
                                                                                                                   
 

 
             

         
 
 

      
     

 

 

 

  

اي تولیدي ، انجام مشاوره ، تحقیق و پژوهش به واحده با هدف ارائه آموزش و 19در سال  نوآوران صنعت پویاپیشرومؤسسه 

 . این موسسه داراي تائید صالحیت از شركت ملي نفت ایران میباشد.عتي و خدماتي كشور تاسیس گردیدصن

 

 صنعت پویاپیشرو نوآورانموسسه و فعالیت های آموزشی  اهداف 

 
 آموزش و ارتقا دانش متخصصین و كارشناسان محترم صنعت 

 هاي آموزشي در قالب پروژه و برگزاري دورهت در خصوص موضوعات مختلف صنعارائه خدمات مشاوره 

هاي آموزشي كه باالترین اثربخشي و كارایي را دورهمبني بر برگزاري طراحي و تدوین موضوعات علمي و كاربردي و تخصصي     

 براي فراگیران محترم به همراه داشته باشد. 

 صنعت  مجري برگزاري همایش و سمینارهاي مرتبط با آموزش    

دوره آموزشي در  886 ل موسسه وحدر م موزشيآدوره  026 بیش از تاكنون توانسته استنوآوران صنعت پویاپیشرو مؤسسه   

با همكاري موفقیت كه این به انجام رساندنفر ازشاغلین در سطوح مختلف صنایع  02866 و آموزش حدودمحل كارخانجات 

با مؤسسه همكاري دارند و با تكیه بر دانش و  ثابت و غیرثابتبه صورت دانشگاه كه  و  اساتید بخش صنعت صمیمانه مشتریان،

  . به دست آمده است ي پرسنل مؤسسه،یاجرا سوابق تجارب فني و

 

  فعالیتهای آموزشی مؤسسه:  

 

ورد فعالیتهاي آموزشي مؤسسه درحیطه خاصي محدود نمي گردد و هر آنچه كه در زمینه سیستم هاي مدیریتي و منابع انساني م

نیاز جامعـــه صنعتي و خدماتي كشور باشد در مجموعه فعالیتهاي مؤسسه مي گنجد و نحوه ارائه خدمات آموزشي این مؤسسه 

به صورت برگزاري دوره ها و سمینارهاي آموزشـــــي درمحل مؤسسه و یا درمحل سازمانها و واحدهاي تولیدي ، صنعتي و 

 .  مي باشد (In House)خدماتي 

با حضور  ISO 96691 مشاوره در خصوص  پروژه و همچنین بدو استخدام هايدوره قالبندین پروژه پیمانكاري در چ اجراي

 اساتید مجرب و تیم مربوطه 

 

 

 

 آشنایی با مؤسسه نوآوران صنعت پویا پیشرو

 



 

 

 

 

 

 

 بزرگي را در سال سمینارهاي هاي آموزشي مسئولیت برگزاري عالوه بر برگزاري دورهنوآوران صنعت پویا پیشرو  موسسه

 از جمله : داشته است كه  10

  نظام سالمت اداريسمینار 

  با همكاري مجموعه ایران خودرو  نظام هاي مشاركتي  ادل تجارب با شركتهاي برتر در حوزهآشنایي متقابل و تبسمینار 

 سمینار قانون مالیات بر ارزش افزوده 

  تكنیک هاي بهبود فرآیند آموزش با تاكید بر تعامل  نیازسنجي و اثربخشي آموزشسمینار 

 و برنامه ریزي آموزش با رویكرد نیازسنجي الزامات مدیریت آموزشي در طراحي مدل هاي شایستگي كارگاه آموزشي  

 

 رایه خدمات آموزشی در قالب گروه های آموزشی :ا  

 

 فنی و مهندسی  کیفیت و استانداردهای بین المللی 

 صنایع برق و الكترونیك  صنایع سیمان 

 اقتصادی و بازرگانی  اشی و سرامیكصنعت ک 

 مدیریت  صنایع سیم و کابل 

 کار و تامین اجتماعی  صنایع فلز ی 

  آب و تكنولوژی تولید آب خالص  صنایع غذایی 

 تعمیر  و نگهداریP.M  تكنولوژی جوش 

  تاسیسات(UTILITY)   محیط زیست 

 میكروبیولوژیك  ای ایمنی و بهداشت حرفه 

  سیستم های مدیریت در صنایع دارویی  ش و بهبود بهره وریسنج 

 ) داروسازی صنعتی ) فارماسیوتیكس  آوری اطالعات و کامپیوتر  فن 

 صنایع آرایشی و بهداشتی  وبهینه سازی مصرف انرژی انرژی 

 صنایع شوینده  روابط عمومی و تبلیغات 

 صنایع سلولـزی  ماشین ساز ی 
   

 

