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 مقدهم     
های مدیران و کارکنان بخش دولتی در سطح ارتقا مدیریت امور عمومی از طریق آموزش، تربیت و توسعه شایستگی

(؛ 1397-1404مرکز ) این  راهبردی به عنوان چشم انداز مرکز آموزش مدیریت دولتی در سند، 1404ای در افق ملی و منطقه

ها در مسیر دستیابی به این هدف متعالی و همه تالش شده است طراحینهادی و توسعه ای  ،در سه حوزۀ آموزش، پژوهش

 بازمهندسیهای مرکز متأثر از پاندمی کرونا، متناسب با شرایط موجود  بازتعریف و عمده فعالیت در دو سال گذشته .است

از رشد و توسعۀ غیرقابل اغماض آموزش در نظام اداری در  نشان، 1399های انجام گرفته در سال لیتها و فعابرنامه اند.شده

بر حسب اتفاق که براساس  حاصلهها و اطالعات موجود شاهدی بر این ادعا است که این نتایج . تمامی دادهدارددولت دوازدهم 

با  ییهای اقتضاجای حضوری و تعریف برنامهبه الکترونیکیموزش آ هدفمند در نحوه سازماندهیریزی رویکرد و برنامهتغییر 

 توجه به تحوالت محیطی، حاصل شده است.

بود. این  19-یدوهای مختلف کشور متأثر از شیوع پاندمی کوها در بخشو سیاستگذاری هاریزیبرنامه 1399در سال 

 متفاوتی هایگونهی، سازمانی و غیره، خود را به یاجراهای مدیریتی، برخورد نظام اداری کشور بر شیوهموضوع در رابطه با 

تا عالوه بر بازآفرینی نقش خود، تالش کرد سال با درک شرایط جدید، این در نیز مرکز آموزش مدیریت دولتی  .کردنمایان 

در دوران  گذاری آموزشی رارا بررسی و سیاستذی نفعان نیاز را شناسایی، خدمات مورد موجود های محیطی و منابع فرصت

  روز رسانی کند.بهکرونا 

، 1399گذاری هوشمند در ابتدای سال مرکز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، بالفاصله پس از آغاز مرحلۀ فاصله

صورت ماهانه و به کردآشنایی کارکنان نظام اداری با این مخاطره  با هدفهای آموزشی اقدام به طراحی و برگزاری کارگاه

های آموزشی جهت مقابله و پیشگیری از ی و مستمر مرکز به منظور  برگزاری دوره. تالش ستودنتداوم بخشیدرا  این اقدامات

و برای پیشگیری  ها و نهادهاضریب نفوذ آموزشی و تعامالت با سایر دستگاه با افزایش این بیماری و نوپدید انجام شد. همزمان

که  شدهای مختلف برگزار ها و استاناهی دستگاههای مشترکی با همروجود آمده، برنامهچرخۀ آموزش در بحران بهتوقف   از

 شود.معرفی میادامه شرح مختصری از آن در 
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آموزش مدیریت  های آموزشی الکترونیکی مرکزمختلف در دوره هایسازماننهادها و از  دوره -نفر 774/616در مجموع 

قابل های آموزشی مرکز ها و نهادهای مختلف در دورهدستگاهکنندگان در جدول زیر تعداد شرکتاند. شرکت کرده دولتی

 مشاهده است.

 

 نام وزارتخانه
گانکنندتعداد شرکت  

دوره( نفر ) 
 نام نهاد

گانکنندتعداد شرکت  

(نفر دوره)  

 36208 قوه قضائیه 78496 وزارت صنعت، معدن و تجارت

محیط زیستسازمان حفاظت  78478 وزارت امور اقتصادی و دارایی  14494 

 9444 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 50340 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 5378 سازمان اداری و استخدامی کشور 46593 وزارت آموزش و پرورش

 2674 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 32842 وزارت راه و شهرسازی

 2203 سازمان برنامه و بودجه کشور 31457 وزارت جهاد کشاورزی

 1656 نهاد ریاست جمهوری 28470 وزارت کشور

 1356 کمیته امداد امام خمینی )ره( 27941 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 906 سازمان ملی استاندارد ایران 27242 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 468 بنیاد شهید و امور ایثارگران 23377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 467 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی  17655 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 321 سازمان تبلیغات اسالمی 11779 وزارت دادگستری

 212 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 6616 وزارت امور خارجه

 172 مجلس شورای اسالمی 6054 وزارت نیرو

 84 مجمع تشخیص مصلحت نظام 5228 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 17 شورای نگهبان 3861 وزارت ورزش و جوانان

 46 بخش غیردولتی 349 وزارت نفت

 63824 سایر 66 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
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برقراری امکان و  الکترونیکیهای توسعه متوازن آموزش ظرفیت به کارگیریها، فعالیتهمزمان با توسعه کمی و کیفی 

های توسعه و آینده ها و محتواهای آموزشی، با همکاری مراکز آموزش و پژوهشاز سراسر کشور به دورهدسترسی مخاطبان 

دستاورد . روبرو شده استان در سراسر کشور ها، استقبال چشمگیری از سوی مخاطبنگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

دانیم. امید است با همکاری و تعامل روزافزون های اجرایی کشور میملی را مرهون زحمات کلیه دلسوزان آموزشی دستگاه

های اجرایی کشور فرایند توسعه کیفی و کمی آموزش  همچنان ادامه میان مرکز و مدیران و کارشناسان آموزشی دردستگاه

 ابد. ی
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 :شوندمی به سه روش طراحی، اجرا و ارزشیابی ،1400در تابستان سال  دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

 های الکترونیکیآموزش .1

 زنده -همزمان آموزشی هایدوره (Online - Synchronous) 

روشی است مبتنی بر بستر ارتباطی همزمان )زنده(، که در آن فراگیران با استفاده از ابزارهای تعاملی، فرایند 

 نمایند.های فردی و گروهی با هدایت مدرس دوره طی میبا ترکیبی از فعالیت یادگیری اثربخش را

 

 آفالین -غیرهمزمان آموزشی هایدوره (Asynchronous- Offline) 

های آموزشی در برای تقویت فرهنگ خودآموزی و توجه به اصل یادگیری انفرادی، بخشی از محتوای دوره

شود. یکی از اهداف مهم ای مرکز تولید میطراحی و در استودیوی حرفهچارچوب استانداردهای تولید محتوا 

 این مسیر، دستبابی عموم فراگیران به محتواهای علمی روز با کمترین هزینه است.

