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 فهرست مطالب       
 3 های آموزشی مدیران و کارکناندوره

 6 ایعمومی مدیران حرفه هایهای توسعه شایستگیدوره

 7 های آموزشی شغلی )الکترونیکی(دوره

 8 های آموزشی آزاد )الکترونیکی(دوره

 9 آموزشی عمومی و فرهنگی )الکترونیکی(های دوره

 11 های الکترونیکینموزهای آموزشی سامانه جامع آدوره

 17 تربیت مدرسهای آموزشی دوره

 18 ایتربیت ارزیاب حرفههای آموزشی دوره

 

 تـوجه!
 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ نام کنم؟  چگونه در سامانه ثبت

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ چگونه دوره را خرید کنم؟ 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ چگونه در دوره شرکت کنم؟ 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ هینامه را دریافت کنم؟ اچگونه گو

 کلیک کنید. اینجاها  برای دریافت پاسخ سایر پرسش

 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098274
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098274
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098275
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098275
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098276
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098276
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098277
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098277
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
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 (کالس زنده) اهی آموزشی مدریان و کارکنان دوره
 عنوان دوره ردیف

ساعت 
 دوره

فراگیرانسطح   تاریخ اجرا 
ساعت 
 برگزاری

شهریه دوره 
 )ریال(

 مدیران پایه 6 کیفیت زندگی کاری 1
5/4/1401  
7/4/1401  

12الی  9  2,040,000 

 مدیران عملیاتی و پایه 8 حل مسئله و تصمیمگیری 2
6/4/1401  
8/4/1401  

13الی  9  2,720,000 

ن میانیمدیرا 6 قانون  برگزاری مناقصات آشنایی با 3  
12/4/1401  
14/4/1401  

12الی  9  2,040,000 

 کلیه مدیران و کارکنان 8 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهها )کد03( 4
13/4/1401  
14/4/1401  

13الی  9  1,060,000 

 مدیران پایه 6 خالقیت و نوآوری فردی 5
21/4/1401  
22/4/1401  

12الی  9  2,040,000 

25/4/1401 مدیران میانی 4 مدیریت برون سپاری 6 13الی  9   000،360،1  

 کلیه مدیران و کارکنان 8 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهها )کد04( 7
25/4/1401  
26/4/1401  

13الی  9  1,060,000 

نکلیه مدیران و کارکنا 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 8  
3/5/1401  
5/5/1401  

13الی  9  2, 008 ,000 

 مدیران ارشد 6 آینده پژوهی 9
2/5/1401  

4/5/1401  
12الی  9  2,040,000 

و ارشدمدیران میانی  8 برنامهریزی و مدیریت استراتژیک 10  
3/5/1401  

5/5/1401  
13الی  9  2,800,000 

 مدیران میانی 12 مبانی خط مشی گذاری)تدوین و صورتبندی( 11
9/5/1401  
10/5/1401  
11/5/1401  

13الی  9  4,080,000 

 کلیه مدیران و کارکنان 8 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهها )کد05( 12
10/5/1401  
11/5/1401  

13الی  9  1,060,000 

 مدیران عملیاتی و پایه 8 مدیریت مشارکتی 13
10/5/1401  
12/5/1401  

13الی  9  2,800,000 

 مشترک مدیران 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور 14
11/5/1401  
12/5/1401  

12الی  9  2,100,000 

 مدیران ارشد 8 چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم انداز سطوح سازمانی 15
23/5/1401  

25/5/1401  
13الی  9  2,720,000 

 کلیه مدیران و کارکنان 8 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهها )کد06( 16
24/5/1401  
25/5/1401  

13الی  9  1,060,000 

https://lms.smtc.ac.ir/course/9777/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9868/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9778/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/9801/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-03
https://lms.smtc.ac.ir/course/9779/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9780/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9802/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-04
https://lms.smtc.ac.ir/course/9972/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9781/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9869/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://lms.smtc.ac.ir/course/9782/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9803/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-05
https://lms.smtc.ac.ir/course/9974/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9975/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9783/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9804/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-06
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 عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره
فراگیرانسطح   تاریخ اجرا 

ساعت 
 برگزاری

شهریه دوره 
 )ریال(

25/05/1401 مدیران میانی 4 برنامهریزی و اقدام بحران 17 13الی  9   1,400,000 

 کلیه کارکنان 8 طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( 18
25/5/1401  
26/5/1401  

13الی  9  1,920,000 

 مدیران عملیاتی و پایه 8 حل مساله و تصمیمگیری 19
30/5/1401  
31/5/1401  

13الی  9  2,800,000 

 مدیران میانی و ارشد 8 اصول و مبانی سازماندهی 20
1/6/1401  
2/6/1401  

13الی  9  2,720,000 

 مدیران پایه 6 مدیریت استرس )بهداشت روانی کارکنان( 21
6/6/1401  
8/6/1401  

12الی  9  2,040,000 

 کلیه مدیران و کارکنان 8 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهها )کد07( 22
7/6/1401  
8/6/1401  

