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 نام دوره
 شهریه
 )ریال(

 مدت
 (ساعت)

 / منابع انسانی دوره های اداری
 8 0430333 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  1

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در   2
 یشغل نگهبانی و حفاظت فیزیک

4930333 11 

 8 0930333 و گزارش نویسیاصول مکاتبات اداری   0
 12 0430333  و فنون مذاکرهاصول   4
 8 4830333 بازاریابی و فروش تلفنی  0
 8 0430333 )بهداشت روانی کارکنان( مدیریت استرس  1
 8 0930333 کار گروهی  7
 8 0930333 مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی  8
 0930333 8 (5S)نظام آراستگی در محیط کار   9

 8 0930333 اصول گزارش نویسی  13
 12 4030333 اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی  11

 دوره های مالی / حقوقی
 8 0930333 صورت جریان وجوه نقد  12
 8 0930333 مبارزه با پولشویی  10
 8 4930333 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی  14

 ITدوره های علوم رایانه و 
 48 7330333 آموزش فتوشاپ  10
 ICDL 100330333 103مهارت های هفتگانه   11
 12 0330333 مبانی کامپیوتر  17
18  ACCESS 0330333 27 
19  EXCEL 0330333 27 
23  INTERNET 0330333 10 
21  POWERPOINT 0330333 18 
22  WINDOWS 0330333 24 
20  WORD 0330333 27 
 12 4430333 امنیت کاربری فناوری اطالعات  24

 دوره های مدیریت
 8 0930333  ( یمقدمات )مدیریت منابع انسانی   20

 8 0930333 ( تکمیلیمدیریت منابع انسانی )  21

 11 4430333 مدیریت دانش  27
 8 4430333 حل مساله  28

29  
و آمادگی و وظاای  مادیران د   مدیریت بحران

 شرایط اضطرا ی و حوادث
0930333 8 

03  
مدیریت بحاران و ایناس زااصی یا ایم و م اادن 

 )آمادگی و واک ش د  شرایط اضطرا ی(
4130333 8 
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 نام دوره
 شهریه
 )ریال(

 مدت
 )ساعت(

 8 0430333 مدیریت تعارض  01

 12 4430333 مهارتهای سرپرستی  02
 11 4130333 مدیریت رفتار سازمانی  00
 12 4430333 نظام پیشنهادات   04
 12 4430333 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  00

 8 0030333 گام عملیاتی در مدیریت بحران 02  01

 دوره های کیفیت و استانداردهای بین المللی

 11 4030333 کنترل کیفیت عمومی  07

 4330333 11 (EFQM)آشنایی با مدل تعالی سازمانی   08

آشنایی با اصول تدوین استانداردهای   09
 المللی و کارخانه ایملی، بین

4330333 11 

43  
، تشریح الزامات و مست دزاصی زیستم آش ایی با مفاهیم

 ISO/IEC 17025مدیریت کیفیت آصمایشگاهی 

4330333 11 

 11 4330333 ارزیابی انطباق  41

42  
آشنننایی بننا مبننانی و الزامننات سیستنننن  
 مندیریت کیفیت بنر اسنناس استاندارد 

ISO 14001 

0330333 24 

 QCC 4330333 11دوایر کنترل کیفیت   40

 دوره های عمومی
 11 0330333 آشنایی با مهارتهای زندگی  44

 4030333 11 (TRIZ)خالقیت و نوآوری   40

 11 0330333 مدیریت زمان  41

 8 0430333 منشور حقوق شهروندی  47

 11 4430333 رویکردهای نوین در روابط عمومی  48
 
 

 شهریه شامل برگزاری دوره الکترونیکی + آزمون  + دورور
 گناهینامه می باشر.

  تهیوه و تنلیور موتونایآمادگی خوند را ههو  این مرکز 
 اعالم می دارد.و شرک  ها  سایر دروس منرد نیاز سازمانها الکترونیکی

و همچنوین درخناسو  مشواوره  هه  کسب اطالعات بیشتر
 ( 002)داخفوی  11082880 -02با شوماره تفنون حضنری 

  حادل فرماییر.تماس  گندرزیخانم 

 ا کمترین هزینهآمنزش در هر زما  و هر مکا  ب
 

 www.irlms.irخریر آنالین: 
D-AE-J3 

 ب ناپذیر ازت.با توجه به نیاصهای آموصشی  و به  شد زاصمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرو ت پرداختس به شیوه های نویس و فراگیر آموصش، اجت ا
نفر  00333تا ک ون حدود   ازتاهای خود د  صمی ه آموصش الکترونیکی  ا توز ه داده ازت و د  ایس ت ی  تی ایران ف الیتاص ایس  و، مرکز آموصش و تحقیقا

 ننوده اند. ازتفادهدو ه های آموصش الکترونیکی ایس مرکز  اص
 

 عناوین دوره های آموزش مجازی      
 

 
 مرکز آمنزش و توقیقات دنعتی ایرا 

 

 
 

http://www.irlms.ir/

