
۹۸تقویم آموزشی نیمسال دوم 



معرفی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ی اینرا  فعالیت مرکز آموزش و تحقیقات صنعع سال مصادف با سی وسومین 1398سال 
در قالب مرکز آموزش وزارت صنعای  آاناز و از اوا نر 1365فعالی ی که از سال . می باشد
نفنر از اسناتید  و م صصصنین 218واحد صنعع ی و 200با مشارکت بیش از 1372سال 

الطناف ایعنک کنه در پرتنو. بصورت یک موسسه آموزشی و پژوهشی مس قل ادامه یافت 
ز  ود را الهی دس اوردهای بیش از سه دهه فعالیت مس مر را مرور می کعیم قبل از هر چی

گ مدیو  و مرهو  همکارا  ، صاحبا  علم و اندیشه و تالشگرا  عرصه آموزش و فرهعن
: ت از جملهمی دانیم که مایه مباهات ، تقدیر و تشکر اس

دانشگاهنفر از اساتید و م صصصین صععت و 930معدی از همکاری حدود بهره -1
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از راهنمتته و ه همرتتهری اتتو  ا  ه استتاده   -۲
اسئولین آاوزش ه پژههش سهزاه  هته   هادتوههی 

و  تولیوی ه خواهتو که به ط ح نیهزههی سهزاهنو خ
اه را  ر اع ض آزاو  ه پهسخگو و قت ار  ا   ه بته 

ه ط ح نظ ات   پیشنهه هه ه اناقه ات به سوی رشتو
.تعهلو رهنمو  شونو

هادوههی صنعاو ه همچنین استهتیوی او  ا  -۳
که  ر ا جه  ا کز اشهرکت  اشاه انو ه بته دمه تت

.خو  زاینه توسعه فعهلیت هه را ف اهم آهر   انو
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رشتو فعهلیت ا کز آاوزش ه تحقیقهت صنعاو ا  ا  طو سهلههی گذشتاه
هی چشمگی ی  اشاه ه بصورت  ک هلو نگ آاوزشو تهثی  گتذار  ر ف ت

.استتتآاتتوزش هتتهی کتتهرب  ی ه اهتتهرتو  ر کشتتور ا تت ح گ   تتو  

:ا ن ا کز  ارای اوسسهت هابساه ز   او بهشو

کهرب  ی تحقیقهت صنعاو ا  ا –علمو ا کزآاوزش •

آاوزش عهلو آزا  ف از  انشاوسسه •

ف هنگو   جیاهل توبی   انش اهنوگهراوسسه •

ا کز آاوزش ه تحقیقهت صنعاو ا  ا اناشهرات •

نوآهر شاهبوهنو  انش اوسسه •

بهزرسو فنههری ههی پیش فاه ا  انیه ش کت •

سعید نبوی

عاملمدیر 



سال فعالیت آموزشی۳۳مروری بر 
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سییی   ۳۳طییی  
ع فع لیت در مجمو

۳۳۵۰۰بییییی     
دوره و سییییمی  ر 
آمو ش  برگز ر و
طیی  آح ویی ود 

نفیییییییر ۷۰۵۰۰۰
آمو ش دی ه  ن 

تعوا  آاوزش   وگه  تعوا   هر  هه ه سمینهر هه اوضوع

۱۹۲۴۹ ۹۹۳ آموزش های برگزار شده در قالب مرکز
۱۳۷۲تا ۱۳۶۵آموزش وزارت صنایع 

(  ۱۳۹۸تا نیمه اول سال ۱۳۷۳سال ) موضوع برنامه های آموزشی برگزار شده 
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حوزه های فعالیت
۱………………………

………………………

………………………

……………………

هاي مركز اهم فعاليت
تي آموزش و تحقيقات صنع

:باشد ايران بشرح ذيل مي

:شامل آموزش •

 بلند مدت آموزشهای

 میان مدت  آموزشهای

 کوتاه مدت آموزشهای

پژوهش و  مشاوره•

یسمعی و بصر/ انتشارات•



آموزش بلند مدت
کهر انو -
کهرشنهسو-

 مدتمیان آموزش
MBA هر  ههی -

آموزش کوتاه مدت
د وری  -
( اجهزی ) غی  د وری -

آموزش



آموزش های بلند مدت
 ر س وح کهرشنهسو ه کهر انو  ر  رشاه ههی 1۳81کهرب  ی از سهل –ا ن ا کز به اخذ اجوز از  انشگه  جهاع علمو 

