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مقدمه

دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور همواره نقش ویژه ای در اعتالی سطح علم ٬دانش و آگااهای

جامعه دارد .حفظ و تداوم این جایگاه رفیع در گرو دانش افزایی و توسعه پیوسته مهارت های فردی و شغلای
کارکنان و مدیران می باشد.
دانشگاه تهران آموزشهای شغلی مورد نیاز خود را با توجه به تحوالت و پیشرفت علوم و مقتضیات شغلای در

قالب پودمان های آموزشی به شرح تقویم پیش رو (شامل دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت ،عماومای
و تخصصی کارکنان و دوره های آموزشی ویژه مدیران) برنامه ریزی و تدوین نموده است.
همفکری و مشارکت فعال کارکنان و اساتید فرهیخته ما را در جهت برگزاری بهتر این دوره ها یاری می نماید.
ضمن ًا دانشگاه تهران آمادگی دارد پودمان های مذکور را برای سازمان های دولتی و غیر دولتی متقاضی خدمات
در قالب قراردادهای ویژه برگزار نماید.
محمد رضا حاتمی
مدیرکل منابع انسانی و امور رفاهی
بهار4931

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

مفاهیموتعاريف
آموزشضمنخدمتکارکنان  :عبارت است از آموزشهایی که در جهت ارتقاء سطح داناش و آگااهای ،

مهارت های فنی و حرفه ای و هم چنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عمل می آید تا آناهاا
را به نحو احسن آماده انجام وظایف و مسئولیت های خود کند.
مشاغلتخصصي :شغلی است که تصدی آن به اعتبار ماهیت  ،وظایف و هدفهای سازمان مستلزم اناجاام
مطالعات و بررسی های مستمر علمی و تخصصی است و عالوه بر داشتن تحصیالت لیسانس و باالتر در
یك رشته تخصصی مستلزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته میباشد.

4

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

پستسازماني :محلی است در تشکیالت و ساختار سازمان که به طور مستمر یا موقت جهت واگذاری تمام یاا
بخشی از وظایف یك شغل به کارکنان در نظر گرفته میشود.
دورههايآموزشي :دوره هایی است شامل مجموعه عناوین و برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی کاه باه

منظور افزایش کارایی و اثر بخشی فردی و سازمانی با تصویب هیات اجرایی دانشگاه و با استفاده از شایاوه
های مختلف آموزشی به مورد اجرا می گذارد .
دورههايکوتاهمدتآموزشي :شامل مجموعه دوره هایی است که به صورت عمومی و اختصاصی برای کالایاه
کارکنان و مدیران برگزار می گردد که منجر به اعطای امتیازات شغلی و مالی برای آنها می شود.
دورهآموزشتوجیهي  :در بدو خدمت به افراد جدیداالستخدام با هدف آشنا ساختن آنان با اهداف و وظاایاف
سازمان محل خدمت آنها قوانین و مقررات استخدامی  ،حقوق فردی و شغلی  ،محیط کار قانون اساسی نظام
جمهوری اسالمی ایران و نظام اداری ارائه میگردد .

5

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دورهآموزشيعمومي :شامل دوره های آموزشی کوتاه مدتی است که برای کلیه کارکنان و مدیران به مناظاور
افزایش سطح آگاهی های عمومی سازمانی برگزار می گردد .
دورهآموزشيتخصصي :شامل دوره های آموزشی کوتاه مدت است که در جهت افزایش توان تاخاصاصای
افراد  ،متناسب با شغل و پست سازمانی آنها برگزار می گردد.
دورهآموزشيويژهمديران :شامل دوره های آموزشی کوتاه مدتی است که در جهت افزایش توان تخاصاصای
مدیران در سه سطح پایه  ،میانی و ارشد برگزار می گردد.

6

دورههايعمومي

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره آموزشی توجیهی بدواستخدام
مدت
ردیف

3

سرفصل مباحث دوره

(ساعت)

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران

41

آشنایی با ماموریتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت ( -مجری دستگاه محل خدمت)

1

قانون مدیریت خدمات کشوری

41

فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان

41

کار تیمی و حل مسئله

41

اخالق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی در نظام اداری

41
یک ماه

کارآموزی

8

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های عمومی
کلیه کارکنان
عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

1

مهارت های حل مسله وتصمیم گیری

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

2

تفکرخالق

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

3

اکسل درگزارشهای سازمانی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

11//// 22/19/2921 22/19/1911
11//// 22/19/2921 22/19/1911
01//// 22/19/2921 22/19/29/1

4

آیین نگارش ومکاتبات اداری

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

11//// 22/19/2921 22/19/29/1

5

مدیریت زمان

1

سه شنبه

22-21

11//// 22/19/2911 22/19/2911

6

کاربرد Excelدر حسابداری و مدیریت

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

11//// 22/19/1920 22/19/2911

7

کارآفرینی

21

شنبه  -دوشنبه

21-2/

11//// 22/19/191/ 22/19/19/2

8

آداب پذیرایی وتشریفات

1

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

01//// 22/19/1921 22/19/19/1

9

مدیریت رایانه مقدماتی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

01//// 22/19/1911 22/19/19/1

 11مدیریت رایانه پیشرفته

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

11//// 22/19/09/2 22/19/1922

 11بهداشت روانی

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

211//// 22/19/0921 22/19/192/

ردیف

9

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های عمومی
کلیه کارکنان
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

221//// 22/19/0912 22/19/191/

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

11//// 22/19/092/ 22/19/09/2

اخالق حرفه ای مبتنی برآموزه های
14
اسالمی درنظام اداری

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

11//// 22/19/0911 22/19/09/1

 15کیفیت زندگی کاری

1

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

11//// 22/19/0911 22/19/0912

 16مدیریت دانش

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

211//// 22/19/19/1 22/19/0921

 17مدیریت دانش سازمانی

1

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

01//// 22/19/192/ 22/19/19/2

 18آشنایی بافضای مجازی

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

211//// 22/19/1921 22/19/19/1

قانون منع مداخله کارکنان دولت در
19
معامالت دولتی

1

شنبه  -دوشنبه

22-21

11//// 22/19/19/1 22/19/19/1

 21آموزش پژوهش محور

2/

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

1///// 22/19/191/ 22/19/1920

ردیف

عنوان دوره

 12هوش هیجانی
فرهنگ سازمانی وارتباطات موثر
13
درسازمان

01

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های عمومی
کلیه کارکنان
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

 21پیگیری از بیماریهای قلبی عروقی

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

11//// 22/19/19/1 22/19/1912

 22ایجاد وپرورش محیط کار خالق ونوآور

/

شنبه  -دوشنبه

21-21

12//// 22/19/19/1 22/19/1911

 23آموزش وبهسازی نیروی انسانی

1

یکشنبه

22-21

11//// 22/19/1921 22/19/1921

 24ارتقاء وحفظ کرامت مردم درنظام اداری

1

دوشنبه

22-21

11//// 22/19/191/ 22/19/191/

 25ایمنی وبهداشت محیط کار

1

شنبه

22-21

11//// 22/19/1910 22/19/1910

 26اخالق فردی؛ اجتماعی واداری

1/

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

21///// 22/19/1921 22/19/1911

 27ارتقاء سالمت اداری ومبارزه بافساد

1

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

11//// 22/19/1910 22/19/1921

 28مهارتهای ارتباطی مؤثر

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

221//// 22/19//921 22/19/1921

 29مهارت های فرزند پروری

1

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

11//// 22/19//9/2 22/19/1911

 31اعتیاد

1

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

01//// 22/19//921 22/19//9/1

 31آشنایی با سبک زندگی سالم
 32کارتیمی وحل مسئله

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

11//// 22/192/9/0 22/19//921

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

11//// 22/192/91/ 22/19//91/

ردیف

عنوان دوره

00

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های عمومی
کلیه کارکنان
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