 

 های حضوریآموزش .2

محور با رعایت کامل های آموزشی مهارتبا توجه وضعیت کشور و شرایط ناشی از ویروس کرونا؛ دوره

مرکز آموزش  2در ساختمان شماره  موارد بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی به صورت حضوریپروتکل ها و 

 برنامه ریزی و اجرا خواهند شد.   هانگری استانمدیریت دولتی و یا مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده
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 زندهاهی آموزشی  دوره
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 های آموزشی مدیران و کارکنان دوره .1

 با هدف های قانونیمأموریت عمل بهو  دولتیهای مدیران و کارکنان نهادهای تقویت مهارتبا توجه به ضرورت آموزش و 

طراحی و به شرح زیر معرفی عمومی سطح های آموزشی ویژه سطوح مختلف مدیران و دورهارتقاء مدیریت امور عمومی، 

 شود: می

دورهعنوان   
ساعت 

 دوره

سطح 

 فراگیران
 تاریخ اجرا

ساعت 

 شروع

ساعت 

 پایان

تعداد 

 جلسات

 شهریه دوره

 )ریال(

01/04/1400 مدیران پایه 4 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی  9 13 1 000,560 

 مدیران میانی 6 خالقیت و نوآوری )سازمانی(
06/04/1400  

08/04/1400  
9 12 2 000,840 

گیریحل مساله و تصمیم   مدیران پایه 8 
20/04/1400  

22/04/1400  
9 13 2 000,840 

 مدیران پایه 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات کشور
03/05/1400  

05/05/1400  
9 12 2 000,840 

گذاریمشیمبانی خط  مدیران میانی 12 

17/05/1400  

19/05/1400  

24/05/1400  

9 13 3 000,120,1 

پایه مدیران 6 کیفیت زندگی کاری  
31/05/1400  

02/06/1400  
9 12 2 000,840 

زنیهای اداری و تطبیقی و محکنظام  مدیران میانی 6 
07/06/1400  

09/06/1400  
9 12 2 000,840 

 مدیران پایه 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
21/06/1400  

23/06/1400  
9 12 2 000,840 

28/06/1400 مدیران پایه 4 مدیریت موثر وقت  9 13 1 000,560 

 

 

 

 

 

 LMS.smtc.ac.ir آدرس سامانه

 آقای معرفتی –نیا خانم نظری کارشناسان دوره

 آقای حسینی دارینی مدیر واحد

 02142501862 - 02142501874 های تماسشماره

https://lms.smtc.ac.ir/
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 های آموزشی مدیران ارشد و سیاسیدوره. 2

 

دورهعنوان   
ساعت 

 دوره
 تاریخ اجرا سطح فراگیران

ساعت 

 شروع

ساعت 

 پایان

تعداد 

 جلسات

 شهریه دوره

 )ریال(

14/04/1400 مدیران سیاسی 6 مدیریت بحران  14 19 1 000,840 

پژوهیآینده 28/04/1400 مدیران ارشد 6   14 19 1 000,840 

 مدیران سیاسی 12 مدیریت مسائل عمومی
04/05/1400  

05/05/1400  
14 19 1 000,680,1 

18/05/1400 مدیران ارشد 6 مدیریت ساختارهای سازمانی  14 19 1 000,840 

08/06/1400 مدیران سیاسی 6 آمایش سرزمین  14 19 1 000,840 

15/06/1400 مدیران ارشد 6 کارآفرینی سازمانی  14 19 1 000,840 

 

 

 

 ایشایستگی عمومی مدیران حرفه ۀهای توسعدوره .3

های عمومی های توسعۀ شایستگی، برگزاری دورهسازمان اداری و استخدامی کشور 1657363مطابق با بخشنامۀ ابالغی شمارۀ 

افرادی که در هریک از سطوح مدیریت توسط  ای در دستور کار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار گرفته است.مدیران حرفه

 (2-9صورت عدم کسب حدنصاب امتیاز الزم در مرحلۀ ارزیابی، برابر مفاد بند ) رند، درکانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گی

بایست در ای، پس از معرفی از سوی دستگاه متبوع میهای عمومی مدیران حرفهدستورالعمل نحوۀ ارزیابی و توسعۀ شایستگی

 ای مشخص شده در نیمرخ شایستگی شرکت نمایند.های آموزشی و توسعهبرنامه

 

 

 

 

 LMS.smtc.ac.ir آدرس سامانه

 آقای معرفتی –نیا خانم نظری کارشناسان دوره

 آقای حسینی دارینی مدیر واحد

 02142501862 - 02142501874 های تماسشماره

https://lms.smtc.ac.ir/
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 (42501834(، آقای رسولی )42501832نژاد )دوره: خانم دانشکارشناسان                                LMS.smtc.ac.irآدرس سامانه: 

 

 

 

 شهریه)ریال( ساعت تاریخ روز مدت عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف

1 
تفکر تحلیلی و 

 حل مساله

گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل  12 

07/04/1400 دوشنبه  13-9  

08/04/1400 سه شنبه 1,380,000  30/17-30/13  

09/04/1400 چهارشنبه  13-9  

هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم  8 
10/04/1400 پنج شنبه  13-9  

920,000 
12/04/1400 شنبه  13-9  

 8 مدیریت تعارض
13/04/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

920,000 
14/04/1400 دوشنبه  13-9  

 8 خالقیت و حل مساله
15/04/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

920,000 
16/04/1400 چهارشنبه  13-9  

17/04/1400 پنج شنبه 4 تفکر سیستمی  13-9  460,000 

 پاسخگویی 2

19/04/1400 شنبه 4 مدیریت تکریم ارباب رجوع  13-9  460,000 

20/04/1400 یکشنبه 4 انعطاف پذیری  30/17-30/13  460,000 

21/04/1400 دوشنبه 4 بهبود شفافیت فرایندها  13-9  460,000 

 8 هوش هیجانی
22/04/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

920,000 
23/04/1400 چهارشنبه  13-9  

 8 پاسخگویی و استانداردهای آن
24/04/1400 پنج شنبه  13-9  

920,000 
26/04/1400 شنبه  13-9  

3 
گرایی و هدف

 هدایت عملکرد

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
27/04/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

920,000 
28/04/1400 دوشنبه  13-9  

29/04/1400 سه شنبه 4 مدیریت استراتژیک منابع  30/17-30/13  460,000 

02/05/1400 شنبه 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد  13-9  460,000 

03/05/1400 یکشنبه 4 مدیریت استراتژیک سازمانی  30/17-30/13  460,000 

04/05/1400 دوشنبه 4 مدیریت بر مبنای هدف  13-9  460,000 

4 
 تیم و

شبکه سازی   

های تیم سازیکار تیمی و مهارت  8 
05/05/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

920,000 
06/05/1400 چهارشنبه  13-9  

 8 مدیریت مشارکتی
09/05/1400 شنبه  13-9  

920,000 
10/05/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

11/05/1400 دوشنبه 4 مدیریت تضاد بین فردی  13-9  460,000 

گذاریهای نفوذ و تاثیرمهارت 12/05/1400 سه شنبه 4   30/17-30/13  460,000 

سازیشبکه 13/05/1400 چهارشنبه 4   13-9  460,000 

https://lms.smtc.ac.ir/
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 (42501834(، آقای رسولی )42501832نژاد )کارشناسان دوره: خانم دانش                               LMS.smtc.ac.irآدرس سامانه: 

