
 

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

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ   چگونه دوره را خرید کنم؟

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ   چگونه در دوره شرکت کنم؟

  کلیک کنید. اینجابرای پاسخ   چگونه گواهینامه را دریافت کنم؟

 

 

 کلیک کنید. 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/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


 

 

 

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

 تیم و شبکه سازی 1

 آنالین 8 کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
 12:30-16:30 03/10/1401 شنبه

4.200.000 
 12:30-16:30 04/10/1401 یکشنبه

30:12-30:16 05/10/1401 دوشنبه آنالین 4 شبکه سازی  2.100.000 

30:12-30:16 07/10/1401 چهارشنبه آنالین 4 مهارتهای نفوذ و تاثیر گذاری  2.100.000 

30:12-30:16 10/10/1401 شنبه آنالین 4 مدیریت تضاد بین فردی  2.100.000 

 آنالین 8 مدیریت مشارکتی
 12:30-16:30 11/10/1401 یکشنبه

4.200.000 
 12:30-16:30 12/10/1401 دوشنبه

 هدفگرایی و هدایت عملکرد 2

 آنالین 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
 8:30-12:30 11/10/1401 یکشنبه

4.200.000 
 8:30-12:30 12/10/1401 دوشنبه

 2.100.000 8:30-12:30 13/10/1401 سه شنبه آنالین 4 مدیریت استراتژیک سازمانی

 2.100.000 8:30-12:30 14/10/1401 چهارشنبه آنالین 4 مدیریت استراتژیک منابع

 2.100.000 8:30-12:30 17/10/1401 شنبه آنالین 4 عملکردمدیریت و ارزیابی 

 1.360.000 -- دی تا پایان اسفند 1از  - آفالین 4 مدیریت بر مبنای هدف

https://lms.smtc.ac.ir/course/10531/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10532/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10533/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10534/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10535/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10536/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/10537/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10538/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://lms.smtc.ac.ir/course/10539/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/10334/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81


 

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

 آینده نگری و تفکر راهبردی 3

 آنالین 8 گذاری و سیاست پژوهیسیاست
 12:30-16:30 13/10/1401 سه شنبه

4.200.000 
 12:30-16:30 14/10/1401 چهارشنبه

 آنالین 8 تفکر استراتژیک
 12:30-16:30 17/10/1401 شنبه

4.200.000 
 12:30-16:30 18/10/1401 یکشنبه

 آنالین 8 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه
 12:30-16:30 19/10/1401 دوشنبه

4.200.000 
 12:30-16:30 20/10/1401 سه شنبه

 2.100.000 12:30-16:30 21/10/1401 چهارشنبه آنالین 4 نگریآینده

 2.100.000 12:30-16:30 24/10/1401 شنبه آنالین 4 نگاریآینده

 های ارتباطیمهارت 4

 2.100.000 12:30-16:30 25/10/1401 یکشنبه آنالین 4 ارتباط خالق و اثربخش

 1.360.000 روزیشبانه دی  تا پایان سال 1از  - آفالین 8 ارتباطات سازمانی

 1.360.000 روزیشبانه تا پایان سال دی 1از  - آفالین 4 روانشناسی ارتباطات

 1.360.000 روزیشبانه تا پایان سال دی  1از  - آفالین 8 فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال

 1.360.000 روزیشبانه تا پایان سال دی  1از  - آفالین 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین

 

 

 
 

https://lms.smtc.ac.ir/course/10541/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10542/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://lms.smtc.ac.ir/course/10543/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://lms.smtc.ac.ir/course/10543/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://lms.smtc.ac.ir/course/10543/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://lms.smtc.ac.ir/course/10544/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10544/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10544/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10545/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10545/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10545/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10540/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/9574/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9575/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/9571/%D9%81%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/9567/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9567/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9567/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C


 

 
 

 

 

 شیوه برگزاری ساعت برگزاری تاریخ اجرا مدت دوره عنوان دوره سطح فراگیران ردیف
شهریه دوره 

