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مقدمه

یرانامعادنوصنایعدانشگاهکشور،اقتصادیهایبخشبهوابستهعلمیمراکزازیکی

امینتخصصی،مرکزیدانشگاهاین.گذردمیآنتاسیسازسالبیستحدودکهاست

شگاهدانوکشورتجارتومعدنصنعت،بخشبینرابطعنوانبهدانشگاهیسطحدرو

هخبرکارشناسانومتخصصنیروهایتربیتفناوری،سازیبومیبرایداخلیهای

طریقازپژوهشیهاینیازبهگوییپاسختجارت،ومعدن،صنعتبخشنیازمورد

اریهمکباتخصصیکلینیکتوسعهوحفظایجاد،وکشورعالیآموزشیموسسات

.باشدمیخارجیوداخلیهایدانشگاهوعالیآموزشموسسات
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دولت

و دانشگاه صنایع
معادن ایران
IUIM دانشگاه هاصنایع

؟چرا دانشگاه صنایع و معادن ایران

صخاادبیاتومسایلشرایط،صنایعوهادانشگاه

دوبیناتصالایجادومسایلحلجهت.دارندراخود

کهاستنیازایواسطهدولتکردندخیلبانهاد

.(تصنعدانشگاه،دولت،)باشدنهادسههرازمتشکل



ایرانمعادنوصنایعدانشگاهاندازچشم•
درکارآفرینوچابکتوانمند،استمرکزیش.ه1404افقدرایران،معادنوصنایعدانشگاه•

تجارتومعدنصنعت،بخشواقعیهایاولویتبهپاسخگووگراماموریتجهانی،تراز

ایرانمعادنوصنایعدانشگاهماموریت
خدماتارائهباکهکارآفرینوچابکمحور،مسألهاستدانشگاهیایرانمعادنوصنایعدانشگاه•

فناوری،ومحصولایده،سازیتجاریتوسعهای،وکاربردیپژوهشهایومطالعاتانجاممشاورهای،
حرفهایآموزشدورههایاجرایوطراحیجهش،مستعدبنگاههایتوسعهدرشتابوسازیتوانمند

خصصمتوکیفینیروهایومدیرتربیتباهدفتکمیلی،تحصیالتدورههایوبلندمدتکوتاهمدت،
ینبمناسبارتباطبرقراریباتامینمایدتالشتجارت،ومعدنصنعت،بخشکارهایوکسببرای
اوریفنودانشازبهرهگیریوخارجیوداخلیپژوهشیوعلمیمراکزباعلمیتعاملودانشگاهوبخش
ش،خویانسانیسرمایههایتکریمضمنوبخشیدهبهبودرابخشوریبهرهوعلمیاستانداردهایروز،

