
 

 
 

 

 

  
  

 رم آموزش و توسعه منابع انساني مدير محت
 

 ، و احترامبا سالم 

به منظور ارتقاي دانش شغلي و علمي کارشناسان و تکنسين هاي سازمانها و واحدهاي صنعتي و  مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

 9317سال  ماه شهريور را در (R & D)عه و تحقيق و توس ، حقوقي و مديريت انرژیمهندسي فنيمعدني دوره هاي آموزشي 

 برگزار مي نمايد.  شرح جدول ذيل به

 به اين مرکز معرفي نمايند. 66319388لذا خواهشمند است دستور فرماييد کارشناسان و تکنسين هاي ذيربط را از طريق دورنگار 
 

ف
دي

ر
 

 روز تاريخ برگزاری عنوان دوره / سمينار
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاری

 ريه شه

 ) ريال (

 333/183/4 33/16الی  33/8 16 شنبه و یکشنبه 4/6/79و3 اصول بازرسی پروژه های عمرانی 1

 333/153/4 33/16الی  33/8 16 شنبه و یکشنبه 11/6/79و13 (SRM)مدیریت ارتباط با تامین کنندگان  2

3 
در پروژه های  (M&V)اندازه گیری و صحه گذاری 

 ISO 50015ساس استاندارد صرفه جویی انرژی بر ا
 333/363/2 33/16الی  33/8 8 یکشنبه 11/6/79

 333/123/4 33/16الی  33/8 16 چهارشنبه و پنجشنبه 15/6/79و14 ممیزی انرژی کوره ها جهت کاهش مصرف سوخت 4

5 
 قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای

 قانون تامین اجتماعی 38ماده 
 333/533/2 33/16الی  33/8 8 پنجشنبه 15/6/79

 333/283/4 33/16الی  33/8 16 شنبه و یکشنبه 18/6/79و19 مدیریت برون سپاری 6

9 
 و نقش و استقرار آن (R&D)تحقیق و توسعه 

 (مقدماتیدر بنگاه های صنعتی و معدنی )
 333/333/13 33/16الی  33/8 43 یکشنبه تا پنجشنبه 22/6/79تا  18/6/79

8 
 ارزیابی پیمانکاران اصول و روش های

 و تامین کنندگان
 333/353/4 33/16الی  33/8 16 چهارشنبه و پنجشنبه 22/6/79و21

 333/443/5 33/16الی  33/8 16 چهارشنبه و پنجشنبه 22/6/79و21 مدیریت مالی پروژه ها و طرح های عمرانی 7

13 
 لجستیک و برنامه ریزی حمل و نقل جامع

 )داخلی و خارجی(
 333/353/4 33/16الی  33/8 16 چهارشنبه و پنجشنبه 22/6/79و21

 333/163/4 33/16الی  33/8 16 شنبه و یکشنبه 25/6/79و24 اصول ایمنی و شناخت انواع آسانسورها 11

 333/553/4 33/16الی  33/8 16 شنبه و یکشنبه 25/6/79و24 و آنالیز تاخیرات Claimمدیریت ادعا و اصول  12
 

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

 تخفیف می باشد. (  %15مشمول  و باالتر نفر 5 برایو  %13 و باالتر نفر 3) ثبت نام برای  تخفیف ثبت نام گروهی* توجه : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آقااي  11882888-02با شماره تلفن هاي  و دريافت بروشور هر يک از دوره ها و ثبت نام بيشتر جهت کسب اطالعات خواهشمند است

 FA-PEY-412 .( تماس حاصل فرماييد082 و 080مولوي )داخلي 
 

 : چگونگي ثبت نام 
 ir 122812222222222201208022يا شاماره شابا  01208022ارسال معرفي نامه و فيش واريز شهريه به حساب جاري شماره 

  11828082به نام مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران از طريق دورنگار  سپهبدقرنيبانک تجارت شعبه شهيد 

WWW.IRTCI.COM             IRTCI@IRTCI.COM 

 

 

 وزش ومرکز آم

 تحقيقات صنعتي ايران 

 233شماره  –خیابان ایرانشهر شمالی  –خیابان کریم خان زند  –تهران  ي:نشان
 

و  ، حقوقی و مدیریت انرژیمهندسی فنی/دوره های 
 9317سال  ماه شهریور (R & D)تحقیق و توسعه 
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