.ذ ل فعهلیت او نمه و 

دوره های کارشناسی شامل 

دسهبواری اهلیهتو(1

دسهبواری اهلو(۲

دسهب سو-دسهبواری (۳

دسهبواری  هلاو  (4

دسهبواری خواهت ه تولیوات صنعاو(5

او   ت د فه ای بورس(6

او   ت لجسایک ه زنجی   تهاین(7

او   ت کسب ه کهر(8

هایدورهازنفر۵۲00ازبیشتاکنونهمچنین.باشندمیتحصیلحالدرفوقهایرشتهدردانشجونفر1۳00ازبیشحاضرحالدر
.اندشدهالتحصیلفارغمرکزمدتبلند
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:شامل (  فنی –حرفه ای ) های کاردانی دوره 

دسهبواری اهلیهتو(   1

دسهبواری اهلو(    ۲

دسهبواری صنعاو(   ۳

دسهب سو -دسهبواری (   4

اور بیمها(    5

او   ت لجسایک هزنجی   تهاین(   6

کهر انو د فه ای ااور بورس( 7

او   ت کسب ه کهر( 8



آموزش هاي  میان مدت 

ر آاوزش ه تحقیقهت صنعاو ا  ا  بته انظتوا کز 
آاوزش او  ا  صنه ع ه سهزاهنهه  همچنتین ارا ته 
آاوزش هتتتهی ترمیلتتتو بتتت ای آاتتته   ستتتهزی 

اخذ فهرغ الاحصیال  ب ای هره  به بهزار کهر اقوام به
اجوز از هزارت علوم  تحقیقهت ه فنههری به انظتور
  تأسیس اجامع آاوزش عهلو آزا  ف از  انش نمو 
ز است ه  ر ا ن راساه ب نهاه ههی آاوزشو اانوعو ا

او   ت بهزار هبو  او   ت تحقیت  ه MBAجمله  
. را  ر  ست ط ادو ه اج ا  ار  ... توسعه ه 
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farazdanesh.ac.ir

http://www.farazdanesh.ac.ir/


برخ  دوره ه ی  که مجو  آنه     و  رت علوم ، 
تحقیق ت و ف  وری  خذ گردی ه  ست 

اسا اتژ کبهزار هبوگ ا شMBAاج ا واو   ت•

آاوزشواو   تگ ا شMBAاج ا واو   ت•

المللوبینبهزرگهنوگ ا شMBAاج ا واو   ت•

EPC/Turnkeyق ار ا ههدقوقوهفنوابعه •

اسا اتژ کبهزار هبواو   ت•

اید فهاو   ت•

آاوزشواو   ت•

خهرجوبهزرگهنواو   ت•

R&Dتوسعههتحقی گ ا شMBAاج ا واو   ت•

انسهنوانهبعگ ا شMBAاج ا واو   ت•

کیدیتاو   ت•

کیدیتگ ا شMBAاج ا واو   ت•

انبهرههاید فهاو   ت•

او  ا  فهت او   ت•
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مدتکوتاههایآموزش
هزار705دوه آاوزشوسمینهره هر ۳۳500ازبیشب گزاریبهتهکنو آاوزشوفعهلیتسهل۳۳پشاوانهبها کز

ازراساها ن رهاست ا  آاوزشاخالفههیزاینه رراخواهتوهتولیویهادوههیهسهزاهنههشهغلینازند 
.استبو  ب خور ار انشگه اسهتیوهصنعتااخصصینازند 9۳0همرهری

ههیاوقعیتبهاانهسبشهغلین انشک   هنگهمبههوفبه(خواتضمنهخواتبوه)اوتکوته آاوزشههی
اانوعهگسا   بسیهرآاوزشههاوضوعنظ ا نازهبو  خواهتوهصنعاو تولیویهادوههی سهزاهنهه رشغلو
:بهشواوز  آاوزشوههیزاینهشهال

و بازرگانی اقتصادی ( 1

و حقوقیمالی ( ۲

و فنون اداری مديريت ( ۳

و توسعه منابع انسانیآموزش ( 4

وریو بهبود بهرهسنجش ( ۵

کار و تامین اجتماعیروابط ( 6

محیطیزيست آموزشهای ( 7

و بهینه سازی مصرفانرژی (8

شدآموزش ويژه شرکتهای دانش بنیان و مراکز ر(9

روابط عمومی و تبلیغات(10

فنی و مهندسیآموزشهای (11

مهندسی صنايعآموزشهای (1۲

لیکیفیت و استانداردهای بین الملآموزش های (1۳

تخصصی-فنی آموزش های (14

تخصصی-فنی آموزش های ( 14

بخش معدنآموزشهای ( 1۵

در حوزه مديريت شهریآموزش ( 16

زبانهای خارجیآموزش ( 17

صنعت تجهیزات پزشکیآموزش ( 18

ايمنی و بهداشت و محیط زيست( 19

آفرينیهای کار آموزش ( ۲0



كکاشی و سرامی/ شیشه/ سیمانصنايع •

شوينده/ غذائی / صنايع داروئی •

صنايع شیمیائی و سلولزی•

صنايع برق و الکترونیك •

صنايع فلزی و ماشین سازی•

صنايع خودرو و نیروی محرکه•

صنايع نفت، گاز و پتروشیمی•

صنايع نوين•
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هتتهی ب نهاتته% 70دتتوه  
آاوزشو ا کز ب  اسهس نیتهز
هادوههی صنعاو ه ستهزاهنهه 
بصورت اخاصهصتو  ر احتل 

