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خذمبت اداری
1

اصَل وارً،صة ٍ راُ اًذاسی ً ،گْذاری ٍ تؼویزات چیلزّای تزاووی

2

ایوٌی تزق ٍ تجْیشات الىتزیىی

3

آداب ٍ آییي تطزیفات تیي الوللی

4

تاسرسی ٍ ًگْذاری ٍ تؼویزات دستگاُ ّای تَْیِ هغثَع

5

رٍش ّای ًَیي ًگْذاری ٍ تؼویزات هَتَرخاًِ ّای هزوشی
ادارٌ کل سزمبیٍ اوسبوی

7

اهَر ٍ هسائل هزتَط تِ وارهٌذاى ایثارگز

8

آهار پیطزفتِ

9

آهار همذهاتی

10

آییي ًاهِ استخذاهی واروٌاى ضْزداری وزج

11

ضٌاخت ٍ ًحَُ عزح عثمِ تٌذی هطاغل

12

لاًَى وار ٍ تاهیي اجتواػی

13

هذیزیت حمَق ٍ هشایای واروٌاى

14

هذیزیت وارگشیٌی

15

ًظام ّواٌّگ پزداخت
ادارٌ درمبن

16

آضٌایی تا ساسهاى ّای تیوِ گز

17

آضٌایی تا سیستن هذیزیت ایوٌی  ،تْذاضت ٍ هحیظ سیست
ادارٌ رفبٌ

18

اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ هَفك

19

آضٌایی تا ساسهاى ّای تیوِ گز
ادارٌ کل امالک ي مستغالت

21

اصَل ٍ ضَاتظ ضْزساسی ٍ هؼواری

22

اصَل ٍ هثاًی ًمطِ تزداری سهیٌی

23

آهَسش ًزم افشار  arc gisپیطزفتِ

24

آهَسش ًزم افشار  arc gisهمذهاتی

25

تهیه نقشه  UTMامالک

26

ًمطِ تزداری تا دٍرتیي تَتال استیطي ( پیطزفتِ)

27

ًمطِ تزداری تا دٍرتیي تَتال استیطي ( همذهاتی)
ادارٌ امًال ي اوببر

28

اصَل تایگاًی

29

هذیزیت اهَر اهَال

30

اصَل اًثارداری ٍ رٍ ضْای ًَیي ػولیاتی در اًثارداری ًَیي

31

وٌتزل الالم هاساد  ،راوذ ٍ ضایؼات در اًثار
اوتظبمبت

32

حفاظت فیشیىی ( ٍظایف اًتظاهات ساسهاى ّا

33

اصَل ٍ آداب تطزیفات ٍیضُ هاهَریي اًتظاهات

34

اًتظاهات پیطزفتِ حزفِ ای
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ببیگبوی
35

هذیزیت اسٌاد  ،هذارن ٍ في تایگاًی
اصَل تایگاًی

36

ًىات اساسی در ایجاد آرضیَ فٌی ٍ رٍش ّای هْن در تایگاًی اسٌاد فٌی
ادارٌ کل پطتیببوی

37

اصَل حساتذاری

38

ایٌىَتزهش ٍ ًمص آى در خزیذّای خارجی

39

آییي ًاهِ وویسیَى هؼاهالت

40

هذیزیت خزیذ ٍ اًثارداری

41

هذیزیت خزیذ ٍ سفارضات خارجی

42

اهَر ٍ هسائل هزتَط تِ وارهٌذاى ایثارگز

امًر ایثبرگزان
ادارٌ کل حقًقی ي امًر پیمبن َب
43

اتؼاد حمَلی پیواى

44

اصَل تْیِ ٍ تذٍیي لزاردادّا

45

اصَل حاون تز لزاردادّا
آضٌایی تا رٍش ّای تاهیي هالی پزٍصُ ّا ٍ اًَاع پیواى

46

آییي ًاهِ هؼاهالتی ضْزداری تْزاى ٍ تسزی آى تِ والًطْز ّا

47

تزرسی لاًَى تطىیالت ٍ آییي دادرسی دیَاى ػذالت اداری

48

تزرسی لَاًیي تولىی ضْزداری اس اتتذا تا وٌَى

49

تزرسی ٍظایف هٌسَخ ضذُ هٌذرج در هادُ  55لاًَى ج در لاًَ ى ضْزداری ّا
دبیزخبوٍ

50

اصَل تایگاًی

51

هذیزیت اسٌاد  ،هذارن ٍ في تایگاًی

52

هْارت تایپ

53

تْیٌِ ساسی سیستن دتیزخاًِ ٍ اهَر دفتزی
ياحذ وقلیٍ

54

اصَل ٍ آداب تطزیفات ٍیضُ راًٌذگاى ٍاحذ ًملیِ

55

ضْزضٌاسی ( تْزاى  -وزج)

