
دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

مدیر تربیت بدنی

، مديريت فوق برنامه واردوهاي دانشجويي، مديريت و رهبري تيم هاي ورزشي، مديريت و طرز اجراي مسابقات (1جدول شماره)دوره هاي ويژه مديران 

ورزشي، مديريت تاسيسات و اماکن ورزشي، ميادين و تاسيسات ورزشي دانشگاه، مديريت ورزشي، حقوق ورزشي، تحليل تکنيکها و کاربردي ورزشي، 

.همکاري گروهي و کار تيمي، شيوه ها و برنامه ريزي براي اجراي مسابقات ورزشي، نيازسنجي و استعداديابي ورزشي دانشجويان

طبق جدول 

.2و 1شماره

 توانايي برنامه ريزي، 

توانايي ارتباط با ديگران،

توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

مسلط بودن به يکي از زبان هاي خارجي، 

،ICDLآشنايي با 

کارشناس امور ورزشی

مديريت فوق برنامه و اردوهاي دانشجويي، مديريت و رهبري تيم هاي ورزشي، مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي، مديريت تاسيسات و اماکن ورزشي، 

ميادين و تاسيسات ورزشي دانشگاه، مديريت ورزشي، حقوق ورزشي، تحليل تکنيک هاي کاربردي ورزشي، همکاري گروهي و کار تيمي، شيوه ها و برنامه 

.ريزي براي اجراي مسابقات ورزشي، نيازسنجي و استعداديابي ورزشي دانشجويان

طبق جدول 

.2شماره 

آشنايي با استفاده از وسايل و تجهيزات نوين ورزشي،

توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDLآشنايي با 

کارشناس امور پژوهشی

روش تحقيق، کاربرد آمار درپژوهش، بازآموزي نرم افزار مربوطه، آشنايي با قراردادهاي علمي پژوهشي، حقوق بين المللي و علمي دانشگاه، آشنايي با 

، برنامه ريزي آموزش عالي، جايگاه علمي ايران در سطح منطقه اي و بين المللي، آشنايي با آيين نامه ها و (...اهداف، سياست هاو )وظايف دانشگاه 

بخشنامه هاي پژوهشي، مراحل تهيه و تنظيم بودجه پژوهشي، توجيه فني و اقتصادي طرحهاي پژوهشي، اصول و مباني نشريات علمي تخصصي 

آموزشي، - دانشگاهي، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهش و فناوري دانشگاه، بازآموزي شيوه هاي برگزاري همايش ها، سمينارها و نشستهاي علمي 

، آشنايي (مقدماتي و پيشرفته)مباني کارآفريني و مديريت سرمايه هاي فکري، اخالق حرفه اي در پژوهش هاي دانشگاهي، پايگاههاي اطالعاتي الکترونيکي

.با شرکت هاي دانش بنيان و مراکز فناور، آشنايي با نظام هاي رتبه بندي دانشگاه ها و شاخص هاي مربوطه، آشنايي با آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به يک زبان خارجي ترجيحاً انگليسي،

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

 توانايي تجزيه و تحليل باال، 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس امور فناوری

روش تحقيق، کاربرد آمار در پژوهش ، بازآموزي نرم افزار مربوطه، آشنايي با قراردادهاي علمي پژوهشي، حقوق بين المللي و علمي دانشگاه، آشنايي با 

، برنامه ريزي آموزش عالي، جايگاه علمي ايران در سطح منطقه اي و بينالمللي، آشنايي با آيين نامه ها و (...اهداف، سياست ها و )وظايف دانشگاه 

بخشنامه هاي پژوهشي، مراحل تهيه و تنظيم بودجه پژوهشي، توجيه فني و اقتصادي طرح هاي پژوهشي، اصول و مباني نشريات علمي تخصصي 

آموزشي، - دانشگاهي، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهش و فناوري دانشگاه، بازآموزي شيوه هاي برگزاري همايش ها، سمينارها و نشستهاي علمي 

، (مقدماتي و پيشرفته)مباني کارآفريني و مديريت سرمايه هاي فکري، اخالق حرفه اي در پژوهش هاي دانشگاهي، پايگاه هاي اطالعاتي الکترونيکي 

آشنايي با شرکتهاي دانش بنيان و مراکز فناور، آشنايي با نظام هاي رتبه بندي دانشگاه ها و شاخص هاي مربوطه، آشنايي با آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات 

.علمي

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به يک زبان خارجي ترجيحاً انگليسي،

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

 توانايي تجزيه و تحليل باال، 

،ICDL آشنايي با 

کتابدار

اصول و مباني اطالع رساني، اخالق حرفهاي کتابداري و اطالع رساني، گرافيک و صفحه آرايي، سازماندهي کتابخانه، مجموعه سازي، مديريت کتابخانه، 

مرمت آثارکاغذي، طيف سنجي جذبي مرئي، فرابنفش و مادون قرمز، آشنايي با کتابخانه هاي ديجتيالي و معيارهاي انتخاب نرم افزارآن، سامانه مجالت 

علمي دانشگاه وگردش کار مقاالت، کاربرد آمار درکتابداري، آموزش کاربردي نرم افزارهاي مديريت کتابخانه و اطالع رساني، مديريت کيفيت در کتابخانه 

.ها و مراکز اسناد، حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه، فراهم آوري منابع کتابخانه اي، خدمات عمومي کتابخانه

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به زبان انگليسي،

 توانايي کار با رايانه و آشنايي با نرم افزار شغلي مربوط،

 خالقيت و ابتکار و فن بيان،

 توانايي برقراري ارتباط با ديگران،

 قدرت تشخيص باال،

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

مدیر امور آموزشی

، آشنايي با خدمات آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از کشور، مهارت طراحي و برنامه (1جدول شماره)دوره هاي ويژه مديران 

ريزي آموزشي، فنون و مهارتهاي ارزيابي آموزشي، توسعه و کاربرد فناوري در خدمات آموزشي، ارزيابي کمي و کيفي گروههاي آموزشي، بازآموزي مقررات 

و آئين نامه هاي آموزشي و دوره هاي تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان، مديريت ارتقاء کيفيت خدمات آموزشي، کاربرد آمار در امور آموزشي، 

نظام آموزش پژوهش محور، شاخصهاي رتبه بندي داخلي و بينالمللي دانشگاهها، قراردادهاي علمي، نيازهاي علمي کشور، جايگاه علمي دانشگاه در سطح 

.، آشنايي با آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي(آموزش از راه دور)Elearningمنطقه اي و بين المللي، آشنايي با  

طبق جدول 

.2و 1شماره

توانايي ارتباط با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي با نرمافزار مربوطه، 

 آشنايي با قوانين آموزشي، 

، (ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي

،ICDL آشنايي با  

کارشناس خدمات آموزشی

 آشنايي با خدمات آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از کشور، مهارت طراحي و برنامه ريزي آموزشي، فنون و مهارت هاي 

هاي آموزشي، بازآموزي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و -ارزيابي آموزشي، توسعه و کاربرد فناوري در خدمات آموزشي، ارزيابي کمي و کيفي گروه

دوره هاي تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان، مديريت ارتقاء کيفيت خدمات آموزشي، کاربرد آمار در امور آموزشي، نظام آموزش پژوهش محور، 

شاخص هاي رتبه بندي داخلي و بين المللي دانشگاه ها، قراردادهاي علمي، نيازهاي علمي کشور، جايگاه علمي دانشگاه در سطح منطقه اي و بين المللي، 

.، آشنايي با آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي(آموزش از راه دور) Elearningآشنايي با 

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي ارتباط با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي با نرم افزار مربوطه، 

 آشنايي با قوانين آموزشي، 

، (ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي 

،ICDL آشنايي با  

کارشناس امور آموزشی

 فنون و مهارت هاي ارزيابي و ارزشيابي آموزشي، طراحي و برنامه ريزي آموزشي، نيازسنجي آموزشي، کاربرد آمار درامور آموزش،  برنامه ريزي و مديريت 

