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 مقدمه 
های کلی ابالغی در حوزه منظور بسترسازی برای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در »بیانیه گام دوم انقالب«، سیاستبه

ها و مصوبات دولت تدبیر و امید و رهنمودهای ریاست محترم نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه ششم توسعه، برنامه

زمستان هاي آموزشي و پژوهشي تقویم برنامه، مدیریتعرصه سعه مشارکت زنان در گرایی و توجوانجمهوری در خصوص 

ها و ، در چارچوب اسناد باالدستی و مفاد نظام آموزش کارمندان دولت و اصالحیهمرکز آموزش مدیریت دولتي 1399سال 

 های مرتبط با آن ارائه می شود. بخشنامه

 های اصلی ناظر بر تدوین این تقویم عبارتند از: مشی و سیاستخط

 ؛های عمومی مدیران و استعدادهای مدیریتیهای آموزشی کوتاه مدت مهارتی با رویکرد توسعه دانش و مهارتارائه دوره ➢

 های اجرایی؛های آموزشی و توسعه سطح پوشش نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان دستگاهافزایش ضریب نفوذ برنامه ➢

منظور سازی مدیران بهمحور با هدف آمادههای علمی مسألهتخصصی راهبردی و نشست یهاریزی و اجرای دورهبرنامه ➢

 های مختلف اجتماعی و سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی؛پاسخگویی سریع به تحوالت محیطی، مهار بحران

گرایی و توسعه برنامه جوانمنظور تحقق بههای آموزشی مورد نیاز مدیران جوان و زن طراحی و اجرای دورهمشارکت در  ➢

 ؛مدیریتعرصه مشارکت زنان در 

های آموزشی مندی از مدرسان توانمند بومی و غیربومی واجد صالحیت تدریس در دورهایجاد بسترهای الزم برای بهره ➢

»دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان« و مشارکت در کارکنان دولت از طریق اجرای 

 روزرسانی بانک اطالعات مدرسان واجد صالحیت تدریس در سطح ملی و استانی؛تشکیل و به

های آموزشی مصوب نظام آموزش کارکنان دولت )حین انتصاب مدیران، ریزی برای اجرای کلیه دورهنیازسنجی و برنامه ➢

 های اجرایی؛های ابالغی و نیازهای دستگاه( با توجه به بخشنامه…مشاغل عمومی، توجیهی بدوخدمت، فرهنگی و عمومی و 

های ارزیابی فی کانونبه منظور پشتیبانی علمی و اجرایی از توسعه کمی و کی کشور همکاری با سازمان اداری و استخدامی ➢

 های توسعه شایستگی؛ای و دورههای تربیت ارزیاب حرفههای عمومی مدیران از طریق برگزاری دورهشایستگی

 

 طراحی و اجرا می شوند:  ،الگو سه کلی دوره های آموزشی مطابق طوربه 

آموزی داشته مبتنی بر بسترهای فضای مجازی اساتید و فراگیران در یک تعامل دوسویه یادگیری و هم (:Liveکالس زنده ). 1

 .بیافتد اتفاقشود یادگیری منتج به تغییر رفتار و تالش می با مشارکت فعاالنه به طرح تجارب آموزشی خود در کالس پرداختهو 

ای تولید محتوا، تجهیزات و امکانات؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی  استودیو حرفهبا توجه به تیم مجرب، های الکترونیکی: دوره. 2

با حداقل شهریه، محتوای آموزشی یکپارچه و  شدهنسبت به تولید محتوای استاندارد آموزشی چندرسانه ای اقدام کرده و تالش 

 . شودمتقن به فراگیران ارائه 

های مهارت محوری که حضور شود تنها در دورههای بهداشتی تالش میا و پروتکلبنا به رعایت استاندارده. دوره های حضوری: 3

 ها به صورت حضوری برگزار شود.دوره ،سازی شده ضروری استفراگیر و انجام تمرینات شبیه
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 های آموزشی مدیران و کارکنان )کالس زنده(دوره
 

 ساعت تاریخ مدت سطح عنوان ردیف
)ریالشهریه

) 

