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 مقدمه

  و صنایع دانشگاه کشور، تجارت و معدن صنعت بخش به وابسته علمی مراکز از یکی    

  مرکزی دانشگاه این .گذرد می آن تاسیس از سال بیست حدود که است ایران معادن

  تجارت و معدن صنعت، بخش بین رابط عنوان به دانشگاهی سطح در و امین تخصصی،

  و متخصص نیروهای تربیت فناوری، سازی بومی برای داخلی های دانشگاه و کشور

  های نیاز به گویی پاسخ تجارت، و معدن ، صنعت بخش نیاز مورد خبره کارشناسان

 کلینیک توسعه و حفظ ایجاد، و کشور عالی آموزشی موسسات طریق از پژوهشی

   .باشد می خارجی و داخلی های دانشگاه و عالی آموزش موسسات همکاری با تخصصی
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 دولت

دانشگاه صنایع و 
 معادن ایران

IUIM دانشگاه ها صنایع 

 چرا دانشگاه صنایع و معادن ایران؟

خاص ادبیات و مسایل شرایط، صنایع و ها دانشگاه 

 دو بین اتصال ایجاد و مسایل حل جهت .دارند را خود

 که است نیاز ای واسطه دولت کردن دخیل با نهاد

 .(صنعت دانشگاه، دولت،) باشد نهاد سه هر از متشکل



 ایران معادن و صنایع دانشگاه انداز چشم•

 ترازجهانی، در کارآفرین و چابک توانمند، است مرکزی ش . ه 1404 افق در ایران، معادن و صنایع دانشگاه•

 تجارت و معدن صنعت، بخش واقعی های اولویت به پاسخگو و گرا ماموریت

 

 ایران معادن و صنایع دانشگاه ماموریت•
 خدمات ارائه با که کارآفرین و چابک محور، مسأله است دانشگاهی ایران معادن و صنایع دانشگاه•

  فناوری، و محصول ایده، سازی تجاری توسعه ای، و کاربردی پژوهش های و مطالعات انجام مشاوره ای،
 حرفه ای آموزش دوره های اجرای و طراحی جهش، مستعد بنگاه های توسعه در شتاب و سازی توانمند

 متخصص و کیفی نیروهای  و مدیر تربیت باهدف تکمیلی، تحصیالت دوره های و بلندمدت کوتاه مدت،
 بین مناسب ارتباط برقراری با تا می نماید تالش تجارت، و معدن صنعت، بخش کارهای و کسب برای

  فناوری و دانش از بهره گیری و خارجی و داخلی پژوهشی و علمی مراکز با علمی تعامل و دانشگاه و بخش
 خویش، انسانی سرمایه های تکریم ضمن و بخشیده بهبود را بخش وری بهره و علمی استانداردهای روز،

 . آورد فراهم را آنان مهارت و دانش ارتقای زمینه
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 برند سازی
بهره گیری علم 

 در صنعت

 دانشگاه انداز چشم و ماموریت



 تور های علمی آموزشی

 برگزار کننده تور های علمی آموزشی برای اولین بار در کشور•
 هماهنگی با کارخانه ها و معادن معتبر جهان•
 دیدار با اساتید معتبر •
 دیدار با مدیر عامل شرکت های معتبر جهان•
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 دوره های مجازی و الکترونیک
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 برگزار کننده دوره های مرتبط با صنعت، معدن، تجارت

 امکان افزودن دوره مورد عالقه شما



 