13الی  9  1,060,000 

 شغلی 8 پولشویی 23
8/6/1401  
9/6/1401  

13الی  9  2,560,000 

 عمومی 8 آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداری 24
13/6/1401  
15/6/1401  

13الی  9  2, 201 ,000 

 کلیه کارکنان 12 امنیت کاربری فناوری اطالعات )اکفا( 25
13/6/1401  
15/6/1401  
16/6/1401  

13الی  9  2,880,000 

 مدیران پایه 8 انگیزش در کار 26
14/6/1401  
16/6/1401  

13الی  9  2,800,000 

 مدیران میانی 12 برنامهریزی در دستگاههای دولتی )تمرکز بر فرایندها( 27
19/6/1401  
21/6/1401  
23/6/1401  

13الی  9  4,200,000 

 کلیه مدیران و کارکنان 8 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانهها )کد08( 28
21/6/1401  
22/6/1401  

13الی  9  1,060,000 

 کلیه مدیران 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 29
28/6/1401  
30/6/1401  

13الی  9  2,800,000 

29/6/1401 مدیران پایه 4 مدیریت موثر وقت 30 13الی  9   1,400,000 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/9976/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/9977/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9978/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9845/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9846/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/9805/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-07
https://lms.smtc.ac.ir/course/9847/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9848/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9980/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%81%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9979/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9981/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9806/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-08
https://lms.smtc.ac.ir/course/9982/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9983/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AA
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 (حضوریکالس ) اهی آموزشی مدریان و کارکنان دوره
 عنوان دوره ردیف

ساعت 
 دوره

فراگیرانسطح   تاریخ اجرا 
ساعت 
 برگزاری

شهریه دوره 
 )ریال(

12الی  9 23/05/1401 مدیرانکلیه  4 پذیری در مدیریتپاسخگویی و مسئولیت 1  2،100،000 

 میانیمدیران  8 طراحی ساختارهای سازمانی 2
21/06/1401  

22/06/1401  
13الی  9  4،200،000 

 
 (الکترونیکی کالس) اهی آموزشی مدریان و کارکنان دوره

 سطح فراگیران عنوان ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(
شهریه 
 )ریال(

 000,480 8 عملیاتی و پایهمدیران  گیریحل مساله و تصمیم 1

 000,480 4 مدیران پایه مدیریت موثر وقت 2

 000,480 6 مدیران پایه کیفیت زندگی کاری 3

 000,480 12 مدیران پایه هاهبود سیستم ها و روشها و فنون بتکنیک 4

 000,480 4 مدیران میانی و اقدام در بحرانریزی برنامه 5

 000,480 6 مدیران پایه آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 6

 000,480 4 مدیران عملیاتی و کارشناسان (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 7

 000,480 4 مدیران پایه، میانی و ارشد (2نقشه راه اصالح نظام اداری ) 8

 000,480 8 مدیران پایه های ارتباطی مدیرانمهارت 9

 000,480 8 ن )میانی، ارشد(مدیران زن و جوا ریزی و مدیریت استراتژیک رنامهب 10

 000,480 6 مدیران ارشد بهسازی سازمانی 11

 000,480 6 مشترک مدیران آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 12

 000,480 8 مدیران کلیه سطوح نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 13

 000,480 8 ان )عملیاتی و پایه(ومدیران زن و ج مدیریت مشارکتی 14

https://lms.smtc.ac.ir/course/9511/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9511/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9511/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9075/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/9064/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9065/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/6864/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/6862/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/6003/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1
https://lms.smtc.ac.ir/course/2579/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2
https://lms.smtc.ac.ir/course/2564/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/2564/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/2564/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/2560/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://lms.smtc.ac.ir/course/2278/%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2268/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/2277/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2085/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C
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 ایعمومی مدریان حرفه اهیاهی توسعه شایستگیدوره
 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف

مدت 

 )ساعت(
 شهریه )ریال( تاریخ برگزاری شیوه برگزاری

 سازیتیم و شبکه 1

 1,000,000 04/04/1401 1همزمان 4 سازیشبکه

 1,000,000 05/04/1401 همزمان 4 های نفوذ و تاثیرگذاریمهارت

 1,000,000 06/04/1401 همزمان 4 مدیریت تضادبین فردی

 همزمان 8 سازیهای تیمکارتیمی و مهارت
07/04/1401 

2,000,000 
08/04/1401 

 همزمان 8 مدیریت مشارکتی
11/04/1401 

2,000,000 
12/04/1401 

2 
 

 و کنترل تا حصول نتیجه نظارت

 همزمان 8 توانمندسازی منابع انسانی
13/04/1401 

2,000,000 
14/04/1401 

 1,000,000 15/04/1401 همزمان 4 سنجش و ارزیابی عملکرد

 همزمان 8 نظارت و کنترل در مدیریت
18/04/1401 

2,000,000 
20/04/1401 

 همزمان 8 اصول سرپرستی
21/04/1401 

2,000,000 
22/04/1401 

 همزمان 8 مدیریت و کنترل پروژه
25/04/1401 

2,000,000 
26/04/1401 

 تفکر تحلیلی وحل مساله 3

 680,000 مرداد 3تیر تا  28از  2غیرهمزمان 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

