
 (1401 آذر 18 تا 12مرکز آموزش مدیریت دولتی )آموزشی و پژوهشی های بندی فعالیتزمان برنامه
 
 

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

 Lms.smtc.ac.ir نژاد دانش صدیقه اکبری حاجسیدمحمود  - 8:30-12:30 شنبه 12/09/1401 8 )جلسه اول(هدایت و رهبری در سازمان  شایستگی توسعه   .1

 صندوق ضمانت صادرات ایران مهدی میرابیانه حسن زارع محله 25 9-13 شنبه 12/09/1401 8 )جلسه اول( پولشویی شغلی  .2

 ابراهیم همتی ثانی حسین کفاش طلب، عادل امان - 10-12 شنبه 12/09/1401 2 سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری آموزشی کارگاه  .3

Lms.smtc.ac.ir 

 محبوبه ابراهیمی سیدمحمدحسن داودی - 10-12 شنبه 12/09/1401 2 مقوله کودکان کار ای به مسئله/ پاسخی ریشه وری نشست ارائه تجارب موفق بهره  .4

 محبوبه ابراهیمی مقدم سعیدیمجید  - 12:30-16:30 شنبه 12/09/1401 8 )جلسه اول(اصول سرپرستی  شایستگی توسعه   .5

 محبوبه ابراهیمی اکبری حاجسیدمحمود  - 8:30-12:30 یکشنبه 13/09/1401 8 )جلسه دوم(هدایت و رهبری در سازمان  توسعه شایستگی  .6

 نیا زهرا نظری رضا نیری 50 9-13 یکشنبه 13/09/1401 24 (سوم)جلسه  ینگارش مکاتبات ادار نیآئ شغلی  .7

 ابراهیم همتی ثانی حسین کفاش طلب، عادل امان - 10-12 شنبهیک 13/09/1401 2 مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداریسامانه  آموزشی کارگاه  .8

 نژاد  صدیقه دانش  مقدم سعیدیمجید  - 12:30-16:30 یکشنبه 13/09/1401 8 )جلسه دوم(اصول سرپرستی  توسعه شایستگی  .9

 نژاد  صدیقه دانش  رضازاده حسین - 8:30-12:30 دوشنبه 14/09/1401 4 شهروندی سازمانی توسعه شایستگی  .10

 محمد معرفتی - 31 9-11 دوشنبه 14/09/1401 2 کشور یو اجتماع یفرهنگ تیوضع یبررس مدیران )سطح میانی(  .11

 صادرات ایرانصندوق ضمانت  مهدی میرابیانه حسن زارع محله 25 9-13 دوشنبه 14/09/1401 8 ()جلسه دوم پولشویی شغلی  .12

 نیا زهرا نظری رضا نیری 50 9-13 دوشنبه 14/09/1401 24 (چهارم)جلسه  ینگارش مکاتبات ادار نیآئ شغلی  .13

Lms.smtc.ac.ir 14.  همتیابراهیم  ثانی حسین کفاش طلب، عادل امان - 10-12 شنبهدو 14/09/1401 2 سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری آموزشی کارگاه 

 محبوبه ابراهیمی فاطمه اسکندر - 12:30-16:30 دوشنبه 14/09/1401 4 سنجش و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی  .15

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی محمد معرفتی حسن ورمزیار - 13-17 دوشنبه 14/09/1401 12 ()جلسه دوم استخدامیاداری و قوانین و مقررات  شغلی  .16

 محبوبه ابراهیمی مقدم سعیدیمجید  - 8:30-12:30 شنبه سه 15/09/1401 8 )جلسه اول(ریزی و سازماندهی  اصول و مبانی برنامه شایستگیتوسعه   .17
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 ابراهیم همتی ثانی حسین کفاش طلب، عادل امان - 10-12 شنبه سه 15/09/1401 2 سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری آموزشی کارگاه  .18

 نژاد صدیقه دانش لشگریالهه  - 12:30-16:30 شنبه سه 15/09/1401 4 ارتباط خالق و اثربخش توسعه شایستگی  .19

 نژاد صدیقه دانش مقدم سعیدیمجید  - 8:30-12:30 چهارشنبه 16/09/1401 8 )جلسه دوم(ریزی و سازماندهی  اصول و مبانی برنامه توسعه شایستگی  .20

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی محمد معرفتی سعید کیانی 31 9-13 چهارشنبه 16/09/1401 12 ()جلسه دوم یگزارشات آمار میو تنظ هیته شغلی   .21



 (1401 آذر 18 تا 12مرکز آموزش مدیریت دولتی )آموزشی و پژوهشی های بندی فعالیتزمان برنامه
 
 

 

                                                           
 مرکزی(کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  ادارهای کشور/  سازمان آموزش فنی و حرفه وزارت نیرو/)سازمان بهزیستی کشور/ های متقاضی  دستگاهویژه متقاضیان فردی و . 1

 محبوبه ابراهیمی - - 10-12 چهارشنبه APO 2 16/09/1401آموختگان  پانزدهمین رویداد باشگاه دانش وری دپارتمان تخصصی بهره  .22
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 ابراهیم همتی ثانی حسین کفاش طلب، عادل امان - 10-12 شنبهچهار 16/09/1401 2 سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری آموزشی کارگاه  .23

 8 ارتباطات سازمانی توسعه شایستگی  .24

 29/12/1401تا  01/07/1401
 )آفالین(

 روزی شبانه
- 

 زاده عقیل تقی

 ابراهیمیمحبوبه 

 نژاد صدیقه دانش

 منصور کبری موحدی 8 روانشناسی ارتباطات توسعه شایستگی  .25

 راد نیت مسعود پاک 8 فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال توسعه شایستگی  .26

 مرتضی حسینی 8 فردی زبان بدن و ارتباطات بین توسعه شایستگی  .27

 حسین رضازاده 4 تفکر سیستمی توسعه شایستگی  .28

 پور مجید مختاریان 12 گیری های تصمیم ها و تکنیک مدل توسعه شایستگی  .29

 حرمت اصغری 4 ای اخالق حرفه توسعه شایستگی  .30

 گروهی از مدرسان 8 فرهنگ سازمانی توسعه شایستگی  .31

 زاده مصطفی حسن 4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی توسعه شایستگی  .32

 بهزاد حیدری 8 مدیریت و کنترل پروژه  توسعه شایستگی  .33

 محمدرضا اشرفی 4 مدیریت بر مبنای هدف  توسعه شایستگی  .34

35.  

 1تربیت مدرس

 8 ها و فنون آموزشی )تدریس( روش

 روزی شبانه 18/09/1401تا  12/09/1401
- 

 ناهید شفیعی

 لیال مهربانی

 کیومرث رومیانی

 رضا مهجور سیامک 8 نجش و ارزشیابی آموزشیهای س روش  .36

 مقدم رامسیس افتخاری 8 آموزشیتکنولوژی   .37

 احمد ذاقلی 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط  .38

 پور زهرا احمدی - 4 م اداری ایرانشناخت نظا  .39


