
 (1401ماه مهر 01تا  شهریور 26های معاونت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی )بندی فعالیتبرنامه زمان
 

 مکان کارشناس مدرس تعداد ساعت روز تاریخ مدت دوره برنامه/ عنوان برنامه نوع ردیف

 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن میانی(پایه و ح ومدیران )سط  .1

 )جلسه اول(
 محمد معرفتی هادی هراتیان 105 9-12 دوشنبه 28/06/1401 6
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 نیا زهرا نظری فاطمه اسکندر 40 9-13 دوشنبه 28/06/1401 12 )جلسه دوم( یندها(اهای دولتی )تمرکز بر فر ریزی در دستگاه برنامه مدیران )سطح میانی(  .2

 علی مهدی محمدحسین حسینی - 10-12 دوشنبه 28/06/1401 2 آشوب تئوری اصول بری بتنزمانی مسا تحوالت تحلیل و تبیین های علمی ارائه یافته  .3

 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن میانی(پایه و ح ومدیران )سط  .4

 (دوم)جلسه 
 محمد معرفتی هادی هراتیان 105 9-12 شنبهچهار 30/06/1401 6

 نیا زهرا نظری فاطمه اسکندر 40 9-13 شنبهچهار 30/06/1401 12 )جلسه سوم( یندها(اهای دولتی )تمرکز بر فر ر دستگاهریزی د برنامه مدیران )سطح میانی(  .5

 محمد معرفتی حسن ورمزیار 29 9-13 چهارشنبه 30/06/1401 8 (دوم)جلسه  (1بینی ) ریزی و پیش ریزی، برنامه تلفیق بودجه شغلی  .6
سازمان فرهنگ و 

 ارتباطات اسالمی

7.  

 1تربیت مدرس

 8 ها و فنون آموزشی)تدریس( روش

 - روزی شبانه مهر 01تا  شهریور 26

 ناهید شفیعی

 لیال مهربانی

 کیومرث رومیانی
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 رضا مهجور سیامک 8 های سنجش و ارزشیابی آموزشی روش  .8

 مقدم رامسیس افتخاری 8 تکنولوژی آموزشی  .9

 احمد ذاقلی 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط  .11

 پور زهرا احمدی 4 شناخت نظام اداری ایران  .11

 بیگی یحیی ایل - - 8-21 مهر 01تا  شهریور 27 - بندی معلمان تربیت ارزیابان نظام رتبه تولید محتوا  .12
 دانشگاه فرهنگیان)نسیبه(

 ساختمان دریا

 

                                                           
 (کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان کل ثبت احوال استان کردستان/ اداره اداره ای کشور/  سازمان آموزش فنی و حرفهوزارت نیرو/  )وزارت امور خارجه/ های متقاضی  دستگاهویژه متقاضیان فردی و . 1
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 مکان کارشناس ساعت تاریخ تعداد دستگاه متقاضی مدت عنوان دوره نوع دوره ردیف

 8 ها و مراکز آموزش عالی نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه آشنایی با آیین شغلی  .1

 دانشگاه صنعتی اراک

120 

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم روزی شبانه مهر 01تا شهریور  26

 170 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفه مهارت عمومی  .2

 120 12 ها( ها ـ آسیب فضای مجازی )فرصت آزاد  .3

 170 8 صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از منظر روانشناسی آزاد  .4

 170 8 اقتصاد دیجیتال آزاد  .5

 50 12 های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش آزاد  .6

 50 4 اصول تغذیه و بهداشت )رفتار خوراکی سالم( عمومی  .7

 50 8 )ارتقای سالمت از طریق ورزش( تناسب اندام عمومی  .8

 15 8 ها و فنون تدریسروش آزاد  .9

 15 6 بهسازی سازمانی مدیران  .11

 15 8 فناوری آموزشی آزاد  .11

 170 8 های پژوهشچگونگی تدوین طرح شغلی  .12

 34 های علمیه خراسان رضوی مرکز خدمات حوزه 8 سنجش و ارزشیابی آموزشی آزاد  .13

 70 بیمه مرکزی 22 ای و اداری کار با رایانه های حرفه مهارت عمومی  .14

 --- وزارت نیرو 8 مدیریت استراتژیکریزی و  برنامه مدیران  .15

 8 مدیریت سبز عمومی  .16

 ها سازمان هدفمندسازی یارانه

35 

 35 12 اصول و مبانی ارتباطات عمومی  .17

 35 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) مدیران  .18

 8 مدیریت دانش سازمانی عمومی  .19
 سازمان فضایی ایران

320 

 100 12 های اداری سازی مکاتبات و نوشته خالصه عمومی  .21

 24 آیین نگارش مکاتبات اداری عمومی  .21

 شورای نگهبان

240 

 233 12 نویسی گزارش عمومی  .22

 207 22 ای و اداری کار با رایانه های حرفه مهارت عمومی  .23

 230 12 اصول و مبانی ارتباطات عمومی  .24

 300 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 6 سالمت اداری و مبارزه با فسادارتقای  عمومی  .25

 سازمان ساتبا 8 معرفت و بصیرت حسینی عمومی  .26

 وری برق( های تجدیدپذیر و بهره )سازمان انرژی

82 

 86 12 های اداری سازی مکاتبات و نوشته خالصه عمومی  .27

 90 هرمزگاناستان کل شیالت  اداره 12 ها ها و روش فنون بهبود سیستمها و  تکنیک مدیران  .28

 150 شورکسازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس  8 های دینی سبک زندگی بر مبنای آموزه عمومی  .29

 4 گذاری عمومی سیاست آزاد  .31
 مرکز آموزش مدیریت دولتی

150 

 150 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی آزاد  .31
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 150 8 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد شغلی  .32

 150 4 سواد اطالعاتی آزاد  .33
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 50 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات مدیران  .34

 50 6 های مقابله با آن جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه مدیران  .35

 6 ها رهبری تحول در سازمان مدیران  .36
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

40 

 1000 8 معرفت و بصیرت حسینی عمومی  .37

 12 های جوانانتعاونی آزاد  .38
 سمن ورزش و جوانان کرمانشاه

120 
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 120 12 شناسی قاچاق کاال تبیین و آسیب آزاد  .39


