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 نام دوره
 شهریه

 )ریال(
 مدت

 (ساعت)

 دوره های اداری / منابع انسانی

 12 1.600.000 اخالق حرفه ای  1

2  
نظام آراستگی در محیط کار با رویکردی 

 (5S)نوین 
1.900.000 8 

 8 1.250.000 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  3

 اصول انتظامات و روابط عمومی موورر در   4

 یشغل نگهبانی و حفاظت فیزیک
1.500.000 16 

 8 1.400.000 و گزارش نویسیاصول مکاتبات اداری   5

 8 1.200.000 )بهداشت روانی کارکنان( مدیریت استرس  6

 8 1.350.000 کار گروهی  7

 8 1.300.000 مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی  8

 1.400.000 8 (5S)نظام آراستگی در محیط کار   9

 8 1.400.000 اصول گزارش نویسی  10

 12 1.650.000 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  11

 12 1.600.000 فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤرر در سازمان  12

 16 1.400.000 مدیریت زمان  13

 16 1.550.000 رویکردهای نوین در روابط عمومی  14

 1.550.000 16 (TRIZ)خالقیت و نوآوری   15

 8 1.650.000 ازی و کار تیمیتیم س  16

 8 1.600.000 پویایی سازمانی و فردی  17

 8 1.900.000 اصول پذیرایی و تشریفات  18

 12 2.000.000 استانداردسازی مشاغل  19

 8 1.900.000 مدیریت تشریفات  20

 حقوقی /بازرگانیدوره های مالی / 

 20 1.950.000 قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان  21

 8 1.450.000 قوق اداری ح  22

 16 1.900.000 مدیریت خرید و استراتژی های خرید  23

 8 1.500.000 صورت جریان وجوه نقد  24
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 نام دوره
 شهریه
 )ریال(

 مدت
 )ساعت(

 8 1.500.000 مبارزه با پولشویی  25

 8 1.500.000 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی  26

 12 1.600.000 اصول و فنون مذاکره   27

 8 1.400.000 بازاریابی و فروش تلفنی  28

 12 1.300.000 اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی  29

 16 1.600.000 آشنایی با بورس و اوراق بهادار  30

31  
 تهیووه و توودوین صووورت هووای مووالی و

 یادداشت های همراه
1.700.000 8 

 12 2.150.000 لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین  32

 8 2.000.000 شنایی با تهیه و تنظیم قراردادهاآ  33

 8 2.000.000 دعاوی حوزه پیمانکاری  34

 ITدوره های علوم رایانه و 

 48 1.700.000 آموزش فتوشاپ  35

 ICDL 4.400.000 150مهارت های هفتگانه   36

 12 700.000 مبانی کامپیوتر  37

38  ACCESS 750.000 27 

39  EXCEL 750.000 27 

40  INTERNET 700.000 15 

41  POWERPOINT 750.000 18 

42  WINDOWS 750.000 24 

43  WORD 750.000 27 

 8 1.500.000 امنیت کاربری فناوری اطالعات  44

 دوره های مدیریت

حل مسأله، قدرت تصمیم گیری و تفکر   45

 خالق
1.800.000 16 

 8 1.450.000 بهبود سیستم ها و روش ها  46

 8 1.500.000 مدیریت جلسات  47

 تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداختن به شیوه های نوین و فراگیر آموزش، اجتناب ناپذیر است.توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای با 

نفر   80000حدودهای خود در زمینه آموزش الکترونیکی را توسعه داده است و در این راستا تا کنون از این رو، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران فعالیت

 مرکز استفاده نموده اند. از دوره های آموزش الکترونیکی این
 

 عناوین دوره های آموزش مجازی      
 

   
 مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
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 دورهنام 
 شهریه

