نفرات برتردوره های آموزشی سال 59
ردیف

دوره آموزشی

نفر اول

1

احکام و مسائل روز

مهدی معینی

2

ایران گردی و جاذبه های گردشگری در آن

منظر تعادلی

3

خانواده و مناسبات حاکم بر آن

فاطمه خزایی زاده

4

مدیریت منابع انسانی

فاطمه فتحی

5

رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی

امامقلی جوادی

6

مدیریت طرح های عمرانی در شهرداریها

سجاد نوری زاده

7

آشنایی با صورتهای مالی شرکتها

آزاده لطفی

8

اصول و مبانی مدیریت بحران

یوسف ایوبی

9

اصول طراحی پارکها

فرج اله آژیرموال

10

آفات و بیماریهای گیاهان زینتی

محبوبه غالمرضایی

11

نقشه خوانی نقشه های ساختمان

مریم ابراهیمی

12

قوانین و مقررات درآمد و نوسازی

رضا الرابی

13

حقوق و دستمزد در شهرداری ها

ساناز تقی زاد فرهمند

14

مدیریت زیست محیطی

حسین باطنی

15

مفاهیم سطح یک قرآن کریم

لیال حسنی پور

16

اصول شهروندی

فاطمه فتحی

17

آشنایی با درآمد و روشهای افزایش آن در شهرداری ها

مهدی شوندی

18

آشنایی با سیستم گزارش دهی HSE

علی اشرف رحیمی

19

ایمنی در محیط کاری

حمید ساالر آملی

20

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی

الهام حاتم آبادی

21

شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی

عمار حاجی حسین زاده

22

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

محبوبه دهستانی

23

اصول و مبانی عملیات امداد و نجات

احمد سیبویه

24

فلسفه فرایند

سرورالسادات کارگزاری

25

آتش نشانی

مجید کیمیایی

26

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ساناز تقی زاد فرهمند

27

مدیریت پسماند

حسین باطنی

28

آشنایی با نرم افزارها

فرزانه پوریا

29

برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل شهری

ژانت ابراهیمی

30

برنامه ریزی راهبردی در شهرداریها

فاطمه انوری

31

قوانین و مقررات ساخت و سازها

مسعود احمدی

32

طراحی هندسی معابر

مقصود ساعی

33

آزمایشگاه جوش خاک بتن

علی قمری

34

ICDL 3

مسعود احمدی

35

پیشرفتهGIS

حمید فریدونی

36

فقرعمومی فقر شهری

فلور جفایی
میثم اسماعیلی فرد

37

فتوشاپ

38

ICDL 1

بهداد محمدپور

39

پاورپوینت

محمدامین کدخدازاده

40

ICDL 2

نصراله بهرامی

