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تعداد 
شرکت 
کنندگان

تاریخ 
برگزاري

شرایط شرکت کنندگانمجري دورهمحل برگزارياستان

صنعتسازمانخوزستان40ساعتتحقیق و توسعه مقدماتی1

صنعتسازمانخوزستان40ساعتتحقیق و توسعه تکمیلی2

تجارتسازمانخوزستان8ساعتآشنایی با قانون نظام صنفی3

معادنسازمانخوزستان8ساعتآشنایی با قانون معادن4

صمتسازمانخوزستان8ساعتآشنایی با سامان تجارت جهانی5

صمتسازمانخوزستان8ساعتفنون مذاکره و ارتباط موثر6

صمتسازمانخوزستان8ساعتسرمایه گذاري در بازار سهام7

صمتسازمانخوزستان8ساعتفن بیان و آیین سخنوري8

صمتسازمانخوزستان8ساعتمدیریت تبلیغات9

صمتسازمانخوزستان8ساعتمدیریت هزینه ها10

صمتسازمانخوزستان16ساعتمدیریت بازاریابی صادرات11

صمتسازمانخوزستان16ساعتتهیه و تنظیم قراردادهاي بین المللی12

صمتسازمانخوزستان16ساعتقوانین و  مقررات گمرکی و ترخیص کاال13

صمتسازمانخوزستان30ساعتکاربرد آمار در امور تولید و اداري14
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صمتسازمانخوزستان24ساعتقوانین و  مقررات معامالت دولتی و مناقصات15

صمتسازمانخوزستان12ساعتآشنایی با قانون دیوان محاسبات عمومی16

صمتسازمانخوزستان12ساعتگزارش نویسی در واحدهاي صنعتی17

صمتسازمانخوزستان8ساعتمدیریت جلسات اداري و روابط حاکم18

صنعتسازمانخوزستانساعت2*16آشنایی با نرم افراز پریماورا و ام اس پروجکت19

آشنایی با ابعاد حقوقی و قوانین حاکم بر قرارداد

EPC هاي طراحی ساخت و اجراي پروژهاي

صنعتسازمانخوزستان16ساعتکاربردExcelدر برنامه ریزي تولید21

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر16ساعتبرنامه ریزي و کنترل تولید22

صمتاتاق بازرگانی صنایعایالم60نفر16ساعتتهیه و تنظیم قراردادهایبازرگانی و صنعتی23

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتمتعادل سازي خط تولید24

صمتاتاق بازرگانیایالم40نفر8ساعتمدیریت استراتژیک فروش و ارزیابی25

صمتاتاق بازرگانیایالم40نفر8ساعتآشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاري26

صمتشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتسیستم مدیریت بهداشتحرفهاي ،ایمنی و محیط زیست27

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتتحقیق و توسعه،نقش و استقرار آن در واحدهاي تولیدي28

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتسرویس و نگهداري دوره اي پیشگیرانه تجهیزات الکترونیک29

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر16ساعتفنون بهینه سازي تولید30

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتجانمایی ماشین آالت و سیستم راه اندازي31

صمتسازمانخوزستان16ساعت20



تقویم دوره هاي آموزشی مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394

و تحلیل اطالعات در فرآیند32 ITصنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتکاربرد

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتسیستم کنترل جریان مواد33

صنعت،معدنشهرك صنعتیایالم40نفر8ساعتمدیریت بهینه سازي مصرف انرژي34

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر28ساعتآشنایی با پایلوت فراوري مواد معدنی و تجهیزات آزمایشگاهی35

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر36ساعتاصول اکتشافات ژئوفیزیک36

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر16ساعتاصول تهیه طرحهاي اکتشافی37

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر16ساعتاصول تهیه طرحهاي بهره برداري38

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر8ساعتایمنی در معادن زیرزمینی39

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر16ساعتبررسی و ارزیابی ذخایر معدنی40

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر8ساعتکاربرد نرم افزارهاي معدنی در معادن کوچک41

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر8ساعتمبانی متره و برآورد معدن42

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر16ساعتمعدن از اکتشاف تا بهره برداري43

دراستخراج 44 DATA-MINE معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر8ساعتب

دراکتشاف 45 DATA-MINE معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر8ساعتب

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر16ساعترGISمقدماتی و پیشرفته46

معدننظام مهندسی معدن ایالمایالم25نفر8ساعتشناخت سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی47

تجارتسازمانایالم30نفر8ساعتآشنایی با بازاریابی فرش دستباف48

تجارتسازمانایالم30نفر16ساعتآشنایی با رفع عیوب فرش49
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صمتسازمانایالم30نفر16ساعتآشنایی با روشهاي تنظیم بازار ایران و مقایسه آن با کشورهاي جهان50

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتآشنایی با روشهاي توسعه صادرات غیر نفتی51

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتآشنایی با شبکه توزیع و مقایسه تطبیقی با کشورهاي منتخب52

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتآشنایی با فرصت هاي تجاري در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي53

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتاستراتژي هاي تنظیم بازار54

صمتسازمانایالم30نفر16ساعتبررسی عرضه و تقاضا و نحوه قیمت گذاري در بازار55

صمتسازمانایالم30نفر16ساعتمبانی تهیه و ارزیابی طرحهاي تولیدي و خدماتی در زنجیره ارزش دستباف56

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتتجارت الکترونیک57

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتنظام طبقه بندي و خدمات شناسه کاال58

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتآموزش مقدماتی زبان انگلیسی تجاري59

صمتسازمانایالم30نفر8ساعتمدیریت تبلیغات تجاري60

مقدماتی61 R& D صنعتسازمانچهارمحال30نفر40ساعتمدیریت تحقیق و توسعه

تکمیلی62 R& D صنعتسازمانچهارمحال30نفر40ساعتمدیریت تحقیق و توسعه

صنعتسازمانچهارمحال40نفر32ساعتآشنایی و سرمایه گذاري با بازار سرمایه63

صنعتسازمانچهارمحال25نفر8ساعتچالشهاي زیست محیطی موجود در بخش صنعت64

صنعتسازمانچهارمحال20نفر8ساعتآشنایی با تکنولوژي جدید صنایع غذایی65

معدنسازمانچهارمحال20نفر16ساعتآشنایی با برنامه ریزي استخراج معادن روباز66

معدنسازمانچهارمحال25نفر16ساعتوظایف حقوقی مسئولین فنی در معادن67
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معدنسازمانچهارمحال25نفر16ساعتمGISمقدماتی68