 33تکنیک های یادگیری

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

11//// 22/192/912 22/192/9/1

 34مدیریت استرس

1

شنبه  -دوشنبه

21-21

11//// 22/192/911 22/192/92/

 35آسیب شناسی اجتماعی

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

211//// 22/192291/ 22/192/911

 36روانشناسی اجتماعی
 37روانشناسی جوانی

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

221//// 22/1922911 22/19229/0

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

211//// 22/19219/2 22/1922921

ردیف

عنوان دوره

01

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

دورههايتخصصي

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس روابط عمومی
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

شهریه (ریال)

عنوان دوره

1

اخالق حرفه ای در روابط عمومی

12

شنبه  -دوشنبه

21-21

/19291

/192910

212////

2

ارتباطات مردمی

2/

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

/191911

/19292/

1/////

3

عکاسی و فیلم برداری

21

شنبه  -دوشنبه

22-21

/1929/

/19192

111////

4

ارتباطات تصویری

2/

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

/192921

/191921

12/////

5

تبلیغات درروابط عمومی

11

شنبه  -چهار شنبه

21-21

/19191

/19092/

6

هنرخوب نوشتن

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

/19192/

/190910

7

اصول وآداب تشریفات

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

/19092

/190911

8

آرشیو در روابط عمومی

11

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

/190922

/19191

9

استراتژی ومدیریت استراتژیک
درروابط عمومی

1/

شنبه  -چهار شنبه

21-21

/190911

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

/19192

پاسخگویی ومشتری فرمایی
 11درروابط عمومی

22

04

/191921
/191911

211////
/1////

211////
201////
21/////
/2////

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس روابط عمومی
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

شهریه (ریال)

 11رویکرد نوین در روابط عمومی

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

/191912

/191921

211////

کاربرد اینترنت وفن آوری اطالعات
12
)(IT

21

یکشنبه  -سه شنبه

22-21

/19192

/19/92

111////

 13مدیریت همایش ها وگردهمایی

21

شنبه  -چهار شنبه

21-21

/19/91

/19/911

211////

 14عکاسی خبری

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

/192/921

/1922911

2/1////

 15خبرنویسی در روابط عمومی

11

شنبه  -چهار شنبه

21-21

/192292/

/192191

211////

 16مصاحبه خبری

1/

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

/1922910

/1921921

21/////

ردیف

عنوان دوره

05

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
دوره های کارشناسان روابط بین الملل
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

اصول و آداب تشریفات

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941

4931934949

4183333

2

اصول و مبانی دیپلماسی

11

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934934

4931934918

4413333

3

قراردادهای علمی

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941

4931934914

413333

4

حقوق بینالمللی علمی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

493193893

4931938993

383333

5

شاخصهای رتبهبندی دانشگاهها

43

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931938941

4931933934

133333

6

اقتصاد آموزش عالی

11

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943931

4931943993

4813333

ردیف

عنوان دوره

06

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :حراست
عنوان دوره

ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

3

اخالق حرفه ای درحراست

1

یکشنبه

41-49

4931939939 4931939939

183333

2

تهاجم فرهنگی وراه های مقابله باآن

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931911 4931931931

813333

3

آشنایی با سازمانهای جاسوسی

 43یک شنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941 4931931931

133333

4

كاربرد اينترنت و فنآوري اطالعات ( )ITدر

43

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941 4931931994

133333

5

تهاجم فرهنگی ورا های مقابله با آن

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934914 4931934931

813333

6

شناخت افکار عمومی

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4133333 4931931933 4931934941

7

مقدماتی حراست

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931911 4931931934

383333

8

انتظامات

13

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4133333 4931931914 4931934918

9

کاربرد فنآوری اطالعات ( )ITدر انتظامات

43

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931918 4931931941

133333

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941 4931931934

413333

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4413333 4931931914 4931931934

 31انتظامات همایشها و گردهماییها

33

اطفاء حريق

01

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :حراست
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

32

سیستمهای الکترونیکی حفاظت

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4931938941 4931931943

4813333

33

مدیریت فنی ارتباطات رادیویی()4

11

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931933931 4931938931

4413333

34

مدیریت فنی ارتباطات رادیویی()1

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933943 4931938943

4133333

35

شناخت فرقه ها ومذاهب وادیان

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943931 4931938911

4413333

36

آشنایی با نرم افزار

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933918 4931933931

813333

دوره های آمادگی جسمانی

43

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943943 4931933993

133333

38

خودشناسی وخداشناسی

43

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943943 4931933993

133333

39

مدیریت بحران

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931944931 4931943949

4413333

21

آشنایی فرقه ها ومذاهب وادیان

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931944943 4931944939

813333

23

مصاحبه فردی وگروهی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931941931 4931944948

813333

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

493194198

813333

 22گزارش نویسی

08

4931944914

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی :مسئول دفتر
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

اخالق حرفه ای در خدمات دفتری و
اداری

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939931

4931939948

4113333

2

اصول گزارشنویسی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931931

4931931919

813333

3

مديريت اسناد الكترونيكي

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934939

4931934914

383333

4

آیین نگارش و مکاتبات اداری

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934911

4931931941

813333

5

مبانی مدیریت اسناد

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931934

4931931941

4113333

6

وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931948

4931931938

383333

7
8

3

آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره
امور دفتری

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931931

4931931911

4183333

فن بیان و آیین سخنوری

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931918

4931938941

813333

09

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی :مسئول دفتر
ردیف

9

عنوان دوره

مدت

خالصهسازی مکاتبات و نوشتههای اداری 41

 31امور مالی مسئوالن دفاتر

8

قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 33کشور

41

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933918 4931933931

813333

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943941 4931943934

413333

یکشنبه  -سه شنبه

11

41-41

4931944914 4931944931

383333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس حقوقی
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

3

آشنایی با مراجع قضایی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939931

4931939993

4413333

2

اخالق حرفه ای در خدمات حقوقی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939939

4931939911

4133333

3

آشنایی با دعاوی ،دادخواستها و لوایح

13

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931939

4931931994

4133333

4

قوانین و مقررات ثبتی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931938

4931931913

4113333

5

آشنایی با نحوه اعتراض و
تجدیدنظرخواهی عادی در امور مدنی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931

4931934914

813333

6

شکواییه در امور جزایی و انواع آن

43

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934939

4931934941

133333

7

آشنایی با مفاهیم و قواعد کلی حاکم بر
تشکیل قراردادها و تعهدات

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931931

4931931914

383333

8

مسئولیت مدنی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931938

4931931994

4413333

ردیف

10

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آموزش ؛ برنامه ریزی ونظارت آموزشی ؛ کارشناس خدمات آموزشی
ردیف عنوان دوره

مدت روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

3

نظام آموزش پژوهش محوری

41

شنبه  -دوشنبه

2

اخالق حرفه ای در خدمات آموزشی

14

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4143333 4931939911 4931931911

3

ارزیابی آموزشی

11

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4183333 4931939993 4931939931

4

برنامه ريزي و مديريت راهبردي دانشگاه

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4133333 4931931949 4931939919

5

ارزیابی شاخصهای کلیدی

41

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4413333 4931934931 4931931931

6

ارزیابی و اعتباربخشی دانشگاه

48

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4113333 4931931994 4931931931

7

اخالق حرفه ای ارزیابی و ممیزی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4183333 4931934943 4931931949

8

شرکتهای دانش بنيان

48

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4113333 4931934994 4931934944

9

شناخت محیط دانشگاه و مسائل آموزش عالی 48

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4113333 4931931944 4931934911