.آوردفراهمراآنانمهارتودانشارتقایزمینه
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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 دورهردیف
ساعت24اقتصادمهندسیدرمعدن1
ساعت24بازاریابیتخصصیدرمعادنفروشومهندسی2
ساعت24معدناستفادهازاطالعاتوارتباطاتالکترونیکیدربخشصنعتو3
ساعت16ساله20استراتژیصنعتومعدندرچشمانداز4
ساعت24مطالعاتفنیواقتصادیدرمعادن5
ساعت16برنامهریزیاستخراجمعادنروباز6
ساعت16کاربردموادمعدنیحاصلازفناوری7
ساعت24امکانسنجیپروژههایمعدنی8
ساعت24حفاظتمحیطزیستدرفرآوری9
ساعت16بازیابیموادمعدنی10
ساعت16صندوقبیمهسرمایهگذاریمعادن11
ساعت16وظایفحقوقیمسئولینفنیدرمعادن12
ساعت16نظارتفنیبرمعادن13
ساعت16ارزیابیاقتصادیپروژههایمعدنی14
ساعت16طراحیومدلسازیذخایرمعدنی15
ساعت24ایمنیفنیدرمعادنزیرزمینیوروباز16
ساعت24وایمنیدرمعادنزغالسنگتهویه17
ساعت16آتشباریکنترلشده18
ساعت16طراحیوبهینهسازیپروژههایآتشباریدرمعادن19
ساعت16آشناییباماشینآالتتراشوصیقلسنگهایقیمتی20
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دورهمدت عنوان دورهردیف
ساعت16مدلسازیوکنترلسیستمهایفرآوریمواد21
ساعت24اصولطراحیکامپیوتریدرمعادنروبازوزیرزمینی22
ساعت16طراحیمعادنزیرزمینی23
ساعت16سرمایهگذاریمعدنی24
ساعت16بازرسیونظارتدرمعادن25
ساعت24تحلیلپایداریشیبوپایدارسازیمعادن26
ساعت16خدماتفنیدرمعادن27
ساعت24تهیهنقشهتوپوگرافیبااتوکد28
ساعت24مهندسیتونل29
ساعت16حفاریاکتشافی30
ساعت16بازسازیمعدنورعایتضوابطزیستمحیطی31
ساعت16تهیهطرحهایبهرهبرداریمعادن32
ساعت16اکتشافیمعادنطرحهایتهیه33
ساعت24مدیریتبحرانوحوادثدرمعادن34
ساعت16نحوهبهرهبرداریازمعادنشنوماسه35
ساعت16نحوهاستخراجسنگهایتزئینیونما36
ساعت16تهیهنقشههایزمینشناسی37
ساعت16روشهاینویناستخراج38
ساعت24اتوکددرمعدن39
ساعت16شناختسنگهایقیمتیونیمهقیمتی40
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دورهمدت عنوان دورهردیف
ساعت16ینیانتخاببهترینسینهکاراستخراجیدرمعادنسنگتزئ41
ساعت8مبانیگوهرشناسی42
ساعت16ارزیابیپیشرفتپروژههایمعدنی43
ساعت16ههااصولعقدقراردادپیمانکاریبازیافتموادمعدنیازباطل44
ساعت16ارتقایبهرهوریدرمعادن45
ساعت16آخرینمتدهایاکتشافوبهرهبرداریمعادن46
ساعت16آخرینمتدهایتعیینموادناریه47
ساعت16آالتمعدنیایمنیکارباماشین48
ساعت24آخرینروشهایایمنیوحفاظتدرمعادن49
ساعت16تأثیرهدفمندکردنیارانههابربخشصنعتومعدن50
ساعت16مبانیایمنی،نجات،کمکهایاولیه51
ساعت16ایمنیسطوحشیبداروپلههایمعدنی52
ساعت16ایمنیکارباماشینآالتمعدنی53
ساعت8قوسالکتریکیایمنیمیدانمغناطیس54
ساعت16ایمنیانبارداریوکارباموادناریه55
ساعت16(نفر4حداکثر)آشناییباتراشدامله56
ساعت16(نفر4حداکثر)آشناییباتراشفست57
ساعت8ایمنیدرمیدانالکتریکیکورههایذوب58
ساعت8ایمنیکورههایاحیاء59
ساعت8ایمنیکارباابزارتراشسنگدرکارخانههایسنگبری60
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دورهمدت عنوان دورهردیف
ساعت8ایمنیدرکورههایبلند61
ساعت24ایمنیونجاتدرکارخانههایفرآوری62
ساعت24ایمنیونجاتدرمعادنروباز63
ساعت24ایمنیونجاتدرمعادنزیرزمینی64
ساعت24ایمنیبرقوکمکهایاولیه65
ساعت16آشناییباآالیندههایزیستمحیطی66
ساعت16بهسازیسطوح67
ساعت8ارگونمیدرمعادنروبازوزیرزمینی68
ساعت16باجیپیاسآشنایی69
70DATAMINE16ساعت
71SURPAC16ساعت
72SURFACE16ساعت
73FLAC24ساعت
74UDEC24ساعت
75GIS16ساعت
76HSEE16ساعت
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مدت دورهدورهعنوانردیف
ساعت16کاالشیوهجدیدثبتسفارش1
ساعت16صادراتووارداتدرتجارتفرامرزی2
ساعت16بازاریابیبینالمللیبارویکردصادرات3
ساعت16بازارآشناییباابزارهایتحلیل4
ساعت8چگونگیحضورومشارکتدرنمایشگاههایتجاری5
ساعت8محصولاقتصادیکردن6
ساعت16المللآشناییباابزارهایمرکزتجارتبین7
ساعت16مدیریترویدادهایتجاری8
ساعت8بازرگانینمایشگاههایبرگزاری9
ساعت8مذاکرهتجاری10
ساعت8مدیریتنامونشانتجاری11
ساعت16طرحهایتجاری12
ساعت16بازاریابیومدیریتبازار13
ساعت16تحقیقاتبازاریابی14
ساعتLC8اعتباراتاسنادی15
ساعت50-25مکاتباتبازرگانیبهزبانانگلیسی16
ساعت8بازاریابیاستراتژیهای17
ساعت16تجارتالکترونیک18