راهبردي دانشگاه، ارزيابي و اعتبار بخشي دانشگاه، اخالق حرفه اي ارزيابي و مميزي، آشنايي با خدمات آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 

، مديريت (دوره هاي کارداني، کارشناسي، تحصيالت تکميلي و استعدادهاي درخشان)داخل و خارج از کشور، بازآموزي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي 

.ارتقاء کيفيت خدمات آموزشي، اصول و مباني مديريت آموزش عالي، آشنايي با آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي

آشنايي با موازين و مقررات و استانداردهاي جهاني، : (متناسب با دانشکده مربوطه)دوره هاي آموزشي کارشناس امور آموزشي شاغل درآزمايشگاه ها 

، بهداشت و ايمني در محيط کار، آشنايي با امداد نجات و اطفاء حريق، GC/MSشناسايي خطرات و ارزيابي ريسک در آزمايشگاه ها، آناليز دستگاهي 

کاليبراسيون و نظام کنترل تجهيزات، طيف سنجي جذب اتمي، روشهاي کروماتوگرافي، کشت سلول، حفاظت در برابر پرتوي ليزر، آشنايي کار با 

، آئين نامه هاي و بخشنامه هاي آموزشي، انواع روش هاي استخراج، جداسازي و تهيه نمونه، طيف سنجي XRF، XRB، ICPMدستگاههاي تجزيه 

مقدماتي و ) Arc GISفرابنفش و مادون قرمز، نقشه برداري و تفسير عکس هاي هوايي و ماهواره اي، سنجش از راه دور، نرم افزار - جذبي مرئي 

 در تعيين حرکات سطحي زمين و آناليز تغيير شکل، اتوکد، دوره آشنايي با دستگاه هاي آزمايشگاه ژئوتکنيک، آشنايي با نحوه کار GPS، کاربرد (پيشرفته

.تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي، آشنايي با مدارهاي مجتمع منطقي و مولدها

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي نيازسنجي آموزشي، طراحي آموزشي، ارزشيابي 

آموزشي،

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

،(ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي 

،ICDL آشنايي با دوره هاي 

کارشناس امور فوق برنامه

دانشجويي، آسيب شناسي دوره جواني، مديريت اسناد الکترونيکي، اطفاء حريق، آسيب شناسي اجتماعي، - فرهنگي - آشنايي با قوانين و مقررات رفاهي 

بهداشت عمومي در محيط کار، رفاه دانشجويان و شرايط فيزيکي محيط خوابگاه، بازرسي و کنترل مواد غذايي درخوابگاه ها، فنآوري اطالعات در بهداشت 

و درمان، کمک هاي اوليه، روانشناسي اجتماعي، اخالق حرفهاي در مديريت امورخوابگاهها، مردم شناسي فرهنگي، برنامه ريزي و کنترل امور خدمات 

، بازآموزي نرم افزارهاي حوزه دانشجويي (منشور حقوق دانشجويان)خوابگاه ها، آسيب شناسي دوره جواني، آشنايي با قوانين و مقررات فرهنگي دانشجويي

کارکنان و اساتيد، شناخت دغدغه هاي رسانه اي و فرهنگي معاصر، پيشگيري از شيوع  _فرهنگي، برنامه ريزي توانمندسازي و توسعه فرهنگي دانشجويان 

، اصول بهداشت و آراستگي محيطهاي خوابگاهي و دانشجويي، روانشناسي (ويژه سرپرستان خوابگاهها)اعتياد در محيط هاي دانشجويي، امداد و نجات

.تربيتي جوانان، برنامه ريزي و مديريت فوق برنامه، معيارهاي سبک زندگي سالم و موفق دانشجويي، نيازسنجي و استعداديابي دانشجويان

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

 توانايي برنامه ريزي، 

، (ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي 

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس امور فرهنگی

آشنايي با قوانين و مقررات فرهنگي، آسيب شناسي دوره جواني، آسيب شناسي اجتماعي، مردم شناسي فرهنگي، آشنايي با قانون مطبوعات، کتاب و 

کتابخواني، برنامه ريزي توسعه فرهنگي دانشجويان و کارکنان، شناخت دغدغه هاي رسانه اي و فرهنگي معاصر، پيشگيري از شيوع اعتياد در محيط هاي 

دانشجويي، روانشناسي تربيتي جوانان، برنامه ريزي و مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه، معيارهاي سبک زندگي سالم و موفق دانشجويي، نيازسنجي و 

.استعداديابي دانشجويان

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

 توانايي برنامه ريزي، 

، (ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس امور هنری

 آشنايي با قوانين و مقررات مرتبط با امور هنري،آشنايي با قوانين و مقررات فرهنگي، آسيب شناسي دوره جواني،

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار رايج در زمينه هاي 

هنري حسب تخصص مربوط، 

 توانايي ارزيابي توليدات هنري،

 توانايي برنامه ريزي، 

، (ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس امور دانشجویی

مديريت روابط انساني، آموزش کمک هاي اوليه، بهداشت عمومي، روانشناسي جوان و نوجوان، اصول آئين نگارش و مکاتبات اداري، آشنايي و تسلط بر 

مفاد آئين نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها، بخشنامه هاي اداري داخلي و صندوق رفاه دانشجويان در خصوص شرايط و نحوه اسکان دانشجويان در 

.خوابگاه هاي دانشجويي، هوش هيجاني، تصميم گيري و مديريت زمان، مهارت حل مساله 

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

 توانايي برنامه ريزي، 

، (ترجيحاً انگليسي) آشنايي به يکي از زبانهاي خارجي 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس نظارت و ارزیابی

روش تحقيق آماري،دستيابي و تجزيه و تحليل آماري، آشنايي با نظامهاي رتبه بندي دانشگاهي و شاخص هاي مربوطه، تهيه و تنظيم گزارشات آماري، 

 .(MIS)آموزش نرم افزارهاي تخصصي آماري، سيستم اطالعات مديريت

طبق جدول 

.2شماره 

 ابتکار، خالقيت، برنامه ريزي، تشخيص، تصميم سازي، گزارش 

نويسي، فن بيان، انتقال مفاهيم و مطالب،

 توانايي کار با رايانه و آشنايي با نرمافزار مربوطه، 

 آشنايي با روشهاي ارزيابي و نظارت و نظام هاي توسعه و 

تعالي و سنجش عملکرد،

 داراي مهارتهاي گزارش نويسي و گزارش دهي،

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL  آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس مددکاراجتماعی

مهارتهاي ارتباط جمعي، گزارش نويسي، آشنايي با آخرين روش هاي انجام آزمون هاي تخصصي و روشهاي درماني،شناخت درماني، آسيب شناسي دوره 

جواني، روانشناسي جواني، آسيب شناسي اجتماعي، روانشناسي اجتماعي، مردم شناسي فرهنگي، پيشگيري از شيوع اعتياد در محيط هاي دانشجويي، 

، (منشور حقوق دانشجويان)معيارهاي سبک زندگي سالم و موفق دانشجويي، روانشناسي تربيتي جوانان، آشنايي با قوانين و مقررات فرهنگي دانشجويي 

طبق جدول .، مديريت موارد بحراني، مديريت اسناد الکترونيک، اخالق حرفه اي مشاوره و بهداشت روان، مشاوره تحصيلي(پايش سالمت)پرونده الکترونيک مشاوره 

.2شماره 

 مهارت اجراي تستهاي رواني، تشخيص اختالالت ذهني، 

 مهارت و توانايي مديريت و برقراري ارتباط موثر با افراد و فن 

بيان، 

 توانايي استفاده از پرسشنامه ها و ابزارهاي تخصصي مورد نياز،

 توانايي کار با نرم افزارهاي کاربردي رايانه در زمينه هاي 

تخصصي،

  آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL  آشنايي با 

کارشناس حقوقی

آيين نگارش حقوقي، آشنايي با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تنظيم قراردادهاي حقوقي، آشنايي با مسئوليت هاي مدني و کيفري کارکنان دولت، 

کاربرد آمار درامور حقوقي، حقوق اداري و عمومي مستخدمين دولت، آشنايي با مراجع قضايي، اخالق حرفه اي در خدمات حقوقي، آشنايي با دعاوي، 

