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  واهد خبه صورت غیرحضوری برگزار  کارکنان ی آموزش ضمن خدمتهادر این فصل کلیه دوره، 99 تابستانبه شرایط موجود در فصل با توجه
 های آموزشی متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.دوره شد و تاریخ آزمون

 گرددکارکنان دانشگاه تهران دریافت نمی، از فصلهای ذکر شده در این هزینه. 
 رد.گیمرکز صورت می و کانال سایتهای فصلی و نیز موردی در ابتدای فصل و طی فصل، از طریق وبها در مورد دورهرسانیکلیه اطالع 
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 فناوری اطالعات
 عنوان دوره ربگزاری  روش مدت (ریال) هزینه دوره

 (ICDL 1&2)مهارت های هفتگانه کامپیوتری  محور امحتو 130 4,500,000
 ورد و پاورپوينتدهی با اكسل، گيری و گزارشگزارش محور امحتو 12 999,600
 شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطالعات محتوا محور 6 499,800

    
 
 
 
 

 دینی، فرهنگی و اجتماعی
 عنوان دوره روش ربگزاری  مدت (ریال) هزینه دوره

 مسئولیت و سالمت اجتماعی محور امحتو 3 249,900
 منكرامر به معروف و نهی از  محور امحتو 4 333,200

     

 

 

 آموزش خانواده
 عنوان دوره روش ربگزاری  مدت (ریال) هزینه دوره

 ارتباط متقابل همسران محور امحتو 3 249,900
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 افزایی فردی و سازمانیمهارت
 عنوان دوره روش ربگزاری  مدت (ریال) هزینه دوره

 هوش هیجانی محور امحتو 6 499,800
 نقش کارکنان در کاهش اتالف ها و حل مساله در سازمان محور امحتو 8 666,400
 های مقابله با استرس و اضطرابمهارت محور امحتو 8 666,400
 گیریمهارت حل مسئله و تصمیم محور امحتو 8 666,400
 مدیریت زمان محور امحتو 6 499,800
 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز محور امحتو 6 499,800
 اصول ارتباطات و رفتار سازمانی محور امحتو 8 666,400
 تاب آوری محور امحتو 4 333,200

)ویژه معاونین و  محور امحتو 12 999,600
 رؤسای ادارات(

 مستندسازی در سازمان

 شنهادهاینظام پ یابیدهیو ا تیخالق یهاکیتکن محور امحتو 8 666,400
    

 

 

 قوانین و مقررات
 عنوان دوره روش ربگزاری  مدت (ریال) هزینه دوره

 هاراهبردی دانشگاه و وضعیت عملکردی برنامهسومین برنامه  محور امحتو 4 333,200

 نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمیآیینآشنایی با  محور امحتو 6 499,800
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 سالمت

 عنوان دوره روش ربگزاری  مدت (ریال) هزینه دوره
 طب سنتی و شناخت مزاج  محور امحتو 4 249,900
 پدید و راه های پیشگیری بیماری های نو محور امحتو 4 333,200
 های گوارشی و كبد چربآشنايی با بيماری   محور امحتو 4 333,200
 درباره بیماری شایع چشم بیشتر بدانیم محور امحتو 4 333,200

     
 

 

 

 

 

 

 بدو خدمت

 عنوان دوره روش ربگزاری  مدت (ریال) هزینه دوره
 توجیهی بدو خدمت محور امحتو 60 -

 


