
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی اداری/مدیریتی/عمومیعناوین دوره ردیف

 25/01/99 اصول بایگانی ، روشهای طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک 1

 25/02/99 توانمندسازی مسولین دفاترمدیران ) منشی گری حرفه ای ( 2

 28/02/99و27 گزارش نویسی و شیوه  نگارش نامه های اداری  3

 18/03/99و17 بررسی قانون کار و تامین اجتماعی براساس آخرین تغییرات )قراردادهای پرسنلی،حقوق و دستمزد( 4

  22/03/99 اینفوگرافیک ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی  5

 18/01/99 روانشناسی صنعتی  و تحلیل رفتار متقابل در سازمان  6

  26/01/99 ن و سیستم پیشنهاد هانظام مشارکت کارکنا 7

 08/02/99 کارگاه تکنیک های حل مساله و تصمیم گیری   8

 10/02/99 مهارتها و تکنیک جذب و مصاحبه استخدامی با رویکرد شایستگی ها 9

  22/02/99 روشهای ایجاد انگیزش جهت بهره وری کارکنان  10

  30/02/99و29 توسعه مهارت های سرپرستی پیشرفته  11

 04/03/99 طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد) با رویکرد ارزیابی عملکرد کارکنان ( 12

 10/03/99 (Team Workingروشهای نوین تیم سازی ) 13

14 EXCEL 27/03/99و26 پیشرفته  

  31/02/99 نوین نیازسنجی(مدل ) با تاکید بر ISO 10015:1999 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد 15

 20/03/99 (CIPOالگوهای ارزیابی و اثربخشی آموزش )  روش کرک پاتریک، فیلیپس، هالتون ، 16

  21/03/99 استراتژی و مدلهای نوین در مدیریت منابع انسانی  17

  28/01/99 مدیریت و حفاظت اسناد،مدارک و امحاء اوراق زائد در سازمان 18

 13/02/99 مات و مهارتهای پیشرفته حراستیاصول انتظا 19

 08/03/99 اصول ارتباطات حرفه ای و روابط عمومی موثر )ویژه شاغلین حراست و انتظامات ( 20

 11/02/99 توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات در سازمانها ) اصول و فنون پذیرایی وتشریفات( 21

 25/02/99 نها )ویژه پرسنل خدمات و نظافت(تکنیک های نظافت و بهداشت در سازما 22

 27/02/99 اصول بازرسی و بهداشت مواد غذایی در آشپزخانه های صنعتی  23

  اداره آموزش و منابع انسانی محترم مدیریت 

 باسالم و احترام ؛ 

و با توجه به  موسسه نوآوران صنعت پویای پیشرو با هدف ارائه آموزش، مشاوره ، تحقیق و پژوهش استحضار آن مقام محترم میرساندبه 

 .می نماید برگزار به شرح زیرانفرادی(  –شیوع بیماری کرونا دوره های آموزشی را به صورت  مجازی )اختصاصی 

 هااست نسبت به برگزاری دوره خواهشمندخدمت شما بزرگواران ارسال می گردد  1399 تقویم دوره های آموزشی مجازی بهاربدینوسیله 

 مبذول فرمائید.اقدامات الزم را 
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 برگزاری تاریخ مالی/ بازرگانی/ فروش آموزشی هایدوره عناوین ردیف

 16/02/99 تامین مالی طرح های نفت و گاز و از طریق بانک و اوراق بهادار 24

 31/02/99 پولشویی و راه های مبارزه با آن )با تاکید بر نکات قانونی و اجرایی( 25

 03/99/ 21و20 قوانین مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات معامالت فصلی  26

 09/02/99و08 حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده محصول  27

   22/02/99 ی و سرمایه گذاری بورس  وشیوه های سودآور 28

 01/03/99الی/31/02 در حسابداری  EXCELکاربرد  29

 04/03/99و03 بررسی آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی  30

   25/03/99 حسابداری حقوق و دستمزد  31

  24/02/99  2010سیستم سفارشات و خرید خارجی با تاکید بر اینکوترمز  32

  23/02/99و22 فنون و مذاکره و قراردادهای بین المللیاصول،  33

  20/03/99و19 اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی 34

 11/02/99 استراتژیهای افزایش فروش در دوره های رکود ،تورم و کاهش تقاضا 35

  11/03/99 دوره جامع دیجیتال مارکتینگ  36

 برگزاری تاریخ لجستیک / انبار  /مهندسی آموزشی هایدوره اوینعن ردیف

  03/02/99وEPC-PC 02مدیریت هزینه در پروژه های  37

  24/02/99وPMBOK 23 استاندارد اساس بر پروژه مدیریت 38

 BUSINESS PLAN  12/03/99کارگاه تدوین طرح کسب و کار  39

  20/03/99و19 (MRP I & MRP II)برنامه ریزی احتیاجات مواد و منابع تولید  40

  10/02/99و09 برنامه ریزی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین 41