 )ریال(

 ساعت 6 المللیهای بینها و سازمانپیمان مدیران سیاسی  1
11/10/1401 
13/10/1401 

 8,400,000 آنالین 12الی  9

2  

 مدیران ارشد
 ساعت 10 های سازمانی فناوری اطالعاتمهارت

8/11/1401 
10/11/1401 

12/11/1401 

 5,250,000 آنالین 12:30الی  9

 ساعت 8 مدیریت استراتژیک اطالعات  3
16/11/1401 
18/11/1401 

 4,200,000 آنالین 13الی  9

4  

 میانیمدیران 

 

 2,100,000 آنالین 13الی  9  4/10/1401 ساعت 4 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات

 ساعت 6 وری(پویایی سازمانی و فردی )بهره  5
11/10/1401 
13/10/1401 

 3,150,000 آنالین 12ی ال 9

 ساعت 6 و نوآوری )سازمانی(خالقیت   6
11/10/1401 
13/10/1401 

 3,150,000 آنالین 12الی  9

 ساعت 8 ریزی پروژهمدیریت و برنامه  7
18/10/1401 
20/10/1401 

 4,200,000 آنالین 13الی  9

 ساعت 8 های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آنآشنایی با سیاست  8
18/10/1401 

20/10/1401 
 4,200,000 آنالین 13الی  9

 ساعت 6 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی  9
25/10/1401 

27/10/1401 
 3,150,000 آنالین 12الی  9



 

 
 

 شیوه برگزاری ساعت برگزاری تاریخ اجرا مدت دوره عنوان دوره سطح فراگیران ردیف
شهریه دوره 

 )ریال(

 2,100,000 آنالین 13الی  9 26/10/1401 ساعت 4 آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد(  10

 ساعت 12 های دولتی )تمرکز بر فرایندها(دستگاهریزی در برنامه  11

1/11/1401 

3/11/1401 
5/11/1401 

 6,300,000 آنالین 13الی  9

 ساعت 6 مدیریت و مهندسی ارزش  12
2/11/1401 

4/11/1401 
 3,150,000 آنالین 12الی  9

 2,100,000 آنالین 13الی  9 16/11/1401 ساعت 4 سپاریمدیریت برون  13

 2,100,000 آنالین 13الی  9 24/11/1401 ساعت 4 سازیبرای کوچک سازیظرفیت  14

 ساعت 8 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک  15
7/12/1401 

9/12/1401 
 4,200,000 آنالین 13الی  9

16  

 مدیران پایه

 

 2,100,000 آنالین 13یال 9 17/11/1401 ساعت 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت(

 ساعت 6 مدیریت استرس )بهداشت روانی کارکنان(  17
24/11/1401 

26/11/1401 
 3,150,000 آنالین 12الی  9

 ساعت 6 حقوق اداری  18
1/12/1401 

3/12/1401 
 3,150,000 آنالین 12یال 9

 کلیه کارکنان دولت  19

 ساعت 8 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
10/10/1401 
12/10/1401 

 2,880,000 آنالین  13الی  9

 ساعت 8 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
9/11/1401 

11/11/1401 
 2,880,000 آنالین  13الی  9

 ساعت 8 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
7/12/1401 

9/12/1401 
 2,880,000 آنالین  13الی  9

 2,100,000 آنالین 13یال 9 2/11/1401 ساعت 4 شناسی سیاسی و فرهنگیجریان  20



 

 
 

 شیوه برگزاری ساعت برگزاری تاریخ اجرا مدت دوره عنوان دوره سطح فراگیران ردیف
شهریه دوره 

 )ریال(

کلیه مدیران   21

)پایه،  ایحرفه

 میانی و ارشد(

 ساعت 8 (2سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورتها( )
9/11/1401 

11/11/1401 
 4,200,000 آنالین 13الی  9

 2,100,000 آنالین 13الی  9 18/11/1401 ساعت 4 پذیری در مدیریتپاسخگویی و مسئولیت  22

23  

  یشغل

 (ی)مشترک ادار

 ساعت 12 نویسی در امور اداریگزارش
3/10/1401 
5/10/1401 

18/10/1401 

 5,220,000 آنالین 13الی  9

 ساعت 20 اصول و مفاهیم سازمانی  24

11/10/1401 
13/10/1401 

20/10/1401 

25/10/1401 
28/10/1401 

 13الی  9
 

 آنالین
 

8,700,000 

 