 همزمان 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم
04/05/1401 

2,000,000 
05/05/1401 

 همزمان 8 مدیریت تعارض
08/05/1401 

2,000,000 
09/05/1401 

 680,000 مرداد 16تا  10از  غیرهمزمان 8 خالقیت و حل مساله

 680,000 مرداد 28تا  22از  غیرهمزمان 4 تفکر سیستمی

 گرایی و هدایت عملکردهدف 4

 همزمان 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
29/05/1401 

2,000,000 
30/05/1401 

 1,000,000 31/05/1401 همزمان 4 مدیریت استراتژیک سازمانی

 1,000,000 01/06/1401 همزمان 4 مدیریت برمبنای هدف

 1,000,000 02/06/1401 همزمان 4 مدیریت استراتژیک منابع

 1,000,000 05/06/1401 همزمان 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد

                                                                 
 شود.به صورت زنده از طریق سامانه برگزار میکالس  1

 شود.برگزار می تعریف شدهفالین در بازه زمانی آبه صورت کالس   2

https://lms.smtc.ac.ir/course/9875/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9875/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9875/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9876/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9876/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9876/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9877/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9878/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9879/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9880/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9881/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/9882/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/9883/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9884/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/9885/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9886/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9887/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://lms.smtc.ac.ir/course/9936/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/9937/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9891/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/9892/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9893/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81
https://lms.smtc.ac.ir/course/9894/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://lms.smtc.ac.ir/course/9895/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت 

 )ساعت(
 شهریه )ریال( تاریخ برگزاری شیوه برگزاری

 نگری و نگرش فرایندیکل 5

 همزمان 12 نگریتفکرسیستمی و کل

06/06/1401 

3,000,000 07/06/1401 

08/06/1401 

 1,000,000 09/06/1401 همزمان 4 های تدوین نقشه شناختیتکنیک

 همزمان 8 هانظریه عمومی سیستم
12/06/1401 

2,000,000 
13/06/1401 

 همزمان 8 گراگرا و نتیجههای فرایندگرا، وظیفهگرشن
14/06/1401 

2,000,000 
15/06/1401 

 همزمان 8 مهندسی فرایندها
16/06/1401 

2,000,000 
19/06/1401 

 

 اهی آموزشی شغلی )الکترونیکی(دوره
 عنوان ردیف

مدت 
 )ساعت(

 مخاطبین
شهریه 
 )ریال(

 000,360 کارشناسان آموزش 4 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 1

 000,360 شغلی )مدیر امور اداری و مالی( 20 مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان( 2

 12 ارتباطات سازمانی 3
، کارشناس و کاردان یمسئول خدمات اداری، کارگزین)شغلی 

 (و رئیس دفتر، مسئول دفتر، منشی امور اداری
000,360 

 000,360 آمار موضوعی(رشته شغلی )  8 های پژوهشیچگونگی تدوین طرح 4

 12 گزارش نویسی در امور اداری 5
مالی، مسئول خدمات مدیر امور اداری و های رشته)شغلی 

رئیس دفتر، ، اداری، کارگزین، کارشناس و کاردان امور اداری
 (مسئول دفتر، منشی

000,360 

 000,360 شغلی )کارشناس و کاردان امور اداری و کارگزین( 6 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 6

https://lms.smtc.ac.ir/course/9896/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9896/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9896/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9897/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9897/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9897/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9898/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9898/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9898/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9902/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9900/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/9091/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8798/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/7263/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6808/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/6808/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/6808/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/5669/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2603/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 اهی آموزشی آزاد )الکترونیکی(ورهد
 عنوان ردیف

مدت 
 )ساعت(

 شهریه )ریال( مخاطبین

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 4 گذاری عمومیسیاست 1

 000,300 مدیران پایه 8 مدیریت رفتار سازمانی )سطح فردی( 2

 000,300 مدیران میانی 8 مدیریت رفتار سازمانی )سطح گروهی( 3

 000,300 مدیران ارشد 8 رفتار سازمانی )سطح سازمانی(مدیریت  4

 000,300 ان و کارکنان(تخصصی )مدیر 8 های ارتباطی و ارتباط موثرمهارت 5

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 مدیریت زمان 6

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 4 کلیات آمایش سرزمین 7

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 6 آوری سازمانیتاب 8

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 روانشناسی عمومی 9

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 6 (4های انقالب صنعتی نسل ها و فناوریتحول دیجیتال )مولفه 10

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 اقتصاد دیجیتال 11

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 6 ی آن در صنعتآشنایی با فناوری بالکچین و کاربردها 12

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 2 کارآفرینی اجتماعی 13

 000,300 )مدیران و کارکنان(تخصصی  8 های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش 14

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 6 ها در صنعتهای مالی و کاربرد آنآشنایی با فناوری 15