  

 ردیف
عنوان 

 شایستگی
 شهریه)ریال( ساعت تاریخ روز مدت عنوان دوره

5 
تعهد و تعلق 

 سازمان

14/05/1400 پنج شنبه 4 اخالق حرفه ای  13-9  460,000 

16/05/1400 شنبه 4 وفاداری و تعهد سازمانی  13-9  460,000 

سازمانی و رضایت شغلیتعهد  17/05/1400 یکشنبه 4   30/17-30/13  460,000 

18/05/1400 دوشنبه 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی  13-9  460,000 

 8 فرهنگ سازمانی
19/05/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

920,000 
20/05/1400 چهارشنبه  13-9  

6 
 نوجویی و

تفکر خالق   

تقویت خالفیت در سازمانراهکارهای  21/05/1400 پنج شنبه 4   13-9  460,000 

 8 تفکر خالق
23/05/1400 شنبه  13-9  

920,000 
24/05/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

 8 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه
25/05/1400 دوشنبه  13-9  

920,000 
26/05/1400 سه شنبه  13-9  

 8 روانشناسی مدیریت تغییر
30/05/1400 شنبه  13-9  

920,000 
31/05/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

 8 اصول و تکنیک ها و موانع خالقیت
01/06/1400 دوشنبه  13-9  

920,000 
02/06/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

 8 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
03/06/1400 چهارشنبه  13-9  

920,000 
04/06/1400 پنج شنبه  13-9  

7 
های مهارت

 ارتباطی

 8 فن نوشتن و بیان وگوش دادن فعال
06/06/1400 شنبه  13-9  

920,000 
07/06/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

 8 ارتباطات سازمانی
08/06/1400 دوشنبه  13-9  

920,000 
09/06/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی
10/06/1400 چهارشنبه  13-9  

920,000 
11/06/1400 پنج شنبه  13-9  

13/06/1400 شنبه 4 روانشناسی ارتباطات  13-9  460,000 

بخشارتباط خالق و اثر 14/06/1400 یکشنبه 4   30/17-30/13  460,000 

8 
مسئولیت 

 پذیری

اخالق حرفه ای و سازمانیمدیریت   8 
15/06/1400 دوشنبه  13-9  

920,000 
16/06/1400 سه شنبه  30/17-30/13  

 8 سازمان ها و مسئولیت اجتماعی
17/06/1400 چهارشنبه  13-9  

920,000 
18/06/1400 پنج شنبه  13-9  

 8 هدایت و رهبری در سازمان
20/06/1400 شنبه  30/17-30/13  

920,000 
21/06/1400 یکشنبه  30/17-30/13  

22/06/1400 دوشنبه 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه  13-9  460,000 

23/06/1400 سه شنبه 4 شهروندی سازمانی  30/17-30/13  460,000 

https://lms.smtc.ac.ir/
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 آفالیناهی  آموزشی دوره
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 های آموزشی مدیراندوره .4

 شهریه )ریال( مدت سطح عنوان ردیف

 240،000 4 میانیمدیران  ریزی و اقدام در بحرانبرنامه 1

 240،000 6 مدیران کلیه سطوح یآشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق 2

 240،000 8 مدیران پایه های ارتباطی مدیرانمهارت 3

 240،000 8 مدیران زن و جوان )میانی، ارشد( ریزی و مدیریت استراتژیک برنامه 4

 240،000 6 مدیران ارشد بهسازی سازمانی 5

 240،000 8 کلیه سطوح نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 6

 240،000 6 مدیران زن و جوان )کلیه سطوح( آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 7

 240،000 8 مدیران عملیاتی و پایه مدیریت مشارکتی 8

 240،000 9 مدیران میانی زنده(رهبری تحول در سازمان )بازپخش کالس  9

 240،000 12 مدیران پایه آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری )بازپخش کالس زنده( 10

 240،000 4 مدیران عملیاتی و کارشناسان (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 11

 240،000 4 مدیران پایه، میانی و ارشد (2نقشه راه اصالح نظام اداری ) 12
 

 

 های شغلیهای آموزشی رشتهدوره .5

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

مدیر امور اداری و مالی، مسئول خدمات )رشته های شغلی  12 ارتباطات سازمانی 1

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

240،000 

های پژوهشیچگونگی تدوین طرح 2 های شغلی )آمار موضوعی(رشته 8   240،000 

مدیر امور اداری و مالی، مسئول خدمات )رشته های شغلی  12 گزارش نویسی در امور اداری 3

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

240،000 

کارگزین(های شغلی )کارشناس و کاردان امور اداری و رشته 6 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 4  240،000 
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 آزادهای آموزشی دوره. 6

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 12 نقش زنان در مدیریت پایش در محیط زیست 1

گذاری عمومیسیاست   240،000 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 4 

های اجتماعی؛ با تاکید بر پیشگیری از اعتیادکاهش آسیب 2 کارکنان(اختصاصی )مدیران و  12   000,300 

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 4 محیط زیست و دولت سبز 3

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 4 اصول تغذیه و بهداشت )رفتار خوراکی سالم( 4

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی 5

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 4 روانشناسی ارتباطات 6

ها ها و آسیبفضای مجازی، فرصت 7  000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 

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

های تحول در نظام اداریبرنامه 9 و کارکنان( اختصاصی )مدیران 8   000,300 

ریزی مبتنی بر عملکردبودجه 10  000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 

ها آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه 11  000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 

های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش 12  000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 13

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 سبک زندگی در دوران کرونا )مبتنی بر آموزههای طب ایرانی( 14

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 مصاحبه شایستگی محور 15

تدریسهای و فنون روش 16  000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 سنجش و ارزشیابی آموزشی 17

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 فناوری آموزشی 18

های زندگیمهارت 19  000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 

 000,300 اختصاصی )مدیران و کارکنان( 8 جانشین پروری )مدیریت استعداد( 20
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 های آموزشی عمومی و فرهنگی دوره .7

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مدیریت سبز 1

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 2

 000,240 کارکنان( عمومی )کلیه مدیران و 24 آیین نگارش مکاتبات اداری 3

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 2 آشنایی با نظام گزینش کشور 4

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 5

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 گیری آن های اندازهبهره وری و تکنیک 6

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 ایرانی پیشرفت -الگوی اسالمیآشنایی با  7

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 8

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 9

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مقابله با بحران 10

 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 11

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 معرفت و بصیرت حسینی 12

 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 های حکومت اسالمی و والیت فقیهبنیان 13

