
 

 

  

    

 
 

 ها و مؤسساتها، بانکها، نهادها، شرکتهای اجرایی، سازمانکلیه دستگاه

 

 با سالم و احترام؛

در رساند مرکز آموزش مدیریت دولتی  قبولی عبادات در هنگامۀ آمرزش و شهراهلل االعظم، به استحضار می  ضمن آرزوی      

های مدیران و ساالری در انتصاب و ارتقای مدیران از طریق آموزش، تربیت و توسعۀ شایستگیسازی نظام شایستهراستای پیاده

را با رویکرد آموزش   1401سال    فصل بهارای  های عمومی مدیران حرفههای توسعۀ شایستگیتقویم دورهکارکنان بخش دولتی،  

 نماید:عنوان دوره آموزشی به شرح جدول زیر اعالم می 15عنوان شایستگی و  3محور؛ در هدفمند، کاربردی و مسئله
 

 مدت دوره تاریخ برگزاری  عنوان دوره عنوان شایستگی  ردیف 

 تفکر تحلیلی و حل مسئله 1

 ساعت  12  اردیبهشت( 11تا   5یک هفته )از  گیری های تصمیمها و تکنیکمدل 

 خالقیت و حل مسئله 
 اردیبهشت( 23تا  17یک هفته )از 

 ساعت  10
 اردیبهشت  24

 مدیریت تعارض
 اردیبهشت  24

 ساعت 8
 اردیبهشت  25

 ها ها و روشتجزیه و تحلیل سیستم
 اردیبهشت  26

 ساعت 8
 اردیبهشت  27

 ساعت 4 خرداد( 3اردیبهشت تا  28یک هفته )از  تفکر سیستمی 

 های ارتباطیمهارت 2

 ساعت 8 اردیبهشت( 11تا   5یک هفته )از  ارتباطات سازمانی 

 ساعت 4 اردیبهشت( 23تا  17یک هفته )از  روانشناسی ارتباطات 

 ساعت 4 اردیبهشت  25 ارتباط خالق و اثربخش 

 ساعت 8 خرداد( 1اردیبهشت تا  26یک هفته )از  فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال

 ساعت 8 خرداد( 8تا   2یک هفته )از  فردی زبان بدن و ارتباطات بین

 تعهد و تعلق سازمانی  3

 ساعت 4 اردیبهشت( 31تا  24یک هفته )از  ای اخالق حرفه
 ساعت 4 خرداد( 7تا   1یک هفته )از  تعهد سازمانی و رضایت شغلی 
 ساعت 4 خرداد 8 وفاداری و تعهد سازمانی 

 ساعت 4 خرداد 9 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 

 ساعت  10 خرداد( 16تا  10یک هفته )از  فرهنگ سازمانی
 خرداد  16

 

  های تابعه و واحدهای استانی دستگاه های ستادی، سازمانحوزه  در  الزمرسانی  عال اط ضمن   است دستور فرمایید  خواهشمند    

( LMS.smtc.ac.ir)های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی  ۀ آموزشسامانبه    ا مراجعهفراگیران واجد شرایط ب مربوطه،  

دوره ثبتدر  نمایند.  ها  دورهضمنا  نام  دارد  آمادگی  مرکز  این  ت ،  آموزشی  شایستگیهای  مدیران حرفهوسعۀ  عمومی  را های  ای 

شماره    های اجرایی متقاضی برگزار کند. در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر باصورت اختصاصی برای دستگاهبه

  تماس حاصل فرمایید. ،42501834- 42501832- 42501872 هایتماس
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 شهال سهرابی  

 

 تعالی  بسمه

https://lms.smtc.ac.ir/
http://ofcauto.smtc.ac.ir:7001,104800209940,PDF.TextOperations,104800248834


