
 (1401مردادماه  28تا  22های معاونت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی )بندی فعالیتبرنامه زمان
 

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

 206کالس  رقیه حبیبی عمران رمضانی 15 13-7 شنبه 22/05/1401 4 آشنایی با مدل شایستگی (09) تربیت ارزیاب 1

 206کالس  رقیه حبیبی رمضانی عمران 15 15-13 شنبه 22/05/1401 4 آشنایی با کانون ارزیابی (09) تربیت ارزیاب 2

 مرکز گیالن اکرم رضوانپور تیم ارزیابان 12 16-8 شنبه 22/05/1401 - کانون ارزیابی کانون ارزیابی 3

 206کالس  رقیه حبیبی عباس ابراهیمی 15 15-7 یکشنبه 23/05/1401 8 بندی و ارزشیابیاصول مشاهده، ثبت، طبقه (09) تربیت ارزیاب 4

 LMS.smtc.ac.ir محمد معرفتی حمیدرضا رضوانی 18 13-9 یکشنبه 23/05/1401 4 انداز سطوح سازمانیانداز ملی به چشمچگونگی تبدیل چشم ارشدمدیران  5
 مرکز گیالن اکرم رضوانپور تیم ارزیابان 12 16-8 یکشنبه 23/05/1401 - کانون ارزیابی کانون ارزیابی 6

 206کالس  رقیه حبیبی کوروش اسماعیلی 15 15-7 دوشنبه 24/05/1401 8 رفتاریمصاحبه  (09) تربیت ارزیاب 7

 LMS.smtc.ac.ir مهدی میرابیانه - 44 13-9 دوشنبه 24/05/1401 4 (06ها )کد آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه عمومی 8
 LMS.smtc.ac.ir عبدالرضا قاسمی امین الفتی 86 13-9 دوشنبه 24/05/1401 4 ریزی و اقدام بحرانبرنامه مدیران میانی 9

 مرکز گیالن اکرم رضوانپور تیم ارزیابان 12 16-8 دوشنبه 24/05/1401 - کانون ارزیابی کانون ارزیابی 10

 206کالس  رقیه حبیبی مهدیه پرپنجی 15 15-7 شنبهسه 25/05/1401 8 شناختی(های روانابزارها )آزمون (09) تربیت ارزیاب 11

 LMS.smtc.ac.ir محمد معرفتی حمیدرضا رضوانی 18 13-9 شنبهسه 25/05/1401 4 انداز سطوح سازمانیانداز ملی به چشمچگونگی تبدیل چشم مدیران ارشد 12
 LMS.smtc.ac.ir مهدی میرابیانه - 44 13-9 شنبهسه 25/05/1401 4 (06ها )کد آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه عمومی 13
 206کالس  رقیه حبیبی مرجان حسنوند 15 15-7 چهارشنبه 26/05/1401 8 ابزارها )بازی مدیریتی( (09) تربیت ارزیاب 14

 LMS.smtc.ac.ir پژوهشدفتر  حمیدرضا مهدوی ارفع - 12-10 چهارشنبه 26/05/1401 2 «(ها و رعایت حقوق شهروندی از منظر امام علی)عحفظ کرامت انسان»نشست علمی تخصصی  نشست تخصصی 15
 206کالس  رقیه حبیبی الهحمیدرضا حبیب 15 13-7 شنبهپنج 27/05/1401 8 بندیگزارش بازخورد و جمع (09) تربیت ارزیاب 16

 - ای فروشهای حرفهمهارت تولید محتوا 17
 شنبهپنج 27/05/1401

 استودیوی مرکز بیگییحیی ایل پورمحمدی - 8-16
 جمعه 28/05/1401

 LMS.smtc.ac.ir محبوبه ابراهیمی حسین رضازاده 35 روزیشبانه مرداد 28تا  22 4 تفکر سیستمی شایستگیتوسعه  18

19 

 1تربیت مدرس

 8 ها و فنون آموزشی)تدریس(روش

 - روزیشبانه مرداد 28تا  22

 ناهید شفیعی

 لیال مهربانی

 کیومرث رومیانی
LMS.smtc.ac.ir 

 رضا مهجورسیامک 8 آموزشیهای سنجش و ارزشیابی روش 20

 مقدمرامسیس افتخاری 8 تکنولوژی آموزشی 21

 احمد ذاقلی 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط 22

 پورزهرا احمدی 4 شناخت نظام اداری ایران 23

 

                                                           
 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان/ سازمان بیمه سالمت ایرانکل ثبت احوال استان کردستان/ ادارهمتقاضی: وزارت نیرو/ ادارههای . دستگاه1



 (1401مردادماه  28تا  22های معاونت آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی )بندی فعالیتبرنامه زمان
 

 مکان کارشناس تعداد ساعت تاریخ دستگاه متقاضی مدت عنوان دوره نوع دوره ردیف

 8 ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمیآشنایی با آیین شغلی 24

 دانشگاه صنعتی اراک

 روزیشبانه مرداد 28 تا 22

120 

 مرکز مجازی آموزش تیم
LMS.smtc.ac.ir 

 170 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت عمومی 25

 120 12 ها(ها ـ آسیبفضای مجازی )فرصت آزاد 26

 170 8 از منظر روانشناسی در فضای مجازیو نوجوانان صیانت از کودکان  آزاد 27

 170 8 اقتصاد دیجیتال آزاد 28

 50 12 های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش آزاد 29

 50 4 خوراکی سالم(اصول تغذیه و بهداشت )رفتار  عمومی 30

 50 8 )ارتقای سالمت از طریق ورزش( تناسب اندام عمومی 31

 15 8 ها و فنون تدریسروش آزاد 32

 15 6 بهسازی سازمانی مدیران 33

 15 8 فناوری آموزشی آزاد 34

 170 8 های پژوهشیچگونگی تدوین طرح شغلی 35

 24 نگارش مکاتبات اداریآیین  عمومی 36

 شرکت طالی زرشوران

-- 

 -- 6 ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد عمومی 37

 -- 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم عمومی 38

 -- 8 فرهنگ سازمانی عمومی 39

 -- 8 مقابله با بحران عمومی 40

 8 مدیریت دانش سازمانی عمومی 41
 برداری کشورسازمان نقشه

358 

 358 12 اصول و مبانی ارتباطات عمومی 42

 34 مرکز خدمات حوزه علمیه خراسان رضوی 8 سنجش و ارزشیابی آموزشی آزاد 43

 70 بیمه مرکزی 22 ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت عمومی 44

 --- وزارت نیرو 8 استراتژیکریزی و مدیریت برنامه مدیران 45

 8 مدیریت سبز عمومی 46

 هاسازمان هدفمندسازی یارانه

35 

 35 12 اصول و مبانی ارتباطات عمومی 47

 35 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) مدیران 48

 12 های جوانانتعاونی آزاد 49
 سمن ورزش و جوانان کرمانشاه

120 
Goyspp.smtc.ac.ir 

 120 12 شناسی قاچاق کاالتبیین و آسیب آزاد 50

 


