
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وجه!ـت
 

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

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  چگونه دوره را خرید کنم؟ 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  چگونه در دوره شرکت کنم؟ 

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

 کلیک کنید. 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


 

 

 

  ایاهی توسعه شایستگی عمومی دمریان رحهفدوره
 

 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ریخ برگزاریتا

ساعت 

 برگزاری

شهریه 

 )ریال(
 لینک دسترسی

 ارتباطی یهامهارت 1

 .کنیداینجا کلیک  1.000.000 12:30تا  8:30 02/07/1401 شنبه آنالین 4 ارتباط خالق و اثربخش

 .کنیداینجا کلیک  680.000 روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 8 ارتباطات سازمانی

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 4 روانشناسی ارتباطات  .کنیداینجا کلیک  680.000 

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 8 فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال  .کنیداینجا کلیک  680.000 

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین  .کنیداینجا کلیک  680.000 

2 
نظارت و کنترل تا 

 حصول نتیجه

 کنیداینجا کلیک  1.000.000 12:30تا  8:30 06/07/1401 چهارشنبه آنالین 4 سنجش و ارزیابی عملکرد

 8 نظارت و کنترل در مدیریت
 12:30تا  8:30 09/07/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 .کنید یکاینجا کل

 .کنیداینجا کلیک  12:30تا  8:30 10/07/1401 یکشنبه آنالین

 8 توانمندسازی منابع انسانی
 12:30تا  8:30 11/07/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 .کنیدینجا کلیک ا

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 12/07/1401 شنبهسه آنالین

 8 اصول سرپرستی
 12:30تا  8:30 16/07/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 17/07/1401 یکشنبه آنالین

 8 مدیریت و کنترل و پروژه
 12:30تا  8:30 18/07/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 19/07/1401 شنبهسه آنالین

https://lms.smtc.ac.ir/course/10220/%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/10221/%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/10222/%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/10222/%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/10223/%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/10223/%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/10224/%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/10224/%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/10225/%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/10225/%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


 

 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ریخ برگزاریتا

ساعت 

 برگزاری

شهریه 

 )ریال(
 لینک دسترسی

 سازیتیم و شبکه 3

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 20/07/1401 چهارشنبه آنالین 4 یسازشبکه

 8 سازیهای تیمکار تیمی و مهارت
 12:30تا  8:30 23/07/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 24/07/1401 یکشنبه آنالین

 8 مدیریت مشارکتی
 12:30تا  8:30 25/07/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 26/07/1401 شنبهسه آنالین

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 27/07/1401 چهارشنبه آنالین 4 های نفوذ و تأثیرگذاریمهارت

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 30/07/1401 شنبه آنالین 4 مدیریت تضاد بین فردی

4 
تفکر تحلیلی و حل 

 مسئله

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 4 تفکر سیستمی  اینجا کلیک کنید. 680.000 

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل  اینجا کلیک کنید. 680.000 

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم
 12:30تا  8:30 01/08/1401 یکشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 02/08/1401 دوشنبه آنالین

 8 خالقیت و حل مسئله
 12:30تا  8:30 03/08/1401 شنبهسه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 04/08/1401 چهارشنبه آنالین

 8 مدیریت تعارض
 12:30تا  8:30 07/08/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 08/08/1401 یکشنبه آنالین

5 
تعهد و تعلق 

 سازمانی

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 4 ایاخالق حرفه  اینجا کلیک کنید. 680.000 

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 8 فرهنگ سازمانی  اینجا کلیک کنید. 680.000 

روزیشبانه آذر 30مهر تا  1از  - آفالین 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی  اینجا کلیک کنید. 680.000 

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 09/08/1401 دوشنبه آنالین 4 وفاداری و تعهد سازمانی

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 10/08/1401 شنبههس آنالین 4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 11/08/1401 چهارشنبه آنالین 4 مدیریت بر مبنای هدف 6

https://lms.smtc.ac.ir/course/10226/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10227/%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/10227/%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/10228/%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/10228/%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/10229/%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/10230/%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/9937/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9885/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10231/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/10231/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/10232/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/10232/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/10233/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://lms.smtc.ac.ir/course/10233/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://lms.smtc.ac.ir/course/10236/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9576/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9573/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10234/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10235/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10237/%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