 دوره های معدن

 دورهمدت  عنوان دوره ردیف

 ساعت 24 اقتصاد مهندسی در معدن 1

 ساعت 24 بازاریابی تخصصی در معادنفروش و مهندسی  2

 ساعت 24 استفاده از اطالعات و ارتباطات الکترونیکی در بخش صنعت و معدن 3

 ساعت 16 ساله20استراتژی صنعت و معدن در چشم انداز  4

 ساعت 24 مطالعات فنی و اقتصادی در معادن 5

 ساعت 16 برنامه ریزی استخراج معادن روباز 6

 ساعت 16 کاربرد مواد معدنی حاصل از فناوری 7

 ساعت 24 امکان سنجی پروژه های معدنی 8

 ساعت 24 حفاظت محیط زیست در فرآوری 9

 ساعت 16 بازیابی مواد معدنی 10

 ساعت 16 صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن 11

 ساعت 16 وظایف حقوقی مسئولین فنی در معادن 12

 ساعت 16 نظارت فنی بر معادن 13

 ساعت 16 ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی 14

 ساعت 16 طراحی و مدل سازی ذخایر معدنی 15

 ساعت 24 ایمنی فنی در معادن زیرزمینی و روباز 16

 ساعت 24 و ایمنی در معادن زغال سنگتهویه  17

 ساعت 16 آتشباری کنترل شده 18

 ساعت 16 طراحی و بهینه سازی پروژه های آتشباری در معادن 19

 ساعت 16 آشنایی با ماشین آالت تراش و صیقل سنگهای قیمتی 20
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 دورهمدت  عنوان دوره ردیف

 ساعت16 مدل سازی و کنترل سیستمهای فرآوری مواد 21

 ساعت 24 اصول طراحی کامپیوتری در معادن روباز و زیرزمینی 22

 ساعت 16 طراحی معادن زیرزمینی 23

 ساعت 16 سرمایه گذاری معدنی 24

 ساعت 16 بازرسی و نظارت در معادن 25

 ساعت 24 تحلیل پایداری شیب و پایدار سازی معادن 26

 ساعت 16 خدمات فنی در معادن 27

 ساعت 24 تهیه نقشه توپوگرافی با اتوکد 28

 ساعت 24 مهندسی تونل 29

 ساعت 16 حفاری اکتشافی 30

 ساعت 16 بازسازی معدن و رعایت ضوابط زیست محیطی 31

 ساعت 16 تهیه طرحهای بهره برداری معادن 32

 ساعت 16 اکتشافی معادنطرح های تهیه  33

 ساعت 24 مدیریت بحران و حوادث در معادن 34

 ساعت 16 نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه 35

 ساعت 16 نحوه استخراج سنگهای تزئینی و نما 36

 ساعت 16 تهیه نقشه های زمین شناسی 37

 ساعت 16 روش های نوین استخراج 38

 ساعت 24 اتوکد در معدن 39

 ساعت 16 شناخت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 40
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 دورهمدت  عنوان دوره ردیف

 ساعت 16 انتخاب بهترین سینه کار استخراجی در معادن سنگ تزئینی 41

 ساعت 8 مبانی گوهر شناسی 42

 ساعت 16 ارزیابی پیشرفت پروژه های معدنی 43

 ساعت 16 اصول عقد قرارداد پیمانکاری بازیافت مواد معدنی از باطله ها 44

 ساعت 16 ارتقای بهره وری در معادن 45

 ساعت 16 آخرین متدهای اکتشاف و بهره برداری معادن 46

 ساعت 16 آخرین متدهای تعیین مواد ناریه 47

 ساعت 16 آالت معدنیایمنی کار با ماشین  48

 ساعت 24 آخرین روشهای ایمنی و حفاظت در معادن 49

 ساعت 16 تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بخش صنعت و معدن 50

 ساعت 16 مبانی ایمنی، نجات، کمکهای اولیه 51

 ساعت 16 ایمنی سطوح شیب دار و پله های معدنی 52

 ساعت 16 ایمنی کار با ماشین آالت معدنی 53

 ساعت 8 قوس الکتریکی ایمنی میدان مغناطیس 54

 ساعت 16 ایمنی انبارداری و کار با مواد ناریه 55

 ساعت 16 (نفر 4حداکثر )آشنایی با تراش دامله  56

 ساعت 16 (نفر 4حداکثر )آشنایی با تراش فست  57

 ساعت 8 ایمنی در میدان الکتریکی کوره های ذوب 58

 ساعت 8 ایمنی کوره های احیاء 59

 ساعت 8 ایمنی کار با ابزار تراش سنگ در کارخانه های سنگ بری 60
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 دورهمدت  عنوان دوره ردیف