 6 مدیران میاني خالقیت و نوآوري )سازماني( 1
01/10/99  

03/10/99 
9-12 690,000 

 ارزشیابي عملکرد کارکنان 2
شغلي )مشترک 

 اداري(
8 

07/10/99  

09/10/99 
9-13 760,000 

 6 مدیران ارشد کار آفریني سازماني 3
08/10/99  

10/10/99 
9-12 690,000 

 6 مدیران میاني وري نیروي انسانيبهره 4
14/10/99  

16/10/99 
9-12 690,000 

 9 مدیران میاني هارهبري تحول در سازمان 5
15/10/99  

17/10/99 
9-13 1,035,000 

 8 مدیران پایه هاي ارتباطي مدیرانمهارت 6
21/10/99  

23/10/99 
9-13 920,000 

7 
آشنایي با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات 

 عمومي
 6 مدیران پایه و میاني

22/10/99  

24/10/99 
9-12 690,000 

8 
 ات فرهنگي نظام با تاکید بر مهندسيتبیین مصوب

 فرهنگي
 460,000 13-9 30/10/99 4 مدیران پایه

 نویسي در امور اداريگزارش 9
شغلي )مشترک 

 اداري(
12 

04/11/99 

 05/11/99 

07/11/99 

9-13 1,140,000 

 6 مدیران ارشد سرمایه اجتماعيمدیریت  10
06/11/99  

08/11/99 
9-12 690,000 

 تنظیم قراردادها 11
شغلي )مشترک 

 اداري(
8 

11/11/99  

12/11/99 
9-13 760,000 

 12 مدیران پایه هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیک 12

13/11/99 

 14/11/99  

15/11/99 

9-13 380,000 

 8 مدیران میاني راهبردهاي آموزش و توان افزایي 13
19/11/99  

20/11/99 
9-13 920,000 

 هاها و آسیبفضاي مجازي، فرصت 14
شغلي )مشترک 

 اداري(
12 

21/11/99 

 26/11/99 

28/11/99 

9-13 1,140,000 

 اصول و فنون مذاکره و متقاعد سازي 15
مدیران میاني و 

 ارشد
4 27/11/99 9-13 460,000 

 بودجه ریزي عملیاتي 16
شغلي )مشترک 

 اداري(
12 

03/12/99 

 05/12/99 

10/12/99 

9-13 1,140,000 

 460,000 13-9 04/12/99 4 کلیه مدیران پاسخگویي و مسئولیت پذیري در مدیریت 17

 460,000 13-9 12/12/99 4 مدیران میاني مدیریت برون سپاري 18
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 کارکنان دولتآشنایي با نظام آموزش  19
شغلي )مشترک 

 اداري(
6 

17/12/99  

19/12/99 
9-12 570,000 

 6 مدیران پایه خالقیت و نو آوري فردي 20
18/12/99  

20/12/99 
9-12 690,000 

 460,000 13-9 25/12/99 4 مدیران میاني سازيسازي براي کوچکظرفیت 21

 نیا()خانم نظری 42501874)آقای معرفتی(،  42501862شماره تماس: 
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 (زنده کالس) یستگیشا توسعه هایدوره
دستورالعمل نحوه ارزیابی »سازمان اداری و استخدامی کشور با عنوان  1396/11/04مورخ  1657363بخشنامه شماره با عنایت به 

را در مرحله ارزیابی  59تا  50های ارزیابی امتیاز افرادی که در کانوندر خصوص « ایهای عمومی مدیران حرفهوتوسعه شایستگی

برنامه زمانبندی زیر در و عنوان شایستگی را به شرح جدول  11های مربوط به دوره؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی اندکسب کرده

 .نمایدبرگزار می (https:lms.smtc.ac.ir)مرکز های الکترونیکیاز طریق سامانه آموزش قالب کالس زنده
 

)یال( شهریه ساعت تاریخ روز  مدت عنوان دوره  عنوان شایستگي ردیف  

1 
 تفکر تحلیلي و

حل مساله   

29/09/99 شنبه 4 تفکر سیستمي  13-9  380,000 

هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم  8 
30/09/99 یکشنبه  13-9  