31

اقتصاد آموزش عالی

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4133333 4931931919 4931931931

33

آشنایی با مقررات وآیین نامه های جدید

41

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

11

41-41

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

813333 4931931911 4931931931

813333 4931931931 4931931911

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آموزش ؛ برنامه ریزی ونظارت آموزشی ؛ کارشناس خدمات آموزشی
ردیف عنوان دوره

مدت روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

32

برنامه ریزی توسعه دانشگاهی

48

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4113333 4931931914 4931931931

33

شاخصها ومعیارهای رتبه بندی دانشگاهها
ی برتر جهان

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4113333 4931938933 4931931948

34

برنامهریزی آموزش عالی بین رشتهای

13

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4133333 4931938911 4931938939

35

قراردادهای علمی

8

شنبه  -چهار شنبه 41-41

36

آموزش بزرگساالن

13

شنبه  -دوشنبه

4931938941

413333 4931938911

41-41

4133333 4931933918 4931933931

37

مدیریت آموزشی (با تأکید بر آموزش عالی) 13

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4133333 4931933913 4931933938

38

سنجش و اندازهگیری آموزشی

11

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4183333 4931943919 4931933918

39

برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4113333 4931943914 4931943934

21

اصول ومبانی برنامه ریزی آموزشی

41

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4413333 4931943913 4931943934

23

اصول و مباني برنامهريزي آموزشي

41

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4413333 4931943911 4931943931

12

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آموزش ؛ برنامه ریزی ونظارت آموزشی ؛ کارشناس خدمات آموزشی
ردیف عنوان دوره

مدت روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

22

مدیریت سرمایههای فکری

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943941

383333 4931944939

23

جایگاه علمی ایران در سطح منطقهای و
بینالمللی

43

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4931943949

133333 4931943911

24

نیازهای علمی کشور

41

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4931943943

383333 4931944943

25

دانشگاه و توسعه ملی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943918

383333 4931944943

26

نظامات خدمات آموزشی تطبیقی

11

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4931943911

4413333 4931944948

27

مدیریت اسناد ،مدارك و فن بایگانی

41

شنبه  -چهار شنبه 41-41

4931944939

4413333 4931944918

آشنایی با آموزش از طریق سیستم E-
Learning
نیازسنجی آموزشی در سازمانها

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943911

383333 4931944941

41

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4931944931

383333 4931944914

برنامهریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت

41

41-41

4931944941

4413333 4931941941

28
29
31

شنبه  -چهار شنبه

14

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آموزش ؛ برنامه ریزی ونظارت آموزشی ؛ کارشناس خدمات آموزشی
ردیف عنوان دوره

مدت روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

33

برقراری انضباط

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931944911

4183333 4931941948

32

استعدادهای درخشان

41

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4931944914

383333 4931941941

33

روشهای اصالح وتغیررفتار

41

دوشنبه -چهارشنبه 41-41

4931944911

4413333 4931941941

34

مشاوره تحصیلی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931944943

4413333 4931941939

35

خدمات آموزشی  4و 1

11

یکشنبه  -سه شنبه 41-41

4931944948

4183333 4931941944

15

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس پژوهشی..
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

اخالق حرفه ای پژوهش

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4133333 4931939919 4931939931

2

قراردادهای علمی

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941 4931931931

413333

3

حقوق بینالمللی علمی

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941 4931931913

383333

4

وظایف دانشگاه (اهداف ،سیاستها
و )...

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931931 4931934941

5

برنامهریزی آموزش عالی

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4183333 4931931994 4931931938

6

813333

جایگاه علمی ایران در سطح
منطقهای و بینالمللی

43

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931948 4931931931

133333

7

آموزش پژوهش محور

43

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931911 4931931949

133333

8

برنامهریزی استراتژیک دانشگاهی

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4113333 4931938943 4931938939

16

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس پژوهشی..
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

9

آییننامهها و بخشنامههای پژوهشی

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933918 4931933931

813333

31

مراحل تهیه و تنظیم بودجه پژوهشی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943943 4931933993

813333

33

سیستم مدیریت امور پژوهشی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931944931 4931943949

32

توجیه فنی و اقتصادی طرحهای
پژوهشی

13

شنبه  -چهار شنبه

11

41-41

4133333 4931944918 4931944931

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس فرابری داده ها
ردیف

مدت

روز برگزاری

عنوان دوره

3

زبانهای برنامه نویسی

91

شنبه  -دوشنبه

2

اخالق حرفه ای در محیطهای
آموزشی

ساعت تشکیل تاریخ شروع
41-49

4931931934 4931939931

1113333

18

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934944 4931931931

4313333

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931918 4931931931

4413333

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931914 4931931931

4113333

41-41

4931933934 4931938934

4183333

4931943993 4931933931

1313333

4931944911 4931944939

4133333

3

SQL Server
PL/SQLبرنامهنویسی

48

5

Visual Basicنرم افزار

11

یکشنبه  -سه شنبه

6

WEBطراحی صفحات

48

شنبه  -چهار شنبه

41-49

7

امنیت شبکه های انفورماتیک

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

18

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کتابدار
ردیف عنوان دوره
3

اصول و مبانی اطالعرسانی

مدت

روز برگزای

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939919 4931939931

4113333

 2اخالق حرفه ای کتابداری و اطالع رسانی

19

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931 4931931931

4143333

 3گرافیک و صفحه آرایی

18

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931931 4931934939

4313333

 4سازماندهی کتابخانه

18

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931931 4931931931

4313333

 5مجموعه سازی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931911 4931931934

4133333

 6مدیریت کتابخانه

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938919 4931931914

4183333

 7مرمت آثارکاغذی

18

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931943931 4931938914

9913333

 8طیف سنجی جذبی مرئی؛فرابنفش ومادون قرمز

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933911 4931933939

4133333

آشنایی با کتابخانهای دیجتالی ومعیارهای
 9انتخاب نرم افزارآن

1

سامانه جدید مجالت علمی دانشگاه تهران
 31وگردش کار جدید مقاالت

13

شنبه

شنبه  -دوشنبه

19

41-49

41-41

4931943941 4931943941

4931941938 4931944941

183333

4133333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس اموراداری و کارگزین
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

3

بیمه های اشخاص

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931918

4931939941

813333

2

قانون کار وتامین اجتماعی

 41یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939934

4931939994

4413333

3

قوانین ومقررات مربوط به بازنشستگی

 13شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931943

4931934931

4133333

4

مدیریت منابع انسانی( ایمنی وبهداشت
کار)

41

41-41

4931931913

4931934941

4413333

5

ارزیابی کار وزمان

 93یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934944

4931931944

1433333

6

ارزشیابی کارکنان

 13شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931941

4931931931

4133333

7

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

11

41-41

4931931944

4931938933

4183333

8

آیین نامه اعضای غیر هیات علمی

 41یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931938943

4931938911

813333

9

اموررفاهی کارکنان(قوانین مقررات )

 41شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938993

4931933914

813333

31

تنظیم قراردادها

41-41

4931933918

4931943931

413333

8

شنبه  -دوشنبه

شنبه  -دوشنبه

شنبه  -دوشنبه

21

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس اموراداری و کارگزین
ردیف

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

 41یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943934

4931943913

4413333

 32آموزش ضمن خدمت کارکنان ( توجیهی)  13شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943941

4931944939

4133333

41-41

4931943941

4931944943

4183333

41-41

4931944931

4931944914

343333

33

عنوان دوره
قوانین ومقررات تشکیالت وروشها

مدت

روز برگزاری

 33مدیریت منابع انسانی

11

 34اصول و مفاهیم سازماندهی

 49یکشنبه  -سه شنبه

امور رفاهی کارکنان (قوانین ،مقررات و
 35دستورالعملها)

