
تقویم دوره های
افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای

اعضای هیات علمی

1400تابستان 
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م؛با سالم و تقدیم احترا

ص، های مدرن امروزی هم زمان محلی برای آموزش و تولید علم و فناوری، و نیز پرورش دانش آموختگاان متص ادانشگاه
پاذیر و ، مسائولیتتأکید بر دانش آفرینی، توسعه فناوری دانشگاه کارآفرین.  متعهد، کارآفرین و مسئولیت پذیر می باشند

ساعه دهناده گرا سبب تغییر نقش یک عضو هیات علمی از عن ر آموزش دهنده به یک مربی متعهد به یاادگیری، تواخالق
هاای امتمااعی و اخال ای و ارتقاندهناده دهنده راه حل بارای مساائل مامعاه، آگااه باه مسائولیتمرزهای دانش و ارائه

هاا، شهاا، ارزاین تحاوتت، مساتلزم تغییار در برخای نگارش. پذیری و تعالی اخال ی دانشجویان شده استمسئولیت
.ای و امتماعی اعضای هیات علمی استهای حرفهمهارت

غییارات با تومه به اهمیت و مایگاه اعضای هیات علمی در پیشبرد مأموریت های آموزش عالی از یک سو و شالل گیاری ت
یاات های عمومی و حرفه ای و در راستای افزایش نقش تربیتای اعضاای هها و لزوم به روزرسانی مهارتسریع در فناوری

هاای ابلیتهای،  علمی، همواره نیاز است که تدابیری برای توسعه و بهسازی مستمر و به طور مشصص افزایش توانمندی
.ای اعضای هیات علمی اندیشیده شودهای حرفهعلمی و مهارت

ران دانشاگاه ای اعضای هیأت علمی و مدیهای حرفهها و شایستگیافزایش توانمندیآیین نامهتقویم آموزشی حاضر، پیرو 
.، می باشد1399/14/02م وب آیین نامهو دستورالعمل امرائی این هیات رئیسه دانشگاه 1397/9/24م وب تهران

.ها یاری می نمایدبهتر این دورههر چه همفلری و مشارکت فعال شما اساتید فرهیصته، ما را در مهت برگزاری 

علی بزرگی امیری

های ضمن خدمتآموزشعضو هیات علمی و رئیس مرکز

alibozorgi@ut.ac.ir



:دوره های مرحله
از بدو خدمت تا دانشیاری
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:دورهاهداف 
آشنايي با آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي❖
آشنايي با آيين نامه هاي حوزة پژوهش و فناوري دانشگاه❖
آشنايي با آيين نامه هاي حوزة بين الملل دانشگاه❖
اجتماعي و دانشجويي دانشگاه, آشنايي با آيين نامه هاي مرتبط در حوزة فرهنگي❖
آشنايي با برنامه هاي توسعه اي دانشگاه❖
آشنايي با ظرفيت هاي علمي، فرهنگي و رفاهي دانشگاه❖

سرف ل ها ردیف

حوزه آموزشی دانشگاهآشنایی با 1

آشنایی با حوزه پژوهشی دانشگاه 2

آشنایی با حوزه فعالیت های بین المللی دانشگاه 3

آشنایی با حوزه فرهنگی و امتماعی دانشگاه 4

آشنایی با حوزه خدمات دانشجویی دانشگاه 5

آشنایی با ضوابط و مقررات اداری، استصدامی و مالی دانشگاه 6

آشنایی با برنامه توسعه دانشگاه 7

اختصاصی اعضای  هیات علمی دانشگاه تهران
(محتوا محور)

ساعت4آشنایی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه     ؛     مدت 

اعضای محترم هیات رئیسه دانشگاه تهران

1400/6/10الی      1400/5/1
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمندي ها و شايستگي هاي حرفه اي براي تدريس اثربخش❖
ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در طراحي و تدوين درس❖
ياددهي و ارزشيابي-ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها براي استفاده از روش ها و ابزار نوين يادگيري❖
يانتعامل مؤثر با دانشجوو تسلط بر موضوع درس, ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در مديريت كالس❖