معدنسازمانچهارمحال25نفر8ساعتآشنایی با قوانین معادن69

صنعتسازمانچهارمحال30نفر16ساعتبرند سازي محصوالت تحقیق و توسعه70

صنعتسازمانچهارمحال30نفر8ساعتمدیریت بهره وري و پروژه هاي تحقیق و توسعه71

صنعتسازمانچهارمحال30نفر16ساعتپیاده سازي فرآیندهاي طراحی و استانداردهاي تحقیق و توسعه72

73fives صنعتسازمانچهارمحال25نفر8ساعتآموزش جامع

صنعتسازمانچهارمحال25نفر8ساعتمدیریت منابع انسانی واحدهاي صنعتی74

صنعتواحد صنعتیچهارمحال30نفر8ساعتآموزش تصفیه آب و فاضالب75

آشنایی با اصول عملکرد سیستم هاي هیدرولیک و پنیومانیک و شناسایی

مکانیزم حرکت ماشین آالت

77(TQM)و اصول مدیریت کیفیت و فراگیر(TPM)صنعتواحد صنعتیچهارمحال30نفر16ساعتاصول نگهداري تعمیرات

صنعتسازمانچهارمحال30نفر8ساعتآموزش صادرات و واردات و قوانین امور گمرکی78

79HSEE معدنسازمانسمنان70نفر40ساعتدوره

متقاضیان سرمایه گذاريسازمانسمنان80نفر16ساعتارزیابی فنی اقتصادي طرح ها 80

صمت "سازمانسمنان30نفر8ساعتآشنائی با برنامه هاي  راهبردي صنعت ،معدن تجارت81

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتاصول و فنون مذاکره82

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتمدیریت ارتباط با مشتري و سنجش رضایت مشتري 83

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر40ساعتبازاریابی و تجارت الکترونیک84

صنعت واحد صنعتیچهارمحال20نفر8ساعت76
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صمتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتاستراتژیهاي بازرگانی بین المللی85

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتامور گمرکی و ترخیص کاال 86

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتمدیریت خرید و سفارشات خارجی 87

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتسنجش رضایت مشتري 88

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتبازاریابی و فروش حضوري 89

تجارتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتاصول و فنون و تبلیغات بازرگانی 90

صمتسازمانخراسان رضوي40نفر72ساعتدوره جامع مهارت هاي تجارت و بازرگانی بین الملل91

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر8ساعتروش هاي پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادي 92

نقش اینکوترمز در قراردادهاي بین المللی )93 ) صمتسازمانخراسان رضوي40نفر16ساعتاینکوترمز 2010

مقدماتی )94 صمتسازمانخراسان رضوي30نفر20ساعتتهیه و تنظیم قراردادهاي بین المللی (

پیشرفته )95 صمتسازمانخراسان رضوي30نفر24ساعتتهیه و تنظیم قراردادهاي بین المللی (

دیپلماسی تجاري )96 صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتاصول و فنون مذاکرات تجاري بین المللی (

با رویکرد عملیاتی )97 صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتمدیریت صادرات کاال (

صمتسازمانخراسان رضوي40نفر16ساعتمقررات صادرات و واردات(کاربرد آن درثبت سفارش و ترخیص کاال)98

99sales plsn صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتتدوین طرح فروش

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتتحقیقات بازار 100

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتبازاریابی بین المللی101

102marketing plan صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتتدوین طرح بازاریابی
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103(CRM) صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتمدیریت ارتباط با مشتري

صمتسازمانخراسان رضوي120نفر8ساعتبازاریابی چریکی104

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتمدیریت برپایی نمایشگاه هاي بین المللی داخلی و خارجی105

صمتسازمانخراسان رضوي100نفر8ساعتبازرایابی نمایشگاهی106

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتراهکارهاي حضور موثر در نمایشگاه ها با رویکرد توسعه کسب و کار107

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر32ساعتسخنرانی حرفه اي108

109( business plan صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتتدوین طرح کسب و کار (

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر16ساعتاصول و فنون مذاکرات110

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر16ساعتبرنامه ریزي و مدیریت استراتژیک111

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر8ساعتاستانداردهاي بسته بندي کاال112

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر24ساعتاسناد و مقررات حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کاال113

صنعت،تجارتسازمانخراسان رضوي60نفر8ساعتمدیریت شبکه توزیع و پخش114

صنعت،تجارتسازمانخراسان رضوي30نفر16ساعتمدیریت زنجیره تامین115

صنعت،تجارتسازمانخراسان رضوي30نفر16ساعتمدیریت ارتباط با تامین116

ایمیل ، پیامک ، شبکه هاي اجتماعی )117 صمتسازمانخراسان رضوي40نفر4ساعتابزارهاي نوین بازاریابی (

صمتسازمانخراسان رضوي120نفر4ساعتراهکارهاي عملی و موثر تجارت با عراق118

صمتسازمانخراسان رضوي120نفر4ساعتراهکارهاي عملی و موثر تجارت با چین119

صمتسازمانخراسان رضوي120نفر4ساعتراهکارهاي عملی و موثر تجارت با ترکیه120
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صمتسازمانخراسان رضوي120نفر4ساعتراهکارهاي عملی و موثر تجارت با افغانستان121

صمتسازمانخراسان رضوي60نفر4ساعتراهکارهاي عملی و موثر تجارت با آفریقا122

صمتسازمانخراسان رضوي120نفر4ساعتراهکارهاي عملی و موثر تجارت با کشورهاي حوزه ي خلیج فارس123

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر24ساعتحسابداري و کنترل هاي مالی124

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر12ساعتوظایف و اختیاران مدیران مالی125

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر4ساعتدسترسی به بازارهاي هدف126

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر4ساعتروابط عمومی الکترونیک127

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر8ساعتجذب ، استخدام و بکارگماري نیروي انسانی128

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر8ساعتارزیابی عملکرد و مکانیسم پرداخت متغیر129

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر8ساعتسیستم هاي انگیزشی و افزایش کارآمدي منابع انسانی130

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر8ساعتقوانین کار و تامین اجتماعی131

صمتسازمانخراسان رضوي30نفر12ساعتنگارش و خبرنویسی در روابط عمومی132

133Business correspondence in practiseصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

134Commercial correspondenceصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

135Negotiations and international contractsصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