دادخواستها و لوايح، قوانين و مقررات ثبتي، آشنايي با نحوه اعتراض و تجديدنظرخواهي عادي در امور مدني، شکواييه در امور جزايي و انواع آن، آشنايي با 

مفاهيم و قواعد کلي حاکم برتشکيل قراردادها و تعهدات، مسئوليت مدني کارکنان دولت،  مسئوليت کيفري کارکنان دولت، مسئوليت اداري کارکنان 

.دولت

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي تجزيه و تحليل، تفسير و قضاوت، تشخيص، گزارش 

نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب،

 توانايي کار با نرم افزارهاي کاربردي رايانه در زمينه هاي 

تخصصي،

  آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL  آشنايي با 

کارشناس روابط بین الملل

موافقت نامه ها و پروتکلهاي بين المللي، آشنايي با سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، -آشنايي با فنون مذاکره در سطح بين الملل، آشنايي با مفاد قراردادها

سياسي و فرهنگي نظام،کاربرد آمار درروابط بين الملل، اصول و آداب تشريفات، اصول و مباني ديپلماسي، قراردادهاي علمي، حقوق بين المللي علمي، 

شاخصهاي رتبه بندي دانشگاهها، اقتصاد آموزش عالي، آشنايي با نظام خدمات آموزشي و بين المللي در دانشگاهها، آشنايي با نظام ارتقاء کيفيت در 

.دانشگاهها، آشنايي با نظام ها و شاخصهاي رتبه بندي در دانشگاهها

طبق جدول 

.2شماره 

توانايي گزارش نويسي، فن بيان، انتقال مفاهيم و مطالب

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزارهاي تخصصي، 

 توانايي برقراري ارتباط مؤثر،

، (ترجيحا زبان انگليسي) آشنايي به يکي از زبان هاي خارجي 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس روابط عمومی

دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي،کارشناسي ارشد و يا همتراز در يکي از رشته هاي مديريت امور فرهنگي ، برنامه ريزي امور فرهنگي، امور فرهنگي، 

فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران ، فرهنگ و ارتباطات، زبان وادبيات فارسي، زبان وادبيات عرب، زبان و ادبيات انگليسي، و رشته هاي تحصيلي علوم 

ارتباطات اجتماعي، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبليغ و ارتباطات فرهنگي، روابط عمومي، روزنامه نگاري، حقوق ارتباطات، تبليغ و ارتباطات، 

، (روزنامه نگاري، روابط عمومي)، علوم ارتباطات اجتماعي (ارتباطات اجتماعي)مديريت رسانه، معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعي 

.(تبليغ وارتباطات)مديريت دولتي، معارف اسالمي

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، فن بيان، انتقال مفاهيم و مطالب،

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزارهاي تخصصي، 

 توانايي برقراري ارتباط مؤثر،

 تسلط به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس آمار موضوعی

، دستيابي و تجزيه و تحليل آماري، آشنايي با (... و SCOPUS )روش تحقيق آماري، آموزش روشهاي آمارگيري از نظامهاي بينالمللي علمي پژوهشي    

طبق جدول .MISنظامهاي رتبه بندي دانشگاهي و شاخصهاي مربوطه، تهيه و تنظيم گزارشات آماري، آموزش نرمافزارهاي تخصصي آماري، سيستم اطالعات مديريت

.2شماره 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزارهاي آماري، 

 توانايي برنامه ريزي، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس برنامه ریزی

تکنيکهاي برنامه ريزي در بخش دولتي، آشنايي با نظام برنامه ريزي کشور،کاربرد تکنيک هاي آماري در برنامه ريزي، روش تحقيق آماري، اموزش 

، دستيابي و تجزيه و تحليل آماري، آشنايي با نظامهاي رتبه بندي دانشگاهي (...و SCOPUS )روشهاي آمارگيري از نظام هاي بين المللي علمي پژوهشي

.MISو شاخصهاي مربوطه، تهيه و تنظيم گزارشات آماري،  سيستم اطالعات مديريت
طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب، 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و آشنايي به نرم افزار مربوطه، 

 توانايي برنامه ريزي، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

رئیس دفتر

، آيين نگارش و مکاتبات اداري، آشنايي با وظايف و مسئوليت ها و خصوصيات رفتاري رؤساي دفاتر، حقوق (1طبق جدول شماره)دوره هاي ويژه مديران 

اداري و عمومي مستخدمين دولت، آشنايي با قوانين و تخلفات اداري و شغلي، اصول گزارش نويسي، مديريت اسناد الکترونيکي، خالصه سازي مکاتبات و 

نوشته هاي اداري، آشنايي با امور مالي، فنون سخنوري و بيان موثر و متقاعدسازي، آشنايي با اصول و کليات مفاهيم سازمان و مديريت دانشگاهها، تکنيک 

.ها ورشهاي کاربردي حل مساله و تصميم گيري

طبق جدول 

.2 و 1شماره 

 توانايي گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب، 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه، 

 توانايي برنامه ريزي، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

مسئول دفتر

وظايف و مسئوليت ها و خصوصيات رفتاري و اداري مسئول دفتر، اصول بايگاني علمي و مديريت اسناد، اصول دبيرخانه و بايگاني علمي و مديريت اسناد 

، اخالق حرفه اي در خدمات دفتري و اداري، آشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري، فن بيان و آيين سخنوري، (با تاکيد بر اسناد الکترونيکي)

آئين )امور مالي  و تدارکاتي مسئوالن دفاتر، آشنايي با قوانين و مقررات اداري و استخدامي، مستندسازي و گزارش نويسي حرفه اي، مهارتهاي نوشتاري 

،آشنايي با اصول و اجراي آراستگي محيط کار،آشنايي با اصول ، کليات و مفاهيم سازمان و مديريت (نگارش مکاتبات اداري، گزارش نويسي، خالصه نويسي

.در دانشگاه، اصول و آداب تشريفات

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب، 

 توانايي ارتباط موثر با ديگران، 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تايپ، مکاتبات و اداري، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس امور اداری

باز آموزي آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي،  باز آموزي آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي،آيين نگارش و مکاتبات اداري، آشنايي با نرم 

افزارهاي کاربردي، بيمه هاي اشخاص، قانون کار وتامين اجتماعي، قوانين ومقررات مربوط به بازنشستگي، مديريت منابع انساني، ارزيابي کار وزمان، 

ارزشيابي کارکنان، آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، تنظيم قراردادها، قوانين ومقررات تشکيالت وروشها، اصول و مفاهيم سازماندهي، امور رفاهي 

، بهبود سيستمها و روشها، راهبردهاي آمارگيري ، دستيابي و تجزيه و تحليل اطالعات پرسنلي، بازآموزي (قوانين، مقررات و دستورالعملها)کارکنان 

.سيستم نرم افزار پرسنلي، مديريت ارتقاء کيفيت در خدمات اداري

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب، 

 توانايي تجزيه و تحليل،

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس برنامه و بودجه

عمراني، تلفيق بودجه ريزي، برنامه ريزي وپيشبيني، بودجه ريزي -قوانين و مقررات بودجه اي حاکم بر کشور، مراحل تهيه و تنظيم بودجه هزينه اي

وپيشبيني شناور، آشنايي با حسابداري تهعدي،حسابداري پروژه،بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه، نظارت بربودجه، مديريت مالي، بازآموزي سيستم نرم 

.، کاربرد اکسل در حسابداري و مديريت(MIS)افزاري امورمالي، قانون قراردادهاي تملک دارايي سرمايه اي، سيستم اطالعات مديريت

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب، 

 تسلط به اصول بودجه نويسي،

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

حسابدار

بازآموزي آئين نامه هاي مالي معامالتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، حسابداري تعهدي، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي عمومي، نرم افزار 

کاربردي در امور مالي،  اصول بايگاني علمي و مديريت اسناد، حقوق اداري و عمومي مستخدمين دولت، اخالق حرفه اي در حسابداري و خدمات مالي، 

