
  98 هاي برگزار شده سالگزارش دوره

 تعداد ساعت  نفر ساعت آموزش  تاريخ برگزاري دوره  نام دوره رديف

72  8  03/02/98   CSSبازآموزي و مفاهيم تكميلي 1    
    CSS 2بازآموزي و مفاهيم تكميلي  04/02/98  14  294
    3  آشنايي با شرايط عمومي پيمان و قرادادها  05/02/98  8  8

    4  5دوره شايستگي مراقبت از آزمون   50/20/98  4  136
    5 تفكر استراتژيك  12/02/98 2  158
    6  تفكر سيستمي  12/02/98  2  192
    7  هيجان حسي  12/02/98  2  190
    8 آيين نگارش در مكاتبات اداري  29/02/98 4  108
    9 (تيكتينگ)ها كارتابل كار و سامانه مديريت درخواست  07/03/98  4  96
   Ansible  10سرويس   21/03/98  4  36
   11 بهداشت رواني و هوش هيجاني  29/03/98 3  33
   12  اورژانس فردي با استاندارد بين المللي  01/04/98  12  612

2336  16  11/04/98  
آشنايي با اصول و راهكارهاي عملياتي سازي الگوي 

  مفهومي آموزش
13   

   boostrap  14بوت استرپ   11/04/98  20  120
   15 مديريت و مهارت هاي طالئي سفرهاي جاده اي  11/04/98 4  1068
  ojs3    16سيستم مديريت نشريات مبتني بر   16/04/98  6  126

368  16  17/04/98  
انديشه سياسي اسالم با رويكرد اقتصاد سياسي و 
اقتصاد مقاومتي (يازدهمين دروه طرح ضيافت 

  انديشه)

17   

   18  حقوق و تكاليف والدين و فرزندان  19/04/98  16  3120

384  16  23/04/98  
انقالب اسالمي، جهان امروز و -انديشه سياسي اسالم

افق هاي آينده با تاكيد بر بيانيه گام دوم (يازدهمين 
 دوره طرح ضيافت انديشه)

19   

432  16  25/04/98  
جريان شناسي روشنفكري  -معرفت شناسي اسالمي

ديني در ايران معاصر (يازدهمين دوره طرح ضيافت 
  انديشه)

20   

384  16  29/04/98  
شناسي تربيت آسيب -اصول تعليم و تربيت اسالمي

ديني در حوزه امر به معروف و نهي از منكر 
  (يازدهمين دوره طرح ضيافت انديشه)

21   

  22   نسخه شناسي و فهرست نگاري نسخ خطي  31/04/98  20  640

416  16  01/05/98  
سبك زندگي و مهارت ها (يازدهمين دوره طرح 

  ضيافت انديشه)
  23  



 تعداد ساعت  نفر ساعت آموزش  تاريخ برگزاري دوره  نام دوره رديف

336  16  01/05/98  
غرب شناسي (يازدهمين  -شناسي اسالميمعرفت 

  دوره طرح ضيافت انديشه)
  24  

384  16  05/05/98  
آسيب شناسي تعليم و  -اسالمياصول تعليم و تربيت 
ها (يازدهمين دوره طرح ضيافت تربيت در دانشگاه

  انديشه)

  25  

352  16  07/05/98  
هاي در دسترس كودكان و جوانان رسانه -دانش رسانه

  (يازدهمين دوره طرح ضيافت انديشه)
  26  

304  16  13/05/98  
سبك زندگي و مهارت ها (يازدهمين دوره طرح 

  اندبشه)ضيافت 
27   

  28   1گزارش نويسي تخصصي انتظامات  13/05/98 2  110
  29    1اصول گشت زني، نگهباني و انتظامات   14/05/98  2  110
  30   2اصول گشت زني، نگهباني و انتظامات  14/05/98 2  124
   31  2گزارش نويسي تخصصي انتظامات   14/05/98  2  122

