
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی اداری/مدیریتی/عمومیعناوین دوره ردیف

 82/28/1022 توانمندسازی مسولین دفاترمدیران ) منشی گری حرفه ای ( 1

82/28/1022و82 آیین نگارش و مکاتبات اداری 8  

 11/23/1022و12 پرسنلی،حقوق و دستمزد(بررسی قانون کار و تامین اجتماعی براساس آخرین تغییرات )قراردادهای  3

 82/23/1022و80 گزارش نویسی و شیوه  نگارش نامه های اداری  0

2 EXCEL 82/23/1022و11 پیشرفته  

  82/28/1022                    استراتژی و مدلهای نوین در مدیریت منابع انسانی 2

  87/28/1022 اصول جانشین پروری مدیران و پرورش کارکنان  7

 82/21/1022 مدیریت زمان  2

 11/28/1022 مدیریت استرس  1

 88/28/1022 (Team Workingروشهای نوین تیم سازی ) 12

  82/28/1022 فن سخنوری و اداره جلسات 11

 11/23/1022 کارگاه تکنیک های حل مساله و تصمیم گیری   18

  8/23/1022و1 توسعه مهارت های سرپرستی پیشرفته  13

  TRIZ 20/23/1022خالقیت و نوآوری با تاکید بر خالقیت نظام یافته  10

 11/23/1022 تغییر مدیریت مدیریت تحول و نوآوری / 12

 12/23/1022 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی  12

 82/23/1022   مدیریت رفتارسازمانی با رویکرد منابع انسانی                        17

  32/28/1022و81 امه ریزی فرآیند آموزشتکنیکهای طراحی و برن 12

  80/23/1022 ) با تاکید بر مدل نوین نیازسنجی(ISO 10015:2019 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی براساس استاندارد 11

 82/21/1022 اصول انتظامات و مهارتهای پیشرفته حراستی 82

 81/28/1022 ر سازمانمدیریت و حفاظت اسناد،مدارک و امحاء اوراق زائد د 81

 12/23/1022 مهارتهای ارتباطی، علوم رفتاری و بهداشت روانی در انجام وظایف انتظامات  88

 81/21/1022 تکنیک های نظافت و بهداشت در سازمانها )ویژه پرسنل خدمات و نظافت( 83

 82/28/1022 یی وتشریفات(توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات در سازمانها ) اصول و فنون پذیرا 80

  اداره آموزش و منابع انسانی مدیریت محترم 

 احترام ؛  باسالم و

را به  0011آنالین ( بهار    –دور ه های آموزشی مجازی  )غیر حضوری تقویم   موسسه آموزشی نوآوران صنعت پویاپیشرو به استحضار می رساند؛  

 است نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدامات الزم را مبذول فرمائید. خواهشمند.می نماید شرح زیر برگزار
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 برگزاری تاریخ مالی/ بازرگانی/ فروش آموزشی هایدوره عناوین ردیف

 18/28/1022و11 حسابداری حقوق و دستمزد  82
 12/28/1022 پولشویی و راه های مبارزه با آن )با تاکید بر نکات قانونی و اجرایی( 82

 82/28/1022و87 الی تجزیه و  تحلیل صورتهای م 87
 32/28/1022 آیین دادرسی و نحوه دفاع در مراجع حل اختالف 82

 1/23/1022و 2 حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده محصول  81

   83/23/1022و88 بررسی سیستمهای تعیین حقوق و دستمزد در صنعت نفت 32

 23/1022/ 80         بیمه  بررسی و ارزیابی دفاتر شرکت ها از دیدگاه حسابرس 31
 ---- پیشرفته ( –متوسطه  –)سطح : مقدمانی مکالمه و مکاتبه زبان تجاری و بازرگانی 38

  81/28/1022و82 اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی 33
  18/23/1022 و خرید های خارجی LCاعتبارات اسنادی  30

  82/23/1022 کاال صیثبت سفارش کاال، گمرک و ترخاصالحات و مقررات  نیآخر            32
  12/28/1022 دوره جامع دیجیتال مارکتینگ  32

 22/23/1022 مدیریت بازاریابی  37
 21/23/1022 (CRM & CSMمدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری ) 32

 82/23/1022 مهندسی فروش  32-1

 ریبرگزا تاریخ مهندسی/  لجستیک / انبار آموزشی هایدوره اوینعن ردیف

  BUSINESS PLAN  27/28/1022کارگاه تدوین طرح کسب و کار  31

  81/28/1022 برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 02
 87/28/1022و82 برنامه ریزی و کنترل تولید  01