اصول حسابداري، محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات، حسابداري مديريت استراتژيک، حسابداري پروژه، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، آشنايي 

با قوانين و مقررات مالي دولتي، سيستمهاي حسابداري، حسابداري کاال، حسابداري دولتي اعتبارات هزينه، حسابداري دولتي اعتبار تملک داريي هاي 

، حسابداري حقوق و دستمزد، مديريت ارتقا کيفيت در خدمات امور مالي، کاربرد (ماليات بر ارزش افزوده و قوانين مالياتي)سرمايه اي، حسابداري دولتي

.اکسل در حسابداري

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، انتقال مفاهيم و مطالب، 

 تسلط به اصول حسابداري،

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارگزین

باز آموزي آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي،  باز آموزي آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي،آيين نگارش و مکاتبات اداري، آشنايي با نرم 

افزارهاي کاربردي، بيمه هاي اشخاص، قانون کار وتامين اجتماعي، قوانين ومقررات مربوط به بازنشستگي، مديريت منابع انساني، ارزيابي کار وزمان، 

ارزشيابي کارکنان، آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل، تنظيم قراردادها، قوانين ومقررات تشکيالت وروشها، اصول و مفاهيم سازماندهي، امور رفاهي 

،   بهبود سيستمها و روشها، راهبردهاي آمارگيري ، دستيابي و تجزيه و تحليل اطالعات پرسنلي، بازآموزي (قوانين، مقررات و دستورالعملها)کارکنان 

.سيستم نرم افزار پرسنلي، مديريت ارتقاء کيفيت در خدمات اداري

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، قدرت تجزيه و تحليل،

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي، 

 آشنايي به زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي با 

مسئول خدمات مالی

آشنايي با اصول کارپردازي، جمعداري اموال، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي، مديريت سيستمهاي انبارداري، مديريت خريد و سفارشات، اصول 

حفاظت و ايمني انبارها، روشهاي اجرايي در ساماندهي اموراموال، قوانين اموال غيرمنقول، قوانين و مقررات مربوط به کارپردازي در دانشگاهها، سيستم ها 

،آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها، نرم افزار کاربردي، آشنايي با قوانين انبارداري، اصول حفاظت و ايمني (مديريت تدارکات)و روشهاي بهينه خريد کاال

.انبارها، اصول طبقه بندي و کدگذاري کاال

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي،

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي ،

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

مامور حراست

اخالق اداري و مناسبات انساني، حقوق اداري و عمومي مستخدمين دولت، تهاجم فرهنگي وراه هاي مقابله باآن، آشنايي با سازمانهاي جاسوسي، کاربرد 

اينترنت و فن آوري اطالعات در انتظامات،شناخت افکار عمومي، انتظامات همايشها و گردهماييها، اطفاء حريق، سيستمهاي الکترونيکي حفاظت، مديريت 

فني ارتباطات راديويي، شناخت فرقه ها ومذاهب واديان، آشنايي با نرم افزار، دوره هاي آمادگي جسماني، مديريت بحران، خودشناسي وخداشناسي، 

صاحبه فردي وگروهي، گزارش نويسي، پدافند غيرعامل سايبري، اصول حفاظت اسناد، اطالعات و گفتار، مبارزه با فساد اداري و ارتقا سالمت اداري، اصول 

، مديريت،راهکارهاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي کارکنان و دانشجويان،ITو مباني حفاظت 

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي،

 آشنايي با روش هاي کسب اطالعات،

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

نگهبان

ورود و )آشنايي با امداد و نجات و اطفاي حريق، آشنايي با سيستم هاي حفاظتي و امنيتي، آموزش دفاع شخصي، آشنايي با سيستم هاي کنترل تردد : 

، آشنايي با رايانه، تهاجم فرهنگي و راه هاي مقابله باآن، آشنايي با سازمانهاي جاسوسي، کاربرد اينترنت و فنآوري اطالعات در انتظامات،شناخت (خروج

افکار عمومي، انتظامات، انتظامات همايشها و گردهمايي ها، سيستمهاي الکترونيکي حفاظت، مديريت فني ارتباطات راديويي، شناخت فرقه ها ومذاهب 

واديان، آشنايي با نرم افزارحفاظت، دوره هاي آمادگي جسماني، مديريت بحران، خودشناسي وخداشناسي، مصاحبه فردي وگروهي، گزارش نويسي، اصول 

.وآداب تشريفات ويژه مامورين انتظامات،آشنايي با اصول و ارکان انتظامات و نگهباني، روابط عمومي مؤثر، آشنايي با اصول روانشناسي اجتماعي

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي برقراري ارتباط با ديگران،

 دقت و تمرکز،

 توانايي بروز عکس العمل سريع به موقعيت هاي جديد، 

،ICDL آشنايي با 

گزینش

آشنايي با بانک اطالعات گزينش، گزارش نويسي در گزينش، اخالق اداري و مناسبات انساني، اصول بايگاني علمي و مديريت اسناد، حقوق اداري و عمومي 

مستخدمين دولت،اصول و مباني نظري تشکيالت و سازماندهي، مديريت اسناد، مدارک و فن بايگاني، روانشناسي اجتماعي، تهاجم فرهنگي و راههاي 

با تأکيد بر ارتباط با )مقابله با آن، مردم شناسي فرهنگي، جامعه شناسي سياسي، پاسخگويي در گزينش، تکنيکهاي مصاحبه، مهارتهاي ارتباط جمعي 

داوطلبان، شناخت اقليتهاي ديني در ايران، آشنايي با قانون اساسي، قوه مقننه وکميسيونهاي مجلس، اخالق، آگاهي هاي سياسي و فرهنگي، ضوابط و 

معيارهاي حاکم بر گزينش، قوانين و مقررات جاري گزينش، احکام و استفتائات، فرآيند بازرسي درگزينش، تندخواني و تندنويسي، تکنيکهاي تحقيق در 

، ساير دوره هاي گزينش کل کشور به هماهنگي مديريت منابع (نظردهي)گزينش، اصول عقايد، آشنايي با فرق و مذاهب اسالمي،  ارزيابي و صدور رأي 

.انساني

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي برقراري ارتباط با ديگران،

 توانايي گزارش نويسي، 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

مدیر اداری مالی

آشنايي با وظايف سرپرستان،کاربرد آمار در مديريت،کيفيت زندگي کاري، بهداشت رواني کارکنان، مديريت  _(1طبق جدول شماره)دوره هاي ويژه مديران

، مديريت نوآوري و خالقيت، (با تاکيد بر بهسازي)موثر وقت، مباني و اصول برنامه ريزي استراتژيک، مباني حل مسئله، نظريه هاي مديريت منابع انساني 

نظارت و سرپرستي فنون و مهارتها، مفاهيم تفکر سيستمي، آشنايي با استراتژي دانشگاه و الگوي توسعه آن، آشنايي با نظامهاي رتبه بندي دانشگاهها و 

(روشهايي جهت افزايش کارايي و اثربخشي در سازمان)شاخص هاي مربوط، بهسازي درون سازماني 

طبق جدول 

.2و 1شماره 

 توانايي برنامهريزي، 

 توانايي برقراري ارتباط با ديگران،

 آشنايي به نرم افزارهاي مربوطه، 

 آشنايي به زمان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

مسئول خدمات اداری

آشنايي با سيستم هاي بايگاني و دبيرخانه، آيين نگارش و مکاتبات اداري، رفاه کارکنان و شرايط فيزيکي محيط کار، گزارش نويسي در امور اداري، مباني 

.مديريت اسناد، آشنايي مقدماتي با تشکيالت اداري، قانون کار و تامين اجتماعي

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

متصدی امور دفتری

طبق جدول آشنايي با سيستم هاي بايگاني و دبيرخانه، برقرار ارتباط موثر،  آيين نگارش ومکاتبات اداري،گزارش نويسي در امور اداري، مباني مديريت اسناد،

