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دانشگاه عباسپور1بهار16931503001حضوري60060مدیرانسیاسی9099مدیریت بحران2400009099
مجتمع فارس9بهار2013,8603,0003,1501الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9096مدیریت استرس ( بهداشت روانی کارکنان) 2400009096
دانشگاه عباسپور1بهار19241503001حضوري62080مدیر ارشدتربیت مدیر9085کنترل و ارزیابی استراتژیک9085مدیر1
دانشگاه عباسپور1بهار16931503001حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9081کارآفرینی سازمانی9081مدیر1
دانشگاه عباسپور1تابستان16931503002حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9066رهبري تحول در سازمان ها9066مدیر1
موسسه علمی کاربردي3تابستان55,1981,5001,8002حضوري90090مدیر میانیحین انتصاب9065رهبري تحول در سازمان ها2400009065

مجتمع فارس9تابستان4018,4806,0006,1502الکترونیکی40041مدیرانسیاسی9062روابط بین سازمانی2400009062
مجتمع فارس9پائیز2013,8603,0003,1503الکترونیکی60061مدیر میانیحین انتصاب9056خالقیت و نوآوري ( سازمانی) 2400009056
مجتمع فارس9تابستان1013,8603,0003,3002حضوري1200120مدیر پایهحین انتصاب9043تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها4200009043
دانشگاه عباسپور1بهار106,9301,5001,6501حضوري42060مدیر میانیتربیت مدیر9042تفکر خالق4200009042
دانشگاه عباسپور1بهار16931503001حضوري60060مدیر ارشدحین انتصاب9033بهسازي سازمانی9033مدیر1
دانشگاه عباسپور1پائیز109,2401,5001,6503حضوري80080مدیر پایهحین انتصاب9026انگیزش در کار4200009026
دانشگاه عباسپور1تابستان22,7726009002حضوري804120مدیر میانیتربیت مدیر9024امنیت و حفاظت اطالعات2400009024
دانشگاه عباسپور1بهار41,8486007501حضوري40040مدیر پایهحین انتصاب9014آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی2400009014
مجتمع فارس9زمستان53,4657509004حضوري60060مدیر پایه و میانیحین انتصاب9012آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور2400009012
دانشگاه عباسپور1بهار16931503001حضوري60060مدیر پایه و میانیحین انتصاب9005آشنایی با قانون برگزاري مناقصات 2400009005
مجتمع فارس9زمستان1510,3952,2502,4004حضوري60060مدیر پایهحین انتصاب9003آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق4200009003
مجتمع فارس9زمستان49,6002,4003,0004حضوري1280200مهارتی-تخصصیشغلی-اختصاصی8784نحوه تنظیم صورت مغایرت بانکی3300008784
مجتمع فارس9پائیز2048,00012,00012,6003حضوري1280200تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8748مدیریت تفویض اختیار2400008748
مجتمع فارس9پائیز2043,2009,0009,4503حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8746مدیریت تعارض2400008746
مجتمع فارس9زمستان414,4003,0003,7504حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8709قوانین آیین نامه ها و تصویب نامه هاي مرتبط با صنعت آب و فاضالب ( خاص صنعت آب و فاضالب )3300008709
مجتمع فارس9زمستان4597,20020,25020,7004حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی8667روش پاسخگویی به مراجعین3300008667
مجتمع فارس9تابستان617,2803,6004,2002حضوري2400240تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8660حسابداري مالی3300008660
دانشگاه عباسپور1بهار12,1604509001حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی8657حسابداري حقوق دستمزد3300008657
مجتمع فارس9بهار38,6401,8002,4001حضوري2400240همه سطوحشغلی-اختصاصی8653حسابداري اموال ( دارائیهاي مشهود و نامشهود) 3300008653
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موسسه علمی کاربردي3بهار24,3209001,3501حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8623تحلیل هزینه ها و تصمیم گیري3300008623

