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 کل ناهار آموزشیکلباز

دانشگاه عباسپور1بهار17201202401الکترونیکی40041مدیر ارشدحین انتصاب9006آشنایی با قانون برگزاري مناقصات2400009006
موسسه علمی کاربردي3تابستان17201202402حضوري40040مدیر ارشدحین انتصاب9009آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادي به آن2400009009

موسسه علمی کاربردي3پائیز11،4401202403حضوري80080مدیر ارشدحین انتصاب9010آشنایی با قانون خدمات مدیریت کشوري2400009010

دانشگاه عباسپور1زمستان17201202404حضوري40040مدیر ارشدحین انتصاب9013آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور2400009013
دانشگاه عباسپور1بهار11،0801202401الکترونیکی60061مدیر ارشدحین انتصاب9016آینده پژوهی2400009016
موسسه علمی کاربردي3تابستان11،0801202402حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9033بهسازي سازمانی2400009033

موسسه علمی کاربردي3پائیز12،1602404803حضوري1200120مدیر ارشدحین انتصاب9041تفسیر آیات برگزیده مدیریتی2400009041

دانشگاه عباسپور1زمستان11،4401202404حضوري80080مدیر ارشدحین انتصاب9049چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی2400009049
موسسه علمی کاربردي3بهار11،0801202401حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9066رهبري تحول در سازمان ها2400009066

موسسه علمی کاربردي3تابستان11،0801202402حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9081کارآفرینی سازمانی2400009081

دانشگاه عباسپور1پائیز11،4401202403حضوري80080مدیر ارشدحین انتصاب9093مدیریت استراتژیک اطالعات2400009093
دانشگاه عباسپور1زمستان11،0801202404حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9108مدیریت دولت الکترونیک2400009108
موسسه علمی کاربردي3بهار11،0801202401حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9110مدیریت سازمان هاي غیردولتی2400009110

موسسه علمی کاربردي3تابستان11،0801202402حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9111مدیریت سازمان هاي کارآفرین2400009111

دانشگاه عباسپور1پائیز11،0801202403حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9112مدیریت سرمایه اجتماعی2400009112
مرکز گیالن10زمستان510،8001،2001،4404الکترونیکی1200121مدیر میانیحین انتصاب9034پژوهش هاي سازمانی2400009034
مجتمع فارس9بهار55،4006007201حضوري60060مدیر میانیحین انتصاب9035پویایی سازمانی و فردي ( بهره وري) 2400009035
مرکز گیالن10تابستان55،4006007202الکترونیکی60061مدیر میانیحین انتصاب9056خالقیت و نوآوري ( سازمانی) 2400009056
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12پائیز57،2006007203حضوري80080مدیر میانیحین انتصاب9059راهبردهاي آموزش و توان افزایی2400009059

مجتمع فارس9زمستان510،8001،2001،4404حضوري1200120مدیر میانیحین انتصاب9061رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه هاي دینی2400009061
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12بهار58،1001،2001،4401حضوري90090مدیر میانیحین انتصاب9065رهبري تحول در سازمان ها2400009065

مجتمع فارس9تابستان57،2006007202حضوري80080مدیر میانیحین انتصاب9073طراحی ساختارهاي سازمانی2400009073
مجتمع فارس9پائیز53،6006007203حضوري40040مدیر میانیحین انتصاب9074ظرفیت سازي براي کوچک سازي2400009074

شماره همراه:

مرکزآموزش مجري
(پیشنهادي)

زمان اجرا
(پیشنهادي)

شهري استان بوشهرتقویم آموزشی سال 1394 شرکت آب و فاضالب

عنوان دوره
بخش شغلی
اد شرکت کننده
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ت

مدیرآموزش:
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اجرا
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مجتمع فارس9زمستان58،1001،2001،4404حضوري90090مدیر میانیحین انتصاب9075فرایند و فنون تصمیم گیري ( سازمانی) 2400009075
مجتمع فارس9بهار510،8001،2001،4401حضوري1200120مدیر میانیحین انتصاب9087مبانی خط مشی گذاري ( تدوین و صورت بندي) 2400009087
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12تابستان55،4006007202حضوري60060مدیر میانیحین انتصاب9091مدل هاي تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی2400009091