سرف ل ها ردیف

روش تهیه طرح درس 1

طراحی الگوی روش تدریس مطلوب 2

یادگیری فعال-تلنیک های یاد دهی 3

ییادگیری اللترونیل-طراحی تدریس و یاد دهی 4

یاللترونیلیادگیریتولید محتوا برای  5

سنجش و ارزیابی یادگیری 6

و دانشجویانفنون مدیریت کالس 7

ساعت14؛     مدت   (    مقدماتی) مهارت های یادگیری و   یاددهی

دکتر رضوان حکیم زاده
عضو هیات علمی و 

هرانرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

دکتر الهه حجازی

1400/5/17و23و26و1231-10ساعت 

1400/6/9و13و1417-12ساعت 

(آنالین)
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:دورهاهداف 
آشنايي با روش هاي نوين ساماندهي يک درس يا يک برنامه آموزشي❖
آشنايي با روش هاي نوين تدريس دانشجو محور❖
آشنايي با روش هاي نوين سنجش آموخته ها❖

سرف ل ها ردیف

تدارک هدف های آموزشی 1

سازوکار طراحی درس 2

سازوکار یادگیری 3

یادگیری فعال 4

اصول تدریس خوب 5

نوآوری درآموزش مهندسی 6

سنجش یادگیری 7

ارزشیابی برنامه های آموزشی  8

ساعت24؛     مدت (    مقدماتی و تکمیلی) مهارت های یادگیری و   یاددهی

دکتر حسین معماریان
استاد بازنشسته دانشگاه تهران و
سیرئیس کرسی یونسکو در آموزش مهند

1400/5/17و19و24و26و2031-17ساعت 

ویژه رشته های فنی و مهندسی

1400/6/2و7و209-17ساعت 

(آنالین)
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:دورهاهداف 
آشنايي با فرآيند اداري از بررسي و تصويب پايان نامه دانشجويي تا دفاع❖
 ها پرسش, تدوين اهداف, اصول انتخاب موضوع)ارتقاي توانمندي ها و مهارت ها در حوزة روش تحقيق ❖

(ناصول تدوين پايان نامه دانشجويي و ارزيابي آ, طراحي روش تحقيق, و فرضيه هاي تحقيق
ميآشنايي با اصول ارتباط و تعامل مؤثر با دانشجويان تحت راهنمايي و مشاورة عضو هيات عل❖

سرف ل ها ردیف

فرآیند ت ویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه 1

و نظارت استاد راهنما و استاد مشاور از پایان نامه ( مالی و معنوی)طراحی برنامه حمایت 2

تعیین موضوع، اهداف، فرضیه ها، پرسش های پژوهش، روش ممع آوری )اصول روش تحقیق 
(داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، بحث و نتیجه گیری

3

اصول راهبری تدوین گزارش پایان نامه  4

...نامه در  الب تولید مح ول، ارائه خدمت، انتشار مقاله و کاربردی نمودن نتایج پایان 5

ساعت4مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی؛     مدت      

دكتر رضا رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

1400/5/23و1026-8ساعت 

یدکتر مجید نیلی احمد آباد
عضو هیات علمی و

تهرانرئیس  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه

دكتر بابک نجار اعرابی
یلی عضو هیات علمی و معاون پژوهشی و تحصیالت تکم
دكتر منوچهر مرادیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

(آنالین)
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمند ي ها و مهارت ها در حوزة كارآفريني و كسب و كار❖
آشنايي با اصول كارآفريني و مهارت راه اندازي و مديريت كسب و كارهاي نوپا❖
آشنايي با كارآفرينان موفق❖
يآشنايي با زمينه هاي كسب و كار در رشته هاي تحصيلي دانشگاهي در حوزة تخصص❖

