پاییز 98

عنوان دوره

ضم
مرکز آموزشاهی ن خدمت

فناوری اطالعات
مدت (ساعت) روز و ساعت ربگزاری

ی
اتر خ شروع هزینه دوره (تومان)

مهارت واژه پردازی ()Word

12

یکشنبه-سهشنبه )(13:30-16:30

98/7/14

225000

ارایه مطالب با PowerPoint

12

دوشنبه-چهارشنبه ()8:30-11:30

98/7/22

225000

مهارت صفحات گسترده ()Excel

12

یکشنبه-سهشنبه )(13:30-16:30

98/8/21

225000

گزارش گیری و گزارش دهی با اکسل ،ورد و پاورپوینت

12

دوشنبه ()13:30-16:30

98/7/29

225000

آشنایی با فضای مجازی و جستجوی مؤثر در اينترنت

6

سه شنبه ()9:00-12:00

98/7/23

170000

بانک اطالعاتی ()Access

12

سهشنبه )(13:30-16:30

98/8/21

225000

فتوشاپ ()Photoshop

12

شنبه )(13:30-16:30

97/7/20

225000

مدیریت ایمیل با Outlook

4

دوشنبه ()9:00-13:00

98/8/13

60000

تحلیل آماری با SPSS

12

یکشنبه )(13:30-16:30

98/7/28

225000

آشنایی با اتوماسیون اداری
مهارت صفحات گسترده ( )Excelپیشرفته
(همراه با آزمون ابتدای دوره)

v 2

16

( 98/8/19گروه اول)

یکشنبه ()9:00-11:00

( 98/8/26گروه دوم)

98/8/22

چهارشنبه )(12:30-16:30

آموزش خانواده
عنوان دوره

مدت (ساعت) روز و ساعت ربگزاری

30000
310000

ی
اتر خ شروع هزینه دوره (تومان)

کارگاه ارتباط متقابل بین همسران

4

دوشنبه ()9:00-13:00

98/9/4

55000

راز شادمانی

4

چهارشنبه ()8:00-12:00

98/9/6

50000

 هزینههای ذکر شده ،در این فصل از کارکنان دانشگاه تهران دریافت نمیگردد.
 کلیه اطالعرسانیها در مورد دورههای فصلی و موردی ،از طریق وبسایت داخلی مرکز صورت میگیرد.
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پاییز 98

ضم
مرکز آموزشاهی ن خدمت

دینی ،فرهنگی و اجتماعی

عنوان دوره

مدت (ساعت)

روز و ساعت ربگزاری

ی
اتر خ شروع هزینه دوره (تومان)

اخالق حرفهای

12

یکشنبه-چهارشنبه ()9:00-12:00

98/7/14

220000

انديشه سياسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی

8

یکشنبه-سه شنبه ()9:00-13:00

98/9/17

35000

آشنايی با تهاجم فرهنگی و شيوههای جنگ نرم

8

سه شنبه-چهارشنبه ()9:00-13:00

98/9/12

100000

امر به معروف و نهی از منکر

4

دوشنبه (( )9:00-14:00آزمون)

98/8/20

20000

عنوان دوره

مدت (ساعت)

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی-امدادی

12

v
سالمت

روز و ساعت ربگزاری

ً
متعاقبا اعالم میگردد

ی
اتر خ شروع هزینه دوره (تومان)
85000

خود مراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقا سالمت روان

4

دوشنبه ()9:00-13:00

98/7/22

30000

مدیریت استرس

4

سه شنبه ()9:00-13:00

98/8/14

30000

روش های مقابله با افسردگی

4

سه شنبه ()9:00-13:00

98/9/5

30000

مقابله با اضطراب

4

شنبه ()9:00-13:00

98/9/16

30000

آشنایی با سرطانهای شایع زنان و پیشگیری از آنها

4

سه شنبه ()8:30-12:30

98/8/28

30000

طب سنتی و شناخت مزاج (ویژه بانوان)

3

یکشنبه ()8:30-11:30

98/8/26

25000

طب سنتی و شناخت مزاج (ویژه آقایان)

3

سه شنبه ()8:30-11:30

98/8/21

25000

 هزینههای ذکر شده ،در این فصل از کارکنان دانشگاه تهران دریافت نمیگردد.
 کلیه اطالعرسانیها در مورد دورههای فصلی و موردی ،از طریق وبسایت داخلی مرکز صورت میگیرد.
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پاییز 98

ضم
مرکز آموزشاهی ن خدمت

مهارتافزایی فردی و سازمانی

ی
اتر خ شروع

هزینه دوره (تومان)

نظام آراستگی درمحیط کار ()5S

8

یکشنبه ()9:00-13:00

98/8/19

125000

آشنایی با بهرهوری فردی و سازمانی

8

دوشنبه-سه شنبه ()9:00-13:00

98/7/22

125000

آیین نگارش و مکاتبات اداری

12

شنبه-سه شنبه()13:30-16:30

98/7/16

155000

آشنایی با دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه

4

سه شنبه (( )9:00-14:00آزمون)

98/8/21

25000

آشنایی با مبانی دانشگاه سبز

6

سه شنبه ()9:00-12:00

عنوان دوره

مدت (ساعت) روز و ساعت ربگزاری

( 98/7/16گروه اول)
( 98/8/21گروه دوم)

80000

یادگیری یادگیری

6

یکشنبه ()8:30-11:30

98/8/12

75000

روشهای گزارشنویسی

6

یکشنبه-دوشنبه ()8:30-11:30

98/9/10

140000

سومین برنامه راهبردی دانشگاه

4

چهار شنبه (( )9:00-14:00آزمون)

98/8/22

25000

v

بدو خدمت
عنوان دوره
توجیهی بدو خدمت

مدت (ساعت) روز و ساعت ربگزاری
60

یکشنبه (( )9:00-15:00آزمون)

ی
اتر خ شروع هزینه دوره (تومان)
98/8/19

50000

 هزینههای ذکر شده ،در این فصل از کارکنان دانشگاه تهران دریافت نمیگردد.
 کلیه اطالعرسانیها در مورد دورههای فصلی و موردی ،از طریق وبسایت داخلی مرکز صورت میگیرد.
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