. گ    آنهه ب گزار او

:آاوزش ههی کوته  اوت صنعاو شهال 

www.irtci.com
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شیوه های آموزشی

بصورت دوره ها، سمینارها و )آموزش حضوری -1

(همایش ها و کنفرانس ها-آموزشیکارگاههای 

(آموزشیو عرضه بسته های تولید )آموزش غیر حضوری -2

(آموزش ترکیبی ) آموزش نیمه حضوری -3

(به صورت آنالین و آفالین )آموزش الکترونیکی -4

وزشی مرکز با توجه به گستردگی مخاطبین برنامه های آم
زش و تنوع نیازهای آنان چه از نظر موضوع و سطح آمو

و چه از نظر روش آمووزش  مرکوز آمووزش و تقایاوا  
ش صنعتی ایران در اجرای برنامه های آموزشی خوود رو

.های مختلفی را مورد نظر قرار داده است

www.irtci.com



۹۸عناوین دوره های آموزشی نیمسال دوم 



۹۸کوتاه مدت در مهرماهعناوین دوره هاي
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۹۸کوتاه مدت در آبان ماهعناوین دوره هاي



۹۸کوتاه مدت در آذرماهعناوین دوره هاي



۹۸کوتاه مدت در دیماهعناوین دوره هاي
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۹۸کوتاه مدت در بهمن ماهعناوین دوره هاي
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۹۸عناوین دوره هاي کوتاه مدت در اسفند ماه 

.  صدور گواهیعامه مع بر می باشد+ ناهار و پذیرایی + م و  آموزشی+ هزیعه مدرس+ شهریه دوره ها؛ شامل هزیعه های آموزش
. (  تصفیف می باشد% 15نفر و باالتر مشمول 5و برای % 10نفر و باالتر 3ثبت نام برای ) تصفیف ثبت نام گروهی : توجه 

88310113-19 واهشمعد است جهت کسب اطالعات بیش ر و دریافت بروشور هر یک از دوره ها و ثبت نام با شماره تلفن 
.  تماس حاصل فرمایید(258و 257و 250دا لی های )

بانک تجارت 800180000000000098523200irیا شماره شبا 98523200ارسال معرفی نامه و فیش واریز شهریه به حساب جاری شماره 
88301265شعبه شهید سپهبدقرنی به نام مرکز آموزش و تحقیقات صعع ی ایرا  از طریق دورنگار 



آموزش در هر زمان و هر مکان با کمترین هزینه

ک  س یر  ین مرکز آم دگ  خود ر  جهت تهیه و تولی  محتو ی  لکترونی
.دروس مورد نی   س  م نه  و شرکت ه   عالم م  د رد

. مه  س وسی  (  22۰د خل  )88۳1۰11۳-2۰مش وره
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توزيع مطمئن و سريعتر مطالب آموزشی-

دسترسی عمقی به مطالب درسی-

تلفقابلیت استفاده مجدد از محتوای آموزشی در تدوين دروس مخ-

يت سهولت استفاده برای يادگیرنده و آموزش دهنده از نظر محدود-

زمانی و مکانی

امکان بهینه سازی و به روز کردن سريع مطالب آموزشی-

امکان ذخیره و نگهداری موثر کلیه منابع آموزشی-

ین استاد سهولت تسهیم دانش و ارائه پشتیبانی آموزشی و تعامل ب-

و دانشجو و همچنین تعامل میان فراگیران در تاالر گفتگو 

امکان پايش و کنترل فعالیت آموزشی هر يك از فراگیران-

ارائه پرونده الکترونیکی ياد گیرنده-

یش امکان آزمون و ارزيابی شرکت کنندگان در دوره ها به صورت پ-

آزمون ، آزمون های حین دوره و آزمون پايانی 

زشکاهش موثر هزينه های آموزشی نسبت به شیوه های ديگر آمو-
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والرا هنیرتآاوزش 