سرف ل ها ردیف

تجارب کسب وکار موفق در رشته تح یلی 1

خال یت و پرورش ایده های خال انه کارآفرینانه در رشته تح یلی 2

نوشتن طرح کسب و کار 3

مهارت راه اندازی کسب و کار 4

روش های تامین منابع مالی و سرمایه طرح های کارآفرینانه 5

برندسازی و حقوق کسب و کار 6

ساعت 4کارآفرینی و مهارت های کسب و کار      ؛     مدت 

دکتر محمود احمدپور داريانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

1400/5/10و1212-10ساعت 

(آنالین)
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:دورهاهداف 
آشنايي با اصول پروژه يابي، فنون مذاكره و ضوابط عقد قرارداد❖
آشنايي با فعاليت هاي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و زمينه هاي فعاليت آن❖
بيان تجربيات موفق❖

سرف ل ها ردیف

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها در بر راری ارتباط با مامعه و صنعت 1

عوامل موثر بر تقویت ارتباط دانشگاه با مامعه و صنعت 2

مهارت پروژه یابی 3

راهلارهای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و مامعه 4

با مامعه و صنعتفنون مذاکره و تعامالت  5

(آنالین)
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:دورهاهداف 
ارتقاي توانمند ي ها و مهارت ها در حوزة فعاليت هاي بين المللي❖
آشنايي با موسسات و مجامع بين المللي براي همكاري مشترك در حوزة تخصصي❖
آشنايي با اصول همكاري هاي بين الملل در حوزة تخصصي ❖

سرف ل ها ردیف

دیپلماسی علم و فناوری 1

آشنایی با ظرفیت های بین المللی دانشگاه تهران 2

آشنایی با اتحادیه ها و سازمان های بین المللی دانشگاهی 3

اصول مذاکرات و تعامالت بین المللی دانشگاهی 4

پروتلل های بین المللی آموزش عالی 5

مهارت های فعالیت  در حوزه ی بین الملل 6

ساعت6مهارت های فعالیت های بین المللی؛     مدت 
دکتر علیار جوادی

دکتر مژگان عباسی
آقای عبدالمجید اسکندری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و  هلمهولتز آلمان و
ان رییس انجمن دانشگاهیان و متخصصان ایرانی در آلم

عضو هیات علمی و
رانسرپرست مرکز نیازسنجی و پروژه یابی دانشگاه ته

121400/5/30-10ساعت مدیر کل اداره روابط بین الملل دانشگاه تهران

1400/6/1و123-10ساعت 

(آنالین)
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:دورهاهداف 
آشنايي با مؤلفه هاي مسئوليت اجتماعي در دانشگاه ها❖
جتماعيشنايي با تجارب ملي و بين المللي در حوزة ارتباط با جامعه و مسئوليت پذيري ا❖
آشنايي با زمينه هاي ارتباط دانشگاه و جامعه در هر رشتة تخصصي دانشگاهي❖

سرف ل ها ردیف

مسئولیت  امتماعی دانشگاه ها؛ اصول و مفاهیم 1

هتجارب دانشگاه های داخلی و خارمی در حوزه ی مسئولیت پذیری امتماعی نسبت به مامع 2

مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های داوطلبانه؛ ضرورت و کارکردها 3

ویژگی های دانشگاه امتماعی و مسئولیت پذیر 4

راهلارهای تحقق دانشگاه امتماعی و مسئولیت پذیر 5

(آنالین)
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:دورهاهداف 
هاي جديد در اخالق آموزش و پژوهشآوردآشنايي با ره❖
افزايش تعامل اخالقي با دانشجو ❖
دگيريوياافزايش مهارت تشخيص و حل مسائل اخالقي در فرايند ياد دهي ياددهي❖
ارتقاي اخالق حرفه اي اعضاي هيات علمي❖