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 تربیت فرزند 14

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 حقوق خانواده 15

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 خانواده متعالی در اسالم 16

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 آشنایی با احکام اسالمی 17

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 18

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 شناسی خانوادهآسیب 19

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 اقتصاد خانواده 20

 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 روانشناسی خانواده 21

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 22

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 23

 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 فرهنگ سازمانی 24

 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 های دینیسبک زندگی بر مبنای آموزه 25

 150،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 الهی امام خمینی )ره( -نامه سیاسیآشنایی با وصیت 26

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی )ره( 27
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 شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 رایگان عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 های پیشگیریهای نو پدید و راهبیماری 28

 رایگان عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 29

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 30

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 اسالماحکام زندگی در  31

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 های اعتقادیها و پاسخپرسش 32

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 33

 240،000 کارکنان(عمومی )کلیه مدیران و  28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 34

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 35

 150،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 امر به معروف و نهی از منکر 36

 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 آداب و اسرار نماز 37

 

 

 های الکترونیکیدوره های آموزشی سامانه جامع آموزش .8

 نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف
شهریه 

 )ریال(

 125,000 فناوری اطالعات 12 (ITمفاهیم پایه فناوری اطالعات ) 1

 100,000 فناوری اطالعات 8 (Windowsها )استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 2

 150,000 فناوری اطالعات 26 (Wordپردازها )واژه 3

 150,000 فناوری اطالعات 26 (Excelها )گستردهصفحه 4

 150,000 فناوری اطالعات 26 (Accessهای اطالعاتی )بانک 5

 150,000 فناوری اطالعات 20 (PowerPointارائه مطالب ) 6

 125,000 فناوری اطالعات 12 (Internetاطالعات و ارتباطات ) 7

آموزش کارشناسان -شغلی 20 آموزش الکترونیکی 8  200,000 

بازرس -شغلی 10 ادبا قوانین و مقررات ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فسآشنایی  9  150,000 

اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی 6 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 10  150,000 

 20 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 11

 اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار، /مالی و

بازرس /مالی  

200,000 
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 نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف
شهریه 

 )ریال(

 30 آمار کاربردی 12
 مسئول /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

موضوعی آمار /مالی خدمات  

250,000 

منشی دفتر، مسئول دفتر، رئیس -شغلی 20 اداره امور دفتری و گردش مکاتبات اداری 13  200,000 

حقوقی کاردان و کارشناس -شغلی 8 آیین نگارش حقوقی 14  150,000 

 12 ارتباطات سازمانی 15

 /اداری خدمات مسئول /مالی و اداری مدیر -شغلی

 کارشناس /کارگزین /منشی دفتر، مسئول دفتر، رئیس

اداری امور کاردان و  

175,000 

عمومی روابط کاردان و کارشناس -شغلی 12 نویسی در روابط عمومیاصول گزارش 16  175,000 

بازرس -شغلی 12 اصول نظارت و کنترل 17  175,000 

 24 ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه 18
 و کارشناس /کارگزین /مالی و اداری مدیر -شغلی

اداری امور کاردان  
225,000 

 20 اصول و مفاهیم سازماندهی 19
 و کارشناس /مالی و اداری مدیر /کارگزین -شغلی

اداری امور کاردان  
200,000 

اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی 20 ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه 20  200,000 

عمومی روابط کاردان و کارشناس -شغلی 30 ریزی استراتژیک در روابط عمومیبرنامه 21  250,000 

اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی 20 تجزیه و تحلیل اداری 22  200,000 

مالی خدمات مسئول -شغلی 12 های مالیتجزیه و تحلیل صورت 23  175,000 

 8 تنظیم قراردادها 24
 /مالی و اداری مدیر /مالی خدمات مسئول -شغلی

حسابرس ذیحساب، حسابدار، /بازرس  
150,000 

موضوعی آمار -شغلی 8 های پژوهشیچگونگی تدوین طرح 25  150,000 

 16 حسابداری بخش عمومی 26
 ذیحساب، حسابدار، /مالی خدمات مسئول -شغلی

 حسابرس
200,000 

 24 حسابداری مالیاتی 27
 کاردان و کارشناس /مالی خدمات مسئول -شغلی

حسابرس ذیحساب، حسابدار، /بودجه و برنامه  
225,000 

حقوقی کارشناس -شغلی 16 حقوق پیمان 28  200,000 

منشی دفتر، مسئول دفتر، رئیس -شغلی 8 هاخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشی 29  150,000 

 12 های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه 30
 /اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی

منشی دفتر، مسئول دفتر،رئیس /اداری خدمات مسئول  
175,000 

اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی 12 گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازهسنجش  31  175,000 

اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی 32 هاها و روشسیستم 32  275,000 

آموزش کارشناسان -شغلی 16 فرایند جامع آموزش منابع انسانی 33  200,000 

 12 سخنوریفن بیان و آیین  34
 مسئول منشی، دفتر، مسئول دفتر، رئیس -شغلی

 گزینش
175,000 

حقوقی کاردان و کارشناس -شغلی 8 فنون مذاکره و فن دفاع 35  150,000 

 12 قانون کار و تأمین اجتماعی 36
 و کارشناس /کارگزین /اداری خدمات مسئول -شغلی

اداری امور کاردان  
175,000 
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 نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف
شهریه 

 )ریال(

 16 ارزش افزودهقانون مالیات بر  37

 اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار، /مالی و

بازرس /مالی  

200,000 

 16 قانون مالیاتهای مستقیم 38

 اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار، /مالی و

بازرس /مالی  

200,000 

 8 های دولتیقوانین مالی شرکت 39
 حسابدار، /بازرس /مالی خدمات مسئول -شغلی

حسابرس ذیحساب،  
150,000 

 20 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 40

 اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار، /مالی و

بازرس /مالی  

200,000 

 30 کاربرد آمار در امور اداری 41
 /اداری خدمات مسئول /مالی و اداری مدیر -شغلی

اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین  
250,000 

 12 نویسی در امور اداریگزارش 42

 /اداری خدمات مسئول /مالی و اداری مدیر -شغلی

 کاردان و کارشناس /منشی دفتر، مسئول دفتر،رئیس

کارگزین /اداری امور  

175,000 

اداری خدمات مسئول -شغلی 8 مدیریت جلسات اداری 43  150,000 

مالی و اداری مدیر -شغلی 6 مبانی مدیریت اسناد 44  150,000 

 24 وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر 45
 دفتر،رئیس /کارگزین /اداری خدمات مسئول -شغلی

اداری امور کاردان و کارشناس /منشی دفتر، مسئول  
225,000 

 150,000 کارشناسان امور اداری 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 46

 200,000 کارشناسان آموزش 20 آموزش الکترونیکی 47

 150,000 کارشناسان امور اداری 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 48