.2شماره 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

کاردان انبارهای تخصصی

 آشنايي با قوانين انبارداري، مديريت سيستمهاي انبارداري، آشنايي با نرم افزار انبارداري، آشنايي با اصول کارپردازي، اصول حفاظت و ايمني انبارها، 

طبق جدول .اصول طبقه بندي و کد گذاري کاالها

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط،

.  شناخت مواد موجود در انبار تخصصي

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

، گزارش نويسي، آشنايي با نرم افزارهاي ICDLآشنايي با 

.تخصصي مربوطه، شناخت مواد موجود در انبار تخصصي

مترجم

طبق جدول .فن بيان و آئين سخنوري، انشاء و نويسندگي، مستند سازي و گزارش نويسي حرفه اي

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي مورد نياز، 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس بررسی اسناد و 

مدارک

.مديريت اسناد، مستند سازي، کد گذاري، آشنايي با سيستم هاي بايگاني و دبيرخانه، مرمت آثار کاغذي
طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي گزارش نويسي، تجزيه و تحليل، دقت و تشخيص، 

 توانايي کار با رايانه و نرم افزارهاي تخصصي مربوط، 

 آشنايي به زبان انگليسي، 

،ICDL آشنايي با 

پزشک

به روز رساني مهارتهاي پزشکي، اخالق پزشکي، استانداردهاي مراکز درماني، اخالق حرفه اي پزشکي در محيط آموزشي، مديريت سازمانهاي بهداشتي 

درماني، فنآوري اطالعات در بهداشت و درمان،
طبق جدول 

.2شماره 

 مهارت تجويز منطقي دارو و مديريت تيم سالمت، 

 مهارت انجام تحقيق و پژوهش، آموزش و مشاوره سالمت،

 انتخاب بهترين رويکرد تشخيصي درماني و اجراي آن، 

 ارجاع و پيگيري و پايش سالمت بيماران، برقراري ارتباط موثر 

حرفه اي، ارزيابي و معاينه بيماران،

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي به



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

دندانپزشک

 به روز رساني مهارتهاي پزشکي، اخالق پزشکي، استانداردهاي مراکز درماني، اخالق حرفه اي پزشکي در محيط آموزشي، مديريت سازمانهاي بهداشتي 

.درماني، فنآوري اطالعات در بهداشت و درمان

طبق جدول 

.2شماره 

 مهارت تجويز منطقي دارو و مديريت تيم سالمت دهان، 

 مهارت انجام تحقيق و پژوهش، آموزش و مشاوره سالمت، 

 انتخاب بهترين رويکرد تشخيصي درماني و اجراي آن، 

 ارجاع و پيگيري و پايش سالمت دهان و دندان بيماران، 

 برقراري ارتباط موثر حرفه اي، ارزيابي و معاينه دهان و دندان 

بيماران،

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي به

پرستار

به روز رساني مهارتهاي پرستاري،آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت از بيمار، دورههاي پيشگيري 

و مراقبتهاي پزشکي،  استانداردهاي مراکز درماني،فنآوري اطالعات در بهداشت و درمان،  پرونده الکترونيک سالمت پايش سالمت، سيستم ارجاع بيماران، 

.مديريت اسناد الکترونيکي، بهداشت عمومي در محيط کار، کمک هاي اوليه،بهداشت کار دهان و دندان

طبق جدول 

.2شماره 

 مهارت ارتباطي و رفتاري با بيمار، معاينات فيزيکي، پايش 

هموديناميک، انجام محاسبات دارويي، تحليل نتايج آزمايش 

گازهاي خوني و ساير آزمايش هاي خوني معمول، 

 مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطالعات به روز پرستاري، 

 مهارت تصميم گيري در شرايط بحراني، 

 مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، برنامه ريزي مراقبت از 

بيماران، آموزش نکات بهداشتي و مراقبتي به بيماران و 

خانوادههاي آنها، 

 مهارت انجام پژوهش، مشاوره دادن، برنامه ريزي براي کارکنان 

پرستاري، تحليل اطالعات، برآورد هزينه ها، اعمال نظارت و 

ارزيابي فعاليتها،  

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي به

کارشناس روانشناسی

 آشنايي با آخرين طبقه بندي اختالالت ذهن، آشنايي با آخرين روش هاي انجام آزمون هاي تخصصي و روشهاي درماني، شناخت درماني، پرونده 

، آسيب شناسي دوره جواني، روانشناسي اجتماعي، پيشگيري از اعتياد درمحيط هاي دانشجويي، مديريت (پايش سالمت)الکترونيک مشاوره و راهنمايي

اسناد الکترونيکي، اخالق حرفه اي مشاوره و بهداشت روان، آشنايي باسبک زندگي سالم و موفق دانشجويي،مشاوره تحصيلي، مردمشناسي فرهنگي، 

.روانشناسي جواني، آسيب شناسي اجتماعي، روانشناسي تربيتي جوانان،مديريت موارد بحراني
طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي برقراري ارتباط موثر، 

 توانايي استفاده از پرسشنامه و ابزارهاي تحقيق، 

 مهارت اجراي تستهاي رواني، 

، (رواني - شخصيتي –خلقي) مهارت تشخيص اختالالت ذهني 

 مهارت به يادسپاري، مديريت موارد بحراني، مذاکره، برنامه 

ريزي، برداشت اگاهانه اطالعات، تهيه اصولي مقاله علمي و 

پژوهشي، سخنراني علمي،گزارش نويسي و مصاحبه با بيماران، 

 آشنايي به زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي به



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس تغذیه و کنترل 

مواد غذایی

، تغذيه سالم فردي و گروهي در (...تهيه، توليد و)تغذيه باليني و رژيم هاي درماني درمراکز آموزشي، مديريت تغذيه در بحران، بهداشت عمومي در تغذيه

.محيط آموزشي، بيمارهاي ناشي از تغذيه نادرست

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به زبان انگليسي، 

 تسلط به محاسبه ارزش هاي مواد غذايي، 

 مهارت تجويز رژيم درماني و پيشگيري ، 

 مهارت ارزيابي و تشخيص مشکالت تغذيه اي، 

 مهارت برنامه ريزي جهت ارتقا سالمت فرد، خانواده، گروه و 

جامعه ، 

 مهارت برآورد اعتبارات مالي و پيشنهادات بودجه، 

 مهارت کنترل برنامه هاي جاري مرتبط با غذا و ارزشيابي آنها، 

،ICDL آشنايي به

کارشناس بهداشت حرفه ای

آشنايي با روشهاي نمونه برداري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط کار،استخراج شاخص هاي بهداشت حرفه اي ، نحوه اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي، 

  .HSEآشنايي با قوانين

طبق جدول 

.2شماره 

 مهارت برنامه ريزي، پايش عملکرد، گزارش گيري، آمارگيري، 

پايش و کنترل عملکرد تجهيزات، 

 مهارت شناسايي و اندازه گيري عوامل فيزيکي و شيميايي 

زيان آور محيط کار، 

 مهارت تشخيص عدم انطباق شرايط کار با قابليتهاي جسمي و 

رواني افراد شاغل، 

 مهارت تشخيص و ارائه راه حل مسائل ايمني محيط کار و علل 

حوادث ناشي از کار،  مهارت آموزش بهداشت به افراد شاغل، 

 مهارت تشخيص آثار و عالئم مسموميتهاي عمده شغلي و يا 

.بيماريهاي مهم حرفه اي

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي با 

کارشناس بهداشت محیط

 

آشنايي با قوانين و مقررات و دستورالعملهاي اجرايي برنامه هاي بهداشت محيط، روشهاي گندزدايي و ضد عفوني آب، مديريت : دوره هاي شغلي تخصصي

طبق جدول ، HSEپسماند

.2شماره 

مهارت آموزش دستورالعملها و مهارت انجام کارگروهي، 

 مهارت تحليل اطالعات، 

 مهارت به کارگيري ابزارهاي آمار و اطالعات ونرم افزارها، 

 مهارت شناسايي و کنترل عوامل آالينده محيط، 

 مهارت نظارت بر مراکز تهيه و توزيع مواد خوردني،  آشاميدني 

و ساير مسائل بهداشت محيط، 

مهارت کنترل و ارائه راه حلهاي مناسب، 

 مهارت تحقيق و پژوهش،

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

مهندس تاسیسات

دوره آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات و استانداردهاي جهاني،  سيستمهاي تهويه موضعي عمومي و هواساز، ايمني کار با سيستمهاي برق فشار قوي، 