 ساعت 8 فنون مذاکره و فن دفاع   25
4/11/1401 
9/11/1401 

 3,480,000 آنالین 13ی ال 9

 * راهنما:

 .شودبه صورت آنالین و در قالب کالس زنده برگزار میآموزشی فوق  هایورهد  -

 .است مجاز ،سازمانمدیریت منابع انسانی و تایید  با هماهنگی ،به صورت فردی هاحضور افراد در دوره  -

 .لذا در پایان دوره آزمون به عمل نخواهد آمد  مبنای سنجش و ارزشیابی، میزان حضور و مشارکت فعال فراگیران در فرآیند برگزاری دوره آموزشی است؛  -

 .درصد از زمان تعریف شده دوره است 75صدور گواهینامه آموزشی منوط به حضور فعال فراگیر در   -

 .شودایید حضور فراگیر در کالس و انجام اقدامات الزم، گواهینامه دوره به صورت الکترونیکی صادر میپس از ت  -

 

 

 



 

 

 Lms.smtc.ac.ir 
 

 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه دوره 

 )ریال(

 600.000 8 های آزاددوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال  .1

 600.000 4 های آزاددوره تعهد سازمانی و رضایت شغلی  .2

 600.000 8 های آزاددوره هوش هیجانی  .3

 600.000 4 های آزاددوره تفکر سیستمی  .4

 600.000 4 های آزاددوره شفافیت و سالمت اداری  .5

 600.000 8 های آزاددوره مهارت های ارتباطی و ارتباط موثر  .6

 600.000 8 های آزاددوره مدیریت زمان  .7

 600.000 4 های آزاددوره کلیات آمایش سرزمین  .8

 600.000 6 های آزاددوره تاب آوری سازمانی  .9

 600.000 8 های آزاددوره روانشناسی عمومی  .10

 600.000 6 های آزاددوره 4.0مولفه ها و فناوری های انقالب صنعتی نسل چهارم -تحول دیجیتال  .11

 600.000 8 های آزاددوره اقتصاد دیجیتال  .12

 600.000 4 های آزاددوره و تحول دیجیتال 4.0آمادگی ملی و بنگاهی در مواجهه با صنعت   .13

 600.000 6 های آزاددوره آشنایی با فناوری بالکچین و کاربردهای آن در صنعت  .14

 600.000 2 های آزاددوره کارآفرینی اجتماعی  .15

 600.000 8 های آزاددوره مدیریت رفتار سازمانی )سطح سازمانی(  .16

 600.000 8 های آزاددوره مدیریت رفتار سازمانی )سطح گروهی(  .17

 600.000 8 های آزاددوره مدیریت رفتار سازمانی )سطح فردی(  .18

 600.000 4 های آزاددوره روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان )مبارزه با مواد مخدر(  .19

 600.000 6 های آزاددوره آشنایی با فناوری های مالی و کاربرد آن ها در صنعت  .20

 600.000 6 های آزاددوره سنتی ایرانیسبک زندگی از دیدگاه طب   .21

 600.000 4 های آزاددوره سیاست گذاری عمومی  .22

 600.000 8 های آزاددوره نقش زنان در مدیریت پایش محیط زیست  .23

 600.000 12 های آزاددوره کاهش آسیبهای اجتماعی ؛ با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در میان جوانان  .24

 600.000 8 های آزاددوره مشارکت های اجتماعی جوانان )مفهوم و عمل(  .25

 600.000 4 های آزاددوره آشنایی با آسیب های اجتماعی جوانان  .26

 600.000 8 های آزاددوره ترویج و توسعه ورزش های همگانی )در سمن های جوانان(  .27

 600.000 4 های آزاددوره محیط زیست و دولت سبز  .28

 600.000 4 های آزاددوره تغذیه و بهداشت )رفتار خوراکی سالم( اصول  .29

 600.000 8 های آزاددوره زبان بدن و ارتباطات بین فردی  .30

 600.000 4 های آزاددوره روانشناسی ارتباطات  .31

 600.000 12 های آزاددوره فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها  .32

 600.000 8 های آزاددوره مجازی از منظر روانشناسیصیانت از کودکان و نوجوانان در فضای   .33

