
   

 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 آذرصنعتی ایران تقویم وبینارهای آموزشی 

 1400ماه   سال      آرذآموزشي       وبیناراهی   عناوین  
 مدرس عنوان وبینار رديف

 مدت

 )ساعت(
 ساعت تاريخ برگزاری

 شهريه هر نفر
 )ريال(

 3.000.000 13 -17 آذر 3و  2 ساعت 8 علی اکبر نجار رااری نوی انبا  1

 2.650.000 13 -17 آذر 7و  6 ساعت 8 علی برزآباای فراهانی اصول مدیریت و سرپرستی )تکمیلی(  2

 3.200.000 13 -17 آذر 9و  7 ساعت 8 محموا صفری قوانی  کار و تامی  اجتماعی  3

 3.000.000 13 -17 آذر 10و  9 ساعت 8 هنرمندمهدی  اصول تهیه و تدوی  قراراااها  4

 2.600.000 13 -17 آذر 17و  10 ساعت 8 فرزاا خرمشاهی (SCM)لجستیک و مدیریت زنجیره تامی    5

6  
های ارزیابی پیمانکاران و اصول و روش

 تامی  کنندگان
 2.600.000 13 -17 آذر 14و  13 ساعت 8 میثم فرخی

 3.000.000 13 -17 آذر 17و  15 ساعت 8 یاسر احسان ابع انسانیارزیابی عملکرا کارکنان و من  7

 2.650.000 13 -17 آذر 17و  16 ساعت 8 علی آسمند گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اااری  8

9  
سازی سیستم نگهداری و طراحی و بهینه

 تکمیلی( PMتعمیرات )
 3.000.000 13 -17 آذر 17و  16 ساعت 8 مجید عباسی

 3.000.000 13 -17 آذر 17و  16 ساعت 8 علیرضا قوامی اصول تدارکات و خریدهای ااخلی  10

 3.000.000 9 -13 آذر 18و  17 ساعت 8 مصطفی ملکی مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید  11

 3.200.000 13 -17 آذر 23و  21 ساعت 8 محموا صفری مدیریت امور اااری و کارگزینی  12

 2.650.000 13 -17 آذر 24و  23 ساعت 8 علیرضا اسکندری مونه برااری و بازرسی نمونه ایاصول و فنون ن  13

 2.600.000 13 -17 آذر 28و  27 ساعت 8 محمدعلی جبارپور ایانتظامات پیشرفته حرفه  14

 قوانی  بیمه و مالیات  15
+  جلیل بیطاری

 حمیدرضا کاشانچی
 3.000.000 13 -17 آذر 29و  27 ساعت 8

 (تماس حاصل فرمایید. 258-257-234های ) ااخلی 88310113-19جهت کسب اطالعات بیشتر با تلف   ند استخواهشم
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