 

 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ریخ برگزاریتا

ساعت 

 برگزاری

شهریه 

 )ریال(
 لینک دسترسی

هدفگرایی و هدایت 

 عملکرد

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
 12:30تا  8:30 14/08/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 15/08/1401 یکشنبه آنالین

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 16/08/1401 دوشنبه آنالین 4 مدیریت استراتژیک سازمانی

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 17/08/1401 شنبهسه آنالین 4 مدیریت استراتژیک منابع

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 18/08/1401 چهارشنبه آنالین 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد

7 
نوجویی و تفکر 

 خالق

 8 تفکر خالق
 12:30تا  8:30 21/08/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 22/08/1401 یکشنبه آنالین

 8 ها و موانع خالقیتاصول، تکنیک
 12:30تا  8:30 23/08/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 24/08/1401 شنبهسه آنالین

 اینجا کلیک کنید. 1.000.000 12:30تا  8:30 25/08/1401 چهارشنبه آنالین 4 راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان

 8 روانشناسی مدیریت تغییر
 12:30تا  8:30 28/08/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 29/08/1401 یکشنبه آنالین

 8 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه
 12:30تا  8:30 30/08/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 01/09/1401 شنبهسه آنالین

 8 سازی استراتژی کارآفرینانهتدوین و پیاده
 12:30تا  8:30 02/09/1401 چهارشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید.

 اینجا کلیک کنید. 12:30تا  8:30 05/09/1401 شنبه آنالین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/10238/%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/10238/%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/10239/%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/10240/%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/10241/%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/10246/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/10246/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/10247/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/10247/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/10248/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/10249/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/10249/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/10250/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/10250/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/10251/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/10251/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87


 

 

 

 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ساعت برگزاری تاریخ برگزاری

شهریه 

 )ریال(
 لینک دسترسی

8 
های مهارت

 ارتباطی

 1.000.000 16:30تا  12:30 07/08/1401 شنبه آنالین 4 ارتباط خالق و اثربخش
 اینجا کلیک کنید

 

 - آفالین 8 ارتباطات سازمانی
مهر تا پایان  1از 

 سال
 680.000 روزیشبانه

 اینجا کلیک کنید

 - آفالین 4 روانشناسی ارتباطات
مهر تا پایان  1از 

 سال
روزیشبانه  680.000 

 اینجا کلیک کنید

 - آفالین 8 فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال
مهر تا پایان  1از 

 سال
روزیشبانه  680.000 

 اینجا کلیک کنید

 - آفالین 8 فردیزبان بدن و ارتباطات بین
مهر تا پایان  1از 

 سال
وزیرشبانه  680.000 

 اینجا کلیک کنید

9 
نظارت و کنترل تا 

 حصول نتیجه

 8 ارت و کنترل در مدیریتنظ
 16:30تا  12:30 08/08/1401 یکشنبه آنالین

2.000.000 
 نیداینجا کلیک ک

 16:30تا  12:30 09/08/1401 دوشنبه آنالین 

 8 توانمندسازی منابع انسانی
 16:30تا  12:30 10/08/1401 شنبهسه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

 16:30تا  12:30 11/08/1401 چهارشنبه آنالین 

 8 اصول سرپرستی
 16:30تا  12:30 14/08/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

 16:30تا  12:30 15/08/1401 یکشنبه آنالین

 8 مدیریت و کنترل و پروژه
 16:30تا  12:30 16/08/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

 16:30تا  12:30 17/08/1401 شنبهسه آنالین 

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 16:30تا  12:30 18/08/1401 چهارشنبه آنالین 4 سنجش و ارزیابی عملکرد
 

 

 

 

 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/10317/%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/10318/%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/10319/%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/10320/%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/10321/%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/10322/%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


 

 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ساعت برگزاری برگزاریتاریخ 

شهریه 

 )ریال(
 لینک دسترسی

10 
کل نگری و 

 نگرش فرایندی

 تفکر سیستمی و کل نگری

 
12 

 آنالین

 

