
 
 

 
 

 

  

 356121شماره ثبت  

 118822  شماره:

  97/ 12 / 11   تاریخ:
 

 طبقه هشتم   95خیابان خردمند شمالی ،شماره  ،  خیابان کریمخان زند، میدان هفت تیر تهران ، نشانی : 
 88318551نمابر :  خط ( 10)  88318550فن : تل

 

 

 

 

 با سالم و احترام
رهاوردیاد با سابقه یک دهه فعالیت درخشان در عرصه آموزش ویژه کارکنان و مدیران سازمان ها و  بدین وسیله شرکت سامان به اندیش 

رح  زیر ش به فضایی مطلوبرا در خود  98سال  بهاره ب وتوانمند برنامه آموزشی سه مااساتید مجربا بهره مندی ازمراکز دولتی و خصوصی 
  :تحضار می رساندبه اس

 تاریخ برگزاری عنوان دوره /سمینار / کارگاه ردیف
 شهریه

 ) ریال (
 استاد / اساتید

 داخلی

 کارشناسان

1 
ی مبتنی بر های نوین نیاز سنجی ، برنامه ریزی و سنجش آموزش وهیش

 ISO 10015 استاندارد
 112 عیدیدکتر  000/000/6 04/02/98

 105 دکتر طباطبائی 000/300/4 11/02/98 رین و سخنوایاهمیت فن ب 2

 113 رجبیدکتر  000/000/4 12/02/98 معجزه ارتباطات غیر کالمی در سازمان 3

 000/400/5 18/02/98 ولشوییراهکارهای مبارزه با پ 4
کتر محمدپور و دکتر د

 دقیق
105 

 112 تر ابراهیمی مقدمکد 000/850/3 19/02/98 شریفات یرایی و توانمندسازی پرسنل تپذ،اصول میزبانی  5

 107 محمد پوردکتر  000/200/5 25/02/98 های مالی صورتتجزیه و تحلیل  6

 106 استاد جبارپور 000/100/4 26/02/98 اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی کاربردی 7

 107 هیاستاد مژد 000/900/4 01/03/98 کلیدی امور حقوقی قراردادها ویژه مدیران عاملونکات مهم  8

 106 استاد حاج نوروزی 000/250/4 20/03/98 آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل ، آیین نامه ها و دستور العمل اجرایی آن 9

 107 طباطبائی تردک 000/400/4 21/03/98 مسئولیت های اجتماعی 10

 000/500/7 23/03/98و22 غییرات قانون کار و بیمه تامین اجتماعیآخرین ت 11
ن یالهاداستا

 کاشانچیاستادو
113 

 113 قوامیمهندس  000/200/4 26/3/98 دی در انبارروش های نوین عملیاتی و مدیریت موجو 12

 105 استاد کاشانچی 000/350/4 28/03/98 مهم در حسابرسی تامین اجتماعی کلیدی و نکات 13

 106 استاد مقبلی ABC 29/03/98 000/900/5الیت هزینه یابی بر مبنای فع 14

 112 استاد برزآبادی فراهانی 000/900/3 30/03/98 سئولین دفاتر مدیران کارهای طالیی برای توانمندسازی مهار 15

 

 

 

 

  

 چگونگی ثبت نام:

 تکمیل شده زیر  ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع به همراه فرم  -1 

بانـک ملت  41/17618043شماره  ریجاساب به حذیرایی ، بسته آموزشی و گواهی نامه ( خالص ناهار و پ ارسال فیش واریز شهریه ) شامل هزینه استاد ، - 2

و ثبت  رطالعات بیشتکسب اجهت  به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR250120000000001761804341باش 63594هفت تیر کد  شعبه میدان

 د.ییتماس حاصل فرما 88318551واحد آموزش مربوطه و یا نمابر داخلی خط (  10)  88318550شماره تلفن های  نام با

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 ........    شماره تماس : ............................... شماره نمابر : ...................................آموزش : ..................... ت : ........................................  نام رابطنام سازمان/ شرك

 ..... .....   نام پدر : ......... .................................. سال تولد : .......................  سمت : ..............................................................: ..................... خانوادگي ام و نامن

 ............................................................................   پست الكترونيكي .......شماره همراه: .........................      ر : .......حل صدوشماره شناسنامه : .....................  م

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

 
 

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

 مل ل مع  نام او  ب 
 (1398سال  بهارهس ماه) ربانهم آموزشی

                   

 و عضوء هیئت مدریه مدری عامل مهدی ایوب زاده