سرف ل ها ردیف

چیستی اخالق حرفه ای و دو رویلرد فردی و سازمانی آن 1

ای با آموزشارتباط دو سویه اخالق حرفه 2

یادگیری-مسئولیت های اخال ی در فرآیند یاد دهی  3

نامهنهای اخال ی در هدایت رساله و پایامسئولیت 4

های اخال ی در فرآیند فعالیت های پژوهشیمسئولیت 5

های اخال یهای تشصیص و حل مسائل اخال ی در آموزش و پژوهش با تاکید بر دو راههمهارت 6

ساعت10اخالق حرفه ای اعضای هیات علمی؛     مدت      

دکتر احد فرامرز قراملکی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و 

رئيس انجمن علمی اخالق کاربردی ايران

121400/5/9-8ساعت 

171400/5/10-13ساعت 

(آنالین)
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:دورهاهداف 
اهيارتقاي مهارت هاي ارتباطي، انعطاف پذيري، كارگروهي، حل مسئله، سواد رسانه اي در جامعة دانشگ❖
ارتقاي مهارت هاي حرفه اي در حوزة فرهنگي و اجتماعي❖
ارتقاي مهارت ها در حوزة تعليم و تربيت❖

سرف ل ها ردیف

هوش هیجانی و مهارت های خودمدیریتی، آگاهی امتماعی و مدیریت رابطه 1

مفهوم ارتباطات، امرای فرآیند ارتباط، سطوح ارتباط، عوامل موثر در ارتباط 2

شص یت، شناخت، خدمت و رفتار مناسب 3

انواع ارتباط و روش های ایجاد آن  4

ط بهمدلی، حل مساله، مرزبندی روا)مهارت های بر راری ارتباط موثر با دانشجویان و هملاران
(مدیریت استرسانسانی،

5

نقش مهارت های ارتباطی در تعلیم و تربیت 6

(آنالین)
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(ریال)دورههزینه(ساعت)مدت عنوان دوره

41,580,000اه آشنایی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگ

145,530,000(  مقدماتی)های یادگیری و  یاددهیمهارت

ژه وی–( مقدماتی و تلمیلی)مهارت های یادگیری و  یاددهی
رشته های فنی و مهندسی

249,480,000

41,580,000مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی

41,580,000های کسب و کار کارآفرینی و مهارت

41,580,000پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهادهای امرایی

62,370,000های بین المللیهای فعالیتمهارت

41,580,000ارتباط با مامعه و مسئولیت پذیری امتماعی

103,950,000ای اعضای هیات علمیاخالق حرفه

83,160,000های ارتباطی و تربیتیمهارت

. د شدهزینه  برگزاری دوره ها برای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، توسط دانشگاه پرداخت خواه: نکته❖

از بدو خدمت تا دانشیاری: خالصه دوره های مرحله



:دوره های مرحله
از دانشیاری تا استادی
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:دورهاهداف 
آشنايي با مفاهيم حوزه اخالق آموزش و پژوهش❖
تبيين چالش ها و ابهامات حوزه اخالق آموزش و پژوهش❖
شناخت راهكارهاي توسعه فردي در حوزه اخالق آموزش و پژوهش ❖
شناخت راهكارهاي گسترش و نهادينه سازي اخالق آموزش و پژوهش❖

سرف ل ها ردیف

مروی بر مفاهیم حوزه اخالق آموزش 1

مروی بر مفاهیم حوزه اخالق پژوهش 2

واکاوی ابهامات حوزه اخالق آموزش و پژوهش 3

بررسی چالش ها و ارائه راهلارهای متناسب در مهت غلبه بر آن ها 4

بررسی اصول و راهلارهای ارتقا فردی در حوزه اخالق آموزش و پژوهش 5

شرح راهلارهای نهادینه سازی اخالق آموزش و پژوهش در مامعه آموزشی و دانشگاهی 6

ساعت4هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه اخالق آموزش و پژوهش؛     مدت      