 000,300 دیران و کارکنان(تخصصی )م 4 سبک زندگی از دیدگاه طب سنتی 16

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 4 و تحول دیجیتال 4,0آمادگی ملی و بنگاهی در مواجه با صنعت  17

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 حیط زیستنقش زنان در مدیریت پایش م 18

19 
و مبارزه با مواد مخدر در میان های اجتماعی؛ با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد کاهش آسیب

 جوانان
 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 12

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 ماعی جوانان )مفهوم و عمل(های اجتمشارکت 20

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 های اجتماعی جوانانآشنایی با آسیب 21

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8  های جوانان()در سمن های همگانیترویج و توسعه ورزش 22

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 4 محیط زیست و دولت سبز 23

 رایگان تخصصی )مدیران و کارکنان( 4 هداشت )رفتار خوراکی سالم(اصول تغذیه و ب 24

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی 25

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 4 روانشناسی ارتباطات 26

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 هاها و آسیبفضای مجازی، فرصت 27

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از منظر روانشناسی 28

https://lms.smtc.ac.ir/course/7940/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/7940/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/7940/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8279/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8280/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8282/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9510/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9510/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9510/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9481/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/9412/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/9246/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9246/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9246/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9216/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9115/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-4-0
https://lms.smtc.ac.ir/course/9081/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/8887/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8321/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6860/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/6860/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/6860/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/8026/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/7994/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/8899/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-4-0-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/7889/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/7888/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/7888/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/7888/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/7886/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/7885/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/7885/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/7885/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/7884/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/7809/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://lms.smtc.ac.ir/course/7382/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/7275/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/7262/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/7108/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/7035/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 عنوان ردیف
مدت 

 )ساعت(
 شهریه )ریال( مخاطبین

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 های تحول در نظام اداریبرنامه 29

 8 ریزی مبتنی بر عملکردبودجه 30

ذیحساب، حسابرس، شغلی )رشته های حسابدار، 
مدیر اداری و مالی، مسئول خدمات مالی و 

 کارشناس و کاردان برنامه و بودجه(

000,300 

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 ها و مراکز آموزش عالیآشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه 31

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 12 های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان )مبارزه با مواد مخدر(روش 32

 000,300 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 33

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 های طب ایرانی(سبک زندگی در دوران کرونا  )مبتنی بر آموزه 34

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 محورمصاحبه شایستگی 35

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 ها و فنون تدریسروش 36

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 سنجش و ارزشیابی آموزشی 37

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 فناوری آموزشی 38

 000,300 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 های زندگیمهارت 39

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 1 آشنایی با مدل شایستگی دولت 40

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 1 آشنایی با مفهوم و فلسفه کانون ارزیابی مدیران 41

 000,300 تخصصی )مدیران و کارکنان( 8 پروری )مدیریت استعداد(جانشین 42

 
 اهی آموزشی عمومی و فرهنگی )الکترونیکی(دوره

 عنوان ردیف
مدت 

 )ساعت(
 شهریه )ریال( مخاطبین

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 ی آنگیرهای اندازهوری و تکنیکبهره 1

 360،000 کارکنان( عمومی )کلیه مدیران و 12 اصول و مبانی ارتباطات 2

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مدیریت دانش سازمانی 3

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مدیریت سبز 4

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 ه بر قرآن و احادیثتربیت اسالمی با تکی 5

 000,480 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 24 مکاتبات اداریآیین نگارش  6

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 2 گزینش کشورآشنایی با نظام  7

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 8

https://lms.smtc.ac.ir/course/6867/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6867/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6867/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6865/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/6865/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/6865/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/6861/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/6861/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/6861/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/8065/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/8065/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/8065/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/6800/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6471/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6471/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6471/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/5774/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/5774/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/5774/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/5488/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://lms.smtc.ac.ir/course/5488/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://lms.smtc.ac.ir/course/5488/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://lms.smtc.ac.ir/course/5487/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/5486/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/5442/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/5442/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/5442/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2311/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/3801/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/2074/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/2074/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/2074/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/9827/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/9512/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8898/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/7408/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://lms.smtc.ac.ir/course/6879/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://lms.smtc.ac.ir/course/6878/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/6877/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/8485/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8485/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8485/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 عنوان ردیف
مدت 

 )ساعت(
 شهریه )ریال( مخاطبین

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 ایرانی پیشرفت -اسالمی آشنایی با الگوی 9

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 رتقای سالمت از طریق ورزش(تناسب اندام )ا 10

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 ه با فسادارتقای سالمت اداری و مبارز 11

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مقابله با بحران 12

 360،000 کارکنانکلیه  12 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 13

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 معرفت و بصیرت حسینی 14

 360،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 الیت فقیههای حکومت اسالمی و وبنیان 15

