
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی اداری/مدیریتی/عمومیعناوین دوره ردیف

 52/90/1099 توانمندسازی مسولین دفاترمدیران ) منشی گری حرفه ای ( 1

 12/90/1099 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 5

 55/90/1099 اکید بر جنبه های کاربردی                طرح طبقه بندی مشاغل در واحد های مشمول قانون کار) روش امتیازی رایج (با ت 3

 50/90/1099-52 بررسی قانون کار و تامین اجتماعی)قراردادهای پرسنلی ، حقوق و دستمزد(  0

2 EXCEL 90/90/1099-90 پیشرفته 

 53/90/1099-55 و گزارش نویسی آیین نگارش و مکاتبات اداری 2

 19/90/1099 ارسی گزارش نویسی اداری به زبان ف 0

 15/90/1099 فن ارائه و سخنوری  0

 39/90/1099 کارگاه تکنیک های حل مساله و تصمیم گیری   0

 92/90/1099 مدیریت زمان 19

 TRIZ 10-10/90/1099خالقیت و نوآوری با تاکید بر خالقیت نظام یافته  11

 50/90/1099-52  مدیریت رفتارسازمانی  15

 50/90/1099-50 کارتیمی  13

 92/90/1099 مدیریت زمان 10

 13/90/1099 مدیریت تحول و نوآوری /مدیریت تغییر  12

 52/90/1099-52 تکنیکهای طراحی و برنامه ریزی فرآیند آموزش 12

 53/90/1099-55 مدیریت مشارکتی 10

 50/90/1099 بازرسی، نظارت و ارزیابی در حوزه انتظامات و حراست سازمان 10

 10/90/1099 اصول انتظامات و مهارتهای پیشرفته حراستی 10

 55/90/1099 مدیریت و حفاظت اسناد،مدارک و امحاء اوراق زائد در سازمان 59

 50/90/1099 امنیت در حوزه فناوری اطالعات 51

 10/90/1099 توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات در سازمانها ) اصول و فنون پذیرایی وتشریفات( 55

 39/90/1099 تکنیک های نظافت و بهداشت در سازمانها )ویژه پرسنل خدمات و نظافت( 53

 تاریخ برگزاری عناوین دوره های آموزشی مالی / بازرگانی / فروش ردیف

 19/90/1099 صورت جریان گردش وجوه نقد 50

 10/90/1099 مدیریت سفارشات ، خرید ، تداکات داخلی  52

 50/90/1099 (CRM & CSMارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری ) مدیریت 52

 50/90/1099 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ) با رویکرد کاربردی ( 50

 50/90/1099        بررسی و ارزیابی دفاتر شرکت ها از دیدگاه حسابرس بیمه   50

 50/90/1099 نی و اجرایی(پولشویی و راه های مبارزه با آن )با تاکید بر نکات قانو 50

 19/90/1099 قوانین و مقررات مالیاتی  39

 90/90/1099 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 31

 باسالم و احترام ؛ /  ع انسانی اداره آموزش و منابمدیریت محترم 

 .می نماید را به شرح زیر برگزار 0011زپایی دور ه های آموزشی تقویم   موسسه آموزشی نوآوران صنعت پویاپیشرو به استحضار می رساند؛  

 است نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدامات الزم را مبذول فرمائید. خواهشمند
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 تاریخ برگزاری عناوین دوره های آموزشی مالی / بازرگانی / فروش ردیف