 14شنبه  -چهار شنبه

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943911

4931944911

4143333

41-41

4931944939

4931944943

813333

4931944948

4931941931

133333

4931944914

4931941944

4413333

 36آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

41

 37نظام آراستگی محیط کار S5

 43یکشنبه  -سه شنبه

41-41

 38بهبود سیستمها و روشها

 11شنبه  -چهار شنبه

41-41

شنبه  -دوشنبه

20

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس مالی
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

3

حسابرسی دولتی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931918

4931939919

4413333

2

اخالق حرفه ای در حسابداری و خدمات
مالی

19

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939939

4931939911

4143333

3

سیستمهای اطالعاتی مدیریت ( )MISو 93

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931931

4931934941

1433333

4

حسابرسی مالیاتی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931949

4931934943

4183333

5

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931993

4931934944

413333

6

اصول حسابداری

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934943

4931931931

4183333

7

حسابداری دولتی اعتبار هزینه

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931933

4931931918

813333

8

حسابداری دولتی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931994

4931931914

4133333

9

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
خدمات

41

شنبه  -چهار شنبه

21

41-41

4931931944

4931938931

813333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس مالی
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

31

تلفیق بودجهریزی ،برنامهریزی و

8

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931938911

4931938944

413333

33

تلفیق بودجهریزی ،برنامهریزی و

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931938934

4931938941

413333

32

حسابداری مدیریت استراتژیک

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933931

4931933993

4413333

33

حسابداری پروژه

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933941

4931943941

4413333

34

بودجهریزی عملیاتی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933911

4931943949

813333

35

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943933

4931943911

813333

36

آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943943

4931944934

813333

37

سیستمهای حسابداری

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913

4931944913

4133333

38

حسابداری (ثبت معامالت)

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944931

4931944911

813333

39

حسابداری کاال

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931944943

4931941944

4413333

22

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس گزینش
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

آشنایی با بانک اطالعات گزینش

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939948 4931931918

383333

2

اصول و مبانی نظری تشکیالت و سازماندهی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939943 4931939939

813333

3

مدیریت اسناد ،مدارك و فن بایگانی

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4413333 4931931943 4931939948

4

روشهای تدوین مقاله

8

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931938

413333

5

روانشناسی اجتماعی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931934948 4931931914

6

تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941 4931931913

813333

7

مردمشناسی فرهنگی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4413333 4931934911 4931934939

8

جامعهشناسی سیاسی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931 4931934931

383333

9

پاسخگویی در گزینش

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934914 4931934941

413333

31

تکنیکهای مصاحبه

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931914 4931934994

383333

24

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس گزینش
ردیف

عنوان دوره

مدت

33

مهارتهای ارتباط جمعی (با تأکید بر ارتباط
با داوطلبان)

41

32

شناخت اقلیتهای دینی در ایران

 41دوشنبه  -چهار شنبه

آشنایی با قانون اساسی ،قوه مقننه و
 33کمیسیونهای مجلس

یکشنبه  -سه شنبه

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931938

383333

41-41

4931931914 4931931933

813333

41-41

4931931931 4931931914

133333

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941 4931931913

813333

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4413333 4931931913 4931931931

آگاهیهای سیاسی و فرهنگی ()4

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931944

813333

 37آگاهیهای سیاسی و فرهنگی ()1

43

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931938943 4931931911

133333

 38ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938949 4931938931

413333

قوانین و مقررات جاری گزینش

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931938993 493193893

383333

34

اخالق 4

 35اخالق 1
36

39

43

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

41

25

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس گزینش
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

21

احکام و استفتائات ()4

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933943 4931938911

813333

23

احکام و استفتائات ()1

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933919 4931933931

813333

 22فرآیند بازرسی در گزینش

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933918 4931933931

813333

 23ارزیابی و صدور رأی (نظردهی)

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913 4931933913

813333

 24تندخوانی و تندنویسی

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943919 4931943931

813333

 25تکنیکهای تحقیق در گزینش

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943918 4931943941

813333

 26اصول عقاید

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931944931 4931943931

 27آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی

 48دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4113333 4931944918 4931944941

26

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس امور تربیت بدنی
ردیف

عنوان دوره

مدت

3

استراتزی ومدیریت استراتژیک
وتربیت بدنی

13

2

مدیریت فوق برنامه واردوهای
دانشجویی

41

3

مدیریت ورهبری تیمهای ورزشی

11

4

مدیریت وطرز اجرای مسابقات
ورزشی

41

ساعت تشکیل

روز برگزاری
شنبه  -دوشنبه
یکشنبه  -سه شنبه
دوشنبه  -چهار شنبه
شنبه  -دوشنبه

41-41

تاریخ شروع
4931939931

تاریخ اتمام
4931939919

قیمت (ریال)
413333

41-41

4931931931

4931931993

38333

41-41

4931934934

4931934918

441333

41-41

4931931931

4931931919

38333

5

مدیریت تاسیات واماکن ورزشی

91

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4931931934

4931931918

111333

6

میادین وتاسیسات ورزشی دانشگاه

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938931

4931933931

443333

7

مدیریت ورزشی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933941

4931943934

411333

8

فدراسیون ها

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943949

4931944931

441333

21

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس برنامه ریزی
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

اصول و مبانی برنامهریزی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934939 4931931931

4413333

2

تکنیکهای برنامهریزی ()4

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931994 4931931943

4133333

3

تکنیک برنامهریزی ()1

13

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938911 4931938931

4133333

4

روشهای نظارت و ارزشیابی برنامه

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931944934 4931943941

4413333

28

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :برنامه وبودجه
ردیف

عنوان دوره

مدت

3

قانون برنامه و بودجه در خصوص
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای

8

2

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

8

3

تلفیق بودجهریزی ،برنامهریزی و
پیشبینی ()4

8

روز برگزاری

شنبه  -دوشنبه
یکشنبه  -سه شنبه
دوشنبه  -چهار شنبه

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

41-41

4931939948 4931939933

413333

41-41

4931931919 4931931941

413333

41-41

4931934914 4931934941

413333

4

بودجهریزی و پیشبینی شناور ()1

8

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934911 4931934941

413333

5

حسابداری مدیریت استراتژیک

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931931911 4931931934

6

کاربرد اطالعات عملکردی در نظام
بودجهریزی

8

7

حسابداری پروژه

41

دوشنبه  -چهار شنبه
شنبه  -دوشنبه

29

413333

41-41

4931931914 4931931941

41-41

4413333 4931931911 4931931931

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :برنامه وبودجه
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

8

بودجهریزی عملیاتی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933934 4931938941

813333

9

نظارت بربودجه

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933948 4931933933

113333

31

قانون مالیات برارزش افزوده

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4413333 4931943918 4931943934

33

مدیریت مالی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4133333 4931944914 4931944931

41

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :مسول خدمات مالی امین اموال ؛ کارپرداز؛ انباردار
ردیف عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

مدیریت سیستمهای انبارداری

18

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931938 4931939933

4313333

2

مدیریت خرید و سفارشات

14

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934949 4931931941

4143333

3

جمعداری اموال

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931931 4931934941

4413333

4

اصول حفاظت و ایمنی انبارها

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931919 4931931931

4113333

5

روشهای اجرایی در ساماندهی امور
اموال

41

6

قوانین اموال غیرمنقول

 41دوشنبه  -چهار شنبه

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931911 4931931931

813333

41-41

4931938914 4931938931

813333

7

مدیریت تدارکات

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933918 4931933931

4413333

8

کارپرداز

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913 4931943931

4133333

9

قوانین مالی شرکتهای دولتی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944943 4931944941

113333

40

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس امورفرهنگی
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

