
                                                                                                                                        
117104 

 
 

                                                                                                                                                      باسالم و احترام 

را به  آموزشی به شرح ذیلنان دوره های ان و کارکبهینه از وقت مدیر ( آمادگی دارد به منظور استفادهبرنامه و بودجه استان تهرانبدین وسیله شرکت سامان به اندیش ) دارای مجوز آموزشی کارکنان دولت از سازمان 

 :دصورت الکترونیکی برگزار نمای

 عنوان دوره ردیف
 مدت معادل

 ) ساعت(

 شهریه

 ) ریال(
 عنوان دوره ردیف

 مدت معادل

 ) ساعت(

 شهریه

 ) ریال(

 000/240 8 حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی با یکدیگر 27 000/720 24 مکاتبات بازرگانی بین المللی 1

 000/120 4 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش خصوصی 28 000/480 16 اصول خرید و تدارکات بین المللی 2

 000/900 30 آمار کاربردی 29 000/360 12 اداریخالصه سازی مکاتبات و نوشته های  3

 000/720 24 حسابداری تعهدی 30 000/240 8 اسرار نماز 4

 000/240 8 آیین نگارش حقوقی 31 000/240 8 اشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی 5

 000/360 12 مدیریت پروژه های فناوری اطالعات 32 000/360 12 گذاری خارجی یهروش ها و قوانین و فرصت های جذب سرما 6

 000/240 8 نظام مدیریت عملکرد ) سازمان ، مدیران ، کارمندان( 33 000/240 8 قوانین مالی شرکت های دولتی 7

 000/480 16 جامعه شناسی سیاسی 34 000/600 20 احکام زندگی در اسالم 8

 000/240 8 پیش بینی شناوربودجه ریزی و  35 000/960 32 موفقیت فردی 9

 000/600 20 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 36 000/120 4 آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری 10

 000/360 12 سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه  37 000/120 4 باطیضآشنایی با حقوق وتکالیف کارکنان و مقررات ان 11

 000/360 12 نظام رسیدگی به تخلفات اداری 38 000/360 12 ارتباطات مردمی 12

 000/360 12 نظام تصمیم گیری در امور اداری 39 000/360 12 حاسبات کشور و اصالحات بعدی آنمآشنایی با دیوان  13

 000/240 8 آشنایی با قوانین ومقررات مربوط به بازنشستگی وظیفه 40 000/720 24 بایگانی و گردش مکاتبات 14

 000/240 8 آشنایی با دیوان عدالت اداری و آئین اداری آن 41 000/900 30 تبلیغات در روابط عمومی 15

 000/480 16 روش های تحقیق و پروژهش 42 000/240 8 قانون برنامه و بودجه کشور 16

 000/240 8 رایانش ابری 43 000/240 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 17

 000/360 12 روش های نمونه گیری و کاربردآنها 44 000/240 8 تلفیق بودجه ریزی ، برنامه ریزی و پیش بینی 18

 000/240 18 اصول نگهبانی ) ویژه حراست( 45 000/540 18 پاسخ گویی به مراجعینی روش ها 19

 000/600 20 مدیریت امنیت اطالعات 46 000/360 12 خالصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 20

 000/240 8 تنظیم قراردادها 47 000/720 24 اصول حسابداری 21

 000/360 12 مهارت های سازمانی 48 000/240 8 آشنایی با شورای حل اختالف  22

 000/240 8 فنون مذاکره و فن دفاع 49 000/720 24 نامه ها ودستور العمل های اجراییآشنایی با طبقه بندی مشاغل آیین  23

 000/240 8 انبارداری 50 000/360 12 ارتباطات سازمانی 24

 000/360 12 حاکمیت فاوا ) اصول ، چارچوب و استقرار( 51 000/600 20 نظارت و کنترل در نظام اداری 25

 000/240 8 دولت الکترونیکی 52 000/480 16 سامانه تدارکات ) خرید و مناقصات (قوانین و مقررات  26

 1397( الکترونیکی برنامه آموزشی غیر حضوری )