136Effective socializingصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

137Effective telephoningصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

138Effective presentationsصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت
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139Effective meetingصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

140Effective negotiatingصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

141English marketing and advertisingصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

142English for emailsصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

143English for sales and purchasingصمتسازمانخراسان رضوي15نفر30ساعت

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتمهندسی ارزشی 144

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتبرنامه ریزي و کنترل تولید 145

1465S صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتآشنایی با

147MIS صمتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتسیستم هاي اطالعات مدیریت

صمتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتسیستم هاي کنترل انبار 148

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتبرنامه ریزي و سیستم نگهداري تعمیرات 149

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتمطالعه کار و زمان سنجی 150

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتسیستم برنامه ریزي کنترل پروژه 151

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتتدوین نظامنامه کیفیت و قوانین حقوقی اجراي استاندارد 152

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتگسترش عملکرد کیفیت 153

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتکاهش ضایعات 154

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر20ساعتکنترل کیفیت عمومی 155

صنعت،معدنسازمانخراسان رضوي20نفر34ساعتبرنامه ریزي و نگهداري و تعمیرات 156
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صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتمدیریت بهره وري 157

تجارتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتمدیریت خرید و تدارکات داخلی 158

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتمدیریت پروژه 159

صنعت،تجارتسازمانخراسان رضوي20نفر40ساعتبرنامه ریزي استراتژیک 160

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر16ساعتمدیریت زنجیره تامین 161

صنعت،تجارتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتمدیریت تحول و نوآوري 162

صنعت،تجارتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتآموزش مسئوالن دفاتر مدیران 163

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتاصول مدیریت و سرپرستی واحدهاي صنعتی 164

صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر32ساعتروشهاي بهبود بهره وري صنعتی 165

مدیریت166 PRIMAVERA  صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر24ساعتآشنایی و کار عملی با نرم افزار

167EFQM صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر20ساعتخودارزیابی بر اساس مدل تعالی

168V. E صنعتسازمانخراسان رضوي20نفر20ساعتمهندسی ارزش

صمتسازمانتهران25نفر8ساعتمبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن169

170MRP صنعت،معدنسازمانتهران25نفر16ساعتبرنامه ریزي احتیاجات مواد

صمتسازمانتهران25نفر16ساعتلجستیک و مدیریت زنجیره تامین171

با ارائه راهکارهاي نوین172 صمتسازمانتهران25نفر16ساعتروشهاي عملی کاهش مصرف انرژي(هزینه ها)

صنعت،معدنسازمانتهران25نفر8ساعتتحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها173

صنعت،معدنسازمانتهران25نفر8ساعتارزیابی و کنترل بهره وري انرژي در پمپها و کمپرسورها174



تقویم دوره هاي آموزشی مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394

صنعت،معدنسازمانتهران25نفر8ساعتایمنی دیگهاي بخار و مخازن تحت فشار175

176(PM) صنعت،معدنسازمانتهران25نفر16ساعتطراحی و بهینه سازي سیستم تعمیر و نگهداري

صمتسازمانتهران25نفر8ساعتشیوه هاي حضور در نمایشگاهها و نقش آن در بازاریابی شرکتها177

178CRM صمتسازمانتهران25نفر8ساعتمدیریت ارتباط با مشتري

صمتسازمانتهران25نفر8ساعتاصول و فنون مذاکراتتجاري بین المللی179

صنعت،معدنسازمانتهران25نفر8ساعتایمنی ماشین االت صنعتی180

صمتسازمانتهران25نفر8ساعتمدیریت سرمایه هاي فکري181

صنعت،معدنسازمانتهران25نفر16ساعتبرنامه ریزي و کنترل تولید182

سازمانگیالنساعت2*8راهنماي سرمایه گذاران183

سازمانگیالن8ساعتمدیریت بازاریابی184

سازمانگیالن8ساعتمدیریت فروش185

سازمانگیالن8ساعتمدیریت برند ونام تجاري186

سازمانگیالن8ساعتکسب وکار وبازاریابی الکترونیکی187

سازمانگیالن8ساعتمدیریت خدمات فناوري اطالعات188

سازمانگیالن8ساعتمدیریت تحول189

سازمانگیالن8ساعتقانون تجارت190

سازمانگیالن8ساعتهوش تجاري191

تجارتسازمانکهگیلویه30نفر16ساعتقوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال192



تقویم دوره هاي آموزشی مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394

193Comfar مهندسی و خدماتسازمانکهگیلویه25نفر32ساعتاستفاده از نرم افزار

صمتسازمانکهگیلویه40نفر40ساعتارزیابی فنی اقتصادي طرح ها194

معدنسازمانکهگیلویه25نفر24ساعتمعدن از اکتشاف تا بهره برداري195

معدنسازمانکهگیلویه30نفر32ساعتآشنایی با ماشین آالت معدنی196

صمتسازمانکهگیلویه50نفر6ساعتبهره وري و تکنیک هاي اندازه گیري آن197

تجار و بازرگاناناتاق اصنافخراسان شمالی3280آشنایی با قانون تجارت198

تجار،معدناتاق بازرگانیخراسان شمالی1680آشنایی با مقررات گمرکی ترخیص کاال199

تجارت،معدنمرکز خدمات سرمایه گذاريخراسان شمالی1680آشنایی با روشهاي توسعه صادرات غیر نفتی200

تجاروتولیدکنندگاناتاق اصنافخراسان شمالی16100آشنایی با بازار فرش دستبافت201

طرحهاي صنعتی)202 سرمایه گذاران و دانشجویانمرکز خدمات سرمایه گذاريخراسان شمالی880مطالعات فنی ، اقتصادي (

تجار اصناف معدنمرکز خدمات سرمایه گذاريخراسان شمالی1680شناخت قوانین و ضمانت هاي بانکی و بیمه 203

معدن،معدن کارانمرکز خدمات سرمایه گذاريخراسان شمالی1650وظایف حقوقی مسئولین فنی در معادن204

معدن،نظام مهندسیاتاق اصنافخراسان شمالی12100آشنایی با مسائل حقوقی و قوانین و مقررات مربوط به معادن 205

صنعتاتاق اصنافخراسان شمالی12100آشنایی با دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بخش صنایع و صنایع معدنی206

معادن شن و ماسهاتاق اصنافخراسان شمالی16100تبیین قوانین و دستورالعمل هاي معادن شن و ماسه 207

