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 گردداز کارکنان دانشگاه تهران دریافت نمی در این فصل ،های ذکر شدههزینه. 

 گیرد.مرکز صورت می داخلی سایت، از طریق وبو موردی های فصلیها در مورد دورهرسانیکلیه اطالع 

 

 فناوری اطالعات
 عنوان دوره )ساعت( مدت ربگزاری ساعتو  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 (Word)مهارت واژه پردازی  12 (9:00-12:00) چهارشنبه-دوشنبه 6/5/98 225000

 (Word)مهارت واژه پردازی  12 (13:30-16:30) چهارشنبه-دوشنبه 4/6/98 225000

 PowerPointارایه مطالب با  12 (12:30-15:30) چهارشنبه-دوشنبه 4/6/98 225000
 (Excel)مهارت صفحات گسترده  12 (9:00 – 12:00) شنبهسه-یکشنبه 6/5/98 225000
 پاورپوینت و ورد اکسل، با دهی گزارش و گیری گزارش 12 (11:00-13:00سه شنبه )-دوشنبه 14/5/98 225000

 مؤثر در اينترنت یو جستجو یمجاز  یبا فضا ییآشنا 4 (9:00-12:00یکشنبه ) 6/5/98 125000
 Outlookمدیریت ایمیل با  4 (9:00-13:00) چهارشنبه 16/5/98 125000
 (Accessبانک اطالعاتی ) 12 (16:00-13:00چهارشنبه ) 2/5/98 225000
 (Photoshopفتوشاپ ) 12 (9:00-12:00) چهاشنبه-دوشنبه 31/4/98 225000
 SPSSتحلیل آماری با  12 (9:00 – 12:00شنبه ) 12/5/98 225000

 16 (12:30-15:30) چهارشنبه-دوشنبه 25/6/98 310000
 ( پیشرفتهExcel)مهارت صفحات گسترده 

 )همراه با آزمون ابتدای دوره(
     

 
 

 آموزش خانواده

 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاریو  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 همسران بین متقابل ارتباط کارگاه 4 (9:00-13:00) چهارشنبه 23/5/98 55000

 راز شادمانی 4 (9:00-13:00یکشنبه ) 13/5/98 50000
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 دینی، فرهنگی و اجتماعی
 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاریو  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 ایاخالق حرفه 12 (9:00-12:00) شنبهسه-شنبه 1/5/98 200000

 یو سالمت اجتماع تیلئومس 3 (9:00-12:00سه شنبه ) 26/6/98 50000

 میقرآن کر یو اخالق یتیترب میبا مفاه ییآشنا 20 گرددمتعاقبًا اعالم می 265000

 یانقالب اسالم یاسالم و مبان یسياس انديشه 8 گرددمتعاقبًا اعالم می 35000

 جنگ نرمهای و شيوه یبا تهاجم فرهنگ یآشناي 8 گرددمتعاقبًا اعالم می 100000

 از منكر یبه معروف و نه امر 4 (9:00-14:00شنبه ) 9/6/98 20000

     

 

 سالمت

 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاریو  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 فردی بین روابط در قاطعیت 8 (9:00-13:00دوشنبه ) 7/5/98 95000

 امدادی-های پزشکیهای اولیه و فوریتمکک 8 (8:00-12:00سه شنبه )-یکشنبه 13/5/98 85000

 پیشگیریهای بیماری های نوپدید و راه 4 (8:30-12:30شنبه ) 5/5/98 105000

 در محیط کار یو ارگونوم یاصالححرکات  8 (8:30-12:30) یکشنبه 6/5/98 60000

 نفس عزت تقویت 12 (9:00-13:00) سه شنبه 1/5/98 145000
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 افزایی فردی و سازمانیمهارت

 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاریو  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 (5Sمحیط کار  ) نظام آراستگی در 8 (8:00-12:00) چهارشنبه 9/5/98 225000

 سازمانی فردی و وریآشنایی با بهره 8 (12:30-16:30) چهارشنبه 9/5/98 225000
 مدیریت زمان 8 (9:00-13:00دوشنبه ) 7/5/98 195000
 کار تیمی در سازمان 8 (8:00-12:00چهارشنبه ) 9/5/98 205000
 موثر ارتباط های مهارت 8 (9:00-13:00) یکشنبه 30/4/98 100000
 مدیریت فرهنگ سازمانی 8 گرددمتعاقبًا اعالم می 100000
 مدیریت رفتار سازمانی 8 گرددمتعاقبًا اعالم می 100000
 آیین نگارش و مکاتبات اداری 12 (13:00-17:00چهارشنبه ) 9/5/98 155000
  آشنایی با دستورالعمل مدیریت عملکرد کارمندان دانشگاه 4 (9:00-14:00) دوشنبه 11/6/98 25000

 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز 6 (9:00-12:00سه شنبه ) 5/6/98 45000
 له در سازمانئها و حل مسنقش کارکنان در کاهش اتالف 8 (13:00-17:00شنبه )سه-دوشنبه 2/6/98 225000

 تهران دانشگاه راهبردی برنامه سومین 4 (        9:00-14:00سه شنبه ) 12/6/98 25000

 
 

 بدو خدمت
 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاریو  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 توجیهی بدو خدمت 60 (9:00-14:00) یکشنبه 10/6/98 50000

 