مرکز گیالن10پائیز1920،5202،2802،4003الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9003آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق3300009003
مجتمع فارس9زمستان1913،6802،2802،4004حضوري40040مدیر پایهحین انتصاب9014آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی3300009014
مرکز گیالن10بهار1927،3602،2802،4001الکترونیکی80081مدیر پایهحین انتصاب9026انگیزش در کار3300009026
مجتمع فارس9تابستان1941،0404،5604،8002حضوري1200120مدیر پایهحین انتصاب9043تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها3300009043
مرکز گیالن10پائیز1920،5202،2802،4003الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9057خالقیت و نوآوري ( فردي) 3300009057
مجتمع فارس9زمستان1920،5202،2802،4004حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9063روابط کار3300009063
مجتمع فارس9بهار1920،5202،2802،4001حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9068سازماندهی3300009068
مجتمع فارس9تابستان1927،3602،2802،4002حضوري80080مدیر پایهحین انتصاب9080قانون مدیریت خدمات کشوري3300009080
مجتمع فارس9پائیز1930،7804،5604،8003حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9082کاربرد آمار در مدیریت3300009082
مجتمع فارس9زمستان1930،7804،5604،8004حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9083کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت3300009083
مجتمع فارس9بهار1920،5202،2802،4001حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9086کیفیت زندگی کاري3300009086
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12تابستان1920،5202،2802،4002حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9088مبانی علم حقوق3300009088

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12پائیز1920،5202،2802،4003حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9096مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان) 3300009096

مرکز گیالن10پائیز1617،2801،9202،0403الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9003آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق2400009003
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12زمستان1611،5201،9202،0404حضوري40040مدیر پایهحین انتصاب9014آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی2400009014

مرکز گیالن10بهار1623،0401،9202،0401الکترونیکی80081مدیر پایهحین انتصاب9026انگیزش در کار2400009026
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12تابستان1634،5603،8404،0802حضوري1200120مدیر پایهحین انتصاب9043تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها2400009043

مرکز گیالن10پائیز1617،2801،9202،0403الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9057خالقیت و نوآوري ( فردي) 2400009057
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12زمستان1617،2801،9202،0404حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9063روابط کار2400009063

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12بهار1617،2801،9202،0401حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9068سازماندهی2400009068

مجتمع فارس9تابستان1623،0401،9202،0402حضوري80080مدیر پایهحین انتصاب9080قانون مدیریت خدمات کشوري2400009080
مجتمع فارس9پائیز1625،9203،8404،0803حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9082کاربرد آمار در مدیریت2400009082
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مجتمع فارس9زمستان1625،9203،8404،0804حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9083کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت2400009083
مجتمع فارس9بهار1617،2801،9202،0401حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9086کیفیت زندگی کاري2400009086
مجتمع فارس9تابستان1617،2801،9202،0402حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9088مبانی علم حقوق2400009088
مجتمع فارس9پائیز1617،2801،9202،0403حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9096مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان) 2400009096
مرکز گیالن10پائیز55،4006007203الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9003آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق5100009003
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12زمستان53،6006007204حضوري40040مدیر پایهحین انتصاب9014آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی5100009014

مرکز گیالن10بهار57،2006007201الکترونیکی80081مدیر پایهحین انتصاب9026انگیزش در کار5100009026
مجتمع فارس9تابستان510،8001،2001،4402حضوري1200120مدیر پایهحین انتصاب9043تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها5100009043
مرکز گیالن10پائیز55،4006007203الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9057خالقیت و نوآوري ( فردي) 5100009057
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12زمستان55،4006007204حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9063روابط کار5100009063

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12بهار55،4006007201حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9068سازماندهی5100009068

مجتمع فارس9تابستان57،2006007202حضوري80080مدیر پایهحین انتصاب9080قانون مدیریت خدمات کشوري5100009080
مجتمع فارس9پائیز58،1001،2001،4403حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9082کاربرد آمار در مدیریت5100009082
مجتمع فارس9زمستان58،1001،2001،4404حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9083کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت5100009083
مجتمع فارس9بهار55،4006007201حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9086کیفیت زندگی کاري5100009086
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12تابستان55،4006007202حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9088مبانی علم حقوق5100009088

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12پائیز55،4006007203حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9096مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان) 5100009096

مرکز گیالن10پائیز77،5608409603الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9003آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق4200009003
سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12زمستان75،0408409604حضوري40040مدیر پایهحین انتصاب9014آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی4200009014