اسان مجرب بخش صنعت و دانشگاه سازمان یافته و به منظور هریک از گروههاي فوق با همكاري تعدادي از اساتید و كارشن

طراحي  دوره هاي جدید و تجدید نظر در محتواي دوره هاي موجود و بررسي نظریات مشتریان و انطباق با نیازهاي و اقعي 

 فعالیت دارند .  صنایع ، كمیته اي مركب از اساتیــــــد ، متخصصین و همچنین كارشناسان این مؤسسه
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 لیست شرکتها و سازمانهایی که از خدمات آموزشی این موسسه استفاده نموده اند به شرح ذیل میباشد:                                          
 ارس خودرو دیزل  گنجینه عصاره طبیعت نوشاد شركت اورند پالستیک شركت غالت خلیج  شركت پتروشیمي الله

 آلومیناي ایران  شركت محیا دارو شركت ایترک شركت الكتروپیک سالميپژوهشكده شهید ا

 احیا سپاهان  شركت سیمان تهران شركت رضوان شكالت  شركت سپید طب نیا شركت فوالد یزد

 بیمه پارسیان  شركت ملي نفت ایران شركت مس میدوک سیمان یاسوج  شركت فارما شیمي

 بانک پارسیان  شركت پتروشیمي مارون بهساز ملتشركت  شركت روژین تولید شركت ایسیكو

 بانک صادرات  شركت پتروشیمي امیر كبیر شركت كیمیا سالمت شركت مهر دارو فوالد آلیاژي ایران

 پاالیشگاه گاز ایالم  پاالیشگاه گاز فجر جم  شركت كیمیدارو شركت آتي فارمد شركت پتروشیمي فجر

 پتروشیمي مروارید عملیات انتقال گاز  96منطقه  شركت سجاد داروي شرق ان فارمدشركت بیوس شركت ایران خودرو تبریز

 پتروشیمي الله  عملیات انتقال گاز  1منقطقه  شركت سبحان آنكولوژي شركت زیست دارو دانش شركت تهران دارو 

 شیمي خوزستان پترو عملیات انتقال گاز 1منطقه  شركت نانو الوند شركت روناک دارو داروسازي ابوریحان

 پارس جنوبي  عملیات انتقال گاز  0منقطه  شركت رها دارو شركت داروسازي لقمان داروسازي رازک

 پتروشیمي زاگرس  عملیات انتقال گاز 8منقطه  شركت داروسازي امین شركت اكسیر نانو سینا شركت سپید یاس

 پاریز پیشرو  عملیات انتقال گاز  4منقطقه  شركت پتروشیمي كرمانشاه شركت دلتا دارو شیشه و بلور كاوه 

 گهر روش  عملیات انتقال گاز  0منقطه  شركت ملي نفت ایران بین الملل شركت رویان دارو سیمان قشم

 گلگهر سیرجان   نفت و گاز اروندان  شركت بورس كاال شركت رز فارمد شركت كرمان موتور

 بیمه ایران  نفت و گاز شرق  شركت نفت ایرانول شركت جابرابن حیان شركت داروسازي شهید قاضي

 شركت بهار روب نفت و گاز غرب  پاالیشگاه نفت و گاز شهید هاشمي نژاد شركت كیش مدي فارم شركت درسا دارو

 پتروشیمي مارون  پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي  شركت سني پالستیک شركت نیلپر شركت ارتباطات سیار

 تام ایران خودرو شركت ملي نفت مركزي  شركت مینا دارو شركت داروسازي ابوریحان آریا ساسول پتروشیمي و پلیمر

 صنایع دفاع  لوله سازي ماهشهر  شركت تهران دارو شركت گلوكزان شركت تدبیر داروي تابان

 پارچین  مركز بهشتي جم   شركت پارس شیمي شركت بهرود اترک شركت دوستكام

 پژوهشكده هوافضا  نفت و گاز زاگرس جنوبي  شركت گل دارو گروه صنعتي و معدني گل گهر سیرجان یرشركت داروسازي اكس

