
 

 
 

 

 

  
  

 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 بهمن ماه 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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 روز تاريخ برگزاری عنوان دوره / سمينار
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاری

 شهريه 

 ) ريال (

 000/820/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 4/11/79 تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی 1

 000/900/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 4/11/79 انبارداری دارویی 2

 000/150/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 4/11/79 سیستم ثبت و سفارش واردات کاال )ثبتارش( 0

4 
 روش های مدیریت و کنترل انرژی

 فرآیندهای احتراق مشعل و دیگ های بخار در
 000/400/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 11/11/79و10

 000/220/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 11/11/79و10 اصول تدارکات و خریدهای داخلی )تخصصی( 5

 000/750/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 11/11/79 تکنیک های کاربردی افزایش فروش 1

9 
 قراردادهای پیمانکاری

 قانون تامین اجتماعی 08و چگونگی اجرای ماده 
 000/100/2 00/8 – 00/11 8 چهارشنبه 19/11/79

 12 چهارشنبه و پنجشنبه 18/11/79و19 در حسابداری Excelآشنایی با ترفندهای  8
00/18- 00/14 

000/500/0 
00/11 – 00/8 

7 
 تکنیک های نگهداری، حمل و نقل

 و جابه جایی کاال در انبار
 000/250/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 25/11/79و24

 000/440/4 00/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 28/11/79و29 بیمه و تضمین در قراردادها 10

 000/100/2 00/8 – 00/11 8 دوشنبه 27/11/79 حسابداری فروش 11

 000/820/2 00/8 – 00/11 8 سه شنبه 00/11/79 اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه کاال در گمرک 12
 

 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 رو باالت نفر 0) 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-433 .( 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 

 

 

 مرکز آموزش و

 تحقيقات صنعتي ايران 

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

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