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

 1400 ماه  مهر برنامه
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 عنوان پودمان/ دوره
مدت 

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

شهريه به 

 ريال
 فراگيران

 8 مراحل تهیه و تنظیم بودجه 1
29/6/1400 

3/7/1400 6/7/1400 
 و سه شنبه شنبه

 12تا   8از ساعت 
520000 

رشته شغلي حسابدار ، ذي 

 حساب و حسابرس 

 70       توجیهی بدو خدمت 2
6/7/1400 

10/7/1400 24/7/1400 
 شنبه ها   

 14تا  8از ساعت 
2100000 

    

 كلیه كارمندان جدیداالستخدام

3 
اموال  آشنایی با قوانین و مقررات

 دولتی
4 

 دوشنبه      12/7/1400 12/7/1400 7/7/1400
 12تا  8از ساعت 

468000 
 ویژه مدیران پایه

4 
تکنیکها و فنون بهبود سیستم ها 

 و روشها
12 

 شنبه و دوشنبه   19/7/1400 17/7/1400 12/7/1400
 14تا  8از ساعت 

1404000 
 ویژه مدیران پایه

5 
مديريت استرس ) بهداشت 

 ي کارکنان (روان
6 

  شنبه سه 20/7/1400 20/7/1400 14/7/1400
 14تا  8از ساعت 

 ویژه مدیران پایه 702000

 6 روابط كار 6
 شنبه   24/7/1400 24/7/1400 20/7/1400

 14تا   8از ساعت 

 ویژه مدیران پایه 702000

 6 كیفیت زندگی كاری 7
  شنبه دو 26/7/1400 26/7/1400 21/7/1400

 14تا  8از ساعت 

 مدیران پایهویژه  702000

8 
انقالب  مهدويت و فرهنگ انتظار )

 ( اسالمي و فرهنگ مهدويت
4 

 سه شنبه  27/7/1400 27/7/1400 22/7/1400
 14تا   8از ساعت 

 ویژه كلیه سطوح مدیریت 468000
 )پایه . میانی. ارشد       



 

 

 

 اقدامات زیر را انجام دهند: برقراری ارتباط غیرحضوری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانوری اطالعات آن دستگاه به منظور خواهشمند است دستور فرمایید گروه فنا

 د: آدرس اینترنتی زیر استفاده نماین )ویدئوکنفرانس( از جهت ورود به سامانه غیرحضوری -1

https://connect.mpo-es.ir/amoozesh 

قسمت دسترسی سریع   es.ir-www.mpoسایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به آدرس  از وب  Adobe.connect.client افزار  جهت دانلود نرم  -2

 د.ت الکترونیک سازمان استفاده نماینگزینه خدما

را بزنید. برای تست نرم افزار یک روز   Enter Roomه و نام و نام خانوادگی خود را با التین وارد کرده و گزینه را انتخاب کرد  guestوارد شدن به سامانه گزینه جهت  -3

 .تماس حاصل فرمایندآقای مهندس کاویانپور  09132149349و یا شماره همراه  36208471با شماره تلفن  ظهر 12صبح الی  9قبل از برگزاری کالسها از ساعت 
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