 صنایع شهید باكري نفت و گاز سرخون وقشم  كارخانجات داروسازي دكتر عبیدي شركت داروسازي ثامن شركت داروسازي الهاوي

 چاي گلستان  نول نفت ایرا شركت سینا ژن شركت ایران ناژو شركت داروگستر رازي

 دخانیات ایران  ایران خودرو  شركت ایمیدرو شركت فرآیند شیمي حكیم شركت داروسازي اكتووركو

 دیوان محاسبات ایران  ایران خودرو دیزل  شركت كاوه سودا شركت سبحان دارو شركت ایران ممكو

 شركت زمزم ایران  برزكارخانجات كابل ال شركت پتروشیمي خارک شركت روز دارو شركت دارو پخش

 شركت بسته بندي كاچ شركت داملران رازک شركت داروسازي بهسا
شركت سیم و كابل هدایت 

 الكتریک سپاهان
 سیمان تهران

 سیمان هرمزگان  شركت سیم و كابل پویا صنعت شركت داروسازي دانا شركت داروسازي ایران هورمون شركت داروسازي نانوالوند

 سیمان خوزستان  شركت سیم و كابل آمل كارخانجات چاي احمد شزكت آریوژن دشركت واریان فارم

 صنایع شهید جوالیي  شركت سیم و كابل اسپادان به سیم شركت سیمان زابل شركت البرز دارو شركت پتروشیمي رازي

 ن خوزستانشركت سیما شركت سیم و كابل اصفهان شزكت سیمان المرد آزمایشگاه مهر صنایع الستیكي پارمیدا

 شركت نفت و گاز شرق شركت سیم و كابل هادي كاج شركت داروسازي دینه فوالد خراسان  شركت باختر بیو شیمي

 شركت سیم و كابل مغان شركت نفت و گاز شرق فوالد اكسین شركت سبز دارو
شركت بهره برداري نفت 

 و گاز زاگرس جنوبي

 شركت فوالد آلیاژي ایران شركت داروسازي توفیق دارو یم و كابل سهند دامغانشركت س لبنیات پاک  شركت داروسازي سامي ساز

 شركت بیمه ایران خودرو شركت آلومیناي ایران شركت سیم و كابل تک شركت مس بابک  شركت فوالد اكسین

 بانک سامان شركت احیا سپاهان شركت سیم و كابل سمنان پتروشیمي شازند  شركت ماشین سازي اراک

  شركت طبیعت زنده)سینره( پاالیشگاه فجر جم پایانه غالت خلیج فارس پارسیان ه صنعتي ذوب فلزات فجرگرو

  شركت داروسازي كیمیا گران امروز شركت زامیاد پخش دارویي هجرت شركت قاسم ایران

   منطقه ویژه ماهشهر  پتروشیمي بندرامام  پتروشیمي مبین 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 ره های برگزار شده این موسسه تاکنوندو تعدادی از لیست

 نام دوره / سمینار ردیف نام دوره /سمینار ردیف
 فیلتراسیون در صنعت سیمان 92 ارتباط موثر 1