1

مدیریت بیمه

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

22/19/292/ 22/19/29/22

11////

2

آسیبشناسی دوره جوانی

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

22/19/192/ 22/19/19/1

221////

3

آموزش بزرگساالن

4

برقراری انضباط

 21دوشنبه  -چهار شنبه
شنبه  -دوشنبه
21

21-21

22/19/0912 22/19/09/0

11////

21-21

22/19/192/ 22/19/1921

11////

5

یکشنبه  -سه شنبه

روشهای اصالح و تغییر رفتار 21
سنجش و اندازهگیری آموزشی  11دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

22/19/1912 22/19/191/

221////

21-21

22/19/1911 22/19/19/1

211////

7

روانشناسی اجتماعی

21

شنبه  -دوشنبه

21-21

22/19//911 22/19/192/

221////

8

مشاوره تحصیلی

11

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

22/192/922 22/19//920

201////

9

ارزیابی آموزشی

11

کارشناس بهداشت

 11دوشنبه  -چهار شنبه
شنبه  -دوشنبه
1/

21-21

22/192/92/ 22/192/9/1

211////

21-21

22/192192

21/////

6

41

22/192292/

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس مشاوره  -سازمان خدمات دانشجویی
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت(ریال)

عنوان دوره

3

سیستم ارجاع مراجعین

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939934

4931939994

4413333

2

پرونده الکترونیک مشاوره و راهنمایی

13

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931943

4931934931

4133333

3

آسیبشناسی دوره جوانی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913

4931934941

4413333

4

روانشناسی اجتماعی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

493193491

4931931934

4413333

5

پیشگیری از اعتیاد درمحیط های
دانشگاهی

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941

4931934914

413333

6

مدیریت اسناد الکترونیکی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931934

4931931911

383333

7

اخالق حرفه ای مشاوره و بهداشت روان

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931944

4931938933

4413333

8

آشنایی باسبک زندگی سالم

1

شنبه

41-49

4931931914

9

بهداشت عمومی در محیط کار

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

493193893

42

183333
4931938993

383333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس مشاوره  -سازمان خدمات دانشجویی
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت(ریال)

عنوان دوره

31

مشاوره تحصیلی

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933944

4931943949

4413333

33

مردمشناسی فرهنگی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943949

4931944931

4413333

 48دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944941

4931944918

4113333

 33روانشناسی جوانی

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943911

4931944913

4113333

 34نظام بهداشت روانی دانشجویان

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913

4931944913

4133333

 32آسیبشناسی اجتماعی

44

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس دانشجویی ؛کارشناس امورخوابگاهها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939941 4931931911

813333

2

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939941 4931931918

813333

3

سیستمهای حسابداری

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939919 4931939931

4133333

4

مدیریت سازمانهای بهداشتی درمانی

18

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931938 4931939933

4313333

5

سیستم ارجاع بیماران

41

دوشنبه -چهارشنبه

41-41

4931939911 4931939931

383333

6

حسابداری (ثبت معامالت)

 41یک شنبه  -سه شنبه

41-41

4931939911 4931939943

813333

7

حسابداری کاال

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931943 4931939948

4413333

8

اخالق حرفه ای پزشکی در محیط
آموزشی

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934949 4931931941

4813333

9

آسیبشناسی دوره جوانی

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934914 4931931913

4413333

31

روانشناسی جوانی

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934948 4931931993

4113333

48

45

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس دانشجویی ؛کارشناس امورخوابگاهها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

33

مدیریت اسناد الکترونیکی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931 4931934931

383333

32

اطفاء حریق

 11دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934918 4931934934

4413333

33

آسیبشناسی اجتماعی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931931 4931934941

4113333

34

بهداشت عمومی در محیط کار

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931914 4931934994

383333

35

رفاه دانشجویان و شرایط فیزکی
محیط خوابگاه

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931919 4931931931

383333

36

بازرسي و كنترل مواد غذايي در
خوابگاهها

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931913 4931931938

383333

37

فنآوری اطالعات در بهداشت و درمان  41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931993 4931931933

383333

38

کمکهای اولیه

13

شنبه -دوشنبه

41-41

4931931914 4931931931

4133333

39

پرونده الکترونیک سالمت ()EHR

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931938941 4931931911

4133333

46

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس دانشجویی ؛کارشناس امورخوابگاهها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

21

روانشناسی اجتماعی

 11دوشنبه  -چهار شنبه

23

اخالق حرفه ای در مدیریت
امورخوابگاهها

 11یک شنبه -سه شنبه

ساعت تشکیل
41-41

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

4931938911 4931938931

قیمت (ریال)
4183333

41-41

4931933934 4931938939

4813333

22

بهداشت عمومی در محیط خوابگاه

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

493193893

4931938993

383333

23

مردمشناسی فرهنگی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933941 4931938941

4413333

24

اخالق حرفه اي در مديريت امور
خوابگاهها

 11دوشنبه  -چهار شنبه

25

نظامات خدمات آموزشی تطبیقی

11

26

27

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933914 4931938914

4813333

41-41

4931944934 4931943941

4413333

برنامهریزی و کنترل امور خدمات
خوابگاهها

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931944913 4931943911

4113333

آسیبشناسی دوره جوانی

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944918 4931944934

4413333

41

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آزمایشگاه ها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روزبرگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

وظایف دانشگاه (اهداف ،سیاستها و )...

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939941 4931931911

813333

2

آییننامهها و بخشنامههای آموزشی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939941 4931931918

813333

3

اصول ایمنی و حفاظتی در محیط کار()4

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939919 4931939931

4133333

4

ایمنی کار در کارگاه های فنی

18

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931938 4931939933

4313333

5

تندخوانی و تندنویسی

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931944 4931939911

813333

6

روشهای تدوین مقاله علمی

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941 4931931931

413333

7

کالیبراسیون و نظام کنترل تجهیزات

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934943 4931931949

4183333

8

مدیریت پروژه

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934949 4931931941

4813333

9

کاربرد نرم افزار Visual Basicدر
مهندسي و كنترل دستگاهي

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934914 4931931913

4413333

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934948 4931931993

4113333

 31آشنایی با فناوری نانو

48

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آزمایشگاه ها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روزبرگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

 33خالصه نویسی و یادداشت برداری

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931 4931934931

383333

 32اخالق حرفه ای مهندسی در محیطهای آموزشی

11

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934918 4931934934

4413333

 33اصول ایمنی و حفاظتی در محیط کار()1

93

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931944 4931934944

1433333

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931931 4931934941

4113333

 35آمار کاربردی

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931934

4931931911

4183333

 36معرفی مراجع مهم طيف سنجي ملكولي و روش

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931931

4931931948

813333

 37مدیریت کارگروهی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931938

4931931913

383333

سازمانهاي يادگيرنده ( Learning
Organizations( 38

48

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931933

4931931914

4113333

 39آشنایی با نرم افزار SPSSدر تحليل داده هاي

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931943

4931931994

4133333

34

آشنايي با فضاي مجازي

49

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آزمایشگاه ها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روزبرگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

جایگاه علمی ایران در سطح منطقهای و
 21بینالمللی

43

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931944

4931931913

133333

 23اخالق حرفه ای در امور آزمایشگاهی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931911 4931931931

4413333

انواع روش هاي استخراج ،جداسازي و تهيه
 22نمونه

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931913 4931931931

4413333

 23نانو بیوتکنولوژی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931938941 4931931911

4133333

 24روش هاي كروماتوگرافي

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933931 4931938934

4813333

 25تکنولوژی اطالعات ()IT

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938914 4931938948

113333

 26نرم افزار Visual Basic

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931933918 4931933931

4183333

 27نرم افزار (MATLABپيشرفته)

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943949 4931933944

4413333

 28کاربرد نرم افزار ( MATLABمباني)

