
   

 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   

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

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

 1400ماه   سال      آبانآموزشي       وبیناراهی   عناوین  
 مدرس عنوان وبینار رديف

 مدت

 )ساعت(
 ساعت تاريخ برگزاری

شهريه هر 
 نفر)ريال(

 2.500.000 17-13 آبان 4 ساعت4 غالمرضا ابیاک اء مهارت های فروشارتق  1

 2.650.000 17-13 آبان 9و8 ساعت8 علی برزآباای فراهانی اصول مدیریت و سرپرستی )مقدماتی(  2

 3.200.000 17-13 آبان 11و9 ساعت8 محموا صفری مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی  3

 2.650.000 17-13 آبان 12و11 ساعت8 علی آسمند کاتبات اااریآیی  نگارش و م  4

 2.650.000 17-13 آبان 12و11 ساعت8 سیدرضا نیری مدیریت اسناا، مدارک و ف  بایگانی  5

 3.000.000 17-13 آبان 12و11 ساعت8 علیرضا قوامی سیستم ها و روش های کاربرای انبارااری و انبارگراانی  6

 4.000.000 17-13 آبان 23و22و16و15 ساعت16 میثم فرخی هاء و صورت وضعیت نویسیشرح و تفسیر فهرست ب  7

 5.350.000 17-13 آبان25و23و18و16 ساعت16 محموا صفری طبقه بندی مشاغل کارگری  8

 4.800.000 17-13 آبان 26و24و19و17 ساعت16 یاسر احسان (HRMمنابع انسانی ) تمدیری  9

 3.000.000 17-13 آبان 19و18 ساعت8 علیرضا قوامی ااری اموال عجم  10

11  
طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و 

 مقدماتی( PMتعمیرات )
 3.000.000 17-13 آبان 19و18 ساعت8 مجید عباسی

 2.600.000 17-13 آبان 19و18 ساعت8 محمد سبحانی سرشت فنون پذیرایی و تشریفات  12

 3.000.000 13-9 آبان 20و19 ساعت8 مصطفی ملکی برنامه ریزی و کنترل تولید  13

 3.200.000 17-13 آبان 23و22 ساعت8 صااق فراهانی اصول و فنون مذاکره موفق  14

 2.600.000 17-13 آبان 23و22 ساعت8 محمدعلی جبارپور اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی  15

 2.650.000 17-13 آبان 26و25 ساعت8 علیرضا اسکندری (SQCکنترل کیفیت آماری )  16
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