
 

 
 

 

 

  
  

 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 مهر 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 (

 000/450/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 5/7/77و4 حسابداری حقوق و دستمزد 1

 000/880/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 5/7/77و4 راهکارهای کاهش مصرف برق در صنایع و کارخانجات 2

 ی پیشگیری از معوق ماندن مطالباتروش ها 0
 000/800/2 00/8 – 00/11 8 دوشنبه 7/7/77 و چگونگی وصول آنها

 000/240/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 12/7/77و11 برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 4

 000/100/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 12/7/77 (Digital marketing)بازاریابی دیجیتال  5

 000/570/2 00/8 – 00/11 8 شنبهسه  17/7/77 مبارزه با پولشویی 1

 000/450/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 17/7/77و18 و مالیات بیمه قوانین 7

 000/480/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 17/7/77 کنترل اقالم مازاد، راکد و ضایعات در انبار 8

 000/150/4 00/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 22/7/77و21 اصول تهیه و تدوین قراردادها 7

 00/14 -00/18 12 چهارشنبه و پنجشنبه 21/7/77و25 اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 10
00/11 – 00/8 000/780/2 

 000/870/4 00/8 – 00/11 11 چهارشنبه و پنجشنبه 21/7/77و25 روش های تامین مالی پروژه ها و انواع پیمان 11

 000/700/2 00/8 – 00/11 8 پنجشنبه 21/7/77 در هزاره سوم (VIP)مدیر و فروشنده  12

 000/220/4 00/8 – 00/11 11 شنبه و یکشنبه 27/7/77و28 مدیریت و مهندسی انبارها 10
 

 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  یتخفیف ثبت نام گروه* 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-430 .یيد( تماس حاصل فرما051 و 052)داخلي  احمدي زادهخانم 
 

 : چگونگي ثبت نام 
 ir 122812222222222201508022ا یا شاماره شاب 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 مهر مالی و مدیریت انرژی حسابداری و

                                 

  

http://www.irtci.com/
http://www.irtci.com/