دوره های تجارت
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عمومی
تخصصی
مدیریتی



ساعتمدتدورهعنـوانردیف
ساعت36مهارتهایتجارتوبازرگانیبینالمللی1
ساعت36مدیریتخریدوسفارشاتخارجی2
ساعت24اعتباراتاسنادی:پیشنیازایندورهucp600مقرراتمتحدالشکل3
ساعت24(مقدماتی)اعتباراتاسنادیکاربردی4
ساعت24(پیشرفته)اعتباراتاسنادی5
ساعت16المللینقشاینکوترمزدرقراردادهایبین2010اینکوترمز6
ساعت16(کاالکاربردآندرثبتسفارشوترخیص)مقرراتصادراتوواردات7
ساعت16(بانگرشبازاریابیکاربردیوعملیاتی)مدیریتصادراتکاال8
ساعت24المللیتهیهوتنظیمقراردادهایبین9
ساعت24(المللیداخلیوبین)نکاتحقوقیقراردادها10
ساعت24مدیریتخریدتدارکاتوقراردادهایداخلی11
ساعت16کارتدوینطرحکسبو12
ساعت16قانونبرگزاریمناقصات13
ساعت32امورگمرکیوترخیصکاال14
ساعت24گمرکآمادگیآزمونحقالعملکاری15
ساعت24بازرگانیبینالمللیهادرونکتهسوالها16
ساعت8سمینارنکاتکلیدیوتکنیکیهایبرتردربازرگانیخارجی17
ساعت8سمینارنکاتکلیدیوتکنیکهایبرتردراعتباراتاسنادی18
ساعت8گمرکسمینارآشناییباتغییراتقانون19
ساعت8سمینارمجموعهمقرراتارزیدرایران20
ساعت8سمینارحقوقصاحبانکاالدرگمرک21
ساعت8سمینارنقشاسنادحملدربازرگانیخارجی22
ساعت16(ایمیلمارکتینگ)بازاریابیرایانامهای23
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دوره های جدید 

15

ساعتمدتدورهعنـوانردیف
ساعت8مدیریتبازار1
ساعت8اقتصادیکردنمحصول2
ساعت8مدیریتخریدوسفارشات3
ساعت8وشکستمحصوالتجدیدوبرندهاعواملموفقیت4