، برنامه ريزي و کنترل امور خدمات، نظام فني و اجرايي کشور، اصول ايمني و حفاظتي در (سيستم هاي لوله کشي)تأسيسات برق ساختمان، تاسيسات

، آشنايي با (ايمني و بهداشت کار)مهندسي، نگهداري وتعميرات ساختمان، مديريت منابع انساني - محيط کار، اخالق حرفه اي در خدمات فني 

.EPLANسيستمهاي آسانسور، ديالوکس، 

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به ز بان انگليسي، 

 تسلط بر نحوه استفاده از ادوات و تجهيزات و وسايل، 

 تسلط بر استفاده از ساير نرم افزارهاي مرتبط،

،ICDL آشنايي با 

مهندس عمران

آشنايي با موازين و مقررات و استانداردهاي جهاني، آشنايي با مسائل نوين و مهم مهندسي زلزله، بهسازي سازه هاي بتني و اجزاي غيرسازه اي، مديريت 

پروژه، مديريت ريسک در پروژه ها، اصول و روشهاي مقاوم سازي، روشهاي تحليل سازه ها، برنامه ريزي و کنترل امور خدمات، نظام فني و اجرايي کشور، 

ايمني و )مهندسي، نگهداري وتعميرات ساختمان، مديريت منابع انساني - اصول ايمني و حفاظتي در محيط کار، اخالق حرفه اي در خدمات فني 

، حقوق (3-2-1سطح )، اصول و قوانين جزيي و کلي پيمان، دوره هاي سطوح مختلف طراحي و نظارت سازمان مهندسي(فهرست بها)، متره (بهداشت کار

.SAFE،  نرم افزار ETAPدر مهندسي عمران، کنترل پروژه، روشهاي نوين ساخت، مهندسي ارزش، خالقيت در مهندسي، متره با اکسل، نرم افزار 

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي، 

 تسلط بر نصب و بهره برداري از تجهيزات فني، 

 تسلط به رايانه و ساير نرم افزارهاي مرتبط،

،ICDL آشنايي با 

مهندس برق

 

آشنايي با موازين، مقررات و ساير استانداردهاي جهاني، اصول طراحي و اجراي تاسيسات برقي، دوره برق محيط هاي عادي و مخصوص، دوره اصول 

اساسي طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها،  سيستمهاي تهويه موضعي عمومي و هواساز، ايمني کار با سيستمهاي برق فشار قوي، تأسيسات برق 

- ساختمان، برنامه ريزي و کنترل امور خدمات، نظام فني و اجرايي کشور، اصول ايمني و حفاظتي در محيط کار، اخالق حرفه اي در خدمات فني 

.EPLAN، ETAP، ديالوکس، (ايمني و بهداشت کار)مهندسي، نگهداري وتعميرات ساختمان، شناسايي انواع کابلهاي مخابراتي، مديريت منابع انساني 

طبق جدول 

.2شماره 

.  تسلط به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي

 تسلط بر نصب و بهره برداري از تجهيزات فني، 

 تسلط به رايانه و ساير نرم افزارهاي مرتبط،

،ICDL آشنايي با 

مهندس مکانیک

 

  دوره آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات و استانداردهاي جهاني،  سيستمهاي مکانيکي، برنامه ريزي و کنترل امور خدمات، نظام فني و اجرايي کشور، 

ايمني و )مهندسي، نگهداري وتعميرات ماشين آالت، مديريت منابع انساني - اصول ايمني و حفاظتي در محيط کار، اخالق حرفه اي در خدمات فني 

.، آشنايي با سيستمهاي مکانيکي جديد(بهداشت کار

طبق جدول 

.2شماره 

.  تسلط به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي

 تسلط بر نصب و بهره برداري از تجهيزات فني، 

 تسلط به رايانه و ساير نرم افزارهاي مرتبط،

،ICDL آشنايي با 

کارشناس معماری داخلی

اسالمي ، قوانين و مقررات شهرسازي و معماري، دوره آموزشي معماري  –آشنايي با موازين و مقررات و استانداردهاي جهاني ، چيستي معماري ايراني 

سازماني، دوره آموزشي تخصصي تکنولوژي معماري، دوره تخصصي مرمت ابنيه و بافت، نظام فني و اجرايي کشور، اصول ايمني و حفاظتي در محيط کار، 

. (ايمني و بهداشت کار)مهندسي، نگهداري وتعميرات ساختمان، مديريت منابع انساني - اخالق حرفه اي در خدمات فني 

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي،

 تسلط بر نرم افزارهاي مرتبط،

. تسلط بر دانش علمي و عملي در زمينه هاي مختلف معماري

،ICDL آشنايي با 

آرشیتیک

 

اسالمي ، قوانين و مقررات شهرسازي و معماري، دوره آموزشي معماري  –آشنايي با موازين و مقررات و استانداردهاي جهاني ، چيستي معماري ايراني 

سازماني، دوره آموزشي تخصصي تکنولوژي معماري، دوره تخصصي مرمت ابنيه و بافت، ،نظام فني و اجرايي کشور، اصول ايمني و حفاظتي در محيط کار، 

. (ايمني و بهداشت کار)مهندسي، نگهداري وتعميرات ساختمان، مديريت منابع انساني - اخالق حرفه اي در خدمات فني 

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي،

 تسلط بر نرم افزارهاي مرتبط،

. تسلط بر دانش علمي و عملي در زمينه هاي مختلف معماري

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارتوگراف

 

 نقشه برداري و تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي، سنجش از راه دور، آئين نامه ها و بخشنامه هاي آموزشي، اخالق حرفه اي در امور آزمايشگاهي، نرم 

پيشرفته و مقدماتي،سنجش ARC GIS در تعيين حرکات سطحي زمين و آناليز تغيير شکل، اتوکد، GPS، کاربرد (مقدماتي و پيشرفته) Arc GISافزار 

.از راه دور، پردازش عکسهاي هوايي، نقشه برداري

طبق جدول 

.2شماره 

 آشنايي به زبان انگليسي،

 آشنايي و توانايي کار  با نرم افزارهاي تخصصي شغلي، 

 توانايي طراحي و تدوين پروژه هاي جغرافيايي، 

، ICDL آشنايي با 

زمین شناس

ايمني و بهداشت در محيط کار، آئين نامه هاي و بخشنامه هاي آموزشي، کاليبراسيون و نظام کنترل تجهيزات،انواع روشهاي استخراج، جداسازي و تهيه 

، تهيه نقشه (مقدماتي و پيشرفته)ARCGISنمونه،طيف سنجي جذبي مرئي، فرابنفش و مادون قرمز، ميکروسکوپ الکترونيکي و کاربردهاي آن، نرم افزار 

.XRF, XRD, ICPMS، آشنايي کار با دستگاههاي (مطالعه گسلها)هاي تصويري و مدل رقومي زمين از تصاوير ماهوارهاي

طبق جدول 

.2شماره 

 آشنايي به زبان انگليسي،

 توانايي کار با نرم افزارهاي تخصصي، 

 توانايي کار با وسايل آزمايشگاهي، 

 توانايي شناخت و تشخيص انواع سنگ و کاني هاي معدني،

،ICDL آشنايي با 

کارشناس آزمایشگاه فیزیک 

و شیمی و مکانیک خاک

، بهداشت و ايمني در GCMSآشنايي با موازين و مقررات و استانداردهاي جهاني، شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک در آزمايشگاهها، آناليز دستگاهي 

محيط کار، آشنايي با امداد نجات و اطفاء حريق، کاليبراسيون و نظام کنترل تجهيزات، طيف سنجي جذب اتمي، روشهاي کروماتوگرافي، کشت سلول، 

، آئين نامه هاي و بخشنامه هاي آموزشي،انواع روشهاي استخراج، XRF، XRB، ICPMحفاظت در برابر پرتوي ليزر، آشنايي کار با دستگاههاي تجزيه 

مقدماتي و )ARCGISجداسازي و تهيه نمونه،طيف سنجي جذبي مرئي، فرابنفش و مادون قرمز، ميکروسکوپ الکترونيکي و کاربردهاي آن، نرم افزار 

، نقشه XRF, XRD, ICPMS، آشنايي کار با دستگاههاي (مطالعه گسلها)، تهيه نقشه هاي تصويري و مدل رقومي زمين از تصاوير ماهوارهاي(پيشرفته

، کاربرد (مقدماتي و پيشرفته) Arc GISبرداري و تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي، سنجش از راه دور، اخالق حرفه اي در امور آزمايشگاهي، نرم افزار 

GPSدر تعيين حرکات سطحي زمين و آناليز تغيير شکل، اتوکد .