دکتر احد فرامرز قراملکی
121400/5/16-8ساعت 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و 
رئيس انجمن علمی اخالق کاربردی ايران

(آنالین)
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:دورهاهداف 
ارتقاي بهره وري در حوزه آموزش و يادگيري و ياددهي❖
شناخت روش هاي  و ابزار هاي نوين يادگيري و ارزيابي❖
ارتقاي مهارت هاي هدايت و مديريت كالس و تعامل موثر با دانشجويان❖
شناخت تجربيات برتر در حوزه تدريس❖

سرف ل ها ردیف

تلنیک های تولید محتوای آموزشی اثر بصش 1

طرح ریزی ارائه مطالب 2

ها و ابزارهای نوین و اللترونیلی آموزشی بررسی تلنیک 3

روش های ارزیابی و دریافت بازخورد 4

تبیین چالش ها و فرصت های روش های یادگیری نوین و اللترونیک 5

ساعت4هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه یادگیری و یاددهی؛     مدت 

دکتر سید حسین حسینی

دکتر عباس بازرگان هرندی
شبکه استاد پیشکسوت برگزیده دانشگاه تهران و مشاور1400/6/6و1210-10ساعت 

کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه

عضو هیات علمی و 
معاون آموزشی دانشگاه تهران

(آنالین)



18

:دورهاهداف 
شناخت فرصت هاي موجود در حوزه پروژه يابي و ارتباط با صنعت و نهاد هاي اجرايي❖
آشنابي با روش هاي تسهيل پروژه يابي و همكاري با صنعت❖
آشنايي با چگونگي شكل دهي شبكه هاي همكاري❖

سرف ل ها ردیف

مروری بر املانات و تسهیالت مومود در حوزه هملاری با صنعت و نهاد ها 1

تیم سازی و ارتقا توانمندی ها در مهت امرای پروژه ها 2

شلل دهی و گسترش  شبله هملاری با صنعت و نهاد ها 3

نلات و اصول مرتبط با  راردادها 4

بیان تجربیات موفق در حوزه ارتباط موثر با صنعت و نهادها 5

های کاربردی، ارتباط با صنعت و نهادهای اجرایی؛هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه پژوهش

دکتر محمد رحیمیان

دکتر رحمت ستوده قره باغ
انعضو هیات علمی  و معاون پژوهشی دانشگاه تهر

101400/5/10-8ساعت 

121400/6/7-10ساعت 

ساعت4مدت 

دکتر ناصر مهردادی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

(آنالین)



19

:دورهاهداف 
آشنايي با امكانات و فرصت هاي موجود در حوزه فعاليت هاي بين المللي❖
آشنايي با موسسات و مجامع بين المللي براي همكاري مشترك در حوزة تخصصي❖
آشنايي با اصول همكاري هاي بين الملل در حوزة تخصصي❖

سرف ل ها ردیف

آشنایی با تجارب موفق در حوزه هملاری های بین اللملی 1

آشنایی با ظرفیت های بین المللی دانشگاه تهران 2

آشنایی با اتحادیه ها و سازمان های بین المللی دانشگاهی 3

اصول مذاکرات و تعامالت بین المللی دانشگاهی 4

پروتلل های بین المللی آموزش عالی 5

ساعت4هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه فعالیت های بین المللی ؛     مدت 

دكتر محمد حسين صراف زاده

دکتر رحمت ستوده قره باغ
عضو هیات علمی دانشگاه تهران121400/5/3-8ساعت 

عضو هیات علمی و 
معاون بین المللی دانشگاه تهران

(آنالین)



20

:دورهاهداف 
گاهيارتقاي مهارت هاي ارتباطي، انعطاف پذيري، كارگروهي، حل مسئله، سواد رسانه اي در جامعة دانش❖
آشنايي با بسترهاي نوين ارتباطي❖
ارتقاي مهارت هاي حرفه اي در حوزة فرهنگي و اجتماعي❖
بررسي چالش ها در حوزه ارتباطي و تربيتي❖