توجه به نیهزههی آاوزشتوبه 
ره بتته رشتتو ستتهزاه  هتته ه 
هادوههی تولیوی ه خواهتو  
ض هرت پ  اخان به    شتیو 
ههی نو ن ه ف اگیت  آاتوزش 

. اجانهب نهپذ   است 

ب ختتو ه ژگتتو هتتهی آاتتوزش ه 
 ه گی ی الرا هنیرو

www.el1.irwww.irlms.ir
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خدمات مدیریت آموزش الکترونیکی

تی بهینه سازی نظام آموزشی سازمان ها از روشهای سن-1
و آموزشی به شییوه هیای نیوين بیا بکیارگیری تکنولیوژی

ابزارهای جديد آموزشی در فرآيند يادگیری
اتولید محتوای آموزشی متناسب با نیاز سازمان ه-۲
بر LMSاستقرار سیستم مديريت آموزش الکترونیکی -۳

روی اينترانت  سازمان ها
(وبینار آنالين )ارائه کالس مجازی –4
ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی روی وب سايت-۵
طرح آموزش برای همیه ، هیر ) ارائه دوره های آموزشی -6

(زمان ، هر مکان 

مووریریت آموووزش اونترونیوو  مرکووز آموووزش و 
ا با هرف تقایاا  صنعتی ایران خرما  متنوع زیر ر

ر سوازمان هوا و توسعه فرآینر یادگیری اونترونینی د
:واحرهای توویری و خرماتی ارائه می نمایر

www.el1.ir



مدیریت(الکترونیکی ) عناوین دوره هاي مجازي 

مدت زمان(ریال) شهریه مج  یدورهع  وین

۳90.0008(مقدماتی)انسانیمنابعمديريت

۳90.0008(تکمیلی)انسانیمنابعمديريت

440.00016دانشمديريت

440.0008مسالهحل

۳90.0008مديريت بحران و آمادگی و وظايف مديران در شرايط اضطراری و حوادث

460.0008(آمادگی و واکنش در شرايط اضطراری)مديريت بحران و ايمن سازی صنايع و معادن 

۳40.0008مديريت تعارض

440.0001۲مهارتهای سرپرستی

460.00016مديريت رفتار سازمانی

440.0001۲نظام پیشنهادات 

440.0001۲توانمندسازی مسئولین دفاتر مديران

۳۵0.0008گام عملیاتی در مديريت بحران۲0



منابع انسانی (الکترونیکی ) عناوین دوره هاي مجازي 

مدت زمان(ریال) شهریه مج  یدورهع  وین

۳40.0008فسادبامبارزهواداریسالمتارتقاء

490.00016کیفیزيحفاظتونگهبانیشغلدرموثرعمومیروابطوانتظاماتاصول

۳90.0008نويسیگزارشواداریمکاتباتاصول

۵40.0001۲مذاکرهفنونواصول

480.0008تلفنیفروشوبازاريابی

۳40.0008(بهداشت روانی کارکنان)مديريت استرس 

۳90.0008کار گروهی

۳90.0008مهارتهای ارتباطی ويژه انتظامات و نگهبانی

۳90.0008(5S)کارمحیطدرآراستگینظام

۳90.0008نويسیگزارشاصول

4۵0.0001۲انگلیسیزبانبهبازرگانیمکاتباتاصول



و عمومیحقوقی/ مالی (الکترونیکی ) عناوین دوره هاي مجازي 

مدت زمان(ریال) شهریه مج  یدورهع  وین

۳90.0008نقدوجوهجريانصورت

۳90.0008پولشويیبامبارزه

490.0008مالیغیرمديرانبرایمالیمديريت

۵00.00016آشنايی با مهارتهای زندگی

4۵0.00016(TRIZ)خالقیت و نوآوری 

۵00.00016مديريت زمان

۳40.0008منشور حقوق شهروندی

440.00016رويکردهای نوين در روابط عمومی



و استانداردهاي بین المللیکیفیت (الکترونیکی ) عناوین دوره هاي مجازي 

مدت زمان(ریال) شهریه مج  یدورهع  وین

4۵0.00016کنترل کیفیت عمومی

400.00016(EFQM)آشنايی با مدل تعالی سازمانی 

400.00016ایکارخانهوالمللیبینملی،استانداردهایتدويناصولباآشنايی

ISO/IEC17025400.00016آزمايشگاهیکیفیتمديريتسیستممستندسازیوالزاماتتشريحمفاهیم،باآشنايی

400.00016ارزيابی انطباق

ISO 14001۵00.000۲4د آشنايی با مبانی و الزامات سیستییم میديريت کیفیت بیر اسییاس استاندار