760,000 
01/10/99 دوشنبه  16-12  

 8 خالقیت و حل مساله
02/10/99 سه شنبه  13-9  

760,000 
03/10/99 چهارشنبه  16-12  

تعارضمدیریت   8 
06/10/99 شنبه  13-9  

760,000 
07/10/99 یکشنبه  17-13  

گیريهاي تصمیمها و تکنیکمدل  12 

08/10/99 دوشنبه  16-12  

09/10/99 سه شنبه 1,140,000  17-13  

10/10/99 چهارشنبه  16-12  

2 
اي همهارت

 ارتباطي

 8 فن نوشتن و بیان وگوش دادن فعال
29/09/99 شنبه  17-13  

760,000 
30/09/99 یکشنبه  17-13  

 8 ارتباطات سازماني
01/10/99 دوشنبه  13-9  

760,000 
02/10/99 سه شنبه  17-13  

03/10/99 چهارشنبه 4 روانشناسي ارتباطات  13-9  380,000 

ارتباطات بین فرديزبان بدن و   8 
06/10/99 شنبه  17-13  

760,000 
07/10/99 یکشنبه  13-9  

بخشارتباط خالق و اثر 08/10/99 دوشنبه 4   13-9  380,000 

3 
نظارت و کنترل تا 

 حصول نتیجه

 8 توانمندسازي منابع انساني
09/10/99 سه شنبه  13-9  

760,000 
10/10/99 چهارشنبه  13-9  

 8 نظارت و کنترل در مدیریت
13/10/99 شنبه  13 -9  

760,000 
14/10/99 یکشنبه  13-9  

17/10/99 چهارشنبه 4 سنجش و ارزیابي عملکرد  13-9  380,000 

 8 اصول سرپرستي
20/10/99 شنبه  17-13  

760,000 
21/10/99 یکشنبه  13-9  

 8 مدیریت و کنترل پروژه
22/10/99 دوشنبه  13-9  

760,000 
23/10/99 سه شنبه  13-9  

 )آقای رسولی( 42501834نژاد(، )خانم دانش 42501832های تماس: شماره
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)ریال( شهریه ساعت تاریخ روز  مدت عنوان دوره  عنوان شایستگي ردیف  

سازيتیم و شبکه 4  

هاي تیم سازيکار تیمي و مهارت  8 
13/10/99 شنبه  16-12  

760,000 
14/10/99 یکشنبه  16-12  

 8 مدیریت مشارکتي
15/10/99 دوشنبه  12-8  

760,000 
15/10/99 دوشنبه  17-13  

16/10/99 سه شنبه 4 مدیریت تضاد بین فردي  12-8  380,000 

گذاريهاي نفوذ و تاثیرمهارت 16/10/99 سه شنبه 4   17-13  380,000 

سازيشبکه 17/10/99 چهارشنبه 4   17-13  380,000 

5 
تعهد و تعلق 

يسازمان  

اياخالق حرفه 20/10/99 شنبه 4   13-9  380,000 

21/10/99 یکشنبه 4 وفاداري و تعهد سازماني  17-13  380,000 

22/10/99 دوشنبه 4 تعهد سازماني و رضایت شغلي  16-12  380,000 

 8 فرهنگ سازماني
شنبهسه   23/10/99  17-13  

760,000 
24/10/24 چهارشنبه  16-12  

زشي به تعهد و تعلق سازمانينگرش ار 27/10/99 شنبه 4   13-9  380,000 

 مسئولیت پذیري 6

24/10/99 چهارشنبه 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه  13-9  380,000 

