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 فهرست مطالب
 قالب برگزاری صفحه عنوان

 شود.های الکترونیکی مرکز برگزار میآموزشدر سامانه  زندهها به صورت این دوره   های آموزشی مدیران و کارکناندوره

 شود.های الکترونیکی مرکز برگزار میدر سامانه آموزش زندهها به صورت این دوره   های آموزشی مدیران ارشد و سیاسیدوره

 شود.لکترونیکی مرکز برگزار میهای ادر سامانه آموزش زندهها به صورت این دوره   های آموزشی شغلی و عمومیدوره

 شود.های الکترونیکی مرکز برگزار میدر سامانه آموزش زندهها به صورت این دوره   ایهای توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفهدوره

 شود.های الکترونیکی مرکز برگزار میدر سامانه آموزش مجازیها به صورت این دوره   های آموزشی شغلیدوره

 شود.های الکترونیکی مرکز برگزار میدر سامانه آموزش مجازیها به صورت این دوره  های آموزشی آزاددوره

 شود.های الکترونیکی مرکز برگزار میدر سامانه آموزش مجازی ها به صورتاین دوره   های آموزشی عمومی و فرهنگیدوره

 شود.مرکز برگزار می های الکترونیکیجامع آزموندر سامانه  خودآموزها به صورت این دوره  های الکترونیکینزموهای آموزشی سامانه جامع آدوره

 

 

 

 وجه!ـت
 

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

 کلیک کنید. ااینجبرای پاسخ  چگونه دوره را خرید کنم؟ 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  ونه در دوره شرکت کنم؟ چگ

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

 کنید.کلیک  اینجا ها سایر پرسشبرای دریافت پاسخ 
 

 

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/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


 

 
 اهی آموزشی مدریان و کارکنان )کالس زنده(دوره

های های بهبود نگرش و بصیرت افزایی و توسعه مهارتای مدیران در زمینهدر راستای تعالی معنوی و حرفه  

ای الزامی است های آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدیریت حرفهانسانی، ادراکی و فنی انواع دوره

 های آموزشی مدیران و کارکنانکه دوره

ای های آموزشی مدیران حرفههای آموزشی مدیران سیاسی، دورهدر مرکز آموزش مدیریت دولتی در قالب دوره 

 شود.ریزی و اجرا میمیانی و ارشد( برنامه)عملیاتی، پایه، 

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 تاریخ اجرا سطح فراگیران

ساعت 

 شروع

ساعت 

 پایان

تعداد 

 جلسات

 شهریه دوره

 )ریال(
ناملینک ثبت  

 مدیران پایه 6 کیفیت زندگی کاری
07/07/1400  

10/07/1400  
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,840 2 12 9

ریزی پروژهمدیریت و برنامه  مدیران میانی 8 
18/07/1400  

20/07/1400  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,120,1 2 13 9

گذاریمشیمبانی خط  

بندی()تدوین و صورت  
 مدیران میانی 12

18/07/1400  

19/07/1400  

21/07/1400  

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,680,1 3 13 9

ها و فنون کارآشنایی با روش  

 با مدیران مافوق
 مدیران پایه 6

25/07/1400  

27/07/1400  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,840 2 12 9

بنیان مدیریت امنیت 

 اطالعات )بما(
ایمدیران حرفه 8  

16/08/1400  

18/08/1400  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,120,1 2 13 9

 مدیران میانی 6 خالقیت و نوآوری سازمانی
21/09/1400  

23/09/1400  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,840 2 12 9

 6 مدیریت بحران
 مدیران سیاسی،

 ارشد و میانی

28/09/1400  

30/09/1400  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,560 2 12 9

 

 

 

 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/8464/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8464/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8106/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8106/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8465/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8465/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8107/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8107/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8486/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8486/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8483/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8483/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7763/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7763/


 

 

 

