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 دمتاهی ضمن خ مرکز آموزش

 

 

   فناوری اطالعات            

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

 (  ICDL1&2)مهارت های هفتگانه کامپیوتری   محتوا محور                130     14,651,000    

 ورد و پاورپوينت دهی با اكسل،و گزارش گيریگزارش  محتوا محور     12     1,352,400

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

 
 
 
 

   

 ديني فرهنگي اجتماعي             

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

  محتوا محور  مسئولیت و سالمت اجتماعی  3     338,100

 محتوا محور                    آشنايي با تهاجم فرهنگي و شيوه هاي جنگ نرم            8     901,600
 محتوا محور                                           اخالق حرفه ای                                12     1,352,400
  محتوا محور امر به معروف و نهی از منكر   4     450,800 

      

 آموزش خانواده

 ی روش ربگزار                                                                                                                                                                                                      عنوان دوره                                       مدت )ساعت (                                                  )ریال(هزینه دوره                                             

450,800       4   محتوا محور  ارتباط متقابل همسران  

  

         

 مرکز آموزشهای ضمن خدمت  
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  افزايي فردی و سازماني مهارت

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

  محتوا محور  هیجانیهوش   6  676,200 

  محتوا محور نقش کارکنان در کاهش اتالف ها و حل مساله در سازمان   8  901,600 

 مهارتهای مقابله با استرس و اضطراب   محتوا محور 8  901,600 

 گیری مهارت حل مسئله و تصمیم  محتوا محور 8  901,600 

 بهبود سيستم ها و روش ها                     محتوا محور 12 1,352,400
 مدیریت زمان   محتوا محور 6  676,200 

 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز   محتوا محور 6  676,200 

 اصول ارتباطات و رفتار سازمانی   محتوا محور 8  901,600 

 (5S)نظام آراستگي در محيط كار   محتوا محور 8  901,600 
 تاب آوری   محتوا محور 4  450,800

1,352,400  12   
ان ویژه معاون)محتوا محور 

 (رؤسای ادارات  ومدير كل 
 مستندسازی در سازمان 

 یابی نظام پیشنهادها تکنیکهای خالقیت و ایده  محتوا محور   8  901,600 

      

  نین و مقررات

  

 قوا

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

  محتوا محور ها سومین برنامه راهبردی دانشگاه و وضعیت عملکردی برنامه 4      450,800 

  محتوا محور نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی  آشنایی با آیین  6      676,200 

          

مرکز آموزشهای ضمن خدمت     
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  سالمت

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

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

 بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری  محتوا محور                       4     450,800 

 آشنايی با بيماریهای گوارشی و كبد چرب    محتوا محور                       4     450,800 

 درباره بیماری شایع چشم بیشتر بدانیم   محتوا محور 4     450,800 

 (راز شادمانی)شادکامی پایدار   محتوا محور 4     450,800 

 تقویت عزت نفس   محتوا محور 12     1,352,400

 HSEكرونا و                                        محتوا محور 4     450,800 

        

  بدو خدمت

  

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

  توجیهی بدو خدمت  محتوا محور 60    6,762,000 

  

 

 

 