اي و سازمانيمدیریت اخالق حرفه  8 
27/10/99 شنبه  17-13  

760,000 
29/10/99 دوشنبه  17-13  

مسئولیت اجتماعيها و سازمان  8 
30/10/99 سه شنبه  13-9  

760,000 
01/11/99 چهارشنبه  17-13  

04/11/99 شنبه 4 شهروندي سازماني  13-9  380,000 

 8 هدایت و رهبري در سازمان
05/11/99 یکشنبه  13-9  

760,000 
06/11/99 دوشنبه  13-9  

7 
گرایي و هدف

 هدایت عملکرد

مدیریت و رهبري در سازمانمباني   8 
29/10/99 دوشنبه  9-13  

760,000 
30/10/99 سه شنبه  17-13  

01/11/99 چهارشنبه 4 مدیریت و ارزیابي عملکرد  13-9  380,000 

04/11/99 شنبه 4 مدیریت استراتژیک سازماني  17-13  380,000 

05/11/99 یکشنبه 4 مدیریت بر مبناي هدف  17-13  380,000 

06/11/99 دوشنبه 4 مدیریت استراتژیک منابع  16-12  380,000 

8 
 پاسخگویي

 

07/11/99 سه شنبه 4 مدیریت تکریم ارباب رجوع  13-9  380,000 

08/11/99 چهارشنبه 4 انعطاف پذیري  13-9  380,000 

 8 هوش هیجاني
11/11/99 شنبه  13-9  

760,000 
12/11/99 یکشنبه  13-9  

 8 پاسخگویي و استانداردهاي آن
13/11/99 دوشنبه  13-9  

760,000 
14/11/99 سه شنبه  13-9  

15/11/99 چهارشنبه 4 بهبود شفافیت فرایندها  13-9  380,000 

 )آقای رسولی( 42501834نژاد(، )خانم دانش 42501832های تماس: شماره
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)ریال(شهریه ساعت تاریخ روز  مدت عنوان دوره  عنوان شایستگي ردیف  

9 
هاي مهارت

 ارتباطي

 8 فن نوشتن و بیان وگوش دادن فعال
07/11/99 سه شنبه  17-13  

760,000 
08/11/99 چهارشنبه  16-12  

 8 ارتباطات سازماني
11/11/99 شنبه  17-13  

760,000 
12/11/99 یکشنبه  17-13  

13/11/99 دوشنبه 4 روانشناسي ارتباطات  16-12  380,000 

 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردي
14/11/99 سه شنبه  16-12  

760,000 
15/11/99 چهارشنبه  16-12  

بخشارتباط خالق و اثر 18/11/99 شنبه 4   16-12  380,000 

10 
همت و سخت 

 کوشي

18/11/99 شنبه 4 انگیزش و رقابت  12-8  380,000 

عملکردمدیریت  19/11/99 یکشنبه 4   9-13 380,000 

19/11/99 یکشنبه 4 هدف گذاري و مدیریت اهداف  17-13  380,000 

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام
20/11/99 دوشنبه  13-9  

760,000 
20/11/99 دوشنبه  17-13  

 8 اصول و تکنیک هاي بهره وري
21/11/99 سه شنبه  13-9  

760,000 
شنبهسه   21/11/99  17-13  

11 
نوجویي و تفکر 

 خالق

 8 تفکر خالق
25/11/99 شنبه  13-9  

760,000 
25/11/99 شنبه  17-13  

26/11/99 یکشنبه 4 راهکارهاي تقویت خالفیت در سازمان  13-9  380,000 

 8 کارآفریني سازماني و استراتژي کارآفرینانه
26/11/99 یکشنبه  17-13  

760,000 
27/11/99 دوشنبه  13-9  

 8 روانشناسي مدیریت تغییر
27/11/99 دوشنبه  17-13  

760,000 
28/11/99 سه شنبه  13-9  

 8 اصول و تکنیک ها و موانع خالقیت
28/11/99 سه شنبه  17-13  

760,000 
29/11/99 چهارشنبه  13-9  

کارآفرینانهتدوین و پیاده سازي استراتژي   8 
29/11/99 چهارشنبه  17-13  

760,000 
02/12/99 شنبه  13-9  

 

 )آقای رسولی( 42501834نژاد(، )خانم دانش 42501832های تماس: شماره
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 های آموزشی مدیران )الکترونیکی(دوره
 