دانشگاه عباسپور1تابستان24,3209001,3502حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی8616بهینه سازي سیستم دبیرخانه و امور دفتري3300008616
مجتمع فارس9پائیز52112,32023,40023,8503الکترونیکی1800181تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8614بهبود روش هاي انجام کار3300008614
مجتمع فارس9زمستان612,9602,7003,1504حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی8571انواع صورتهاي مالی3300008571
مجتمع فارس9زمستان63105,84028,35028,8004الکترونیکی680141تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8548اصول و مفاهیم شش سیگما2400008548
مجتمع فارس9پائیز1038,4009,0009,9003حضوري0320320تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8524استفاده از نرم افزارهاي حسابداري5100008524
مجتمع فارس9زمستان1019,2004,5004,9504حضوري1600160همه سطوحشغلی-اختصاصی8403قانون مالیات بر ارزش افزوده3300008403
مجتمع فارس9زمستان6593,60019,50019,8004الکترونیکی1200121همه سطوحشغلی-اختصاصی8401قانون کار و تامین اجتماعی3300008401
دانشگاه عباسپور1تابستان23,8409001,3502حضوري1600160تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8745مدیریت تحول3300008745
مجتمع فارس9بهار50192,00045,00045,9001حضوري3200320همه سطوحشغلی-اختصاصی8390سیستم ها و روشها3300008390
مجتمع فارس9تابستان45172,80040,50041,4002الکترونیکی3200321همه سطوحشغلی-اختصاصی8387روش تحقیق2400008387
مجتمع فارس9تابستان6360,4809,4509,6002حضوري80080همه سطوحشغلی-اختصاصی8386رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار2400008386
دانشگاه عباسپور1زمستان57,2001,5001,8004حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی8366تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی3300008366
مجتمع فارس9بهار209,6003,0003,1501حضوري40040همه سطوحشغلی-اختصاصی8324آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی ( فصل دوازدهم و پانزدهم) 3300008324
دانشگاه عباسپور1بهار31,4404506001حضوري40040همه سطوحشغلی-اختصاصی8319آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا ( فصل دهم و پانزدهم) 3300008319
مجتمع فارس9پائیز50180,00037,50038,2503الکترونیکی3000301همه سطوحشغلی-اختصاصی8345ارزیابی کار و زمان2400008345
مجتمع فارس9پائیز50192,00045,00045,9003الکترونیکی3200321همه سطوحشغلی-اختصاصی8782موفقیت فردي2400008782
مجتمع فارس9زمستان2086,40021,00022,0504الکترونیکی3600361همه سطوحشغلی-اختصاصی8638تکنیک هاي تصمیم گیري3300008638
دانشگاه عباسپور1تابستان13,6007501,5002حضوري3000300تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8622تجزیه و تحلیل سیستمها و روش هاي اداري 3300008622
مجتمع فارس9تابستان6360,4809,4509,6002الکترونیکی80081همه سطوحشغلی-اختصاصی8363بهداشت عمومی در محیط کار2400008363
دانشگاه عباسپور1پائیز31,4404506003حضوري40040همه سطوحشغلی-اختصاصی8127حقوق تأمین اجتماعی 4 « بیمه خدمات درمانی »3300008127
دانشگاه عباسپور1پائیز2720003حضوري30030همه سطوحشغلی-اختصاصی8126حقوق تأمین اجتماعی 3 « بیمه هاي مکمل »3300008126
مجتمع فارس9تابستان310,8002,2503,0002حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی8076انتشارات در روابط عمومی5100008076
مجتمع فارس9زمستان37,2001,8002,4004حضوري2000200همه سطوحشغلی-اختصاصی8068اصول و مبانی اطالع رسانی5100008068
مجتمع فارس9زمستان34,3209001,2004حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی8058اصول گزارش نویسی در روابط عمومی5100008058
موسسه علمی کاربردي3تابستان25,7601,2001,8002حضوري2400240تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8052استراتژي و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی5100008052

دانشگاه عباسپور1بهار25,7601,2001,8001حضوري2400240همه سطوحشغلی-اختصاصی8064اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی5100008064
مجتمع فارس9پائیز6086,40018,00018,3003الکترونیکی1200121همه سطوحشغلی-اختصاصی8047ارتباطات مردمی2400008047
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موسسه علمی کاربردي3بهار12,8806001,2001حضوري2400240همه سطوحشغلی-اختصاصی8350اصول و مبانی برنامه ریزي منابع انسانی3300008350

3300007065e Learning مجتمع فارس9تابستان53190,80039,75040,5002الکترونیکی3000301تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7065آموزش الکترونیکی
2400007061COBIT مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13زمستان521,6005,2506,3004حضوري3600360تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7061استاندارد مدیریت فناوري اطالعات

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز315,1203,6004,8003حضوري18240420تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7052مدیریت وب سایت و میزبانی اینترنت و اینترانت2400007052

2400007037Security+ مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13زمستان528,8006,0007,2004حضوري24240480همه سطوحشغلی-اختصاصی7037شبکه

