
   
 مركز آموزش و تحقيقات صنعتي اريان

 

 مدیر محترم منابع انسانی/ مدیر محترم آموزش
به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداختن بهه   با سالم و احترام، با توجه به نیازهای آموزشی رو

ت آموزش الکترونیک مرکز آموزش و تحقیقات شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. در این راستا مدیری

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

 1400ماه   سال      بهمنآموزشي       وبیناراهی   عناوین  
 مدرس عنوان وبینار رديف

 مدت

 )ساعت(
 ساعت تاريخ برگزاری

 شهريه هر نفر
 )ريال(

 5.350.000 14 -18 بهمن 11و9و4و2 ساعت 16 محمدجعفر زرین نگار (HRMیریت منابع انسانی )مد  1

 2.900.000 14 -18 بهمن 5و  4 ساعت 8 محمود رفیعی اصول تدارکات و خریدهای داخلی  2

 3.300.000 14 -18 بهمن 6و  5 ساعت 8 مصطفی خلیلی قوانین کار و تأمین اجتماعی  3

 3.300.000 14 -18 بهمن 6و  5 ساعت 8 محمد احمدی ر صنایع غذایید GMPاصول و مبانی   4

 2.900.000 14 -18 بهمن 10و  9 ساعت 8 علی برزآبادی فراهانی اصول مدیریت و سرپرستی )تکمیلی(  5

6  
طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و 

 تکمیلی( PMتعمیرات )
 3.300.000 14 -18 بهمن 12و  11 ساعت 8 مجید عباسی

 3.300.000 14 -18 بهمن 12و  11 ساعت 8 اشرف تقی زاده قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال  7

 2.900.000 14 -18 بهمن 13و  12 ساعت 8 مهرداد صمدی استانداردسازی مشاغل  8

9  
قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه 
 مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 2.900.000 14 -18 بهمن 13و  12 ساعت 8 حمیدرضا رحیمی

 3.300.000 14 -18 بهمن 13و  12 ساعت 8 علی اکبر نجار انبارداری نوین  10

11  
مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های 

 (R&D)صنعتی، معدنی و تجاری 

نصرت اله نصیری+ 
 امیرعلی رمدانی

 ساعت 16
 بهمن 13و  12
 بهمن 20و  19

13- 9 6.150.000 

 2.900.000 14 -18 بهمن 19و  12 ساعت 8 حمیدرضا کمال علوی ئولین دفاتر مدیرانتوانمندسازی مس  12

 2.800.000 14 -18 بهمن 13 ساعت 4 محمدباقر مشکی پروری ارتباط موثر در بازاریابی و فروش  13

 2.900.000 14 -18 بهمن 20و  13 ساعت 8 فرزاد خرمشاهی (SCM)لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین   14

 3.300.000 14 -18 بهمن 17و  16 ساعت 8 علیرضا اسکندری (SQCکنترل کیفیت آماری )  15

 2.900.000 14 -18 بهمن 17و  16 ساعت 8 رحمان نوری انتظامات پیشرفته حرفه ای   16

 2.500.000 14 -18 بهمن 18و  16 ساعت 8 زهرا عسگری مدیریت حقوق و مزایای کارکنان  17

 قوانین بیمه و مالیات  18
یدرضا کاشانچی+ حم

 جلیل بیطاری
 3.300.000 14 -18 بهمن 23و  16 ساعت 8

 2.900.000 14 -18 بهمن 19و  18 ساعت 8 علی آسمند گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری  19

 2.900.000 14 -18 بهمن 20و  19 ساعت 8 علیرضا دهقانی ROEمدل ارزشیابی اثربخش آموزشی   20

 2.900.000 14 -18 بهمن 20و  19 ساعت 8 محسن قانون و اتوماسیون انبارهای کاال مبانی مکانیزاسیون  21

 3.300.000 14 -18 بهمن 20و  19 ساعت 8 مهدی هنرمند اصول تهیه و تدوین قراردادها  22

 2.800.000 14 -18 بهمن 20 ساعت 4 فرشید باقری تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  23

 3.300.000 9 -13 بهمن 21و  20 ساعت 8 مصطفی ملکی ه های تولیدمدیریت ضایعات و کاهش هزین  24

 2.900.000 14 -18 بهمن 24و  23 ساعت 8 میثم فرخی اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان  25

 (تماس حاصل فرمایید. 258-257های ) داخلی 88310113-19جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  خواهشمند است

 به این مرکز ارسال فرمایید. 88301265اهشمند است جهت ثبت نام، معرفی نامه ها را از طریق نمابر خو
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