 300،000 کلیه کارکنان 6 تربیت فرزند 16

 300،000 کلیه کارکنان 4 حقوق خانواده 17

 300،000 کلیه کارکنان 6 خانواده متعالی در اسالم 18

 300،000 کلیه کارکنان 4 آشنایی با احکام اسالمی 19

 300،000 کلیه کارکنان 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 20

 300،000 کلیه کارکنان 8 شناسی خانوادهآسیب 21

 300،000 کلیه کارکنان 4 اقتصاد خانواده موحد 22

 360،000 کلیه کارکنان 12 روانشناسی خانواده 23

 300،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 24

 480،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 22 ای و اداری کار با رایانهفههای حرمهارت 25

 360،000 کلیه کارکنان 12 فرهنگ سازمانی 26

 300،000 کلیه کارکنان 8 های دینیسبک زندگی بر مبنای آموزه 27

 300،000 کلیه کارکنان 6 الهی امام خمینی )ره( -نامه سیاسیآشنایی با وصیت 28

 480،000 کلیه کارکنان 20 سیره امام خمینی )ره(آشنایی با اندیشه و  29

 300،000 کلیه کارکنان 6 ای پیشگیریههای نوپدید و راهبیماری 30

 300،000 کلیه کارکنان 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 31

 480،000 کلیه کارکنان 20 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 32

 480،000 کلیه کارکنان 20 احکام زندگی در اسالم 33

 480،000 کلیه کارکنان 28 های اعتقادیها و پاسخپرسش 34

 480،000 کلیه کارکنان 20 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 35

 480،000 کلیه کارکنان 28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 36

 480،000 کلیه کارکنان 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 37

 300،000 کلیه کارکنان 6 امر به معروف و نهی از منکر 38

 480،000 کلیه کارکنان 28 آداب و اسرار نماز 39

https://lms.smtc.ac.ir/course/6064/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/5731/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/5727/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/5315/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/4214/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://lms.smtc.ac.ir/course/3561/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/3394/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2459/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/2458/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2457/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/2436/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2435/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2434/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2434/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2434/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2433/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/2413/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2332/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/2279/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2276/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2265/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2265/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2265/%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2258/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2257/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/2123/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/2002/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/1925/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/1924/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/1923/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/1918/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/1394/%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/1378/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/1377/%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/1376/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2


 

11 
 

 

 اهی الکترونیکینموزاهی آموزشی ساماهن جامع آدوره
https://azmoon.smtc.ac.ir/ 

 

گاهن فناوری اطالعاتمهارت -الف   (ICDL)اهی هفت
 شهریه )ریال( ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 12 000,350 (ITمفاهیم پایه فناوری اطالعات ) 1

 8 000,300 (Windowsها )استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 2

 26 000,500 (Wordپردازها )واژه 3

 26 000,500 (Excelها )گستردهصفحه 4

 26 000,500 (Accessهای اطالعاتی )بانک 5

 20 000,400 (PowerPointارائه مطالب ) 6

 12 000,350 (Internetاطالعات و ارتباطات ) 7

 
 

 

https://azmoon.smtc.ac.ir/
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مدریان(اهی آموزشی فرهنگی و عمومی )تمامی کارکنان و دوره -ب  
 ساعت نوع عنوان ردیف

 منبع آموزشی
 شهریه)ریال(

 قابل دانلود قابل خرید

 000,300 *  8 آموزش خانواده شناسی خانوادهآسیب 1

 000,300 *  8 عمومی آشنایی با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 2

 000,400 *  20 اجتماعیفرهنگی و  آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی )ره( 3

 000,300 *  8 عمومی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 4

 000,300 *  6 عمومی آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 5

 000,400 *  20 فرهنگی و اجتماعی احکام زندگی در اسالم 6

 000,400 *  20 اجتماعیفرهنگی و  اخالق فردی، اجتماعی و اداری 7

 000,300 *  6 تکمیلی عمومی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 8

 000,350 *  12 های اداریتوانمندی اصول و مبانی ارتباطات 9

 000,300 *  4 عمومی ایمنی و بهداشت محیط کار 10

 000,400 *  16 های اداریتوانمندی برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 11

 000,400 *  16 عمومی های قلبی و عروقیکنترل عوامل خطرساز بیماریپیشگیری و  12

 000,300 *  6 تکمیلی عمومی تجارت الکترونیکی 13

 000,500 *  28 فرهنگی و عمومی تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 14

 000,000,1 *  64 عمومی توجیهی بدو خدمت )عمومی( 15

 000,300 *  8 فرهنگی و عمومی حقوق شهروندی در نظام اداری 16

 000,400 *  20 فرهنگی و عمومی حکومت مهدوی و وظایف منتظران 17

 000,300 *  4 تکمیلی عمومی (WTOسازمان تجارت جهانی ) 18

 000,300 *  8 اجتماعیفرهنگی و  های اسالمیسبک زندگی بر مبنای آموزه 19

 000,300 *  4 تکمیلی عمومی های روز دنیاشناخت دانش و پیشرفت 20

 000,450 *  24 عمومی شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی 21

 000,300 *  6 تکمیلی عمومی کاربردهای فناوری اطالعات 22

 000,400 *  20 های اداریتوانمندی نویسیگزارش 23

 000,300 *  8 عمومی مدیریت دانش سازمانی 24

 000,300 *  6 فرهنگی و عمومی منشور حقوق شهروندی 25

 000,300 *  8 تکمیلی عمومی مدیریت سبز)جدید( 26
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 اهی آموزشی شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی(دوره -ج
 ساعت نوع عنوان ردیف