ساعت4هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه ارتباطی و تربیتی؛     مدت 

دكتر نيما قربانی 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

111400/6/7-7ساعت 

سرف ل ها ردیف

هوش هیجانی و مهارت های خودمدیریتی، آگاهی امتماعی و مدیریت رابطه 1

مفهوم ارتباطات، امرای فرآیند ارتباط، سطوح ارتباط، عوامل موثر در ارتباط 2

بررسی فرصت  ها و چالش ها در بستر های نوین ارتباطی 3

انواع ارتباط و روش های ایجاد آن  4

ط بهمدلی، حل مساله، مرزبندی روا)مهارت های بر راری ارتباط موثر با دانشجویان و هملاران 
(مدیریت استرسانسانی،

5

هوش هیجانی و مهارت های خودمدیریتی، آگاهی امتماعی و مدیریت رابطه 6

(آنالین)



دوره های اختیاری



22

:دورهاهداف 
آشنايي با مفاهيم استارت آپ ❖
آشنايي با اصول راه اندازي استارتاپ و مديريت كسب و كارهاي نوپا❖
آشنايي با اصول طراحي بوم كسب و كار❖
صصيآشنايي با زمينه هاي راه اندازي استارت آپ در رشته هاي تحصيلي دانشگاهي در حوزة تخ❖

سرف ل ها ردیف

معرفی مفاهیم مرتبط با استارت آپ ها و تفاوت آن با دیگر انواع کسب و کارها 1

مهارت های فرصت شناسی و نوآوری و پرورش ایده های استارت آپی در فضا دانشگاهی 2

آشنایی با بوم کسب و کار و طراحی و تلمیل آن 3

تیم سازی و فرهنگ سازمانی استارت آپ ها 4

روش های تامین منابع مالی و سرمایه در استارت آپ ها 5

ساعت4استارت آپ های دانشگاهی؛     مدت 
دکتر عباس زارعی هنزکی

1400/5/4و1218-10ساعت 
عضو هیات علمی و 

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

(آنالین)



23

:دورهاهداف 
كريآشنايي با اهميت و نقش مالكيت ف❖
ريآشنايي با مفاهيم حوزه مالكيت فك❖
تنتآشنايي با چگونگي فرآيند ثبت پ❖
آشنايي با حقوق مالكيت فكري❖

آشنايي با پايگاه هاي جستجوي اختراع و نحوه ارزيابي❖
كسب مهارت در زمينه تحليل پتنت❖
كسب مهارت در تكميل فرم گزارش جستجو❖
آشنايي با روند ثبت اختراعات ملي و بين المللي❖

سرف ل ها ردیف

(اختراع، عالمت تجاری، طرح صنعتی و غیره)م ادیق ماللیت فلری  1

تعریف پتنت و بیان اهمیت آن 2

شرایط احراز پتنت و مراحل ثبت آن 3

نلات ضروری نگارش اسناد ماللیت فلری 4

آشنایی با روش های مستجوی پتنت 5

شرایط اختراع پذیری 6

معرفی بانک های اطالعاتی مهت مستجوی اختراعات 7

آشنایی با استراتژی های مستجوی پتنت و مراحل ثبت پتنت 8

ساعت8مالکیت فکری؛     مدت 

دکتر محمدرضا نقوی
معاون دانشجویی و عضو هیات علمی و

نسازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهرا

171400/5/6-15ساعت 

دکتر سعید حبیبا

عضو هیات علمی و
مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

1400/5/13و1720-14ساعت 

(آنالین)



24

:دورهاهداف 
آشنايي با ضرورت و اهميت فعاليت هاي گروهي و تيم سازي❖
آشنايي با اصول و مباني تيم سازي❖
ارتقا مهارت هدف گذاري و برنامه ريزي تيمي❖
ارتقا مهارت ارتباط موثر گروهي و مديريت تعارض❖

