
 
 

 
 

 

  

 356121شماره ثبت  

 119021  شماره:

  98/ 02 / 02   تاریخ:
 

 طبقه هشتم   95ی ،شماره  تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریمخان زند ، خیابان خردمند شمالنشانی : 
 88318551نمابر :  خط ( 10)  88318550تلفن : 

 

 

 

 

 با سالم و احترام

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

یر به ز به شرح  فضایی مطلوبرا در خود  98سال  تابستانه ب وتوانمند برنامه آموزشی سه مااساتید مجربا بهره مندی ازدولتی و خصوصی 

  :استحضار می رساند

 

 عنوان دوره /سمینار / کارگاه ردیف
محل  

 برگزاری

تاریخ 

 برگزاری

 شهریه

 ) ریال (
 استاد / اساتید

داخلی 

 کارشناسان

 106 دکتر شفیعیان بجستانی  000/300/4 19/04/98 هتل ورزش انبارداری حرفه ای و کاهش ضایعات در سیستم انبار 1

 112،107، 106 علی برزآبادی فراهانی  000/900/3 20/04/98 هتل ورزش ای توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیرانرای طالیی براهکاره 2

 112،107، 106 دکتر سپهری  000/900/4 26/04/98 هتل ورزش زی و اجرای اثر بخش دوره آموزشییطراحی ، برنامه ر 3

 112 علی برزآبادی فراهانی  000/250/4 27/04/98 ورزشهتل  تکنیک های نوین اصول مدیریت و سرپرستی 4

 107 حاجی زاده وحید   000/700/5 03/05/98 هتل ورزش قانون کار 5

 112 دکتر رجبی  000/700/4 09/05/98 هتل ورزش کیفیت زندگی کاری 6

 107 دکتر امامی رودسری 000/900/5 10/05/98 هتل ورزش مخاطب شناسی در روابط عمومی 7

 106 علی فالح میرزایی 000/950/5 16/05/98 هتل ورزش دادرسی مالیاتی و تحریر الیحه دفاعیه مالیاتی 8

 107 دکتر ابراهیم علن 000/950/3 06/06/98 هتل ورزش آئین نگارش و گزارش نویسی در امور اداری 9

 112 جبارپورمحمدعلی  000/800/3 07/06/98 هتل ورزش اصول انتظامات  و حفاظت فیزیکی 10

 106 دکتر ابراهیمی مقدم 000/850/3 28/06/98 هتل ورزش اصول میزبانی و پذیرایی و توانمندسازی پرسنل تشریفات 11

 
 

 

 

  

 چگونگی ثبت نام:

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

 41/17618043به حساب جاری شماره ارسال فیش واریز شهریه ) شامل هزینه استاد ، ناهار و پذیرایی ، بسته آموزشی و گواهی نامه ( خالص  - 2

جهت کسب  به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR250120000000001761804341شبا 63594بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد 

 تماس حاصل فرمایید. 88318551واحد آموزش مربوطه و یا نمابر داخلی خط (  10)  88318550شماره تلفن های  و ثبت نام با اطالعات بیشتر
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 ............................... شماره نمابر : ..................................نام سازمان/ شركت : ........................................  نام رابط آموزش : ..............................    شماره تماس : 

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

 ......................................      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 .
 

 مل ل مع  بنام او  
 (1398سال  اتبستانهس ماه) ربانهم آموزشی

                   

 مهدی ایوب زاده
 و عضوء هیئت مدریه مدری عامل


