
 

 
 

 

 

  
  

 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 معدني  مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

 برگزار مي نمايد.  شرح جدول ذيل به 9317سال  ماه شهريور ررا د آموزش و منابع انساني مديريت و فنون اداریدوره هاي آموزشي 
 به اين مرکز معرفي نمايند. 66319388لذا خواهشمند است دستور فرماييد کارشناسان و تکنسين هاي ذيربط را از طريق دورنگار 
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 روز تاريخ برگزاری عنوان دوره / سمينار
 مدت

 )ساعت(
 ساعات برگزاری

 شهريه 

 ) ريال (

 000/800/3 30/8 – 00/16 16 شنبه و یکشنبه 4/6/79و3 فرهنگ و اخالق سازمانی 1

 000/500/2 14 -18 12 شنبه تا دوشنبه 5/6/79و4و3 آشنایی با مراحل چاپ 2

 000/800/3 30/8 – 00/16 16 دوشنبه و سه شنبه 6/6/79و5 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران 3

 000/440/2 30/8 – 00/16 8 یکشنبه 11/6/79 مدرناصول و روش های بایگانی  4

 000/780/3 30/8 – 00/16 16 دوشنبه و سه شنبه 13/6/79و12 اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی 5

 000/200/4 30/8 – 00/16 16 چهارشنبه و پنجشنبه 15/6/79و14 مدیریت امور اداری و کارگزینی 6

 000/180/4 30/8 – 00/16 16 چهارشنبه و پنجشنبه 15/6/79و14 اصول و فنون روابط عمومی 9

 000/650/4 30/8 – 00/16 16 شنبه و یکشنبه 18/6/79و19 الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش 8

 000/280/4 30/8 – 00/16 16 شنبه و یکشنبه 18/6/79و19 مدیریت برون سپاری 7

 000/790/3 30/8 – 00/16 16 و سه شنبهدوشنبه  20/6/79و17 اصول مدیریت و سرپرستی )پیشرفته( 10

 000/800/5 30/8 – 00/16 24 سه شنبه تا چهارشنبه 22/6/79و21و20 طبقه بندی مشاغل کارگری 11

 000/750/3 30/8 – 00/16 16 چهارشنبه و پنجشنبه 22/6/79و21 فنون پذیرایی و تشریفات 12

 000/200/4 30/8 – 00/16 16 شنبه و یکشنبه 25/6/79و24 گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری 13

 000/460/2 30/8 – 00/16 8 شنبه 24/6/79 مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها 14

 000/300/4 30/8 – 00/16 16 و دوشنبه یکشنبه 26/6/79و25 روابط عمومی تجاری و صنعتی 15
 

 مي باشد.  معتبر + صدور گواهينامه+ ناهار و پذيراييآموزش+ هزينه مدرس+ متون آموزشيشامل هزينه های ها شهريه دوره* 

 تخفیف می باشد. (  %15مشمول  و باالتر نفر 5 برایو  %10 و باالتر نفر 3) ثبت نام برای  تخفیف ثبت نام گروهی* توجه : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11882888-02باا شاماره تل ان هااي  و دريافت بروشور هر يک از دوره ها و ثبت ناام جهت کسب اطالعات بيشتر واهشمند استخ 

 FA-PEY-415 .( تماس حاصل فرماييد052 و 052)داخلي  خانم روشن
 

 : چگونگي ثبت نام 
 ir 122812222222222201508022يا شاماره شابا  01508022ارسال معرفي نامه و فيش واريز شهريه به حساب جاري شماره 

  11828085به نام مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران از طريق دورنگار  سپهبدقرنيبانک تجارت شعبه شهيد 

WWW.IRTCI.COM             IRTCI@IRTCI.COM 

 

 

 مرکز آموزش و

 تحقيقات صنعتي ايران 

 233شماره  –خیابان ایرانشهر شمالی  –خیابان کریم خان زند  –تهران  نشاني:
 

  مدیریت و فنون اداریدوره های 
 9317سال  ماه شهریور آموزش و منابع انسانی

                                 

  

http://www.irtci.com/
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