 600.000 8 های آزاددوره برنامه های تحول در نظام اداری  .34

 600.000 6 های آزاددوره بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  .35

 600.000 8 های آزاددوره آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  .36



 

 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه دوره 

 )ریال(

 600.000 12 های آزاددوره تدوین گزارش های مدیریتی در اکسل  .37

 600.000 4 های آزاددوره تربیت بدنی و آمادگی جسمانی  .38

 600.000 6 های آزاددوره سبک زندگی در دوران کرونا )مبتنی بر آموزه های طب ایرانی(  .39

 600.000 8 های آزاددوره مصاحبه شایستگی محور  .40

 600.000 8 های آزاددوره و فنون تدریس روش ها  .41

 600.000 8 های آزاددوره سنجش و ارزشیابی آموزشی  .42

 600.000 8 های آزاددوره فناوری آموزشی  .43

 600.000 6 های آزاددوره مهارت های زندگی  .44

 600.000 6 های آزاددوره آشنایی با مفهوم و فلسفه کانون ارزیابی مدیران  .45

 600.000 4 های آزاددوره شایستگی دولتآشنایی با مدل   .46

 600.000 8 های آزاددوره جانشین پروری )مدیریت استعداد(  .47

 840.000 12 های شغلیدوره هانیازسنجی آموزشی در سازمان  .48

 840.000 4 های شغلیدوره آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت  .49

 840.000 20 های شغلیدوره )اداره امور کارکنان(مدیریت منابع انسانی   .50

 840.000 12 های شغلیدوره ارتباطات سازمانی  .51

 840.000 8 های شغلیدوره چگونگی تدوین طرح های پژوهش  .52

 840.000 12 های شغلیدوره گزارش نویسی در امور اداری  .53

 840.000 6 های شغلیدوره آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت  .54

 840.000 12 های شغلیدوره خالصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری  .55

 840.000 16 های شغلیدوره قانون مدنی  .56

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری  .57

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  .58

 720.000 12 های عمومی و فرهنگیدوره مبانی ارتباطاتاصول و   .59

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره مدیریت دانش سازمانی  .60

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت  .61

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره مدیریت سبز  .62

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره احادیثتربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و   .63

 720.000 24 های عمومی و فرهنگیدوره آئین نگارش مکاتبات اداری  .64

 720.000 2 های عمومی و فرهنگیدوره آشنایی با نظام گزینش کشور  .65

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره ایرانی پیشرفت -آشنایی با الگوی اسالمی  .66

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره )ارتقاء سالمت از طریق ورزش(تناسب اندام   .67

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  .68

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره مقابله با بحران  .69

 720.000 12 های عمومی و فرهنگیدوره آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس  .70

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره معرفت و بصیرت حسینی  .71

 720.000 12 های عمومی و فرهنگیدوره بنیان های حکومت اسالمی و والیت فقیه  .72

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره تربیت فرزند  .73

 720.000 4 های عمومی و فرهنگیدوره حقوق خانواده  .74

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره خانواده متعالی در اسالم  .75

 720.000 4 های عمومی و فرهنگیدوره آشنایی با احکام اسالمی  .76

 720.000 4 های عمومی و فرهنگیدوره نقش حجاب در حفظ حریم خانواده  .77



 

 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه دوره 

 )ریال(

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره آسیب شناسی خانواده  .78

 720.000 4 فرهنگیهای عمومی و دوره اقتصاد خانواده موحد  .79

 720.000 12 های عمومی و فرهنگیدوره روانشناسی خانواده  .80

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره کلیات پیشگیری از وقوع جرم  .81

 720.000 22 های عمومی و فرهنگیدوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه  .82

 720.000 12 های عمومی و فرهنگیدوره فرهنگ  سازمانی  .83

 720.000 8 های عمومی و فرهنگیدوره سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی  .84

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره الهی امام خمینی )ره( -آشنایی با وصیت نامه سیاسی   .85

 720.000 20 های عمومی و فرهنگیدوره آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی )ره(  .86

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره پدید و راه های پیشگیریبیماری های نو   .87