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943918 4931943934

4413333

 29آشنایی با دستگاه آنالیز تصویری

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913

4133333

51

4931943931

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس آزمایشگاه ها
ردیف

مدت

روزبرگزاری

ساعت تشکیل

عنوان دوره

 31مدیریت HSE

13

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

4931943918 4931943931

قیمت (ریال)
4133333

طیف سنجي جذبي مرئي ،فرابنفش و
 33مادون قرمز

13

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944939 4931943941

4133333

 32میکرسکوپ الکترونیکی و کاربردهای آن

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944911 4931943911

4813333

 33بهداشت روانی

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931944913 4931943911

4113333

 34روشها ،فنون و الگوهای تدریس

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931944914 4931944931

4133333

 35طیف سنجي جذب اتمي

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944918 4931944934

4413333

 36روش های مقدماتی مولکولی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931941931 4931944944

4133333

آشنایی با آموزش از طریق سیستم E-
Learning 37
 38روش تحقیق

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931941939 4931944941

4113333

91

دوشنبه  -چهار شنبه

41-49

4931941941 4931944943

1113333

50

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :مسول خدمات اداری
ردیف عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

رفاه کارکنان وشرایط فیزیکی محیط کار

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931939948 4931939931

413333

2

رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931944 4931939911

813333

3

گزارش نویسی در امور اداری

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934939 4931931949

813333

4

مسئوالن خدمات اداری

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931938 4931931919

813333

5

مبانی مدیریت اسناد

11

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938911 4931938931

4183333

6

آشنایی با تشکیالت اداری

43

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943911 4931943949

133333

51

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی :کارشناسان امور هنری  -آزمایشگاه  -کارگاه  -موسیقی -مجسمه سازی
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

1

مبانی معماری

1/

شنبه  -دوشنبه

21-21

21///// 22/19/19/2 22/19/29//

2

معماری معاصر ایران

21

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

22/19/192 22/19/2921

211////

3

هنرهای تجسمی معاصر ایران و جهان

1/

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

21///// 22/19/09/1 22/19/1921

4

جامعه شناسی هنر

1/

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

21///// 22/19/092/ 22/19/191/

5

آشنایی با مکاتب و سبک های هنری
(هنرهای تجسمی)جهان

21

6

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

211//// 22/19/0910 22/19/09/1

آشنایی با تاریخچه مجسمه سازی در
ایران و جهان

11

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

7

فرهنگ و هنر معاصر ایران و جهان

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

201//// 22/19/19// 22/19/0921

8

متدولوژی هنر (روششناسی)

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

201//// 22/19/1912 22/19/0922

9

روانشناسی و جامعهشناسی هنر

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

201//// 22/19/1911 22/19/19/1

11

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

201//// 22/19/19/2 22/19/19//

 11منبع و مأخذ شناسی هنر
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211//// 22/19/0911 22/19/09/0

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی :کارشناسان امور هنری  -آزمایشگاه  -کارگاه  -موسیقی -مجسمه سازی
ردیف عنوان دوره
 11موسیقی رایج در ایران
 12مبانی نظری موسیقی ایران
 13موسیقی رایج در جهان
 14آشنایی با نرم افزارهای موسیقی
 15ساز شناسی
 16عکاسی و فیلمبرداری

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

21

شنبه -دوشنبه

21-21

22/19/191/ 22/19/19/1

11////

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

22/19/1921 22/19/1911

211////

21

یک شنبه -سه شنبه

21-21

22/19//9/2 22/19/19/2

221////

1/

شنبه  -دوشنبه

21-21

22/19/19/

22/19/192/

21/////

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

22/19//921 22/19/1921

201////

11

شنبه  -دوشنبه

21-21

22/19229/0 22/192/921

201////

21

یکشنبه  -سه شنبه

21-21

22/1922922 22/192/911

211////

دوشنبه  -چهار شنبه

21-21

22/19219/0 22/19229/0

12/////

 17نرم افزار AutoCAD
سیستم عامل Linuxو نرم افزار
GMT 18برای معماری و طراحی صنعتی 2/
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اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناسان شاهد وایثارگر
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

شنبه  -دوشنبه

41-41

آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط به
ایثارگران

41

 2سامانه الکترونیکی دانشجویان ایثارگر

41

یکشنبه  -سه شنبه

 3مشاوره تحصیلی ایثارگران

11

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

 4آسیب شناسی اجتماعی ایثارگران

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

اجرا ونظارت براجرای بودجه مربوط به
 5دانشجویان ایثارگر

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

مهارت های ارتباط جمعی ( باتاکید
 6برارتباط با ایثارگران)

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

3

56

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

4931931911 4931931931

813333

41-41

4931934911 4931934931

383333

4931931911 4931931934

4413333

4931938914

4113333

493193893

4931943949 4931933944
4931944941 4931943914

4413333
383333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های بهداشت حرفه ای
رشته شغلی :کارشناسان بهداشت درمانی
ردیف

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

3

استانداردهای مراکز درمانی

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939943

4931931931

4183333

2

اخالق حرفه ای پزشکی در محیط
آموزشی

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931938

4931934943

4813333

3

مدیریت سازمانهای بهداشتی درمانی

18

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931941

4931934948

4313333

4

فنآوری اطالعات در بهداشت و درمان

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913

4931934941

383333

5

پرونده الکترونیک سالمت ()EHR

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934943

4931934994

4133333

6

سیستم ارجاع بیماران

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941

4931931944

383333

7

آسیبشناسی دوره جوانی
( مددکاراجتماعی)

41

شنبه  -چهار شنبه

41-49

4931931931

4931931934

4413333

8

روانشناسی جوانی ( مددکاراجتماعی)

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931933

4931931918

4113333

9

مدیریت اسناد الکترونیکی

41

یک شنبه  -سه شنبه

41-41

4931931944

4931931934

383333

31

بهداشت عمومی در محیط کار

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931944

4931938933

383333

51

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های بهداشت حرفه ای
رشته شغلی :کارشناسان بهداشت درمانی
ردیف

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

 33آسیبشناسی اجتماعی ( مددکار اجتماعی )

 48یک شنبه  -سه شنبه

41-49

4931931941

4931931918

4113333

 32روانشناسی اجتماعی ( مددکار اجتماعی )

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938948

4931933941

4413333

 33مردمشناسی فرهنگی ( مددکار اجتماعی )

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933933

4931943933

4413333

 34بهداشت کار دهان ودندان

 41دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933941

4931943933

4413333

 35شناسایی خطرات وارزیابی ریسک آزمایشگاه

8

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943943

4931943918

413333

 36کمک های اولیه

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913

4931944948

813333

بهداشت عمومی (تهیه کنندگان ؛ تولید؛
توزیع؛ نگهداری موادخوردنی؛آشامیدنی
 37واماکن عمومی اشتغال دارند)

 41دوشنبه  -چهار شنبه

58

41-41

4931944941

4931941939

383333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های اداره پشتیبانی
رشته شغلی  :رئیس وکارشناس نگهداری وتعمیرات
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

3

مدیریت منابع انسانی (ایمنی و بهداشت کار)

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4413333 4931931944 4931939919

2

شناسایی انواع کابلهای مخابراتی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

383333 4931931941 4931939911

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4113333 4931931919 4931931931

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4413333 4931934931 4931931938

 3نگهداری وتعمیرات ساختمان
4

اخالق حرفه ای در خدمات فنی  -مهندسی

59

تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های اداره پشتیبانی
کارشناس تاسیسات
ردیف