2400007011ISA مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز520,4004,5005,4003حضوري18160340تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7011آشنائی با مدیریت شبکه

2400007010Exchange Server مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13تابستان538,4007,5009,0002حضوري24400640تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7010آشنائی با مدیریت شبکه

2400007009Windows-Active Directory مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13بهار528,8006,0007,2001حضوري4800480تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7009آشنائی با مدیریت شبکه

2400007008Windows-Server مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13زمستان530,0006,0007,2004حضوري18320500تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی7008آشنائی با مدیریت شبکه

مجتمع فارس9زمستان50104,00045,00045,9004الکترونیکی3200321همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGRM2002دانش سیاسی و اجتماعی3300006042
مجتمع فارس9تابستان6062,40027,00027,4502الکترونیکی1600161تخصصیعمومی( توانمندیها) TGPM1002ارتباط اثربخش با محیط و دیگران2400006024
مجتمع فارس9پائیز5382,68031,80032,4003الکترونیکی2400241مهارتیعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2005ترویج و توسعه فرهنگ نماز3300006019
مجتمع فارس9تابستان3046,80018,00018,6002الکترونیکی2400241مهارتیعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2004اخالق اداري4200006018
مجتمع فارس9بهار6093,60036,00036,6001الکترونیکی2400241مهارتیعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2003احکام و مسائل فقهی مورد نیاز5100006017
مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13پائیز72,5202,1002,4003حضوري1200120همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1007اطالعات و ارتباطات ( مهارت هفتم ) 3300006007

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13تابستان74,2004,2004,8002حضوري2000200همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1006ارائه مطالب ( مهارت ششم ) 3300006006

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13تابستان75,4605,2506,0002حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1005بانکهاي اطالعاتی ( مهارت پنجم) 3300006005

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13تابستان75,4605,2506,0002حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1004صفحه گسترده ها ( مهارت چهارم) 3300006004

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13بهار75,4605,2506,0001حضوري2600260همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1003واژه پردازها ( مهارت سوم) 3300006003

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13بهار71,6801,0501,2001حضوري80080همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1002استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها ( مهارت دوم ) 3300006002

مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13بهار72,5202,1002,4001حضوري1200120همه سطوحعمومی( رایانه) TGI1001مفاهیم پایه فناوري اطالعات ( مهارت اول) 3300006001

موسسه علمی کاربردي3تابستان11,1704509002حضوري1800180همه سطوحعمومی( توانمندیها) TGCM1043پدافند غیرعامل(  مبانی ،اصول و شیوه هاي پدافند عیر عامل) 2400006093

مجتمع فارس9تابستان5013,0007,5007,6502الکترونیکی40041همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGCM1008ایران شناسی3300006058
مجتمع فارس9زمستان4015,6006,0006,1504حضوري60060همه سطوحعمومی( توانمندیها) TGCM1004ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد 2400006054
مجتمع فارس9بهار62128,96055,80056,7001حضوري3200320تخصصیعمومی( توانمندیها) TGPM1004امدادرسانی ( کمکهاي اولیه) 2400006026
مجتمع فارس9پائیز1531,20013,50014,4003حضوري3200320همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2007آشنایی بانوان با حقوق فردي ، خانوادگی و اجتماعی3300006021
مجتمع فارس9پائیز62128,96055,80056,7003الکترونیکی3200321همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2006بهداشت روانی 2400006020
مجتمع فارس9تابستان5355,12023,85024,3002حضوري1600160همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGCM1055پیشگیري و کنترل عوامل خطرساز بیماري هاي قلبی و عروقی3300006105
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مجتمع فارس9زمستان2552,00022,50023,4004الکترونیکی3200321مهارتیعمومی( توانمندیها) TGSM1007روشهاي صرفه جویی در مصرف آب و برق4200006014
مجتمع فارس9بهار2552,00022,50023,4001حضوري3200320مهارتیعمومی( توانمندیها) TGSM1005ایمنی عمومی و آتش نشانی4200006012
مجتمع فارس9تابستان2552,00022,50023,4002حضوري3200320مهارتیعمومی( توانمندیها) TGSM1004امداد و فوریتهاي پزشکی4200006011
مجتمع فارس9بهار3020,7904,5004,6501الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9063روابط کار2400009063
3300002604CRMمجتمع فارس9بهار53114,48023,85024,3001حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2604مدیریت ارتباط با مشتري
2400002518 (IT )مجتمع فارس9بهار519,2004,5005,4001حضوري2480320تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2518فن آوري اطالعات
2400002493GIS مجتمع فارس9بهار38,6401,8002,4001حضوري2400240همه سطوحشغلی-اختصاصی2493طراحی شبکه ها با استفاده از
2400002450 (CSM ) مجتمع فارس9تابستان3064,80013,50013,9502حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2450سنجش و اندازه گیري رضایت مشتري
موسسه علمی کاربردي3بهار11,4403006001حضوري1200120تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2434روش هاي نوین تامین و توزیع آب2400002434