 شهریه منبع آموزشی

 قابل دانلود قابل خرید )ریال(

 000,450 *  20 کارشناسان آموزش آموزش الکترونیکی)جدید( 1

2 
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سالمت 

 اداری و مبارزه با فساد
 000,350 *  10 بازرس

 000,350 *  6 کارگزین/ کارشناس و کاردان امور اداری آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 3

 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 4

اداری و مالی/ کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ مدیر 
حسابدار، ذیحساب، حسابرس/ مسئول خدمات مالی/ 

 بازرس
20  * 000,450 

 000,350 *  8 کارشناس و کاردان حقوقی آیین نگارش حقوقی 5

 ارتباطات سازمانی 6

مدیر اداری و مالی/ مسئول خدمات اداری/ رئیس دفتر، 
مسئول دفتر، منشی/ کارگزین/ کارشناس و کاردان امور 

 اداری
12  * 000,400 

 000,400 *  8 کارشناسان امور اداری ارزشیابی عملکرد کارکنان 7

 000,400 *  12 کارشناس و کاردان روابط عمومی نویسی در روابط عمومیاصول گزارش 8

 000,400 *  12 بازرس اصول نظارت و کنترل 9

 000,450 *  20 کارشناس و کاردان امور اداریکارگزین/  ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 10

 000,550 *  30 کارشناس و کاردان روابط عمومی ریزی استراتژیک در روابط عمومیبرنامه 11

 000,450 *  20 کارگزین/ کارشناس و کاردان امور اداری تجزیه و تحلیل اداری 12

 000,400 *  12 مسئول خدمات مالی های مالیتجزیه و تحلیل صورت 13

 000,350 *  8 آمار موضوعی های پژوهشیچگونگی تدوین طرح 14

 000,450 *  16 مسئول خدمات مالی/ حسابدار، ذیحساب، حسابرس حسابداری بخش عمومی 15

 حسابرسی مالیاتی 16
کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ حسابدار، ذیحساب، 

 حسابرس
34  * 000,600 

 000,450 *  16 کارشناس حقوقی حقوق پیمان 17

 000,400 *  12 رئیس دفتر، مسئول دفتر، منشی، مسئول گزینش فن بیان و آیین سخنوری)جدید( 18

 000,350 *  8 کارشناس و کاردان حقوقی فنون مذاکره و فن دفاع 19

 قانون کار و تأمین اجتماعی 20
مسئول خدمات اداری/ کارگزین/ کارشناس و کاردان 

 اداری امور
12  * 000,400 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 21

کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ مدیر اداری و مالی/ 
حسابدار، ذیحساب، حسابرس/ مسئول خدمات مالی/ 

 بازرس
16  * 000,450 
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 ساعت نوع عنوان ردیف
 شهریه منبع آموزشی

 قابل دانلود قابل خرید )ریال(

 های مستقیمقانون مالیات 22

کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ مدیر اداری و مالی/ 
ذیحساب، حسابرس/ مسئول خدمات مالی/  حسابدار،

 بازرس
16  * 000,450 

 های دولتیقوانین مالی شرکت 23
مسئول خدمات مالی/ بازرس/ حسابدار، ذیحساب، 

 حسابرس
8  * 000,350 

 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 24

کارشناس و کاردان برنامه و بودجه/ مدیر اداری و مالی/ 
حسابرس/ مسئول خدمات مالی/ حسابدار، ذیحساب، 

 بازرس
20  * 000,450 

 کاربرد آمار در امور اداری 25
مدیر اداری و مالی/ مسئول خدمات اداری/ کارگزین/ 

 کارشناس و کاردان امور اداری
30 *  000,550 

 نویسی در امور اداریگزارش 26

دفتر، مدیر اداری و مالی/ مسئول خدمات اداری/ رئیس
منشی/ کارشناس و کاردان امور اداری/ مسئول دفتر، 

 کارگزین
12  * 000,400 

 مبانی مدیریت اسناد 27
دفتر، مسئول مسئول خدمات اداری/ کارگزین/ رئیس

 دفتر، منشی/ کارشناس و کاردان امور اداری
24  * 000,500 

 
اهی آموزشی مدریاندوره -د  

 

 ساعت نوع عنوان ردیف
 منبع آموزشی

 )ریال( شهریه
 قابل دانلود قابل خرید

 000,450 *  12 مدیران میانی پژوهش های سازمانی)جدید( 1

2 
های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ آشنایی با سیاست

 مدیریتی تحقق آن
 000,400 *  8 حین انتصاب میانی و ارشد

 000,400 *  6 سطوححین انتصاب مشترک کلیه  آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 3