 720.000 4 های عمومی و فرهنگیدوره ایمنی و بهداشت محیط کار  .88

 720.000 20 های عمومی و فرهنگیدوره اخالق فردی، اجتماعی و اداری  .89

 720.000 20 های عمومی و فرهنگیدوره احکام زندگی در اسالم  .90

 720.000 28 های عمومی و فرهنگیدوره های اعتقادیپرسشها و پاسخ   .91

 720.000 20 های عمومی و فرهنگیدوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران  .92

 720.000 28 های عمومی و فرهنگیدوره روخوانی و روانخوانی قرآن کریم  .93

 720.000 28 های عمومی و فرهنگیدوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  .94

 720.000 6 های عمومی و فرهنگیدوره معروف و نهی از منکرامر به   .95

 720.000 28 های عمومی و فرهنگیدوره آداب و اسرار نماز  .96

 960.000 8 های مدیراندوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری  .97

 960.000 4 های مدیراندوره مدیریت بر مبنای هدف  .98

 960.000 6 های مدیراندوره زنیهای اداری تطبیقی و محکنظام  .99

 960.000 12 های مدیراندوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری  .100

 960.000 6 های مدیراندوره مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن  .101

 960.000 8 های مدیراندوره حل مساله و تصمیم گیری  .102

 960.000 4 های مدیراندوره مدیریت موثر وقت  .103

 960.000 12 های مدیراندوره تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها  .104

 960.000 6 های مدیراندوره کیفیت زندگی کاری  .105

 960.000 4 های مدیراندوره ریزی و اقدام در بحرانبرنامه  .106

 960.000 6 مدیرانهای دوره آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن  .107

 960.000 4 های مدیراندوره (1نقشه راه اصالح نظام اداری )  .108

 960.000 4 های مدیراندوره (2نقشه راه اصالح نظام اداری )  .109

 960.000 8 های مدیراندوره مهارت های ارتباطی مدیران  .110

 960.000 8 های مدیراندوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک  .111

 960.000 6 های مدیراندوره سازمانیبهسازی   .112

 960.000 8 های مدیراندوره نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی  .113

 960.000 6 های مدیراندوره آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور  .114

 960.000 8 های مدیراندوره مدیریت مشارکتی  .115

 960.000 4 های مدیراندوره اخالق حرفه ای  .116

های مدیراندوره انگیزش در کار  .117  8 960.000 

های مدیراندوره اخالق حرفه ای  .118  6 960.000 



 

 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه دوره 

 )ریال(

های مدیراندوره کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت   .119  9 960.000 

های مدیراندوره حقوق اداری   .120  8 960.000 
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 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه 

 )ریال(

 300.000 8 عمومی کارمندان آسیب شناسی خانواده  .1

 300.000 8 عمومی کارمندان آشنایی با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت  .2

 400.000 20 عمومی کارمندان آشنایی با اندیشه و سیرة امام خمینی )ره(  .3

 300.000 8 عمومی کارمندان آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری   .4

 300.000 8 عمومی کارمندان آشنایی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف  .5

 300.000 8 عمومی کارمندان هاآشنایی با نظام هدفمند کردن رایانه  .6

 300.000 6 عمومی کارمندان آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه  .7

 450.000 24 عمومی کارمندان آئین نگارش مکاتبات اداری  .8

 400.000 20 عمومی کارمندان احکام زندگی در اسالم  .9

 400.000 20 عمومی کارمندان اخالق فردی، اجتماعی و اداری  .10

 300.000 6 عمومی کارمندان ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد  .11

 350.000 12 عمومی کارمندان اصول و مبانی ارتباطات  .12

 300.000 4 عمومی کارمندان ایمنی و بهداشت محیط کار  .13

 400.000 16 عمومی کارمندان برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران  .14

 300.000 6 عمومی کارمندان بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن  .15

 400.000 16 عمومی کارمندان عروقیپیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و   .16

 350.000 12 عمومی کارمندان های کلی نظام اداری کشور ابالغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آنتبیین سیاست  .17

 300.000 6 عمومی کارمندان تجارت الکترونیکی  .18

 500.000 28 عمومی کارمندان تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  .19