QCC400.00016دواير کنترل کیفیت 



ITعلوم رایانه و (الکترونیکی ) عناوین دوره هاي مجازي 

مدت زمان(ریال) شهریه مج  یدورهع  وین

700.00048فتوشاپآموزش

ICDL1.۵00.0001۵0هفتگانههایمهارت

۳00.0001۲کامپیوترمبانی

ACCESS۳00.000۲7

EXCEL۳00.000۲7

INTERNET۳00.0001۵

POWERPOINT۳00.00018

WINDOWS۳00.000۲4

WORD۳00.000۲7

440.0001۲امنیت کاربری فناوری اطالعات



طرح آموزش فراگیر
س   برگیز ری آمیو ش هی ی کوتی ه ۳۳آمو ش و تحقیق ت ص عت   یر ح ب  پشتو نه مرکز 

  م م ت ک ربردی ب  ه ف توسعه در  می ه خ م ت آمو ش  خود در  قص  نق ط  کشور  ق
  توسیعه به تولی  و  ر یه  بسته ه ی آمو ش  غیر وضوری نموده  ست که  ین فع لیت در و 

. ع و ح     ین دوره ه  نی  س ج  ، طر و  و  ر ئه گردی ه  ست 9۰م  ب ش  و ت ک وح بی     
وره هی ی دسترس  به کلیه  طالع ت مربوط به ع  وین ، محتو  و همچ ین  ثبت ن م و آ موح د

 ین مرکز آمی دگ  د رد تی  برن میه . فر هم میب ش   WWW.TC1.irس یتغیر وضوری    طریق 
مه وضوری  ه ی آمو ش  س  م نه  و شرکته  ر  به صورت  ختص ص  به شکل غیروضوری ی  نی

نفیر در دوره هی ی 9۳۵۰ال م به توضیح  ست که ت ک وح تع  د . برن مه ریزی و تولی  نم ی 
.آمو ش غیر وضوری و نیمه وضوری آمو ش دی ه  ن  

28

www.tc1.ir



29

 )اداریمدیریت و فنون  (دوره های غیر حضوری

www.tc1.ir

(EFQM)مدل تعالی سازمان  مديريت و تبلیغات 

(5S)نظام آراستگی سازمان  مذاکرهفنونواصول
(TQM)مديريت کیفیت جامع  دبیرخانهسرپرست
مبانی مديريت اسناد مؤثروموفقارتباطیهایمهارت

رتبطمآشنايی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای  کاردرانگیزهايجاد
اصول و آداب تشريفات زندگیهایمهارت

تصمیم گیری و روش های حل مسئله کاربردیگزارش نويسی
طرح تکريم ارباب رجوع اداریسالمتارتقایوبهبودپايش،

مديريت استرس سازماندرفکریسرمايهمديريت
مديريت استراتژيك مديريتدرآنکاربردوهیجانیهوش

ایمذاکره حرفه مديراندفاترمسئولین
مديريت عملکرد اصول سرپرستی

نظام مديريت اسالمی بحرانمديريتدرعملیاتیگام۲0
مديريت دانش گروهیکار

مديريت برون سپاری عمومیروابطمهارت های
مديريت رفتار سازمانی اداریمکاتباتونگارشآئین
طرح تکريم ارباب رجوع TRIZنوآوریوخالقیت

مديريت استرس پیشنهادهانظام
مديريت استراتژيك جلساتمؤثرمديريت

ایمذاکره حرفه تشريفاتمديريت
مديريت عملکرد زمانموفقمديريت

نظام مديريت اسالمی سازمانهادرموفقاستخدامفرآيند
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 )ادامه (دوره های غیر حضوری

www.tc1.ir

آموزش و منابع انسانی• آموزش و منابع انسانی•
بحراندوراندرفروش ISOالمللیبیناستاندارد 29990

فروشدرموفقیتفنونواصول استخدامیمصاحبه
مصرفالگویاصالح نآگیریاندازهچگونگیوشغلیرضايت

L/Cاعتبارات اسنادی   ISOالمللیبیناستاندارد 10015

اآشنايی با نظام هدفمندسازی يارانه ه آموزشینیازسعجی
حسییابداری مالیییات بییر ارزش افییزوده و 

قانون مالیاتهای مستقیم
مديريت منابع انسانی

CRMمديريت ارتباط با مشتری  اخالق حرفه ای 
در حسابداریExcelکاربرد  مربی گری منابع انسانی

مديريت مالی برای مديران غیرمالی شايسته پروری در سازمان ها
جهاد اقتصادی در سازمان ها برنامه ريزی نیروی انسانی
مديريت تدارکات و خريد

بازار شناسی و تحقیقات بازار قوانینوحقوق•
بودجه ريزی عملیاتی قانون مديريت خدمات کشوری 