 اهی آموزشی مدریان ارشد و سیاسی )کالس زنده(دوره
 عنوان دوره

ساعت 

 دوره
 تاریخ اجرا سطح فراگیران

ساعت 

 شروع

ساعت 

 پایان

تعداد 

 جلسات

 شهریه دوره

 )ریال(
 ناملینک ثبت

های سازمانمدیریت 

 کارآفرین
 مدیران ارشد 6

04/07/1400 

11/07/1400 
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,840 2 12 9

تحوالت سیاسی و 

 اجتماعی ایران
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,560 1 13 9 11/08/1400 مدیران سیاسی 4

 مدیران سیاسی 6 آمایش سرزمین
14/09/1400 

16/09/1400 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,840 2 12 9

 6 مدیریت بحران
 مدیران سیاسی،

 میانیارشد و 

28/09/1400 

30/09/1400 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,560 2 12 9

 

 

 اهی آموزشی شغلی و عمومی )کالس زنده(دوره

 

 

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 تاریخ اجرا سطح فراگیران

ساعت 

 شروع

ساعت 

 پایان

تعداد 

 جلسات

 دورهشهریه 

 )ریال(
 ناملینک ثبت

 عموم کارکنان 8 مدیریت سبز
03/08/1400 

05/08/1400 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,760 2 13 9

وظایف اداری و 

 مسئول دفتر
 شغلی 12

17/08/1400 

24/08/1400 

26/08/1400 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,380,1 3 13 9

ریزی بودجه

 های دولتیشرکت
 شغلی 8

23/08/1400 

25/08/1400 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,920 2 13 9

مدیریت جلسات 

 اداری
 شغلی 8

01/09/1400 

03/09/1400 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,920 2 13 9

فنون مذاکره و فن 

 دفاع
 شغلی 8

07/09/1400 

09/09/1400 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000,920 2 13 9

https://lms.smtc.ac.ir/course/8108/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8108/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7959/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7959/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7767/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7767/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7763/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7763/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8467/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8467/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8484/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8484/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8470/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8470/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8045/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8045/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8043/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8043/


 

 

 

 ایاهی توسعه شایستگی عمومی مدریان حرفهدوره
 ردیف

عنوان 

 شایستگی
 ناملینک ثبت شهریه)ریال( ساعت اجرا تاریخ مدت عنوان دوره

1 

تفکر 

 تحلیلی و

 حل مساله

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم
03/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
04/07/1400 12/30-16/30 

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

06/07/1400 8-12 

 16/30-12/30 07/07/1400 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000380,1,

08/07/1400 8-12 

 8 مدیریت تعارض
10/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
11/07/1400 12/30-16/30 

 8 خالقیت و حل مساله
12/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
14/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 17/07/1400 4 تفکر سیستمی

2 
تیم و شبکه 

 سازی

 8 های تیم سازیو مهارتکار تیمی 
18/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
19/07/1400 12/30-16/30 

 8 مدیریت مشارکتی
20/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجا نامبرای ثبت 000920,
21/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 24/07/1400 4 مدیریت تضاد بین فردی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 25/07/1400 4 تاثیرگذاریهای نفوذ و مهارت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 26/07/1400 4 سازیشبکه

3 

و نظارت 

کنترل تا 

حصول 

 نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انسانی
27/07/1400 12/30-16/30 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
28/07/1400 12-8 

 8 نظارت و کنترل در مدیریت
01/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
03/08/1400 12/30-16/30 

 8 اصول سرپرستی
04/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
05/08/1400 12/30-16/30 

 8 مدیریت و کنترل پروژه
08/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
09/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000460, 8-12 10/08/1400 4 سنجش و ارزیابی عملکرد

3 

آینده نگری 

تفکر  و

 راهبردی

 8 پژوهیو سیاست سیاستگذاری
27/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
28/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 01/08/1400 4 نگریآینده

 8 تفکر استراتژیک
03/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
04/08/1400 8-12 

