
 

 

 

 

 

 

 61113594- 211  
 های ضمن خدمت دانشگاه تهران  آذر، نرسیده به خیابان پورسینا، پارکینگ جاللیه، مرکز آموزش 16: بلوار کشاورز، خیابان آدرس

 stc.ut.ac.ir  stc@ut.ac.ir  @stc_ut  @stc_ut  

های آزمون دوره امکان شرکت در های آموزش ضمن خدمت کارکنان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و   کلیه دوره ،با توجه به شرایط موجود  •
 . در بازه اعالمی میسر می باشدآموزشی 

 گیرد. ها ، از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میرسانی  کلیه اطالع •

 بسمه تعالی 
افزایی همکاران محترم دانشگاه تهران، براساس برنامه ریزی  ها و توان رساند در راستای ارتقا مهارت به استحضار می

به شرح ذیل می  های عمومی و تخصصی شامل دوره   1400 شش ماه نخست سالصورت گرفته تقویم آموزشی  
از طریق سامانه مدیریت آموزش  شته گذ  روال  مطابقدر دوره های  عمومی  کارکنان محترم ثبت نام و باشد.

 انجام می گردد.   23/1422 /11لغایت   23/1422 / 24کارکنان، مدیران و اساتید از تاریخ  

منوط به معرفی از سوی واحد متقاضی اجرای دوره و داشتن پست  شغلی -تخصصیثبت نام در دوره های  نکته:
 کارکنان، مدیران و اساتید ثبت نام فعال نمی گردد. سازمانی مرتبط می باشد و در سامانه مدیریت آموزش 

 

های عمومیدوره   
 

   فناوری اطالعات             

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

 ICDL 1&2  ی وتر یهفتگانه کامپ ی مهارت ها محتوا محور 130 0
 Word ی مهارت واژه پرداز  محتوا محور 12 2,184,000
با اكسل، ورد و   ی دهو گزارش یگير گزارش محتوا محور 12 2,184,000

 پاورپوينت 
 ی ادار   ونیبا سامانه اتوماس ییآشنا محتوا محور 2 364,000

 EXCELمهارت صفحات گسترده  محتوا محور 12 2,184,000
 power pointمطالب با   هی مهارت ارا محتوا محور 12 2,184,000
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 سالمت                      

 

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

 HSEكرونا و  محتوا محور          4     728,000
خود مراقبتي و نقش آن در حفظ و ارتقا سالمت   محتوا محور 4 728,000

 روان 
 

 

   افزایی فردی و سازمانی  مهارت

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

 مستند سازي در سازمان  محتوا محور 12 2,184,000
نقش کارکنان در کاهش اتالف ها و حل   محتوا محور 8 1,456,000

 مساله در سازمان 
 گیریمهارت حل مسئله و تصمیم محتوا محور 8 1,456,000
 بهبود سيستم ها و روش ها آنالین  12 2,184,000
 زمان  ت ی ریمد محتوا محور 6 1,092,000
 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز  محتوا محور 6 1,092,000
 ی نگارش و مکاتبات ادار  نییآ ن ی آنال 12 2,184,000
 اصول ارتباطات و رفتار سازمانی  محتوا محور 8 1,456,000
 (5s)نظام آراستگی در محیط کار محتوا محور 8 1,456,000
یابی نظام    تکنیکهای خالقیت و ایده محتوا محور 8 1,456,000

 پیشنهادها 
 عزت نفس  ت یتقو محتوا محور 12 2,184,000
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 ديني فرهنگي اجتماعي              

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

 مسؤلیت و سالمت اجتماعی  محتوا محور     3 546,000
 ی فرهنگ سازمان  ت ی ریمد آنالین  8 1,456,000
 اخالق حرفه ای  محتوا محور 12 2,184,000

 

 

 

 توجيهي بدو خدمت 

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

 توجيهي بدو خدمت  محتوا محور     60  
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منوط به معرفی از سوی واحد متقاضی اجرای دوره و داشتن پست  شغلی -تخصصیثبت نام در دوره های  نکته:
 فعال نمی گردد.  ثبت نام  و در سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید  سازمانی مرتبط می باشد 

