
 
 

 
  

  

 356121شماره ثبت  

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

 

 
 

 با سالم و احترام

صوصی ز دولتی و خفعالیت در عرصه آموزش ویژه کارکنان و مدیران سازمان ها و مراکسابقه یک دهه  بیش ازرهاوردیاد با  بدین وسیله شرکت سامان به اندیش 

  :ار می رسانده شرح  زیر به استحضبه اندیش( بفضایی مطلوب )مرکز همایش های سامان را در خود ب وتوانمند برنامه آموزشی اساتید مجربا بهره مندی از
 

 تاریخ برگزاری ساعت عنوان دوره /سمینار / کارگاه ردیف
 شهریه

 ) ریال (

 000/000/5 مرداد 18 8 راهکارهای طالیی برای توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران 1

 000/000/8 مرداد 19 8 فن بیان و آئین سخنوری 2

 000/800/7 مرداد 20 8 مهارت های سرپرستی 3

 000/500/8 مرداد 24 8 کاهش ضایعات در انبار ها با نگرشی بر انبارداری حرفه ای 4

 000/000/19 مرداد 27و  26 16 مراحل تهیه و تنظیم بودجه 5

 000/800/9 مرداد 30 8 امور گمرکی و ترخیص کاال 6

 000/900/15 شهریور 2و  1 16 و دیوان عدالت اداریآیین دادرسی هیات های تشخیص و حل اختالف قانون کار  7

 000/500/9 شهریور 3 8 حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارائیهای  سرمایه ای 8

 000/500/19 شهریور 7و  6 16 اجرای بودجه 9

 000/000/32 شهریور 10و  COMFAR 24 9،8مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار  10

 000/900/9 شهریور 13 8 مدیریت ادعا 11

 000/000/24 شهریور 15و  14 16 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 12

 000/900/7 شهریور 16 8 اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی کاربردی 13

 000/800/15 شهریور 17و  16 16 کارگاه تجزیه و تحلیل مشاغل بارویکرد فرآیند محور 14

 000/000/7 شهریور 20 8 توانمند سازی پرسنل تشریفاتاصول میزبانی، پذیرایی و  15

 000/000/11 شهریور 22 8 مهارت های زندگی 16

 000/850/9 شهریور 23 8 اصول کار پردازی و سفارشات داخلی کاال 17

 000/000/10 شهریور DISC 8 24تیپ شناسی بر اساس مدل رفتاری  18

 000/000/9 ورشهری 27 8 آیین نگارش و مکاتبات اداری 19

 000/000/15 شهریور 28 8 مدیریت فروش 20

21 PMBOK 8 30 000/000/14 شهریور 

 000/500/11 شهریور 30 8 اصول و فنون مذاکره 22

 
 

 

 

  

 چگونگی ثبت نام:

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

شعبه  صادراتانـک ب 0103636268005به حساب جاری شماره ارسال فیش واریز شهریه ) شامل هزینه استاد ، ناهار و پذیرایی ، بسته آموزشی و گواهی نامه ( خالص  - 2

  88318550شماره تلفن های  و ثبت نام با جهت کسب اطالعات بیشتر به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR160180000000000098536477شبا 1193کد بشرویه 

 .تماس حاصل فرمایید 88318551خط ( و یا نمابر  10) 

 

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

 ......... ...............................ل تولد : ..................... .....   نام پدر : نام و نام خانوادگي : .................................................  سمت : ............................................ سا

 ......   پست الكترونيكي ......................................................شماره شناسنامه : .....................  محل صدور : .........................      شماره همراه: ..............................

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

 
 

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

 مل ل مع  بنام او  
 1401سال  اتبستان  هس ماه آموزشی اهی وژیه  ربانهم

 و عضوء هیئت مدریه مدری عامل مهدی ایوب زاده
 

 12867  شماره:

 26/04/1401 تاریخ:
 


