
 

 
 

 

 

  
  

 رم آموزش و توسعه منابع انساني مدير محت
 

 ، و احترامبا سالم 

 سازمانها و  لي و علمي کارشناسان و تکنسين ها و مدیرانبه منظور ارتقاي دانش شغ مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

 9317سال  ماه آبان را در رژیانمالي و مديريت  ، حسابداری واقتصادی بازرگاني، حقوقدوره هاي آموزشي  شرکت ها
 برگزار مي نماید.  شرح جدول ذیل به

 به این مرکز معرفي نمایند. 66319388ذیربط را از طریق دورنگار  مدیرانلذا خواهشمند است دستور فرمایيد کارشناسان و 
 

ف
دي

ر
 

 روز تاريخ برگزاری عنوان دوره / سمينار
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاری

 شهريه 

 ) ريال (

 000/240/4 30/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 3/8/79و2 انبارداری صنعتی 1

 000/880/4 30/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 3/8/79و2 مفاهیم مالی برای مدیران غیرمالی 2

 000/480/2 30/8 – 00/11 8 پنجشنبه 3/8/79 آیین نگارش و مکاتبات اداری در واحد بازاریابی و فروش 3

 000/790/2 30/8 – 00/11 8 پنجشنبه 3/8/79 (EPL)سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی  4

 000/450/4 30/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 13/8/79و12 راهکارهای کاهش مصرف سوخت در موتورخانه ها 5

 000/880/4 30/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 13/8/79و12 حسابداری مالیاتی 1

 و روش های نوین عملیاتی در انباراصول انبارداری  9
 000/130/4 30/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 20/8/79و17 )انبارداری نوین(

 000/880/4 30/8 – 00/11 11 شنبهدوشنبه و سه  22/8/79و21 حسابداری خزانه داری 8

 000/820/2 30/8 – 00/11 8 چهارشنبه 23/8/79 کارفرما و پیمانکار و آسیب شناسی آن یرابطه حقوق 7

 000/220/4 30/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 24/8/79و23 اصول تدارکات و خریدهای داخلی )تخصصی( 10

 000/440/4 30/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 24/8/79و23 اصول و فنون مذاکره موفق 11

 000/700/2 30/8 – 00/11 8 پنجشنبه 24/8/79 ارتقاء مهارتهای فروش 12

 ه و تنظیم قراردادهای بین المللیاصول تهی 13
 و مسائل حقوقی حاکم بر آن

 000/880/4 30/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 29/8/79و21

 000/700/2 30/8 – 00/11 8 دوشنبه 28/8/79 مدیریت خدمات پس از فروش 14

 000/450/4 30/8 – 00/11 11 شنبهدوشنبه و سه  27/8/79و28 حسابداری قراردادهای پیمانکاری 15

 000/100/2 30/8 – 00/11 8 شنبهسه  27/8/79 اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی 11
 

 مي باشد.  معتبر + صدور گواهينامه+ ناهار و پذيراييآموزش+ هزينه مدرس+ متون آموزشيشامل هزينه های  ؛هاشهريه دوره* 

 تخفیف می باشد. (  %15مشمول  و باالتر نفر 5 برایو  %10 و باالتر نفر 3) ثبت نام برای  تخفیف ثبت نام گروهی * توجه :
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11882888-02باا شاماره تل ان هااي  و دریافت بروشور هر یک از دوره ها و ثبت ناام جهت کسب اطالعات بيشتر خواهشمند است 

 FA-PEY-431 .( تماس حاصل فرمایيد051 و 052)داخلي  احمدي زادهخانم 
 

 : چگونگي ثبت نام 
 ir 122812222222222201508022یا شاماره شابا  01508022ارسال معرفي نامه و فيش واریز شهریه به حساب جاري شماره 

  11828085به نام مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ایران از طریق دورنگار  سپهبدقرنيبانک تجارت شعبه شهيد 

WWW.IRTCI.COM             IRTCI@IRTCI.COM 
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، آموزشی اقتصادی بازرگانی، حقوقدوره های 
 9317سال  ماه آبان مالی و مدیریت انرژی حسابداری و
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