
 

 
 

 

 

  
  

 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 آذر 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 
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 عنوان دوره / سمينار
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاری تاريخ برگزاری تاريخ برگزاری

 شهريه 

 ) ريال (

 000/880/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 8/9/97و 7 11 نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ای 1

 000/450/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 8/9/97و 7 11 سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی 2

 000/590/2 00/8 – 00/11 پنجشنبه 8/9/97 8 اری نمایشگاه هابرنامه ریزی و مدیریت برگز 0

 000/050/0 00/8 – 00/11 دوشنبه 12/9/97 8 آیین دادرسی مالیاتی 4

 000/450/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 15/9/97و 14 11 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 5

 000/820/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 15/9/97و 11 14 (E.P.C)قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت  1

 000/920/2 00/8 – 00/11 پنجشنبه 15/9/97 8 تکنیکهای بازاریابی مدرن 7

8 
ری عملکرد سیستم مدیریت انرژی با یاندازه گ

استفاده از خطوط مبنا و شاخص عملکرد انرژی 
 ISO 50006براساس 

 000/200/4 00/8 – 00/11 شنبه و یکشنبه 18/9/97و 17 11

 000/590/2 00/8 – 00/11 دوشنبه 19/9/97 8 قوانین و مقررات مالیاتی 9

 000/700/2 00/8 – 00/11 چهارشنبه 21/9/97 8 قرارداد کار 10

 000/150/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 22/9/97و  21 11 اصول و فنون مذاکرات تجاری 11

 000/240/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 22/9/97و  21 11 مدیریت انبارداری در سایت های پروژه 12

 000/000/5 00/8 – 00/11 شنبه و یکشنبه 25/9/97و 24 11 تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه 10

 000/590/2 00/8 – 00/11 سه شنبه 27/9/97 8 تجارت الکترونیک 14

 000/880/4 00/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 29/9/97و 28 11 حسابرسی داخلی و عملیاتی 15

 000/590/2 00/8 – 00/11 پنجشنبه 29/9/97 8 ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص 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 0) ثبت نام برای  تخفیف ثبت نام گروهی* توجه : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11882888-02 باا شاماره تل ان هااي و دریافت بروشور هر یک از دوره ها و ثبت ناام جهت کسب اطالعات بيشتر خواهشمند است 
 D-PEY-148 .( تماس حاصل فرمایيد051 و 052)داخلي  احمدي زادهخانم 

 

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

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

WWW.IRTCI.COM             IRTCI@IRTCI.COM 

 

 

 مرکز آموزش و

 تحقيقات صنعتي ايران 

 200 شماره –خیابان ایرانشهر شمالی  –خیابان کریم خان زند  –تهران  نشاني:
 

، آموزشی اقتصادی بازرگانی، حقوقدوره های 
 9317سال  ماه آذر مالی و مدیریت انرژی حسابداری و
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