
 

 اداره كل منابع انساني و  امور رفاهي دانشگاه تهران

 

 بسمه تعالي

  111111/111:شماره                                                                                                                                                        

 51/1/39: تاريخ                                                                                                                                                        

   احترام و باسالم

 رانهمكا. است شده تدوين جاري سال تابستان در كاركنان، آموزشي هاي دوره تقويم: رساند مي استحضار به  

 شايسته. نمايند مراجعه stm.ut.ac.ir آدرس به كاركنان آموزش سامانه به ؛ نام ثبت جهت توانند مي  محترم

 هاي دوره برنامه به مربوط فايل. شود رسانده واحد آن محترم همكاران كلیه اطالع به مناسب نحو به مراتب است

 .باشد مي پیوست به آموزشي

 .شود مي رسانده اطالع به الزم هاي ريزي برنامه انجام جهت ذيل موارد 

 

 : آموزشي هاي دوره در شركت و نام ثبت ضوابط و شرايط

  

 مديريت افزار نرم) آموزش فراگیر سامانه بخش stm.ut.ac.ir سايت طريق از الكترونیكي بصورت نام ثبت-5

 سمت ستون در سامانه، به ورود زا پس كاربران. شود مي انجام  (باشد مي سیستم مدير به مربوط آموزش، فرايند

 هاي دوره تقويم و شغلي استاندارد منوهاي طريق از و كرده كلیك آموزشي هاي دوره درخواست روي بر راست

 .نمايند ثبت را خود درخواست آموزشي،

 بايد وق،ماف مقام با هماهنگي با واحد آن كاركنان آموزش و عملكرد ارزيابي ي نماينده نام، ثبت انجام از پس -2 

 .نخواهدشد انجام نام ثبت تايید، عدم درصورت.  نمايند اقدام نام ثبت تايید به نسبت

 نام ثبت و نموده نام ثبت زودتر كه است كاركناني با اولويت آموزشي، هاي دوره ظرفیت محدوديت به توجه با-9 

 .باشد شده تايید آنان

  



 ضمنا بود؛ خواهد دوره از وحذف آموزش صدورگواهینامه دمع سبب برنامه كل ساعات پنجم يك از بیش غیبت -4

 .شد خواهد دوره از حذف به منجر باشد، مي ساعت 8 از كمتر كه هايي دوره در غیبت

 .آمد خوهد عمل به جلوگیري آزمون، در داوطلب حضور از و شود مي محسوب غیبت آزمون، در درشركت تاخیر -1

 جهت شود مي درخواست محترم وازهمكاران يافت خواهد افزايش مرور به تقويم، دراين شده درج هاي دوره -6 

 Hrmw.ut.ac.ir  آدرس به مديريت اين سايت يا و آموزش سامانه به جديد، هاي دوره برگزاري از اطالع

 .نمايند مراجعه

 كار با مرتبط صصي،تخ هاي دوره اينكه به منوط نمايند شركت ها دوره دراين توانند مي نیز قراردادي كاركنان -7 

 .باشد رسیده واحد مديريت تايید به و بوده آنان

 و مشابه هاي دوره در شركت صورت در و نمايند خوداري تكراري و مشابه هاي دوره در شركت از همكاران -8 

 .بود نخواهد محاسبه قابل آنان براي امتیازي تكراري

 با مربوط واحد نماينده) میشوند تلقي سازماني واحد از مامور عنوان به دوره طول در كنندگان شركت كلیه -3

 (.باشد كرده تايید را آنان حضور قبال واحد، آن ارشد مقام با هماهنگي

 .است الزامي شده اعالم برنامه طبق آموزشي فعالیتهاي تمام در كنندگان شركت ومنظم مرتب حضور -51 

 : شود مي وبمحس موجه غیبت قبلي، اطالع وبا ذيل موارد در -55 

 5 درجه بستگان از يكي فقدان - الف

 كافي داليل با مستند و بیني پیش قابل غیر حادثه - ب

 .شد خواهد اعالم كننده معرفي واحد به دوره پايان در كنندگان شركت غیبت ساعات مجموع -52

 .شود مي پذيرفته كالس شروع از قبل هفته يك تا آموزشي دوره در شركت از انصراف -59

 نام ثبت از سال پايان تا موجه، غیر دلیل به دوره در شركت وعدم آموزشي دوره در متقاضي نام ثبت درصورت -54

 .شد خواهد محروم كاركنان آموزشي هاي دوره در شركت و

 صورت اين غیر در نمايند اقدام سامانه در دوره ارزيابي به نسبت حتماً دوره، در شركت از پس همكاران -51