 1.000.000 64 عمومی کارمندان بدو خدمت )عمومی( توجیهی  .20

 300.000 8 عمومی کارمندان حقوق شهروندی در نظام اداری  .21

 400.000 20 عمومی کارمندان حکومت مهدوی )عج( و وظایف منتظران  .22

 350.000 12 عمومی کارمندان های اداریسازی نوشتهخالصه  .23

 300.000 4 کارمندانعمومی  (WTOسازمان تجارت جهانی )  .24

 300.000 8 عمومی کارمندان سبک زندگی بر مبنای آموزه های اسالمی  .25

 300.000 4 عمومی کارمندان شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا  .26

 300.000 10 عمومی کارمندان شناخت راهها و روشهای نوین دستیابی به اطالعات  .27

 450.000 24 عمومی کارمندان های ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت  .28



 

 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه 

 )ریال(

 300.000 6 عمومی کارمندان کاربردهای فناوری اطالعات  .29

 400.000 20 عمومی کارمندان گزارش نویسی  .30

 300.000 8 عمومی کارمندان مدیریت دانش سازمانی  .31

 300.000 6 عمومی کارمندان منشور حقوق شهروندی  .32

 300.000 8 عمومی کارمندان مدیریت سبز  .33

 450.000 20 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( آشنایی با قانون محاسبات عمومی  .34

 350.000 10 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد  .35

عمومی(شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل  آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت  .36  6 350.000 

 450.000 20 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( آموزش الکترونیکی  .37

 350.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( آیین نگارش حقوقی  .38

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( ارتباطات سازمانی  .39

 400.000 12 ـ مشاغل عمومی( شغلی )مشترک اداری اصول گزارش نویسی در روابط عمومی  .40

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( اصول نظارت و کنترل  .41

 450.000 20 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( برنامه ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان  .42

 550.000 30 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی  .43

 450.000 20 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( تجزیه و تحلیل اداری  .44

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  .45

 350.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( تنظیم قراردادها  .46

 350.000 8 ـ مشاغل عمومی(شغلی )مشترک اداری  چگونگی تدوین طرح های پژوهشی  .47

 450.000 16 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( حسابداری بخش عمومی  .48

 500.000 34 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( حسابرسی مالیاتی  .49

 450.000 16 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( حقوق پیمان  .50

 350.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( هامنشیخصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و   .51

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه  .52

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( سنجش رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن  .53

 600.000 32 اداری ـ مشاغل عمومی(شغلی )مشترک  هاها و روشسیستم  .54

 450.000 16 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( فرایند جامع آموزش منابع انسانی  .55

 350.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( فنون مذاکره و فن دفاع  .56

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( قانون کار و تامین اجتماعی  .57

 450.000 16 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( مالیات بر ارزش افزودهقانون   .58

 450.000 16 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( های مستقیمقانون مالیات  .59

 350.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( قوانین مالی شرکتهای دولتی  .60

 550.000 30 مشاغل عمومی(شغلی )مشترک اداری ـ  کاربرد آمار در امور اداری  .61

 450.000 20 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( اداره امور دفتری و گردش مکاتبات اداری  .62

 400.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( ارزشیابی عملکرد کارکنان  .63

 500.000 24 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( ریزی نیروی انسانیاصول و مبانی برنامه  .64

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( گزارش نویسی در امور اداری  .65

 500.000 24 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( مبانی مدیریت اسناد  .66

 450.000 20 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( اصول و مفاهیم سازماندهی  .67

 400.000 12 ـ مشاغل عمومی( شغلی )مشترک اداری فن بیان و آیین سخنوری  .68



 

 مخاطبان عنوان دوره ردیف
ساعت 

 دوره

شهریه 

 )ریال(

 550.000 30 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( آمار کاربردی  .69

 350.000 8 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( مدیریت جلسات اداری )مسئول خدمات اداری(  .70

 350.000 6 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( مدیریت جلسات اداری )مسئول اداری و مالی(  .71

 400.000 12 شغلی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی( وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر  .72

 450.000 12 مدیران پژوهش های سازمانی  .73

 400.000 8 مدیران آشنایی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن  .74

 400.000 6 مدیران  آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  .75

 400.000 6 مدیران  آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن  .76

 400.000 4 مدیران  آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی  .77

 450.000 12 مدیران  آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری )مدیران پایه(  .78