 ساعت 8 ایمنی در کوره های بلند 61

 ساعت 24 ایمنی و نجات در کارخانه های فرآوری 62

 ساعت 24 ایمنی و نجات در معادن روباز 63

 ساعت 24 ایمنی و نجات در معادن زیرزمینی 64

 ساعت 24 ایمنی برق و کمکهای اولیه 65

 ساعت 16 آشنایی با آالینده های زیست محیطی 66

 ساعت 16 بهسازی سطوح 67

 ساعت 8 ارگونمی در معادن روباز و زیرزمینی 68

 ساعت 16 با جی پی اسآشنایی  69

70 DATAMINE 16 ساعت 

71 SURPAC 16 ساعت 

72 SURFACE 16 ساعت 

73 FLAC 24 ساعت 

74 UDEC 24 ساعت 

75 GIS 16 ساعت 

76 HSEE 16 ساعت 
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 مدت دوره دوره عنوان ردیف
 ساعت16 کاالشیوه جدید ثبت سفارش    1
 ساعت16 صادرات و واردات درتجارت فرامرزی  2
 ساعت16 بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات 3
 ساعت16 بازارآشنایی با ابزارهای تحلیل  4
 ساعت8 چگونگی حضور و مشارکت در نمایشگاه های تجاری 5
 ساعت8 محصولاقتصادی کردن  6
 ساعت16 المللآشنایی با ابزارهای مرکز تجارت بین  7
 ساعت16 مدیریت رویدادهای تجاری  8
 ساعت8 بازرگانینمایشگاه های برگزاری    9
 ساعت8 مذاکره تجاری 10

 ساعت8 مدیریت نام و نشان تجاری 11

 ساعت16 طرح های تجاری 12

 ساعت16 بازاریابی و مدیریت بازار 13

 ساعت16 تحقیقات بازاریابی 14

 ساعتLC 8 اعتبارات اسنادی 15

 ساعت50-25 مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 16

 ساعت8 بازاریابیاستراتژی های  17

 ساعت16 تجارت الکترونیک 18

 دوره های تجارت
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 عمومی
 تخصصی
 مدیریتی



 ساعت مدت دوره عنـوان ردیف
ساعت 36 مهارت های تجارت و بازرگانی بین المللی 1  

ساعت 36 مدیریت خرید و سفارشات خارجی  2  

ساعت 24 اعتبارات اسنادی: پیشنیاز این دوره   ucp600مقررات متحدالشکل  3  

ساعت 24 (مقدماتی)اعتبارات اسنادی کاربردی  4  

ساعت 24 (پیشرفته)اعتبارات اسنادی  5  

 ساعت 16 المللینقش اینکوترمز در قراردادهای بین  2010اینکوترمز  6

 ساعت16 (کاالکاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص )مقررات صادرات و واردات  7

 ساعت16 (با نگرش بازاریابی کاربردی و عملیاتی)مدیریت صادرات کاال  8

 ساعت24 المللی تهیه و تنظیم قراردادهای بین  9

 ساعت24 (المللیداخلی و بین )نکات حقوقی قراردادها  10

 ساعت24 مدیریت خرید تدارکات و قراردادهای داخلی 11

 ساعت16 کارتدوین طرح کسب و  12

 ساعت16 قانون برگزاری مناقصات 13

 ساعت 32 امور گمرکی و ترخیص کاال 14

 ساعت24 گمرکآمادگی آزمون حق العملکاری  15

 ساعت24 بازرگانی بین المللیها در و نکته سوال ها  16

 ساعت8 سمینار نکات کلیدی و تکنیکی های برتر در بازرگانی خارجی 17

 ساعت8 سمینار نکات کلیدی و تکنیکهای برتر در اعتبارات اسنادی 18

 ساعت8 گمرکسمینار آشنایی با تغییرات قانون  19

 ساعت8 سمینار مجموعه مقررات ارزی در ایران 20

 ساعت8 سمینار حقوق صاحبان کاال در گمرک 21

 ساعت8 سمینار نقش اسناد حمل در بازرگانی خارجی 22

 ساعت16 (ایمیل مارکتینگ)بازاریابی رایانامه ای  23
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 دوره های جدید 
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 ساعت مدت دوره عنـوان ردیف
ساعت8 مدیریت بازار 1  

ساعت8 اقتصادی کردن محصول 2  

ساعت8 مدیریت خرید و سفارشات 3  

ساعت8 و شکست محصوالت جدید و برند ها عوامل موفقیت 4  
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 ساعت مدت دوره عنـوان ردیف
ساعت8 دوره مدیریت مالی 1  