صمتسازمانقم16120روان شناسی کار جهت افزایش تعهد کاري در پرسنل208

صنعت کفشواحد تولیديقم1240طراحی و مدل سازي کفش و دمپایی209

صنعت کفشواحد تولیديقم1220تعمیرات و نگهداري ماشین آالت پی یو210
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صنعت کفشواحد تولیديقم1620طراحی، ساخت و تعمیرات قالب کفش211

معدنسازمانقم3030احیاء و بازسازي معادن212

معدنسازمانقم820معدنکاري سبز (استفاده از پساب معادن)213

معدنسازمانقم1630روشهاي نوین معدنکاري214

معدنسازمانقم1630اصول ایمنی در معادن215

216SURFER  معدنسازمانقم1620نرم افزار

معدنسازمانقم820وظایف حقوقی مسئولین فنی در معادن217

معدنسازمانقم2440معدن از  اکتشاف تا بهره برداري218

تجارتسازمانقم12100تجارت خارجی، بیمه و بازرسی219

صمتسازمانقم12120قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کاال220

صمتسازمانقم8120مالیات بر ارزش افزوده221

صمتسازمانقم12120تجزیه و تحلیل و چگونگی تنظیم اظهارنامه هاي مالیاتی222

صمتسازمانقم2060روانشناسی فروش و تأثیر گذاري بر مشتري223

صمتسازمانقم3280تحقیق و توسعه و نقش آن در رقابت پذیري بنگاههاي اقتصادي224

تجارتسازمانقم12120تجزیه و تحلیل بازارهاي جهانی با هدف توسعه صادرات225

صنایع شیمیاییواحد تولیديقم1420شیمی و تکنولوژي صنایع پلیمري226

صنایع شیمیاییواحد تولیديقم1820اصول تهیه و نگهداري مواد محلول و شیمیایی227

صنایـع رنگ و رزینواحد تولیديقم2420انتخاب وکاربرد رنگ تاسیسات صنعتی228
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صنایـع رنگ و رزینواحد تولیديقم3220عوامل موثر در افزایش کیفیت رنگهاي صنعتی229

صنایع نساجیواحد تولیديقم1820خواص فیزیکی ، شیمیائی الیاف230

صنایع نساجیواحد تولیديقم3030اصول طراحی پارچه 231

صنایع نساجیواحد تولیديقم3630تعمیر و نگهداري ماشینآالت ریسندگی232

صنایع نساجیواحد تولیديقم1820منسوجات بی بافت233

صنایع فلزيسازمانقم3260بازرسی ، نگهداري و تعمیرات باالبرها و آسانسورها234

صنایع فلزيسازمانقم1820تکنیک عملیات حرارتی و نقش آن در بهبود کیفیت قطعات صنعتی235

صنایع فلزيسازمانقم2830فرایند نورد گرم236

ایمنی و بهداشت صنعتیسازمانقم22100ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنعتی 237

ایمنی و بهداشت صنعتیسازمانقم3240مهندسی فاکتورهاي ایمنی (ارگونومی)238

ایمنی و بهداشت معادنسازمانقم2430ایمنی معادن روباز239

ایمنی و بهداشت صنعتیسازمانقم2040ایمنی کار با مواد شیمیایی240

بهینه سازي مصرف انرژيسازمانقم1820بازیافت انرژي در صنعت241

بهینه سازي مصرف انرژيسازمانقم1620ممیزي انرژي در صنعت242

بهینه سازي مصرف انرژيسازمانقم2480بهینه سازي مصرف سوخت در صنایع243

بهینه سازي مصرف انرژيسازمانقم2040عایق کاري تاسیسات و بهره وري سوخت244

245HACCP صنایع غذاییسازمانقم2620سیستم تجزیه و تحلیل و کنترل نقطه بحرانی در تولید مواد غذائی

صنایع غذاییسازمانقم1820کنترل کیفیت فرآوردههاي لبنی246
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247PCR صنایع غذاییسازمانقم2020ارزیابی میکروبی مواد غذائی با استفاده از

صنایع غذاییسازمانقم3620میکرو بیولوژي مواد غذایی248

249ISO صنایع غذاییسازمانقم2820استاندارد 22000

شوینده، آرایشی و بهداشتیسازمانقم2220مدیریت کنترل کیفی میکروبی250

شوینده، آرایشی و بهداشتیسازمانقم3020کاربرد مواد گیاهی در صنایع آرایشی، بهداشتی و داروئی251

شوینده، آرایشی و بهداشتیسازمانقم2220کاربرد مواد گیاهی در صنایع آرایشی، بهداشتی و داروئی252

253ISO 9001 : مدیریت کیفیتسازمانقم2420مفاهیم ، مبانی ، واژه شناسی ،تشریح الزامات و مستند سازي استاندارد2008

254ISO9001:2008 مدیریت کیفیتسازمانقم1620ممیزي داخلی

255ISO IEC مدیریت کیفیتواحد تولیديقم1620ممیزي داخلی 17025

مدیریت کیفیتواحد تولیديقم1820بهبود مستمر256

مدیریت کیفیتواحد تولیديقم1650فنون حل مسئله257

258VE مدیریت کیفیتواحد تولیديقم1620مهندسی ارزش

259(COQ)مدیریت کیفیتواحد تولیديقم2020هزینه هاي کیفیت

2605S مدیریت کیفیتواحد تولیديقم2060آشنایی با نظام آراستگی محیط کار

261EFQM مدیریت کیفیتواحد تولیديقم3250آشنایی با مدل تعالی سازمانی

262TQM مدیریت کیفیتواحد تولیديقم2050مدیریت کیفیت جامع

263Process Approach مدیریت کیفیتواحد تولیديقم2050رویکرد فرآیندي

مدیریت کیفیتواحد تولیديقم2650شش سیگما   2646
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265FMEA/SQA/PPAP        فنی مهندسیواحد تولیديقم1830تحقق محصول

266(Poka Yoke)فنی مهندسیسازمانقم2020خطاناپذیرسازي محصول

فنی مهندسیسازمانقم2020برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات267