 شهریه )ریال( مدت سطح عنوان ردیف

 160,000 4 عملیاتي و کارشناسانمدیران  (1نقشه راه اصالح نظام اداري ) 1

 160,000 4 پایه، میاني و ارشدمدیران  (2نظام اداري )نقشه راه اصالح  2

 160,000 8 پایهمدیران  هاي ارتباطي مدیرانمهارت 3

 160,000 8 مدیران زن و جوان )میاني، ارشد( ریزي و مدیریت استراتژیک برنامه 4

 160,000 6 ارشدمدیران  بهسازي سازماني 5

 160,000 8 کلیه سطوح نظارت همگاني و سرمایه اجتماعي 6

 160,000 6 مدیران زن و جوان )کلیه سطوح( آشنایي با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور 7

 160,000 8 عملیاتي و پایهمدیران  مدیریت مشارکتي 8

 160,000 9 میانيمدیران  رهبري تحول در سازمان )بازپخش کالس زنده( 9

مدیریت خدمات کشوري )بازپخش کالس آشنایي با قانون  10

 زنده(

 12 پایهمدیران 
160,000 

 

 های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
 

 های آموزشی شغلی )الکترونیکی(دوره
 

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 12 گزارش نویسي در امور اداري 1

مدیر امور اداري و مالي، مسئول خدمات )رشته هاي شغلي 

و رئیس  اداري، کارگزین، کارشناس و کاردان امور اداري

 (دفتر، مسئول دفتر، منشي

140,000 

2 
آشنایي با نظام آموزش کارکنان 

 دولت
 140,000 هاي شغلي )کارشناس و کاردان امور اداري و کارگزین(رشته 6

 

 های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356تماس: شماره های 
 

 های آموزشی آزاد )الکترونیکی(دوره
 

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 240,000 اختصاصي )مدیران و کارکنان( 8 پروري )مدیریت استعداد(جانشین 1

 240,000 )مدیران و کارکنان(اختصاصي  8 ها و فنون تدریسروش 2

 240,000 اختصاصي )مدیران و کارکنان( 8 سنجش و ارزشیابي آموزشي 3

 240,000 اختصاصي )مدیران و کارکنان( 8 فناوري آموزشي 4

 240,000 اختصاصي )مدیران و کارکنان( 6 هاي زندگيمهارت 5

 240,000 کارکنان(اختصاصي )مدیران و  8 محورمصاحبه شایستگي 6
 

 های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
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 های آموزشی عمومی و فرهنگی )الکترونیکی( دوره
 

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 80,000 کارکنان(عمومي )کلیه مدیران و  8 تناسب اندام )ارتقاي سالمت از طریق ورزش( 1

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد 2

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مقابله با بحران 3

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 12 آشنایي با علوم و معارف دفاع مقدس 4

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 8 معرفت و بصیرت حسیني 5

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 12 هاي حکومت اسالمي و والیت فقیهبنیان 6

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 تربیت فرزند 7

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 4 حقوق خانواده 8

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 خانواده متعالي در اسالم 9

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 4 آشنایي با احکام اسالمي 10

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 11

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 8 شناسي خانوادهآسیب 12

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 4 خانوادهاقتصاد  13

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 12 روانشناسي خانواده 14

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 8 کلیات پیشگیري از وقوع جرم 15

 240,000 کارکنان(عمومي )کلیه مدیران و  22 اي و اداري کار با رایانههاي حرفهمهارت 16

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 12 فرهنگ سازماني 17

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 8 هاي دینيسبک زندگي بر مبناي آموزه 18

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 الهي امام خمیني )ره( -نامه سیاسيآشنایي با وصیت 19

 120,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 20 آشنایي با اندیشه و سیره امام خمیني )ره( 20

 رایگان عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 هاي پیشگیريهاي نو پدید و راهبیماري 21

 رایگان عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 4 ایمني و بهداشت محیط کار 22

 120,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 20 اجتماعي و ادارياخالق فردي،  23

 120,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 20 احکام زندگي در اسالم 24

 120,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 28 هاي اعتقاديها و پاسخپرسش 25