طبق جدول 

.2شماره 

 تسلط به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي،

 تسلط بر  نرم افزارهاي مرتبط،

 تسلط بر دانش علمي عملي در زمينه هاي مختلف،

،ICDL آشنايي با 

کارشناس آزمایشگاه

بهداشت و ايمني در GCMSآشنايي با موازين و مقررات و استانداردهاي جهاني، شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک درآزمايشگاهها، آناليز دستگاهي ،

محيط کار، آشنايي با امداد نجات و اطفاء حريق، کاليبراسيون و نظام کنترل تجهيزات، طيف سنجي جذب اتمي، روشهاي کروماتوگرافي، کشت سلول، 

آئين نامه هاي و بخشنامه هاي آموزشي،انواع روشهاي استخراج، XRF، XRB، ICPMحفاظت در برابر پرتوي ليزر، آشنايي کار با دستگاههاي تجزيه ،

مقدماتي و ARCGIS)جداسازي و تهيه نمونه،طيف سنجي جذبي مرئي، فرابنفش و مادون قرمز، ميکروسکوپ الکترونيکي و کاربردهاي آن، نرم افزار 

نقشه XRF, XRD, ICPMSآشنايي کار با دستگاههاي ،( مطالعه گسلها،)تهيه نقشه هاي تصويري و مدل رقومي زمين از تصاوير ماهوارهاي (پيشرفته،

کاربرد  (مقدماتي و پيشرفته،Arc GIS )برداري و تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي، سنجش از راه دور، اخالق حرفه اي در امور آزمايشگاهي، نرم افزار 

GPS(با توجه به رشته تحصيلي مربوطه). در تعيين حرکات سطحي زمين و آناليز تغيير شکل، اتوکد

طبق جدول 

.2شماره 

آشنايي به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي،

 تسلط بر نرم افزارهاي مرتبط،

 نسلط بر دانش علمي عملي در زمينه هاي مختلف،

،ICDL آشنايي با 

کارشناس حفاظت و مرمت

، مواد قابل کاربرد در حفظ آثار و مرمت آنها، بهداشت ... روشهاي نوين حفاظت از آثار نوشتاري، تجهيزات نوين براي حفاظت و مرمت آثار تاريخي و 

. محيط، سيستم هاي الکترونيکي حفاظتي، پايگاههاي اطالعاتي ديجيتالي
طبق جدول 

.2شماره 

 آشنايي  به زبان انگليسي در سطح استفاده از منابع علمي،

  تسلط بر نرم افزارهاي مرتبط، 

 تسلط بر دانش علمي و  عملي در زمينه هاي مختلف، 

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس تحلیل گر سیستم

. EXCEL،  پيشرفته SQL Server ، SSAS ، SSIS ، SSRSتجزيه و تحليل و طراحي سيستم،  

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي در طراحي و تحليل سيستم و تهيه گردش عملياتي 

اطالعات، 

 توانايي بهره گيري از روش ها و تکنيک هاي جمع آوري، 

طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطالعات ، 

 توانايي نظارت و ارزيابي کمي و کيفي سيستم، 

 توانايي شناسايي نيازهاي سيستم هاي سخت افزاري و نرم 

افزاري واحد مربوطه و نحوه به کارگيري آنها، 

 تسلط به زبان انگليسي درسطح پيشرفته، 

 ،ICDL آشنايي با 

کارشناس برنامه نویس سیستم

 

  SQL Serverنرم افزار  ، Visual Basic. net  ، طراحي صفحات وب ،Sharepoint ، 

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي انتخاب، پياده سازي و نگهداري سيستم هاي نرم 

افزاري،

 آشنايي با شيوه ها و تکنيک هاي طراحي و پيکربندي 

سيستمها، 

 توانايي تدوين دستورالعمل هاي راهبري و نگهداري سيستم، 

 توانايي مطالعه، تحقيق و بررسي آخرين پيشرفت هاي علمي و 

فني در خصوص سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري و 

نحوه بکارگيري آنها در واحد مربوطه، 

 توانايي نظارت و ارزيابي کمي و کيفي سيستم ها و روش هاي 

موجود و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها، 

 تسلط به زبان انگليسي درسطح پيشرفته، 

 تسلط به يکي از زبانهاي برنامه نويسي، 

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس شبکه

SECURITY، CCNA، + NETWORKامنيت شبکه هاي انفورماتيک،  

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي در امکان سنجي و طراحي نقشه شبکه هاي رايانه 

مورد نياز دستگاه،  

 توانايي انجام عمليات پياده سازي و کابلکشي  شبکه هاي 

. داخلي دستگاه

 توانايي نصب و راه اندازي رايانه خادم و ايستگاه هاي کاري و 

. تنظيمات مربوط به آنها

 توانايي درک، شناخت و به کارگيري تکنولوزي نوين شبکه 

. هاي رايانه اي

 توانايي مطالعه، تحقيق و بررسي پيرامون آخرين 

پيشرفتهايتکنولوژي شبکههايارتباطي و به کارگيري آنها در 

.واحد مربوط

  تسلط به زبان انگليسي در سطح پيشرفته، 

،ICDL آشنايي با 

کارشناس امور سخت افزار 

رایانه

.NETWOKآشنايي به سخت افزار کامپيوتر و تجهيزات جانبي، آشنايي با تجهيزات شبکه، 

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي در نصب، پياده سازي، نگهداري و پشتيباني سخت 

افزاري رايانه ها،

 توانايي درک، شناخت و به کارگيري آخرين پيشرفت هاي 

علمي و فن آوري اطالعات، 

 توانايي ارزيابي فعاليت ها و سيستم هاي موجود و شناسايي 

نقاط قوت و ضعف آنها، 

 تسلط به زبان انگليسي در سطح پيشرفته،

،ICDL آشنايي با 

اپراتور

word ،پيشرفته EXCELپيشرفته، آشنايي با بانکهاي اطالعاتي و مفاهيم پايگاه داده .

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي در آماده سازي و راهاندازي دستگاههاي اصلي و جانبي 

رايانه ها، 

 تشخيص، عيب يابي و رفع اشکاالت احتمالي شناسايي شده 

رايانه ها، 

 توانايي تايپ فارسي و التين،

 تسلط به زبان انگليسي درسطح مقدماتي،

،ICDL آشنايي با 



دوره آموزشی تخصصی پیشنهادی و سایر دوره های آموزشی مصوب هیات اجرایی منابع انسانیرشته شغلی

دوره آموزشی 

/ مدیران 

عمومی 
مهارتها

کارشناس اصالح نباتات و 

زراعت

توانايي کار با نرم افزارهاي کاربردي رايانه در زمينه هاي تخصصي، توانايي به کارگيري و توسعه روش هاي نوين کشاورزي در امور زراعي، توانايي کنترل 

شرايط کاشت،داشت و برداشت محصوالت زراعي، توانايي تشخيص و شناسايي انواع بذر، توانايي استفاده از روش هاي نوين زراعي،  آشنايي به زبان 

.ICDLانگليسي، آشنايي الزم با مواد و وسايل کاربردي در زمينه شغل مورد تصدي، آشنايي با 

