
 

 

اهی ضمن خدمتمرکز آموزش  

 1398بهار 

 های ضمن خدمت دانشگاه تهرانآذر، نرسیده به خیابان پورسینا، پارکینگ جاللیه، مرکز آموزش 16آدرس: بلوار کشاورز، خیابان 
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 گرددهای ذکر شده در این مرحله، از کارکنان دانشگاه تهران دریافت نمیهزینه. 

 گیرد.سایت مرکز صورت میهای فصلی و نیز موردی در ابتدای فصل و طی فصل، از طریق وبها در مورد دورهرسانیکلیه اطالع 

 

 

 فناوری اطالعات
 عنوان دوره روز ساعت مدت )تومان( هزینه دوره

 (Word)مهارت واژه پردازی  یکشنبه 16:30-13:30 12 225000

 (PowerPoint)ارایه مطالب با  چهارشنبه-دوشنبه 12:30-15:30 12 225000
225000 12 00:12-00:9  (Excel)مهارت صفحات گسترده  شنبهسه-کشنبهی 
 Wordو  Excelدهی با گیری و گزارشگزارش شنبهسه 16:00-13:00 12 225000

 آشنایی با سامانه اتوماسیون اداری دوشنبه 9:00-11:00 2 45000

80000 4 
معرفی فرد از طریق باالترین مقام واحد 

های ضمن خدمت به مرکز آموزش  
  Outlookمدیریت ایمیل با 

225000 12 
معرفی فرد از طریق باالترین مقام واحد 

های ضمن خدمت به مرکز آموزش  
 (Accessبانک اطالعاتی )

225000 12 
معرفی فرد از طریق باالترین مقام واحد 

های ضمن خدمت به مرکز آموزش  
 (Photoshopفتوشاپ )

270000 15 
طریق باالترین مقام واحد  معرفی فرد از

های ضمن خدمت به مرکز آموزش  

 ( پیشرفتهExcel)مهارت صفحات گسترده 
 )همراه با آزمون ابتدای دوره(

    
 
 

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

 ایاخالق حرفه شنبهسه 9:00-13:00 12 200000

 ایاخالق حرفه شنبهسه-شنبه 9:00-12:00 12 200000

 از زندان ذهن یرهاي شنبه 9:00-13:00 4 50000
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 افزایی فردی و سازمانیمهارت

 عنوان دوره روز ساعت مدت )تومان( هزینه دوره

 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز شنبهسه 9:00-12:00 6 50000

 هاها و روشسیستم بهبود چهارشنبه 11:00-8:00 12 130000
 یادگیرِی یادگیری گرددمتعاقبًا اعالم می 4 75000
 یادگیری در طول زندگی گرددمتعاقبًا اعالم می 4 75000
 مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار گرددمتعاقبًا اعالم می 8 155000
 کار تیمی در سازمان گرددمتعاقبًا اعالم می 8 155000
 مدیریت رفتار سازمانی گرددمتعاقبًا اعالم می 8 90000
 مدیریت زمان گرددمتعاقبًا اعالم می 4 45000
    

 

 

 آموزش خانواده

 عنوان دوره روز ساعت مدت )تومان( هزینه دوره

 ارتباط متقابل همسران یکشنبه 9:00-13:00 4 50000

 راز شادمانی شنبهیک 9:00-13:00 4 45000
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 سالمت

 عنوان دوره روز ساعت مدت )تومان( هزینه دوره

 ای فشارخونهای زمينهیفشارخون ، عوامل و بيمار دوشنبه 12:00-8:00 4 35000

 تالش فردی برای حفظ ترمیم سالمت روان چهارشنبه 13:00-10:00 3 40000

 سالمت روانخود مراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقا  شنبهسه 9:00-13:00 4 50000

 پيشگيری و غلبه بر فرسودگی شغلی گرددمتعاقبًا اعالم می 8 65000

 های پيشگيری از آنآشنايی با ديابت و راه گرددمتعاقبًا اعالم می 4 35000

     

 

 قوانین و مقررات

 عنوان دوره روز ساعت مدت )تومان( هزینه دوره

 دستورالعمل جدید مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاهآشنایی با  دوشنبه 9:00-14:00 4 35000

 سومین برنامه راهبردی دانشگاه  دوشنبه 9:00-14:00 4 35000

     

 

 بدو خدمت

 عنوان دوره روز ساعت مدت )تومان( هزینه دوره

 توجیهی بدو خدمت یکشنبه 9:00-14:00 60 -

 

 


