
 

 

 1396سال قابلیت اجرا توسط انجمن مدیران صنایع خراسان درناوین دوره هاي آموزشی ع

 است ستون شایسته و برگزار خواهد شد، لذا الویت بندي دوره ها متناسب با میزان تقاضا و نیاز واحدهاي صنعتی  

 شود.دقیقا تکمیل » تعداد نفرات متقاضی« و » ندياولویت ب« 

  : و مهندسی صنایع با رویکرد بهبود  دانش مدیریت  دوره هايالف )             

مدت دوره  عنوان دوره آموزشی ردیف

 به ساعت
اولویت  پیش بینی شده  زمان

 بندي

 تعداد نفرات متقاضی

1 Excel    دومسه ماهه  24 کاربردي   
   سه ماهه اول 5s( 12روانشناسی و مهندسی نظام آراستگی محیط کار ( 2
   سه ماهه اول 12 رپرستی مدیریت و مهارت ها ساصول  3
   سه ماهه سوم 8 انبار داري و مدیریت انبار 4
   سه ماهه دوم QC STORY 8حل مسئله به روش  5
   سه ماهه دوم 12 رفتار سازمانی پیشرفته 6
   سه ماهه اول  8 (COQ ) تیفیک يها نهیهز 7
   اول سه ماهه  Excel 12ماکروها و برنامه نویسی در  8
   سه ماهه سوم 8 تفکر سیستمی و اصول استقرار آن در سازمان  9
   سه ماهه سوم 10 مهارتهاي ارتباط موثر و زبان بدن 10
   ماهه دوم سه  16 استاندارد سازي فرایند تولید 11
   سه ماهه سوم  12 دیتول شینظام پاداش افزا یو مهندس یروانشناس 12
   سه ماهه اول  4 کارت امتیازي متوازن 13

 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا
 

 
 
 
 
 

 

 

 



  :و سازمانی  دوره هاي امور اداري ب )  

دوره به مدت  عنوان دوره آموزشی ردیف

 ساعت
                   زمان

پیش بینی 

 شده

 تعداد نفرات متقاضی اولویت بندي

   سه ماهه اول  8 و تشریفات سازمانی اصول آداب 1

   سه ماهه اول  6 آئین نگارش و مکاتبات اداري  2

   سه ماهه دوم  8                     ، مدارك و فن بایگانی مدیریت اسناد 3

سه ماهه  12 طبقه بندي و ارزیابی مشاغل  4  
 چهارم

  

   سه ماهه سوم  10 مسئولین دفاتر مدیران   مهارتهاي کاربردي  5

   سه ماهه دوم  12 مهارت هاي کارشناس امور اداري و پرسنلی  6

   سه ماهه دوم  12 فرایند جذب و بکارگیري نیروي انسانی 7
   سه ماهه دوم 8 ارزیابی عملکرد کارکنان 8
   سه ماهه اول  12 مهارتهاي انتظامات و نگهبانی  9

 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا

 

 

 :و فروش  دوره هاي بازاریابی )  ج

مدت  عنوان دوره آموزشی ردیف

 دوره 
زمان پیش بینی 

 شده

 تعداد نفرات متقاضی اولویت بندي 

   سه ماهه سوم  12 مذاکرات تجاري (خرید و فروش ) و هنر فنون اصول،  1
   سه ماهه اول  10 گذاري در فروش تحلیل رفتار و تکنیک هاي نفوذ واثر 2
   سه ماهه دوم  12 مدیریت تخصصی فروش حضوري  3
   سه ماهه دوم  8 بازاریابی در فضاي مجازي  4
   سه ماهه اول  16 چهار پایه برندینگ 5
 CRMبر پایه نرم افزار مایکروسافت  CRMمدیر 6

 سازمان خود را طراحی و اجرا کنیم ) CRMچگونه (
   سه ماهه اول  12

   سه ماهه دوم  16 هویت آفرینی برند  7
   سه ماهه دوم 16 کمپین ارتباطات یکپارچه برندینگ  8
   سه ماهه اول  12 تحقیقات بازار   9   
 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا  

       

 