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي کار با نرم افزارهاي کاربردي رايانه در زمينه هاي 

تخصصي، 

 توانايي به کارگيري و توسعه روش هاي نوين کشاورزي در 

امور زراعي، 

 توانايي کنترل شرايط کاشت،داشت و برداشت محصوالت 

زراعي، 

 توانايي تشخيص و شناسايي انواع بذر، 

 توانايي استفاده از روش هاي نوين زراعي،  

 آشنايي الزم با مواد و وسايل کاربردي در زمينه شغل مورد 

تصدي، 

 آشنايي به زبان انگليسي،

،ICDL آشنايي با 

کارشناس آزمایشگاه 

کشاورزی

. اکولوژي، طرح آزمايشات کشاورزي، اصول مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي، کاليبراسيون در آزمايشگاهها، شناسايي خطرات وارزيابي ريسک آزمايشگاه

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي کار با نرم افزارهاي کاربردي رايانه در زمينه هاي 

تخصصي،

  توانايي انجام آزمايش هاي مختلف با شيوههاي نوين،

 توانايي شناسايي و استاندارد کردن روش هاي مختلف 

آزمايشگاهي،

 توانايي تهيه محيط هاي کشت آزمايشگاهي،  

 مهارت الزم جهت انجام کار با ابزارها و وسايل آزمايشگاهي،

 آشنايي با زبان انگليسي،

،ICDL  آشنايي با 

کارشناس امور باغبانی

.طراحي احداث باغ، آشنايي با روش هاي نوين کشاورزي در امور باغباني

طبق جدول 

.2شماره 

 توانايي کار با نرم افزارهاي کاربردي رايانه در زمينه هاي 

تخصصي، 

 توانايي شناسايي و به کارگيري روش هاي نوين کشاورزي در 

امور باغباني، 

 توانايي تدوين روش ها و استانداردهاي ملي باغباني مطابق با 

استانداردهاي جهاني، 

 توانايي تشخيص و شناسايي ارقام مختلف درختان، 

 توانايي شناسايي موانع و مشکالت موجود در مسير توليد 

محصوالت باغي،

 آشنايي به زبان انگليسي،

،ICDL  آشنايي با 



دوره های آموزشی عمومی 2جدول شماره 

عنوانرديف

(5S) محيط آراستگی نظام1

خالق تفکر2

گيری تصميم و مسئله حل مهارتهای3

اداری مکاتبات و نگارش آئين4

زمان مديريت5

کارآفرينی6

روانی بهداشت7

هيجانی هوش8

موثر ارتباطات و سازمانی فرهنگ9

اداری نظام در اسالمی های آموزه بر مبتنی ای حرفه اخالق10

کاری زندگی کيفيت11

دانش مديريت12

سازمانی دانش مديريت13

مجازی فضای با آشنايی14

دولتی معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون15

عروقی قلبی بيماريهای از پيشگيری16

نوآور و خالق کار محيط پرورش و ايجاد17

سازمانی هويت18

اداری نظام در مردم کرامت حفظ و ارتقاء19



دوره های آموزشی عمومی 2جدول شماره 

عنوانرديف

کار محيط بهداشت و ايمنی20

اداری و اجتماعی فردی اخالق21

فساد با ومبارزه اداری سالمت ارتقا22

موثر ارتباطی مهارتهای23

پروری فرزند مهارتهای24

اعتياد25

سالم زندگی سبک با آشنايی26

مساله حل و کارتيمی27

سازمانی فرهنگ28

يادگيری تکنيکهای29

استرس مديريت30

اجتماعی شناسی آسيب31

اجتماعی روانشناسی32

جوانی روانشناسی33

معنوی هوش35

روشها و فرايندها اصالح36

سازمانی تعارض مديريت37

(دانشجويان با ارتباط بر باتاکيد) موثر روابط38

نوشتاری مهارتهای39



دوره های آموزشی عمومی 2جدول شماره 

عنوانرديف

اطالعات به دستيابی پيشرفته روشهای شناخت40

روشها بهبود و اصالح فنون41

البالغه نهج و قرآن در کار اخالق42

مراجعان و ديگران با ارتباط ايجاد روشهای43

دانشگاه وبالندگی توسعه در پيشنهادها نظام اهميت و نقش44

انسانی مناسبات و اداری اخالق45

تيمی کار و گروهی همکاری46

(سياستها و اهداف) دانشگاه وظايف47

علمی اطالعات پايگاههای در پيشرفته جستجوی و برداری بهره48

گيری تصميم و مساله حل کاربردی روشهای و تکنيکها49

کار محيط در استرس کاهش های تکنيک50

تربيتی روانشناسی کليات با آشنايی51

کار محيط در نياز مورد اصالحی حرکات و ورزش52



      دوره های آموزشی مدیران              1جدول شماره 

عنوانردیف

روشها و ها سيستم بهبود1

مجازی فضای با آشنایی2

مدیریت در اطالعات فناوری کاربرد3

عملياتی ریزی برنامه4

کار روابط5

(فردی)نوآوری و خالقيت6

مافوق مدیران با کار فنون و روشها با اشنایی7

مدیریت در اطالعات فناوری کاربرد8

مدیران ارتباطی مهارتهای9

سازمانی نوآوری و خالقيت10

رهبری معظم مقام و (ره)راحل امام فرهنگی راهبردهای11

مهارتها و فنون: سرپرستی و نظارت12

(5S)محيط آراستگی نظام13

سپاری برون مدیریت14

مجازی فضای با آشنایی15

(سازمانی) نوآوری و خالقيت16

(EFQM)سازمانی تعالی17

نوآور و خالق کار محيط پرورش و ایجاد18

محاسبات دیوان قوانين با آشنایی19



      دوره های آموزشی مدیران              1جدول شماره 

عنوانردیف

(سازمانی)گيری تصميم فنون و فرایند20

روشها و ها سيستم بهبود21

سازی کوچک برای سازی ظرفيت22

(TQM)جامع کيفيت مدیریت23

خالقيت مهندسی24

کارگروهی25

سازمانها در تحول رهبری26

ارزش مهندسی و مدیریت27

مناقصات برگزاری قانون با آشنایی28

اطالعات استراتژیک مدیریت29

کارآفرینی30

اسالمی مدیریت نظام31

بودجه و برنامه قانون با آشنایی32

سازمانی بهسازی33

پژوهی آینده34

خالقيت های تکنيک35

سازماندهی36

کار در انگيزش37

استرس مدیریت38



      دوره های آموزشی مدیران              1جدول شماره 

عنوانردیف

سازمانی تحول و توسعه مدیریت39

اسالمی مدیریت نظام40

(جلسات مدیریت)جلسات اداره فنون41

(وقت موثر مدیریت)زمان مدیرت42

مدیریت در اطالعات فناوری کاربرد43

دولتی دستگاههای در عمليات ریزی برنامه44

مدیریت در آمار کاربرد45

عملياتی ریزی بودجه46

(جلسات مدیریت)جلسات اداره فنون47

رهبری و سازمان کارایی48

(وری بهره)فردی و سازمان پویایی49

سازمانها در تحول رهبری50

سازمانی هویت51

سازمانی تحول و توسعه مدیریت52

موثر ارتباطات53

دولتی دستگاهها در عملياتی ریزی برنامه54

مساله خالقانه حل55

آن گيری اندازه روشهای و وری بهره مدیریت56

(بندی صورت و تدوین)گذاری مشی خط مبانی57



      دوره های آموزشی مدیران              1جدول شماره 

عنوانردیف

فردی مدیریت58

(IT)اطالعات تکنولوژی59

سازمانی فرایندهای و کيفيت مدیریت60

مالی مدیریت61

مدیریت برگزیده آیات تفسير62

اسالم در پاسخگویی و علوی حکمرانی ابعاد63

الکترونيک دولت مدیریت64

مناقصات برگزاری قانون با آشنایی65

اجتماعی سرمایه مدیریت66

کشور عمومی محاسبات و محاسبات دیوان قوانين با آشنایی67

آن با مقابله های شيوه و نرم تهدید ، نرم جنگ68




