
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایاهی عمومی مدریان حرفهاهی توسعه  شایستگیدوره



 

 

 

 

 

 
 

 وجه!ـت
 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  نام کنم؟ چگونه در سامانه ثبت

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  چگونه دوره را خرید کنم؟ 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  چگونه در دوره شرکت کنم؟ 

 کلیک کنید. اینجابرای پاسخ  هینامه را دریافت کنم؟ اچگونه گو

 کلیک کنید. اینجا ها سایر پرسشدریافت پاسخ  برای
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098274
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098274
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098275
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098275
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098276
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098276
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098277
https://lms.smtc.ac.ir/course/view/8611/activity/1098277
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ
https://lms.smtc.ac.ir/page/FAQ


 

 

 1400اپییز               – ایاهی توسعه شایستگی عمومی مدریان حرفهدوره
 ردیف

عنوان 

 شایستگی
 ناملینک ثبت شهریه)ریال( ساعت اجرا تاریخ مدت عنوان دوره

1 

تفکر 

 تحلیلی و

 حل مساله

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم
03/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
04/07/1400 12/30-16/30 

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

06/07/1400 8-12 

 16/30-12/30 07/07/1400 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000380,1,

08/07/1400 8-12 

 8 مدیریت تعارض
10/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
11/07/1400 12/30-16/30 

 8 خالقیت و حل مساله
12/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
14/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 17/07/1400 4 تفکر سیستمی

2 
تیم و شبکه 

 سازی

 8 های تیم سازیکار تیمی و مهارت
18/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
19/07/1400 12/30-16/30 

 8 مدیریت مشارکتی
20/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجا نامبرای ثبت 000920,
21/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 24/07/1400 4 مدیریت تضاد بین فردی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 25/07/1400 4 تاثیرگذاریهای نفوذ و مهارت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 26/07/1400 4 سازیشبکه

3 

و نظارت 

کنترل تا 

حصول 

 نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انسانی
27/07/1400 12/30-16/30 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
28/07/1400 12-8 

 8 نظارت و کنترل در مدیریت
01/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
03/08/1400 12/30-16/30 

 8 اصول سرپرستی
04/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
05/08/1400 12/30-16/30 

 8 مدیریت و کنترل پروژه
08/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000920,
09/08/1400 12-8 

 برای ثبتنام اینجا کلیک کنید. 000460, 8-12 10/08/1400 4 سنجش و ارزیابی عملکرد

3 

آینده نگری 

تفکر  و

 راهبردی

 8 پژوهیو سیاست سیاستگذاری
27/07/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
28/07/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 01/08/1400 4 نگریآینده

 8 تفکر استراتژیک
03/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
04/08/1400 8-12 

 8 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه
05/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
06/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 08/08/1400 4 نگاریآینده

https://lms.smtc.ac.ir/course/8491/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8491/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8492/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8492/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8493/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8493/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8494/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8494/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8495/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8495/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8496/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8496/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8497/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8499/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8499/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8500/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8500/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8501/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8501/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8603/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8603/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8604/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8604/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8605/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8605/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8606/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/8606/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://lms.smtc.ac.ir/course/7164/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/7164/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/8535/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8535/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8536/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8536/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8537/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8537/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8538/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8538/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8539/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8539/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

گرایی هدف

و هدایت 

 عملکرد

 8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
09/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
10/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 11/08/1400 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 12/08/1400 4 مدیریت استراتژیک سازمانی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 15/08/1400 4 مدیریت بر مبنای هدف

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 16/08/1400 4 مدیریت استراتژیک منابع

5 
صبر و 

 برداری

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 17/08/1400 4 مدیریت استرس و کنترل خشم

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 18/08/1400 4 هوش هیجانی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 19/08/1400 4 های فردیروانشناسی تفاوت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 22/08/1400 4 نگری و کاهش استرسمثبت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 23/08/1400 4 مدیریت تضاد فرهنگی

6 
های مهارت

 ارتباطی

 8 وگوش دادن فعالفن نوشتن و بیان 
24/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
25/08/1400 12/30-16/30 

 8 ارتباطات سازمانی
26/08/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
27/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 29/08/1400 4 روانشناسی ارتباطات

 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی
30/08/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
01/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 02/09/1400 4 بخشاثر ارتباط خالق و

7 

 همت و

 سخت

 کوشی

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 03/09/1400 4 انگیزش و رقابت

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 06/09/1400 4 مدیریت عملکرد

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 16/30-12/30 07/09/1400 4 گذاری و مدیریت اهدافهدف

 8 مدیریت استرس و تحمل ابهام
08/09/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
09/09/1400 12/30-16/30 

 8 وریهای بهرهتکنیکاصول و 
10/09/1400 8-12 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
11/09/1400 8-12 

8 

 نگری وکل

نگرش 

 فرایندی

 12 نگریمی و کلتفکر سیست

13/09/1400 8-12 

 16/30-12/30 14/09/1400 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000380,1,

15/09/1400 8-12 

 8 هاه عمومی سیستمنظری
16/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
17/09/1400 8-12 

گرا و فرایندگرا، وظیفههای نگرش

 گرانتیجه
8 

20/09/1400 8-12 
 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,

21/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000460, 12-8 22/09/1400 4 های تدوین نقشه شناختیتکنیک

 8 مهندسی فرایندها
23/09/1400 12/30-16/30 

 کلیک کنید. اینجانام برای ثبت 000920,
24/09/1400 8-12 

https://lms.smtc.ac.ir/course/8503/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8503/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8504/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8504/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8505/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8505/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8506/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8506/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8507/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8507/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8558/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8558/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8559/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8559/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8560/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8560/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8561/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8561/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8562/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8562/
https://lms.smtc.ac.ir/course/8586/%D9%81%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/8586/%D9%81%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://lms.smtc.ac.ir/course/8587/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8587/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8588/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8588/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8589/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8589/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8590/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/8590/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://lms.smtc.ac.ir/course/8592/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8592/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://lms.smtc.ac.ir/course/8593/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/8593/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://lms.smtc.ac.ir/course/8594/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://lms.smtc.ac.ir/course/8594/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://lms.smtc.ac.ir/course/8595/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/8595/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85
https://lms.smtc.ac.ir/course/8596/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8596/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://lms.smtc.ac.ir/course/8597/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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