برنامه ريزی و مديريت هزينه قانون کار
اصول تهیه و تدوين قراردادها اجتماعیقوانین و مقررات تامین 

برند رهبری در سازمان قانون اساسی
آشنايی با قوانین برگزاری مناقصات شورآشنايی با قوانین محاسبات عمومی ک

مديريت برند شخصی حقوق اداری
قوانین و مقررات بازنشستگی
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(فنی مهندسی و ایمنی  (دوره های غیر حضوری

www.tc1.ir

فنی مهندسی
ISO 9001اصول و فنون مستندسازی سیستم مديريت کیفیت براساس استاندارد 

ISO 9001استاندارد براساس اصول و فنون ممیزی سیستم مديريت کیفیت 

PMBOKآشنايی با مديريت پروژه براساس راهنمای  (PMI)

در سازمانها(ISO 27001)روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطالعات 
کنترل کیفیت عمومی 
آشنايی با صنعت نفت

مبانی مديريت و فناوری اطالعات در سازمان
ريزی عملیاتیهای برنامهتکنیك

ايمنی
مبانی حريق

مديريت بحران و ايمن سازی صنايع و سازمانها
مديريت حفاظت فیزيکی

ايمنی و بهداشت در محیط کار
ساير

(سناريوسازی)آينده پژوهی و تکنیك های آن 
اصول تدوين متن و ارائه سخنرانی

زبانهای خارجه
انگلیسی ويژه منشی ها و مسئولین دفاتر مديران

به زبان انگلیسیموثر Emailنگارش 

قهبل اشههو  ه خ  و آنال ن ایبهشو  tc1.irاحاوای بساه ههی غی  د وری  ر هبسه ت 
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بیدپارتمان آموزش های ترکی
۱………………………

………………………

………………………

……………………

 ر به توجه به سواب  طوالنو ا کز
ب گتتزاری  هر  هتتهی د تتوری  
اجهزی ه آنال ن   پهرتمه  آاوزش
ههی ت کیبو ا کز به هوف ط ادو
ه اج ای  هر  ههی ت کیبو ا جته  

 ر ا تتن  هر  هتته . گ   تتو  استتت
اانهستتب بتته اوضتتوع ه اخهطتتب 
ت کیب هتهی اخالدتو از اجت ای 
.  هر  هه اور  نظ  ق ار اتو گیت  

لذا بخشو از اوضوعهت  هر  هه به 
ه (آنال ن  ه آفال ن)صورت اجهزی 

بخشو به صورت آاوزش د وری 
ب ای ط ح پ سش هه  تعهال ه هم )

ط ادتو( افزا و ش کت کننوگه 
.او گ   

 پهرتمه  آاوزش ههی ت کیبو



ایخدمات پژوهشی و مشاوره





سمعی و بصری/  فعالیت های انتشاراتی 
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صیادی، چاپ کتب علمی ، فنی و تخصصی در زمینه هیای میديريت، کیفییت، اقت
ون بییش تاکن. بازرگانی ، مالی و فنی و مهندسی از ديگر فعالیت های مرکز است

ا در ايین راسیت. عنوان کتاب در زمینه های فوق منتشیر گرديیده اسیت 470از 
:اقدامات ذيل به عمل می آيد

گذاری مشترک در چاپ کتاب با اشخاص حقیقی و حقوقیسرمايه •
ئه خدمات نشر به واحدهای صنعتی و سازمانهاارا •
مجموعیه مقیاالت ، ) ، تهیه و چاپ مجموعه های مربوط به سیمینارها طراحی •

...(پوستر، کاتالوگ و 
فروشگاه و نمايشگاه کتاب و نرم افزار
های آموزشی، فنیی و تخصصیی از سیال به منظور عرضه کتاب، نرم افزار و فیلم

نمايشگاه و فروشگاهی در تهران ايجیاد گرديیده اسیت کیه هیدف  آن 1۳79
افزارهای مناسب از ناشیرين گردآوری ، تهیه ، اطالع رسانی و توزيع کتب و نرم

.باشدهای مختلف  میمعتبر در زمینه
( رنتی فروشگاه اينت)کتاب فروش طراحی و راه اندازی سامانه اطالع رسانی و •
www.behbook.comآدرس  با 

های سمعی و بصریفعالیت
هیای آموزشیی از طريیق واحد سمعی و بصری در خصوص مستند سازی برنامه

های مناسب و دوبلیه و تنظییم آنهیا های آموزشی، همچنین تهیه فیلمتولید فیلم
.نمايدفعالیت می

صويری تهیه و مستند سازی ت"واحد سمعی و بصری مرکز آمادگی دارد در زمینه 
ه هیای فعالیت های صنعتی ، برنامه های آموزشی ، مسیتند سیازی نتیاير پیروژ

