
 
 

 
 

 

  

 121353شماره ثبت  

 طبقه هشتم   52تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریمخان زند ، خیابان خردمند شمالی ،شماره  نشانی : 
 88138223نمابر :  خط ( 35)  88138225تلفن : 

 

 

 

 با سالم و احترام
با بهره مندی از در حیطه اداری و مالی  استان تهران و بودجهدارای گواهینامه تائید صالحیت شده از سازمان برنامه بدین وسیله شرکت سامان به اندیش      

 به استحضار می رساند :فضایی مطلوب به شرح  زیر را در خود  51سال  و توانمند برنامه آموزشی سه ماهه پاییزاساتید مجرب 

 

 شهریه تاریخ برگزاری عنوان دوره /سمینار / کارگاه ردیف
 ) ریال (

 داخلی استاد / اساتید
 کارشناسان

 352 استاد جبارپور 555/555/5 55/50/51 اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی پیشرفته 3

 351 دکتر محمدپور 555/555/4 50/50/51و51 موضوع کلیدی و مهم مالی برای مدیران غیر مالی 51آشنایی با  5

 350 مهندس الهی 555/855/4 4/58/51وISO 1 53255استاندارد بین المللی مدیریت پروژه  1

 335 استاد حیدری مهارلویی 555/825/5 55/58/51 نحوه تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری 4

 331 مهندس غالمی گل افشانی 555/255/5 35/58/51 اردرانب و منابع تامین کاال ایمنی ،عملیات انبارداری  2

 352 دکتر تاواتاو 555/855/5 33/58/51 انفجار فروش 1

 351 دکتر عزتی 555/555/5 54/58/51 آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 0

 350 د یونسیاستا 555/525/3 52/58/51 اصول میزبانی ، پذیرایی و توانمندسازی پرسنل تشریفات 8

 335 دکتر رستمی 555/525/5 3/55/51 مدیریت افکار سمی در سازمان 5

 331 دکتر برزآبادی فراهانی 555/125/5 55/55/51 اصول سرپرستی تکنیک های نوین   35

 352 دکتر علن 555/155/5 50/55/51 مدیریت اسناد و اصول بایگانی 33

 351 دکتر عرب شمالی 555/055/4 5/55/51وISO 8 22555یرات استاندارد بین المللی نگهداری و تعم 35

 350 دکتر محمدپور 555/555/4 51/55/51و55 تهیه صورت های مالی ) باتاکید ویژه بر صورت جریان وجوه نقد ( 31

 335 خانم دکتر ذبیحی 555/555/3 50/55/51 افزایش انگیزه و توانمندسازی زنان در محیط کار  34

32 
ار و تامین اجتماعی همراه با آخرین اصالحات و قانون ک

 تغییرات)مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه (
 استاد الهیان 555/155/4 15/55/51و55

 331 استاد کاشانچی

 
 

  

 چگونگی ثبت نام:

 ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع به همراه فرم تکمیل شده زیر   -3 

بانـک  43/30138541ره به حساب جاری شماارسال فیش واریز شهریه ) شامل هزینه استاد ، ناهار و پذیرایی ، بسته آموزشی و گواهی نامه ( خالص به  - 5

جهت کسب اطالعات بیشترو  به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR250120000000001761804341شبا 11254ملت شعبه میدان هفت تیر کد 

 تماس حاصل فرمایید. 88138223واحد آموزش مربوطه و یا نمابر داخلی خط (  35)  88138225ثبت نام باشماره تلفن های 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 ............................... شماره نمابر : ..................................نام سازمان/ شركت : ........................................  نام رابط آموزش : ..............................    شماره تماس : 

 ................. .....   نام پدر : ......... ............................... وادگي : .................................................  سمت : ............................................ سال تولد : ....نام و نام خان 
 ....................................................      شماره همراه: ....................................   پست الكترونيكي ...........................شماره شناسنامه : .....................  محل صدور :  

 ...................  شماره رديف دوره / سمينارمورد نظر .......................... مبلغ واريزي : ..................................ريال  شماره و تاريخ فيش پرداختي : .....................
 

 توضيح : تكميل فرم ثبت نام به ازاي هر نفر شركت كننده الزاميست .
 

 نام او  ب 
 مل ل مع 

 6931پاییز  هس ماه ربانهم آموزشی

                   

 مهدی ایوب زاده
 وعضو هیئت مدریه مدری عامل

 331584 شماره:

  31/51/51 تاریخ:
 