ساعت8 مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 2  

ساعت8 حسابرسی کاربردی 3  

ساعت8 حسابداری تعهدی 4  

ساعت8 حسابداری با رویکرد بین الملل 5  

ساعت8 نحوه صحیح خواندن صورت های مالی 6  

ساعت8 اظهار نامه مالیاتی 7  

ساعت8 حسابداری بانک ها 8  

ساعت8 حسابداری مالی خدماتی 9  

ساعت8 حسابداری مالی بازرگانی 10  

ساعت8 حسابداری ویژه ورود به بازار کار 11  

ساعت8 حسابداری شرکت های بازرگانی 12  

ساعت8 آشنایی با قوانین چک و سفته 13  

ساعت8 آموزش مدرن حسابداری 14  



 دوره های بیمه
 
 

 

 دوره مدت دوره  عنوان ردیف

 ساعت8 مبانی نظری اندیشه های دینی امام خمینی ره در بحث بیمه 1

 ساعت16 مدیریت رفتار سازمانی در سازمانهای عمومی بیمه 2

 ساعت16 دوره های آموزشی الزامی مدیران میانی بیمه 3

 ساعت16 آشنایی با فنون و روش کار با مدیران مافوق بیمه 4

 ساعت16 اندیشه های نو در مدیریت بیمه 5

 ساعت 16 بیمه( تمرکز بر فرآیند ها)برنامه ریزی در دستگاههای دولتی  6

 ساعت16 راهبردهای آموزش و توان افزایی بیمه 7

 ساعت16 رویکرد های نوین مدیریت دولتی بیمه 8

 ساعت16 رهبری تحول در سازمانهای بیمه 9

 ساعت16 بیمه(  MIS)سیستم های اطالعات مدیریت  10

 ساعت8 شفافیت و سالمت اداری در بیمه 11

 ساعت8 طراحی  فرآیند ها و ساختارهای سازمانی بیمه 12

 ساعت8 ظرفیت سازی برای کوچک سازی بیمه 13

 ساعت16 فرآیند فنون تصمیم گیری سازمانی بیمه 14

 ساعت16 مدیریت ازتباطات سازمانی بیمه 15

 ساعت16 مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکرد های نوین آن 16

 ساعت8 مدیریت خصوصی سازی در بیمه 17

 ساعت8 مدیریت عملکرد در بیمه 18

 ساعت16 مدیریت منابع انسانی در بیمه 19

 8ساعت سیستم های پویا بیمه 20
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت8 قانون کار و تامین اجتماعی 1

 ساعت8 آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل ها 2

 ساعت8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 3

 ساعت 8 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 4

 ساعت16 انواع قراردادهای داخلی، شرایط و متون آنها 5

 ساعت8 اصالح فرآیند ها و روشهای انجام کار و توسعه فناوری اداری 6

 ساعت8 بیمه و خدمات بیمه ای 7

 ساعت8 تحول در نظام های استخدامی  8

 ساعت8 دوره مقدماتی بیمه 9

 ساعت8 عملیات شرکت بیمه عمومی 10

 ساعت8 مهندسی بیمه 11

 ساعت8 بیمه کسب و کار 12

 ساعت8 بیمه آتش سوزی 13

 ساعت8 بیمه مسئولیت 14

 ساعت8 بیمه حمل و نقل دریایی 15

 ساعت8 بازاریابی بیمه عمر 16

 ساعت8 شناسایی محصوالت بیمه 17

 ساعت8 بازاریابی بیمه مسئولیت 18

 ساعت16 طرح فروش حرفه ای در بیمه های عمر 19

 ساعت16 روش های نوین مشتری مداری و مشتری یابی بیمه 20
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت8 بیمه های باربری 1

 ساعت8 بیمه ای درمان، عمر و حوادث 2

 ساعت8 بیمه های مهندسی 3

 ساعت8 بیمه اتومبیل 4

 ساعت16 زبان تخصصی بیمه   5

 ساعت8 بیمه های زندگی 6

 ساعت8 کارشناسی بیمه اشخاص 7

 ساعت8 ارزیابی خسارت بیمه ای 8

 ساعت8 تکنیک های بازاریابی بیمه ای 9

 ساعت16 تکنیک های بازاریابی بیمه های عمر 10

 ساعت16 مدیریت ریسک در بیمه 11

 ساعت8 حسابداری شرکت های بیمه 12
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 دوره های صنعت
 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت 24 استفاده از اطالعات و ارتباطات الکترونیکی در بخش صنعت و معدن 1