با سازمانها "... گزارش صنعتی از خط تولید و / تحقیقاتی و ساخت فیلم مستند 
.و واحدهای تولیدی همکاری نمايد 

سمعي و بصري/  فعاليت هاي انتشاراتي 

www.behbook.com
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ب ای اشههو  لیستت 
کاهب ههی اناشت   از
هبستتتتتتتتتتته ت 

behbook.com 
  و  ف اه یو 

http://www.behbook.com/
http://www.behbook.com/book/index.php?cPath=33
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تا ئيد صالحيت و مجوزها
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تفاهم نامه هاي همکاري
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موسسه فره گ  دیجیت  
د ن   م ن گ رت بیر 

اين موسسه با مجوز وزارت فرهنی  و ارشیاد اسیالمی 
( ال مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های ديجیتی)

:ه است به منظور دستیابی به اهداف زير تاسیس گرديد

قراردادن اطالعات و محتوای ديیداری ، شینیداری و تصدی •
وعات نوشتاری يا ترکیبی از آن ها در قالب ديجیتیال در موضی
ترده مختلف بصورت حامل های ديجیتال از طريق شیبکه گسی

هیای و شبکه ملی اطالعات و همچنین حامل( اينترنت)جهانی 
ديجیتال نظیر الواح فشرده

و انجام فعالیت های علمی و آموزشیی در     رشیته طراحی •
های مختلف بصورت مجازی و آنالين 

بانکهییای اطالعییات صیینعتی ، بازاريییابی و فییروش ايجییاد •
محصوالت و خدمات بصورت انالين در فضای مجازی

ی و و ايجاد باشگاه مشتريان خدمات علمی ، آموزشیطراحی •
انتشاراتی بصورت مجازی 

نرم افزارهای رايانه ای در حیوزه علمیی ، آموزشیی و تهیه •
از فروش فرهنگی و برقراری سیستم پشتیبانی و خدمات پس

ای هیاپلیکیشین و توسعه آموزش های مبتنیی بیر  طراحی •
Mobil Learningموبايل 

ديجیتال شتاب دهندهنشر •

www.tad1.ir
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  موسسه نوآور شت ب ه  ه م 

مرکز آموزش و تحقیقیات صینعتی ايیران بیا همکیاری
اری موسسه مطالعات سرمايه گذاری ايرانیان برای تجی

سازی و توسعه فناوری هیای نیوين در ايیران الگیويی 
به جامع و منحصر به فرد را پايه ريزی و برای عرضه آن

جامعه، اقدام بیه تاسییس مجموعیه جديیدی بیا نیام 
.موسسییه نییوآور شییتابدهنده میینش نمییوده انیید 

زه پس از رصد و انتخاب ظرفیت های توسعه در حیو« منش » 
و فناوری های نوين در ايران با رويکرد افزايش سطح آگیاهی
نعتی شیوه ی مناسب بکارگیری منابع بیا اولويیت توسیعه صی

ايران در قالب سرمايه گذاری های جسیورانه و ارزش آفیرين 
((Venture Capital منظیییور تجیییاری سیییازی و بیییه

کارآمدسازی فناوری های نوآورانه در بخش کسیب و کارهیای
و صینايع بیزرگ  SMEsمتوسطکوچك و ، Startupsنوپا
.نمايدمی اقدام

ين حیوزه بدين منظور شبکه ای متشکل از متخصصین خبره ا
گرد هم آمده اند که تمرکز بر فعالییت هیای اقتصیادی ارزش

ا ارزش آفرينانه مبتنی بر صداقت، ثبات رويه و اخالق مداری ر
ت های محوری و حمايت از کارآفرينی نسل جیوان را مسیئولی

.می داندخود اجتماعی 
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خ م ت 
  نوآور شت ب ه  ه م موسسه 

آموزشخدمات • 

مربی گری و مشاورهخدمات • 

(فیزيکی ، مجازی ) فضای کسب و کار خدمات • 

در سیرمايه ثبتیی ، سیرمايه) تامین سیرمايه خدمات • 

رح گردش ، تامین مالی بین المللی ، سرمايه گذاری  طی

(های توسعه

سازی شبکه • 

زير ساختخدمات • 



شرکت ب  رس  ف  وری ه ی پیشرفته  یر نی ح

43

رکت پرديس داده سرمايه گذاری ايرانیان ، شمطالعات  ، موسسه ( وابسته به دانشگاه صنعتی شريف ) اين شرکت با مشارکت بنیاد شريف 

خدمات شرکت مهمترين فعالیتها و. و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ايران ايجاد گرديده است( وابسته به بانك پاسارگاد)پردازان شاخص 