کلیه سطوحمشترک  -مدیران 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 49  175,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 6  یقآشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحا 50  175,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی 51  150,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 4 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم 52  150,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 6 های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 53  175,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 54  150,000 

کلیه سطوحمشترک  -مدیران 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 55  150,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 20 مدیریت اسالمی با موضوع آیین مدیریت 56  225,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 20 مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت 57  225,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 4 سره( و مقام معظم رهبری راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 58  150,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 4 ریزی فرهنگی شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم 59  150,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 60  175,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 4 نظام سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیه 61  150,000 

مشترک کلیه سطوح -مدیران 6 نظام مدیریت اسالمی 62  175,000 

 175,000 مدیران پایه 8 انگیزش در کار 63

 200,000 مدیران پایه 12 های دولتی )تمرکز بر وظایف(ریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه 64
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 نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف
شهریه 

 )ریال(

 150,000 مدیران پایه 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 65

 200,000 مدیران پایه 12 هاها و روشسیستمها و فنون بهبود تکنیک 66

 175,000 مدیران پایه 6 سازی و شیوه کار گروهیتیم 67

 175,000 مدیران پایه 6 خالقیت و نوآوری فردی 68

 175,000 مدیران پایه 6 فنون اداره جلسات 69

 175,000 مدیران پایه 9 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت 70

 175,000 مدیران پایه 6 کاری کیفیت زندگی 71

 175,000 مدیران پایه 6 مدیریت استرس)بهداشت روانی کارکنان( 72

 225,000 مدیران پایه 16 مدیریت منابع 73

 175,000 مدیران پایه 8 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 74

 175,000 مدیران پایه 12 مدیریت عملکرد 75

 175,000 مدیران پایه 6 سازماندهی 76

 175,000 مدیران پایه 6 روابط کار 77

 175,000 مدیران پایه و عملیاتی 8 حل مسأله و تصمیم گیری 78

 175,000 مدیران زن و جوان)عملیاتی و پایه( 8 گیریحل مساله و تصمیم 79

پایه و میانی -مدیران 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 80  175,000 

 175,000 مدیران میانی 6 بهره وری نیروی انسانی 81

میانی مدیران 9 هارهبری تحول در سازمان 82  175,000 

میانی مدیران 8 طراحی ساختارهای سازمانی 83  175,000 

میانی مدیران 9 گیری )سازمانی(فرایند و فنون تصمیم 84  175,000 

 175,000 مدیران میانی 8 راهبردهای آموزش و توان افزایی 85

 200,000 مدیران میانی 12 بندی(گذاری )تدوین و صورتمشیمبانی خط 86

 175,000 مدیران میانی 8 مدیریت ارتباطات سازمانی 87

 175,000 مدیران میانی 6 مدیریت و مهندسی ارزش 88

 175,000 مدیران میانی 8 افزاییراهبردهای آموزش و توان 89

 175,000 مدیران میانی 8 ارتباطات سازمانیمدیریت  90

 100,000 مدیران میانی و ارشد 4 اصول مذاکره و متقاعد سازی 91

میانی و ارشد -مدیران 8 تحقق آن های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهایآشنایی با سیاست 92  175,000 

میانی و ارشد -مدیران 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 93  175,000 

 100,000 مدیران زن و جوان)میانی و ارشد( 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 94

ارشدمدیران  4 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 95  150,000 

 175,000 مدیران ارشد 6 هارهبری تحول در سازمان 96

 175,000 مدیران ارشد 6 بهسازی سازمانی 97

 175,000 تخصصی 12 (2و  1آشنایی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی )استاندارد  98

 150,000 تخصصی 8 پژوهیآشنایی با مبانی آینده 99

 200,000 تخصصی 18 های اطالعاتیهای جستجو در اینترنت و پایگاهآشنایی با روش 100

 175,000 تخصصی 12 ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شدهبودجه 101

 150,000 تخصصی 4 سواد اطالعاتی 102
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 نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف
شهریه 

 )ریال(

 200,000 تخصصی 20 مستندسازی تجربیات از دیدگاه مدیریت دانش 103

 150,000 تخصصی 8 نیازسنجی و مدیریت پژوهشی 104

 175,000 تخصصی 12 های بایگانیاصول و روش 105

 225,000 تخصصی 24 رضایت شغلی و تاثیر آن بر روابط اداری 106

 100,000 تخصصی 6 تاب آوری در نظام اداری 107
 

 

 

 های  تربیت مدرسدوره .9

های آموزشی کارکنان دولت، و در چارچوب مندی سازمان ها از مدرسان واجد صالحیت تدریس در دورهبرای بهره

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

های متقاضیان سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی پس از  بررسی درخواست 29/08/1397

های مهارتی  تربیت مدرس  برای افرادی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند صورت فردی یا سازمانی( و برگزاری دوره)به

 گواهینامه مدرسی صادر می نماید.

 شود.تربیت مدرس به صورت آنالین و آفالین برگزار میهای دوره

 شهریه )ریال( مخاطبین ساعت سرفصل دروس عنوان

 تربیت مدرس

ها و فنون آموزشی )تدریس(روش  

های سنجش و ارزشیابی روش

 آموزشی

 تکنولوژی آموزشی

کارکنان دولت و  شنظام آموز

 مقررات مربوط

 شناخت نظام اداری ایران

32 
مدیران، کارکنان و متقاضیان تدریس در کلیه 

های آموزشی کارکنان دولتدوره  

)آنالین( 8،500،000  

)آفالین( 6،500،000  

 Azmoon.smtc.ac.ir آدرس سامانه

 خانم محدث، خانم عزیزی، خانم حسینی کارشناسان دوره

 آقای ابراهیم همتی مدیر واحد

 02142501842 -02142501841 -02142501831 -02142501356 های تماسشماره

 LMS.smtc.ac.ir آدرس سامانه

 ی، آقای فرجی، آقای رومیانی، آقای مقدممهربانخانم  کارشناسان دوره

 احمد ذاقلیآقای  مدیر واحد

 22258587، 22258660، 22221508 های تماسشماره

https://lms.smtc.ac.ir/
https://lms.smtc.ac.ir/
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  تجارب مدیران ارشد نظام اداری کشور )بازپخش( .10

ارائه »های مستندسازی و انتقال تجربیات در عصر مدیریت دانش از موضوعات راهبردی هر کشوری است. سلسله نشست

تجربه مدیران برای آشنایی هر چه بیشتر سطوح مدیران اجرایی کشور  و تقویت  بستری مناسب برای انتقال« تجارب مدیران

ای آنان در جایگاه تصمیم گیرنده و نحوه تصمیم سازی است.. برای تحقق هدف مذکور مجموعه مستند  توانمندی حرفه

 ران قرار گرفته است.تجارب مدیران ارشد نظام اداری کشور به صورت رایگان در اختیار عموم عالقمندان و پژوهشگ

