
 

 

 

 " به نام خدا"                                                                                

 (1397 تابستاندوره های برگزار شده درون سازمان ها )

 رضایت مشتری و سنجش رضایت مشتری  مدیریت بحران ) ویژه کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل(

WBS قانون تامین اجتماعی پیشرفته 

 PMBOK مديريت سبد پروژه ها

 کوچینگ  سیستم ها و روش هاي كاربردي اصول انبارداري و انبارگرداني 

 مقدماتی GMP آشنايي با مقررات مرتبط و اجتناب از تخلفات گمركي )راهکارهاي كاربردي(

 فرهنگ سازمانی  معتبرسازی آنالیز روشهای 

 بهداشت فردی در کارکنان خدمات ایمنی برق 

 زمان  مدیریت ارتباط موثر 

 مدیریت رفتار سازمانی  (GDP)عملیات خوب توزیع  (GSP)عملیات خوب انبار 

 کارتیمی   اصول منشی گری مدرن 

 آئین نگارش و مکاتبات اداری  روانشناسی صنعتی 

 اس در عملیات انبارداری 5کاربرد  اط موثر نحوه برقراری ارتب

 عملکرد سیستم مدیریت و راهبری عملیات دریافت ذخیره سازی 

 و صادرات نفت خام و مایعات گازی 
 و راههای ارتقاء آن  hseفرهنگ 

 هوش هیجانی  زبان بدن 

 کنترل کاهش ضایعات  حقوق اراضی و امالک 

 کمپرسورهای توربواکسپاندر  اصول و مبانی تصفیه پسابهای صنعتی 

 اد و مدارک گفتارحفاظت اسن مدیریت تفکر نقادانه 



 

 

 

 

 اصول و فنون مذاکره  شناخت انواع پمپ و کمپرسور

 فارماکوپه  حفاظت فیزیکی 

 روانشناسی برخورد  کمک های اولیه و امداد 

 های تصمیم گیری تکنیک  منشی گری حرفه ای 

  تخصصیhse کیفیت بازرسی نمونه برداری و 

 حفاظت گفتار  مدیریت قطعات یدکی و آشنایی با کاتالوگینگ کاال

 بهسازی آب کندانس  قرارداد کار و آیین دادرسی کار 

 مدیریت اعتماد به نفس در زندگی  مدیریت زمان 

 علوم رفتاری در حراست  اصول مدیریت و سرپرستی

 طراحی و بازسازی خطوط تولید فرآورده های دارویی مدیریت رفتار سازمانی 

 مطالعات پایداری مواد موثره و فرآورده های دارویی  سازماندهی 

GLP کنترل کیفیت حین تولید  عملیات خوب آزمایشگاهی(IPQC) 

 برنامه ریزی و کنترل تولید  عواطف در خانواده یا هویت موفق عشقمدیریت 

 آینده پژوهی  ترانسفورماتورها 

 تهدیدات و تخلیه تلفنی مدیریت انرژی 

 ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه جممعداری اموال و کدینگ

 شناخت و کاربرد شیرهای کنترل،ایمنی، سایزینگ و نحوه انتخاب آنها چرخه بهره وری و تکنیک های ارتقا 

  طبقه بندی و کدینگ کاال 

 