 .شد نخواهد صادر امهگواهین

 .گرفت خواهد قرار فرد هر آموزش سامانه در آموزشي، گواهینامه -56



 : به نشاني آموزش سايت به نظر مورد كالس شروع از قبل هفته يك میشود تقاضا همكاران از -57

  stm.ut.ac.irفرد براي دوره نام كه صورتي در و نمايند مراجعهن، م آموزشي كالسهاي ؛ نخست صفحه ؛ 

 .يابند حضور مربوطه دركالس توانند مي باشد رسیده ثبت به

 مورخ دوشنبه روز كاركنان، آموزش سايت در نام ثبت قسمت آموزشي، هاي دوره در نام ثبت براي -58

 .شود مي باز 02/1/39

 ساعت 28 و عمومي ساعت 52 سال، در محترم كاركنان از نفر هر براي آموزشي، هاي دوره در نام ثبت -53

 .بود خواهد تخصصي

 سامانه طريق از فقط را آموزشي هاي دوره به مربوط هاي اطالعیه كلیه كه باشند داشته توجه محترم همكاران     

 ثبت سايت پاسخ و پرسش قسمت در ابهام، يا سئوال هرگونه داشتن صورت در و نمايند پیگیري كاركنان آموزش

 .نمايند ارسال را الزم پاسخ نان،كارك آموزش واحد كارشناسان تا نمايند

 

 



 محل تشكیل كالس ساعت تاريخ هاي برگزاري مدت مخاطبان اجراي دوره نوع دوره عنوان دوره رديف

21/1/39 52 كارشناسان حضوري عمومي  تفكر خالق 1  27/1/39  23/1/39  مركزي -پرديس فني  57الي59 

5/6/39 52 رشناسانكا حضوري عمومي  مهارت حل مسئله و تصمیم گیري 2  9/6/39  1/6/39  مركزي -پرديس فني  57الي59 

 حضوري تخصصي آيین نگارش ومكاتبات اداري 3
ويزه مسئولین 

 دفاتر
52 27/1/39  9/6/39  51/6/39  دانشكده زبانهاي خارجي  57الي59 

5/6/39 8 كارشناسان حضوري عمومي كاربرد اكسل درگزارشهاي سازماني 4  9/6/39  سايت دكتري -دانشكده زبانها ي خارجي  57الي59 - 

 حضوري تخصصي دوره پذيرايي وتشريفات 5
ويژه نیروهاي 

 خدماتي
8 55/6/39  52/6/39  مركزي -پرديس فني  57الي59 - 

3/6/39 52 كارشناسان حضوري عمومي  كارآفريني سازماني 6  55/6/39  56/6/39  دانشكده زبانهاي خارجي  57الي59 

3/6/39 6 كارشناسان حضوري عمومي  مقدماتي -5ه شخصي مديريت رايان 7  55/6/39  سايت دكتري -دانشكده زبانها ي خارجي  56الي59 - 

27/1/39 52 كارشناسان حضوري عمومي  مديريت حل خالقانه مسئله  8  51/6/39  57/6/39  سالن اجتماعات 5ساختمان شماره  -دانشكده جغرافیا  57الي59 

26/1/39 4 كلیه كاركنان حضوري عمومي  دگي سالمآشنايي باسبك زن 9  طبقه سوم مركزمشاوره 57الي59 - - 

10 
 پیشگیري از اعتیاد در شناخت و

 هاي دانشگاهي محیط
 .اعالم مي گردد "محل آزمون متعاقبا - 58/6/39ن تاريخ آزمو 8 كلیه كاركنان مجازي عمومي

 .اعالم مي گردد "تاريخ ومحل آزمون متعاقبا 52 كنانكلیه كار مجازي عمومي  ارگونومي درمحیط كار 11

 مجازي عمومي (نوجوانان) مهارت هاي فرزند پروري  12

كاركناني كه 

فرزندنوجوان 

 دارند

 .اعالم مي گردد "محل آزمون متعاقبا -21/6/39تاريخ آزمون  6

 .اعالم مي گردد "يخ ومحل آزمون متعاقباتار 52 كارشناسان غیرحضوري عمومي   پیشگیري از بیماريهاي قلبي عروقي 13

 عروقي -محل دريافت كتاب پیشگیري از بیماريهاي قلبي  
:  كتاب فروشي مهرراوش تلفن 51واحد  33پالک  -وحیدنظري غربي  -خ -فروردين  52 -میدان انقالب خ 

66489891 

 