 120,000 کارکنان(عمومي )کلیه مدیران و  20 حکومت مهدوي و وظایف منتظران 26

 240,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 28 روخواني و روانخواني قرآن کریم 27

 120,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 28

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 امر به معروف و نهي از منکر 29

 120,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 28 اسرار نمازآداب و  30

 80,000 عمومي )کلیه مدیران و کارکنان( 6 گیري )بازپخش کالس زنده(هاي اندازهوري و تکنیکبهره 31
 

 های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
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 ای )حضوری و الکترونیکی(ارزیاب حرفههای تربیت دوره
 

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

تربیت  هایدوره؛ اند و پیرو فراخوان های سراسری انجام شدهای مرکز آموزش مدیریت دولتی را گذراندهدوره تربیت ارزیاب حرفه

های ها، با همکاری مراکز آموزش و پژوهشساعت در تهران و استان 72ای به صورت متمرکز  طی یک هفته به مدت ارزیاب حرفه

 .ان انجام می شودیها حسب تقاضا و ثبت نام متقاضریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامهتوسعه و آینده
 

(شهریه )ریال مخاطبین مدت عنوان  

 کلیه مدیران، کارکنان و متقاضیان آزاد 72 ايتربیت ارزیاب حرفه
 )با معرفي نامه از دستگاه دولتي( 16,800,000

 )بدون معرفي نامه و آزاد( 21,600,000

 )آقای مظاهری( 42501802، )خانم حبیبی( 42501803شماره تماس: 
 

 الکترونیکی(های  تربیت مدرس )کالس زنده و دوره
 

های آموزشی کارکنان دولت در چارچوب مندی از مدرسان واجد صالحیت تدریس در دورهمنظور ایجاد بسترهای الزم برای بهرهبه

 29/08/1397مورخ  464185»دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان«، موضوع بخشنامه شماره 

صورت های متقاضیان )بهآمادگی خود را برای بررسی درخواست آموزش مدیریت دولتی استخدامی کشور، مرکزسازمان اداری و 

 کند.اعالم می( صدور گواهینامه مدرسی)های آموزشی تربیت مدرس فردی یا سازمانی(، برگزاری دوره

»تعیین صالحیت مدرسان« در صفحه اصلی پورتال مرکز به نشانی  با مراجعه به بخشتوانند عالقمندان می

https://www.smtc.ac.ir  نام و ارسال مستندات ثبتمراجعه و پس از مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنمای اجرایی، نسبت به

 مورد نیاز، اقدام نمایند.
 

ه )ریال(شهری مخاطبین ساعت عنوان  

 32 تربیت مدرس
هاي کلیه مدیران، کارکنان و متقاضیان تدریس در دوره

 آموزشي کارکنان دولت

 الین(آن) 7,000,000

 )آفالین( 5,800,000

 )خانم امیرخانی، آقای میرابیانه( 22258587، 22258660، 22221508های تماس: شماره

  

https://www.smtc.ac.ir/
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 )بازپخش(تجارب مدیران ارشد نظام اداری کشور 
باشد. سلسله های مختلف در عصر مدیریت دانش از موضوعات راهبردی هر سازمان میمستندسازی و انتقال تجربیات در سازمان

های »ارائه تجارب مدیران« بستری مناسب برای انتقال تجربه مدیران با رویکرد همسوسازی، هماهنگی و تقویت توانمندی نشست

های یکدیگر را درک و به تبادل دانش و تجربه در حوزه نگرش پایه و دیدگاه ،بر این مدیران که عالوه است ای بودهحرفه

پیوند  که منجر به پردازندهای مدیریتی میوری و نظامبندی، ساختار و تشکیالت، فرایندها، بهرهریزی، بودجهسیاستگذاری و برنامه

 لی کشور خواهد شد.اهداف و راهبردهای مرکز با راهبردهای کالن آموزش عا
 

 شهریه سمت سخنران ردیف

 رایگان معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تجارب مدیریتي دکتر مریم حضرتي 1

