بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی
دوره های آموزشی غیر حضوری ویژه همکاران غیر هیات علمی در ایام ماه مبارک رمضان با عناوین زیر برنامه ریزی و اجرا می شود:
ردیف

عنوان دوره

مخاطبین

تعداد

ساعت

هزینه دوره

زمان آزمون

1

تهاجم فرهنگی و جنگ نرم

مدیران پایه و میانی

35

25

 400/000/-ریال

شنبه 98/3/11

دانشکده های اقماری و مسئولین دفاتر 50

22

300/000/-ریال

شنبه 98/3/11

مجموعه ضیافت اندیشه

2

(نظام سیاسی اسالم ،مهارت های زندگی ،آشنایی با نهج البالغه  ،قرآن شناسی

،جنگ نرم ،فمینیسم و حقوق زن  ،جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران )
3

عفاف نماد هویت انسانی

همکاران خانم

35

6

100/000/-ریال

یکشنبه98/3/12

4

نقش تعلیمی و تربیتی والدین در توسعه سرمایه انسانی

کلیه همکاران

35

8

150/000/-ریال

یکشنبه98/3/12

شرایط :
زمان ثبت نام  :از تاریخ  98/2/17لغایت 98/2/18
مکان آزمون  :ساختمان مرکزی  ،سالن اجتماعات شهید ایزدی
ساعت برگزاری آزمون  :از ساعت  13:30الی 14:30
طریقه ثبت نام  :ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی مدیریت امور مالی دانشگاه بوعلی سینا )  ) pay.basu.ac.irبا شناسه پرداخت  6205103و واریز هزینه دوره .
منابع آزمون پس از ثبت نام از طریق مراجعه به دفتر برنامه  ،بودجه و تشکیالت اهدا می شود.
تذکرات:
 .1به دلیل محدودیت ثبت نام  ،هرنفر فقط در یکی از دوره های اعالم شده غیر حضوری می تواند ثبت نام نماید.
 .2همکارانی که قبالً دوره های مذکور را گذرانده اند نمی توانند در این دوره ها مجدداًثبت نام کنند و در صورت ثبت نام هزینه برگشت داده نمی شود و ساعت دوره به عنوان ساعات
قابل قبول آموزش کوتاه مدت مجدداً محاسبه نمی شود .
 .3شایسته است ثبت نام کنندگان جهت خرو ج از محل کار در ساعات اداری و شرکت در آزمون با هماهنگی مسئول محترم واحد مربوطه و با اخذ مرخصی ساعتی اقدام نمایند.
مدیریت برنامه  ،بودجه و تشکیالت
98/2/15

