
 

 
 

 

 

  
  

 
 رم آموزش و توسعه منابع انساني مدير محت

 

 ، و احترامبا سالم 

 سيامماناا و  لي و علميي اارشناسياو و تسننيها ويا و مي  راوبه منظور ارتقاي دانش شغ مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

  را در فنیی منندییی - ییفنیی خص  -آموزش و منابع انسانی -مدیریت و فنون اداریواي آمومشي دوره شرات وا

 برگزار مي نما  .  شرح ج ول ذ ل به 9317سال  ماه مهر
 به ا ا مراز معرفي نما ن . 66319388ذ ربط را ام طر ق دورنگار  م  راولذا خواوشمن  است دستور فرما ه  اارشناساو و 

 

ف
دي

ر
 

 روز تاريخ برگزاري عنوان دوره / سمينار
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاري

 ه شهري

 ) ريال (

 0000000 00/8 -00/11 8 دوشنبه 2/7/77 تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمان ها  1
 4250000 00/8 -00/11 11 پنجشنبهچهارشنبه و  5/7/77و4 اصول مدیریت و سرپرستی )مقدماتی(  2
 4410000 00/8 -00/11 11 پنجشنبهچهارشنبه و  5/7/77و4 شرح و تفسیر فهرست بهاء و صورت وضعیت نویسی  0
 4410000 00/8 -00/11 11 شنبه و یکشنبه 8/7/77و7 مدیریت روابط عمومی  4
 4500000 00/8 -00/11 11 شنبه و یکشنبه 8/7/77و7 (ERP) سازمانیبرنامه ریزی منابع   5
 4470000 00/8 -00/11 11 پنجشنبهچهارشنبه و  12/7/77و11 قوانین کار و تأمین اجتماعی  1
 2480000 00/8 -00/11 8 پنجشنبه 12/7/77 اب معاشرت و رفتار حرفه ای در سازمان هاآد  7
 4040000 00/8 -00/11 11 شنبه و یکشنبه 15/7/77و 14 انتظامات پیشرفته حرفه ای  8
 1750000 00/8 -00/11 24 پنجشنبهسه شنبه تا  17/7/77و 18و 17 (HRM)مدیریت منابع انسانی   7

10  
 اتازی سیستم نگهداری و تعمیرطراحی و بهینه س

(PM) مقدماتی 
 4240000 00/8 -00/11 11 پنجشنبهچهارشنبه و  17/7/77و 18

 0740000 00/8 -00/11 8 پنجشنبه 17/7/77 برون سپاری آموزشی و  بهسازی منابع انسانی  11
 2820000 00/8 -00/11 8 شنبه 21/7/77 اصول و آداب تشریفات  12
 2700000 00/8 -00/11 8 دوشنبه 20/7/77 مدیریت سرمایه فکری در سازمان ها  10
 4410000 00/8 -00/11 11 سه شنبه و چهارشنبه 25/7/77و 24 و نگهداری دیگ های بخار اتتعمیر  14
 4050000 00/8 -00/11 11 پنجشنبهچهارشنبه و  21/7/77و 25 برنامه ریزی و کنترل تولید  15

11  
 مسئوالن دفاتر مدیران مهارتهای کاربردی

 )منشی گری مدرن(
 2500000 00/8 -00/11 8 شنبه 28/7/77

 

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

 تخفیف می باشد. (  %15مشمول  و باالتر نفر 5 برایو  %10 و باالتر نفر 0) ثبت نام برای  تخفیف ثبت نام گروهی* توجه : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 11882888-02بيا شيماره تل يا وياي  و در افت بروشور ور  ک ام دوره وا و ثبت نيام جات انب اطالعات بهشتر خواوشمن  است 
 D-PEY-150 .( تماس حاصل فرما ه 052و  052)داخلي  روشاخانم 

 

 : چگونگي ثبت نام 
 ir 122812222222222201508022 ا شيماره شيبا  01508022ارسال معرفي نامه و فهش وار ز شار ه به حناب جاري شماره 

  11828085به نام مراز آمومش و تحقهقات صنعتي ا راو ام طر ق دورنگار  سپاب قرنيرت شعبه شاه  بانک تجا

WWW.IRTCI.COM             IRTCI@IRTCI.COM 

 

 

 مرکز آموزش و

 تحقيقات صنعتي ايران 

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

آموزش و  -مدیریت و فنون اداریآموزشی   دوره های
  فنی مهندسی -فنی تخصصی -منابع انسانی

 9317سال  ماه مهر

                                 

  

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

