
تقویم دوره های

افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای

اعضای هیات علمی

1401زمستان 
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ساعت12مدت  یاددهی     ویادگیریمهارت های 
کیوان صالحیدکتر 

بهمن ماه   26و 1419-18ساعت 

اسفند ماه143-18ساعت 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ساعت4مدت   آموزشی                                               ارزشیابی
دکتر  محمد دادرس

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
ماهبهمن 1523-17ساعت 

اسفند ماه151-17ساعت 
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ساعت4مدت   دانشجوییپژوهش هایراهبریومدیریت

ساعت6مدتاجرایینهادهایوصنعت با ارتباط پروژه یابی

ماهبهمن 1430-18ساعت 

دکترعلیرضا بدیعی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد میره ای

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ساعت6مدتمهارت های فعالیت های بین المللی                

عبدالمجید اسکندری
بهمن ماه30و 1123-14ساعت 

نتهراروابط بين الملل معاونت بين الملل دانشگاه مدير كل 

بهمن ماه30و 923-12ساعت 
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ساعت8مدت   (انگلیسی-فارسی)آیین نگارش متون دانشگاهی 

نوروزیمحمدحسیندکتر 
بهمن ماه824-12ساعت 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ساعت4مدت  دانشجویاندرروانیعالمت شناسی تغییرات 
یزمستانیدکتر مهد

بهمن ماه1018-14ساعت 
عضو هيأت علمي دانشگاه کردستان

عالیآشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش

جوادی پوردکتر محمد
بهمن ماه819-12ساعت 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اسفند ماه   83-12ساعت 

اسفند ماه   142-18ساعت 

ساعت8مدت   
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ساعت2مدت   آموزشیرشته ودرسی تدوین برنامهچگونگی 

ساعت2مدت  علمیهیأت اعضایبهمرتبطمقرراتو  قوانین

اسفند ماه      91-11ساعت 

ماهاسفند111-13ساعت 

دکتر محمود کمره ای

دکتر محمود کمره ای 

خانم مریم غاضری

خانم فاطمه مرادی
مه معاون برنامه ريزي و نظارت آموزشي اداره كل برنا

آموزشيريزي و نظارت 

عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه تهران

انعضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه تهر
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اعتس8مدت     اختراعاتبین المللی طبقه بندی
علی باده نوش

بهمن ماه   1818-14و 8-12ساعت 
معنویمدرس آموزش سازمان مالکیت 

ساعت4مدت     فکریمالکیتدانش 

اختراعثبتفرایند و اظهارنامه شکلی ضمائمبررسی
ساعت4مدت  

بهمن ماه      1417-18ساعت 

بهمن ماه817-12ساعت 

محمدمهدی اصل زعیم

مدرس آموزش سازمان مالکیت معنوی

مدرس آموزش سازمان مالکیت معنوی

علی باده نوش
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ساعت4مدت   (اطالعاتورسانهسواد)مهارت های دیجیتال 

دکتر داتیس خواجه ئیان
بهمن ماه   1126-15ساعت 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ساعت6مهارت های فعالیت های بین املللی                مدت 

____

ساعت4مدت      استارت آپ های دانشگاهی
آصف کریمیدكتر 

اسفند ماه8:306-12:30ساعت 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ساعت3مدت   (            آلفاوZنسل )سبک زندگی 
دکتر عباس جواهری محمدی

بهمن ماه   1025-13ساعت 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران



 شگاه سانی دان یروی ان سازی ن موزش و توانمند می)آ یات عل ضای ه ، اع
مدیران ن قبل از انتصاب، حی)و سازمان های کشور و منطقه ( کارکنان و 

؛(خدمت و پس از آن
 موزش ندهای آ ضه یابی فرآی شاوره ای و عار شی، م خدمات آموز ئه  ارا

سازمان های صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی؛
 موزش ند آ مه ریزی )مدیریت فرآی حی و برنا سنجی، طرا عم از نیاز ا

برای سازمان ها؛( آموزشی، اجرا و ارزیابی اثربخشی
ن مدیران و کارک سعه  یابی و تو کانون ارز جرای  ستگی و ا ان مدل های شای

سازمان های صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی؛
ره          برگزاری آزمون های استخدامی، مهارتی، تبدیل وضع و غی

(.  حضوری و غيرحضوری)

خدمات مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان



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


