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شیوههایبرگزاریدورهها

محتوا محور شیوه های 
برگزاری آنالین

حضوری

ترکیبی
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مخاطبیندورهها
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خدمتبدوتوجیهیدوره هایحوزه➢

مقرراتوقوانینحوزه➢

فروشوبازاریابیحوزه➢

مالیواداریامورحوزه➢

امورآموزشیحوزه➢

بازرگانیواقتصادیحوزه➢

خانوادهآموزشحوزه➢

پژوهشیامورحوزه➢

سازمانیوفردیمهارت افزاییحوزه➢

اجتماعیوفرهنگیدینی،امورحوزه➢

روانوجسمسالمتحوزه➢

ارتباطاتواطالعاتفناوریحوزه➢

غیرعاملپدافندوبحرانمدیریتحوزه➢

HSEوسبززیست،محیطانرژی،حوزه➢

حوزه های دوره های میان مدت و کوتاه مدت
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه دوره های توجیهی بدو خدمت

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
12 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران و چشم انداز 1
16 قانون مدیریت خدمات کشوری 2
12 فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسالمی 3
12 کار تیمی و حل مسأله 4
6 ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمتآشنایی با مأموریت 5
12 های اسالمی در نظام اداریای مبتنی بر آموزهاخالق حرفه 6
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه قوانین و مقررات

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 1
4 آشنایی با قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشوری 2
4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی 3
4 آشنایی با قانون برنامه و بودجه 4
4 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 5
4 آشنایی با قوانین برگزاری مناقصات 6
4 آشنایی با برنامه ششم توسعه 7
8 قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی 8
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه بازاریابی و فروش

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
4 روانشناسی مهارت فروش 1

32 مدیریت فروش حرفه ایپکیج 2
50 از مقدماتی تا پیشرفتهایفروش حرفهپکیج  3
10 تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش 4
12 بازاریابی و فروش خدمات 5
16 مدیریت برند و برندینگ 6
8 (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری  7
20 مارکتینگتکست 8
40 دیجیتال مارکتینگپکیج  9
16 (Google Analytics)گوگل آنالیتیک  10
8 مبانی بازاریابی دیجیتال 11
16 استراتژی دیجیتال مارکتینگ 12
8 (SEO)سئو  13
8 تولید محتوا 14
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه امور اداری و مالی

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
24 (2و1)ریزی مالی ریزی و برنامهبودجه 1
50 حسابداری مدیریتپکیج  2
24 های آنآشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت 3
12 مالیاتیحسابداری 4
8 آنحقوقیابعادبررسیوقراردادهای مشارکت 5
20 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 6
20 های مالیتجزیه و تحلیل صورت 7
24 های آنآشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت 8
30 آشنایی با حسابداری تعهدی 9
8 بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه 10
8 دستمزدوحقوقحسابداری 11
12 عملکردبرمبتنیریزیبودجه 12
8 بانکیومالیاسنادبایگانیاصول 13
20 حسابداری مالیاتی 14
30 و کاربرد آن در امور مالی( MIS)سیستم های اطالعاتی مدیریت  15
6 نظارت مالی 16
16 حسابداری مدیریت استراتژیک 17
8 فسادبامبارزهاداری وسالمتارتقاء 18
8 آناستانداردهایواداریمکاتباتاصول 19
8 (5S)نظام آراستگی درمحیط کار  20
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
12 گزارش نویسی کاربردی 21
16 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران 22
20 ایمدیریاری حرفه 23
12 مدیریت روابط عمومی 24
16 توسعه منابع انسانی 25
20 تعهد و تعلق سازمانی 26
8 تعلق خاطر کارکنان 27
12 گزارش نویسی در امور اداری 28
24 مبانی مدیریت اسناد 29
24 آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری 30
8 خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشی ها 31
8 مدیریت جلسات اداری 32
12 برنامه ریزی و کنترل امور خدمات 33
20 اصول و مفاهیم سازماندهی 34
20 نظارت و کنترل در نظام اداری 35
12 نظام تصمیم گیری در امور اداری 36

ادامه حوزه امور اداری و مالی
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه امورآموزشی