ساعت6فعالیت های گروهی و تیم سازی ؛     مدت 

یدکتر محمدرضا کرامت
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

1400/6/13و14و1215-10ساعت 

سرف ل ها ردیف

تعاریف و مفاهیم فعالیت گروهی و تیم سازی 1

تشلیل و پرورش تیم 2

تبیین ارزش های گروهی و  وانین تیمی و هدف گذاری 3

مباحثه و ت میم گیری گروهی  4

هدایت روابط تیم و مدیریت تعارض 5

رهبری و مدیریت تیم 6

(آنالین)



25

:دورهاهداف 
ر دانشگاه هاد HSEآشنايي با اهداف و برنامه هاي نظام مديريتي مهندسي❖
HSEمعرفي ضرورت ها، دستاوردها و مزاياي استقرار نظام يكپارچه ❖

-HSEترسيم رئوس كلي و سرفصل هاي مديريتي و مهندسي مرتبط با ❖ MS

ساعت 4بهداشت و سالمت در محیط کار؛     مدت 

دکتر مصطفی پویاکیان

سرف ل ها ردیف

در دانشگاه ها چگونه عمل می کندHSEسیستم مدیریت  1

در دانشگاه هاHSEساختار و تشلیالت 2

در دانشگاه هاHSEسازوکارها و برنامه های عملیاتی  3

HSEخط مشی و تعهد دانشگاه ها به نظام  4

آمارها و شواهد چه می گویند 5

در دانشگاه هاHSEپایش عمللرد 6

ساختمان ها و طبقه بندی آن از منظر خطر 7

بهداشت و ایمنی دانشکده معاون پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1400/6/8و129-10ساعت 

(آنالین)



26

:دورهاهداف 
ارتقا مهارت هاي فردي❖
حفظ و ارتقا وضعيت سالمت❖
ايجاد احساس شادي، آرامش و تندرستي❖

سرف ل ها ردیف

مهارت های ارتباطی 1

مهارت مدیریت استرس و خشم 2

مهارت حل تعارض 3

خودمرا بتی در فضای مجازی 4

خودمرا بتی دراضطراب فراگیر  5

خودمرا بتی در افسردگی 6

خودمرا بتی در خودکشی 7

ساعت4خود مراقبتی؛     مدت 

121400/6/16-8ساعت 

عضو هیات علمی و 
هرانرئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ت

دکتر الهه حجازی

دكتر رضا رستمی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

(حضوری)



27

:دورهاهداف 
آشنايي با ضرورت و جايگاه مديريت دانش❖
آشنايي با مفاهيم و تعاريف مديريت دانش❖
آشنايي با مديريت دانش شخصي❖
مديريت برندينگ شخصيآشنايي با ❖

ساعت 4مدیریت دانش؛     مدت 

دکتر محمد موسی خانی
121400/5/20-8ساعت 

سرف ل ها ردیف

تعاریف داده، اطالعات، دانش و ویژگی های آن ها 1

اصول، مفاهیم و کلیات مدیریت دانش 2

فرآیند های تولید دانش 3

مروری بر راهلارهای استصراج و اکتشاف دانش 4

عناصر اساسی و محوری مدیریت دانش 5

اصول مدیریت برندینگ شص ی 6

تلنیک ها و ابزارهای مدیریت برندینگ شص ی 7

عضو هیات علمی و 
مدیر کل موسسه انتشارات دانشگاه تهران

(آنالین)



28

:دورهاهداف 
(شواهد ساخته و پرداخته ذهن نباشد)تشخيص و ديدن شواهد مطابق با حقيقت ❖
كسب مهارت براي تشخيص مشكل از موقعيت ❖
كسب معيار هاي مناسب براي قضاوت ❖
(يافتن راه حل عملي)تشخيص مشكل و راه حل اجرايي براي آن ❖
تميز حقيقت از سفسطه❖

