م
بنام اول علم

ربانهم اهی وژیه آموزشی اتبستان سال 1399

شماره ثبت 356121

شماره120126 :
تاریخ99/05/08 :

با سالم و احترام
بدین وسیله شرکت سامان به اندیش با سابقه یک دهه فعالیت در عرصه آموزش ویژه کارکنان و مدیران سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی با بهره مندی
ازاساتید مجرب وتوانمند برنامه آموزشی خود را در فضایی مطلوب به صورت حضوری و آنالین شرح زیر به استحضار می رساند:
ردیف

عنوان دوره /سمینار  /کارگاه

نحوه
برگزاری

استاد

1

اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

حضوری

سرهنگ جبارپور

2

قانون مالیات های مستقیم و معافیت های آن

آنالین

استاد اسماعیلی

3

اصول نظافت در دوران کرونا ( ویژه پرسنل خدمات )

حضوری

استاد یونسی

4

مصاحبه گری حرفه ای

آنالین

دکتر طباطبایی

5

مدیریت استرس در دوران کرونا

آنالین

دکتر رجبی

6

اصول مدیریت و سرپرستی

آنالین

دکتر عزتی

تاریخ و زمان

شهریه

داخلی

برگزاری

( ریال )

کارشناس

5/100/000

113

5/600/000

113

5/050/000

107

5/450/000

113

5/500/000

107

5/400/000

107

99/05/30
 8:30الی 16:00
 19و99/06/17
 9:00الی 12:30
99/06/20
 8:30الی 16:00
 25و99/06/24
 13:30الی 17:00
 27و99/06/26
 9الی 12:30
 30و99/06/29
 13:00الی 16:30

چگونگی ثبت نام:
 -1ارسال معرفی نامه از سازمان  /شرکت متبوع به همراه فرم تکمیل شده زیر
 – 2ارسال فیش واریز شهریه خالص به حساب جاری شماره  17618043/41بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد 63594
شبا  IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن های 88318550

(  10خط ) داخلی واحد آموزش مربوطه و یا نمابر  88318551تماس حاصل فرمایید.
الزم به ذکر است در برنامه های حضوری پروتکل های بهداشتی رعایت می گردد.

مهدی ایوب زاده
مدری عامل و عضوء هیئت مدریه
…………………………………………………………………
نام سازمان /شركت  ........................................ :نام رابط آموزش  .............................. :شماره تماس  ............................... :شماره نمابر .................................. :
نام و نام خانوادگي  ................................................. :سمت  ............................................ :سال تولد  ..... ..................... :نام پدر ............................... ......... :
شماره شن اسنامه  ..................... :محل صدور  ......................... :شماره همراه .................................... :پست الكترونيكي ......................................................
مبلغ واريزي .................................. :ريال شماره و تاريخ فيش پرداختي  ........................................ :شماره رديف دوره  /سمينارمورد نظر ..........................
توضيح  :تكميل فرم ثبت نام به ازاي هر نفر شركت كننده الزاميست .

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