:از بازرسی فناوری های پیشرفته ايرانیان عبارت است 

ی هیا و بطیور اوربازرسی فنی ، کیفی و کمی کاالهای صادراتی و وارداتی در زمینه های صنايع ،فناوری اطالعات و ارتباطات ، مخابرات ، صنعت نانو ، بیوفنی-1

کلی کاربردهای فناوری در صنايع فناور پايه

میوارد و ته در ايینبازرسی فنی و کیفی بر سازه ها و تاسیسات درصنايع مختلف بر اساس کد و استانداردهای تعريف شده کارفرما و فناوری های به کار رف-۲

صدور گواهی تايید  و بازرسی نهائی قبل ، حین و بعد کار

ارائه گواهینامه بین المللی و داخلی مربوط به بازرسی فنی و کیفی و کنترل کیفیت با اخذ نمايندگی از شرکت های داخلی و خارجی-۳

ارائه خدمات مديريتی و ارائه راهکارهای سودمند در جهت بهبود اهداف و استقرار سیستم های نوين کیفی-4

بین المللیی و  برنامه ريزی و مشارکت در تهیه و تدوين دستورالعمل ها و معیارهای ممیزی و بازرسی فنی و کیفی در چارچوب استانداردهای مشارکتی ، مل-۵



ه گو هی  مه 
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اجوز سهزاه  آاوزش فنو ه د فه ای کشور



ها، سازمانها ، واحدهاي لیست برخی وزارتخانه 
ر مركزدصنعتی و خدماتی كه از خدمات آموزشی 

:  بطور اختصاصی استفاده نموده اندخود محل 
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لیستتتت ب ختتتو 
هزارتخهنتتته هتتته  
ستتتتتتتهزاهنهه   
هادوههی صتنعاو 
ه ختتواهتو کتته از 
خواهت آاوزشتو  
ا کزاستتتتتاده   

نمو   انو 
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لیستتتت ب ختتتو 
هزارتخهنتتته هتتته  
ستتتتتتتهزاهنهه   
هادوههی صتنعاو 
ه ختتواهتو کتته از 
خواهت آاوزشتو  
ا کزاستتتتتاده   

نمو   انو 
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لیستتتت ب ختتتو 
هزارتخهنتتته هتتته  
ستتتتتتتهزاهنهه   
هادوههی صتنعاو 
ه ختتواهتو کتته از 
خواهت آاوزشتو  
ا کزاستتتتتاده   

نمو   انو 
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لیستتتت ب ختتتو 
هزارتخهنتتته هتتته  
ستتتتتتتهزاهنهه   
هادوههی صتنعاو 
ه ختتواهتو کتته از 
خواهت آاوزشتو  
ا کزاستتتتتاده   

نمو   انو 



50

لیستتتت ب ختتتو 
هزارتخهنتتته هتتته  
ستتتتتتتهزاهنهه   
هادوههی صتنعاو 
ه ختتواهتو کتته از 
خواهت آاوزشتو  
ا کزاستتتتتاده   

نمو   انو 



www.irtci.com 
irtci@irtci.com
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021 88310113  - 20



نشانی و تلفن تماس واحدهاي مختلف مركز
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irtci.comآموزشوب سایت رسمی مرکز 

irtci.co.irپورتال مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

irtciac.comنرا آموز ش علمی کاربردي تحقیقات صنعتی ایمرکز 

tc1.irآموزش هاي غیر حضوري

EL1.ir/shopآموزش الکترونیکی 

behbook.comسامانه اطالع رسانی و فروش اینترنتی کتاب

farazdanesh.ac.irوب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فراز دانش

Tad1.irماندگاروب سایت موسسه فرهنگی دیجیتال تدبیر دانش

manesh.vcموسسه نوآور شتابدهنده منش 

  ihti.irشرکت بازرسی فناوري هاي پیشرفته ایرانیان

وبسایت هاي مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

https://wa.me/00989124395126
https://www.instagram.com/irtci.co.ir


قابل اجرا در سازمانها و شركتهافنون اداري و عمومی لیست دوره هاي 
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اجرا در سازمانها و شركتهاقابل مدیریت لیست دوره هاي 
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ا در قابل اجرمنابع انسانی لیست دوره هاي 
سازمانها و شركتها
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قابل مدیریت آموزش لیست دوره هاي 
اجرا در سازمانها و شركتها



قابل اجرا در سازمانها و شركتهاحسابداري و امور مالی لیست دوره هاي 
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اجتماعی مركز آموزش شبکه هاي 



www.irtci.com 
irtci@irtci.com
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با تشکر از توجه شما