  31/03/99 اصول کارپردازی، برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات  42

 16/02/99و15 اصول انبارداری نوین و استفاده بهینه از فضای انبار 43

 22/02/99و21 روشهای پیشرفته بازرسی و دریافت کاال در انبار    44

 11/03/99و10 عملیات انبارو ایمنی انبارهای صنعتی  45

  25/03/99و24 ) با الگوی تامین و سفارش دهی در کنترل موجودی (      MRO بهینه سازی مدیریت قطعات یدکی و انبارداری 46

 برگزاری تاریخ کیفیت  هایعناوین دور ردیف

  31/01/99وISO 9001:2018  30اندارد مبانی و تشریح الزامات براساس است 47

  5S 20/02/99آرایستگی محیط کار  IDS578استاندارد  48

  30/02/99وMINI TAB 29با استفاده از نرم افزار  (SPC)کنترل کیفیت آماری  49

  ISO 17025   06/03/99تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت در  اندازه گیری تحلیلی براساس استاندارد  50

  07/03/99وSPSS 06تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  51
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 برگزار نمایداختصاصی برای  سازمان درخواستی به صورت مجازی  این موسسه آمادگی دارد دوره های فوق را به طور . 

    موسسه امکان پذیر میباشد.طریق سایت مجازی  ازشخصی (  – یدوره های آموزشی به صورت انفرادی )سازمانثبت نام 

 در ارتباط باشید.      هشمندم جهت هماهنگی،استعالم برگزاری دوره ها وکسب اطالعات بیشتر با کارشناسان مربوطهخوا 

  میباشد. 09022890015و  09332890015شماره تلگرام و واتس اپ موسسه    
 

 

                        

 

 

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی فنی مهندسی تخصصی عناوین دوره ردیف

  18/02/99وPM  17شاخص کلیدی عملکرد در حوزه نگهداری و تعمیرات  50

  27/03/99وTPM   26رویکردی به نگهداری/ تولید بهره ور فراگیر  51

  25/02/99و24 طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس  52

 CIP 21/03/99شستشوی شیمیایی آب شیرین کن اسمز معکوس  53

  RODATA 22/03/99ثبت و پایش عملکرد آب شیرین کن اسمز معکوس توسط نرم افزار  54

  14/02/99و13 (Alignment کوپلینگ ها و اصول هم محورسازی آنها ) االیمنت ها  55

  14/02/99و13 اصول عیب یابی و نگهداری و تعمیرات پمپ های صنعتی 56

 23/02/99و22 بهره برداری،عیب یابی و نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای صنعتی  57

  06/03/99و05 بازرسی فنی ماشین آالت و تجهیزات مکانیکی 58

 25/03/99و24 خنک کنندهتعمیر و نگهداری چیلرها و دستگاههای  59

 25/01/99و24 سرویس نگهداری دوره ای و  پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی 60

  15/02/99وAC 14) و  (DCاصول عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات موتورهای الکتریکی  61

 6/02/99و15 عقه    راحی سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاط 62

  08/03/99و07 رانسفورماتورهای توزیع و قدرتتعمیر و نگهداری ت 63

  22/02/99وISO50002 21 اصول ممیزی فنی انرژی بر اساس استاندارد 64

 برگزاری تاریخ HSEایمنی و بهداشت و / آموزشی هایعناوین دوره ردیف

 24/01/99و14000ISO  23مستندسازی و ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی  65

  27/01/99 یمنی فنی وتخصصی در باالبر و جرثقیل هااپراتوری و ا 66

  HSE  18/02/99بکارگیری شاخص ها در ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت 67

  06/03/99و05 (PSMاصول استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ) 68

  ESHIA 07/03/99ارزیابی تاثیرات زیست محیطی  69

  HSE 10/03/99چگی سرمایه در سیستم مدیریت نقش مدیریت یکپار 70

 با سپاس

موزشالهام الماسی/مدیرآ  
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