
 
 مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران 

 

 عنوان 0022قدمت ربع قرن تجربه آموزش و با گردآوری بيـش از ايران با  مركز آموزش و تحقيقات صنعتي
 غنـي و توليـد لـيو  و دهيـد       های آموزشي با گرد آوری منابع كـاربردی و VCDعنوان كتاب و توليـد و عرضـه  332كتب و نشر بيش از 

 اجـرای آمـوزش غيرورـوری، اينـ  بـا هـد         سال تجربـه در  7از دور  های آموزشي پر مخاطب توسط اساتيد مجرب و برجسته، پس 
هزينه تحميوي  موزشي )نظير هزينه انفهاک پرسنل از سازمان جهت آموزش،آ آموزش در اعزام كاركنان به موسسات " کاهش هزینه های "

 و يا سازماني به دور  های كاربردی غيروروری را برای اجرا بصورت انفرادی هزينه اقامت و ...( وق مأموريت، هزينه اياب و ذهاب،
           شرح ذيل بحرورتان معرلي مي نمايد.

 عناوین برنامه های آموزشی غیر حضوری
 
 

 مراجعه نماييد. ir1www.tc.خان  سميعي تماس واصل لرماييد و يا به سايت  88300288 با شمار  توفنجهت كسب اطالعات بيشتر 
  D-SA-71  

 شهریه )ریال( دوره ردیف 

 مديريت و فنون اداري
222/082 مدیریت تبلیغات   1  
222/032 اصول و فنون مذاکره  2  
222/082 سرپرست دبیرخانه  3  
222/002 های ارتباطی موفق و مؤثر مهارت  4  
222/002 در کار انگیزهایجاد   5  
222/372 مهارت های زندگی  6  
222/002 نویسی کاربردی گزارش  7  
222/302 یش، بهبود و ارتقای سالمت اداریپا  8  
222/362 مدیریت سرمایه فکری در سازمان  9  

 222/002 هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت  11
 222/382 مسئولین دفاتر مدیران  11
 222/002 اصول سرپرستی  12
 222/362 مدیریت بحرانگام عملیاتی در  21  13
 222/302 کار گروهی  14
 222/032 ومیهای روابط عم مهارت  15
 222/082 آئین نگارش و مکاتبات اداری  16
 TRIZ 222/002خالقیت و نوآوری   17
 222/032 نظام پیشنهادها  18
 222/382 مدیریت مؤثر جلسات  19
222/382 مدیریت تشریفات  21  
222/372 مدیریت موفق زمان  21  
222/032 فرآیند استخدام موفق در سازمانها  22  
 222/372 (EFQM)مدل تعالی سازمان   23
 222/002 (5S)نظام آراستگی سازمان   24
 222/302 (TQM)مدیریت کیفیت جامع   25
 222/000 مبانی مدیریت اسناد  26
 222/002 آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای مرتبط با آن  27
 222/002 اصول و آداب تشریفات  28
 222/032 تصمیم گیری و روش های حل مسئله  29
 222/002 وعطرح تکریم ارباب رج  31
 222/022 مدیریت استرس  31
 222/082 مدیریت رفتار سازمانی  32
 در دست توليد مدیریت استراتژیک  33
 در دست توليد نظام مدیریت اسالمی  34
 در دست توليد خالصه نویسی  35
 در دست توليد مدیریت دانش  36
 در دست توليد مدیریت برون سپاری  37

 آموزش و منابع انسانی 
ISO 29991 222/002المللی  استاندارد بین  38  
ISO 11115 222/032استاندارد بین المللی   39  
222/082 نیازسنجی آموزشی  41  
 222/062 مدیریت منابع انسانی  41
 222/002 اخالق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی  در نظام اداری  42

 حقوق و قوانین

222/032 قانون مدیریت خدمات کشوری   43  
 222/302 قانون کار  44
 222/002 قوانین و مقررات تامین اجتماعی )با آخرین اصالحات(  45
 222/002 قانون اساسی  46
 در دست توليد آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور  47

 زبانهاي خارجه

 222/082 ها و مسئولین دفاتر مدیران انگلیسی ویژه منشی  48

222/002 به زبان انگلیسیموثر  Emailنگارش   49  

 بازرگانی و مالی اقتصادي،

222/022 فروش در دوران بحران  51  
222/002 اصول و فنون موفقیت در فروش  51  
222/022 اصالح الگوی مصرف  52  
L/C 222/022 اعتبارات اسنادی   53  
222/022 ها آشنایی با نظام هدفمندسازی یارانه  54  

55  
 حسااابداری مالیااات باار ارزش افاازوده و قااانون   

 مالیاتهای مستقیم
 222/032  

CRM 222/002مدیریت ارتباط با مشتری   56  
222/002 در حسابداری Excelکاربرد   57  
222/362 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی  58  
222/302 جهاد اقتصادی در سازمان ها  59  
222/032 مدیریت تدارکات و خرید  61  
 در دست توليد بازار شناسی  61
 در دست توليد تجارت الکترونیکی  62
 در دست توليد عملیاتیبودجه ریزی   63
 در دست توليد برنامه ریزی و مدیریت هزینه  64

 فنی، مهندسی

65  
اصول و فنون مستندسازی سیستم مادیریت کیفیات   

 ISO 9111براساس استاندارد 
222/362  

66  
 اصول و فناون ممیازی سیساتم مادیریت کیفیات      

 ISO 9111براساس استاندارد 
222/362  

 اس راهنماای  آشنایی باا مادیریت پاروبه براسا      67
PMBOK (PMI) 

222/002  

68  
 سااازی اسااتاندارد امنیاات اطالعااات  روش پیاااده

(ISO 27111) در سازمانها 
222/382  

222/032 کنترل کیفیت عمومی   69  

222/022 آشنایی با صنعت نفت  71  
 در دست توليد مبانی مدیریت و فناوری اطالعات در سازمان  71

یـــايمن  
222/002 مبانی حریق  72  
222/002 یت بحران و ایمن سازی صنایع و سازمانهامدیر  73  
222/062 مدیریت حفاظت فیزیکی  74  

رــــساي  
222/302 )سناریوسازی( های آن آینده پژوهی و تکنیک  75  
 222/022 اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی  76

 