 16:30تا  12:30 21/08/1401 شنبه

 16:30تا  12:30 22/08/1401 یکشنبه اینجا کلیک کنید 3.000.000

30:16تا  30:12 23/08/1401 دوشنبه  

 آنالین 8 نظریه عمومی سیستم ها
30:16تا  30:12 24/08/1401 سه شنبه  

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

30:16تا  30:12 25/08/1401 چهارشنبه  

نگرش های فرایندگرا، وظیفه گرا و نتیجه 

 گرا
8 

30:16تا  30:12 28/08/1401 شنبه  انالین  
2.000.000 

 اینجا کلیک کنید

30:16تا 30:12 29/08/1401 یکشنبه  

 آنالین 8 مهندسی فرایندها
30:16تا 30:12 30/08/1401 دوشنبه  

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

30:16تا 30:12 01/09/1401 سه شنبه  

30:16تا 30:12 02/09/1401 چهارشنبه آنالین 4 تکنیک های تدوین نقشه شناختی  اینجا کلیک کنید 1.000.000 

11 
مسئولیت 

 پذیری

 8 مدیریت اخالق حرفه ای و سازمانی
 16:30تا  12:30 05/09/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

 12:30تا  8:30 06/09/1401 یکشنبه آنالین

 8 ها و مسئولیت اجتماعیسازمان 
 12:30تا  8:30 07/09/1401 دوشنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

 12:30تا  8:30 08/09/1401 سه شنبه آنالین

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 09/09/1401 چهارشنبه آنالین 4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

 8 هدایت و رهبری در سازمان 
 12:30تا  8:30 12/09/1401 شنبه آنالین

2.000.000 
 اینجا کلیک کنید

 12:30تا  8:30 13/09/1401 یکشنبه آنالین

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 14/09/1401 دوشنبه آنالین 4 شهروندی سازمانی

12 
ریزی و برنامه

 هماهنگی

 8 ریزی و سازماندهیاصول و مبانی برنامه
 12:30تا  8:30 15/09/1401 سه شنبه آنالین

2.000.000 
 یک کنیداینجا کل

 12:30تا  8:30 16/09/1401 چهارشنبه آنالین

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 19/09/1401 شنبه آنالین 4 ریزیهای برنامهتکنیک

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 20/09/1401 یکشنبه آنالین 4 مدیریت زمان

https://lms.smtc.ac.ir/course/10355/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10356/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/10357/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/10360/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/10359/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10362/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10363/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10364/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/10365/%D9%87%D8%AF%D8%A7%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/10366/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10368/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10369/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10370/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86


 

 عنوان دوره عنوان شایستگی ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ساعت برگزاری برگزاریتاریخ 

شهریه 

 )ریال(
 لینک دسترسی

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 21/09/1401 دوشنبه آنالین 4 ریزی عملیاتینامهبر

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 22/09/1401 شنبهسه آنالین 4 و مدیریت پروژه ریزیبرنامه
 

 عنوان دوره عنوان شایستگی 
ره مدت دو

 )ساعت(

شیوۀ 

 برگزاری

روز 

 برگزاری
 ساعت برگزاری تاریخ برگزاری

شهریه 

 )ریال(

 

 نظارت و کنترل  13

 توانمندسازی منابع انسانی 

 
8 

 آنالین

 

 16:30تا  12:30 06/09/1401 یکشنبه
 اینجا کلیک کنید 2.000.000

 16:30تا  12:30 07/09/1401 دوشنبه

 آنالین 8 نظارت و کنترل در مدیریت 
30:16تا  30:12 08/09/1401 سه شنبه  

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
30:16تا  30:12 09/09/1401 چهارشنبه  

 8 اصول سرپرستی
30:16تا  30:12 12/09/1401 شنبه انالین  

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
30:16تا 30:12 13/09/1401 یکشنبه  

30:16تا 30:12  14/09/1401 دوشنبه آنالین 4 سنجش و ارزیابی عملکرد  اینجا کلیک کنید 1.000.000 

 -- آفالین  8 مدیریت کنترل پروژه
تا پایان  آباناز 

 اسفند
 اینجا کلیک کنید 680.000 شبانه روزی
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مهارتهای 

 ارتباطی

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 16:30تا  12:30 15/09/1401 شنبهسه  آنالین 4 ارتباط خالق و اثر بخش 