230  10  11/06/98  
و روش هاي نمايه سازي كاربردي  آشنايي با اصول

  منابع اطالعاتي
   32   

64  4  27/06/98  
اسناد تجاري كاربردي چك، سفته و ضمانت نامه هاي 

  بانكي و مسئوليت هاي ناشي از آن ها
   33  

  34     تفكر سيستمي  02/07/98  8  264

28  2  03/07/98  
آشنايي با سامانه ها، فرايندهاي اجرايي و آيين نامه 

  آموزشهاي 
   35   

3944  68  12/07/98   )1دوره هاي بدو خدمت (    36  

   37    )2دوره هاي بدو خدمت (  13/07/98  68  3808
   38     آشنايي با انواع شيوه هاي كالهبرداري  15/07/98  2  332

    39    آشنايي با انواع شيوه هاي كالهبرداري  15/07/98  2  18

  40    و استقرار سيستم تداركات دولتپياده سازي   15/07/98  4  56

  41    پياده سازي و استقرار سيستم تداركات دولت  15/07/98  12  132

680  8  18/07/98  
آشنايي با اصول و راهكارهاي عملياتي سازي الگوي 

  2مفهومي آموزش 

  42  

500  20  11/08/98  
آشنايي با سامانه هاي دانشگاه مرتبط با سيستم جامع 

  2سطح  -مالي 
  43    

660  20  11/08/98  
آشنايي با سامانه هاي مالي با تاكيد بر حسابداري 

  2سطح  -تعهدي 
  44  



 تعداد ساعت  نفر ساعت آموزش  تاريخ برگزاري دوره  نام دوره رديف

780  20  11/08/98  
نظامنامه حسابداري تعهدي بخش عمومي با رويكرد 

  2سطح  -تعهدي 
  45  

36  4  13/08/98  
و كاربرد آن در  Excelآشنايي با قابليت هاي پيشرفته 
  پژوهش

  46  

130  10  19/08/98  PhpStorm 47    مقدماتي  

740  4  19/08/98  
هاي اجتماعي با جامعه سالم و پيشگيري از آسيب

  گيري از اصول پدافند غيرعاملبهره
  48    

  A2‐A    49سطح -زبان انگليسي  19/08/98  25  200
   B1‐A   50سطح-زبان انگليسي  19/08/98  25  400
  B2    51سطح -زبان انگليسي  19/08/98  25  150
320  15  20/08/98  PhpStorm 52    مقدماتي به صورت پروژه محور    
   53   دوره شايستگي مراقبت از آزمون  23/08/98 4  116
  54    مكالمه زبان عربي  09/09/98  20  800
  55    زبان عربيمكالمه   10/09/98  20  860
   56   هاي مجازيامنيت شبكه  16/09/98  12  708
  57    دانشگاه سبزو توسعه پايدار  19/09/98  4  264
  58    هاي اجتماعي فضاي مجازيآشنايي با آسيب  26/09/98  2  502
  59    مالحظاتي پيرامون امحاء اسناد سازماني  02/10/98  2  202
  60    توسعه پايداردانشگاه سبزو   03/10/98  4  240
    61    پنل آينده پژوهي  12/10/98  4  28
    62   پنل آينده پژوهي  12/10/98 8  440
  63    دانشگاه سبزو توسعه پايدار  17/10/98  4  256
    64    دانشگاه سبزو توسعه پايدار  01/11/98  4  228
  65    اتوماسيون اداري پيشرفته  06/11/98  2  292
    66   اخالق حرفه اي  06/11/98  10  650

120  4  06/11/98  
ويژه اعضاي  -تشريح مباني و نحوه تدوين كارراهه

 سال3هيات علمي پيماني با سابقه كمتر از
  67    

72  2  08/11/98  
آشنايي با قوانين پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه 

 ويژه اعضاي هيات علمي-آثار علمي
  68    

16  8  16/11/98  
 تيفيبهبود ك يبرنامه ها نيو تدو يدرون يابيارز

  استان يو كاربرد يمراكز دانشگاه جامع علم
  69  

    70    اتوماسيون اداري پيشرفته  15/11/98  2  212

294  2 28/11/98  VOIP   71    
 جمع كل                                                 776  32943

  