های تخصصیدوره   
  

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

000,628 ,2  اخالق حرفه اي كاركنان حراست  حراست اداره کل   محتوا محور 12 
 یی دانشجو ی تشکلها  ییشناسا حراست اداره کل   محتوا محور 8 752,000 ,1
 ی دانشگاه با اشخاص خصوص یدر قراردادها ی داور  ی اداره کل امور حقوق آنالین  20 4,380,000
اداره کل برنامه ریزی و   آنالین  12 2,628,000

 نظارت آموزشی 
 شيوه نامه تدوين برنامه درسی 

برنامه ریزی و  اداره کل  آنالین  8 1,752,000
 نظارت آموزشی 

 شيوه نامه بازنگری برنامه درسی 

و   یز یاداره کل برنامه ر آنالین  4 876,000
 ی نظارت آموزش

هاي مشترك با  آشنايي با شيوه نامه برگزاري دوره
 هاي معتبر بين المللي دانشگاه

اداره کل برنامه ریزی و   محتوا محور 16 3,504,000
 نظارت پژوهشی 

 و تحليل پتنت   یبا حقوق مالكيت فكر  یآشناي

2,628,000 
 

  اداره كل امور پژوهش آنالین  12
 هاي كاربردي 

در بخش ارتباط   یابیپروژه    یها و روش ها کیتکن
 با صنعت 

توسعه خدمات رفاهي الكترونيك )ارائه خدمات   اداره کل رفاهی  آنالین  20 4,380,000
متناسب با شرايط روز به صورت مجازي و   یرفاه

 ( یالكترونيك
 ی مجاز  یدر فضا یسواد رسانه ا  اداره کل روابط عمومی  محتوا محور 8 1,752,000
3,504,000 16 

 
اداره کل طرح های   آنالین 

 عمرانی 
  یکیالکتر   یمصرف انرژ   ییو صرفه جو  یساز  نهیبه

 در ساختمان
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 عنوان دوره  ردخواست کننده روش ربگزاری  مدت )ساعت (              )ریال(هزینه دوره        

  یاداره کل طرح ها آنالین  16 3,504,000
 ی عمران

 قراردادها نی امور فني و اصول تدو

 كارپردازان  یآموزش استفاده از سامانه ستاد برا  ی اداره کل مال ن ی آنال 4 876,000 
 ی تعهد یحسابدار  - یکارشناسان حسابدار  ی اداره کل مال ن ی آنال 2 438,000

/ اداره كل   یداره کل مالا  آنالین  12 2,628,000
هاي   امور پژوهش
 كاربردي 

و   مه یو مقررات ب  نی قوان   - یکارشناسان حسابدار 
 اتیمال

 بر عملکرد  ی مبتن یز یبودجه ر بودجه و اعتبارات  حضوری  8 1,752,000
ضمن  مرکز آموزش  ن ی آنال 16 3,504,000

خدمت/اداره کل برنامه  
 ی و تحول سازمان  یز یر

 ی اثربخش یابیو ارز ی آموزش یازسنجین 

آموزش دانش و مهارت های احیای قلبی ریوی پایه   مرکز بهداشت و سالمت   آنالین  16 3,504,000
و پیشرفته براساس دستورالعمل های انجمن قلب  

 آمریکا
کسب و    یندهایفرآ   یحرفه ا  لگر یدوره جامع تحل اطالعات مرکز فناوری   محتوا محور 24 5,256,000

 ستم یس لی تحل -کار
مرکز یادگیری الکترونیکی   محتوا محور 20 4,380,000

 و مدیریت دانش 
- تکنیک ها و روش های تولید محتوای الکترونیکی 

و   یالكترونيك یکارشناسان اداره خدمات يادگير 
 توليد محتوا 

مرکز یادگیری الکترونیکی   آنالین  50 950,000 ,10
 و مدیریت دانش 

(Training for Trainers)-  کارشناسان اداره
 و توليد محتوا  ی الكترونيك  یخدمات يادگير 

 ( PECآزاد )  یبا سامانه مرکز آموزش ها ییآشنا آزاد  یدفتر آموزش ها آنالین  4 876,000
 ی مجاز   یفضا یها سکی با فرصت ها و ر ییآشنا ی اداره کل فرهنگ آنالین  12 2,628,000

 
5,256,000 

بودجه و  اداره  ن ی آنال 24
اعتبارات/اداره کل برنامه  

 ی و تحول سازمان  یز یر

 و کارکردن با داده در اكسل  لی دوره حرفه اي تحل

 