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف

12 سازمان های یادگیرنده 1
12 ISO 10015استاندارد  2
12 29990ایزو  3
12 Iwa2ایزو  4
12 هانیازسنجی آموزشی در سازمان 5
8 آشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی 6
12 E-learningآشنایی با آموزش از طریق سیستم  7
8 های نوین تدریس سازمانیروش 8
8 های آموزشیارزشیابی اثربخشی برنامه 9
12 Mendeleyپروپوزال نویسی و مدیریت منابع با  10
8 گری در آموزش های سازمانیمربی 11
8 رویکرد و تکنولوژی های نوین در آموزش سازمانی   12
16 برنامه ریزی استراتژیک آموزش و توسعه 13
8 تکنیک های کاربردی طراحی و برنامه ریزی آموزشی 14
8 مدیریت ریسک آموزش های سازمانی 15
8 ها یادگیری و یاددهی در سازمان 16
24 تربیت ارزیاب جایزه  ملی تعالی آموزش 17
8 طراحی آموزش مبتنی بر شایستگی  با رویکرد 18

8 یت های پایش و اندازه گیری فرایند آموزش با استقرار داشبورد مدیرطراحی شاخص
آموزش 19

8 اخالق حرفه ای دربخش آموزش 20
8 الگوبرداری در آموزش 21
8 هانیازسنجی آموزشی مبتنی بر شناسایی شایستگی 22
8 آشنایی با آموزش مجازی 23

http://e-seminar.ir/


stc.ut.ac.ir13

دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه اقتصادی و بازرگانی

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
8 گذاری در بازارهای نوین قیمتروش 1
2 ایهای بودجهآشنایی با مفاهیم و ثبت 2
8 مجموعه قوانین مالیاتی 3
6 انباردرضایعاتوراکدمازاد،اقالمکنترل 4
8 تحلیل رفتار مصرف کننده 5
30 دوره توانمندسازی صادراتی 6
20 مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی 7
30 امور گمرکی و ترخیص کاال 8
20 نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در سفارش کاال 9
8 مالیاتیمعافیت هایازاستفادهنحوهومالیاتیاظهارنامهتنظیمدرکلیدینکات 10
12 گمرکدرکاالتعرفهتعیینوطبقه بندیاصول 11
8 درگمرککاالقاچاقوتخلفاتقانونیمباحث 12
30 بیت کوین و خرید و فروش ارز در بازار مجازی 13
20 توانمندسازی صادراتی 14
5 ( نیما)آشنایی با نظام یکپارچه سازی معامالت ارزی  15
16 تدوین طرح تجاری 16
16 تدارکاتوخریدمدیریتوبرنامه ریزی 17
20 های آنآشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت 18
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه آموزش خانواده

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
4 ارتباط متقابل همسران 1
4 (شادکامی پایدار)راز شادمانی 2
8 های سالم زیستنمهارت 3
4 اقتصاد خانواده 4
8 آسیب شناسی خانواده  5
6 تربیت فرزند 6
4 حقوق خانواده 7
6 خانواده متعالی در اسالم 8
8 روابط سالم زناشویی 9
12 روانشناسی خانواده 10
4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 11
4 آشنایی با احکام اسالمی 12
8 نهاد خانواده و فرزند پروری 13
8 تربيت جنسی فرزندان 14
8 خانوادهمدیریت احساسات 15
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه امور پژوهشی

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
6 ISIاصول نگارش مقاالت  1
12 آماده سازی کتب و نشریات 2
8 نحوه نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ترویجی 3
12 Mendeleyپروپوزال نویسی و مدیریت منابع با  4
8 روش های جستجو منابع الکترونیکی و مهارتهای اینترنت 5
8 (مهارت های ارائه و گزارش دهی) پرزنتیشن حرفه ای  6
12 مدیریت اطالعات و دانش شخصی در پژوهش 7
8 مفاهیم پایه پژوهش علمی و روش شناسی 8
12 (SPSS)تحلیل های مقدماتی و پیشرفته  9
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه مهارت افزایی فردی و سازمانی

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
24 های کالمیای و مهارتدوره سخنوری، پرزنت حرفه 1
16 مدیریت زمان 2
16 زبان بدن 3
16 MBTIشخصیت شناسی  4
8 کاروکسبدربدنزبانتأثیر 5
16 اینترنتیدرآمدزاییوآفرینیارزش 6
12 های اجتماعیشبکهدرفروشبازاریابیکاربردیابزارهای 7
8 مالیهوش 8
8 استخدامیمصاحبهدرموفقیترازهای 9
8 اید ه هاتجاری سازی 10
8 در سازمانو گروهی کار تیمی  11
6 یادگیری در یادگیری 12
6 هوش هیجانی 13
8 مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار 14
8 گیریتصمیممهارت حل مسئله و  15
8 مهارت های مقابله با استرس و اضطراب 16
8 اصول ارتباطات و رفتار سازمانی 17
12 مستندسازی در سازمان 18
8 تکنیک های خالقیت و ایده یابی نظام پیشنهادها 19
4 تاب آوری 20
12 تقویت عزت نفس 21
8 نقش کارکنان در کاهش اتالف ها و حل مسئله در سازمان 22
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه امور دینی، فرهنگی و اجتماعی

