
 
 مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران 

 
 سال سابقه آموزشي و پيشگام در طرح آموزش غير حضوری و با گردآوری  36مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران با بيش از 

 هدف با ،منابع كاربردی و غني توسط اساتيد مجرب و برجسته عنوان و توليـد و عرضـه 500 حدودعنوان كتاب و انتشار 2500بيـش از 

 دوره های غير حضوری را با هدف اجرای آموزش انفرادی و يا سازماني ارائه مي نمايد. با اجرای اين طرح "آموزش كاهش هزينه های  "

 در هر نقطه از كشور امکان برخورداری از خدمات آموزشي مورد نياز را خواهد داشت. 

 ذيل به حضورتان معرفي مي گردد. الزم به توضـي  اسـت كـه دوره هـای     بدين منظور عناوين دوره های آموزشي طراحي شده به شرح

 نظـر   معرفي شده زير براساس نياز سنجي و تقاضاهای مطرح شده طراحي گرديده و اين مركز آمادگي دارد تـا سـاير دوره هـای مـورد    

 ركت ها را طراحي و اجرا نمايد.ش سازمان ها و
 
 

 های آموزشی غیرحضوریعناوین برنامه
 

 شهریه )ریال( دوره ردیف

 مديريت و فنون اداري

 1150000 مدیریت تبلیغات   1

 1320000 اصول و فنون مذاکره  2

 1300000 مذاکره حرفه ای  3

 1400000 مسئولین دفاتر مدیران  4

 1520000 سرپرست دبیرخانه  5

 1250000 مدیریت مؤثر جلسات  6

 1250000 مدیریت اسناد الکترونیکی  7

 1080000 ارتباطی موفق و مؤثرمهارت های   8

 1420000 آیین نگارش و مکاتبات اداری  9

 1480000 نویسی کاربردیگزارش  10

 1200000 خالصه سازی و خالصه نویسی  11

 1300000 پایش، بهبود و ارتقای سالمت اداری  12

 1350000 مدیریت سرمایه فکری در سازمان  13

 1460000 هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت  14

 1280000 اصول سرپرستی  15

 1150000 مدیریت بحرانگام عملیاتی در  20  16

 1200000 کار گروهی  17

 1380000 های روابط عمومیمهارت  18

 1200000 ی زندگیامهارت ه  19

 1550000 نظام پیشنهادها  20

 1250000 تصمیم گیری و روش های حل مسئله  21

 1100000 مدیریت موفق زمان  22

 1080000 ر سازمانهافرآیند استخدام موفق د  23

 1350000 (5S)نظام آراستگی سازمان   24

 1250000 اصول و آداب تشریفات  25

 1200000 مدیریت تشریفات  26

 1200000 مدیریت استرس  27

 1200000 مدیریت استراتژیک  28

 ال(شهریه )ری دوره ردیف

 1200000 مدیریت عملکرد 29
 1320000 مدیریت دانش 30
 1250000 مدیریت برون سپاری 31
 1150000 مدیریت رفتار سازمانی 32
 1060000 کار راهه شغلی 33
 1320000 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 34
 1380000 مهارت های کلیدی مدیریت 35
سازمان برند رهبری در 36  1150000 

 آموزش و منابع انسانی

 ISO 29990 1200000استاندارد بین المللی  37

 1200000 مصاحبه استخدامی 38

 1300000 رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن 39

 ISO 10015 1300000استاندارد بین المللی  40

 1650000 نیازسنجی آموزشی 41

 1200000 مدیریت منابع انسانی 42

 1050000 اخالق حرفه ای  43

 1200000 مربی گری منابع انسانی 44

 1100000 شایسته پروری در سازمان ها 45

 1320000 برنامه ریزی نیروی انسانی 46

 1400000 ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی 47

 1350000 رویکردی نو به آموزش غیر حضوری 48

 1150000 (موبایلی یادگیری)ازیمج آموزش در جدید پارادایم 49

 1150000 آموزش نظام مند در سازمان ها 50

 1150000 طراحی نظام جامع آموزشی 51

 1320000 برنامه ریزی نیروی انسانی 52

 زبانهاي خارجه

 1400000 ها و مسئولین دفاتر مدیرانانگلیسی ویژه منشی 53

 1200000 به زبان انگلیسیموثر  Emailنگارش  54

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 شهریه )ریال( دوره ردیف

 حقوق و قوانین

 1450000 قانون مدیریت خدمات کشوری 55

 1080000 قانون کار 56

 1250000 قوانین و مقررات تامین اجتماعی )با آخرین اصالحات( 57

 1100000 قانون اساسی 58

 1200000 آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور 59

 1080000 حقوق اداری 60

 1250000 قوانین و مقررات بازنشستگی 61

 اقتصادي، بازرگانی و مالی

 1240000 فروش در دوران بحران 62

 1150000 اصول و فنون موفقیت در فروش 63

 1050000 اصالح الگوی مصرف 64

 1540000 در حسابداری Excelکاربرد  65

 1100000 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 66

 1200000 جهاد اقتصادی در سازمان ها 67

 1460000 عملیاتی ریزی بودجه 68

 1350000 برنامه ریزی و مدیریت هزینه 69

 1300000 مدیریت برند شخصی 70

 1300000 آشنایی با نظام هدفمندسازی یارانه ها 71

 شهریه )ریال( دوره ردیف

 فنی مهندسی

72 
اصول و فنون مستندسازی سیستم مدیریت کیفیتت  

 ISO 9001براساس استاندارد 
1320000 

73 
 اصول و فنون ممیتزی سیستتم متدیریت کیفیتت     

 ISO 9001براساس استاندارد 
1200000 

74 
 ستازی استتاندارد امنیتت اطالعتتات    روش پیتاده 

(ISO 27001) در سازمانها 
1350000 

 1600000 کنترل کیفیت عمومی  75

 1150000 مبانی مدیریت و فناوری اطالعات در سازمان 76

 1080000 ریزی عملیاتیهای برنامهتکنیک 77

 1300000 امکان سنجی 78

 1050000 تآشنایی با صنعت نف 79

 ايمنی

 1250000 مبانی حریق 80

 1420000 مدیریت حفاظت فیزیکی 81

 1350000 ایمنی و بهداشت در محیط کار 82

 ساير

 1240000 )سناریوسازی( های آنآینده پژوهی و تکنیک 83

 1250000 اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی 84

  جهت شركت و ثبت نام آنالين در دوره های غيرحضوری به سايت .irfmfi   ( مراجعه فرماييدبسته های آموزشي)بخش 

شماره و يا  800180000000000098523200irيا شماره شبا  98523200  شماره حساب از طريق ثبت نام حضوری  برای و يا

اقدام به  ( به نام مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران209بانک تجارت شعبه سپهبد قرني )كد  8370000552405859كارت 

 (01265883)نمابر جهت ارسال  فيش واريزی  واريز وجه نماييد

 ( گواهينامه معادل 20از  14در صورت كسب نمره قبولي در آزمون آنالين دوره های آموزشي غيرحضوری )ساعت 16 

 رائه مي گردد.ا

 و  تماس حاصل فرماييد بانوی با خانم( 250)داخلي   88310113-20جهت كسب اطالعات بيشتر از طريق شماره تلفن

 مراجعه فرماييد.  irfmfi. سايت  يا به
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