عنوان دوره

مدت

3

سيستمهاي تهويه موضعي عمومي و
هواساز

48

2

ایمنی کار با سیستمهای برق فشار قوی

48

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)
4113333

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931 4931931941

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934943 4931931913

3

تأسیسات برق ساختمان

13

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934918 4931934939

4133333

4

تأسیسات (سیستمهای لولهکشی)

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931933 4931934941

4413333

61

4113333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های اداره پشتیبانی
کارشناس ناظر( فضای سبز ونظافت )
ردیف عنوان دوره

مدت

3

پرورش و مراقبت از درختان مناسب باغها و
پاركهای کوچک

13

2

درختکاری

 3آشنایی با تأسیسات گلخانهای و ابزار آن
4

تهیه انواع و اقسام پیوندها و قلمهها و زمان
اجرای آنها

 5شناسایی سموم دفع آفات نباتی
6

طراحی باغ

 7شناسایی آفات نباتی

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)
4133333

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931994 4931931938

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

813333 4931931934 4931931941

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4133333 4931931941 4931931911

41

383333

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931914 4931931934

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4183333 4931931911 4931931931

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4113333 4931931918 4931931941

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

383333 4931933918 4931938911
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اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های اداره پشتیبانی
کارشناس امور قراردادها
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

قانون کار و تأمین اجتماعی

41

شنبه -دوشنبه

41-41

4931943934 4931933931

4413333

2

معیارها و ضوابط فنی طرحها

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933911 4931933934

383333

3

امور مشاوران و پیمانکاران

43

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943941 4931933918

133333

4

نظارت و ارزیابی طرحها

48

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943911 4931943934

4113333

5

کارشناس قراردادها

8

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943941 4931943931

413333
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اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های اداره پشتیبانی
کارشناس ناظر؛ کارشناس تعمیرات ؛ کارشناس تاسیسات
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

3

برنامهریزی و کنترل امور خدمات

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

813333 4931944934 4931943943

2

نظام فنی و اجرایی کشور

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931944949 4931944931

413333

3

اصول ایمنی و حفاظتی در محیط کار

13

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4133333 4931941939 4931944941

62

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های اداره پشتیبانی
نیروهای خدماتی
ردیف
3

عنوان دوره
آداب پذیرایی وتشریفات  -ویژه
نیروهای خدماتی

مدت
8

ساعت تشکیل

روز برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)
413333

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941

4931934914

اصول باغبانی به زبان ساده

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933934

4931933911

813333

بهداشت اماکن عمومی

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933918

4931943941

813333

اصول ایمنی

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943934

4931943911

413333

64

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس ژئوفیزیک
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

نرم افزار( Arc GISمقدماتي)

91

دوشنبه  -چهار شنبه

41-49

4931931931 4931934934

1413333

2

نرم افزار( Arc GISپيشرفته)

91

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931931931 4931931931

1413333

3

کاربرد GPSدر تعيين حركات سطحي زمين و
آناليز تغييرشكل

93

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4931931918 4931931934

4

سيستم عامل Linuxو نرم افزار
GMTبراي علوم زميني

93

شنبه  -دوشنبه

5

تهیه نقشه های تصویری و مدل رقومی زمین
از تصاویر ماهواره ای(مطالعه گسلها)

98

یکشنبه  -سه شنبه

6

نرم افزار(Mathematicaمقدماتي تا
پيشرفته) و مدلسازي فرايندهاي شيميايي و
فيزيكي

48

شنبه  -دوشنبه

41-49

41-49

4931933931 4931938931

4931943911 4931933944

41-49

1433333
1113333

4113333
4931943918 4931943941

65

1433333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :کارشناس ژئوفیزیک
عنوان دوره

ردیف

مدت

7

آشنای با سخت افزار ونرم افزار مرکز ارزه
نگاری

93

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)
1433333

دوشنبه  -چهار شنبه

41-49

4931941941 4931944943

8

دوره آموزشی زلزله شناسی عمومی

93

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931943911 4931933941

1433333

9

مدیریت بحران زلزله

93

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4931943918 4931943949

1433333

 31روشهای تحقیق و پژوهش

93

دوشنبه  -چهار شنبه

41-49

4931941941 4931944943

1433333

 33مدیریت منابع

93

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931941938 4931944911

1433333

66

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
دوره های کارشناسان دانشکده دامپزشکی
ردیف

عنوان دوره

1

-

1

41

1

41

4

کالبد شناسی نوین(اصول تکنیکهای
آناتومی )

1

41

3

آموزش اتوماسیون اداری

ساعت تئوری ساعت عملی

شناسایی باکتریها باروشهای مولکولی
2
PCR
 3کروماتوگرافی HPLC-

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931911 4931931949

113333

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931949 4931931919

4413333

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933931 4931938931

4413333

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913 4931943949

4133333

5

بهداشت و بیماریهای زنبورعسل

1

-

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4931943931 4931943931

183333

6

گونه شناسی انگلها

4

4

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943913 4931943931

133333

4

-

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944941 4931944941

943333

 7قارچ شناسی ویافته های نوین
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اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :بیوشیمی -بیوفیزیک
عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

ردیف
4

) GC9MSآنالیز دستگاهی(

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934941

4931931931

4113333

1

) HPLCآنالیز دستگاهی(

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931934

4931931911

4183333

9

NIR-UV-و FT-IRآناليز دستگاهي(

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931943

4931931994

4133333

1

)NMRآنالیز دستگاهی(

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934941

4931931931

4113333

4

)ELISAآنالیز دستگاهی(

11

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934934

4931934918

4413333

1

مقدماتی تا پیشرفته) (Mathematicaنرم افزار
48
و مدلسازی فرایندهای شیمیایی و فیزیکی

1

شبیه سازی فرایندهای شیمیایی توسط نرم
مقدماتي)(Hysysافزار

11

8

شبیه سازی فرایندهای شیمیایی توسط نرم
پیشرفته)(Hysysافزار

41

شنبه  -چهار شنبه
دوشنبه  -چهار شنبه
شنبه  -دوشنبه

68

41-41
41-41
41-41

49319391
4931938931
4931938941

493193918
4931938911
4931933941

4113333
4183333
4413333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :بیوشیمی -بیوفیزیک
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

ردیف
کشت سلول()4

93

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

4931931934

4931931918

1433333

 43کشت سلول ()1

91

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931943911

4931944918

1113333

DNA SIS MAX 44نرم افزار

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938931

4931933931

4413333

 41مبانی ژنتیک

11

یک شنبه -سه شنبه

41-41

4931938939

4931933934

4813333

 49الکتروفورز

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933913

4931943913

813333

کارگاه آموزشی آماده سازی نمونه های (
،معرفی الگوی پراش وتحلیل وبررسی )TEM
TEM) 41تصاویر(

8

3

عنوان دوره

یکشنبه  -سه شنبه

69

41-41

4931943949

4931943911

413333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مشترک اداری
رشته شغلی  :بیوشیمی -بیوفیزیک
مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

ردیف

عنوان دوره

DNA SIS MAX 44نرم افزار

41

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938931

4931933931

4413333

 41مبانی ژنتیک

11

یک شنبه -سه شنبه

41-41

4931938939

4931933934

4813333

 49الکتروفورز

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933913

4931943913

813333

کارگاه آموزشی آماده سازی نمونه های (
،معرفی الگوی پراش وتحلیل وبررسی )TEM
TEM) 41تصاویر(

8

یکشنبه  -سه شنبه

11

41-41

4931943949

4931943911

413333

دورههايويژهمديران

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت پایه( رئیس اداره)
مدیریت پایه
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

بهبود سیستمها و روشها

11

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939919 4931931918

4413333

2

آشنایی با فضای مجازی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939919 4931939931

4113333

3

کاربرد فنآوری اطالعات در مدیریت

3

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931939943 4931939943

193333

4

برنامهریزی عملیاتی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931938

4113333

5

روابط کار

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931914 4931931941

113333

6

خالقیت ونوآوری ( فردی)

