بسمهتعالی
به استحضار میرساند در راستای ارتقا مهارتها و توانافزایی همکاران محترم دانشگاه تهران ،براساس برنامه ریزی
صورت گرفته تقویم آموزشی شش ماه دوم سال  1400شامل دورههای عمومی و تخصصی به شرح ذیل می باشد.و
ثبت نام کارکنان محترم در دوره های عمومی مطابق روال گذشته از طریق سامانه مدیریت آموزش کارکنان،
مدیران و اساتید از ساعت  9صبح تاریخ  1400/07/20لغایت  1400/07/28انجام می گردد.
نکته :ثبت نام در دوره های تخصصی-شغلی منوط به معرفی از سوی واحد متقاضی اجرای دوره و داشتن پست
سازمانی مرتبط می باشد و در سامانه مدیریت آموزش کارکنان ،مدیران و اساتید ثبت نام فعال نمی گردد.

دورههای عمومی
فناوری اطالعات
عنوان دوره

روش ربگزاری

مدت (ساعت )

هزینه دوره )ریال(

مهارت های هفتگانه کامپیوتر ی ICDL 1&2

محتوا محور

130

0

آشنایی با مدیریت فایل و اسناد

محتوا محور

4

728,000

مهارت واژه پرداز ی Word

محتوا محور

12

2,184,000

مهارت صفحات گسترده EXCEL

محتوا محور

12

2,184,000

مهارت ارایه مطالب با power point

محتوا محور

12

2,184,000

سالمت
عنوان دوره

روش ربگزاری

تغذیه و سالمت در محیط کار
کرونا و HSE

•

محتوا محور
محتوا محور

مدت (ساعت )

هزینه دوره )ریال(
728,000

4

728,000

4

با توجه به شرایط موجود  ،کلیه دوره های مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و در دوره های
محتوا محور امکان شرکت در آزمون دورههای آموزشی در بازه اعالمی میسر می باشد.

•

کلیه اطالع رسانیها  ،از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میگیرد.

آدرس :بلوار کشاورز ،خیابان  16آذر ،نرسیده به خیابان پورسینا ،پارکینگ جاللیه ،مرکز آموزشهای حرفه ای مدیران و کارکنان

@stc_ut

@stc_ut

stc@ut.ac.ir

02161113594

stc.ut.ac.ir

مهارت افزایی فردی و سازمانی
عنوان دوره

روش ربگزاری

مدت (ساعت )

هزینه دوره )ریال(

مدیریت رفتار سازمانی

آنالین(برخط)

8

1,456,000

مهارت حل مسئله و تصمیم گیر ی

محتوا محور

8

1,456,000

نقش کارکنان در کاهش اتالف ها و حل

محتوا محور

8

1,456,000

مساله در سازمان

•

تفکر نقاد

محتوا محور

6

1,092,000

خالقيت و نو آوري در محيط اداري

محتوا محور

8

1,456,000

پيشگير ی و غلبه بر فرسودگی شغلی

محتوا محور

8

1,456,000

مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار

محتوا محور

8

1,456,000

آشنایی با بهره ور ی فردی و سازمانی

آنالین(برخط)

8

1,456,000

مستندساز ی در سازمان

محتوا محور

12

2,184,000

سازمان ياد گيرنده

محتوا محور

4

728,000

تفکر خالق

محتوا محور

6

1,092,000

غلبه بر اهمال کار ی

محتوا محور

6

1,092,000

تقويت توجه ،تمركز و حافظه فعال

محتوا محور

3

546,000

مهارت حل مسئله و تصمیمگیری

محتوا محور

8

1,456,000

مدیریت زمان

محتوا محور

6

1,092,000

آشنایی با مبانی دانشگاه سبز

محتوا محور

6

1,092,000

اصول ارتباطات و رفتار سازمانی

محتوا محور

8

1,456,000

تقویت عزت نفس

محتوا محور

12

2,184,000

سوادرسانه

محتوا محور

8

1,456,000

بهبود سیستم ها و روش ها

آنالین(برخط)

12

2,184,000

با توجه به شرایط موجود  ،کلیه دوره های مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و در دوره های
محتوا محور امکان شرکت در آزمون دورههای آموزشی در بازه اعالمی میسر می باشد.

•

کلیه اطالع رسانیها  ،از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میگیرد.

آدرس :بلوار کشاورز ،خیابان  16آذر ،نرسیده به خیابان پورسینا ،پارکینگ جاللیه ،مرکز آموزشهای حرفه ای مدیران و کارکنان
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دينيفرهنگياجتماعي
عنوان دوره

روش ربگزاری

مدت (ساعت )

هزینه دوره )ریال(

محتوا محور

3

546,000

آشنايي با تهاجم فرهنگي و شيوه هاي جنگ نرم

محتوا محور

8

1,456,000

مدیریت فرهنگ سازمانی

آنالین(برخط)

8

1,456,000

اخالق حرفه ای

محتوا محور

12

2,184,000

مسؤلیت و سالمت اجتماعی

توجيهيبدوخدمت
عنوان دوره
توجيهي بدو خدمت

•

روش ربگزاری

مدت (ساعت )

محتوا محور

60

هزینه دوره )ریال(

با توجه به شرایط موجود  ،کلیه دوره های مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و در دوره های
محتوا محور امکان شرکت در آزمون دورههای آموزشی در بازه اعالمی میسر می باشد.