 شهریه سمت سخنران ردیف
 رایگان استاندار پیشین استان آذربایجان غربی، قم و لرستان تجارب مدیریتی آقای مهندس قربانعلی سعادت  1

 رایگان استاندار پیشین استان خراسان جنوبی تجارب مدیریتی آقای دکتر محمدمهدی مروج الشریعه 2

علی اکبر اولیاءتجارب مدیریتی آقای  3  رایگان استاندار اسبق استان کهگیلویه و بویر احمد 

 رایگان استاندار پیشین استان خراسان جنوبی تجارب مدیریتی آقای مهندس وجه اهلل خدمتگزار 4

 رایگان استاندار اسبق تهران  تجارب مدیریتی آقای دکتر محمد حسین مقیمی 5

سامانیتجارب مدیریتی آقای سید سلمان  6  رایگان سخنگوی وزارت کشور 

 رایگان استاندار اسبق یزد تجارب مدیریتی آقای دکتر محمود زمانی  قمی 7

 رایگان استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان تجارب مدیریتی آقای علی اوسط هاشمی 8

 رایگان معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش تجارب مدیریتی مهندس مرضیه گرد 9

 رایگان معاون پیشین مرکز آموزش مشارکت زنان ریاست جمهوری تجارب مدیریتی دکتر فروغ احراری 10

 رایگان استاندار پیشین استان اصفهان تجارب مدیریتی دکتر محسن مهر علیزاده 11

خواهتجارب مدیریتی دکتر نسرین سلطان 12  رایگان معاون اسبق علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 رایگان معاون پیشین سازمان خصوصی سازی تجارب مدیریتی دکتر زهره عالی پور 13

 رایگان معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجارب مدیریتی دکتر مریم حضرتی 14

 رایگان استاندار پیشین آذربایجان شرقی و اردبیل تجارب مدیریتی آقای مجید خدابخش 15

اسماعیل جبارزادهتجارب مدیریتی دکتر  16  رایگان استاندار پیشین آذربایجان شرقی 

تهران شهر اسالمی شورای مایندهن تجارب مدیریتی دکتر زهرا صدر اعظم نوری 17  رایگان 

تهران شهر اسالمی شورای نماینده تجارب مدیریتی دکتر ناهید خداکرمی 18  رایگان 

شورای اسالمی نماینده مجلس تجارب مدیریتی دکتر پروانه مافی 19  رایگان 

خانواده رئیس جمهور معاون امور زنان و تجارب مدیریتی دکتر معصومه ابتکار 20  رایگان 

زادهتجارب مدیریتی دکتر رضوان حکیم 21 و پرورش وزیر آموزش  معاون    رایگان 

ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان رئیس تجارب مدیریتی دکتر اشرف بروجردی 22  رایگان 

 رایگان عضو محترم شورای اسالمی شهر تهران تجارب مدیریتی خانم شهربانو امانی 23

 رایگان وزیر پیشین آموزش و پرورش تجارب مدیریتی دکتر سید محمد بطحایی 24

 رایگان وزیر پیشین آموزش و پرورش فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 25

 رایگان معاون پیشین رئیس جمهور تجارب مدیریتی آقای مجید انصاری 26

 رایگان وزیر پیشین نیرو تجارب مدیریتی آقای حمید چیت چیان 27

زادهتجارب مدیریتی آقای محمدرضا نعمت 28  رایگان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت 

 رایگان وزیر پیشین راه و ترابری تجارب مدیریتی آقای احمد خرم 29

شهیندخت موالوردیتجارب مدیریتی خانم  30  رایگان معاون پیشین رئیس جمهور 

 رایگان وزیر پیشین آموزش و پرورش تجارب مدیریتی دکتر علی اصغر فانی 31

 



1 

 

 

 

 

 محور )بازپخش( الههای تخصصی مسنشست .11

-برنامه، ها و موضوعات روز نظام اداریچالشمحور با هدف آشنایی کارکنان و مدیران دولت با  مسالههای تخصصی نشست

 اند. در دسترس عموم قرار گرفتهریزی شده و پس از اجرا در قالب نشست تخصصی 

 شهریه سمت سخنران عنوان ردیف

1 
بر سالمت، راهکارها و نگاه  سآثار کرونا ویرو

 به آینده
 آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی

عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده، وابسته به 

و تربیت پژوهشگاه مطالعات تعلیم  
 رایگان

2 
زادیی از تولید و بهبود فضای کسب و کار مانع

 با تاکید بر پاالیش مقررات و مجوزها
 آقای علی فیروزی

رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و دبیرخانه 

 هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
 رایگان

3 
 نقش سرمایه انسانی در رشد

هاو توسعه سازمان   

آقای دکتر سیدصدرالدین 

 صدری نوش آبادی
 رایگان معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

4 
مفهوم عدالت اجتماعی و طبقه فرودست از 

 منظر امام علی )ع(

حجت االسالم و المسلمین 

 ابوالفضل شکوری
 رایگان رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

5 
اجتماعی زنان در توسعه و نقش خانوادگی و 

 پیشرفت ایران
وری ایرانرئیس سازمان ملی بهره فاطمه پهلوانی  رایگان 

المللنشریفات بین 6 سازمان ملل دررئیس پیشین تشریفات ایران  آقای علی محمد بیدار مغز   رایگان 

هادورکاری در نظام اداری، الزامات و چالش 7  دکتر علی اله قنبری 
 آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی امور رئیس

 سازمان اداری و استخدامی
 رایگان

 دکتر محمدمهدی گویا تغییر سبک مدیریت در دوران پسا کرونا 8
 وزارت واگیر هایبیماری مدیریت مرکز رئیس

، درمان و آموزش پزشکیبهداشت  
 رایگان

9 
های بیماری با مواجههدر  هارویکرد سازمان

 نوظهور
 رایگان رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران دکتر سید محمد اکرمی

 رایگان عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکتر علی اصغرپورعزت آشنایی با سبک رهبری فرماندهان ایرانی 10

(1حکمرانی خوب ) 11  رایگان عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی دکتر محمد فاضلی 

(2حکمرانی خوب ) 12 محمد فاضلی دکتر   رایگان عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی 

(3حکمرانی خوب ) 13  رایگان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای احمد میدری 

(4حکمرانی خوب ) 14  رایگان عضو هیات علمی دانشگاه صفاشهر آقای علیرضا عبداهلل زاده 
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 یادگیری الکترونیکی )بازپخش(طرح ملی مربیگری  .12

آزمایشگاه »و ضرورت حرکت به سمت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی کشورمان،  19گیری بیماری کوویدپس از همه

شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در راستای مسئولیت اجتماعی دانشکده علوم تربیتی و روان« های پیشرفته یادگیریفناوری

