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اهی ضمن خدمتمرکز آموزش  
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 های ضمن خدمت دانشگاه تهرانآذر، نرسیده به خیابان پورسینا، پارکینگ جاللیه، مرکز آموزش 16آدرس: بلوار کشاورز، خیابان 
5-61113594-021  
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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 (16:30-13:30)شنبه سه-یکشنبه 22/10/98 168000
 PowerPointارایه مطالب با  12 (14:30-12:30چهارشنبه )-دوشنبه 14/10/98 168000
 (Excel)مهارت صفحات گسترده  12 متعاقباً اعالم می گردد  168000
 پاورپوینت و ورد اکسل، با دهی گزارش و گیری گزارش 12 (15:00-13:00)شنبه سه-یکشنبه 13/11/98 168000
 Outlookمدیریت ایمیل با  4 متعاقباً اعالم می گردد  56000

 )گروه اول( 06/11/98 28000
 آشنایی با اتوماسیون اداری 2 (9:00-11:00یکشنبه ) )گروه دوم( 13/11/98

 
 
 
 
 
 

 دینی، فرهنگی و اجتماعی
 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاری و  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره

 امر به معروف و نهی از منکر 4 ( )آزمون(9:00-16:00)دوشنبه  23/10/98 56000
 آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 8 دوشنبه-یکشنبه 1398/10/29 112000
 آشنایی با مفاهیم تربیتی و اخالقی قرآن کریم 8 یکشنبه-شنبه 1398/11/05 112000
 سواد رسانه 8 یکشنبه-شنبه 21/10/1398 112000
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 سالمت

 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاری و  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره
 طب سنتی و شناخت مزاج )ویژه بانوان( 3 (9:00-12:00)یکشنبه  15/10/98 42000
 طب سنتی و شناخت مزاج )ویژه آقایان( 3 (9:00-12:00)یکشنبه  22/10/98 42000
     

 

 

 مهارت افزایی فردی و سازمانی

 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاری و  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره
 آیین نگارش و مکاتبات اداری 12 (13:00-16:00)یکشنبه 15/10/98 168000

 دانشگاه مدیریت عملکرد کارکناندستورالعمل آشنایی با  4 ( )آزمون(9:00-16:00سه شنبه ) 24/10/98 56000

84000 
 )گروه اول( 17/10/98
 )گروه دوم( 8/11/98

 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز 6 (9:00-12:00سه شنبه )

 سومین برنامه راهبردی دانشگاه  4 ( )آزمون(9:00-16:00چهارشنبه ) 25/10/98 56000

56000 
 )گروه اول( 28/10/98
 )گروه دوم( 28/11/98

 (8:30-12:30شنبه)
 (8:30-12:30دوشنبه)

 خشم مدیریت کنترل 4

     
 

 بدو خدمت

 عنوان دوره )ساعت( مدت ساعت ربگزاری و  روز  اتریخ شروع )تومان( هزینه دوره
 توجیهی بدو خدمت 60 ( )آزمون(9:00-16:00یکشنبه ) 22/10/98 250000
     

 