4 
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق 

 موادی به آن
 000,400 *  6 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح

 000,400 *  4 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی 5

 000,450 *  12 حین انتصاب پایه مدیریت خدمات کشوریآشنایی با قانون  6

 000,400 *  8 حین انتصاب میانی و ارشد آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 7

 000,400 *  6 حین انتصاب پایه و میانی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 8

 000,400 *  4 حین انتصاب ارشد محاسبات عمومی کشورآشنایی با قوانین دیوان محاسبات و  9

 000,400 *  4 حین انتصاب پایه آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 10
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 ساعت نوع عنوان ردیف
 منبع آموزشی

 )ریال( شهریه
 قابل دانلود قابل خرید

 000,400 *  4  اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 11

 000,400 *  4 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم 12

 000,400 *  8 حین انتصاب پایه انگیزش در کار 13

 000,400 *  6 مدیران ارشد بهسازی سازمانی )جدید( 14

 000,400 *  6 مدیران میانی بهره وری نیروی انسانی)جدید( 15

 000,400 *  4 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 16

 000,200 *  2 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح منشور توسعه فرهنگ قرآنی تبیین 17

 000,450 *  12 حین انتصاب پایه هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیک 18

 000,400 *  6 قبل از انتصاب پایه سازی و شیوه کار گروهیتیم 19

 000,400 *  8 مدیران پایه و عملیاتی حل مساله و تصمیم گیری 20

 000,400 *  6 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 21

 000,400 *  6 حین انتصاب پایه خالقیت و نوآوری فردی 22

23 
سره( و مقام معظم رهبری راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس

 العالی()مدظله
 000,400 *  4 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح

 000,400 *  8 مدیران میانی راهبردهای آموزش و توان افزایی)جدید( 24

 000,400 *  6 حین انتصاب پایه روابط کار 25

 000,400 *  6 حین انتصاب ارشد هارهبری تحول در سازمان 26

 000,400 *  9 حین انتصاب میانی هارهبری تحول در سازمان 27

 000,400 *  6 پایه حین انتصاب سازماندهی 28

 000,400 *  9 حین انتصاب میانی گیری )سازمانی(فرایند و فنون تصمیم 29

 000,400 *  6 قبل از انتصاب پایه فنون اداره جلسات 30

 000,400 *  9 حین انتصاب پایه کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت 31

 000,400 *  6 حین انتصاب پایه کیفیت زندگی کاری 32

 000,450 *  12 حین انتصاب میانی بندی( )جدید(گذاری )تدوین و صورتمشیمبانی خط 33

 000,400 *  8 حین انتصاب میانی مدیریت ارتباطات سازمانی 34

 000,500 *  20 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح مدیریت اسالمی با موضوع آیین مدیریت 35

 000,500 *  20 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت 36

 000,400 *  6 حین انتصاب پایه )جدید( مدیریت استرس)بهداشت روانی کارکنان( 37

 000,400 *  4 حین انتصاب میانی مدیریت بحران 38

 000,450 *  16 مدیران پایه )جدید( مدیریت منابع 39

 000,450 *  12 قبل از انتصاب میانی مدیریت عملکرد 40

41 
ریزی فرهنگی با تأکید بر شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم

 های دینیآموزه
 000,400 *  4 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح
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 ساعت نوع عنوان ردیف
 منبع آموزشی

 )ریال( شهریه
 قابل دانلود قابل خرید

 000,400 *  8 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 42

 000,400 *  4 مشترک کلیه سطوححین انتصاب  نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه 43

 000,400 *  6 حین انتصاب مشترک کلیه سطوح نظام مدیریت اسالمی 44

 

 

اهی آموزشی شغلی )تخصصی(دوره -ه  
  موضوعی اهمیت به باتوجه توانندها میهای مصوب مشاغل اداری نیستند ولی دستگاهها، جزو دورهاین دوره

 .نمایند موافقت دانند،می الزم که کارکنانی شرکت ها،برایدوره

 ساعت عنوان ردیف
 منبع آموزشی

 شهریه)ریال(
 قابل دانلود

 000,350 * 8 نیازسنجی آموزشی)جدید( 1

 000,400 * 12 (2و  1آشنایی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی )استاندارد  2

 000,350 * 8 پژوهیآشنایی با مبانی آینده 3

 000,450 * 18 های اطالعاتیهای جستجو در اینترنت و پایگاهمفاهیم و روشآشنایی با  4

 000,400 * 12 ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شدهبودجه 5

 000,350 * 4 سواد اطالعاتی 6

 000,450 * 20 مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از دیدگاه مدیریت دانش 7

 000,350 * 8 پژوهشینیازسنجی و مدیریت  8

 000,400 * 12 اصول و روشهای بایگانی)جدید( 9

 000,500 * 24 رضایت شغلی و تاثیر آن بر روابط اداری)جدید( 10

 000,350 * 6 تاب آوری در نظام اداری)جدید( 11

 

 

 



 

