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 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

 0900000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 4/2/99و3 11 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  1

2  
آسیب شناسی عدم حضور و مشارکت 

 در آموزش های سازمانی کارکنان
 3000000 30/8 – 00/11 پنجشنبه 4/2/99 8

 3380000 30/8 – 00/11 پنجشنبه 4/2/99 8 اصول سرپرستی  3

4  
 آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی

 در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی
 4380000 30/8 – 00/14 چهارشنبه و پنجشنبه 11/2/99و10 12

0  
 آداب معاشرت و رفتار حرفه ای

 در سازمان ها و شرکت ها
 2100000 30/8 – 00/14 پنجشنبه 11/2/99 1

 2800000 00/14 – 00/11 ها شنبه 20/2/99و13 1 مهارتهای ارائه مطالب )فن بیان و سخنرانی(  1

 2300000 30/8 – 00/14 چهارشنبه 11/2/99 1 اصول خبرنویسی در روابط عمومی  1

 3420000 30/8 – 00/14 چهارشنبه و پنجشنبه 18/2/99و11 12 فنون پذیرایی و تشریفات  8

 3880000 30/8 – 00/14 شنبهشنبه و یک 21/2/99و20 12 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی  9

 1100000 30/8 – 00/11 شنبهشنبه و یک 11/3/99و10 11 مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی  10

11  
آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در 

ه مدیران انتظامات )ویژ شغل نگهبانی و

 حراست و نگهبانی(

 3800000 30/8 – 00/11 شنبهدو 12/3/99 8

 1180000 30/8 – 00/11 شنبهشنبه و یک 18/3/99و11 11 آیین نگارش و مکاتبات اداری  12

 1380000 30/8 – 00/11 شنبهسه شنبه و چهار 21/3/99و20 11 اصول و فنون روابط عمومی  13

 0900000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 22/3/99و21 11 اصول مدیریت سرپرستی  14

 1300000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 22/3/99و21 11 قوانین کار و تامین اجتماعی  10

11  
مهارتهای کاربردی مسئوالن دفاتر 

 )منشی گری مدرن( مدیران
 3300000 30/8 – 00/11 شنبه 24/3/99 8

11  
شیوه های نوین نیازسنجی و برنامه ریزی 

 سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی و

 براساس استانداردهای بین المللی

 1140000 30/8 – 00/11 شنبهشنبه و یک 20/3/99و24 11

 9210000 30/8 – 00/11 پنجشنبهسه شنبه تا  0/4/99و4و24 3 (HRM)مدیریت منابع انسانی   18

 0940000 30/8 – 00/11 شنبهشنبه و یک 8/4/99و1 11 اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی  19

20  
و نقش و  (R&D)تحقیق و توسعه 

در بنگاه های صنعتی و  استقرار آن

 معدنی کشور )مقدماتی(

 14800000 30/8 – 00/11 چهارشنبهشنبه تا  18/4/99تا  14/4 40

 9911سال  اولهای آموزشی شش ماهه برنامه

 

 

 

 مركز آموزش و

 قات صنعتي ايرانتحقي 

 های مدیریت و فنون اداری، آموزش و منابع انسانیعناوین برنامه 
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 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

21  
 آماریتجزیه و تحلیل داده های 

 )ویژه بیمارستانها و مراکز درمانی(
 1000000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 19/4/99و18 11

 1300000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 19/4/99و18 11 مدیریت امور اداری و کارگزینی  22

 3010000 30/8 – 00/11 پنجشنبه 19/4/99 8 رویکردهای نوین در روابط عمومی  23

24  
)ویژه مسئولین دفاتر  ه امور دفتریادار

 مسئولین دبیرخانه و بایگانی( مدیران،
 0900000 30/8 – 00/11 شنبهشنبه و یک 22/4/99و21 11

20  
 تکنیک های برنامه ریزی و اجرای 

 دوره های آموزشی
 1280000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 21/4/99و20 11

 0900000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 21/4/99و20 11 فنون پذیرایی و تشریفات  21

 3380000 30/8 – 00/11 پنجشنبه 2/0/99 8 رانندگی تدافعی  21

 3410000 30/8 – 00/11 شنبه 4/0/99 8 اصول و روش های بایگانی مدرن  28

 1380000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 9/0/99و8 11 طبقه بندی مشاغل کارگری  29