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
12 اخالق حرفه ای 1
8 رهایی از زندان ذهن 2
8 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 3
6 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 4
6 مسئولیت پذیری اجتماعی 5
8 های اجتماعیمهارت 6
8 پاسخگو بودن برای وظایف و رفتار 7
8 آشنايي با تهاجم فرهنگي و شيوه هاي جنگ نرم 8
4 امر به معروف و نهی از منكر 9
12 آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 10
4 دوره آموزشی حجاب و عفاف 11
8 انديشه سياسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی 12
8 آشنايی با مفهوم اقتصاد مقاومتی و بسترسازی فرهنگی آن 13
8 آشنايی با تهاجم فرهنگی و شيوه های جنگ نرم 14
8 سواد رسانه 15
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه سالمت جسم و روان

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
16 دوره توانمندسازی روانشناختی کارکنان 1
8 (جسمی و روانی) بهداشت فردی  2
4 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 3
8 کمک های اولیه و فوریت های پزشکی  4
6 بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری 5
4 ی با چربی خون و عوارض آنیآشنا 6
8 های چهارگانه روابط زوجینمهارت 7
6 انوع بیماری های واگیر و راهکارهای پیشگیری 8
6 نقش والدین در اصالح مشکالت رفتاری کودکان 9
12 اصول تغذیه و آشنایی با مواد غذایی استاندارد 10
8 حرکات اصالحي و ارگونومی در محیط کار 11
4 عوامل استرس زای شغلی 12
12 پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی 13
4 فشارخون ، عوامل و بيماری های زمينه ای فشارخون 14
4 آشنايی با ديابت و راه های پيشگيری از آن 15
4 تالش فردی برای حفظ ترمیم سالمت روان 16
12 خود مراقبتی و نقش آن در حفظ و ارتقا سالمت روان 17
4 آشنايی با بيماریی های گوارشی و كبد چرب 18
4 آشنایی با  سردرد و انواع آن  19
4 آشنایی با بیماری های شایع چشم 20
4 طب سنتی و شناخت مزاج 21
4 HSEکرونا و  22
8 پيشگيری و غلبه بر فرسودگی شغلی 23
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
12 گزارش گيري و گزارش دهي با اكسل، ورد و پاورپوينت 1
16 Excelمهارت صفحات گسترده  2
12 Wordمهارت واژه پردازی  3
12 PowerPointارائه مطالب با  4
16 Accessپایگاه داده  5
8 کاربرد اکسل در حسابداری و مدیریت 6
40 لینوکسپكيج دوره  7
20 شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار 8
20 (BI)هوشمندسازی کسب و کار  9
12 (اصول، چارچوب و استقرار)حاکمیت فاوا  10
20 مدیریت امنیت اطالعات 11
8 رایانش ابری 12
16 متن باز/مهاجرت به نرم افزارهای آزاد 13
14 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 14
12 های فناوری اطالعاتمدیریت پروژه 15
28 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 16
12 معماری فناوری اطالعات سازمانی 17
16 تحلیل و طراح سیستم 18
18 فتوشاپ ویژه بازار کار 19
20 کاربرد علم داده در منابع انسانی 20
6 آشنایی با فضای مجازی و جستجوی موثر در اینترنت 21
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

ادامه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
20 کاربرد علم داده در مدیریت و پروژه 22
8 HSEکاربرد داده در سیستم مدیریت  23

32 SQL Serverمدیریت پایگاه داده  24
16 مقدماتی Pythonزبان برنامه نویسی  25
24 یادگیری ماشین 26
24 Rزبان برنامه نویسی   27
20 Azureداده کاوی با  28
20 داشبوردهای مدیریتی در اکسل 29
20 اینترنت اشیا 30
12 بالکچین و کریپتوکرنسی 31
30 COMFARارزیابی اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار  32
30 (DBMS)سامانه مدیریت پایگاه داده  33
20 متن کاوی 34
24 Visio, outlook, OneNoteنرم افزار های کاربردی  35
20 آشنایی با افزونه های گوگل 36
12 ITIL 37آشنايي با مفاهيم
12 مدیریت وب سایت 38
24 Word pressطراحی سایت با  39
20 مدیریت شبکه 40
20 Ciscoمهندسی شبکه 41
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
4 آشنایی با مدیریت بحران 1
12 جنگ الکترونیک 2
12 امنیت اطالعات 3
12 فناوری اطالعات و شبکه 4
8 آمایش سرزمین 5
8 تهدیدشناسی و تهدیدات 6
8 استتار، اختفاء و فریب 7
8 های مقابلهپردازی و شیوهجنگ روانی، شایعه 8
6 های امنسازه 9
8 اقدامات آفندی دشمن برای تأسیسات حیاتی  10
8 تجهیزات ضدانفجار 11
4 اطفای حریق 12
8 های اولیهکمک 13
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