 رایگان استاندار سابق آذربایجان شرقي و اردبیل مجید خدابخشآقاي تجارب مدیریتي   2

 رایگان آذربایجان شرقياستاندار سابق  تجارب مدیریتي دکتر اسماعیل جبارزاده 3

 رایگان تهران شهر اسالمي شوراي مایندهن تجارب مدیریتي دکتر زهرا صدر اعظم نوري 4

 رایگان تهران شهر اسالمي شوراي نماینده تجارب مدیریتي دکتر ناهید خداکرمي 5

 رایگان  نماینده مجلس شوراي اسالمي تجارب مدیریتي دکتر پروانه مافي 6

 رایگان خانواده رئیس جمهور معاون امور زنان و مدیریتي دکتر معصومه ابتکارتجارب  7

 رایگان    و پرورش وزیر آموزش  معاون  زادهتجارب مدیریتي دکتر رضوان حکیم 8

 رایگان ایران ملي کتابخانه و اسناد سازمان رئیس تجارب مدیریتي دکتر اشرف بروجردي 9

 رایگان عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران شهربانو اماني خانم تجارب مدیریتي 10

 رایگان  وزیر اسبق آموزش و پرورش  تجارب مدیریتي دکتر سید محمد بطحایي 11

 رایگان معاون سابق رئیس جمهور مجید انصاريآقاي تجارب مدیریتي  12

 رایگان وزیر اسبق نیرو حمید چیت چیانآقاي تجارب مدیریتي  13

 رایگان وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت زادهمحمدرضا نعمتآقاي تجارب مدیریتي  14

 رایگان وزیر اسبق راه و ترابري احمد خرم آقاي تجارب مدیریتي 15

 رایگان معاون سابق رئیس جمهور شهیندخت موالورديخانم تجارب مدیریتي  16

 رایگان آموزش و پرورشوزیر اسبق  تجارب مدیریتي دکتر علي اصغر فاني 17
 

 

 های تخصصی مسئله محور )بازپخش(نشست
های تخصصی مسئله محور با هدف آشنایی و توسعه دانش و مهارت کارکنان و مدیران دولت با مسائل و موضوعات روز نشست

 نظام اداری برنامه ریزی، اجرا و در دسترس عموم قرار گرفته اند. 
 

 شهریه سمت سخنران عنوان ردیف

 واکاوي مدیریت زنان 1
دکتر زهرا احمدي 

 پور
 رایگان مدیریت دولتيرئیس مرکز آموزش 

2 
دورکاري در نظام اداري، الزامات و 

 هاچالش
 دکتر علي اله قنبري

رئیس آمار، برنامه ریزي و تأمین نیروي 

 انساني سازمان اداري و استخدامي 
 رایگان

3 
تغییر سبک مدیریت و رهبري در دوران 

 پسا کرونا

دکتر محمدمهدي 

 گویا
 وزارت واگیر بیماریهاي مدیریت مرکز رئیس

 بهداشت
 رایگان

4 
-ها و مواجهه با بیماريرویکرد سازمان

 هاي نوظهور

دکتر سید محمد 

 اکرمي
 رایگان رئیس انجمن علمي ژنتیک پزشکي ایران

 آشنایي با سبک رهبري فرماندهان ایراني 5
دکتر علي 

 اصغرپورعزت
 رایگان عضو هیات علمي دانشگاه تهران

 رایگان بهشتي عضو هیأت علمي دانشگاه شهید دکتر محمد فاضلي (1حکمراني خوب ) 6

 رایگان بهشتي عضو هیأت علمي دانشگاه شهید دکتر محمد فاضلي (2حکمراني خوب ) 7
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 احمد میدريآقاي  (3حکمراني خوب ) 8
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعي
 رایگان

 (4حکمراني خوب ) 9
علیرضا عبداهلل آقاي 

 زاده
 رایگان عضو هیات علمي دانشگاه صفاشهر
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 طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی )بازپخش(
 عنوانبه کرونا، بحران شروع با ،یبهشت دیشه دانشگاه یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده یِریادگی شرفتهیپ یهایفناور شگاهیآزما