سرف ل ها ردیف

تعریف مفهوم علمی، پیشینه این علم 1

Critical Thinking 2بیان فرآیند تفلر نقاد 

Analysisمشلل و کسب توانایی بررسی مشلل 3

Communicationsل ارتباط با دیگران برای حل مشل 4

Creativityبازنگری فرضیه ها  5

Open minded 6تفلر بدون پیش فرض

Problem Solvingحل مساله  7

Dataیا Textشناخت مغالطه ها چه به صورت  8

ساعت 4تفکر انتقادی؛     مدت 

دکتر حمیدرضا یزدانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

1400/5/11و1213-10ساعت 

(آنالین)



29

:دورهاهداف 
آشنايي با روان شناسي مثبت و كاربرد آن در زندگي شخصي و حرفه اي❖
كسب مهارت و اصول گفت وگوي همدالنه و ذهن آگانه❖
كسب مهارت حل مسئله و كاربرد آن در زندگي شخصي و حرفه اي❖
كسب مهارت تغيير رفتار جهت ارتقاي فضايل و خصايل اخالقي❖
كسب مهارت سبک زندگي اخالق محور و تقويت فضايل اخالقي ❖

سرف ل ها ردیف

مثبتشناسی روانهای مهارت 1

کشف نقاط  وت خود و دیگران 2

ذهن آگاهانهگوی  وگفتهای ارتباطی و مهارت 3

عفو و گذشت و رسیدن به آرامش درونی 4

مدیریت چرخه حل مساله 5

مهارت تغییر رفتار 6

ساعت 24مهارت نیک زیستن؛     مدت 

دکتر محمد خدایاری فرد
تهراندانشگاه استاد پیشکسوت 

1400/4/21و1728-14ساعت 

1400/5/4و11و18و1725-14ساعت 

1400/6/1و178-14ساعت 

ساعت از 8این دوره مشمول 
امتیازات اشاره شده در آیین نامه 

 های افزایش توانمندی ها و شایستگی
.حرفه ای اعضای هیات علمی است

(آنالین)



30

. د شدهزینه  برگزاری دوره ها برای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، توسط دانشگاه پرداخت خواه: نکته❖

(ریال)هزینه دوره (ساعت)مدت عنوان دوره

41,580,000استارت آپ های دانشگاهی 

83,160,000ماللیت فلری

62,370,000فعالیت های گروهی و تیم سازی 

41,580,000بهداشت و سالمت در محیط کار

41,580,000خود مرا بتی

41,580,000مدیریت دانش

41,580,000تفلر انتقادی

83,160,000مهارت نیک زیستن

خالصه دوره های اختیاری



، اعضگای ییگاع عیمگی)آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاا  ✓
ن قبل از انتصگا،، یگی)و سازمان یای کشور و منطقه ( کارکنان و مدیران

؛(خدمت و پس از آن
ارائه خگدماع آموزیگی، مشگاور  ای و عاریگه یاری نرآینگدیای آمگوزش ✓

سازمان یای صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی؛
اعگگا از نیازسگگنطی، یرایگگی و ررنامگگه ری ی )مگگدیریت نرآینگگد آمگگوزش ✓

ررای سازمان یا؛( آموزیی، اجرا و ارزیاری اثررخشی
ان مدل یای یایستای و اجرای کانون ارزیاری و توسگعه مگدیران و کارکنگ✓

سازمان یای صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی؛
ر           ررگ اری آزمون یای استخدامی، مهارتی، تبدیل ویع و غیگ✓

(.  یضوری و غيریضوری)

خدمات مرکز آموزش های ضمن خدمت



۲۹پالک -جاللیهاپرکینگ-رنسیده هب خیابان پورسینا-خیابان شازندهم آرذ-بلوار کشاورز-تهران 


