
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

ف 
دی

ر

نام دوره 
شهریه 

( ریال)
مدت 

 (ساعت)

 منابع انسانی/ دوره های اداری 

 8 580.000ارتمبء سالهت اداری ٍ هببرسُ بب فسبد   1

اصَل اًتظبهبت ٍ رٍابط عوَهی هَثز در   2

ی ضغل ًگْببًی ٍ حفبظت فیشیک
700.000 16 

 8 640.000ٍ گشارش ًَیسی اصَل هکبتببت اداری   3

 8 580.000( بْداضت رٍاًی کبرکٌبى) استزس هدیزیت  4

 8 640.000کبر گزٍّی   5

 8 600.000هْبرتْبی ارتببطی ٍیژُ اًتظبهبت ٍ ًگْببًی   6

 640.000 8 (5S)ًظبم آراستگی در هحیط کبر   7

 8 640.000اصَل گشارش ًَیسی   8

 12 720.000تَاًوٌدسبسی هسئَلیي دفبتز هدیزاى   9

 12 720.000ات هؤثز در سبسهبى فزٌّگ سبسهبًی ٍ ارتببط  10

 16 680.000هدیزیت سهبى   11

 16 720.000رٍیکزدّبی ًَیي در رٍابط عوَهی   12

 720.000 16 (TRIZ)خاللیت ٍ ًَآٍری   13

 8 800.000تین سبسی ٍ کبر تیوی   14

 6 800.000پَیبیی سبسهبًی ٍ فزدی   15

 8 900.000اصَل پذیزایی ٍ تطزیفبت   16

 8 920.000استبًداردسبسی هطبغل   17

 8 900.000هدیزیت تطزیفبت   18

 بازرگانی/ دوره های مالی 

 8 650.000صَرت جزیبى ٍجَُ ًمد   19

 8 650.000هببرسُ بب پَلطَیی   20

 8 700.000هدیزیت هبلی بزای هدیزاى غیز هبلی   21

 12 750.000اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ    22

 8 640.000ببساریببی ٍ فزٍش تلفٌی   23

 12 600.000رگبًی بِ سببى اًگلیسی اصَل هکبتببت ببس  24

 16 740.000آضٌبیی بب بَرس ٍ اٍراق بْبدار   25

 12 800.000 تْیِ ٍ تدٍیي صَرت ّبی هبلی ٍیبدداضت ّبی ّوزاُ  26

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ف 
دی

ر

نام دوره 
شهریه 

( ریال)
مدت 

 (ساعت)

 12 1.000.000 لجستیک ٍ هدیزیت سًجیزُ تأهیي  27

 ITدوره های علوم رایانه و 

 48 800.000 آهَسش فتَضبپ  28

 ICDL 2.000.000 150هْبرت ّبی ّفتگبًِ   29

 12 350.000هببًی کبهپیَتز   30

31  ACCESS 350.000 27 

32  EXCEL 350.000 27 

33  INTERNET 350.000 15 

34  POWERPOINT 350.000 18 

35  WINDOWS 350.000 24 

36  WORD 350.000 27 

 12 700.000اهٌیت کبربزی فٌبٍری اطالعبت   37

 دوره های مدیریت

 8 640.000(  همدهبتی  )هدیزیت هٌببع اًسبًی   38

 8 640.000(  تکویلی)هدیزیت هٌببع اًسبًی   39

 16 740.000هدیزیت داًص   40

 8 600.000حل هسبلِ   41

42  
هدیزیت بحزاى ٍ آهبدگی ٍ ٍظبیف 

هدیزاى در ضزایط اضطزاری ٍ حَادث 
600.000 8 

43  
ایع ٍ هعبدى هدیزیت بحزاى ٍ ایوي سبسی صي

( آهبدگی ٍ ٍاکٌص در ضزایط اضطزاری)
600.000 8 

 8 640.000هدیزیت تعبرض   44

 16 900.000هدیزیت کسب ٍ کبر   45

 12 850.000هْبرتْبی سزپزستی   46

 16 850.000هدیزیت رفتبر سبسهبًی   47

 12 800.000ًظبم پیطٌْبدات    48

 8 700.000گبم عولیبتی در هدیزیت بحزاى  20  49

. آمًسش، اجتىاب واپذیز استتًجٍ بٍ ویاسَای آمًسشی ري بٍ رشد ساسمان َا ي ياحدَای تًلیدی ي خدماتی، ضزيرت پزداخته بٍ شیًٌ َای وًیه ي فزاگیز با 

