
   

 مركز آموزش و تحقيقات صنعتي اريان

 

 مدیر محترم منابع انسانی/ مدیر محترم آموزش

با سالم و احترام، با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پررااخت  بره   

ت آموزش الکترونیک مرکز آموزش و تحقیقرات  شیوه های نوی  و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. ار ای  راستا مدیری

 را به شرح زیر تقدیم می نماید: 1400سال  ماه مهرصنعتی ایران تقویم وبینارهای آموزشی 

 1400ماه   سال      مهرآموزشي       وبیناراهی   عناوین  
 مدرس عنوان وبینار رديف

 مدت

 )ساعت(
 ساعت تاريخ برگزاری

 شهريه هر نفر
 )ريال(

 2.000.000 13 -17 مهر 10 ساعت 4 جلیل بیطاری داری حقوق و استمزاحساب  1

 2.100.000 13 -17 مهر 11 ساعت 4 صااق فراهانی ارتباط موثر ار بازاریابی و فروش  2

 2.650.000 13 -17 مهر 18و  17 ساعت 8 علی برزآباای فراهانی توانمندسازی مسئولی  افاتر مدیران  3

 3.200.000 13 -17 مهر 20و  18 ساعت 8 محموا صفری ارکنانمدیریت حقوق و مزایای ک  4

 3.000.000 13 -17 مهر 21و  20 ساعت 8 امیرمسعوا امیرمظاهری مدیریت روابط عمومی  5

 3.000.000 13 -17 مهر 21و  20 ساعت 8 علیرضا اهقانی ROE یمدل ارزشیابی اثربخش آموزش  6

 3.000.000 13 -17 مهر 27و  20 ساعت 8 اشرف تقی زااه قوانی  و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال  7

 4.600.000 8 -12 مهر 29و  22 ساعت 8 احسان عالی ار صنایع اارویی GMPاصول و مفاهیم   8

 2.500.000 13 -17 مهر 25 ساعت 4 غالمرضا ابیاک های نوی  قیمت گذاریروش  9

 2.000.000 13 -17 مهر 26 ساعت 4 صابر مراای سرپرستی ار HSEاصول   10

 1.800.000 13 -17 مهر 26 ساعت 4 محس  اشکبار قانون مبارزه با پولشویی  11

 2.650.000 13 -17 مهر 28و  27 ساعت 8 علیرضا اسکندری کنترل کیفیت عمومی  12

13  
آشنایی با بازرسی از افاتر قانونی ار 

 قوانی  تامی  اجتماعی
 3.000.000 13 -17 مهر 28و  27 ساعت 8 ی بهزاایمحمدعل
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