268(R&D)     آموزش مدیریتیسازمانقم3420مدیریت تحقیق و توسعه

269CRM&CSM آموزش مدیریتیسازمانقم3280مدیریت ارتباط با مشتري و سنجش رضایت مشتري

آموزش مدیریتیسازمانقم1880مدیریت بازاریابی و تحقیق در بازار270

آموزش مدیریتیسازمانقم1280مهندسی ارزش271

آموزش مدیریتیسازمانقم1630تکنیک هاي تصمیم گیري براي مدیران272

آموزش مدیریتیسازمانقم2230لجستیک و مدیریت زنجیره تامین273

آموزش مدیریتیسازمانقم1250تفکر سیستمی274

آموزش مدیریتیسازمانقم830تکنیک هاي بازاریابی و فروش تلفنی275

آموزش مدیریتیسازمانقم2030مدیریت و برنامه ریزي آموزشی276

آموزش مدیریتیسازمانقم2030اصول ، فنون و مهارت هاي مذاکره277

آموزش مدیریتیسازمانقم2020مدیریت جانشینی (جانشین پروري)278

279TRIZ آموزش مدیریتیسازمانقم1840حل خالقانه مسائل

آموزش مدیریتیسازمانقم2050مدیریت بحران280

آموزش مدیریتیسازمانقم2040اصول سرپرستی281

282SCM آموزش مدیریتیسازمانقم2020مدیریت زنجیره تامین
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آموزش مدیریتیسازمانقم2030مدیریت تحول و نوآوري283

آموزش مدیریتیسازمانقم2040مدیریت خرید و سفارشات284

آموزش مدیریتیسازمانقم2440برنامه ریزي و کنترل پروژه285

اداري مالیسازمانقم2250ارزیابی اقتصادي پروژه هاي صنعتی286

اداري مالیسازمانقم2040حسابداري صنعتی287

اداري مالیسازمانقم840حسابداري حقوق و دستمزد288

اداري مالیسازمانقم2040مدیریت هزینه289

290L/C اداري مالیسازمانقم2430اعتبارات اسنادي

اداري مالیسازمانقم850قانون مالیات291

اداري مالیسازمانقم850انبارداري صنعتی292

صمتسازمانهمدان1250روشهاي بهینه سازي انرژي در صنعت293

معدنسازمانهمدان6030دور سنجی294

295Gis معدنسازمانهمدان5030پیشرفته

معدنسازمانهمدان4030امکان سنجی پروژه هاي معدنی296

صمتسازمانهمدان4050آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی297

معدنسازمانهمدان4030آشنایی با قوانین و مقررات معدنی298

معدنسازمانهمدان4030اتوکد پیشرفته299

معدنسازمانهمدان3230اصول ایمنی و بهداشت حرفه اي در معادن300
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صمتسازمانهمدان2150استراتژي کاهش هزینه301

صنعت،معدنسازمانهمدان1640ایمنی مصرف گاز طبیعی در صنایع302

صنعت،معدنسازمانهمدان1640مدیریت بحران و ایمن سازي صنایع303

304(hse-ms) صمتسازمانهمدان1640سیستم مدیریت بهداشت حرفه اي ، ایمنی و محیط زیست

صمتسازمانهمدان3040زبان انگلیسی براي روابط اجتماعی در محیط کار305

صنعتسازمانهمدان2040ارزیابی فنی و اقتصادي پروژه306

تجارتسازمانهمدان2630آشنایی باشیوه تولید مواداولیه و فرش دستبافت307

معدنسازمانهمدان3040کاربرد نرم افزار هاي معدنی در معادن کوچک308

تجارتسازمانهمدان2650بافت قالی و انواع دست بافته ها309

صمتسازمانهمدان1640تحقیقات بازاریابی310

و تحلیل اطالعات در فرایند تولید311 IT صمتسازمانهمدان1640کاربردهاي

اتحادیه ها و روساي اتاقواحد تولیديمرکزي4300آشنایی با قوانین مالیاتی312

اتحادیه ها و روساي اتاقواحد تولیديمرکزي4300آشنایی با قوانین تامین اجتماعی313

اتحادیه ها و روساي اتاقواحد تولیديمرکزي4300آشنایی با قوانین گمرکی314

اتحادیه ها و روساي اتاقواحد تولیديمرکزي4300آشنایی با قوانین کار315

اتحادیه ها و روساي اتاقواحد تولیديمرکزي4300آشنایی با قوانین بهداشت316

اتحادیه ها و روساي اتاقواحد تولیديمرکزي4300مشتري مداري وبازاریابی317

نمایشگاه داران خودرو وآشنایی با قوانین حقوقی وثبت معامالت وتنظیم قرارداد براي رسته هاي 
سازمانمرکزي3184100
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مشاورین امالكنمایشگاه داران اتومبیل ومشاورین امالك

روساي اتاقسازمانمرکزي412آموزش امنیت شبکه319

روساي اتاقسازمانمرکزي412اخالق حرفه اي320

روساي اتاقسازمانمرکزي412مبانی کارآفرینی استراتژیک321

فرشبافانواحد تولیديمرکزي24400به بافی فرش322

اتحادیه فرشبافانسازمانمرکزي1515چله کشی فرش323

اتحادیه فرشبافانسازمانمرکزي1020طرح ونقش فرش324

اتحادیه فرشبافانسازمانمرکزي2420نظارت فنی فرش325

بازرگانی داخلیسازمانآ. شرقی425آشنایی با ساختار شبکه هاي توزیع326

بازرسی و نظارتسازمانآ. شرقی625آشنایی با اصول و فرایندهاي تنظیم بازار327

اصنافسازمانآ. شرقی825شناخت قوانین328

اصنافسازمانآ. شرقی825روانشناسی ارتباط موثر329

بازرسی و نظارتسازمانآ. شرقی625شیوه هاي نوین نظارت و بازرسی مبتنی بر ابزارهاي هوشمند330

اصنافسازمانآ. شرقی625آشنایی با مبانی علم اقتصاد331

مدیریتسازمانآ. شرقی5نفر16دوره هاي مدیریت332

مدیریتسازمانآ. شرقی5نفر16دوره هاي سرپرستی333

اداري و مالیسازمانآ. شرقی10نفر12اشنایی با قوانین کار334

مدیریتواحد تولیديآ. شرقی10نفر12روانشناسی صنعتی335

سازمانمرکزي3184100
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فنیواحد تولیديآ. شرقی10نفر12روانشناسی رنگها336