2400002380 ( IT )مجتمع فارس9تابستان510,8002,2502,7002حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2380چارچوب مدیریت خدمات فناوري اطالعات
2400002362ICT مجتمع فارس9پائیز510,8002,2502,7003حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2362تکنولوژي اطالعات و ارتباطات
مجتمع فارس9زمستان2596,00022,50023,4004حضوري2480320همه سطوحشغلی-اختصاصی2354تعمیرات خطوط انتقال و شبکه هاي آبرسانی4200002354
موسسه علمی کاربردي3بهار23,3609001,3501حضوري680140همه سطوحشغلی-اختصاصی2342تجهیزات و شیرآالت مدرن شبکه توزیع آب2400002342

مجتمع فارس9تابستان30165,60036,00037,2002حضوري30160460همه سطوحشغلی-اختصاصی2318بهسازي، بازسازي و ترمیم  شبکه هاي آب و فاضالب2400002318
مجتمع فارس9پائیز1057,60012,00013,2003حضوري4800480همه سطوحشغلی-اختصاصی2316بهره برداري و نگهداري خطوط و کانالهاي انتقال، مخازن و شبکه هاي توزیع2400002316
مجتمع فارس9زمستان518,0003,7504,5004حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2307بهبود بهره وري در تولید آب شرب2400002307
مجتمع فارس9زمستان1043,20010,50011,5504حضوري3600360همه سطوحشغلی-اختصاصی2305بودجه ریزي عملیاتی3300002305
مراکز مجاز خارج از وزارت نیرو13زمستان528,8006,0007,2004حضوري4800480تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8081برنامه نویسی مقدماتی4200008081

دانشگاه عباسپور1بهار311,5202,7003,6001حضوري2480320همه سطوحشغلی-اختصاصی2237اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضالب2400002237
مجتمع خوزستان7بهار1014,4003,0003,3001حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی2212اصول کنترل مدارك و مستندات2400002212
مجتمع خوزستان7تابستان710,0802,1002,4002حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی2193اصول تهیه گزارش حوادث2400002193
2400002182PM مجتمع خوزستان7تابستان1532,4006,7507,2002حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2182اصول برنامه ریزي
مجتمع خوزستان7تابستان3043,2009,0009,3002حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی2176اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضالب2400002176
موسسه علمی کاربردي3پائیز24,3209001,3503حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2175اصول ایمنی در برق2400002175

مجتمع فارس9پائیز612,9602,7003,1503حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2151ارزیابی عملکرد کارکنان2400002151
مجتمع فارس9زمستان2072,00015,00015,7504حضوري3000300همه سطوحشغلی-اختصاصی2146ارزیابی اقتصادي طرح ها و پروژه هاي آب و فاضالب2400002146
دانشگاه عباسپور1زمستان34,3209001,2004حضوري1200120همه سطوحشغلی-اختصاصی2115آنالیز شبکه هاي آب شهري با تلفیق GIS و نرم افزارهاي مهندسی آب2400002115
مجتمع خوزستان7پائیز1123,7604,9505,4003حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2089آشنایی با کنترل و گواهی کیفیت آب2400002089
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مجتمع خوزستان7پائیز2043,2009,0009,4503حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2085آشنایی با قوانین و مقررات طرحهاي عمرانی آب و فاضالب2400002085
مجتمع فارس9زمستان1021,6004,5004,9504حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2079آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران2400002079
دانشگاه عباسپور1بهار12,1604509001حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2065آشنایی با خواص مواد2400002065
دانشگاه عباسپور1بهار22,8806009001حضوري1200120تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2062آشنایی با تکنیک هاي رسوب زدایی2400002062
مجتمع فارس9تابستان1014,4003,0003,3002حضوري1200120تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2061آشنایی با تجهیزات مدرن بهره برداري و نگهداري2400002061
مجتمع فارس9پائیز2048,00012,00012,6003حضوري1280200همه سطوحشغلی-اختصاصی2059آشنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی در تاسیسات آب و فاضالب4200002059
مجتمع فارس9تابستان519,2004,5005,4002حضوري0320320تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2046آزمایشگاه کیفیت فاضالب2400002046
مجتمع خوزستان7پائیز1052,80012,00013,2003حضوري12320440همه سطوحشغلی-اختصاصی2041آزمایشگاه آشنایی با کنترل و گواهی کیفیت آب و فاضالب2400002041
مجتمع خوزستان7زمستان2584,00018,75019,5004حضوري12160280همه سطوحشغلی-اختصاصی2040آزمایشگاه آشنایی با کنترل و گواهی کیفیت آب2400002040
مجتمع خوزستان7زمستان516,8003,7504,5004حضوري12160280همه سطوحشغلی-اختصاصی2038آزمایشات مواد و محلولها2400002038
دانشگاه عباسپور1بهار13,3607501,5001حضوري12160280تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2037آزمایشات کشت میکروب2400002037
دانشگاه عباسپور1تابستان12,1604509002حضوري1800180همه سطوحشغلی-اختصاصی2034آزمایشات آب و فاضالب2400002034
موسسه علمی کاربردي3تابستان24,3209001,3502حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی2027آیین دادرسی مدنی3300002027

