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 مهارت افزايي فردی و سازماني                                       

 

 اطالعاتفناوری 

 

 ديني،  فرهنگي و اجتماعي

 

 

 عنوان دوره    روش ربگزاری   (ساعت )مدت   زهینه دوره )ریال(   

   دانشگاه اداری سامانه اتوماسيونآشنایی با    محتوا محور 4  450,800

  هوش هيجانی    محتوا محور 6 676,200

 ها و حل مساله در سازماننقش کارکنان در کاهش اتالف   محتوا محور 8 971,600

 های مقابله با استرس و اضطرابمهارت                   محتوا محور 8 971,600

  مدیریت زمان    محتوا محور 6 676,200

 عنوان دوره    روش ربگزاری   (ساعت )مدت   زهینه دوره )ریال(   

 گزارشگيری و گزارشدهی با اکسل، ورد و پاورپوینت محتوا محور   12  1,352,400

 شناخت راه ها و روش های نوین دستيابی به اطالعات محتوا محور   6 676,200

  عنوان دوره  روش ربگزاری  (ساعت )مدت   دوره )ریال( زهینه 

 ای                        اخالق حرفه                                           محتوا محور 12  1,352,400

 مسئوليت و سالمت اجتماعی  محتوا محور 3 338,100

 امر به معروف و نهی از منکر  محتوا محور 4  450,800



  

 

  ار خواهد، در این فصل کليه دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان به صورت غيرحضوری برگز99توجه به شرایط موجود در فصل پائيز با 

 .در طول دوره ميسر استای آموزشی هآزمون دوره امکان شرکت در شد و

 گردد .های ذکر شده در این فصل، از کارکنان دانشگاه تهران دریافت نمیهزینه

 گيرد .، از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میهای فصلی و نيز موردیها در مورد دورهکليه اطالع رسانی

  های ضمن خدمت دانشگاه تهران آذر، نرسيده به خيابان پورسينا، پارکينگ جالليه، مرکز آموزش 16: بلوار کشاورز، خيابان آدرس

  stc.ut.ac.ir   stc@ut.ac.ir   @stc_ut   @stc_ut   

61113594 

 

 اهی ضمن  خدمتآموزشمرکز 

 

 

 

 آموزش خانواده

 

  سالمت           

   

 قوانین و مقررات

 

 بدو خدمت

 

  عنوان دوره  روش ربگزاری  (ساعت )مدت   زهینه دوره )ریال( 

 ارتباط متقابل همسران  محتوا محور 4  450,800

  عنوان دوره  روش ربگزاری  (ساعت )مدت   زهینه دوره )ریال( 

  آشنائی با  سردرد و انواع آن                     محتوا محور 4  450,800

 روان سالمت ارتقا و حفظ در آن نقش و مراقبتی خود  محتوا محور 4  450,800

 HSEکرونا و   محتوا محور 4  450,800

  عنوان دوره  روش ربگزاری  (ساعت )مدت   زهینه دوره )ریال( 

 هاسومين برنامه راهبردی دانشگاه و وضعيت عملکردی برنامه       محورمحتوا  4  450,800

 آشنایی با آیين نامه استخدامی اعضای غيرهيأت علمی  محتوا محور 6 676,200

  عنوان دوره  روش ربگزاری  (ساعت )مدت   زهینه دوره )ریال( 

 توجيهی بدو خدمت  محتوا محور 60 6,762,000