 8 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه
05/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
06/08/1400 8-12 

https://lms.smtc.ac.ir/course/8491/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8491/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8492/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8492/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8493/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8493/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8494/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8494/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8495/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8495/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8496/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8496/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8497/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8499/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8499/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8500/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8500/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8501/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8501/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8603/%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/8603/%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/8604/%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/8604/%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/8605/%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/8605/%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/8606/%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/8606/%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/7164/%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/7164/%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/8535/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8535/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8536/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8536/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8537/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8537/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8538/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8538/


 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 08/08/1400 4 نگاریآینده

4 

گرایی هدف

و هدایت 

 عملکرد

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
09/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
10/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 11/08/1400 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 12/08/1400 4 مدیریت استراتژیک سازمانی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 15/08/1400 4 مدیریت بر مبنای هدف

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 16/08/1400 4 مدیریت استراتژیک منابع

5 
صبر و 

 برداری

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 17/08/1400 4 مدیریت استرس و کنترل خشم

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 18/08/1400 4 هوش هیجانی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 19/08/1400 4 های فردیروانشناسی تفاوت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 22/08/1400 4 نگری و کاهش استرسمثبت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 23/08/1400 4 مدیریت تضاد فرهنگی

6 
های مهارت

 ارتباطی

 8 وگوش دادن فعالفن نوشتن و بیان 
24/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
25/08/1400 12/30-16/30 

 8 ارتباطات سازمانی
26/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
27/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 29/08/1400 4 روانشناسی ارتباطات

 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی
30/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
01/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 02/09/1400 4 بخشاثر ارتباط خالق و

7 

 همت و

 سخت

 کوشی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 03/09/1400 4 انگیزش و رقابت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 06/09/1400 4 مدیریت عملکرد

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 07/09/1400 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام
08/09/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
09/09/1400 12/30-16/30 

 8 وریهای بهرهتکنیکاصول و 
10/09/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
11/09/1400 8-12 

8 

 نگری وکل

نگرش 

 فرایندی

 12 نگریمی و کلتفکر سیست

13/09/1400 8-12 

 16/30-12/30 14/09/1400 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000380,1,

15/09/1400 8-12 

 8 هاه عمومی سیستمنظری
16/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
17/09/1400 8-12 

گرا و فرایندگرا، وظیفههای نگرش

 گرانتیجه
8 

20/09/1400 8-12 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,

21/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 22/09/1400 4 های تدوین نقشه شناختیتکنیک

 8 مهندسی فرایندها
23/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
24/09/1400 8-12 
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 اهی آموزشی مدریان )الکترونیکی(دوره
ناملینک ثبت شهریه )ریال( مدت سطح عنوان ردیف  

گذاری عمومیسیاست 1  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 4 کلیه سطوح 

ریزی و اقدام در بحرانبرنامه 2  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 4 مدیران میانی 

3 
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون 

 الحاق موادی به آن
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 6 کلیه سطوح

های ارتباطی مدیرانمهارت 4  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 8 مدیران پایه 

ریزی و مدیریت استراتژیک برنامه 5  
مدیران زن و جوان 

 )میانی، ارشد(
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 8

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 6 مدیران ارشد بهسازی سازمانی 6

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 8 کلیه سطوح نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 7

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 6 کلیه سطوح آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 8

 مدیریت مشارکتی 9
 عملیاتیمدیران 

و پایه   
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 8

(رهبری تحول در سازمان )بازپخش کالس زنده 10  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 9 مدیران میانی 

11 
)بازپخش کالس آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

(زنده  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 12 مدیران پایه

(1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 12  
 مدیران عملیاتی

و کارشناسان   
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 4

(2نقشه راه اصالح نظام اداری ) 13  
 مدیران پایه،

میانی و ارشد   
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 4

 

 اهی آموزشی شغلی )الکترونیکی(دوره
 مخاطبین مدت عنوان ردیف

شهریه 
 )ریال(

 ناملینک ثبت

 12 ارتباطات سازمانی 1

مدیر امور اداری و مالی، مسئول خدمات )رشته های شغلی 

اداری، کارگزین، کارشناس و کاردان امور اداریو رئیس دفتر، 

 (مسئول دفتر، منشی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 240،000

2 
چگونگی تدوین 

 های پژوهشیطرح
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 240،000 های شغلی ) آمار موضوعی(رشته 8