بازرگانیواحد تولیديآ. شرقی8نفر12روانشناسی فروش337

مدیریتواحد تولیديآ. شرقی10نفر16مدیریت رفتار سازمانی338

فنی و کنترل کیفیسازمانآ. شرقی20نفر16کنترل کیفیت عمومی339

340HSE فنی مهندسیواحد تولیديآ. شرقی10نفر20دوره

پنوماتیک341 فنی مهندسیواحد تولیديآ. شرقی10نفر20هیدرولیک_

3425S مدیریت و برنامه نویسیواحد تولیديآ. شرقی30نفر15دوره

کلیه گروههاواحد تولیديآ. شرقی30نفر12کارگروهی343

اداري و مالیواحد تولیديآ. شرقی10نفر12آئین نامه و مقررات شغلی344

کلیه گروههاواحد تولیديآ. شرقی20نفر20اصول گزارش نویسی345

کلیه گروههاواحد تولیديآ. شرقی50نفر5اطفائ حریق346

کلیه گروههاواحد تولیديآ. شرقی50نفر5کمک هاي اولیه347

مدیریت اداري و مالیواحد تولیديآ. شرقی10نفر16طبقه بندي مشاغل348

مهندسین و تکنسین هاي چیلرواحد تولیديآ. شرقی10نفر16تبدیر و چیلر349

350PM مهندسینواحد تولیديآ. شرقی10نفر16دوره

351ICDL کلیه گروههاواحد تولیديآ. شرقی50نفر130دوره

مهندسینواحد تولیديآ. شرقی10نفر16دوره هفت ابزار352

اداري و مدیریتواحد تولیديآ. شرقی5نفر16دوره شش سیگما353
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مدیریت و منابع انسانیواحد تولیديآ. شرقی5نفر16تولید ناب354

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5مدیریت شرکتها در شرایط بحرانی355

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5فرایند فنون تصمیم گیري356

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5اندیشه هاي نو در مدیریت357

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5برنامه ریزي مدیریت و تفکر استراتژیک358

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5ابزارهاي ارتقائ بهره وري359

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5مدیریت خالق360

صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5روابط و قانون کار361

اصول انبارداري پیشرفته362 صنایع غذاییسازمانآ. شرقی60نفر5مدیریت انبار_

صمتسازمانگلستان1645ارزیابی فنی و اقتصادي طرح-ها363

صنعت و معدنسازمانگلستان4035تحقیق و توسعه و نقش آن در بنگاه-هاي صنعتی و معدنی(مقدماتی)364

صنعت و معدنسازمانگلستان1640برنامه ریزي و کنترل پروژه با نرم افزار msp(مقدماتی)365

صمتسازمانگلستان1645استراتژي هاي فروش و بازاریابی در شرایط سخت366

صنعتسازمانگلستان1640طراحی و بهینه سازي سیستم تعمیر و نگهداري pm(مقدماتی)367

صنعتسازمانگلستان1640انبارداري صنعتی368

صمتسازمانگلستان1645تکنیک هاي مدیریت مالی براي مدیران غیرمالی369

صنعتواحد تولیديگلستان4025هیدرولیک صنعتی مقدماتی370

صنعتواحد تولیديگلستان4025پنوماتیک پایه371
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صنعتسازمانخراسان جنوبی810بازاریابی امور چاپی372

صنعتسازمانخراسان جنوبی610آموزش اپراتوري چاپ373

صنعتسازمانخراسان جنوبی610سرویس هاي اولیه دستگاه هاي چاپ374

صنعت و معدنواحد تولیديخراسان جنوبی10اصول مدیریت و سرپرستی375

376iso صنعتسازمانخراسان جنوبی10سیستم مدیریت انرژي 5001

پیشرفته)377 صنعتسازمانخراسان جنوبی2020آموزش plc(مقدماتی –

378Pm tpm ,20صنعت و معدنواحد تولیديخراسان جنوبی

صنعتسازمانخراسان جنوبی20مدیریت انبار و انبار گردانی379

صمتسازمانخراسان جنوبی1030ایمنی در انبارها380

صنعت، معدنسازمانخراسان جنوبی810وظایف ایمنی سرپرستان واحدها381

صمتسازمانخراسان جنوبی1020اصول حفاظت و نگهبانی انتظامات382

صمتسازمانخراسان جنوبی15ابزارهاي بهبود مستمر383

صمتسازمانخراسان جنوبی30ایمنی برق384

صمتسازمانخراسان جنوبی30قوانین بیمه تامین اجتماعی ، لیست بیمه و...385

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی15دوره آموزشی کمپرسورهاي فشرده386

387spss صنعتسازمانخراسان جنوبی10وره آموزشی نرم افزار 

صنعت ، معدنسازمانخراسان جنوبی10روش هاي زمان سنجی و مطالعه کار پیشرفته 388

صمتسازمانخراسان جنوبی20روش ها و تکنیک هاي مدیریت بهره وري389
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390flow صنعتسازمانخراسان جنوبی10شبیه سازي فرایند تولید با نرم افزار

صنعتسازمانخراسان جنوبی10برنامه ریزي و کنترل تولید کششی391

صنعتسازمانخراسان جنوبی10نقشه برداري جریان ارزش392

صنعت، معدنسازمانخراسان جنوبی10سرممیزي سیستم هاي مدیریت393

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی15نگهداري دیگهاي بخار(خوردگی)394

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی15چاپ دیجیتال صنعت کاشی395

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی3015آ شنایی با فرآیند تولید کاشی و سرامیک396

صنعتسازمانخراسان جنوبی1010آموزش کنترل کیفی آماري397

صنعتسازمانخراسان جنوبی2015آموزش آشنایی با مبحث روانکارها398

399(gearings)صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی2015آشنایی با یاتاقانها

صنعتسازمانخراسان جنوبی830ایمنی کار در محیط هاي بسته400

صنعتسازمانخراسان جنوبی850عوامل زیان آور محیط کار401

صنعتسازمانخراسان جنوبی830مدیریت ارتباط با مشتري و رفتار سنجی مشتریان402

صنعتسازمانخراسان جنوبی820مدیریت نگهداري و تعمیرات403

صمتسازمانخراسان جنوبی820الزامات قانون کار ، روابط کار404

405co2 صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی30آموزش جوشکاري تحت حفاظت گاز

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی615آموزش حفاظت و ایمننی کار با دستگاههاي برش ، جوش و   ....406

407PT وUT و VT صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی2420آموزش بازرسی جوش به روش
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صنعت ، معدنواحد تولیديخراسان جنوبی40اصول ایمنی و بهداشت کار408

