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 برگزاری تاریخ  7931آموزشی تابستان دوره های  ردیف

 79/تیر/3و2 روشهای نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت 1

 79/تیر/3و2 بررسی قانون کار و تامین اجتماعی براساس آخرین تغییرات )قراردادهای پرسنلی،حقوق و دستمزد( 2

 تیر 5 ر )منشی گری حرفه ای(توانمندسازی مسئولین دفات 3

 79/تیر/6وPMBOK 5مدیریت پروژه براساس استاندارد  4

 79/تیر/11وPAS55 (PAM) 7و  55000رویکردی به مدیریت دارایی های فیزیکی براساس استاندارد ایزو  5

 79/تیر/12و11 بازرسی فنی ماشین آالت و تجهیزات مکانیکی 6

 79/تیر/21و21 ی  و نگهداری آنهااصول و مبانی مبدل های حرارت 9

 79/تیر/21و21 )با الگوی تامین و سفارش دهی در کنترل موجودی ( MROبهینه سازی مدیریت قطعات یدکی و انبارداری  8

 79/تیر/24و23 توسعه مهارت های سرپرستی 7

 79/تیر/26و25 اصول بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات گیربکس های صنعتی 11

 79/تیر/28و29 ه بیولوژیکی و میکروبی آب های بهداشتیتصفی 11

 79/تیر/31و31 بهسازی آب کندانس برگشتی جهت مصرف بویلرها 12

 79/مرداد/9و6 اصول تصفیه پساب ها و فاضالبهای صنعتی و استفاده مجدد آنها 13

 79/مرداد/ 14و13 روشهای تجزیه و تحلیل شغل  14

 79/ مرداد/ 16و 15 و بین المللی  قوانین حمل و نقل جاده ای 15

 79/مرداد/ 16و15 برنامه ریزی و کنترل تولید  16

 79/مرداد/ 19 قانون مالیاتهای مستقیم و راهکارهای استفاده از معافیت های آن  19

 79/ مرداد /19 مدیریت تعارض  18

 79/مرداد /18و  19 طبقه بندی و کدگذاری کاال در انبار) کدینگ کاال در انبار( 17

 79/مرداد/ 21و TRIZ 21تکنیک های خالقیت و نوآوری  21

 79/مرداد /21و 21 دوره اصول و مبانی برج های تقطیر و تفکیک 21

 79/مرداد/ 21و EFQM 21تربیت ارزیاب براساس مدل  22

 79/ مرداد/23و  22 ( CRM& CSMمدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری ) 23

 اهبری ، نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوس ر 24
 وکاربرد آن در شیرین سازی اسمز معکوس( RO) با ارائه نکات کلیدی فرایند اسمز معکوس 

 79/مرداد/ 25و24

 79/ مرداد/29 اخالق حرفه ای 25

 79/مرداد/ 28و29 2111مدیریت خرید و سفارشات خارجی و اینکوترمز  26

 79/مرداد/ 28و29 ) بیرینگ های صنعتی ( بهره برداری وتعمیرات یاتاقانهای صنعتی  29

 79/مرداد/27و  28 قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال 28

 79/مرداد/ 27 سنجش رضایت شغلی کارکنان ) گامی به سوی رهبری سرمایه های انسانی(  27
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 همکار محترم آموزش  

 باسالم و احترام ؛ 

  را به شرح زیر برگزار 7931 تابستان آموزشیتقویم آموزشی دوره های  پیشرو  موسسه آموزشی نوآوران صنعت پویا به استحضار می رساند؛  

 است نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدامات الزم را مبذول فرمائید. خواهشمند.می نماید
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 برگزاری تاریخ  7931ن آموزشی تابستادوره های  ردیف

31 
 دوره تخصصی محاسبه موادبری و قیمت تمام شده کابل ها

 ) محاسبه وزن اجزای بکار رفته در ساختار کابل ) مس، آلومینیوم ، عایق ، نوار و ...( 
 79/مرداد/ 27

31 
 تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی 

 ( ISO/IEC17025 :2017 بر اساس تغییرات و ویرایش جدید استاندارد(
 79/شهریور / 4و 3

 79/شهریور / 4و MINITAB 3تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  32

 79/ شهریور/ 6 روشهای متقاعد کردن و نفوذ در مشتری با تاکید بر اصول و فنون مذاکره موثر در فروش تلفنی 33

 79/ شهریور/ 11و10 هیدرولیک تعمیراتی 34

 79/شهریور / 11و11 برداری، نگهداری و تعمیرات مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار بهره  35

 79/شهرور/13و GC 12کروماتوگرافی گازی  36

 79/شهریور/13 مدیریت توسعه سرمایه انسانی )راهبردها، راهکارها و رویکردها( 39

 79/شهریور/  14 در زوایا و اوزان مختلف   موادایمنی، حمل و نقل  و جابجایی  38

 79/شهریور /15و14 نم زدایی از گاز طبیعی توسط جذب سطحی  37

 79/شهریور / 15و14 فرایند خرید از بازرسی تا تحویل کاال به انبار و تسویه حساب 41

 79/شهریور/18 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  41

 79/شهریور/ 22وISO10015 ,29990 21المللی آموزش  نیازسنجی آموزشی با رویکرد تامین الزامات استاندارد های بین 42

 

 این موسسه آمادگی دارد دوره های فوق را به طور اختصاصی در محل آن سازمان برگزار نماید.
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