3 
گزارش نویسی در امور 

 اداری
12 

مدیر امور اداری و مالی، مسئول خدمات )رشته های شغلی 

اداری، کارگزین، کارشناس و کاردان امور اداریو رئیس دفتر، 

 (مسئول دفتر، منشی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 240،000

4 
آشنایی با نظام آموزش 

 کارکنان دولت
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 240،000 های شغلی )کارشناس و کاردان امور اداری و کارگزین(رشته 6

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/7940/
https://lms.smtc.ac.ir/course/7940/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6864/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6864/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6862/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6862/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2564/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2564/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2560/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2560/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2278/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2278/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2277/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2277/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2268/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2268/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2085/
https://lms.smtc.ac.ir/course/2085/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6296/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6296/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6067/
https://lms.smtc.ac.ir/course/6067/
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
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 اهی آموزشی آزاد )الکترونیکی(دوره
ناملینک ثبت شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف  

در محیط زیست نقش زنان در مدیریت پایش 1 )مدیران و کارکنان( تخصصی 12   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

2 
های اجتماعی؛ با تاکید بر پیشگیری کاهش آسیب

 از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در میان جوانان
12 

)مدیران و کارکنان( تخصصی  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150

)مدیران و کارکنان( تخصصی 8 های اجتماعی جوانان )مفهوم و عمل(مشارکت 3  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 8 های اجتماعی جوانانبا آسیب آشنایی 4  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

5 
 های همگانی ترویج و توسعه ورزش

 (های جوانان)سمن
8 

)مدیران و کارکنان( تخصصی  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150

)مدیران و کارکنان( تخصصی 4 محیط زیست و دولت سبز 6  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 4 اصول تغذیه و بهداشت )رفتار خوراکی سالم( 7  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی 8  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 4 روانشناسی ارتباطات 9  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

ها ها و آسیبفضای مجازی، فرصت 10 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

11 
صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از 

 منظر روانشناسی 
8 

)مدیران و کارکنان( تخصصی  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150

های تحول در نظام اداریبرنامه 12 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

ریزی مبتنی بر عملکردبودجه 13 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

14 
آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات 

ها و مراکز آموزش عالیعلمی دانشگاه  
8 

)مدیران و کارکنان( تخصصی  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150

های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش 15 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 8 تربیت بدنی و آمادگی جسمانی 16  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

17 
 سبک زندگی در دوران کرونا

  )مبتنی بر آموزههای طب ایرانی(
8 

)مدیران و کارکنان( تخصصی  
 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150

محورشایستگیمصاحبه  18 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

و فنون تدریس هاروش 19 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 8 سنجش و ارزشیابی آموزشی 20  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

)مدیران و کارکنان( تخصصی 8 فناوری آموزشی 21  برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

های زندگیمهارت 22 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 

پروری )مدیریت استعداد(جانشین 23 )مدیران و کارکنان( تخصصی 8   برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,150 
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 اهی آموزشی عمومی و فرهنگی )الکترونیکی(دوره

 ناملینک ثبت شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مدیریت سبز 1

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 2

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000,240 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 24 آیین نگارش مکاتبات اداری 3

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 2 آشنایی با نظام گزینش کشور 4

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیتجمعیت 5

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 گیری آن های اندازهوری و تکنیکبهره 6

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 ایرانی پیشرفت -آشنایی با الگوی اسالمی 7

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 8

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 سالمت اداری و مبارزه با فساد یارتقاء 9

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 مقابله با بحران 10

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 11

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 معرفت و بصیرت حسینی 12

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 های حکومت اسالمی و والیت فقیهبنیان 13