صمتواحد تولیديخراسان جنوبی50اطفا حریق409

صنعتسازمانخراسان جنوبی30دوره نسوز کاري در صنعت 410

صنعتسازمانخراسان جنوبی1620دوره مدیریت تولید و عملیات 411

صنعتسازمانخراسان جنوبی2420ممیزي ایزو412

413ISO صنعتسازمانخراسان جنوبی1220دوره هاي مرتبط با 9001

414ISO صنعتسازمانخراسان جنوبی1220دوره هاي مرتبط با 14001

415ISO صنعتسازمانخراسان جنوبی1220دوره هاي مرتبط با 18001

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی2030آموزش هدرولیک و پنوماتیک  پیشرفته416

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1815نگهداري و تعمیر گیربکسهاي صنعتی417

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1615مدیریت کاهش ضایعات در صنعت الستیک418

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1220ابزار ها و متد هاي مهندسی کیفیت419

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1820نگهداري و تعمیر کمپسورها و ایردرایر ها420

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1230سیستم هاي کنترل موجودي و سفارشات421

حذف اتالف ها)422 صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1630تولید ناب (

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1220هزینه یابی کیفیت423

424optimizing به روش صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1210طراحی آمیزه (الستیکی)

صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1215فرآیند اکستروژن425
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صنعتواحد تولیديخراسان جنوبی1210شبیه سازي فرآیند پخت تایر426

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی427

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830مدیریت بازاریابی428

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کاال429

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830ثبت سفارش الکترونیکی واردات کاال430

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830اینکوترمز 4312010

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با نحوه ثبت مالکیت صنعتی و برند تجاري432

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات433

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830اصول و آداب تشریفات بین الملل434

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830تامین منابع مالی براي طرحهاي بزرگ و ارزیابی طرح ها435

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با مالیات و تنظیم اظهارنامه هاي مالیاتی436

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با بازار سرمایه437

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830مدیریت ریسک در صادرات و واردات438

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830آشنایی با قانون مالیات هاي مستقیم439

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی440

تجار و صنعتگرانسازمانخراسان جنوبی830کارگاه آموزشی مشتري مداري نوین441

معدنسازمانخراسان جنوبی430آشنایی با قانون معادن442

صنعت،معدنسازمانخراسان جنوبی450آشنایی با روشهاي بهینه سازي مصرف انرژي443
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صنعتسازمانخراسان جنوبی530آشنایی با روش هاي تامین منابع مالی پروژه444

صمتسازمانخراسان جنوبی530آشنایی با قوانین سازمان بازرسی445

به منظورارزیابی و تعیین ذخایر معدنی446 Data mine معدنواحد تولیديخراسان جنوبی30آموزش نرم افزار

447Comfarمعدنواحد تولیديخراسان جنوبی30دوره آموزشی نرم افزار

معدنواحد تولیديخراسان جنوبی30دوره آشنایی با تجهیزات و ماشین آالت  تراش کانی هاي قیمتی و نیمه قیمتی448

449HSEE60صمتسازمانخراسان جنوبی

اصنافاصنافبوشهر4130مدیریت ارتباط با مشتري450

اصنافاصنافبوشهر4130عوامل موثر بر افزایش بهره وري در اصناف451

اصنافاصنافبوشهر8130مدیریت تولید و فروش452

اصنافاصنافبوشهر8130بازار یابی و فروش453

اصنافاصنافبوشهر4130تحول ادري و نوسازي سازمانی454

اصنافاصنافبوشهر8130اقتصاد مقاومتی و افزایش  بهره وري455

صمتسازمانبوشهر6100وضعیت تجارت خارجی در دوران تحریم456

صمتسازمانبوشهر6100ارائه راهبردهاي بخش خصوصی براي توسعه صادرات غیر نفتی457

صمتسازمانبوشهر6100بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات458

و شیوه جدید آن459 صمتسازمانبوشهر8100ثبت سفارش واردات کاال

صمتسازمانبوشهر8100حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز 4602010

صمتسازمانبوشهر6100صادرات، روش هاي پرداخت و تامین مالی 461
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462((Business Intelligence صمتسازمانبوشهر6100هوش تجاري

صمتسازمانبوشهر6100روش هاي پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها463

صمتسازمانبوشهر6100بازرسی کاال،یک ضرورت یا پدیده اي مزاحم در تجارت خارجی کشور464

صمتسازمانبوشهر8100قانون معادن465

صمتسازمانبوشهر35100اتوکد مقدماتی466

صمتسازمانبوشهر7100کارآفرینی مقدماتی467

صمتسازمانبوشهر6100آتشباري مقدماتی468

صمتسازمانبوشهر8100مبانی معدنکاري469

صمتسازمانبوشهر6100بازار یابی فروش مواد معدنی470

صمتسازمانبوشهر12100ارزیابی اقتصادي پروژه هاي معدنی471

صمتسازمانبوشهر12100روشهاي استخراج معادن رو باز472

معدنسازمانسیستان825بهداشت حرفه اي در معادن473

معدنسازمانسیستان1625ایمنی در معادن474

معدنسازمانسیستان825مدیریت بهره وري475

صنعتسازمانسیستان1630استراتژي هاي فروش و بازاریابی در شرایط سخت476

صنعتسازمانسیستان1630مدیریت بحران و تکنیکهاي کنترلی آن477

صنعتواحد تولیديسیستان2420کنترل کیفیت در صنایع غذایی478

صنعتسازمانسیستان830روشهاي کاهش ضایعات در فرآیند تولید479
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صنعتسازمانسیستان830مدیریت بهینه سازي مصرف انرژي(مدیریت انرژي)480