 )ریال(
 مدت
 )ساعت(

 8 1.450.000 متقاعدسازی مشتریان  48

 8 1.750.000 مدیریت بر مبنای هدف  49

 8 1.500.000 مدیریت مورر جلسات  50

51  
اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد 

PMBOK- PM 

2.350.000 20 

 8 1.800.000 شناسی راهبردیهای محیطروشها ومدل  52

 8 1.750.000 ستی )مقدماتی(اصول مدیریت و سرپر  53

 12 2.000.000 هارهبری تحول در سازمان  54

 8 1.400.000 مقدماتی (  مدیریت منابع انسانی )  55

 8 1.400.000 مدیریت منابع انسانی )تکمیلی(   56

 16 1.550.000 مدیریت دانش  57

 8 1.400.000 حل مساله  58

59  
موودیریت بحووران و آمووادگی و وظووای  

 مدیران در شرایط اضطراری و حوادث
1.350.000 8 

60  

مدیریت بحوران و ایمون سوازی صونایع و     

معووادن )آمووادگی و واکوونش در شوورایط   

 اضطراری(

1.350.000 8 

 8 1.350.000 مدیریت تعارض  61

 16 1.950.000 مدیریت کسب و کارو ریزی برنامه  62

 12 1.800.000 مهارتهای سرپرستی  63

 16 1.850.000 مدیریت رفتار سازمانی  64

 12 1.750.000 نظام پیشنهادات    65

 دوره های کیفیت و استانداردهای بین المللی

 ISO 10015:2019 2.000.000 8استاندارد   66

 8 1.450.000 گام عملیاتی در مدیریت بحران 20  67

 16 1.700.000 کنترل کیفیت عمومی  68

69  
ی سووازمانی آشوونایی بووا موودل تعووال  

(EFQM) 
1.650.000 16 

70  
آشنایی با اصول تودوین اسوتانداردهای   

 ایالمللی و کارخانهملی، بین
1.650.000 16 

71  

آشنایی با مفواهیم، تشوریا الزاموات و    

مستندسازی سیستم مدیریت کیفیوت  

 ISO/IEC 17025آزمایشگاهی 

1.650.000 16 

 16 1.600.000 ارزیابی انطباق  72

ف
ردی

 

 نام دوره
 شهریه

 )ریال(
 مدت
 )ساعت(

73  

آشنایی با مبانی و الزاموات سیستوووم   

مووودیریت کیفیووت بووور اسوووواس    

 ISO 14001استاندارد 

1.900.000 24 

 QCC 1.650.000 16دوایر کنترل کیفیت   74

 ایمنی و بهداشتدوره های 

 16 1.500.000 اقتصاد سالمت  75

 16 1.450.000 مبانی حریق  76

 8 1.800.000 ن قبل و بعد از کروناتغذیه سالم برای دورا  77

 12 2.000.000 ایمنی و بهداشت در محیط کار  78

 دوره های عمومی

 8 1.350.000 رهایی از اهمال کاری  79

 16 1.450.000 آشنایی با مهارتهای زندگی  80

 8 1.250.000 منشور حقوق شهروندی  81

 8 1.600.000 تغذیه سالم برای تندرستی  82

 8 1.500.000 ی شاد بودنروشهای کاربردی برا  83

 8 1.400.000 سبک زندگی اسالمی  84

 8 1.600.000 آشنایی با مفاهیم دورکاری  85

 8 1.600.000 کیفیت زندگی کاری  86

 8 1.100.000 حکمت روزه و احکام روزه داری  87

 8 1.950.000 زبان بدن و ارتباطات بین فردی  88

شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای و   89

 ری اجتماعیمسئولیت پذی
1.800.000 8 

 8 1.400.000 نظام مدیریت اسالمی  90

    شهريه شامل برگززای  ووی  اکتترویيتزي آ آزمزون آ

 صدوی گواهينامه مي باشد.

  تهيه و توکيزد محتزوا   اين مركز آماوگي خوو یا جهت 

و شركت هزا   ساير ویوس مویو یياز سازمایها اکتترویيتي

   اعالم مي وایو.

و همچنين ویخواست مشاوی   عات بيشترجهت كسب اطال

( 234)واخلي  88310113 -20 با شمای  تلفن حضوی  

 D-AE-J3  حاصل فرماييد.تماس  گوویز خایم 

 www.fmfi.irخريد آیالين:                                  

http://www.fmfi.ir/

