
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مکان کارشناس مدرس تعداد مدت ساعت روز تاریخ عنوان دوره نوع دوره ردیف

 104کالس  خانم حبیبی زادهآقای حسن 15 4 8-12 شنبه 02/11/1400 های ارزیابی و توسعهآشنایی با کانون 0019تربیت ارزیاب  1

 104کالس  خانم حبیبی زادهخانم دکتر حسن 15 4 13-17 شنبه 02/11/1400 ایآشنایی با مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه 0019تربیت ارزیاب  2

 203کالس  پورخانم رضوان نظرانمجموعه صاحب 15 4 13-17 شنبه 02/11/1400 های ارزیابی و توسعهنظران کانوناندیشی صاحبهم اندیشیهم 3

 LMS.smtc.ac.ir خانم ابراهیمی خانم دکتر شمس 45 4 8-12 شنبه 02/11/1400 (تعهد و تعلق سازمانینگرش ارزشی به ) تعهد و تعلق سازمانی توسعه شایستگی 4

 LMS.smtc.ac.ir آقای قاسمی خانم دکتر حسنوند 135 3 9-12 شنبه 02/11/1400 مدیریت استرس)بهداشت روانی کارکنان( مدیران پایه 5

 LMS.smtc.ac.ir نژاددانش خانم آقای دکتر جلوداریان 43 4 12:30-16:30 شنبه 02/11/1400 (بهبود شفافیت فرایندها) پاسخگویی توسعه شایستگی 6

 گدانشگاه جن خانم حبیبی منصورخانم موحدی 10 4 14:30-18:30 شنبه 02/11/1400 (دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا) ابزارها)آزمون شخصیت، هوش هیجانی، ...( 0025تربیت ارزیاب  7

 203کالس  خانم حبیبی آقای حسینی 15 8 8-17 یکشنبه 03/11/1400 بندی و ارزشیابیاصول مشاهده، ثبت، طبقه 0019تربیت ارزیاب  8

 LMS.smtc.ac.ir آقای معرفتی آقای دکتر رفتاری 41 3 9-12 یکشنبه 03/11/1400 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش مدیران پایه 9

 LMS.smtc.ac.ir نیاخانم نظری اکبریآقای دکتر حاج 62 4 9-13 یکشنبه 03/11/1400 انگیزش در کار مدیران پایه 10

 استودیو مرکز بیگیآقای ایل فرآقای پرهام - 4 9-13 یکشنبه 03/11/1400 (ورزش و جوانانوزارت )پیشگیری از قاچاق کاال  تولید محتوا 11

 LMS.smtc.ac.ir نژادخانم حبیب آقای احمدی 55 4 12:30-16:30 یکشنبه 03/11/1400 (تفکر خالق) جویی و تفکر خالقنو توسعه شایستگی 12

 گدانشگاه جن خانم حبیبی منصورخانم موحدی 10 4 14:30-18:30 یکشنبه 03/11/1400 (دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا) ابزارها)آزمون شخصیت، هوش هیجانی، ...( 0025تربیت ارزیاب  13

 203کالس  خانم حبیبی آقای دکتر اسماعیلی 15 8 8-17 دوشنبه 04/11/1400 رفتاریمصاحبه  0019تربیت ارزیاب  14

 LMS.smtc.ac.ir نژادخانم حبیب آقای احمدی 55 4 8-12 دوشنبه 04/11/1400 (تفکر خالق) جویی و تفکر خالقنو توسعه شایستگی 15

 LMS.smtc.ac.ir نیاخانم نظری آقای دکتر صانعی 78 3 9-12 دوشنبه 04/11/1400 وری نیروی انسانیبهره مدیران میانی 16

 LMS.smtc.ac.ir خانم ابراهیمی آقای پایون 57 4 12:30-16:30 دوشنبه 04/11/1400 (شبکه سازی) سازیتیم و شبکه توسعه شایستگی 17

 گدانشگاه جن خانم حبیبی آقای دکتر کشاورز 10 4 14:30-18:30 دوشنبه 04/11/1400 (دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا) (ابزارها )بازی گروهی، جست و جوی اطالعات،.... 0025تربیت ارزیاب  18

 203کالس  خانم حبیبی آقای معین 15 8 8-17 شنبهسه 05/11/1400 ...(ابزارها)آزمون شخصیت، هوش هیجانی،  0019تربیت ارزیاب  19

 LMS.smtc.ac.ir آقای معرفتی آقای دکتر رفتاری 41 3 9-12 شنبهسه 05/11/1400 ها و فنون کار با مدیران مافوقآشنایی با روش مدیران پایه 20

 LMS.smtc.ac.ir نیاخانم نظری اکبریآقای دکتر حاج 62 4 9-13 شنبهسه 05/11/1400 انگیزش در کار مدیران پایه 21

 LMS.smtc.ac.ir خانم ابراهیمی خانم عزیزی 34 4 12:30-16:30 شنبهسه 05/11/1400 (کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه) جویی و تفکر خالقنو توسعه شایستگی 22

 گدانشگاه جن خانم حبیبی آقای دکتر کشاورز 10 4 14:30-18:30 شنبهسه 05/11/1400 (دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا) (ابزارها )بازی گروهی، جست و جوی اطالعات،.... 0025تربیت ارزیاب  23