 3210000 30/8 – 00/11 شنبه 11/0/99 8 نحوه نگارش آن در انتظامات گزارش نویسی و  30

31  
 خصوصیات شخصیتی و رفتاری

 مسئوالن دفاتر و منشی ها
 3300000 30/8 – 00/11 چهارشنبه 10/0/99 8

32  
مهارتها و تکنیک های مصاحبه های 

 )با رویکرد شایستگی ها( استخدامی
 1380000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 11/0/99و10 11

 1380000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 23/0/99و22 11 مدیریت و رهبری اثربخش  33

 1420000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 23/0/99و22 11 قوانین و مقررات تامین اجتماعی  34

30  
 گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش

 نامه های اداری
 1100000 30/8 – 00/11 هشنبشنبه و یک 21/0/99و20 11

 1380000 30/8 – 00/11 شنبهسه شنبه و چهار 29/0/99و28 11 مدیریت روابط عمومی  31

 1140000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 30/0/99و29 11 الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزشی  31

 1380000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 1/1/99و0 11 ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی  38

39  
 علوم رفتاری و اصول روابط عمومی موثر

 در وظایف انتظامات و نگهبانی
 3310000 30/8 – 00/11 شنبه 10/1/99 8

40  
 قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای

 قانون تامین اجتماعی 38ماده 
 3080000 30/8 – 00/11 شنبه 10/1/99 8

 0900000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 20/1/99و19 11 فنون پذیرایی و تشریفات  41

42  
د شده در فرآیندهای تغییرات ایجا

 مطابق با استاندارد مدیریت آموزش
 ISO 10015:2019 

 3100000 30/8 – 00/11 پنجشنبه 20/1/99 8

43  
و نقش و  (R&D) تحقیق و توسعه

در بنگاه های صنعتی و  استقرار آن

 (پیشرفتهمعدنی کشور )

 10200000 30/8 – 00/11 چهارشنبهشنبه تا  21/1/99تا  22/1 40

 1340000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 21/1/99و21 11 مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  44

 0900000 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 21/1/99و21 11 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  40

 3010000 30/8 – 00/11 شنبه 29/1/99 8 تحلیل محتوی در روابط عمومی  41
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 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

 1410000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 4/2/99و3 11 مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی  1

 2080000 30/8 -00/14 هچهارشنب 10/2/99 1 ارتباط موثر در بازاریابی و فروش  2

 3810000 30/8 -00/14 چهارشنبهسه شنبه و  11/2/99و11 12 حسابداری مالیاتی  3

 3400000 30/8 -00/14 چهارشنبهسه شنبه و  24/2/99و23 12 مهندسی انبارها  4

 2000000 30/8 -00/14 پنجشنبه 20/2/99 1 2020اینکوترمز   0

 2840000 30/8 -00/14 دوشنبه 29/2/99 1 حسابداری فروش  1

 2080000 30/8 -00/14 چهارشنبه 31/2/99 1 ارتقاء مهارتهای فروش  1

 3100000 30/8 -00/11 شنبه 10/3/99 8 حسابداری انبار  8

 1410000 30/8 -00/11 چهارشنبهسه شنبه و  21/3/99و20 11 بودجه ریزی عملیاتی )شرکتی(  9

10  
اصول انبارداری و روش های نوین 

 نبار )انبارداری نوین(عملیاتی در ا
 1400000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 22/3/99و21 11

 1080000 30/8 -00/11 شنبه و یکشنبه 20/3/99و24 11 اصول تهیه و تدوین قراردادها  11

 1400000 30/8 -00/11 و سه شنبه دوشنبه 21/3/99و21 11 اصول تدارکات و خریدهای داخلی )تخصصی(  12

 1100000 30/8 -00/11 و سه شنبه دوشنبه 21/3/99و21 11 مذاکره موفق اصول و فنون  13

 3300000 30/8 -00/11 شنبه 31/3/99 8 ایمنی در انبارها  14

 3380000 30/8 -00/11 شنبه 31/3/99 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معامالت فصلی  10

 0/4/99و4 12 در حسابداری Excelترفندهای   11
 چهارشنبه و 

 بهپنجشن

00/18- 00/14 

00/11 – 30/8 
0180000 

11  
ثبت سفارش واردات کاال از طریق سامانه 

NTSW  و اظهار از راه دور در گمرکEPL 
 12/4/99و11و10 24

سه شنبه و چهارشنبه و 

 پنجشنبه
00/11- 30/8 11000000 

 3110000 30/8 -00/11 چهارشنبه 11/4/99 8 تکنیکهای کاربردی افزایش فروش  18

 1080000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 12/4/99و11 11 و تحلیل صورتهای مالی تجزیه  19