17 
 

 رتبیت مدرساهی آموزشی دوره
https://lms.smtc.ac.ir 

 
های آموزشی کارکنان دولت در س در دورهمندی از مدرسان واجد صالحیت تدریمنظور ایجاد بسترهای الزم برای بهرهبه

مورخ  464185، موضوع بخشنامه شماره «دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان»چارچوب 

های سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی آمادگی خود را برای بررسی درخواست 29/08/1397

کند. های آموزشی تربیت مدرس )صدور گواهینامه مدرسی( اعالم میصورت فردی یا سازمانی(، برگزاری دورهمتقاضیان )به

نام و ارسال مستندات مورد نیاز، اقدام توانند پس از مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنمای اجرایی، نسبت به ثبتعالقمندان می

 نمایند.

 )ریال(شهریه  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف

 000/500/8 مستمر دوره آموزشی تربیت مدرس ویژه متقاضیان فردی 1

 000/500/5 مستمر الف دستورالعمل/4دوره آموزشی تربیت مدرس ویژه متقاضیان فردی مشمول تبصره بند  2

 000/100/5 مستمر دوره آموزشی تربیت مدرس ویژه وزارت نیرو 3

 000/300/3 مستمر الف دستورالعمل(/4نیرو )مشمول تبصره بند  دوره آموزشی تربیت مدرس ویژه وزارت 4

 000/000/8 مستمر ای کشوردوره آموزشی تربیت مدرس ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه 5

 000/000/5 مستمر الف دستورالعمل(/4ای کشور )مشمول تبصره بند دوره آموزشی تربیت مدرس ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه 6

https://lms.smtc.ac.ir/course-category/684/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-684
https://lms.smtc.ac.ir/course-category/684/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-684
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 ایرتبیت ارزیاب حرفهاهی آموزشی دوره
htpps://lms.smtc.ac.ir 

 

سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص الزام استفاده از ارزیابانی  16/07/1398مورخ  389261شماره با عنایت به نامه 

خوان های سراسری انجام شده؛ اند و پیرو فراای مرکز آموزش مدیریت دولتی را گذراندهکه دوره تربیت ارزیاب حرفه

ها، با همکاری ساعت در تهران و استان 72هفته به مدت ای به صورت متمرکز  طی یک یا دو های تربیت ارزیاب حرفهدوره

ها حسب تقاضا و ثبت نام متقاضیان ریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهمراکز آموزش و پژوهش

 انجام می شود.

 سرفصل دوره نوع
مدت 

 )ساعت(
شیوه 

 برگزاری

تاریخ 
برگزاری 

 (06)کد

تاریخ 
برگزاری 

 (07)کد

تاریخ 
برگزاری 

 (08)کد 

تاریخ 
برگزاری 

 (09)کد 

تاریخ 
برگزاری 

 (10)کد 

ساعت 
 برگزاری

شهریه 
 )ریال(

وره
د

ی
وم

عم
ی 

ها
 

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام 
های کلی نظام اداری، مدیریت دولتی و سیاست

طرح تربیت مدیران آینده و نظام انتخاب و انتصاب 
 بندی مشاغلطبقهمدیران دولتی و طرح 

 آفالین 12
خرداد 21

 الی
 تیر 3 

خرداد  28
 الی

 تیر 10 

 تیر 18
 الی 

 مرداد 3 

 مرداد 8
 الی

 مرداد 22 

 شهریور 5
 الی

 شهریور 19 
 روزیشبانه
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 7:30-11:00 شهریور 19 مرداد 22 مرداد 3 تیر 11 تیر 4 حضوری 4 های ارزیابی و توسعهآشنایی با کانون
 12:00-15:00 شهریور 19 مرداد 22 مرداد 3 تیر 11 تیر 4 حضوری 4 ایآشنایی با مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه

 7:30-15:00 شهریور20 مرداد 23 مرداد 4 تیر 12 تیر 5 حضوری 8 بندی و ارزشیابیاصول مشاهده، ثبت، طبقه
 7:30-15:00 شهریور 21 مرداد 24 مرداد 5 تیر 13 تیر 6 حضوری 8 رفتاریهای مصاحبه اصول، ساختار و روش

 7:30-15:00 شهریور 22 مرداد 25 مرداد 11 تیر 14 تیر 7 حضوری 8 های ارزیابیآشنایی با ابزارهای تمرینی کانون

 7:30-15:00 شهریور 23 مرداد 26 مرداد 12 تیر 15 تیر8 حضوری 8 های ارزیابیآشنایی با ابزارهای غیرتمرینی کانون
 8:30-12:30 شهریور 24 مرداد 27 مرداد 13 تیر 16 تیر 9 آنالین 4 بندیگزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع

ی
ورز

کار
 

شرکت فعال در دو کانون ارزیابی شایستگی 
 مدیران

 -- مهرماه شهریورماه شهریورماه مرداد ماه مرداد ماه حضوری 16

 

 

 

 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course-category/685/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8-685


 

19 
 

 