9 5S 03 امداد و نجات 

 بهداشت و روان 01 قانون كار 0

 بهداشت و روان 09 نگارش و مكاتبات 4

 حل مساله 00 پاكسان 5

 گزارش نویسي فني 04 اصول و فنون مذاكره 6

 اصول انبارداري 05 امداد و نجات 7

 كنترل كیفي لبنیات 06 ممیزي انرژي 8

 GSP&GDP 07 فنون پذیرایي و تشریفات 2

 سازي آمپولGMP 08 اصول و روشهاي نظافت 13

 فنون پذیرایي و تشریفات 02 فنون پذیرایي و تشریفات 11

 ین دفاترتوانمندسازي مسئول 43 حفاظت فیزیكي 19

 هفت ابزار كیفیت 41 اصول سرپرستي 10

 روانشناسي فروش 49 ارگونومي عمومي 14

 آشنایي با روشهاي اتصال كامپوزیت 40 اصول فروشندگي 15

 METHOD VALIDATION 44 اصول انبارداري 16

 استانداردهاي شناورهاي كامپوزیت 45 تكنیک هاي كاهش ضایعات 17

 كمكهاي اولیه و امداد 46 حمل و نقل جاده اي 18

 ایمني و آتش نشاني 47 كار تیمي 12

 پدافند غیر عامل 48 ایمني و آتش نشاني 93

 رویكرد فرایند تعمیرات 42 رویكرد فرآیند كاال 91

 مدیریت رفتارسازماني 53 نقشه خواني برق 99

 كمكهاي اولیه و امداد 51 گزارش نویسي فني 90

 و مكاتبات ادارينگارش  59 حل مساله 94

 حفاظت گفتار 50 ایمني و آتش نشاني 95

 IMS 54 معرفي صنعت نفت 96

 پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي  55 آمادگي و مقابله با سوانح جسي 98
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره / سمینار ردیف نام دوره /سمینار ردیف
 ارکحفاظت اسناد و مد 87 مدیریت واكنش در شرایط اضطراري 56

 آشنایي با فرهنگ و الگوهاي رفتاري در صنعت نفت 88 رویكرد فرآیندي رستوران 57

 گزارش نویسي 82 مباني برق 58

52 AVR 23 تهدیدات و تخلیه تلفني 

 مقررات پرسنلي و اداري 21 نرم افزار كامفار 63

 پروانه كار سردو گرم 29 گزارش نویسي فارسي 61

 تعمیر كامپوزیت و ژلكوت 20 ازاستانداردهاي نفت و گ 69

 ارتباط موثر 24 نظام پیشنهادات 60

 اصول فروشندگي 25 رویكرد ویژه فرایند 64

 روانشناسي فروش 26 كار تیمي 65

 پیشرفتهp.m 27 حل مساله 66

 تضمین كیفیت 28 خالقیت 67

 زبان بدن 22 ارزیابي و محاسبات اقتصادي پروژه ها 68

 تكنیک هاي كاهش هزینه fpga 133مجتمع دیجیتال در آي سي هاي طراحي مدارهاي  62

 تكنیک هاي پذیرایي 131 بسته بندي دارو 73

 بهداشت و روان محیط كار 139 اورینگ و سیل ها 71

 rcmقابلیت اطمینان  hse 130توانمندسازي منابع انساني ویژه همكاران  79

 انبارداري نوین 134 اقتصادمهندسي 70

 مبدلهاي حرارتي 135 ربوژنراتورتو 74

 tpm 136 مدیریت روابط عمومي با تاكیدبر رویكردهاي نوین 75

 اسیابهاي غلتكي 137 خوردگي 76

 بررسي رفع عیوب تغییر رنگ 138 اورینگ و سیل ها 77

 خالقیت 132 مدیریت تغییر 78

 حل مساله 113 اقتصادمهندسي 72

 ني شیرهاي صنعتياصو ل و مبا 111 توربوژنراتور 83

 واكنش در شرایط اضطراري 119 مدیریت روابط عمومي با تاكیدبر رویكردهاي نوین 81

 آمادگي و مقابله با سوانح جسمي 110 خوردگي 89

 آمادگي واكنش در شرایط اضطراري 114 تجهیزات الكتریكي 80

 هیدرولیک مقدماتي 115 تعمیر و نگهداري شیراالت صنعتي 84

 پنیوماتیک مقدماتي 116 ت استرسمدیری 85

 پیشگیري از آسیبهاي اجتماعي 117 كاهش ضایعات درانبار 86



 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره / سمینار ردیف نام دوره /سمینار ردیف
 مهارتهاي زندگي 147 ارگونومي عمومي 118

