 12تا   8از ساعت 

 کلیه کارمندان 440000

 24/5/1401 24/5/1401 19/5/1401 6 های مقابله با آنجعل اسناد و راه 7
 دوشنبه

 14تا   8از ساعت 
 کلیه کارمندان 660000

 20/5/1401 6/5/1401 2/5/1401 20 معماری فناوری اطالعات سازمانی 8
 هاپنجشنبه 

 14تا   7.30از ساعت 
 رشته شغلی مدیران و کارشناسان فن آوری اطالعات 2600000

 19/5/1401 12/5/1401 8/5/1401 8 انگیزش در کار 9
 چهارشنبه ها

 12تا   8از ساعت 
 پایهویژه مدیران  1760000

10 
مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب 

 اسالمی و فرهنگ مهدویت(
4 19/5/1401 23/5/1401 23/5/1401 

 شنبهیک
 12تا   8اعت از س

880000 
 ویژه کلیه سطوح مدیریت

 )پایه . میانی. ارشد(

11 
نظام سیاسی اسالم برمبنای 

 والیت فقیه
4 22/5/1401 26/5/1401 26/5/1401 

 چهارشنبه
 12تا   8از ساعت 

880000 
 ویژه کلیه سطوح مدیریت

 )پایه . میانی. ارشد(

12 
کاربرد فناوری اطالعات در 

 مدیریت
9 23/5/1401 27/5/1401 31/5/1401 

 پنجشنبه و دوشنبه
 12.30تا   8از ساعت 

 مدیران پایهویژه  1980000