مرکز گیالن10بهار710،0808409601الکترونیکی80081مدیر پایهحین انتصاب9026انگیزش در کار4200009026
مجتمع فارس9تابستان715،1201،6801،9202حضوري1200120مدیر پایهحین انتصاب9043تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها4200009043
مرکز گیالن10پائیز77،5608409603الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9057خالقیت و نوآوري ( فردي) 4200009057
مجتمع فارس9زمستان77،5608409604حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9063روابط کار4200009063
مجتمع فارس9بهار77،5608409601حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9068سازماندهی4200009068
مجتمع فارس9تابستان710،0808409602حضوري80080مدیر پایهحین انتصاب9080قانون مدیریت خدمات کشوري4200009080
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مجتمع فارس9پائیز711،3401،6801،9203حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9082کاربرد آمار در مدیریت4200009082
مجتمع فارس9زمستان711،3401،6801،9204حضوري90090مدیر پایهحین انتصاب9083کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت4200009083
مجتمع فارس9بهار77،5608409601حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9086کیفیت زندگی کاري4200009086
مجتمع فارس9تابستان77،5608409602حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9088مبانی علم حقوق4200009088
مجتمع فارس9پائیز77،5608409603حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9096مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان) 4200009096
دانشگاه عباسپور1زمستان13،6004809604حضوري2000200همه سطوحشغلی-اختصاصی8357برنامه ریزي اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان3300008357
دانشگاه عباسپور1بهار217،2801،9202،8801حضوري4800480همه سطوحشغلی-اختصاصی8165عکاسی و فیلمبرداري در روابط عمومی3300008165
موسسه علمی کاربردي3تابستان210،8001،2001،8002حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8092تبلیغات در روابط عمومی3300008092

مجتمع فارس9پائیز414،4001،9202،4003حضوري2000200همه سطوحشغلی-اختصاصی8347اصول بیمه3300008347
مجتمع فارس9زمستان48،6409601،2004حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی8354امور رفاهی کارکنان ( قوانین، مقررات و دستورالعمل ها) 3300008354
مرکز گیالن10بهار60345،60043،20043،9201الکترونیکی3200321همه سطوحشغلی-اختصاصی8387روش تحقیق2400008387
مجتمع فارس9تابستان212،2401،4402،1602حضوري3400340همه سطوحشغلی-اختصاصی8045ارتباطات رسانه اي در روابط عمومی3300008045
مجتمع فارس9پائیز612،9601،4401،6803حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی8385رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیري آن3300008385
مرکز گیالن10زمستان60259،20028،80029،2804الکترونیکی2400241همه سطوحشغلی-اختصاصی8159شناخت افکار عمومی2400008159
موسسه علمی کاربردي3بهار28،6409601،4401حضوري2400240همه سطوحشغلی-اختصاصی8254هنر خوب نوشتن در روابط عمومی3300008254

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12تابستان316،2001،8002،4002حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8627تعدیل و امور پیمانکاري2400008627

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12پائیز316،2001،8002،4003حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8513ارزیابی طرحها و قراردادها2400008513

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12زمستان316،2001،8002،4004حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8527اصول انبارداري و انبارگردانی3300008527

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12بهار20108،00012،00012،6001حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8542اصول نقشه کشی و نقشه خوانی2400008542

مجتمع فارس9تابستان210،8001،2001،8002حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8654حسابداري بازرگانی3300008654
دانشگاه عباسپور1پائیز755،4406،7207،6803حضوري12320440همه سطوحشغلی-اختصاصی2041آزمایشگاه آشنایی با کنترل و گواهی کیفیت آب و فاضالب2400002041
دانشگاه عباسپور1زمستان722،6802،5202،8804حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2034آزمایشات آب و فاضالب2400002034
دانشگاه عباسپور1بهار20108،0009،60010،0801حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2051استفاده مجدد از پساب2400002051
مجتمع فارس9تابستان60324،00028،80029،2802حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2067برنامه ریزي و واکنش به وضعیت اضطراري در تأسیسات آب2400002067
مجتمع فارس9پائیز632،4002،8803،3603حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2097تعیین تعرفه هاي خدمات بخش آب3300002097
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موسسه علمی کاربردي3زمستان740،3205،0405،7604حضوري0320320همه سطوحشغلی-اختصاصی2100آشنایی با آزمون هاي سنجش کیفیت آب و فاضالب2400002100

دانشگاه عباسپور1بهار28،6409601،4401حضوري2400240همه سطوحشغلی-اختصاصی2121ابزارهاي توسعه و توانمندسازي منابع انسانی3300002121
مجتمع فارس9تابستان30162،00014،40014،8802حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2129روشهاي ارزان قیمت دفع فاضالب2400002129
مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز104،8002،4002،6403حضوري1200120همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1001مفاهیم پایه فناوري اطالعات ( مهارت اول) 4200006001

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13زمستان103،2001،2001،3204حضوري80080همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1002استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها ( مهارت دوم ) 4200006002

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز1010،4006،0006،6003حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1003واژه پردازها ( مهارت سوم) 4200006003

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز1010،4006،0006،6003حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1004صفحه گسترده ها ( مهارت چهارم) 4200006004

