
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی اداری/مدیریتی/عمومیعناوین دوره ردیف

 28/01/98 آیین نگارش و مکاتبات اداری 1

 02/98/  19و 18 بررسی قانون کار و تامین اجتماعی براساس آخرین تغییرات )قراردادهای پرسنلی،حقوق و دستمزد( 2

 31/02/98 رآمد تکنیک های جذب و  مصاحبه استخدامی کا 3

 8/03/98 توانمندسازی مسئولین دفاتر )منشی گری حرفه ای( 4

 03/98/ 18 گزارش نویسی و شیوه  نگارش نامه های اداری  5

 19/03/98 اینفوگرافیک ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی  6

 26/01/98 مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان  7

 02/02/98 رفتار و تکریم ارباب رجوع روانشناسی 8

 4/02/98و 3 مدیریت رفتارسازمانی  9

 8/02/98و 7 ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان 10

 19/03/98و 18 چرخه بهره وری و تکنیک ارتقاء 11

 21/03/98و TRIZ 20و نوآوری با تاکید بر خالقیت نظام یافته   خالقیت  12

 23/03/98و 22 اصول و فنون مذاکره  13

 28/03/98 آینده پژوهی در سازمان  14
 10/02/98 نخستین دوره آموزشی مدیریت انتقال و یادگیری ویژه شاغلین آموزش و منابع انسانی    15

 27/03/98و 26 مدیریت پایش و صحه گذاری فرآیندهای یادگیری و توسعهنخستین دوره آموزشی   16

 26/02/98 شنودی در زندگی و کار غلبه بر افسردگی و هنر خ 17

 26/03/98 ارتباط موثر و شبکه های ارتباط حرفه ای  18

 28/03/98 بهداشت روان و رازهای شاد زیستن . چگونه بین کار و زندگی تعادل برقرار کنیم ؟ 19

 24/01/98 بازرسی، نظارت و ارز یابی در حوزه انتظامات و حراست سازمان  20

 9/02/98 فاظت اسناد،مدارک و امحاء اوراق زائد در سازمانمدیریت و ح 21

 25/02/98 اصول انتظامات و مهارتهای پیشرفته حراستی 22

 07/03/98 مهارتهای ارتباطی ، علوم رفتاری و بهداشت روانی در انجام وظایف انتظامات 23

 4/02/98 اصول بهداشت مواد غذایی در آشپزخانه های صنعتی 24

 24/02/98 ند سازی کارکنان خدمات و تشریفات در سازمانها ) اصول و فنون پذیرایی وتشریفات(توانم 25

 01/03/98 تکنیک های نظافت و بهداشت در سازمانها )ویژه پرسنل خدمات و نظافت( 26
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 آموزش محترم  واحد
 باسالم و احترام ؛ 

 .می نماید را به شرح زیر برگزار 98 بهار تقویم آموزشیموسسه آموزشی نوآوران صنعت پویاپیشرو  به استحضار می رساند؛ 
 رمائید.است نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدامات الزم را مبذول ف خواهشمند

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری تاریخ مالی/ بازرگانی/ فروش آموزشی هایدوره عناوین ردیف

 25/01/98 ه های مبارزه با آن )با تاکید بر نکات قانونی و اجرایی(پولشویی و را 27

 26/01/98 نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی نهایی و میان دوره ایی 28

 4/02/98و IFRS 3 یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها 29

 5/02/98 بررسی مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری  30

 02/98 /8و 7 تی و محاسبه بهای تمام شده محصول حسابداری صنع 31

 9/03/98 روشهای پیشگیری از معوق ماندن مطالبات و چگونگی وصول آنها  32

 23/03/98و22 بررسی و ارزیابی دفاتر شرکت از دیدگاه حسابرسی بیمه ای 33

 21/01/98 قوانین و مقررات برگزاری مزایده و مناقصه 34

 12/02/98 م قراردادهای بازرگانی بین المللیاصول تهیه و تنظی 35

 03/98/ 7و 6 آخرین اصالحات و مقررات ثبت سفارش کاال، گمرک و ترخیص کاال 36

 19/03/98و LC 18اعتبارات اسنادی  37

 FMCG 27/01/98رویکرد های نوین در بازاریابی وفروش حرفه ای براساس الگوی  38

 5/02/98 بازاریابی رسانه های اجتماعی 39

 23/02/98و 22 (CRM & CSMمدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری ) 40