 -- آفالین  8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی
مهر تا پایان  1از 

 اسفند

 شبانه روزی
 اینجا کلیک کنید 680.000

 8 ارتباطات سازمانی
 آفالین 

-- 
مهر تا پایان  1از 

 اسفند

 شبانه روزی
 اینجا کلیک کنید 680.000

 4 روانشناسی ارتباطات 
 آفالین 

-- 
مهر تا پایان  1از 

 اسفند

 شبانه روزی
 اینجا کلیک کنید 680.000

 8 نوشتن بیان و گوش دادن فعال  فن
 آفالین 

-- 
مهر تا پایان  1از 

 اسفند

 شبانه روزی
 اینجا کلیک کنید 680.000

https://lms.smtc.ac.ir/course/10371/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10366/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/10447/
https://lms.smtc.ac.ir/course/10448/
https://lms.smtc.ac.ir/course/10449
https://lms.smtc.ac.ir/course/10450/
/lms.smtc.ac.ir/course/10017
/lms.smtc.ac.ir/course/10453
https://lms.smtc.ac.ir/course/9567
https://lms.smtc.ac.ir/course/9574
lms.smtc.ac.ir/course/9575
ttps://lms.smtc.ac.ir/course/9571
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تفکر تحلیلی و 

 حل مساله

 

 8 تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها 
 16:30تا  12:30 19/09/1401 شنبه آنالین

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
 16:30تا  12:30 20/09/1401 شنبهیک آنالین

 8 خالقیت و حل مساله 
 16:30تا  12:30 21/09/1401 بهدوشن آنالین

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
 16:30تا  12:30 22/09/1401 شنبهسه  آنالین

 8 مدیریت تعارض
 16:30تا  12:30 23/09/1401 شنبهچهار  آنالین

 ینجا کلیک کنیدا 2.000.000
 16:30تا  12:30 26/09/1401 شنبه آنالین

 -- آفالین 12 میم گیری مدل ها و تکنیک های تص
مهر تا پایان  1از 

 اسفند
 اینجا کلیک کنید 680.000 وزیشبانه 

 -- آفالین 4 تفکر سیستمی
مهر تا پایان  1از 

 اسفند
 داینجا کلیک کنی 680.000 وزیشبانه 

16 
نوجویی و تفکر 

 خالق 

 اینجا کلیک کنید 1.000.000 12:30تا  8:30 23/09/1401 چهارشنبه آنالین 4 راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان

 آنالین 8 تفکر خالق
 12:30تا  8:30 26/09/1401 شنبه 

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
 12:30تا  8:30 27/09/1401 یکشنبه

 آنالین 8 کارآفرینی سازمانی و استراتزی کارآفرینانه 
 12:30تا  8:30 28/09/1401 دو شنبه 

 کنیداینجا کلیک  2.000.000
 12:30تا  8:30 29/09/1401 سه شنبه

 آنالین 8 تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
 12:30تا  8:30 30/09/1401 چهارشنبه

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
 12:30تا  8:30 03/10/1401 شنبه

 آنالین 8 نشناسی مدیریت تغییرروا
 12:30تا  8:30 04/10/1401 یکشنبه

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
 12:30تا  8:30 05/10/1401 دوشنبه

 آنالین  8 اصول تکنیک ها و موانع خالقیت 
 12:30تا  8:30 07/10/1401 شنبهچهار

 اینجا کلیک کنید 2.000.000
 12:30تا  8:30 10/10/1401 شنبه

 
 
 
 
 
 

//lms.smtc.ac.ir/course/10456
https://lms.smtc.ac.ir/course/10464
https://lms.smtc.ac.ir/course/10463
https://lms.smtc.ac.ir/course/10463
ms.smtc.ac.ir/course/9885
https://lms.smtc.ac.ir/course/9937
https://lms.smtc.ac.ir/course/10465
https://lms.smtc.ac.ir/course/10466
https://lms.smtc.ac.ir/course/10467
https://lms.smtc.ac.ir/course/10468/
https://lms.smtc.ac.ir/course/10469/
https://lms.smtc.ac.ir/course/10470


 

 