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز1010،4006،0006،6003حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1005بانکهاي اطالعاتی ( مهارت پنجم) 4200006005

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز108،0004،8005،2803حضوري2000200همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1006ارائه مطالب ( مهارت ششم ) 4200006006

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز104،8002،4002،6403حضوري1200120همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1007اطالعات و ارتباطات ( مهارت هفتم ) 4200006007

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز104،8002،4002،6403حضوري1200120همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1001مفاهیم پایه فناوري اطالعات ( مهارت اول) 5100006001

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز103،2001،2001،3203حضوري80080همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1002استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها ( مهارت دوم ) 5100006002

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز1010،4006،0006،6003حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1003واژه پردازها ( مهارت سوم) 5100006003

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز1010،4006،0006،6003حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1004صفحه گسترده ها ( مهارت چهارم) 5100006004

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز1010،4006،0006،6003حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1005بانکهاي اطالعاتی ( مهارت پنجم) 5100006005

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز108،0004،8005،2803حضوري2000200همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1006ارائه مطالب ( مهارت ششم ) 5100006006

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز104،8002،4002،6403حضوري1200120همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1007اطالعات و ارتباطات ( مهارت هفتم ) 5100006007

سایر مراکز مجاز وزارت نیرو12بهار2014،4002،4002،5201حضوري80080همه سطوحعمومی(توانمندیها)TGCM1028کمک هاي اولیه و فوریتهاي پزشکی - امدادي4200006078

مجتمع فارس9بهار2072،0009،60010،0801حضوري1280200همه سطوحشغلی-اختصاصی8678روشها و فنون حل مساله3300008678
مرکز گیالن10بهار2469،12020،16021،0001الکترونیکی3200321همه سطوحعمومی( فرهنگی-اجتماعی) TGCM1060خانواده متعالی4200005001
مرکز گیالن10بهار65187،20054،60055،4401الکترونیکی3200321همه سطوحعمومی( فرهنگی-اجتماعی) TGCM1060خانواده متعالی5100005001
مرکز گیالن10زمستان91196،56021،84022،0804الکترونیکی1200121همه سطوحشغلی-اختصاصی8340آیین نگارش و مکاتبات اداري5100008340
مرکز گیالن10زمستان2451،8405،7606،0004الکترونیکی1200121همه سطوحشغلی-اختصاصی8340آیین نگارش و مکاتبات اداري4200008340
مجتمع فارس9بهار26،4807201،0801حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی8616بهینه سازي سیستم دبیرخانه و امور دفتري5100008616
دانشگاه عباسپور1بهار210،8009601،4401حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2129روشهاي ارزان قیمت دفع فاضالب4200002129
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4200007065e Learning مجتمع فارس9تابستان24129،60014،40015،0002حضوري3000300تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7065آموزش الکترونیکی
5100007065e Learning مجتمع فارس9تابستان91491،40054،60055،2002حضوري3000300تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7065آموزش الکترونیکی
موسسه علمی کاربردي3بهار210،8009601،4401حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2129روشهاي ارزان قیمت دفع فاضالب4200002129

مجتمع فارس9زمستان24129،60014،40015،0004حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2672مدیریت عملیات4200002672
مجتمع فارس9زمستان2425،9202،8803،0004حضوري60060همه سطوحشغلی-اختصاصی2716نکات فنی و ایمنی ماشین آالت4200002716
مرکز گیالن10زمستان۴٠216،00024،00024،6004الکترونیکی3000301همه سطوحشغلی-اختصاصی2660مدیریت مصرف آب5100002660
موسسه علمی کاربردي3زمستان210،8009601،4404حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2129روشهاي ارزان قیمت دفع فاضالب2400002129

موسسه علمی کاربردي3زمستان15،4004809604حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2078پایش و تحلیل محیط زیستی منابع آب 2400002078

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13بهار13601202401حضوري40040همه سطوحعمومی(توانمندیها)TGCM1003آموزش انتظامی5100006053

دانشگاه عباسپور1بهار15،4004809601حضوري3000300تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2066برآورد مالی براي کارشناسان آب2400002066
مجتمع فارس9تابستان35189،00016،80017،2802حضوري3000300تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2070بهره برداري و نگهداري از سیستم هاي تصفیه فاضالب براي جوامع کوچک2400002070
دانشگاه عباسپور1تابستان15،4004809602حضوري3000300تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2174مدیریت درآمد 2400002174
مرکز گیالن10پائیز3075،60010،80011،1603الکترونیکی680141همه سطوحشغلی-اختصاصی8631تفکر سیستمی3300008631