ای معلمان، مدیران و کادر آموزشی، اقدام به برگزاری طرح ملی های حرفههدف توانمندسازی و ارتقای شایستگیخویش و با 

 حمایت هدف با دولتی مدیریت آموزش مرکز ، نموده است.1399ماه  از نیمه دوم اردیبهشت« مربیگری یادگیری الکترونیکی»

های سامانه آموزش در را طرح این در شده تولید محتواهای زیادی از شبخ معلمان، مدرسان و مدیران حوزه آموزش، از بیشتر

  است. بارگذاری و امکان  استفاده از آن را برای عالقمندان  فراهم کرده الکترونیکی مرکز

 نام مدرس عنوان وبینار ردیف

 دکتر نوری براری بسترها و کاربردهای وبالگ در تدریس فناورانه 1

 دکتر نوری براری روزانه مبتنی بر فناوریطراحی طرح درس  2

 سمیه یدیسار عنوان قلم مجازیه ب ZoomIt و Epic Pen هایقابلیت 3

 دکتر اعظم اسفیجانی راهکارهای افزایش حس حضور یادگیرندگان در آموزش مجازی 4

 حامد حسینی ضرابی ترفندهای تدریس آنالین جذاب 5

 یئاسو شجاع مغزی درگیر در یادگیریهای طراحی تدریس بر اساس شبکه 6

7 TPACKیمرد یندکتر فاطمه حس ؛ مدلی برای ادغام پداگوژی، محتوا و فناوری 

 محدثه استادباقر های تیمی بلبیننقش 8

 یمحمد شعبان پرورش استقالل و خودآموزی یادگیرندگان؛ ضرورت عصر دیجیتال 9

 زادهیرضائ یدکتر مرتض پذیر کنیم؟مسئولیت چگونه فرزندانمان را نسبت به رشد خودشان، 10

 آبادییعشف یدنو آزمون آنالین بسازیم؟ google formو  quiz24، gamaچگونه با  11

 یفرخ یزکامب Plickers افزارانجام آزمون تکوینی با نرم 12

 یمهران مکرم ساخته-های معلمتجزیه و تحلیل آزمون 13

 آبادییروزف-یصادق یددکتر وح آموزانشناختی دانشگذاری کارآمدترین ابزار ارزیابی مشکالت رواننمرهاجرا و آشنایی با شیوه  14

 یفرخ یزکامب عملکرد دیجیتال و اقدام پژوهی 15

 سمیه یدیسار BigBlueButton الین بااندازی سریع یک کالس آنراه 16

 یشاهورد یهراض افزاراندازی و استفاده از نرمراهبرای پخش زنده )استریم(:  OBS کاربرد برنامه 17

 فرینفائزه ام تالشناسی با استفاده از ابزارهای دیجیشناسی و زمینتدریس جذاب جغرافیا، تاریخ، کیهان 18

 یمطهره عظمت افزارهای ویرایش تصویرمعرفی و مقایسه نرم 19

 یضراب ینیحامد حس ویدئوی آموزشی خود را در چند دقیقه ویرایش کنید 20

 یرودیشقربان یتاآرم تجربه نگاری و تولید محتوای آموزشی از طریق پادکست 21

 یدکتر بهار بندعل افزار پاورپوینتطراحی اصولی اسالیدها در نرم 22

 وندیهزهرا سا برای تدریس اثربخش Plotagon افزارهای دیجیتالِ خالق با نرمتولید قصه 23



1 

 

 نام مدرس عنوان وبینار ردیف

 یخانیدکتر پرستو عل !را بشناسید Clideoو  APP123 های آموزشی، بسترهای آنالینآسان فیلم برای ویرایش 24

 یضراب ینیحامد حس Audacity افزارهای کاربردی بر روی فایل صوتی با نرماعمال ویرایش 25

 یمیرح یهسم های جذاب آموزشیهای پاورپوینت برای رسم اینفوگرافیک قابلیت  26

 رادیوضیع یدوح Matnnegar ای با اهداف آموزشی در اپلیکیشنهای حرفهعکس نوشتهطراحی  27

 محسن خاورزاده تجزیه و تحلیل نظام آموزشی 28

 یآبادفتح یلدکتر جل الدین و مسائل آموزش مجازی فرزندانو 29

 یدکتر اباصلت خراسان ارتباطات سازمانی مؤثر، کلیدی برای حل مشکالت معلمان 30

 یدیسار یهسم AnyDesk افزارچگونگی کنترل از راه دور کامپیوتر یا گوشی هوشمند برای پشتیبانی فنی با نرم 31

 یدیسار یهسم تجربه های یک مدیر مدرسه برای جذاب تر شدن کالس های مجازی 32

 یآتنا اقبال کنند؟مربیان آموزشی چه می 33

 ییمحمدآقا یدکتر مهد پژوهیراهکارهای عملی برای درس 34

 یدکتر اباصلت خراسان نیکی(تغییر رویکرد از آموزش به فرصت های یادگیری )چالشها، فرصتها، و نقدها در یادگیری الکترو 35

 زادهصالح ینپرو ارتقای خودکارآمدی در فضای مجازی 36

 دکتر حسین پورشهریار کلشتری همدلی و درک متقابل در آموزش الکترونیکی 37

 مقدم یافتخار یسدکتر رامس مبتنی بر فناوری آموزشیمحور تدریس اخالق 38

 یدکتر محمدحسن پرداختچ مدیریت خود و بالندگی معلمان 39

 یزرّان یبادکتر فر فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا 40

 فائزه آقازاده نکات کاربردی و پنهان ویندوز برای معلمان و مدیران مدارس 41

 یدکتر فاطمه جعفرخان دوستی در آموزش الکترونیکیفناوری 42

 یادکتر زهرا گو ای قوی برای تغییر تصور نسبت به یادگیریدهندهو آموزش مجازی؛ شتاب 19-گیری کوویدهمه 43

 یصادق یددکتر سع فعالیبیش -آموزان با اختالل نقص توجهها و راهکارهای آموزش الکترونیکی برای دانشچالش 44

 یآبادفتح یلدکتر جل نیکیآموزان دارای عالئم اختالل اوتیسم در آموزش الکتروها و راهکارهایی برای دانشچالش 45

 زادهیرضائ یدکتر مرتض نآموزا دانش مجازی یادگیری ارتقای در «آموز دانش –تنظیم انتظارات متقابل معلم »نقش و روش  46

 یدکتر فرنوش اعالم در آموزش مجازیتکالیف متنوع و نوآورانه  47

 یدکتر بهار بندعل مشارکت یادگیرندگان در فرایند یادگیری الکترونیکی و راهکارهای ارتقای آن 48

