
 

 
 

 

 

  
  

 
 

 رم آموزش و توسعه منابع انساني مدير محت
 

 ، و احترامبا سالم 

سازمانها و واحدهاي صنعتي و معدني  مدیرانبه منظور ارتقاي دانش شغلي و علمي کارشناسان و  مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

 برگزار مي نماید.  شرح ذیل به 9317سال  ماه شهريور را در اقتصادی و بازرگاني، حسابداری و ماليدوره هاي آموزشي 

 به این مرکز معرفي نمایند. 66319388 ذیربط را از طریق دورنگار مدیرانلذا خواهشمند است دستور فرمایيد کارشناسان و 
 

ف
دي

ر
 

 روز تاريخ برگزاری عنوان دوره
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاری

 هر نفر شهريه 

 ) ريال (

 0603333                 33/8 - 16 8                    شنبه                               3/6/79                                   حسابداري انبار    1

   0633333                33/8 - 16 16                شنبهیک شنبه و                           11/6/79و  13 حسابداري مالياتي 0

   0033333                 33/8 - 16 16              شنبهیک شنبه و                         11/6/79و  13 اصول تدارکات و خریدهاي داخلي )تخصصي(   3

 0933333               33/8 - 16 8                    شنبهسه                            13/6/79 مدیریت تبليغات       0

 0033333              33/8 - 16 16                 چهارشنبه و پنجشنبه             15/6/79و  10 سيستمها و روشهاي کاربردي انبارداري و انبارگرداني      5

6 
با  هاتجزیه و تحليل صورتهاي مالي و آناليز هزینه

 EXCELاستفاده از نرم افزار  
 0973333              33/8 - 16 16              چهارشنبه و پنجشنبه             15/6/79و 10

9 
واحد تجارت  سامانه جامع امور گمرکي و پنجره

 (EPL)فرامرزي 
 0703333             33/8 - 16 8                   شنبهپنج                       15/6/79

 مقررات المللي وضمانتنامه هاي بانکي بين 8
 حاکم بر آنها )ریالي و ارزي(

                   0903333             33/8 - 16 8                     شنبه                                 19/6/79

   3893333            33/8 - 16               16                        شنبهیکشنبه و                            18/6/79و19 حسابداري تعهدي بخش عمومي با رویکرد تعهدي 7
   0653333             33/8 - 16               16                   شنبهچهارشنبه وسه                       01/6/79و03 قوانين و مقررات امور گمرکي و ترخيص کاال   13

 0703333              33/8 - 16                16                چهارشنبه و پنجشنبه                    00/6/79و 01 اصول و فنون مذاکرات تجاري       11

                   0033333                33/8 - 16                 8                    شنبهپنج                       00/6/79 قانون ماليات بر ارزش افزوده و معامالت فصلي            10

 0033333              33/8 - 16             16                     شنبهیک شنبه و                      05/6/79و  00 جایي کاال در انبارتکنيکهاي نگهداري، حمل و نقل و جابه 13

 3893333              33/8 - 16             16                        شنبهیک شنبه و                      05/6/79و  00 ري پروژه                                    حسابدا 10

 مي باشد.  معتبر امه+ صدور گواهينشامل هزينه های آموزش + هزينه مدرس+ متون آموزشي + ناهار و پذيراييها شهريه دوره* 

 D-PEY-142تخفيف مي باشد. (  %15مشمول  و باالتر نفر 5 برايو  %13 و باالتر نفر 3) ثبت نام براي  تخفيف ثبت نام گروهي توجه :* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 88313113-03جهت کسب اطالعات بيشتر و دریافت بروشور هر یک از دوره ها و ثبت ناام باا شاماره تلفان هااي  خواهشمند است 

   .( تماس حاصل فرمایيد058و  059)داخلي  احمدي زادهخانم 
 

 : چگونگي ثبت نام 
 ir 833183333333333378503033یا شاماره شابا  78503033اره ارسال معرفي نامه و فيش واریز شهریه به حساب جاري شم

  88331065به نام مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ایران از طریق دورنگار  سپهبدقرنيبانک تجارت شعبه شهيد 

WWW.IRTCI.COM             IRTCI@IRTCI.COM 

 

 مرکز آموزش و 

تحقيقات صنعتي  

 ايران

 033شماره  –خيابان ایرانشهر شمالي  –خيابان کریم خان زند  –تهران  نشاني:

  اقتصادی و بازرگانی، حسابداری و مالیدوره های 
 9317سال  ماه شهریور
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