  82/23/1022و11 برنامه ریزی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین 08
  32/23/1022و81 (MRP I & MRP II)تولید برنامه ریزی احتیاجات مواد و منابع  03

  12/28/1022 مدیریت حفاظت و امنیت انبارها  00
 82/28/1022و11 بازرسی و شمارش کاال در انبار     02

  82/28/1022و82  سیستمها و روشهای نوین انبارداری و انبارگردانی 02
 2/23/1022و  0 طبقه بندی و کدگذاری کاال در انبار ) کدینگ کاال در انبار ( 07

 11/23/1022و12 سیستم کنترل موجودی و برنامه ریزی سفارشات انبار 02

 برگزاری تاریخ کیفیت  هایعناوین دور ردیف

  81/21/1022وIMS 82سیستم های اطالعات مدیریت  01

  5S 18/28/1022نظام آراستگی محیط کار  22

  ISO 17025   11/28/1022تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت در  اندازه گیری تحلیلی براساس استاندارد  21

  13/23/1022وSPSS 18تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  28

  11/23/1022وMINI TAB 12با استفاده از نرم افزار  (SPC)کنترل کیفیت آماری  23
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 آنالین با استفاده از نرم افزار  -دوره آموزش غیر حضوریSky Room   میگردد برگزار. 

 برگزار نماید. سازمان در محل آن  آنالین ( -)حضوریاین موسسه آمادگی دارد دوره های فوق را به طور اختصاصی 

  در تماس باشید پاسخگوی شما دوستان هستیم12199821100و  12009821100جهت هماهنگی دور ه ها با تلگرام و واتس اپ موسسه. 

  ظرفیت ثبت نام نتیجه را سریعا به واحد آموزش اعالم نمایید.  ثبت نام در دوره ها و محدودیت جهتخواهشمندم در صورت تمایل 

  ایمیلAmoozesh.noavaransanat@gmail.com 

 

 

                        

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی فنی مهندسی تخصصی عناوین دوره ردیف

  31/23/1022و PM  32شاخص کلیدی عملکرد در حوزه نگهداری و تعمیرات  20

  82/23/1022وTPM   82رویکردی به نگهداری/ تولید بهره ور فراگیر  22
 20/1022/ 2و 7 (RCMنگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ) 22-1

 13/28/1022و18 سرویس، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضالب  22
 CIP 81/28/1022شستشوی شیمیایی آب شیرین کن اسمز معکوس  27

  RODATA 22/23/1022ثبت و پایش عملکرد آب شیرین کن اسمز معکوس توسط نرم افزار  22
  87/23/1022و82 طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس  21

  81/21/1022و82 بازرسی فنی ماشین آالت و تجهیزات مکانیکی 22
  81/28/1022و82 اصول عیب یابی و نگهداری و تعمیرات پمپ های صنعتی 21

 81/28/1022و82 اپراتوری و سرویس و نگهداری چیلرهای تراکمی و جذبی 28
 23/1022/ 0و 3 بهره برداری،عیب یابی و نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای صنعتی  23

  23/1022/ 1و 2           ی تهویه مطبوع    بازرسی و  تعمیرات و نگهداری دستگاه ها 20
 11/23/1022و12 اپراتوری،سرویس و نگهداری دیگ های بخار  22

 23/1022/ 83و88 آشنایی با اپراتوری و سرویس و نگهداری آبسازی  22
 82/23/1022و80 کوپلینگ ها و اصول هم محور سازی آنها ) االیمنت ها( 22-1

  87/23/1022و82 اصول عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات هواسازها در صنعت  27
  11/28/1022و12 وانی صنعتی نقشه کشی و نقشه خ 22
  8/23/1022وAC 1) و  (DCاصول عیب یابی ، نگهداری و تعمیرات موتورهای الکتریکی  21

 82/23/1022وUPS 80باتری، باتری شارژر ، اینورترها و   72

 برگزاری تاریخ HSEایمنی و بهداشت و / آموزشی هایعناوین دوره ردیف

  HSE  83/21/1022ابی عملکرد سیستم مدیریتبکارگیری شاخص ها در ارزی 71
  81/21/1022 اپراتوری و ایمنی فنی وتخصصی در باالبر و جرثقیل ها 78

 18/28/1022و10222ISO  11مستندسازی و ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی  73
  HSE 12/28/1022نقش مدیریت یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت  70

  12/28/1022 کتور انسانی                                          ارگونومی و فا 72

  23/1022/ 2و 0 (PSMاصول استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند ) 72
 MSDS  18/23/1022 برگه اطالعات مواد شیمیایی 77
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