صنعتسازمانسیستان830کاربرد فناوري اطالعات در فرآیند تولید481

صنعتسازمانسیستان830آشنایی با مدیریت سبز(دولت سبز)482

صنعتسازمانسیستان830مدلها و شاخص هاي اندازه گیري بهره وري483

صنعتسازمانسیستان1630برنامه ریزي و کنترل پروژه484

صنعتسازمانسیستان2430طراحی صنعتی و تولیدات کارخانجات485

تجارتسازمانسیستان850مقررات صادرات و واردات و کاربرد آن486

تجارتسازمانسیستان850مدیریت صادرات کاال با نگرش بازاریابی کاربردي و عملیاتی487

قوانین ومقررات گمرکی)488 تجارتسازمانسیستان850امور گمرکی و ترخیص کاال(

تجارتسازمانسیستان850برپایی و حضور کاربردي در نمایشگاه هاي بین المللی489

تجارتسازمانسیستان850مدیریت ارتباط با مشتري490

تجارتسازمانسیستان850مدیریت نوین بازاریابی491

تجارتسازمانسیستان850بازاریابی و توسعه تجارت الکترونیک492

تجارتسازمانسیستان850آشنایی با اینکوترمز و نقش آن در قراردادهاي بین المللی493

تجارتسازمانسیستان850آشنایی با روشهاي بسته بندي کاال و نقش آن درتوسعه صادرات494

تجارتسازمانسیستان850سیاستهاي اقتصاد مقاومتی495

تجارتسازمانسیستان850مدیریت عمومی بسته بندي کاال496

تجارتسازمانسیستان850آشنایی بامقررات حمل ونقل بین المللی وترانزیت کاال497
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تجارتسازمانسیستان850مدیریت بازاریابی بین المللی و صادرات498

تجارتسازمانسیستان850آشنایی با سیاست هاي تشویقی فروش499

تجارتسازمانسیستان850آشنایی با اسناد و مقررات حمل ونقل500

تجارتسازمانسیستان850آشنایی با حقوق تجارت و امور قراردادهاي تجاري501

تجارتسازمانکردستان430دوره آموزش صادرات فناوري اطالعات502

تجارتسازمانکردستان625آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی503

تجارتسازمانکردستان625فرصت هاي سرمایه گذاري وتوسعه ص504

تجارتسازمانکردستان830بسته بندي محصول صادراتی505

تجارتسازمانکردستان620توانمندسازي تشکل ها506

تجارتسازمانکردستان630آموزش متقاضیان کارت بازرگانی507

تجارتسازمانکردستان880آشنایی با مدلهاي تعالی سازمانی508

تجارتسازمانکردستان640تجارت الکترونیک509

تجارتسازمانکردستان940بازاریابی بین المللی510

صمت، فنی مهندسیعلمی کاربردي سازمان کردستان940مهارتهاي ارتباطی مدیران511

صمت، فنی مهندسیعلمی کاربردي سازمان کردستان840رهبري تحول در سازمانها512

صمت، فنی مهندسیعلمی کاربردي سازمان کردستان640تجارت الکترونیکی513

صمت، فنی مهندسینظام مهندسی معدنکردستان640آشنایی با قانون کار514

صمت، فنی مهندسیعلمی کاربردي سازمان کردستان2440حسابداري مالیاتی515
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تجارتعلمی کاربردي سازمان کردستان620قیمت گذاري و اهمیت آن در اقتصاد516

تجارتعلمی کاربردي سازمان کردستان620تکنیکهاي کاربردي افزایش فروش 517

تجارتعلمی کاربردي سازمان کردستان6100دوره هاي ویژه اصناف 518

معدن- فنی مهندسینظام مهندسی معدنکردستان4040معدن از اکتشاف تا بهره برداري 519

معدن- فنی مهندسینظام مهندسی معدنکردستان4040تهیه طرح  و گزارش پایان اکتشاف    520

معدن- فنی مهندسینظام مهندسی معدنکردستان4040آشنایی با  تعمیر ونگهداري ماشین آالت معدنی521

صنعت- فنی مهندسیعلمی کاربردي سازمان کردستان2020مدیریت کیفیت در بخش صنعت ومعدن522

صنعت- فنی مهندسیعلمی کاربردي سازمان کردستان2020تحقیق و توسعه در صنعت523

مدیران ارشد بخش صنعتسازماناردبیل840مدیریت و بهینه سازي مصرف انرژي در صنعت524

مدیران مالی بخش تولیدسازماناردبیل840مدیریت بازاریابی و فروش525

مدیران مالی بخش تولیدسازماناردبیل1640روشهاي هزینه یابی و مدیریت نقدینگی526

مسئول انبارداري واحدهاي تولیديسازماناردبیل1640مدیریت انبارداري و انبارگردانی در صنعت527

کارکنان حراست واحدهاي تولیديسازماناردبیل840علوم رفتاري در انتظامات528

صنعت و تجارتسازماناردبیل2440آشنایی با مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات و نحوه استفاده از آن529

صنعت و تجارتسازماناردبیل1640آشنایی با روشهاي نگهداري مواد اولیه در انبار و سردخانه ها530

مدیران کنترل کیفیت واحدهاي تولیديسازماناردبیل1640آشنایی با ابزارهاي کنترل کیفیت و کاربرد آن در صنعت531

مدیران تولید واحدهاي صنعتیسازماناردبیل1640برنامه ریزي و کنترل تولید532

مدیران مالی بخش صنعتسازماناردبیل1640روش هاي تامین مالی پروژه ها533
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مدیران ارشد بخش صنعتسازماناردبیل1640بهره وري در صنعت و راهکارهاي بهبود آن در بخش صنعت534

المللی535 تجارتسازماناردبیل1640بازاریابی بین

تجارتسازماناردبیل1640امور گمرکی و ترخیص کاال(با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)536

تجارتسازماناردبیل1640مدیریت صادرات کاال(با رویکرد عملیاتی)537

معدنسازماناردبیل1640قانون معادن  و آئین نامه اجرائی و ضوابط538

معدنسازماناردبیل840آشنایی با پتانسیلهاي معدنی استان539

معدنسازماناردبیل1640بازآموزي مسئولین فنی معادن بخش خصوصی540

معدنسازماناردبیل1640آشنایی با روشهاي نمونه برداري و آنالیز مواد معدنی541

معدنسازماناردبیل1640سرمایه گذاري در بخش معدن542

معدنسازماناردبیل1630اپراتوري و نگهداري ماشین آالت معدنی543

معدنسازماناردبیل1630بازسازي معادن544

واحدهاي فرآوري مواد معدنی سازماناردبیل1640کنترل کیفی تولید فرآورده هاي سیمانی545

واحدهاي فرآوري مواد معدنی سازماناردبیل1630دانه بندي مواد معدنی546

واحدهاي فرآوري مواد معدنی سازماناردبیل1630شناسایی خاکهاي صنعتی547

واحدهاي فرآوري مواد معدنی سازماناردبیل2430فراوري سنگها548

واحدهاي فرآوري مواد معدنی سازماناردبیل2430کانه آرایی و فراوري سنگ هاي صنعتی549

واحدهاي فرآوري مواد معدنی سازماناردبیل2430تکنولوژي صنعت سیمان 550


