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 96ساعت

 -88کارگاه آموزشي شناخت و توسعه فرهنگي هشدارها و راهبردها  .مدت دوره
 -88جنگ نرم تهدید نرم و شیوههای مقابله با آن  .مدت دوره

 2ساعت

 6ساعت

 -84آشنایي با مباحث مرتبط با تحول اداری  .مدت دوره  82ساعت
 -80مباني نطری اندیشه های سیاسي امام خمیني (ره)  .مدت دوره  4ساعت
 -86وظایف و نقش های سرپرستي  .مدت دوره  84ساعت
 -82مدیریت بحران(پیشگیری ،آمادگي ،پاسخگویي و بازسازی )غیرحضوری  .مدت دوره  05ساعت
 -82مقابله با تهدیدات بیوتروریسم  .مدت دوره  2ساعت
 -81مالیات بر ارزش افزوده  .مدت دوره
 -45آینده پژوهي  .مدت دوره

 96ساعت

 6ساعت

 -49تبیین سند ملي محیط زیست ویژه مدیران  .مدت دوره

 96ساعت

 -48آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری  .مدت دوره

 2ساعت

 -48آشنایي با مباني واستانداردهای اصالح الگوی مصرف  .مدت دوره
 -44آشنایي با نظام هدفمندکردن یارانه ها  .مدت دوره

 2ساعت

 -40امداد وکمك های اولیه مدت دوره  .مدت دوره

 80ساعت

 -46آمایش سرزمین  .مدت دوره

 88ساعت

 -42درسهایي از قرآن  .مدت دوره

 85ساعت

 -42تفسیر آیات برگزیده قرآن(غیر حضوری)  .مدت دوره  82ساعت
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 2ساعت