 ساعت 24 آشنایی با کسب و کار الکترونیک در صنعت و معدن 2

 ساعت 16 ساله 20استراتژی صنعت و معدن در چشم انداز  3

 ساعت 16 (سیتم های کدینگ و کدهای آیسیک)کدهای مورد استفاده در طبقه بندی صنایع  4

 ساعت 24 ممیزی انرژی در صنایع 5

 ساعت 16 برنامه ریزی صنعتی 6

 ساعت 32 تجهیزات خودرو 7

 ساعت 32 سازیماشین  تکنولوژی 8

 ساعت 32 صنایع ریلی و خودرو 9

 ساعت 16 کاهش آثار سیستمهای پولی مالی ارزی بانکی بربخش صنعت 10

 ساعت 16 تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بربخش صنعت و معدن 11

 ساعت 16 اجرای دستورالعمل و نحوه نظارت و کنترل بر ترافیک پیش سازه هاراهکارهای  12

 ساعت 24 ...(قند، آرد، روغن، کنستانتره و )تکنولوژی های جدید صنایع غذایی  13

 ساعت 24 (فنی، مالی، اقتصادی)تهیه و ارزیابی پروژه های صنعتی  14

 ساعت 16 شیوه های نوین بسته بندی 15

 ساعتGMP 16صنایع آرایشی، بهداشتی، دارویی  16

 ساعت 16 آخرین استانداردهای مربوط به صنایع آرایشی و بهداشتی 17

 ساعت 16 روشها و تکنیک های نوین از تولید خمیر کاغذ و کاغذ سازی 18

 ساعت 16 روشها و تکنیکهای نوین تولید صنایع چوب 19

 ساعت 16 لفاف های بسته بندی 20

 ساعت8 آخرین تکنولوژی در الستیک 21

20 

 بازدید از صنایع
 کارگاهی
 تخصصی
 مدیریتی



 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت8 موجودی انبار 22

 ساعت 24 تولید بدون کارخانه 23

 ساعت 32 ریخته گری دقیق و کارگاه عملی 24

 ساعت 24 عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم 25

 ساعت 32 تحلیل شکست در قطعات صنعتی 26

 ساعت 24 مبانی خوردگی و اکسیداسیون 27

 ساعت 24 مدیریت زنجیره تأمین 28

 ساعت 24 مدیریت در ریخته گری 29

 ساعت 24 کوره های القایی 30

 ساعت 32 طرح های صنعتی با استفاده از نرم افزار کامفاراقتصادی امکان سنجی و ارزیابی  31

 ساعت 16 عیوب ریخته گری 32

 ساعت 16 متالوگرافی کیفی 33

 ساعت 16 کامپوزیت های پایه پلیمری 34

 ساعت 16 متالوژی برای غیر متالوژیست ها 35

 ساعت 16 خوردگی در صنعت خودرو 36

 ساعت 16 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 37

 ساعت XRF.XRD 24کارگاه آنالیز مواد به روشهای  38

 ساعت 24 ذوب و ریخته گری آلیاژهای منیزیم 39

 ساعت 16 نرم افزارطراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در چدن ها با استفاده از مبانی  40
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت 32 با کارگاه عملی LAPPINGمبانی سطح برداری و  41