 نیا یاجرا از هدف. است نموده «یکیالکترون یریادگی یگریمرب یمل طرح» یاجرا به اقدام خود یاجتماع تیمسئول از یبخش

 تیریمد آموزش مرکز. است تالیجید یهایستگیشا نهیزم در کشور سراسر مدارس رانیمد و مدرسان معلمان، از یبانیپشت طرح،

 دسترس در و است داده قرار مرکز تیسا در را طرح نیا در شده دیتول یمحتواها از یبخش معلمان، از شتریب تیحما هدف با یدولت

 .است مندانعالقه

 شهریه ساعت سخنران عنوان ردیف

 رایگان 1 هادي عمرانيآقاي  راهکارهاي افزایش انگیزش یادگیرندگان در آموزش مجازي 1

 رایگان 1 دکتر سعید صفایي موحد یادگیرندگان در فضاي مجازيگیري از تنوع ابزارها براي جلب مشارکت بهره 2

 رایگان 1 هادي رئیسيآقاي  آداب رفتاري و کالمي در تدریس مجازي 3

 رایگان 1 نژاددکتر احسان طوفاني هاي بازخورد در آموزش همزمان و غیرهمزمان مجازيروش 4

 رایگان 1 دکتر بهار بندعلي کانکتچگونگي برگزاري کالس مجازي همزمان در آدوبي  5

 رایگان 1 دکتر پرستو علیخاني تکنیک هاي یادگیري همیارانه دیجیتال 6

 رایگان 1 دکتر نوري براري ارزشیابي سطوح شناختي عالي در آموزش مجازي 7

 رایگان 1 دکتر فیروز نوري آموزان و کاربردهاي آن در آموزش الکترونیکيتعیین سبک یادگیري دانش 8

 رایگان 1 سمیه رحیميخانم  مدیریت کالس در فضاي مجازي 9

 رایگان 1 حمیده بافندهخانم  هامستندسازي منابع و ثبت درس آموخته 10

 رایگان 1 دکتر فرنوش اعالمي معلم نوآفرین مجازي 11

 رایگان 1 راضیه شاهورديخانم  تکنیک هاي پرسشگري 12

 رایگان 1 عاطفه نصیريخانم  افزارهاي ویرایش فیلممعرفي و مقایسه نرم  13

 رایگان 1 نرگس لیاقي مطلقخانم  ذهنیت بالنده براي معلمان در آموزش مجازي 14

 رایگان 1 مطهره عظمتيخانم  معرفي و مقایسه نرم افزارهاي ویرایش تصویر 15

 رایگان 1 آرمیتا شیروديخانم  الکترونیکيمقایسه بسترهاي فضاي ابري و کاربست آن در آموزش  16

17 
آشنایي با اجرا و نمره گذاري کارآمدترین ابزار ارزیابي مشکالت روانشناختي 

 آموزاندانش
 رایگان 1 دکتر وحید صادقي

 رایگان 1 حامد کماليآقاي  از برنامه ریزي درسي تا برنامه درسي: بازآفریني فهم معلمان مجازي 18

 رایگان 1 دکتر عیسي رضایي کارپوشه الکترونیکي و چگونگي طراحي آن 19

 رایگان 1 راضیه شاهورديخانم  هامعرفي انواع بسترهاي برگزاري آموزش مجازي همزمان و چگونگي انتخاب آن 20

 رایگان 1 پورشهریار دکتر حسین آموزان در فضاي مجازيتعامل معلم و دانش 21

 رایگان 1 دکتر نسرین اصغرزاده هاي معلمان در کالس هاي آنالینشایستگي 22

 رایگان 1 آبادينوید شفیعآقاي  نکات کاربردي نرم افزار اکسل براي معلمان و مدیران کالس 23

 رایگان 1 آتنا اقباليخانم  هاي آموزشي با نرم افزارطراحي فلش کارت 24

 رایگان 1 سمیه رحیميخانم  شناسید؟ )یک شبکه جهاني براي اموزش(را مي   Edmodoقابلیت هاي 25

 )خانم محققیان( 42501805شماره تماس: 

 
 




