
تقویم دوره های

افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای

اعضای هیات علمی

1400زمستان



:دورههایمرحله
ازاستادیاریتادانشیاری
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ساعت6مدت      اجرایی؛نهادو صنعت  با ارتباطپروژه یابی ،

دکتر امین فرجی
81400/12/03-12ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر جبار باباشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران 

ساعت4مدت      ؛     کسب و کارمهارت هایوکارآفرینی

دکتر هاشم آقازاده
اسفندماه3و 161-18ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
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ساعت6مدت      مهارت های فعالیت های بین المللی؛

عبدالمجید اسکندری
(آنالین)

اه تهرانمدیر کل روابط بین الملل معاونت بین الملل دانشگ

ساعت8مدت      مهارت های ارتباطی و تربیتی ؛

دكتر غالمعلي افروز
بهمن ماه30و 1423-18ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی و استاد ممتاز دانشگاه تهران

ساعت12مدت      یاددهی؛و مهارت های یادگیری 

دکتر کیوان صالحی
اسفند7و 4بهمن؛ 1427-18ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران



دورههایاختیاری
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ساعت6مدت      مربیگری و تسهیل گری؛     

دکتر پدرام موسوی
1400اسفند 4و 133-16ساعت 

(آنالین)

ساعت4مدت      خودمراقبتی ؛     

دکتر احمد حاجبی
91400/12/02-13ساعت 

(آنالین)

مدیر کل دفتر سالمت روان وزارت بهداشت

ساعت4مدت      دانشجویان؛رفتاریهیجانیمشکالتشناسایی 

دکتر فرهاد طارمیان
8.301400/11/27-12.30ساعت

(آنالین)

ماعیعضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجت

استاد مدعو مرکز مشاوره دانشگاه تهران
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ساعت4مدت     اطالعات؛     و رسانه  سواد 

دكتر مهدی شریفی
81400/12/01-12ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ساعت4مدت      پژوهشی؛     اثرمدیریت

دکتر حمیدرضا ایرانی
131400/11/25-17ساعت 

(آنالین)

IJMSمدیر مسئول مجله عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ 

ساعت4مدت      معنوی ؛مهارت هایبهبود 

دکتر مسعود جان بزرگی
8.301400/12/07-12.30ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی حوزه و دانشگاه
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ساعت4مدت      مسئولیت پذیری و سالمت اجتماعی ؛     

دكتر غالمعلي افروز
141400/11/27-18ساعت 

(آنالین)

عضو هیات علمی و استاد ممتاز دانشگاه تهران

ساعت4مدت      خودکشی؛از پیشگیری

دکتر فرهاد طارمیان
81400/12/04-12ساعت

(آنالین)

ماعیعضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجت



، 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)

خدماتمرکزآموزشهایحرفهایمدیرانوکارکنان



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