 :و حسابداري دوره هاي مالی  )د

ردی

 ف
 مدت دوره به عنوان دوره آموزشی

 ساعت
اولویت  زمان پیش بینی شده 

 بندي

تعداد نفرات 

 متفاضی

   سه ماهه سوم 12 حسابرسی داخلی شرکت ها  1
   سه ماهه دوم 10 و مباحث کاربردي آن   IFRSاستاندارد  2
   چند نوبت در طول سال 6 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده  3
   چند نوبت در طول سال 6 قوانین جدید مالیاتهاي مستقیم و آیین نامه هاي اجرائی  4
   سه ماهه سوم 24 در حسابداري   Excelکاربرد  5
   سه ماهه اول L/C 8اعتبارات اسنادي 6
   سه ماهه سوم 8 مبادالت ارزي و تبدیل صورتهاي مالی خارجی) حسابداران بین المللی ( 7
   سه ماهه دوم 12 حسابداري و مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی  8
   سه ماهه دوم 8 مبارزه با پولشویی ( نکات قانونی و اجرایی ) 9
   سه ماهه سوم  8 مبانی بودجه بندي در بنگاههاي اقتصادي  10
   سه ماهه دوم  8 مدیریت هزینه در صنعت  11
   سه ماهه چهارم  6  انبار گردانیروش هاي نوین انبارداري و  12
   سه ماهه اول  12 نحوه تهیه صورت هاي مالی  و تجزیه و تحلیل آن   13
   سه ماهه سوم  6 تجزیه وتحلیل و چگونگی تنظیم اظهارنامه هاي مالیاتی 14
 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا

 

 

 :دوره هاي قوانین و مقررات هـ )   

زمان پیش  مدت دوره عنوان دوره آموزشی ردیف

 بینی شده

 تعداد نفرات مورد نیاز اولویت بندي

   سه ماهه دوم  8 آشنایی با قانون تجارت ویژه مدیران  1
   سه ماه سوم 12 تنظیم قراردادهاي تجاري  2
   سه ماهه اول  10 قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی  3
   سه ماهه سوم  8 قوانین و مقررات واردات و صادرات و امور گمرکی 4
   سه ماهه اول  4 شمولیت و عدم شمولیت بیمه اقالم خربد در حسابرسی  5
   سه ماهه اول 6 مقررات و الزامات زیست محیطی  6
 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا

 

 

 

 

 



 : و مهارتی  دوره هاي فنی و) 

مدت  عنوان دوره آموزشی ردیف
دوره به 

 ساعت

زمان پیش 

 بینی شده 

 تعداد نفرات مورد نیاز اولویت بندي

   سه ماهه دوم  18 تعمیر و نگهداري سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک    1
   سه ماهه سوم  12 ارتینگ و صاعقه         2
   سه ماهه چهارم  12 نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه     3
   سه ماهه سوم  8 ایمنی برق در صنعت    4
 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا

 
 
 
 
 

  :حرفه اي و محیط زیست دوره هاي ایمنی و بهداشت ح )            

مدت  عنوان دوره آموزشی ردیف

 دوره
زمان پیش بینی 

 شده 

اولویت 

 بندي

تعداد نفرات  

 متقاضی

   سه ماهه سوم  8 ها  کارگاه در  کار بهداشت و ایمنی اصول 1
   سه ماهه اول  8 کار با لیفتراك ها و باالبرها ایمنی 2
   سه ماهه  اول  6 و حفاظ گذاري ها  ایمنی کار با ماشین آالت صنعتی 3
   سه ماهه سوم   8 سیستم هاي اعالم و اطفا حریق  4
تکنیک ها و ابزارهاي شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، جنبه ها  5

 Risk Assessmentو پیامدهاي زیست محیطی 
   سه ماهه دوم  12

   سه ماهه اول  6 سوانح و حوادث در نجات و امداد/  اولیه هاي کمک 6
 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا

 

 

 

 

              

 

 

 

 



 

  :و مهندسی صنایع با رویکردهاي بهبود کیفیت  ط ) دوره هاي مدیریت 

رد

 یف

زمان پیش بینی  دورهمدت  عنوان دوره آموزشی

 شده 

اولویت 

 بندي 

تعداد نفرات 

 متقاضی

   سه ماهه اول ISO 9001:2025( 16آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت کیفیت در ویرایش جدید (  1

   سه ماهه دوم  ISO 17025 12تشریح الزامات سیستمی و فنی بر اساس استاندارد   2

   سه ماهه دوم   ISO 14001:2015 32تشریح الزامات و ممیزي داخلی  3

   سه ماهه سوم  BPR( 16مهندسی مجدد فرآیندها (  4
   ماهه اولسه  COQ( 8 هزینه هاي کیفیت ( 5

 شرکت متبوع شما ؟ ازیمورد ن يشنهادیپ يدوره ها ریسا
 

 
 
 

  

                          سمت رابط :                           بط :       ارو نام خانوادگی نام              نام واحد تولیدي و صنعتی :                           

 شماره تلگرام :                تلفن همراه :                                                                                     شماره تلفن تماس :   

 :تاریخ و امضا                                                                                                                                                          


