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 04 مدیریت عمومی 1

 61 کارگاه مهارت های عمومی مدیریت 2

 61 اندیشه های نو در مدیریت 3

 61 مدیریت ناب 4

 61 مدیریت پیشرفته به زبان انگلیسی 5

 61 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات 6

 23 مدیریت رفتار سازمانی 7

 30 مدیریت بحران 8

 61 (MOCمدیریت تغییر ) 9

 61 مدیریت زمان 11

 61 مدیریت دانش 11

 61 مدیریت تحول 12

 61 مدیریت خدمات 13

 61 مدیریت بیمه و بازنشستگی 14

 30 مدیریت مصرف انرژی 15

 MBO 61مدیریت مبتنی بر اهدا ف  16

 61 سیستم کنترل مدیریت 17

 61 تعیین و بهبود سبک رهبری 18

 04 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 19

 61 برنامه ریزی عملیاتی 21

 61 سازمان استراتژی محور 21

 61 استراتژیهای بقاء سازمان 22

 61 برنامه ریزی منابع سازمان 23

 04 مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی 24

 30 بهبود سازمانی 25

 30 خالقیت و حل مساله 26

 30 اصول سرپرستی مقدماتی 27

 30 اصول سرپرستی پیشرفته 28

 EFQM-3464 61تشریح معیاری های مدل  29

 EFQM-3464 61خود ارزیابی بر اساس مدل  31

 EFQM 61تدوین اظهار نامه بر اساس رویکرد نوین   31

 BSC 61کارت امتیازی متوازن  32

 61 (Bench Markingالگوبرداری مقایسه ای ) 33

 61 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 34

 30 مهارت های ارتباطی برای مدیران اجرایی 35

 61 کار تیمی 36

 61 مدیریت ریسک 37

 61 مدیریت  فرایند 38
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 23 (BPRمهندسی مجدد فرآیند ) 39

 61 مهندسی ارزش 41

 ISO 64461  30مدیریت آموزش بر اساس استاندارد  41

 30 متدلوژی جدید نیازسنجی آموزشی 42

 61 الگوهای ارزیابی اثر بخشی آموزش 43

 30 (HRMمدیریت منابع انسانی ) 44

 04 امور پرسنلی مدیریت کارگزینی و 45

 61 مهارتهای جذب و استخدام  46

 61 روش های توانمندسازی کارکنان 47

 61 فنون نوین مدیریت انگیزشی 48

49 
مدل توزیع پاداش  –سیستم های نوین پرداخت پاداش انگیزشی 

 بهره وری
61 

 23 مدیریت روابط عمومی 51

 61 عمومیافکارسنجی و طراحی پرسشنامه در روابط  51

 30 مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی 52

 30 اصول مکاتبات اداری 53

 E-Mail  8مکاتبات اداری از طریق  54

 61 اصول گزارش نویسی 55

 30 در امور اداری  EXCELکاربرد  56

 23 مسئولین دفاتر مدیران 57

 30 زبان انگلیسینکات موثر در انجام مکالمات تلفنی به  58

 61 رهبری کنفرانس و فن اداره جلسات )فن سخن وری( 59

 30 ارائه سمینار، مقاله و سخنرانی به زبان انگلیسی 61

 8 اصول و آداب تشریفات 61

 61 اصول حفاظت فیزیکی )وظایف انتظامات سازمان ها( 62

 SCM 04مدیریت زنجیره تامین )  ) 63

 61 مدیریت مواد 64

 61 ( MRPبرنامه ریزی احتیاجات مواد ) 65

 23 اصول انبارداری  و استفاده بهینه از فضای انبار 66

 61 ایمنی در انبار 67

68 
سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری 

 در انبار
61 

 30 برنامه ریزی در دستگاههای دولتی 69

 8 برای بخش دولتیروش های سرمایه گذاری  71

 30 قانون مدیریت خدمات کشوری 71

 30 طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل  72

 30 قانون کار و تامین اجتماعی 73

 61 قانون مدنی 74

 8 قوانین و مقررات ثبتی  75

 8 رویکرد های نوین مدیریت دولتی 76

 61 اصول جانشین پروری 77

 30 سیستم ها و روش ها  )بهکرد روش ها(تکنیک و فنون بهبود   78

 23 حرکت سنجی و زمان سنجی  79

 61 تفکر سیستمی 81

 14 کارآفرینی 81

 04 روش تحقیق 82

 ISI 8اصول مقاله نویسی  بر اساس استاندارد   83

 8 شفافیت و سالمت اداری 84

 30 اخالق اداری و مناسبات انسانی 85

 61 اخالق حرفه ای 86

 8 مهارتهای زندگی 87

 