 39/90/1099 اینکوترمز 35

 10/90/1099-10 و خرید های خارجی LCاعتبارات اسنادی  33

 59/90/1099 اصول، فنون و مذاکره و قراردادهای بین المللی 30

 52/90/1099-50 حسابداری حقوق و دستمزد  32

 50/90/1099-50 حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده محصول  32

 برگزاری تاریخ مهندسی/  لجستیک / انبار آموزشی هایدوره عناوین ردیف

 39/90/1099 یمنی،حمل و نقل و تکنیک های جابجایی کاال در انبار هااصول ا 30

 0/90/1099-0 های کاهش هزینه در انبارانبارداری نوین و استراتژی 30

 10/90/1099-59 برنامه ریزی و کنترل تولید  30

 10/90/1099-10 آشنایی با روشهای نوین مدیریت انبارها و مدیریت موجودی  09

 92/90/90/1099 و ارزیابی تامین کنندگان منابع تامین کاالبررسی  01

 19-11/90/1099 (MRP I & MRP II)برنامه ریزی احتیاجات مواد و منابع تولید  05

 5/90/1099-1 مدیریت زنجیره تامین  03

 11/90/1099 اصول انبارداری و برنامه ریزی سالیانه در انبار  00
 برگزاری یختار کیفیت  هایعناوین دور 

 TQM 11/90/1099مدیریت کیفیت جامع  02

 59/90/1099 ) سازماندهی، نظم و ترتیب، استاندارد سازی( 5Sنظام آراستگی محیط کار  02

 MINI TAB 50-39/90/1099با استفاده از نرم افزار  (SPC)کنترل کیفیت آماری  00

 SPSS 52-50/90/1099تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  00

 BSC 39/90/1099تدوین نقشه راه تعالی سازمانی با رویکرد  00

 برگزاری تاریخ های آموزشی فنی مهندسی تخصصی عناوین دوره ردیف

 50/90/1099-50 سرویس، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضالب  29

 API 510 50-52/90/1099مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد  یادوره یبازرس 21

 50/90/1099-52 بهره برداری،عیب یابی و نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای صنعتی 25

 PM  0-0/90/1099ایجاد و تدوین تاکتیک، طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات  23

 50/90/1099-50 اصول عیب یابی و نگهداری و تعمیرات گیربکس های صنعتی 20

 39/90/1099-50 ا و هم محور کردن کوپلینگ هاشناخت یاتاقان ه 22

 PMBOK 19-11/90/1099 استاندارد اساس بر پروژه مدیریت 22

 10/90/1099-10 پنوماتیک مقدماتی  20

 55-53/90/1099 (RCA/RCFAتحلیل و ریشه یابی خراب ها به کمک  روش ) 20

 11/90/1099-19 اصول عیب یابی، نگهداری و تعمیرات شیرهای صنعتی 20
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 ستفاده از نرم افزار آنالین با ا -دوره آموزش غیر حضوریSky Room   .برگزار میگردد 

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

  مدر تماس باشید پاسخگوی شما دوستان هستی90955009912و  90335009912جهت هماهنگی دور ه ها با تلگرام و واتس اپ موسسه. 

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

  ایمیلAmoozesh.noavaransanat@gmail.com 

 

 

                        

 

 برگزاری تاریخ های آموزشی فنی مهندسی تخصصی عناوین دوره ردیف

 13/90/1099-15 نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی  29

 MV/ LV  12-12/90/1099طراحی تابلوهای  21

 TPM   10-59/90/1099رویکردی به نگهداری/ تولید بهره ور فراگیر  25

 53/90/1099-55 سرویس و نگهداری چیلرهای تراکمی و جذبی اپراتوری و 23

 52/90/1099-50 آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت و عیب یابی آنها 20

 90/90/1099-93 گزارش نویسی فنی )ویژه واحد بهره برداری، مکانیک ، تعمیرات( 22

 10/90/1099-10 اپراتوری،سرویس و نگهداری دیگ های بخار  22

 50/90/1099-50 اصول عیب یابی و نگهداری و تعمیرات پمپ های صنعتی 20

 UPS 50-39/90/1099باتری، باتری شارژر ، اینورترها و   20

 تاریخ برگزاری HSEایمنی و بهداشت و / های آموزشیعناوین دوره ردیف

 12/92/1099 آمادگی  ومقابله با سوانح جسمی  20

 50/90/1099 از کار و پیشگیری از آنها بیماریهای ناشی  09

 MSDS  90/90/1099 برگه اطالعات مواد شیمیایی 01

 50/90/1099 شناسایی و ارزیابی ریسک های ارگونومی  05

 51/90/1099 ایمنی آزمایشگاه و خطرات مواد شیمیایی 03

 10/90/1099 بهبود مستمر کایزن 00
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