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

 نژادصدیقه دانش احسان مقدم  - 8:30-12:30 شنبه 08/11/1401 8 )جلسه اول( روانشناسی مدیریت تغییر توسعه شایستگی  .1

Lms.smtc.ac.ir 
 

 مهدی میرابیانه علی متین وفا - 9-12:30 شنبه 08/11/1401 10 )جلسه اول( اطالعات یفناور یسازمان یها مهارت مدیران ارشد  .2

 محبوبه ابراهیمی احسان مقدم  - 8:30-12:30 یکشنبه 09/11/1401 8 )جلسه دوم( روانشناسی مدیریت تغییر توسعه شایستگی  .3

 نیازهرا نظری مهدی رفتاری - 9-13 یکشنبه 09/11/1401 8 )جلسه دوم( فنون مذاکره و فن دفاع شغلی  .4

 مهدی میرابیانه پور مجید مختاریان - 9-13 یکشنبه 09/11/1401 8 )جلسه اول(( 2) ها( )الزامات و ضرورت رانیا یاسالم یانداز جمهور سند چشم یا حرفه رانیمد  .5

 - ابوذر یاسری - 19-20:30 یکشنبه 09/11/1401 1:30 ()تربیت مربی جهاد تبیینجهت  تربیت مربی  .6

 نژادصدیقه دانش سیده هدی شمس - 8:30-12:30 دوشنبه 10/11/1401 8 )جلسه اول( کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه توسعه شایستگی  .7

 مهدی میرابیانه علی متین وفا - 9-12:30 دوشنبه 10/11/1401 10 )جلسه دوم( اطالعات یفناور یسازمان یها مهارت مدیران ارشد  .8

 محبوبه ابراهیمی سیده هدی شمس - 8:30-12:30 شنبه سه 11/11/1401 8 )جلسه دوم( کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه توسعه شایستگی  .9

 مهدی میرابیانه پور مجید مختاریان - 9-13 شنبه سه 11/11/1401 8 (دوم)جلسه ( 2) ها( )الزامات و ضرورت رانیا یاسالم یانداز جمهور سند چشم یا حرفه رانیمد  .10

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی محمد معرفتی مهدی بهرامی - 13-17 شنبه سه 11/11/1401 30 یدولت یحسابرس شغلی  .11

 Lms.smtc.ac.ir مهدی میرابیانه وند مرجان حسن - 9-13 چهارشنبه 12/11/1401 6 ()بهداشت روانی کارکنان مدیریت استرس مدیران پایه  .12

 8 ارتباطات سازمانی توسعه شایستگی  .13

 - روزی شبانه 29/12/1401تا  01/07/1401

 زاده عقیل تقی

 نژاد صدیقه دانش

 محبوبه ابراهیمی
ir.Lms.smtc.ac 

 منصور کبری موحدی 8 روانشناسی ارتباطات توسعه شایستگی  .14

 راد نیت مسعود پاک 8 فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال توسعه شایستگی  .15

 مرتضی حسینی 8 فردی زبان بدن و ارتباطات بین توسعه شایستگی  .16

 حسین رضازاده 4 تفکر سیستمی شایستگیتوسعه   .17

 پور مجید مختاریان 12 گیری های تصمیم ها و تکنیک مدل توسعه شایستگی  .18

 حرمت اصغری 4 ای اخالق حرفه توسعه شایستگی  .19

 گروهی از مدرسان 8 فرهنگ سازمانی توسعه شایستگی  .20

 زاده مصطفی حسن 4 سازمانی و رضایت شغلی تعهد توسعه شایستگی  .21

 بهزاد حیدری 8 مدیریت و کنترل پروژه  توسعه شایستگی  .22

 محمدرضا اشرفی 4 مدیریت بر مبنای هدف  توسعه شایستگی  .23



 (1401 بهمن 14 تا 08مرکز آموزش مدیریت دولتی )آموزشی و پژوهشی های بندی فعالیتزمان برنامه
 
 

 

 

                                                           
 ای کشور( سازمان آموزش فنی و حرفه وزارت نیرو/سازمان بهزیستی کشور/ شرکت سهامی بیمه ایران/ )های متقاضی  دستگاهویژه متقاضیان فردی و . 1

 8 اصول سرپرستی توسعه شایستگی  .24

 29/12/1401تا  08/11/1401

 مقدم  مجید سعیدی

 - 8 نظارت و کنترل در مدیریت توسعه شایستگی  .25

 مهدی صانعی 4 سنجش و ارزیابی عملکرد توسعه شایستگی  .26

27.  

 1ستربیت مدر

 8 ها و فنون آموزشی )تدریس( روش

 - روزی شبانه 07/11/1401 تا 01/11/1401

 ناهید شفیعی

 لیال مهربانی

 کیومرث رومیانی

 رضا مهجور سیامک 8 سنجش و ارزشیابی آموزشیهای  روش  .28

 مقدم رامسیس افتخاری 8 تکنولوژی آموزشی  .29

 پور زهرا احمدی 4 شناخت نظام اداری ایران  .30

 احمد ذاقلی 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط  .31