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931911 4931931944

113333

7

آشنایی با رو شها و فنون کار با مدیران
مافوق

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931913

113333

8

کاربرد ف نآوری اطالعات در مدیریت

3

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934941 4931934943

193333

9

مهارت های ارتباطی مدیران ( ارتباطات

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931944 4931934941

4183333

11

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت پایه( رئیس اداره)
مدیریت پایه
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

31

خالقیت و نوآوری ( سازمانی)

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934918 4931934914

113333

33

راهبردهای فرهنگی امام راحل(ره)

1

شنبه

41-49

4931931931 4931931931

183333

32

بودجهریزی عملیاتی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931918 4931931933

813333

33

کاربردآمار درمدیریت

3

یک شنبه  -سه شنبه

41-41

4931931911 4931931944

193333

34

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های
دولتی

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938931 4931931944

813333

35

کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت

3

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931913 4931931949

193333

36

مدیریت زمان (مدیریت مؤثر وقت)

1

یکشنبه

41-49

4931931941 4931931941

183333

12

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت پایه( رئیس اداره)
مدیریت پایه
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

37

تکنیک های خالقیت

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938914 4931938948

113333

38

سازماندهی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933948 4931933933

113333

39

انگیزش در کار

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931933914 4931933941

413333

21

مدیریت استرس

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943911 4931943943

113333

23

مدیریت توسعه و تحول سازمانی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931944913 4931943913

4133333

22

نظام مدیریت اسالمی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944943 4931944941

113333

23

فنون اداره جلسات (مدیریت جلسات)

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931941944 4931944943

4413333

14

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت میانی
معاونین مدیرکل
ردیف

عنوان دوره

مدت

رزو برگزاری

ساعت تشکیل

3

فنون اداره جلسات (مدیریت جلسات)

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4413333 4931939993 4931939931

2

نظام آراستگی محیط کار S5

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4133333 4931931949 4931939919

3

مدیریت برون سپاری

1

سه شنبه

41-49

4931939911 4931939911

183333

4

کارایی سازمانی ورهبری

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931934931 4931931931

5

آشنایی با فضای مجازی

48

شنبه  -دوشنبه

41-41

4113333 4931931913 4931931938

6

پویایی سازمانی و فردی (بهره وری )

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931944 4931931938

113333

7

خالقیت و نوآوری ( سازمانی)

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931914 4931931941

113333

8

رهبری تحول در سازمان ها

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931913

113333

9
31

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

ایجاد و پرورش محیط کار خالق و
نوآور

43

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934941 4931934939

مدیریت توسعه و تحول سازمانی

13

شنبه  -دوشنبه

41-41

4133333 4931931933 4931934941

15

133333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت میانی
معاونین مدیرکل
ردیف

عنوان دوره

مدت

رزو برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

33

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و

1

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931931931 4931931931

32

ارتباطات موثر

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931931994 4931931938

33

فرآیند و فنون تصمیم گیری(سازمانی)

3

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931919 4931931941

193333

34

برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931931 4931931911

813333

35

بهبود سیستمها و روشها

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4413333 4931931914 4931931934

36

حل خالقانه مسله

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4413333 4931931911 4931931931

37

ظرفییت سازی برای کوچک سازی

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-49

183333

38

مدیریت بهرهوری و روشهای
اندازهگیری آن

41

شنبه  -چهار شنبه

16

41-41

4931931941 4931931941

183333

4413333 4931943931 4931938911

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت میانی
معاونین مدیرکل
ردیف

مدت

رزو برگزاری

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

عنوان دوره

39

مدیریت کیفیت جامع T.Q.M

48

شنبه  -چهار شنبه

41-41

49319391

493193918

4113333

21

مبانی خط مشی گذاری ( تدوین
وصور تبندی)

41

شنبه -دوشنبه

41-41

4931933918 4931933931

23

بهبود سیستمها و روشها

11

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931933911 4931933934

22

مهندسی خالقیت

11

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4413333 4931943919 4931933918

23

مدیریت فردی

41

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4413333 4931943913 4931943934

24

کارگروهی

41

شنبه  -چهار شنبه

41-41

4413333 4931943911 4931943931

25

تکنولوژی اطالعات ()IT

43

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931943911 4931943949

133333

26

رهبری تحول در سازمان ها

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943911 4931943943

113333

27

مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931941931 4931944934

113333

11

813333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت میانی
معاونین مدیرکل
ردیف

عنوان دوره

مدت

رزو برگزاری

ساعت تشکیل

28

مدیریت و مهندسی ارزش

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944943 4931944941

29

مدیریت مالی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4133333 4931941941 4931944914

31

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

113333

18

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

4931941938 4931941934

قیمت (ریال)
113333

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت ارشد
مدیریت ارشد
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام

قیمت (ریال)

3

تفسیر آیات برگزیده مدیریتی

41

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939941 4931931918

813333

2

مدیریت استراتژ کی اطالعات

8

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931939948 4931939933

413333

3

ابعاد حکرانی علوی وپاسخگویی دراسالم

1

سه شنبه

41-49

4931939911 4931939911

183333

4

کارآفرینی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931931944 4931931938

113333

5

رهبری تحول درسازمان ها

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931914 4931931941

113333

6

رهبردهای فرهنگی امام راحل (ره ) ومقام
معظم رهبری

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-49

4931931944 4931931944

183333

7

مدیریت دولت الکترونیک

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931913 4931931913

113333

8

آشنایی با قانون خدمات کشوری

8

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931934931 4931931914

413333

9

چگونگی تبدیل چشم انداز ملی به چشم

8

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934914 4931934941

413333

19

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت
مدیریت ارشد
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

 31مدریت استراتژیک اطالعات

8

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931934911 4931934941

413333

 33رهبری تحول در سازمان ها

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931934918 4931934914

113333

آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم
 32ودولت

1

شنبه

41-49

4931931931 4931931931

183333

 33مدیریت سازمان های کارآفرین

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931931944 4931931938

113333

 34نظام مدیریت اسالمی

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931931914 4931931941

113333

 35آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

1

یکشنبه

41-49

4931931941 4931931941

183333

 36آشنایی با قانون برنامه وبودجه

1

دوشنبه

41-49

4931931913 4931931913

183333

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات
 37مالی دولت قانون الحاق موادی به آن

1

شنبه

41-49

4931931914 4931931914

183333

 38کار آفرینی سازمانی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931938914 4931938948

113333

81

اداره کل منابع انسانی و امور رافهی

دوره های مدیریت ارشد
مدیریت ارشد
ردیف

عنوان دوره

مدت

روز برگزاری

ساعت تشکیل تاریخ شروع

تاریخ اتمام قیمت (ریال)

 39مدیریت سرمایه اجتماعی

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931933934 4931938911

 21مدیریت مالی

13

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4133333 4931933911 4931933939

 23بهسازی سازمانی

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

113333

4931933948 4931933933

113333

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات
 22ومحاسبات عمومی کشور

1

شنبه  -دوشنبه

41-49

4931943941 4931943941

183333

 23آینده پژوهی

1

شنبه  -دوشنبه

41-41

4931943911 4931943943

113333

 24بهسازی سازمانی

1

یکشنبه  -سه شنبه

41-41

4931941931 4931944934

113333

 25مدیریت اسالمی با موضوع آیین مدیریت

1

دوشنبه  -چهار شنبه

41-41

4931944943 4931944941

113333

جنگ نرم؛تهدید نرم و شیوه های مقابله با
 26آن

1

دوشنبه  -چهار شنبه

80

41-41

4931941943 4931941939

113333