 18/03/98 مدیریت بازاریابی و بررسی رفتار مشتری  41

 برگزاری تاریخ مهندسی/  لجستیک / انبار آموزشی هایدوره اوینعن ردیف

 27/01/98و  MSP  26برنامه ریزی کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار  42

 24/02/98و COMFAR 23 ارزیابی فنی اقتصادی و توجیه پذیری پروژه ها با کمک نرم افزار 43

 19/03/98و 18 امکان سنجی، ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها و پروژه ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 44

 12/02/98و 11 لجستیک و مدیریت زنجیره تامین 45

 17/02/98و 16 سیستم سفارشات ،  خرید و تدارکات داخلی کاال   46

 21/03/98و 20 برنامه ریزی و کنترل تولید  47

 28/01/98و 27 اصول انبارداری و برنامه ریزی سالیانه در انبار  48

49 
 تکنیک ها و روش های پیاده سازی عملیات انبارگردانی و کنترل موجودی های انبار 

 بر برنامه ریزی، کنترل موجودیها و سفارشات انبار() با تاکید 
 02/98/ 8و 7

 25/03/98 اصول کنترل مدیریت کاهش ضایعات در انبار 50

 برگزاری تاریخ کیفیت و نرم افزار هایعناوین دور ردیف

 29/01/98 ) سازماندهی، نظم و ترتیب، استاندارد سازی( 5S محیط کارنظام آراستگی  51

 TQM 23/02/98 کیفیت جامع مدیریت  52

 12/03/98و11 (MINITABتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار)  53
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 . این موسسه آمادگی دارد دوره های فوق را به طور اختصاصی در محل آن واحد برگزار نماید

 

 

                                                                

 

 

 

  

 برگزاری تاریخ های آموزشی فنی مهندسی تخصصی عناوین دوره ردیف

 29/02/98و KPI 28رویکردی بر شاخص کلیدی عملکرد در نگهداری و تعمیرات  54

 31/02/98و PM 30تاکتیک ، طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات  ایجاد و تدوین 55

 03/98/ 2و RCM 1نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  56

 29/01/98 انواع المنت های غشایی ) ممبران ها( و روش انتخاب آنها برای آب شیرین کن اسمز معکوس  57

 02/98/ 8و 7  ای صنعتی و استفاده مجدد آن هاو فاضالبه پساب هیتصفاصول   58

 26/02/98 مواد شیمیایی مصرفی در صنعت تصفیه آب   59

  2/03/98و 1 انتخاب و طراحی سیستم پیش تصفیه برای آب شیرین کن اسمز معکوس 60

 20/01/98و19 اصول روانکاری و آشنایی با سایش و روغن های صنعتی   61

 22/01/98و 21 ی سیستم های روشناییطراحی و بهینه ساز 62

 25/01/98و 24 یحرارت یمبدل ها یاصول انتخاب و طراح 63

 17/02/98و 16 بهره برداری،عیب یابی و نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای صنعتی  64

 22/02/98و 21 شناخت و کاربرد شیرهای کنترل،ایمنی، سایزینگ و نحوه انتخاب آنها  65

 23/02/98و 22 ر ماشین آالت و االیمنت هم محوری د 66

 21/03/98و 20 یبهره بردار هایدر واحد یو خطرات خوردگ یخوردگ   67

 29/02/98و 28 اندازه گیری و رفع ناباالنسی در ماشین آالت دوار 68

 21/03/98و 20 اصول عیب یابی و نگهداری و تعمیرات پمپ های صنعتی  69

 22/02/98و AC 21) و  (DCری و تعمیرات موتورهای الکتریکی اصول عیب یابی ، نگهدا 70

 9/03/98و 8 سیستم ارتینگ و ابزار دقیق 71

 برگزاری تاریخ HSEایمنی و بهداشت و / آموزشی هایعناوین دوره ردیف

 22/01/98 بازرسی و ایمنی جرثقیل و باالبر 72

 25/01/98 نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری ها 73

 21/02/98 سازی محیط زیست مستندگزارش دهی و   74

 25/02/98و 24 در تعمیرات اساسی HSEآشنایی با الزامات  75

 12/03/98و HSE 11رسنل ریسک ویژه پمدیریت  و ارزیابی  ،شناخت خطرات  76

 26/03/98و 25 ممیزی انرژی در جهت کاهش  و بهینه سازی مصرف سوخت 77

 HSE 28/03/98ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت بکارگیری شاخص ها در 78
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