56

اصَل ٍ رٍاتظ ضْزساسی

57

آضٌایی تا هادُ  55لاًَى ضْزداری ّا

خذمبت ضُز

58

ضَاتظ ٍ همزرات هزتثظ تا وویسیَى هادُ 100

59

تزرسی ٍظایف هٌسَخ ضذُ هٌذرج در هادُ  55لاًَى ج در لاًَ ى ضْزداری ّا
ادارٌ کل ارتببطبت ي ريابط بیه الملل

60

اصَل رٍاتظ ػوَهی

61

آداب ٍ آییي تطزیفات تیي الوللی

62

آرضیَ در رٍاتظ ػوَهی

63

آضٌایی تا ساسهاى ّای تیي الوللی

64

ستاى ػوَهی

66

اصَل تایگاًی

67

آییي ًاهِ وویسیَى هؼاهالت

68

وارپزداسی ٍ ,تذاروات

69

هذیزیت خزیذ ٍ سفارضات

کبرپزداسی
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گشیىص
70

تْذاضت رٍاًی

71

تىٌیه ّای هصاحثِ

72

تٌذ خَاًی ٍ تٌذ ًَیسی

73

رٍاًطٌاسی اجتواػی

74

اصَل تایگاًی

75

اصَل هٌطی دفتزی

76

ًمص رٍسای دفاتزهذیزاى

77

اصَل تایگاًی

78

اصَل تذٍیي سخٌزاًی

79

اصَل هٌطی دفتزی

مسئًلیه دفبتز

دفتز ضُزدار

80

آضٌایی تا تخلفات اداری

81

آضٌایی تا لَاًیي ضْزداری

82

تفىز استزاتضیه

83

لَاًیي ٍ همزرات ضَراء اسالهی ضْز

84

الیحِ ًَیسی

85

هذیزیت اسٌاد  ،هذارن ٍ في تایگاًی

86

ًمص رٍسای دفاتزهذیزاى
مذیزیت سزمبیٍ گذاری ي مطبرکت َبی مزدمی

87

اصَل ٍ فٌَى هذاوزات تجاری

88

اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ هَفك

89

آضٌایی تا رٍش ّای تاهیي هالی پزٍصُ ّا ٍ اًَاع پیواى

90

هثاًی حمَلی لزاردادّا ٍ لَاًیي ٍ همزرات حاون تز آى
معبيوت بزوبمٍ ریشی ي تًسعٍ سزمبیٍ اوسبوی

91

ًتَرن پالط

92

CCNA
ارسیاتی ػولىزد واروٌاى ٍ هٌاتغ اًساًی

94

اصَل تَدجِ ریشی

95

اصَل حاون تز لزاردادّا

96

اصَل هزتیگزی ٍ هٌتَریٌگ در ساسهاى ّای پیطزٍ

97

اصَل همالِ ًَیسی

98

آستاًذاردّای آهَسش تیي الوللی

99

آهار استٌثاعی ٍ وارتزدی

100

آهار همذهاتی

101

آهَسش فؼال ٍ وارتزد تاسی در آهَسش

102

آییي ًاهِ استخذاهی واروٌاى ضْزداری وزج

103

تجشیِ ٍ تحلیل ضغل تا رٍیىزد onet

104

تحلیل ّشیٌِ ّا

105

هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی استزاتضیه هٌاتغ اًساًی
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106

