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تقویم فرهنگی دینی ویژه مدیران   

 
 

 زمان اجرا کد دوره ساعت دوره نام دوره ردیف

1 
 جريان شناسي سياسي و فرهنگي

 
4 9047 

در طول س
ــــ

ال
 

2 
مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت برنامه ريزی 

بر آموزه های ديني فرهنگي با تاکيد  
4 9129 

و فرهنگ انتظار مهدويت 3  4 9129 

اسي اسالم بر مبنای واليت فقيهنظام سي 4  4 9131 

مديريت اسالمي نظام 5  6 9132 

1اقتصاد مقاومتي  6  12 9146 

2اقتصاد مقاومتي  7  8 9147 

8 
الزامات و -اسالمي ايران سند چشم انداز جمهوری

1ضرورت ها   
12 9149 

9 
الزامات و -اسالمي ايران سند چشم انداز جمهوری

2ضرورت ها   
8 9150 

1نقشه راه اصالح نظام اداری  10  4 9152 

2نقشه راه اصالح نظام اداری  11  4 9153 

و مسئوليت پذيری در مديريت پاسخگويي 12  4 9155 

 --- 8 مديريت اقامه نماز 13
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دوره های عمومی )کلیه کارکنان( –تقویم فرهنگی دینی   
 

 
 

دیفر  زمان اجرا کد دوره ساعت دوره نام دوره 

 TGCM1079 8 آشنايي با مولفه های اجتماعي موثر بر سالمت 1

در طول سال
 

2 
 همت مضاعف ، کار مضاعف و راهکارهای 

 اجرايي نمودن آن
12 TGCM1047 

 TGCM1070 8 تربيت اسالمي با تکيه بر قرآن و احاديث 3

خود مراقبتي( راهنمای سفيران سالمت )زيج 4  8 TGCM1071 

 TGCM1072 8 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طريق ورزش( 5

6 
مديريت پيشگيری از وقوع جرم و آسيب های 

 اجتماعي)ويژه مديران عالي(
16 TGCM1056 

7 
آگاه سازی و آموزش مديريت مصرف انرژی )ويژه 

 صنعت آب و آب و فاضالب(
4 TGCM11075 

انواده متعاليخ 8  32 TGCM1060 

 TGCM1073 6 جمعيت شناسي و فرهنگ افزايش جمعيت 9

10 
تغييرات اجتماعي و فرهنگي و تاثير آن در 

 زندگي
12 --- 

 --- 12 فناوری و فرهنگ 11

12 
معرفت شناسي قرآن)مباني شناخت و اصول 

 انتخاب راه زندگي از نگاه قرآن(
12 --- 

ای فرهنگينماد و نشانه ه 13  6 --- 

 TGCM1077 6 منشور حقوق شهروندی 14

 TGCM1078 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 15

 --- 8 گام های موفقيت در پرتو قرآن کريم 16

سالل طودر 
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 --- 8 تاثير نماز بر کاهش آسيب های اجتماعي 17

 --- 8 آشنايي با رسانه و فضای مجازی 18

تصادی از ديدگاه اسالمتربيت و رفتار اق 19  12 --- 

 --- 12 روش های فرهنگ سازی نماز در محيط کار 20

 

 

 

 

 تقویم فرهنگی دینی ویژه ائمه جماعات و دبیران فرهنگی

 

 

 زمان اجرا کد دوره ساعت دوره نام دوره   ردیف

7مفتاح  1 ماه دوم سال 6 --- 24   

5رضوان  2 ماه دوم سال 6 --- 24   

 

 
 

 

 

 

 
 