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 تربیت فرزند 14

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 حقوق خانواده 15

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 خانواده متعالی در اسالم 16

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 احکام اسالمیآشنایی با  17

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 18

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 شناسی خانوادهآسیب 19

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, کارکنان(عمومی )کلیه مدیران و  4 اقتصاد خانواده 20

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 روانشناسی خانواده 21

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 8 پیشگیری از وقوع جرمکلیات  22

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت 23

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000180, عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 12 فرهنگ سازمانی 24

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000150, )کلیه مدیران و کارکنان(عمومی  8 های دینیسبک زندگی بر مبنای آموزه 25

26 
الهی امام  -نامه سیاسیآشنایی با وصیت

 خمینی )ره(
 150،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید.

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی )ره( 27
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 ناملینک ثبت شهریه )ریال( مخاطبین مدت عنوان ردیف

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 150،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 های پیشگیریو راه های نو پدیدبیماری 28

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 150،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 29

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 30

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 )کلیه مدیران و کارکنان(عمومی  20 احکام زندگی در اسالم 31

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 های اعتقادیها و پاسخپرسش 32

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 20 حکومت مهدوی و وظایف منتظران 33

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 34

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 35

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 150،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 6 امر به معروف و نهی از منکر 36

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 240،000 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( 28 آداب و اسرار نماز 37
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 /https://azmoon.smtc.ac.ir  اهی الکترونیکینموزاهی آموزشی ساماهن جامع آدوره

 شهریه )ریال( نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف

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

 100/000 فناوری اطالعات 8 (Windows)هاده از کامپیوتر و مدیریت فایلاستفا 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

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

 000/200 آموزش کارشناسان -شغلی 20 آموزش الکترونیکی 8

9 
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سالمت 

 اداری و مبارزه با فساد
 150/000 بازرس -شغلی 10

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

 20 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 11
 /مالی و اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 بازرس /مالی خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار،
000/200 

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

 موضوعی
250/000 

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

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

 12 ارتباطات سازمانی 15
 مسئول دفتر، رئیس /اداری خدمات مسئول /مالی و اداری مدیر -شغلی

 اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین /منشی دفتر،
175/000 

 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

 225/000 اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین /مالی و اداری مدیر -شغلی 24 ریزی نیروی انسانیبرنامه اصول و مبانی 18

 200/000 اداری امور کاردان و کارشناس /مالی و اداری مدیر /کارگزین -شغلی 20 اصول و مفاهیم سازماندهی 19

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

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

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

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

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

 حسابرس ذیحساب،
150/000 

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

 200/000 حسابرس ذیحساب، حسابدار، /مالی خدمات مسئول -شغلی 16 حسابداری بخش عمومی 26

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

 حسابرس ذیحساب، حسابدار،
225/000 
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 شهریه )ریال( نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف

 200/000 حقوقی کارشناس -شغلی 16 حقوق پیمان 28

29 
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و 

 هامنشی
 150/000 منشی دفتر، مسئول دفتر، رئیس -شغلی 8

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

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

 175/000 اداری امور کاردان و کارشناس /کارگزین -شغلی 12 گیری آنسنجش رضایت شغلی و چگونگی اندازه 31

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

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

 175/000 گزینش مسئول منشی، دفتر، مسئول دفتر، رئیس -شغلی 12 فن بیان و آیین سخنوری 34

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

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

 اداری
175/000 

 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده 37
 /مالی و اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 بازرس /مالی خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار،
200/000 

 16 قانون مالیاتهای مستقیم 38
 /مالی و اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 بازرس /مالی خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار،
200/000 

 150/000 حسابرس ذیحساب، حسابدار، /بازرس /مالی خدمات مسئول -شغلی 8 های دولتیقوانین مالی شرکت 39

 20 آشنایی با قانون محاسبات عمومی 40
 /مالی و اداری مدیر /بودجه و برنامه کاردان و کارشناس -شغلی