 یضف ینورالله یهرق ها برای آموزش مجازیمرورگرها و ظرفیت آن 49

 یاصناف یررضادکتر ام وجوی صحیح و اصولی در گوگلجست 50

 یاصناف یررضادکتر ام دیجیتال مورد نیاز را بیابیم؟ چگونه محتوای 51

 ذاکر ینادکتر م خواندن در عصر دیجیتال 52

 یاصناف یررضادکتر ام کتابخانه های دیجیتال و نقش آنها در آموزش الکترونیکی 53

 ینیحس یمهد یدس تربیت شهروند دیجیتال؛ چیستی و چگونگی 54

 یدکتر جواد کوشک فناورانههای حل مسئله با رویکرد مهارت 55

 

  

 /Lms.smtc.ac.ir آدرس سامانه

 محققیان خانم کارشناس دوره

 42501805 تماس شماره
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 وری()دپارتمان تخصصی بهره APOآموختگان باشگاه دانش  .13

 شهریه سمت سخنران عنوان ردیف
 رایگان مجموعه اساتید وریانجمن توسعه بهره وری آب در کشاورزیمیزگرد تخصصی بهره 1

2 
تشریح متدولوژی محاسباتی آمارنامه سازمان 

 وری آسیاییبهره
 آقای بهزاد محمودی

نماینده ایران در پروژه پژوهشی پایگاه داده و 

 وری آسیاییآمارنامه سازمان بهره
 رایگان

3 
وری در اقتصادهای های بهرهها و فرصتچالش

 در حال توسعه
 رایگان اس اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایینکارش ماهیدشتیآقای دکتر محمد 

 وری مبتنی بر نوآوریمیزگرد تخصصی بهره 4

خانم دکتر فاطمه هشدار، 

آقایان مهندس هوشنگ 

رستمیان، مهندس اسماعیل 

 امینی، مهندس اسماعیل حبیبی

ریزی راهبردی صندوق نوآوری مدیر مطالعات و برنامه

هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و شکوفایی، عضو 

وری ایران، عضو هیات مدیریه انجمن علمی بهره

وری ایران، معاون ساماندهی شبکه ملی مدیریت بهره

 وری ایرانبهره

 رایگان

 رایگان استاندار اسبق استان کهگیلویه و بویراحمد اکبر اولیاءآقای مهندس علی وریمیزگرد تخصصی مدیریت دانش و بهره 5

6 
های کوچک و مدیریت استراتژیک در بنگاه

 19متوسط برای مواجهه با شرایط کووید 
 رایگان ریزی استراتژیک ایمیدروکارشناس برنامه آقای دکتر حامد عباسی

7 
تشریح متدولوژی محاسباتی آمارنامه سازمان 

 وری آسیاییبهره
 آقای بهزاد محمودی

داده و نماینده ایران در پروژه پژوهشی پایگاه 

 وری آسیاییآمارنامه سازمان بهره
 رایگان

 وری در سازمانمدیریت بهره 8

آقایان امیراحمد ذوالفقاری، 

عباس سقایی، حمیدرضا نایبی، 

بهرام جلوداری، رضا 

پورخردمند، اسماعیل حبیبی 

 شیره جینی

رانی شریف، استاد مگر اقتصادی اندیشکده حکتحلیل

من کیفیت ایران، ت موسس انجیادانشگاه و عضو ه

مدیره  هیاتوری ایران، رئیس مشاور انجمن بهره

شرکت انطباق کیفیت آسیا، مدیرعامل انجمن توسعه 

 وریوری ایران، معاون سازمان ملی بهرهبهره

 رایگان

9 
 وری سبز و تکنیک بهره

 یابی جریان موادهزینه
 رایگان (APOآسیایی )وری وری سازمان بهرهاستاد بهره فردکتر اسماعیل فاتحی

10 
بررسی تاثیرات مثبت انقالب صنعتی چهارم بر 

 وریبهره

دکتر مهدی حسینی و مهندس 

 راضیه اکبری

مدیرعامل شرکت رامجویان صنعت و کارشناس ارشد 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 رایگان

 رایگان صاحب نظر مشاور دکتر بهروز عربی گری هوشمندتنظیم 11
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 حضوری اهیدوره
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 ایهای تربیت ارزیاب حرفهدوره .14

 نظامبهاداری و استخدامی کشور، گامی مهم در نظم بخشیدن  سازمان 044/11/1396مورخ  1657362ابالغ بخشنامۀ شمارۀ 

های دولتی است. مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس این الزام قانونی، اقدام به برگزاری انتصاب و ارتقاء مدیران در سازمان

   نموده است. 1398از سال  ترافتهیسازمان صورتبهو  1397از سال  جیتدربهی تربیت ارزیاب هادوره

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت سرفصل دروس عنوان

تربیت ارزیاب 

ایحرفه  

 کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصالح نظام اداری

های کلی نظام ادارینظام مدیریت دولتی و سیاست  

ن آشنایی با طرح تربیت مدیران آینده و نظام انتخاب و انتصاب مدیرا

 دولتی

 آشنایی با طبقه بندی مشاغل دولت

توسعههای ارزیابی و آشنایی با کانون  

ایآشنایی با مدل شایستگی عمومیم مدیران حرفه  

های مصاحبه رفتاریاصول، ساختار و روش  

بندی و ارزشیابیاصول مشاهده، ثبت، طبقه  

هاهای ارزیابی و مبانی علمی آنآشنایی با ابزارهای تمرینی کانون  

هانهای ارزیابی و مبانی علمی آآشنایی با ابزارهای غیرتمرینی کانون  

بندیگزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع  

 کارورزی با شرکت در دو کانون ارزیابی شایستگی مدیران

72 

کلیه مدیران، 

کارکنان و 

 متقاضیان آزاد

)با معرفی  21،600،000

 نامه از دستگاه دولتی(

)بدون معرفی  25،900،000

 نامه و آزاد(

 

برگزاریتاریخ  ماه برگزاری عنوان دوره کد دوره ردیف  ساعت برگزاری روز برگزاری 

ایتربیت ارزیاب حرفه 1407 1 24/04/1400لغایت  19/04/1400 تیر  30/8 – 30/17 شنبه تا پنج شنبه   

ایتربیت ارزیاب حرفه 1408 2 07/05/1400لغایت  02/05/1400 مرداد  30/8 – 30/17 شنبه تا پنج شنبه   

ایتربیت ارزیاب حرفه 1409 3 21/05/1400لغایت  16/05/1400 مرداد  30/8 – 30/17 شنبه تا پنج شنبه   

ایتربیت ارزیاب حرفه 1410 4 11/06/1400لغایت  06/06/1400 شهریور  30/8 – 30/17 شنبه تا پنج شنبه   

ایتربیت ارزیاب حرفه 1411 5 25/06/1400لغایت  20/06/1400 شهریور  30/8 – 30/17 شنبه تا پنج شنبه   

(42501802( و آقای مظاهری )42501803دوره: خانم حبیبی ) کارشناسان  
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