وفز  70000 بیش اسَای خًد در سمیىٍ آمًسش الکتزيویکی را تًسعٍ دادٌ است ي در ایه راستا تا کىًن اس ایه ري، مزکش آمًسش ي تحقیقات صىعتی ایزان فعالیت

. اس ديرٌ َای آمًسش الکتزيویکی ایه مزکش استفادٌ ومًدٌ اود
 

 جازیعناوین دوره های آموزش م      
 

   
هركس آهَزش ٍ تحقيقات صٌعتي ايراى 

 

 
 



 

 

دوره های کیفیت و استانداردهای بین المللی 

ف 
دی

ر

نام دوره 
شهریه 

( ریال)
مدت 

 (ساعت)

 16 800.000کٌتزل کیفیت عوَهی   50

 800.000 16 (EFQM)آضٌبیی بب هدل تعبلی سبسهبًی   51

52  
آضٌبیی بب اصَل تدٍیي استبًداردّبی 

ای الوللی ٍ کبرخبًِهلی، بیي
800.000 16 

53  

ضزیح الشاهبت ٍ آضٌبیی بب هفبّین، ت

هستٌدسبسی سیستن هدیزیت کیفیت 

 ISO/IEC 17025آسهبیطگبّی 

800.000 16 

 16 800.000ارسیببی اًطببق   54

55  

آضٌبیی بب هببًی ٍ الشاهبت سیستــن 

 هـدیزیت کیفیت بـز اســبس استبًدارد

ISO 14001 

900.000 24 

 QCC 800.000 16دٍایز کٌتزل کیفیت   56

اشت ایمنی و بهددوره های 

 16 760.000التصبد سالهت   57

 16 700.000هببًی حزیك   58

59  
تغذیِ سبلن بزای دٍراى لبل ٍ بعد اس 

کزًٍب 
900.000 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های عمومی 

ف 
دی

ر

نام دوره 
شهریه 

( ریال)
مدت 

 (ساعت)

 16 650.000آضٌبیی بب هْبرتْبی سًدگی   60

 8 600.000هٌطَر حمَق ضْزًٍدی   61

 8 800.000تغذیِ سبلن بزای تٌدرستی   62

 12 800.000رٍضْبی کبربزدی بزای ضبد بَدى   63

 8 800.000سبک سًدگی اسالهی   64

 8 850.000آضٌبیی بب هفبّین دٍرکبری   65

 6 800.000کیفیت سًدگی کبری   66

 8 580.000حکوت رٍسُ ٍ احکبم رٍسُ داری   67

 8 920.000سببى بدى ٍ ارتببطبت بیي فزدی   68

 آزهَى + شْريِ شاهل برگساری دٍرُ الکترًٍيکي +

 .صدٍر گَاّيٌاهِ هي باشد

  تْيِ ٍ تَليد هحتَایايي هركس آهادگي خَد را جْت 

ٍ شركت ّا  ساير درٍس هَرد ًياز سازهاًْا الکترًٍيکي

   .اعالم هي دارد

ّوچٌيي درخَاست هشاٍرُ  جْت كسب اطالعات بيشتر ٍ

( 234داخلي ) 88310113 -20 با شوارُ تلفي حضَری 

 D-AE-J3  .حاصل فرهاييدتواس  گَدرزیخاًن 

 www.fmfi.ir: خريد آًاليي                   

http://www.fmfi.ir/