 بازرس /مالی خدمات مسئول /حسابرس ذیحساب، حسابدار،
000/200 

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

 اداری امور کاردان و کارشناس
250/000 

 12 نویسی در امور اداریگزارش 42
 مسئول دفتر،رئیس /اداری خدمات مسئول /مالی و اداری مدیر -شغلی

 کارگزین /اداری امور کاردان و کارشناس /منشی دفتر،
175/000 

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

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

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

 اداری امور کاردان و کارشناس /منشی
225/000 

 000/150 کارشناسان امور اداری 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 46

 000/200 کارشناسان آموزش 20 آموزش الکترونیکی 47

 000/150 کارشناسان امور اداری 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 48

 175/000 مشترک کلیه سطوح -مدیران 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 49

50 
آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 و قانون الحاق موادی به آن
 175/000 مشترک کلیه سطوح -مدیران 6

51 
آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات 

 مأموران دولتی
 000/150 مشترک کلیه سطوح -مدیران 4

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

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

54 
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی 

 فرهنگی
 150/000 مشترک کلیه سطوح -مدیران 4

 150/000 مشترک کلیه سطوح -مدیران 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 55

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



 

 شهریه )ریال( نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف

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

58 
سره( و مقام راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس

 العالی(معظم رهبری )مدظله
 150/000 مشترک کلیه سطوح -مدیران 4

59 
ریزی شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم

 های دینیآموزهفرهنگی با تأکید بر 
 150/000 مشترک کلیه سطوح -مدیران 4

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

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

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

 175/000 مدیران پایه 8 انگیزش در کار 63

64 
های دولتی )تمرکز بر ریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه

 وظایف(
 200/000 مدیران پایه 12

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

 200/000 مدیران پایه 12 هاها و روشها و فنون بهبود سیستمتکنیک 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 کیفیت زندگی کاری 71

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

 000/225 مدیران پایه 16 مدیریت منابع 73

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

 200/000 مدیران پایه 12 مدیریت عملکرد 75

 175/000 مدیران پایه 6 سازماندهی 76

 175/000 مدیران پایه 6 روابط کار 77

 000/175 مدیران پایه و عملیاتی 8 ه و تصمیم گیریئلحل مس 78

 000/175 مدیران زن و جوان)عملیاتی و پایه( 8 گیریه و تصمیمئلحل مس 79

80 
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات 

 عمومی کشور
 175/000 پایه و میانی -مدیران 6

 000/175 مدیران میانی 6 بهره وری نیروی انسانی 81

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

 200/000 مدیران میانی 12 بندی()تدوین و صورتگذاری مشیمبانی خط 86



 

 شهریه )ریال( نوع دوره مدت عنوان دوره ردیف

 000/175 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 مدیریت ارتباطات سازمانی 90

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

92 
های کلی اقتصاد مقاومتی و آشنایی با سیاست

 راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن
 175/000 میانی و ارشد -مدیران 8

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

 100/000 مدیران زن و جوان)میانی و ارشد( 4 مذاکره و متقاعدسازیاصول و فنون  94

95 
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات 

 عمومی کشور
 150/000 ارشدمدیران  4

 175/000 مدیران ارشد 6 هارهبری تحول در سازمان 96

 000/175 مدیران ارشد 6 بهسازی سازمانی 97

98 
حسابداری بخش عمومی  آشنایی با استانداردهای

 (2و  1)استاندارد 
 175/000 تخصصی 12

 150/000 تخصصی 8 پژوهیآشنایی با مبانی آینده 99

100 
های جستجو در اینترنت و آشنایی با مفاهیم و روش

 های اطالعاتیپایگاه
 200/000 تخصصی 18

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

 150/000 تخصصی 4 سواد اطالعاتی 102

103 
مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از 

 دیدگاه مدیریت دانش
 200/000 تخصصی 20

 150/000 تخصصی 8 نیازسنجی و مدیریت پژوهشی 104

 175/000 تخصصی 12 اصول و روشهای بایگانی 105

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

 000/100 تخصصی 6 تاب آوری در نظام اداری 107

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