 1020000 30/8 -00/11 شنبه و یکشنبه 10/4/99و14 11 قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال  20

 1430000 30/8 -00/11 چهارشنبهسه شنبه و  18/4/99و11 11 قوانین بیمه و مالیات  21

 3080000 30/8 -00/11 پنجشنبه 19/4/99 8 بارداری و استفاده بهینه از فضای انباراصول ان  22

23  
های ارزیابی پیمانکاران و اصول و روش

 کنندگانتأمین
 1400000 30/8 -00/11 شنبه و یکشنبه 22/4/99و21 11

 1430000 30/8 -00/11 چهارشنبهسه شنبه و  20/4/99و24 11 ریزی مبتنی بر عملکردبودجه  24

 


 و مالی ، حسابداریحقوقی ،اقتصادی و بازرگانیعناوین برنامه های  



4 

 

     ( www.irtci.com )  052 -051 – 051داخلی     8۱الی  11881888تلفن    

 

 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

20  
مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری 

 (CRM&CSM)رضایت مشتری 
 1100000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 21/4/99و20 11

 4380000 30/8 -00/11 شنبه 28/4/99 8 بیمه و تضمین در قراردادها  21

21  
یستم ها و روشهای کاربردی انبارداری س

 و انبارگردانی
 0980000 30/8 -00/11 و سه شنبه دوشنبه 31/4/99و30 11

 3010000 30/8 -00/11 پنجشنبه 2/0/99 8 مبارزه با پولشویی  28

 0053333 30/8 -00/11 چهارشنبه 8/5/99 8 مهندسی فروش  29

30  
نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی نهایی و 

 ایورهمیان د
 1300000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 9/0/99و 8 11

 1020000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 9/0/99و 8 11 مدیریت خرید و سفارشات خارجی  31

32  
تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و 

 جابجایی کاال در انبار
 0980000 30/8 -00/11 شنبه و یکشنبه 12/0/99و11 11

 1033333 30/8 -00/11 چهارشنبهسه شنبه و  65/5/99و61 61 لی و عملیاتیحسابرسی داخ  33

 1080000 30/8 -00/11 چهارشنبهسه شنبه و  65/5/99و61 11 مدیریت مؤثر قراردادها  34

 3000000 30/8 -00/11 پنجشنبه 23/0/99 8 دیجیتال مارکتینگ  30

 0980000 30/8 -00/11 شنبه و یکشنبه 21/0/99و20 11 جمع داری اموال  31

31  
تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای 

همراه )ترازنامه، صورت سود و زیان جامع، 

  صورت جریان وجوه نقد(

 1300000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 30/0/99و29 11

 3080000 30/8 -00/11 چهارشنبه 0/1/99 8 حسابداری حقوق و دستمزد  38

 3110000 30/8 -00/11 چهارشنبه 0/1/99 8 ت از مشتریفروش حضوری و تکنیکهای مراقب  39

 1133333 30/8 -00/11 چهارشنبهسه شنبه و  69/1/99و68 61 اصول و فنون مذاکره موفق  40

 1300000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 20/1/99و19 8 تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی  41

42  
های نوین اصول انبارداری و روش

 ر انبار )انبارداری نوین(عملیاتی د
 1400000 30/8 -00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 20/1/99و19 11

 0200000 30/8 -00/11 پنجشنبه 20/1/99 8 حقوق تجارت الکترونیکی  43

 3080000 30/8 -00/11 پنجشنبه 21/1/99 8 آیین دادرسی مالیاتی  44

 0593333 30/8 -00/11 شنبه 99/1/99 8 انبارداری دارویی  40

41  
ها و روشهای کاربردی خرید و سیستم

 تدارکات داخلی )کارپردازی و تدارکات(
 1400000 30/8 -00/11 شنبه و یکشنبه 30/1/99و29 11
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 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