 ساعت 24 معماری محصول و توسعه محصول جدید در صنعت 42

 ساعت 32 ریخته گری دقیق و کارگاه عملی 43

 ساعت 24 معماری محصول و توسعه محصول جدید در صنعت 44

 ساعت ANSYS 32دوره کامل نرم افزار  45

 ساعت 24 آشنایی با لعاب و پیگمنت 46

 ساعت 24 روشهای پیشرفته تحقیق 47

 ساعت 24 بازاریابی صنعتی و مدیریت بازار 48

 ساعت 32 مکانیزم و روشهای اخذ اعتبارات بانکی 49

 ساعت 32 جوشکاری پلی اتیلن به همراه کارگاه عملی 50

 ساعت 24 مقدمه ای بر کاربرد آمیژن ها در صنعت 51

 ساعت SOLID WORK 32دوره کامل نرم  افزار  52

 ساعت 32 فوالدهای میکرو آیاژی و کاربرد آن در صنایع نفت و گاز 53

 ساعت 24 کلید فوالد به همراه نرم افزار 54

 ساعت 24 پوشش های محافظ در صنعت خودرو 55

 ساعت 24 خواص، تولید و کاربرد فوم های فلزی 56

 ساعت 24 حفاظت کاتدی 57

 ساعت 24 آشنایی با الگو برداری 58

 ساعت 32 عملیات حرارتی سوپر آلیاژها 59

 ساعت 24 برق صنعتی 60
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت 16 ابزار دقیق 61

 ساعت 32 مکانیزم و روشهای اخذ اعتبارات بانکی 62

 ساعت 24 میکرو کنترلر 63

64 MATLAB 24 ساعت 

 ساعت 16 آشنایی با انواع رله های حفاظتی 65

 ساعت LV - MV  16آموزش بهره برداری تابلو  66

 ساعت LV - MV 16آموزش تست و راه اندازی  67

 ساعت 8 و باتری شارژر UPSآموزش  68

 ساعت 16 نقشه  خوانی و طراحی مدار 69

70 OMRON1 PLC 24 ساعت 

 ساعت 8 متعادل سازی خط تولید 71

 ساعت 8 و تحلیل و کنترل نقطه بحرانی در تولید سیستم تجزیه 72

 ساعت 8 (صنعت خودرو)قطعه شناسی  73

 ساعت 16 مهندسی مجدد 74
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 دوره های مدیریت
 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت8 تئوری و طراحی ساختار سازمان 1

 ساعت16 رویکردهای رفتاری در سازمان 2

 ساعت16 مدیریت منابع انسانی 3

 ساعت8 مدیریت خدمات 4

 ساعت8 اصول و فنون مذاکره 5

 ساعت8 مبانی سازمان و مدیریت 6

 ساعت16 مدیریت استراتژیک 7

 ساعت16 تفکر سیستمی و دینامیک سیستم ها 8

 ساعت8 کنترل استراتژیک 9

 ساعت8 اجرای استراتژی در عمل 10

 ساعت8 تفکر استراتژیک 12

 ساعت8 مدل های تصمیم گیری در مدیریت 13

 ساعت8 دانش عمومی مسائل مدیریت 14

 ساعت8 مدیریت قیمت گذاری 15

 ساعت8 مدیریت تعارض 17

 ساعت8 مدل های اثر بخشی سازمانی 18

 ساعت8 استراتژی های کاهش هزینه 19

 ساعت8 و زنجیره تامین لجستیک 20

 ساعت8 پست مدرنیسم و تاثیر آن بر مدیریت 21
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت8 مدیریت استراتژیک ارتباطات 1

 ساعت8 مدیریت ارتباط با مشتری 2

 ساعت8 مهندسی تبلیغات و فروش 3

 ساعت8 مدیریت فروش و رفتار با مشتری 4

 ساعت8 مدیریت مالی و بودجه ریزی در سازمان 5

 ساعت8 مدیریت بورس و اوراق بهادار 6

 ساعت8 مدیریت ریسک و بیمه 7

 ساعت8 مدیریت سرمایه گذاری 8

 ساعت16 حسابداری و اقتصاد برای مدیران 9

 ساعت8 ریزیمدل ها و تکنیک های برنامه  10

 ساعت16 و مدیریتاقتصاد  11

 ساعت16 برنامه ریزی استراتژیک   12

 ساعت8 پژوهشیآینده  13

 ساعت16 پایدارمدیریت توسعه شناخت صنعت و  14

 ساعت8 رشد و افول سازمانی 15

 ساعت8 قوانین دستیابی و حفظ قدرت 16

 ساعت16 چالش های مدیرت در آینده 17

 ساعت16 قراردادهای بین المللی 18

 ساعت8 شخصیتیتیپ های  19

 ساعت8 هوش هیجانی 20

 ساعت8 زبان بدن 21

 ساعت8 فنون مصاحبه 22

 ساعت8 اصول اداره جلسات 23
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 ارتقای مدیران



