توجه مهم  :دانشجویان عزیز برای دانلود منابع درسی فقط باید از( کالس امتحانی شماره  )1وارد سامانه
شده و دانلود کنید درغیراینصورت باپیام خطا مواجه خواهید شد ولی برای شرکت در آزمون از تمامی
کالس های دهگانه میتوانید استفاده کنید.
برنامه زمان بندی سال 1400سازمان همیاری شهرداری های استان گیالن -شماره مجوزه 6339
تاریخ 1400-02-20دوره های آموزشی -آذر تا بهمن
ردیف

`1

عناوین دوره های آموزشی

مرکز
آموزش

ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

ارتباطات تصویری در روابط عمومی

همیاری

PR055
4

24

همیاری

PR109
4

مدیریت تحقیق و توسعه()D&R

همیاری

PR037
4

24

قوانین و مقررات مالی و معامالتی شهرداری

همیاری

PR023
2

16

همیاری

PR540
8

5
بررسی جنبه های فنی و زیست محیطی زباله سوزها
6

بارگذاری

رویامحمودزاده

همیاری

پله های برقی)

نام و نام خانوادگی مدرس

دوره
MP013
1

مبحث  15مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و

4

کد دوره

ت

6

2

3

ساع

تاریخ

1400/09/02
شاهین جهانگیر بلورچیان
1400/09/03
علیرضاشاد
1400/09/04

24
رویامحمودزاده

1400/09/06
فرزا دجهانی

1400/09/13
1400/09/14
1400/09/14
1400/09/15
1400/09/15
1400/09/16
1400/09/16
1400/09/17
1400/09/18

1400/09/07
مریم محمدی استادکالیه

8

تااریخ برگزاری آزمون

1400/09/08

1400/09/20
1400/09/20
1400/09/22

تجارب جهانی در مدیریت شهری

همیاری

GE502
4

همیاری

MP012
2

همیاری

PR110
7

7
بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری
8
باغبانی و طراحی فضاهای سبز
9
قانون کار و الزامات آئین دادرسی مراجع حل
10

اختالف قانون کار

صورت های مالی تلفیقی

همیاری

همیاری

PR015
9

همیاری

PR013
4

همیاری

PR121
8

همیاری

PR086
9

همیاری

PR098
5

همیاری

PR015
8

همیاری

PR100
4

11
حفاظت پرسنلی
12
آشنایی با آیین نامه های راه های شهری
13
ضوابط و مقررات سازمان میوه و تره بار و
14

ساماندهی مشاغل و صنایع
روش های تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

15

مطبوعات و رسانه ها
صورت جریان وجوه نقد

16
مهارتهای الزم کارگران مدیریت پسماند
17

PR
5438

محمد رضا شهاب زاده
12

1400/09/21
1400/09/10

ویدامحمودزاده
1400/09/11

6
بنفشه فتاح
24
8

1400/09/13
محمد عسگری
1400/09/15
مصطفی رحیمی

32
مهدی عرب انصاری

1400/09/18
ابوالقاسم نادم

16

1400/09/20
حمزه خوشحال

16
شاهین جهانگیر بلورچیان

1400/09/23
فرزا دجهانی

16

1400/09/24
مریم محمدی استادکالیه

16

1400/09/24
1400/09/25
1400/09/26
1400/09/27
1400/09/28
1400/09/29
1400/09/29
1400/09/30
1400/09/30
1400/10/01
1400/10/01

1400/09/21

16

1400/09/23

1400/09/28
1400/09/17

32

1400/09/22

1400/09/25

1400/10/02
1400/10/04
1400/10/05
1400/10/05
1400/10/06
1400/10/06
1400/10/07

بهداشت عمومی در محیط کار

همیاری

18
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و
19

اصالحات بعدی آن
بودجه ریزی عملیاتی

همیاری

همیاری

همیاری

PR543
9

همیاری

MP014
4

21
جنگ نرم  ،تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
22
توسعه داشبوردهای مدیریتی نوین مبتنی بر مدل
23