HSEحوزه انرژی، محیط زیست، سبز  و  

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
20 HSE(سالمت، ایمنی کار و محیط زیست) 1
40 ISO 14001:2015دوره آشنایی و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست  2
16  ISOمبانی، تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد 

50001:2011 3

16  ISOوISO 50001:2011ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد
19011:2011 4

16 ISO 50002:2014مبانی ممیزی انرژی بر اساس استاندارد  5
7 آزمایشگاه سبز 6
9 مدیریت انرژی در ساختمان های اداری 7
5 آموزش، ترویج و فرهنگسازی سبز در سازمان ها و نهادها 8
4 مدیریت فضای سبز 9
3 اصالح الگوی مصرف در محیط اداری 10
8 ساخت و ساز سبز 11
4 توسعه پایدار و دانشگاه سبز 12
6 مبانی محیط زیست و دانشگاه سبز 13
12 بهینه سازی مصرف آب در صنایع و کارخانجات 14
12 هاراهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه 15
8 کلینیک سبز 16
6 الگوی مدیریت سبز 17
12 دانشگاه سبز 18
8 های تجدیدپذیرمدیریت مالی و سرمایه گذاری انرژی 19
18 های تجدید پذیرمدیریت ایمنی در سیستم 20
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دورههایکوتاهمدتومیانمدت

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف
12 های تجدیدپذیرامنیت انرژی و فناوری 21
12 اصول و مبانی انرژی های تجدیدپذیر و جایگزین 22
12 مبانی بهینه سازی مصرف انرژی 23
12 روش های بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی 24
8 مدیریت انرژی در سیستم روشنایی اداری 25
12 بررسی راهکارهای اجرایی مدیریت انرژی در ساختمان 26
12 تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 27
12 هوشمندسازی مصرف انرژی 28

HSEادامه حوزه انرژی، محیط زیست، سبز  و  
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لیست دوره های بلندمدت

(ساعت)مدت دوره  عنوان دوره ها ردیف

144 عمومی- MBAدوره  1
300 گرایش حوزه استراتژی و مدیریت انرژی- MBAدوره  2
248 گرایش بازاریابی- MBAدوره  3
220 گرایش حمل و نقل ریلی- MBAدوره  4
240 گرایش سالمت- MBAدوره  5
208 گرایش صنعت خودرو- MBAدوره  6
272 گرایش مدیریت منابع انسانی- MBAدوره  7
336 گرایش عمومی نفت و گاز- MBAدوره  8
280 (ICT)گرایش فناوری اطالعات و ارتباطات - MBAدوره  9
272 گرایش مدیریت شهری- MBAدوره  10
244 گرایش دارویی- MBAدوره  11
300 گرایش مدیریت تولید و عملیات- MBAدوره  12
224 گرایش مدیریت خدمات- MBAدوره  13
250 لجستیک و حمل و نقل- MBAدوره  14
320 و گازنفتگرایش استراتژی و مدیریت - DBAدوره  15
350 دوره جامع علم داده 16
296 گرایش تحقیق، توسعه و فناوری-دوره عالی مدیریت پروژه  17
288 گرایش دفاعی-دوره عالی مدیریت پروژه  18
288 گرایش فناوری اطالعات و ارتباطات-دوره عالی مدیریت پروژه  19
296 گرایش مهندسی ساخت و احداث-دوره عالی مدیریت پروژه  20
296 گرایش مهندسی نفت و گاز-دوره عالی مدیریت پروژه 21
300 دوره عالی مدیریت فرآیندهای کسب و کار 22
280 دوره عالی مدیریت و مهندسی کیفیت 23
97 دوره جامع بازاریابی دیجیتال 24
140 دوره جامع مدیریت قرارداد 25

http://e-seminar.ir/


آذر، روبروی16تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
 29کوچه طاهری، بن بست عقاب، پالک 

stc@ut.ac.ir

stc.ut.ac.ir

5-61113594-021 ؛88972816-021

9062360-0933

@stc_ut