2400002013ISO14000/OHSAS180012013دانشگاه عباسپور1بهار12,8806001,2001حضوري2400240تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی
2400002010HSE2010موسسه علمی کاربردي3بهار11,4403006001حضوري1200120تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی

24000020025s2002مجتمع خوزستان7بهار62133,92027,90028,3501حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی
دانشگاه عباسپور1تابستان2260002حضوري20020همه سطوحعمومی( توانمندیها) TGCM1001آشنایی با نظام گزینش کشور3300006051
دانشگاه عباسپور1تابستان210,5602,4003,6002حضوري4400440تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8080برنامه نویسی پیشرفته2400008080
مجتمع خوزستان7تابستان5313,7807,9508,1002الکترونیکی40041همه سطوحعمومی( توانمندیها) TGCM1020شناخت دانش و پیشرفتهاي روز دنیا3300006070
مجتمع خوزستان7تابستان106,9301,5001,6502الکترونیکی60061مدیر پایهحین انتصاب9003آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق2400009003
مجتمع فارس9پائیز6232,2409,3009,4503حضوري80080همه سطوحعمومی( توانمندیها) TGCM1028کمک هاي اولیه و فوریتهاي پزشکی - امدادي2400006078
مجتمع خوزستان7زمستان2013,8603,0003,1504الکترونیکی60061مدیر میانی-مدیرانتربیت مدیر9064رویکردهاي نوین مدیریت دولتی2400009064
مجتمع فارس9بهار35,5441,3501,8001حضوري1600160مدیر پایهتربیت مدیر9120مدیریت منابع ( مالی، انسانی و…) 3300009120
مجتمع فارس9پائیز50108,00022,50022,9503حضوري1800180تخصصی-پژوهشیشغلی-اختصاصی8614بهبود روش هاي انجام کار2400008614
مجتمع فارس9تابستان5048,0007,5007,6502الکترونیکی80081همه سطوحشغلی-اختصاصی8363بهداشت عمومی در محیط کار3300008363
مجتمع فارس9پائیز6093,60036,00036,6003الکترونیکی2400241مهارتیعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2005ترویج و توسعه فرهنگ نماز2400006019
مجتمع فارس9پائیز1122,8809,90010,8003حضوري3200320همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2007آشنایی بانوان با حقوق فردي ، خانوادگی و اجتماعی5100006021
مجتمع فارس9پائیز1122,8809,90010,8003حضوري3200320همه سطوحعمومی(فرهنگی-اجتماعی)TGSM2007آشنایی بانوان با حقوق فردي ، خانوادگی و اجتماعی2400006021
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مجتمع فارس9بهار60124,80054,00054,9001حضوري3200320مهارتیعمومی( توانمندیها) TGSM1005ایمنی عمومی و آتش نشانی2400006012
مجتمع فارس9تابستان60124,80054,00054,9002حضوري3200320مهارتیعمومی( توانمندیها) TGSM1004امداد و فوریتهاي پزشکی2400006011
مجتمع خوزستان7زمستان1510,3952,2502,4004الکترونیکی60061مدیر میانی-مدیرانتربیت مدیر9064رویکردهاي نوین مدیریت دولتی3300009064