 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت8 مدیریت سرمایه گذاری 24

 ساعت8 روش تحقیق در علوم رفتاری با تاکید بر مدیریت منابع انسانی 25

 ساعت8 جذب و تامین منابع انسانی پیشرفته 26

 ساعت8 (مدیرت عملکرد کارکنان)اندازه گیری و سنجش منابع انسانی  27

 ساعت8 (حقوق و دستمزد کارکنان)مدیریت جبران خدمات کارکنان  28

 ساعت8 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 29

 ساعت16 توسعه منابع انسانی 30

 ساعت8 برند سازی و مدیریت آن 31

 ساعت8 فرسودگی شغلی و تکنیک های برون رفت 32

 ساعت8 اندازه گیری و بهره وری در سازمان 33

 ساعت8 توصیه های کاربردی برای بنگاه های اقتصادی ایران 34

 ساعت8 مدیریت تجارت بین الملل 35

 ساعت8 مدیریت استراتژیک پروژه  36

 ساعت8 خالقیت و نوآوری 37

 ساعت8 تفویض اختیار 38

 ساعت8 اصول و فنون مذاکره 39

 ساعت8 کارگاه استراتژی فروش 40

 ساعت8 کارگاه مهندسی و پیش بینی فروش 41

 ساعت8 کارگاه مدیریت فروش 42

 ساعت8 تفکر سیستمی 43

 ساعت8 مدیریت اختالف و تعارض در سازمان ها 44

 ساعت8 مدیریت منابع انسانی و شایسته ساالری 45

 ساعت8 سیستم های اطالعات مدیریت 46

 ساعت8 تعالی سازمانی 47
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت16 حقوق مالکیت صنعتی 1

 ساعت16 قراردادهای صنعتی 2

 ساعت16 نفت حقوق 3

 ساعت16 ابعاد حقوقی شرایط عمومی پیمان 4

 ساعت16 اصول تهیه و تدوین و آئین نگارش قراردادها 5

 ساعت16 حقوق کسب و کار 6

 ساعت16 مدیریت ادعا 7

 ساعت16 حقوق درمدیریت پروژه 8

 ساعت16 تجاری سازی وحقوق فناوری 9

 ساعت16 آشنایی با قانون مناقضات 10

 ساعت16 آشنایی با قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی 11

 ساعت16 (ساخت)حقوق مهندسی  12

 صنعتی دوره های حقوق



 دوره های عمومی

 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت 8 قوانین و مقررات صادرات و واردات 1

 ساعت8 کمکهای اولیه 2

 ساعت 8 مقابله با حوادث شغلی و بالهای طبیعی 3

 ساعت 12 اصول انتظامات و روابط عمومی انتظامات 4

 ساعت 8 نگرش سیستمی شرط توسعه 5

 ساعت 8 خانواده و مناسبات حاکم بر آن 6

 ساعت 6 مهارتهای زندگی 7

 ساعت 16 آموزش خانواده 8

 ساعت 8  فرسودگی شغلی  9

 ساعت 8 قانون اساسی 44اصل  10

 ساعت 12 قوانین و مقررات معامالت دولتی 11

 ساعت 8 آشنایی با دعاوی، دادخواستها و لوایح 12

 ساعت 8 قوانین و مقررات ثبتی 13

 ساعت 8 اصالح الگوی مصرف 14

 ساعت 8 تجدید نظرخواهی در امور مدنینحوه  15

 ساعت 8 شکواییه در امور جزایی و انواع آن 16

 ساعت 8 آشنایی با آیین دادرسی کیفری 17

 ساعت 8 آشنایی با شورای حل اختالف 18

 ساعت 8 مسؤلیت مدنی 19

 ساعت 8 ارتقای خدمات پرسنل خدماتی 20

 ساعت 8 اصول بیمه 21
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 دوره مدت دوره عنوان ردیف

 ساعت16 مدیریت و مهندسی ارزش 22

 ساعت8 مدیریت منابع 23

 ساعت8 مدیریت بحران 24

 ساعت8 مدیریت تحول 25

 ساعت8 مدیریت زمان 26

 ساعت8 اصول گزارش نویسی 27

 ساعت8 اصول بایگانی 28

 ساعت8 حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده 29

 ساعت8 خالصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 30

 ساعت8 کارآفرینی 31
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