
یز تقویم برنامه های آموزشی فصل پای

1398سال 



مدیریت اداری و منابع انسانی 

عنوان برنامه ردیف 
مدت

(ساعت ) 

تاریخ 

برگزاری 

شهریه

(لایر)

1698/07/4،37،200،000مدیریت توسعه منابع انسانی1

898/07/094،00،000استخدامیفنون مصاحبه2

898/07/114،350،000مهارتهای مربیگری 3

898/07/144،150،000توسعه ظرفیتهای ذهنی کارکنان4

898/07/164،450،000(TRI2)مهندسی خالقیت 5

898/07/224،450،000مدیریت برنامه ریزی آموزشی6

898/07/234،850،000های نوین نیازسنجی آموزش تکنیک7

898/07/254،50،000مدیریت و بهبود اثر بخش آموزش کارکنان8

898/07/283،600،000طبقه بندی اسناد و مدارک اصول بایگانی9

898/07/293،750،000مدیریت امور اداری 10

898/08/013،950،000دفاتر مدیران توسعه مهارت های مسئولین11



برنامه عنوانردیف
مدت 

(ساعت ) 
تاریخ برگزاری 

شهریه 

(لایر ) 

898/08/023،600،000آیین نگارش و مکاتبات اداری 12

898/08/113،700،000اصول و فنون پذیرایی و تشریفات 13

898/08/124،400،000اصول و آداب تشریفات داخلی و بین المللی14

898/08/184،200،000رضایت ارباب رجوعمبانی طرح تکریم و جلب15

898/08/203،600،000اصول گزارش نویسی16

898/08/224،700،000مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک17

898/08/264،600،000مهارت های پیشرفته سرپرستی 18

898/08/274،650،000مدیریت اجرایی19

898/08/284،750،000تفکر سیستمی 20

898/09/024،900،000مدیریت دانش و استقرار آن در سازمان21

898/09/094،800،000مدیریت ریسک 22

898/09/144،750،000مدیریت و سازمان چابک23

898/09/214،800،000اندیشه های نو در مدیریت 24

898/09/274،700،000تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها25

898/09/284،650،000مدیریت نوآوری و کار آفرینی در سازمان 26



مالی و حسابداری 
عنوان برنامه ردیف

مدت

(ساعت ) 
تاریخ برگزاری

شهریه

(لایر)

898/07/114،900،000تجزیه و تحلیل صورت های مالی 1

1698/07/18،177،600،000استانداردهای حسابداری 2

1698/07/25،247،600،000در حسابداری  EXCELکاربرد 3

898/07/294،850،000در تهیه و ارائه صورت های مالی EXCELکاربرد 4

898/08/024،850،000دادرسی مالیاتی و تحریر الیحه دفاعیه مالیاتی 5

IFRS898/08/214،800،000آشنایی با استاندرادهای 6

1698/08/23،227،400،000حسابداری اصول7

898/08/304،750،000مدیریت مالی 8

898/09/074،800،000قانون مالیات بر ارزش افزوده 9

898/09/144،900،000نکات کاربردی در تهیه و تنظیم اظهارنامه 10

1698/09/214،900،000اصول بودجه بندی11

898/09/284،850،000مدیریت ریسک مالی 12



روانشناسی 

عنوان برنامه ردیف 
مدت

(ساعت ) 
تاریخ برگزاری 

شهریه

(لایر)

898/07/114،100،000ی آشنایی کلی با مهارت های ده گانه زندگ1

898/07/244،150،000آگاهی مهارت خود2

898/08/024،150،000مهارت همدلی3

898/08/214،150،000مهارت ارتباط موثر 4

898/08/234،150،000مهارت روابط بین فردی5

898/08/264،150،000مهارت تصمیم گیری 6

898/08/304،150،000مساله مهارت حل7

898/09/024،150،000مهارت تفکر خالق8

898/09/144،150،000مهارت تفکر انتقادی9

898/09/214،150،000مهارت توانایی حل مساله 10

898/09/284،150،000مهارت توانایی مقابله با استرس11



حقوق و قوانین 

برنامه عنوانردیف
مدت 

(ساعت ) 
تاریخ برگزاری

شهریه 

(لایر ) 

898/07/014،650،000ابعاد حقوقی پیمان1

1698/07/4،37،450،000لمللیاصول تهیه و تنظیم و ابعاد حقوقی قراردادهای داخلی و بین ا2

1698/07/11،107،200،000قانون کار و تامین اجتماعی3

898/08/224،700،000نحوه رسیدگی حقوقی به صورت وضعیت پروژه ها4

898/08/304،750،000ادعامدیریت5

898/09/204،650،000تجارتقانون6

898/09/284،650،000امور گمرکی و ترخیص کاال7



مهندسی صنایع و کیفیت

عنوان برنامه ردیف 
مدت

(ساعت ) 
تاریخ برگزاری 

شهریه

(لایر)

898/07/034،400،000مدیریت بهره وری 1

898/07/094،300،000مدیریت تعمیرات و نگهداری 2

898/07/144،3530،000مدیریت ضایعات در صنایع 3

898/07/224،375،000تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها4

2498/07/30ریزی و کنترل پروژه برنامه5

98/08/1،2و

8،950،000

898/08/124،450،000مهندسی سیستم ها و روش ها 6

898/08/184،500،000سیستم کنترل تولید طراحی7

1698/08/21،207،100،000کنترل کیفیت عمومی8

898/08/263،950،000(5S) نظام آرستگی سازمان 9

ISO 170251698/10/10،97،250،000داخلی صالحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ممیزی10



اقتصادی و بازرگانی

برنامه عنوانردیف
مدت 

(ساعت ) 
تاریخ برگزاری

شهریه 

(لایر ) 

898/07/234،550،000بازاریابی دیجیتالی 1

898/07/254،500،000تکنیک های فروش حضوری 2

898/08/024،650،000کاالامور گمرکی و ترخیص3

1698/08/12،117،250،000مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی 4

898/08/204،700،000استراتژی های افزایش فروش در دوره های رکود ، تورم و کاهش تقاضا5

898/08/264،650،000مدیریت خرید و سفارشات داخلی 6

898/08/284،700،000آشنایی با بورس اوراق بهادار 7

898/09/094،750،000(مقدماتی ) تحلیل تکنیکال بورس 8

898/09/214،500،000ها و نقش آن در بازریابی شرکتهاشیوه های حضور در نمایشگاه9

898/09/274،450،000ارتباطی بازاریابی10

898/9/284،450،000روانشناسی برخورد با مشتری11
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