های تحلیل فضایی

همیاری

24

8

بنفشه فتاح

6

1400/10/05

1400/10/06

12

1400/10/08
محمدرضا شهاب زاده

حسابداری حقوق و دستمزد

همیاری

PR013
1

32

حفاظت گفتار

همیاری

PR013
5

8

آشنایی با قوانین استخدام کشوری و نظام

همیاری

PR544
0

16

8

1400/10/11
سیاوش غالمی

12

12

1400/10/12
سارااسماعیلی مقدم

فرزا دجهانی
مهدی عرب انصاری
محمد عسگری

1400/10/08
1400/10/08
1400/10/09
1400/10/11
1400/10/12
1400/10/12
1400/10/13
1400/10/13

مریم محمدی

همیاری

پایدار شهری

1400/10/04

مهدی عرب انصاری

PR512
2

مدیریت بازاریابی فرهنگی و گردشگری در توسعه

29

مصطفی رحیمی

همیاری

25

محمد عسگری
1400/09/29

PR028
4

ایمنی و بهداشت محیط کار و جلوگیری از حوادث

28

12

همیاری

24

27

PR534
7

8

PR096
1

نظام پیشنهادها

26

MP003
5
PR052
8

20
آشنایی با هرس ،توپیاری و ایجاد فرم با گیاهان

MP009
9

مرتضی شفیع زاده
1400/09/27

1400/10/07

1400/10/14
1400/10/15
1400/10/18
1400/10/19

1400/10/14
1400/10/14
1400/10/15
1400/10/18
1400/10/19
1400/10/19
1400/10/20
1400/10/20
1400/10/21
1400/10/21
1400/10/22
1400/10/22
1400/10/23
1400/10/25

هماهنگ پرداخت کارکنان

30

همیاری

MP008
5

8

همیاری

pr5010

4

مدیریت پسماند

همیاری

PR021
7

24

سوخت و سوخت رسانی خودروها

همیاری

PR089
7

24

همیاری

PR071
9

12

همیاری

PR120
4

8

همیاری

pr5003

16

همیاری

PR
5437

8

همیاری

PR529
7

12

همیاری

PR079
9

همیاری

PR032
2

آشنایی با نظام و آیین نامه دور کاری
تامین مالی پروژه های شهری از طریق بازار

31
32
33

سرمایه

مدیریت کشتارگاه
34
35

آشنایی با اصول داده کاوی
کنترل جمعیت سگ های ولگرد به روش زنده

36

گیری
فرآیند شروع ،رسیدگی و دفاع در پرونده های

37

حقوقی
برنامه جامع اقدام مشترک در بازآفرینی شهری

38

پایدار
مناسب سازی فضاهای شهری برای اقشار آسیب

39
40
41
1400/09/11

1400/10/26

پذیر (کودکان ،معلولین ،زنان و )...
نقش ها و وظایف مهندس ناظر

آشنایی با محدوده های شهری

همیاری

PR029
2

محمد رضا شهاب زاده
فرزا دجهانی
شهرام توانا
محمدمهرگان

1400/10/20
1400/10/21
1400/10/22
1400/10/23

----------1400/10/25
هیرا حق رضایی

-----------

1400/10/26
1400/10/27

----------

16

8
16

1400/10/28
آیت کاظم زاده
نرجس محجوب جاللی فر
آیت کاظم زاده
محمد تقی دادرس

1400/10/29
1400/10/30
1400/11/02
1400/11/03

1400/10/26
1400/10/27
1400/10/27
1400/10/28
1400/10/28
1400/10/29
1400/10/29
1400/10/30
1400/11/02
1400/11/03
1400/11/03
1400/11/04
1400/11/04
1400/11/05
1400/11/05
1400/11/06
1400/11/06
1400/11/07
1400/11/09
1400/11/10
1400/11/10
1400/11/11
1400/11/11
1400/11/12