 ارتباط موثر با مدل جهاني دیسک 148 آئین نامه هاي بیمه اي 112

 استانداردهاي برق 142 زندگيمهارتهاي  193

 تعمیر و نگهداري pm 153 فتوشاب 191

199 spss 151 perimavera 

190 method validation 159 پمپهاي آتش نشاني 

 ایمني فرآیند 150 ایمني حمل بار با جرثقیل 194

 ایمني مخازن 154 امور گمركي و ترخیص كاال 195

 وميارگونومي عم 156 كار در ارتفاع 196

 پمپ 157 طرح تكریم ارباب رجوع 197

 مدیریت ریسک 158 روشهاي حل مساله 198

 مهندسي انبار 152 مدیریت استرس 192

 تامین اجتماعي 163 تكنیكهاي برنامه ریزي 103

 اصول بایگاني 161 معایب ایجاد شده در رنگ 101

 متره برآورد 169 نگارش و مكاتبات اداري 109

 متریال سلكشن 160 مقدماتي پنیوماتیک 100

 عیب یابي بیرینگ غلتشي 164 نقشه خواني برق 104

 كمكهاي اولیه و امداد 165 تعمیر و نگهداري شبكه هاي گاز 105

 ایمني در انبار 166 مدیریت مالي براي مدیران غیرمالي 106

 اصطالحات دارویي 167 طرح تكریم ارباب رجوع 107

 تصاد و انرژي و بهره ورياق 168 روابط عمومي 108

 رفتار سازماني 162 روانكاري 102

 بهداشت و روان محیط كار 173 منشي گري 143

 بهداشت و روان محیط كار 171 بیرینگ 141

 رفتار سازماني 179 ارتعاشات 149

 حل مساله 170 روانكاري صنعتي و كاربرد آنها 140

در فوالدهاو دگرگوني هاي فازي یا گرام هاي تعادلي  144

 آلیاژهاي مهندسي

174 
 مدیریت اقتضایي

 امنیت شبكه 175 مدیریت خوردگي 145

 منابع انساني 176 سوانح جسمي 146

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره / سمینار ردیف نام دوره /سمینار ردیف
 روانشناسي صنعتي 936 مناقصات 177

 و گاز  كاربرد تكنولوژي در صنعت نفت 937 مدیریت استرس 178

 مهارتهاي كاربردي مدیریت 938 قراردادها 172

 ایمني جوشكاري و برشكاري 932 گزارش نویسي 183

 ایمني و آتش نشاني 913 پایش تجهیزات دوار 181

 مددكاري جامعي 911 سازمانهاي شاد و موفق 189

 مدیریت عملیات امداد و نجات 910 پایش خوردگي 180

 حسابداري حقوق و دستمزد 914 هره برداري و كاربرد آنهاكمپرسورها و اصول ب 184

185 PIPING 915 همراستاسازي ماشینهاي دوار 

 اشناي با عوامل زیان آور شیمیایي 916 1669ایزو 186

 آئین نگارش و مكاتبات اداري 917 مهندسي انبار 187

 QRM 918 پایش خوردگي 188

 بازرسي آزمایشگاه 912 شیرهاي صنعتي 182

 سرپرستي 993 مبدلهاي حرارتي 123

 حفاظت اسناد و مدارک 991 ارتعاشات 121

 مدیریت بحران 999 خرید و تداركات 129

 الكتروپیک 990 دانه بندي و علم آن 120

 اصول حفاظت الكتریک 994 ریگري و استانداردهاي نفت 124

 فرآیند نم زدایي و خشک سازي 995 مهارتهاي رفتاري 125

126 Eplan 996 تعمیر و نگهداري توربین هاي بخار 

 تعمیرو نگهداري انواع باطري ها 997 هیدرولیک مقدماتي 127

 رنگ آمیزي سازه هاي كامپوزیتي و فلزي 998 شناخت كاربرد سیلندرها و جک هاي هیدرولیک 128

 هره برداريتوربین هاي گازي اصول نگهداري و ب 992 نگهداري و عیب یابي فن هاي صنعتي 122

 روانكاري 903 ماكرو نویسي 933

 روابط عمومي 901 مدیریت خرید و سفارشات خارجي 931

 گیربكس 909 مدیریت عملیات امداد و نجات 939

 ترانسهاي اندازه گیري 900 طراحي نوار نقاله 930

 ترانسهاي قدرت 904 هیدرولیک پیشرفته 934

 piping 905 تولید كنترل كاهش هزینه ها و ضایعات در 935

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نام دوره / سمینار ردیف نام دوره /سمینار ردیف
 اندیشه هاي امام و دیدگاه هاي مقام معظم رهبري 962 واكنش در شرایط اضطراري 906