 203کالس  خانم حبیبی منصورخانم موحدی 15 8 8-17 چهارشنبه 06/11/1400 (ابزارها )بازی گروهی، جست و جوی اطالعات،.... 0019تربیت ارزیاب  24

 جهاد دانشگاهی خانم حبیبی آقای دکتر اسماعیلی  8 8-17 چهارشنبه 06/11/1400 جهاد دانشگاهی() مصاحبه رفتاری 0026تربیت ارزیاب  25

 LMS.smtc.ac.ir خانم ابراهیمی خانم عزیزی 34 4 8-12 چهارشنبه 06/11/1400 (کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه) جویی و تفکر خالقنو توسعه شایستگی 26

 LMS.smtc.ac.ir نیاخانم نظری آقای دکتر صانعی 78 3 9-12 چهارشنبه 06/11/1400 وری نیروی انسانیبهره مدیران میانی 27

 (1400 بهمن 08لغایت  02های مرکز آموزش مدیریت دولتی  )بندی فعالیتبرنامه زمان

 
 

https://lms.smtc.ac.ir/course/9000/%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/8934/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://lms.smtc.ac.ir/course/8984/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://lms.smtc.ac.ir/course/8677/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8677/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8677/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8935/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9013/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/9013/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8759/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8759/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8759/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/9019/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8677/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8677/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8677/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82
https://lms.smtc.ac.ir/course/8935/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://lms.smtc.ac.ir/course/9012/%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/9012/%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/8759/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8759/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8759/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان کارشناس مدرس تعداد مدت ساعت روز تاریخ عنوان دوره نوع دوره ردیف

 استودیو مرکز بیگیآقای ایل خانم دکتر شمس - 3 9-12 چهارشنبه 06/11/1400 مدیریت برمبنای هدف تولید محتوا 28

 LMS.smtc.ac.ir دفتر پژوهش آقای دکتر موحدی - 2 10-12 چهارشنبه 06/11/1400 زدایی و پشتیبانی از تولیدهای تنظیمی؛ ابزار مانعمالیات نشست تخصصی 29

 LMS.smtc.ac.ir نژادخانم حبیب آقای اشرفیان 58 4 12:30-16:30 هچهارشنب 06/11/1400 (مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری) سازیتیم و شبکه توسعه شایستگی 30

 203کالس  خانم حبیبی اکبریآقای دکتر حاج 15 4 8-12 پنجشنبه 07/11/1400 بندیگزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع 0019تربیت ارزیاب  31

 گدانشگاه جن خانم حبیبی آقای مهندس حبیب اله 15 4 8-12 پنجشنبه 07/11/1400 (دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا) بندیگزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع 0025تربیت ارزیاب  32

 جهاد دانشگاهی خانم حبیبی خانم دکتر پرپنجی 20 4 8-12 پنجشنبه 07/11/1400 جهاد دانشگاهی() ابزارها)آزمون شخصیت، هوش هیجانی، ...( 0026تربیت ارزیاب  33

 Azmoon.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 112 9 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )بنیاد شهید و امور ایثارگران(فرایند و فنون تصمیم گیری  مدیران 34

 Azmoon.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 112 6 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )بنیاد شهید و امور ایثارگران(بهره وری نیروی انسانی  مدیران 35

 Azmoon.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 112 9 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )بنیاد شهید و امور ایثارگران(رهبری تحول در سازمانها  مدیران 36

 Azmoon.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 60 70 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )نهاد ریاست جمهوری(توجیهی بدو خدمت  عمومی 37

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 60 12 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )شرکت مدیریت شبکه برق ایران(گزارش نویسی در امور اداری  عمومی 38

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 60 22 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )شرکت مدیریت شبکه برق ایران(مهارتهای حرفه ای کار با رایانه  عمومی 39

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 60 12 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )شرکت مدیریت شبکه برق ایران(روانشناسی خانواده  عمومی 40

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 60 8 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )شرکت مدیریت شبکه برق ایران(مقابله با بحران  عمومی 41

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 25 8 روزیشبانه بهمن 08لغایت  02 )مرکز آمار ایران(مدیریت سبز  عمومی 42

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 25 8 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )مرکز آمار ایران(حقوق شهروندی در نظام اداری  عمومی 43

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 8 8 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )مرکز آمار ایران( 1نقشه راه اصالح نظام اداری  مدیران 44

 Azmoon.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 16 8 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )مرکز آمار ایران(راهبردهای آموزش و توان افزایی  مدیران 45

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 120 8 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور( 1نقشه راه اصالح نظام اداری  مدیران 46

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 240 8 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )استانداری تهران(مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  مدیران 47

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 240 12 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )استانداری تهران(مدیریت رفتار سازمانی )سطح گروهی(  مدیران 48

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 40 6 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )سازمان تبلیغات اسالمی تهران(جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت  عمومی 49

 Lms.smtc.ac.ir مرکز مجازی آموزش تیم 50 8 شبانه روزی بهمن 08لغایت  02 )شرکت شهرکهای صنعتی یزد(مدیریت سبز  عمومی 50

 (1400 بهمن 08لغایت  02های مرکز آموزش مدیریت دولتی  )بندی فعالیتبرنامه زمان

 
 

https://lms.smtc.ac.ir/course/9018/%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