 )ویژه کارکنان دولت(
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:آموزشیصالحیت دارای مجوز تایید   

) ویژه کارکنان دولت( استان تهران و بودجهبرنامه سازمان  ■   

 ■ حرفه ای کشورسازمان آموزش فنی و 

 ■اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان دوره ردیف
 مدت معادل

 ) ساعت(

 شهریه

 )ریال(
 عنوان دوره ردیف

 مدت معادل

 ) ساعت(

 شهریه

 ) ریال(

 000/900 30 ارزیابی کاروزمان ITIL 12 000/360 72مدیریت خدمات فاوا و 53

 000/240 8 آشنایی با سازمان جاسوسی 73 000/180 6 منشور حقوق شهروندی 54

 000/720 24 هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 74 000/900 30 مهندسی شبکه 55

 000/360 12 گزارش نویسی 75 000/180 6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 56

 000/720 24 حسابداریسیستم های  76 000/180 6 فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن 57

 000/360 12 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 77 000/240 8 سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 58

 000/240 8 بودجه ریزی تلفیقی 78 000/480 16 مهاجرت به نرم افزارهای آزاد 59

 000/720 24 برنامه ریزی و کنترل پروژه 79 000/480 16 حلیل و طراحی سیستمت 60

 000/360 12 آیین دادرسی مدنی 80 000/600 20 یمعماری فناوری اطالعات سازمان 61

 000/350/1 45 حسابداری پیمانکاری 81 000/360 12 الزامات و اسناد باال دستی مدیریت فرآیندهای سازمانی 62

 000/480 16 حسابداری پروژه 82 000/120 4 پاسخگویی و مسئولیت در مدیریت 63

 000/480 16 حقوق گمرکی 83 000/240 8 2اقتصاد مقاومتی  64

 000/480 16 حسابداری دولتی 84 000/360 12 حقوق شهروندی در نظام اداری 65

 00/540 18 آیین نگارش حقوقی 85 000/240 8 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 66

 000/720 24 تکنیک های تصمیم گیری 86 000/240 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 67

 000/360 12 بودجه ریزی عملیاتی 87 000/880/2 144 مسئوالن دفاتر مدیران 68

 000/240 8 خصوصیات شخصی و رفتاری مسئوالن دفاتر مدیران 88 000/720 24 توانمندسازی مسئوالن دفاتر مدیران 69

 000/240 8 نظام پیشنهادها 89 000/360 12 قانون کار و تامین اجتماعی 70

 000/240 8 روش تحقیق در مدیریت 90 000/600 20 مدیریت منابع انسانی 71

 مهدی ایوب زاده
مدریهعامل و عضو هیئت مدری   

 شرایط ثبت انم:
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1

 به نام شـرکت سـامـان بـه اندیـش رهاوردیاد     IR 630120000000008206193821شبا:  48330شعبه بشرویه کد بانک ملت    8206193821به شماره به حساب جاری  خالص( ارائه فیش واریز شهریه  2

 دید.درصد تخفیف لحاظ خواهد گر 15نفر  100درصد و بیش از  10نفر  50( در صورت معرفی فراگیران بیش از 3

  :چگونگی ربگزاری 
داشتن صفر در اول کد ملی با صفرکد  ودر قسمت صفحه اصلی گزینه  ورود  را انتخاب می نماییم پس از انتخاب گزینه ورود  گذر واژه که همان کد ملی راوارد می نمایید در صورت مراجعهwww.sbaco.irبرای استفاده از سامانه ابتدا به آدرس 

 .یدنمایملی در هر دو قسمت وارد منوی شخصی  و برای دسترسی به محتوا گزینه دوره های من  و برای دسترسی به آزمون گزینه آزمون من را انتخاب ، پس از وارد کردن کد دملی ثبت می نمایی

 

.تماس حاصل فرمائید 88318551و یا نمابر  سیادت نسبخانم (  107)خط( داخلی  10)  88318550های و یا شماره تلفن 88841411خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن مستقیم   

http://www.sbaco.irمراجعه
http://www.sbaco.irمراجعه
http://www.sbaco.irمراجعه