 روانكاري 973 آئین نگارش 907

 هیدرولیک پیشرفته 971 واكنش در شرایط اضطراري 908

902 gmp علم دانه بندياصول  979 عمومي 

 آمادگي و اكنش در شرایط اضطراري 970 تجهیزات انتقال مواد 943

 catia 974 نحوه ارتباط با مشتري 941

 lcاعتبارات اسنادي  975 مهارتهای ارتباطی و کنترل خشم 949

940 icdlایمني و آتش نشاني 976 2 درجه 

 دیریتمهارتهاي كلیدي م 977 عیب یابی و تعمیرات گیربکس 944

945 vip 978 برنامه ریزي استراتژیک 

 آمادگي و اكنش در شرایط اضطراري 972 روشهای تدوین شرح فنی اقالم 946

 روانشناسي برخورد 983 اصو ل  و فنون مذاکره 947

 بهره برداري پمپ ها 981 مدیریت انبار و انبارداری 948

 مدیریت رفتار سازماني 989 طبقه بندی مشاغل 942

 قانون برگزاري مناقصات 980 اصول و مبانی مدیریت سازمان 953

 وظایف مسئولین دفاتر 984 امداد و نجات 951

959 f&g 985 استانداردهاي مكانیک 

 مبدلهاي حرارتي lc 986اعتبارات اسنادی  950

 فرهنگ نوین تعمیر و نگهداري 987 تکنیک های نظافت و بهداشت 954

 بیرینگ ها 988 ارگونومی عمومی 955

 اصول نامه نگاري DISK 982کارتیمی بر مبنای  956

 مدیریت مشاركتي و و آموزش نحوه ترویج مشاركت 923 اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 957

 UPS 921نگهداری و تعمیر باطری شارژرها و  958
سیستم میترینگ واندازه گیري ویژه تاسیسات 

 بندرسیراف

952 WINCC1 929 دیریت انبار و انبارداريم 

 فرماندهي حوادث 920 رله و حفاظت فیزیکی 963

 ایمني و آتش نشاني عمومي 924 اصول  و فنون مذاکره 961

 واكنش در شرایط اضطراري 925 سالمت و روان 969

 ایمني و حفاظت فردي 926 ایمنی برق 960

 RFID 927 اصول  و فنون مذاکره 964

 كاربرد اكسل در برنامه ریزي و كنترل پروژه 928 حرفه ای و روابط عمومیاصول ارتباطات  965

 ارزیابي عملكرد كاركنان 922 قانون مالیاتهای مستقیم 966

 21116ایزو  033 رفتار سازمانی 967

 اصول ارتباطات حرفه اي GMP 031تخصصی  968

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینارنام دوره / سم ردیف نام دوره /سمینار ردیف

 مباني پمپاژ آب  مدیریت خرید و تداركات داخلي 

 خردایش و جدایش فلوتاسیون  جمعداري و حسابداري اموال 

 موتورهاي آسنكرون  آشنایي با سیستم كلرزني 

 ارتینگ  حفاظت فیزیكي و انتظامات 

 تابلوهاي فشار ضعیف  تكنیک هاي نظافت و بهداشت 

 ي فشار قويپست ها  مهارتهاي كنترل خشم 

 wpsآشنایي با استانداردهاي جوشكاري   مدیریت خرید و سفارشات خارجي 

 RCM  نقش بسته بندي در صادرات 

 پیشرفته p.mتعمیرات پیشگیرانه   ایمني لیفتراک 

 ایمني حمل و نقل درون كارگاهي  توربوژنراتور گازي 

 9بازرسي جوش سطح   ANSISنرم افزار 

 جرم و انرژي معادله  مكانیک 

 برقگیرهاي فشار قوي  كارگاه جانشین پروري 

 21116ایزو   گزارش نویسي فني 

 كلیدهاي فشار قوي  ادامه نگارش نویسي 

 ACS800درایوهاي   كتیا 

 WINCC2  معافیت بیمه و بازنشستگي 

 ac&dcدرایوهاي   سیستم كدگذاري و سفارشان نوین كاال 

 ترانسهاي قدرت  اصول تغذیه ورزشكاران 

 سافت استارترها  تنظیم قراردادهاي پیمانكاري و قوانین حاكم بر قراردادها 

 CCNA  پذیرایي 

 22666الزامات ایزو   پمپ هاي جابجایي 

 GSP,GDP  نگارش  و مكاتبات اداري 

 Net work plus  اصو ل سرپرستي 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتیا  مدیریت مالي براي مدیران غیرمالي 

 استانداردهاي حسابرسي  برق ایمني 

 مبارزه با پولشویي  تنظیم قراردادهاي پیمانكاري و قوانین حاكم بر قراردادها 

 پیكربندي  چیلرهاي جذبي 

 كتیا  خالقیت -تریز  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