 400.000 8 مدیران  با قانون مدیریت خدمات کشوری )مدیران میانی و ارشد( آشنایی  .79

 400.000 6 مدیران  آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور )مدیران پایه و میانی(  .80

 400.000 4 مدیران  آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور )مدیران ارشد(  .81

 400.000 4 مدیران  آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی  .82

 400.000 4 مدیران اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی  .83

 400.000 4 مدیران  ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم  .84

 400.000 8 مدیران انگیزش در کار  .85

 450.000 12 مدیران وظایف(های دولتی )تمرکز بر ریزی عملیاتی در دستگاهبرنامه  .86

 400.000 6 مدیران بهره وری نیروی انسانی  .87

 400.000 9 مدیران بهسازی سازمانی  .88

 400.000 4 مدیران تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی  .89

 200.000 2 مدیران تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی  .90

 450.000 12 مدیران هاروشها و ها و فنون بهبود سیستمتکنیک  .91

 400.000 6 مدیران تیم سازی و شیوه های کار گروهی  .92

 400.000 8 مدیران گیریحل مسئله و تصمیم  .93

 400.000 6 مدیران های مقابله با آنجنگ نرم، تهدید نرم و شیوه  .94

 400.000 6 مدیران خالقیت و نوآوری فردی  .95

 400.000 8 مدیران راهبردهای آموزش و توان افزایی  .96

 400.000 4 مدیران راهبردهای فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری  .97

 400.000 6 مدیران روابط کار  .98

 400.000 9 مدیران رهبری تحول در سازمانها )مدیران میانی(  .99

 400.000 6 مدیران رهبری تحول در سازمانها )مدیران ارشد(  .100

 400.000 6 مدیران سازماندهی  .101

 400.000 8 مدیران ساختارهای سازمانیطراحی   .102

 400.000 9 مدیران فرایند و فنون تصمیم گیری )سازمانی(  .103

 400.000 6 مدیران فنون اداره جلسات  .104

 400.000 6 مدیران کیفیت زندگی کاری  .105

 450.000 12 مدیران بندی(گذاری )تدوین و صورتمشیمبانی خط  .106

 400.000 8 مدیران مدیریت ارتباطات سازمانی  .107

 500.000 20 مدیران  مدیریت اسالمی با موضوع آیین مدیریت  .108

 500.000 20 مدیران  مدیریت اسالمی با موضوع شمیم عدالت  .109
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 400.000 8 مدیران مدیریت تعارض و فنون مذاکره  .110

 450.000 12 مدیران مدیریت عملکرد  .111

 450.000 16 مدیران مدیریت منابع )مالی، انسانی و ...(  .112

 400.000 6 مدیران مدیریت و مهندسی ارزش  .113

 400.000 4 مدیران های دینیریزی فرهنگی با تأکید بر آموزهشناسی فرهنگ و مدیریت و برنامهمفهوم  .114

 400.000 8 مدیران مدیریت بحران  .115

 400.000 6 مدیران مدیریت استرس  .116

 400.000 8 مدیران  نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی  .117

 400.000 4 مدیران  سیاسی اسالم بر مبنای والیت فقیهنظام   .118

 400.000 6 مدیران  نظام مدیریت اسالمی  .119

 400.000 12 آزاد (2و  1آشنایی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی )استاندارد   .120

 350.000 8 آزاد آشنایی با مبانی آینده پژوهی  .121

 450.000 18 آزاد و پایگاه های اطالعاتی آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت  .122

 400.000 12 آزاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده  .123

 350.000 4 آزاد سواد اطالعاتی  .124

 450.000 20 آزاد مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از دیدگاه مدیریت دانش  .125

 350.000 8 آزاد نیازسنجی و مدیریت پژوهشی  .126

 400.000 12 آزاد و روشهای بایگانی اصول  .127

 500.000 24 آزاد رضایت شغلی و تاثیر آن بر روابط اداری  .128

 350.000 6 آزاد تاب آوری در نظام اداری  .129

 350.000 8 آزاد نیازسنجی آموزشی  .130
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