1  
 برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از

 ماتی()مقد MSPنرم افزار 
 0993333 30/8 – 00/14 شنبهیکو  شنبه 14/2/99و  13 12

 1853333 30/8 – 00/14 سه شنبه و چهارشنبه 31/2/99و  30 12 مدیریت تولید و عملیات  2

 1133333 30/8 – 00/11 شنبه و یکشنبه 18/3/99و  11 11 (SCM)لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین   3

 1133333 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 12/4/99و  11 11 برنامه ریزی و کنترل تولید  4

0  
طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری 

 (PMو تعمیرات )
 1083333 30/8 – 00/11 شنبهیکو  شنبه 29/4/99و  28 11

1  
 با استفاده از  و کنترل پروژه یزیبرنامه ر

 )تکمیلی( MSP نرم افزار
 1133333 30/8 – 00/11 شنبهیکو  شنبه 0/0/99و  4 11

 1153333 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 30/0/99و  29 11 های تولیدمدیریت ضایعات و کاهش هزینه  1

 1103333 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 20/1/99و  19 11 کالیبراسیون عمومی  8

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

 000/110/3 30/8 -00/14 ها پنجشنبه 18/2/99و11 12 عمومی کنترل کیفیت  1

2  
Servqual 

 سنجش رضایت از خدمات و محصوالت
 000/400/2 30/8 -00/14 پنجشنبه 18/2/99 1

 000/240/3 30/8 -00/11 پنجشنبه 19/4/99 8 آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت  3

 000/100/3 30/8 -00/11 پنجشنبه 11/0/99 8 ریت کیفیت در انبارداری نوینالزامات سیستم مدی  4

 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  0
 ISO 9001:2015 

11 
30/0/99 

 20/1/99و13و1
 000/800/4 00/11 -00/20 ها پنجشنبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مهندسی )مهندسی صنایع( ،فنیعناوین برنامه های 


 آموزشی کیفیتهای عناوین برنامه 
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 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 شهریه روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری

 )ریال(

 استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی  1
 ISO 45001:2018 

 000/080/1 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 4/2/99و3 11

 000/400/2 30/8 – 00/14 دوشنبه  10/2/99 1 در سرپرستی HSEاصول   2

 000/100/3 30/8 – 00/11 پنجشنبه 22/3/99 8 ایمنی و بازرسی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار  3

 000/100/0 30/8 – 00/11 چهارشنبه و پنجشنبه 12/4/99و11 11 رو بازرسی جرثقیل ها و ادوات باالبایمنی،تست   4

 000/220/3 30/8 – 00/11 سه شنبه 1/0/99 8 در هتل ها و مهمانسراها HSEایمنی و بهداشت   0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان ردیف
 مدت 

 )ساعت(
 مخاطبان

 کارگران 8 بهداشت کارایمنی عمومی و   1

 کارشناسان ایمنی 11 شناسایی خطرات و رارزیابی ریسک  2

 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 20 ایمنی عمومی و بهداشت کار  3

 کارشناس ایمنی 40 ایمنی عمومی و بهداشت کار  4

 

  تخفیف می باشد( %05ول نفر و باالتر مشم 5تخفیف،  %01نفر و باالتر مشمول  3تخفیف ثبت نام گروهی )ثبت نام 

 به حساب جاری شماره  خواهشمند است دستور فرمایید کارکنان و کارشناسان ذیربط را با ارسال معرفی نامه و فیش واریز شهریه

مرکز آموزش و تحقیقات سپهبد قرنی بنام  بانک تجارت شعبه ir 099909999999999910259599یا شماره شبا  10259599

 .مرکز معرفی نمایندبه این  00999582  دورنگار طریقمشخصات فردی روی فیش از  ن با درجصنعتی ایرا

 محتوای دوره های آموزشی از طریق جهت کسب اطالعات بیشتر و یا در صورت نیاز به دریافت 

 ( تماس حاصل فرمایید.051، 052، 052 )داخلی 11882888-02 شماره تلفن های

 

  باشد.های متقاضی قابل اجرا میها و سازماندر محل شرکتهای فوق بصورت اختصاصی برنامه 
 

 599ساختمان شماره  –نبش کوچه یگانه   -خیابان ایرانشهر شمالی -خان زندخیابان کریم -نشانی: تهران 
 

 

Email: irtci@irtci.com        www.irtci.com                

 دارنده گواهینامه های بین المللی

 


 زشی ایمنی، بهداشت و محیط زیستآموهای عناوین برنامه 


 دوره های آموزشی ویژه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کارعناوین  