•

کلیه اطالع رسانیها  ،از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میگیرد.

آدرس :بلوار کشاورز ،خیابان  16آذر ،نرسیده به خیابان پورسینا ،پارکینگ جاللیه ،مرکز آموزشهای حرفه ای مدیران و کارکنان
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نکته :ثبت نام در دوره های تخصصی-شغلی منوط به معرفی از سوی واحد متقاضی اجرای دوره و داشتن پست
سازمانی مرتبط می باشد و در سامانه مدیریت آموزش کارکنان ،مدیران و اساتید ثبت نام فعال نمی گردد.

دورههای تخصصی
عنوان دوره

ردخواست کننده

اصول و فنون مذاکره

اداره کل رفاهی و اداره

روش ربگزاری
آنالین(برخط)

مدت (ساعت ) هزینه دوره )ریال(
2,190,000

10

کل بودجه و اعتبارات
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي

اداره کل فرهنگی

آشنايي با قابلیتها و فرایندهای جدید در سامانه

اداره کل آموزش

آنالین(برخط)
آنالین(برخط)

8

1,752,000

8

1,752,000

جامع آموزش
تهیه و کنترل اسناد خزانه

اداره کل مالی

آنالین(برخط)

4

876,000

سامانه حقوق و دستمزد

اداره کل مالی

آنالین(برخط)

20

4,380,000

آشنایی با اجراي آئين نامه دورههاي پسادكتري

اداره كل برنامه ريزي و

آنالین(برخط)

20

4,380,000

براي كارشناسان پژوهشي

نظارت پژوهشي

آئين دادرسي در امور حقوقي و كيفري با تاكيد بر

اداره کل امور حقوقی

محتوا محور

6,132,000

28

رويه قضائي

•

خبرنگاري و گزارش نويسي (با اینفوگرافی)

اداره کل روابط عمومی

اینفو گرافی

اداره کل روابط عمومی

عكاسي

اداره کل روابط عمومی

برنامه نویسی - PHPکارشناسان فناور ی

مرکز فناور ی اطالعات

آنالین(برخط)

محتوا محور

16

3,504,000

20

4,380,000

20

4,380,000

24

5,256,000

با توجه به شرایط موجود  ،کلیه دوره های مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و در دوره های
محتوا محور امکان شرکت در آزمون دورههای آموزشی در بازه اعالمی میسر می باشد.

•

کلیه اطالع رسانیها  ،از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میگیرد.

آدرس :بلوار کشاورز ،خیابان  16آذر ،نرسیده به خیابان پورسینا ،پارکینگ جاللیه ،مرکز آموزشهای حرفه ای مدیران و کارکنان

@stc_ut

@stc_ut

stc@ut.ac.ir

02161113594

stc.ut.ac.ir

عنوان دوره

ردخواست کننده

روش ربگزاری

نظارت بر پروژه (مديريت كارگاهي)

اداره کل امور خوابگاهها

دوره مربی گر ی فردی و سازمانی
ISO 10015

مدت (ساعت ) هزینه دوره )ریال(

آنالین(برخط)

20

4,380,000

اداره کل خدمات آموزشی آنالین(برخط)

20

4,380,000

آنالین(برخط)

30

6,570,000

مرکز آموزش ای حرفه ای
مدیران و کارکنان

راههاي پيشگيري و درمان بيماريهاي عفوني و

مرکز بهداشت و سالمت

آنالین(برخط)

876,000

4

ويروسي جديد
اورژانس هاي پيش بيمارستاني تخصصي كادر

مرکز بهداشت و سالمت

حضوری

3,504,000

16

درمان
 -CISAکارشناسان امنیت

مرکز فناور ی اطالعات

آنالین(برخط)

32

7,008,000

-EMC Pack ISM + Unityکارشناسان زیرساخت

مرکز فناور ی اطالعات

آنالین(برخط)

20

4,380,000

•

با توجه به شرایط موجود  ،کلیه دوره های مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و در دوره های
محتوا محور امکان شرکت در آزمون دورههای آموزشی در بازه اعالمی میسر می باشد.

•

کلیه اطالع رسانیها  ،از طریق وبسایت و کانال مرکز صورت میگیرد.

آدرس :بلوار کشاورز ،خیابان  16آذر ،نرسیده به خیابان پورسینا ،پارکینگ جاللیه ،مرکز آموزشهای حرفه ای مدیران و کارکنان
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