رٍش تحمیك

107

سز هویشی ایشٍ 14001

108

سزهویشی 18001

109

سزهویشی ایشٍ 9001

110

ضٌاخت ٍ ًحَُ عزح عثمِ تٌذی هطاغل

111

فزآیٌذ عزاحی ٍ تزًاهِ ریشی آهَسضی

112

لاًَى وار ٍ تاهیي اجتواػی

113

هاًیتَریٌگ فزآیٌذّای آهَسش

114

هذل ّای اثزتخطی آهَسش

115

هذیزیت تزپایی ًوایطگاُ ّا

116

هویشی داخلی سیستن هذیزیت یىپارچِ ims

117

ًحَُ تزگشاری جطٌَارُ

118

ًزم افشار  ٍ spssوارتزد آى در آهار
معبيوت حمل ي وقل ي تزافیک

119

آضٌایی تا حجن تزافیه

120

سیستن ّای َّضوٌذ حول ٍ ًمل

121

ػَاهل ٍ تجْیزات ایوٌی تزافیه

122

هثاًی حول ٍ ًمل

123

هغالؼات حول ٍ ًمل ٍ تزافیه

124

اصَل ٍ رٍاتظ ضْزساسی

125

ضَاتظ هالن ػول در صذٍر پزٍاًِ ساختواًی

126

ضَاتظ ٍ همزرات هزتثظ تا وویسیَى هادُ 5

معبيوت ضُزسبسی

127

ضَاتظ ٍ همزرات هزتثظ تا وویسیَى هادُ 77

128

ضَاتظ ٍ همزرات هزتثظ تا وویسیَى هادُ 100

129

اصَل تایگاًی

130

پیواًىاراى HSE

131

همذهاتی msp

132

آهَسش sap
آهَسش ًزم افشار  arc gisهمذهاتی

134

آهَسش ًزم افشار تذتیز

135

عزاحی تاسیسات الىتزیىال

معبيوت فىی ي عمزاوی

133

136

عزاحی تاسیسات هىاًیىی ساختواى

137

عزاحی حزفِ ای اًَاع پل تا استفادُ اس ًزم افشار SAP

138

هتزُ ٍ تزآٍرد

139

هتزُ ٍ تزآٍرد پزٍصُ تاسیسات تزق

140

هغالؼات حول ٍ ًمل ٍ تزافیه

141

ًزم افشار Arc object

ردیف

عىبيیه ديرٌ َبی آمًسش تخصصی سبل  95ضُزداری کزج

کذ ديرٌ

معبيوت مبلی ي اقتصبدی
142

هذیزیت حمَق ٍ هشایای واروٌاى

143

اوسل پیطزفتِ ( حساتذاری)

144

آضٌایی تا تزفٌذّای حساتذاری در اوسل

145

تیوِ ٍ تضویي لزاردادّا

147

ضٌاخت لَاًیي چه،سفتِ،ضواًت ّای تاًىی ٍ تیوِ

148

الیحِ ًَیسی

149

ًحَُ ارائِ ٍ تْیِ صَرت ّای هالی ًْایی ٍ هیاى دٍرُ ای

150

ًزم افشار اوسل همذهاتی

151

اصَل ٍ هثاًی درآهذّای ضْزداری وزج
ادارٌ کل حسببزسی

152

حساتذاری همذهاتی

153

حساتزسی

154

ٍیضگی ّا ٍ هالحظات حساتزسی داخلی در ضْزداری
ببسرسی

155

آضٌایی تا فزآیٌذ تاسرسی ٍ ًحَُ ٍرٍد تِ هَضَع ٍ چگًَگی رسیذگی

156

آضٌایی تا لَاًیي ضْزداری

157

آضٌایی تا لَاًیي وار ٍ تاهیي اجتواػی

158

آضٌایی تا ولیِ لَاًیي هجاسات اسالهی ٍ آییي ًاهِ ّای دادرسی

159

آهَسش وارتزدی اتَهاسیَى اداری

160

تخلفات اداری

161

اصَل هذیزیت ٍ سزپزستی پیطزفتِ

162

اصَل هذیزیت ٍ سزپزستی همذهاتی ٍظایف ٍ ًمص ّای سزپزستی

163

تفىز استزاتضیه

164

تَسؼِ هْارت ّای هذیزیت ٍ سزپزستی

165

ضیَُ ایجاد اًگیشُ در واروٌاى

166

هذیزیت تحزاى ٍ تىٌیه ّای وٌتزلی آى

167

ًظام جاًطیٌی ٍ جایگشیٌی واروٌاى

مذیزان