دوره های بیمه
دورهمدتدوره عنوانردیف
ساعت8همبانینظریاندیشههایدینیامامخمینیرهدربحثبیم1
ساعت16مدیریترفتارسازمانیدرسازمانهایعمومیبیمه2
ساعت16دورههایآموزشیالزامیمدیرانمیانیبیمه3
ساعت16آشناییبافنونوروشکاربامدیرانمافوقبیمه4
ساعت16اندیشههاینودرمدیریتبیمه5
ساعت16یمهب(تمرکزبرفرآیندها)برنامهریزیدردستگاههایدولتی6
ساعت16راهبردهایآموزشوتوانافزاییبیمه7
ساعت16رویکردهاینوینمدیریتدولتیبیمه8
ساعت16رهبریتحولدرسازمانهایبیمه9
ساعت16بیمه(MIS)سیستمهایاطالعاتمدیریت10
ساعت8شفافیتوسالمتاداریدربیمه11
ساعت8طراحیفرآیندهاوساختارهایسازمانیبیمه12
ساعت8ظرفیتسازیبرایکوچکسازیبیمه13
ساعت16فرآیندفنونتصمیمگیریسازمانیبیمه14
ساعت16مدیریتازتباطاتسازمانیبیمه15
ساعت16مدیریتبودجهدربخشعمومیورویکردهاینوینآن16
ساعت8مدیریتخصوصیسازیدربیمه17
ساعت8مدیریتعملکرددربیمه18
ساعت16مدیریتمنابعانسانیدربیمه19
8ساعتسیستمهایپویابیمه20
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت8قانونکاروتامیناجتماعی1
ساعت8هاآشناییباطرحطبقهبندیمشاغل،آییننامههاودستورالعمل2
ساعت8آشناییباقانونمدیریتخدماتکشوری3
ساعت8آشناییبانظامحقوقودستمزد4
ساعت16انواعقراردادهایداخلی،شرایطومتونآنها5
ساعت8اصالحفرآیندهاوروشهایانجامکاروتوسعهفناوریاداری6
ساعت8بیمهوخدماتبیمهای7
ساعت8تحولدرنظامهایاستخدامی8
ساعت8دورهمقدماتیبیمه9
ساعت8عملیاتشرکتبیمهعمومی10
ساعت8مهندسیبیمه11
ساعت8بیمهکسبوکار12
ساعت8بیمهآتشسوزی13
ساعت8بیمهمسئولیت14
ساعت8بیمهحملونقلدریایی15
ساعت8بازاریابیبیمهعمر16
ساعت8شناساییمحصوالتبیمه17
ساعت8بازاریابیبیمهمسئولیت18
ساعت16طرحفروشحرفهایدربیمههایعمر19
ساعت16روشهاینوینمشتریمداریومشترییابیبیمه20
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت8بیمههایباربری1

ساعت8بیمهایدرمان،عمروحوادث2

ساعت8بیمههایمهندسی3

ساعت8بیمهاتومبیل4

ساعت16زبانتخصصیبیمه5

ساعت8بیمههایزندگی6

ساعت8کارشناسیبیمهاشخاص7

ساعت8ارزیابیخسارتبیمهای8

ساعت8تکنیکهایبازاریابیبیمهای9

ساعت16تکنیکهایبازاریابیبیمههایعمر10

ساعت16مدیریتریسکدربیمه11

ساعت8حسابداریشرکتهایبیمه12

18



دوره های صنعت
دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت24استفادهازاطالعاتوارتباطاتالکترونیکیدربخشصنعتومعدن1

ساعت24آشناییباکسبوکارالکترونیکدرصنعتومعدن2

ساعت16ساله20استراتژیصنعتومعدندرچشمانداز3

ساعت16(سیکسیتمهایکدینگوکدهایآی)کدهایمورداستفادهدرطبقهبندیصنایع4

ساعت24ممیزیانرژیدرصنایع5

ساعت16برنامهریزیصنعتی6

ساعت32تجهیزاتخودرو7

ساعت32ماشینسازی8

ساعت32صنایعریلیوخودرو9

ساعت16کاهشآثارسیستمهایپولیمالیارزیبانکیبربخشصنعت10

ساعت16تأثیرهدفمندکردنیارانههابربخشصنعتومعدن11

ساعت16هااجرایدستورالعملونحوهنظارتوکنترلبرترافیکپیشسازهراهکارهای12

ساعت24...(قند،آرد،روغن،کنستانترهو)تکنولوژیهایجدیدصنایعغذایی13

ساعت24(فنی،مالی،اقتصادی)تهیهوارزیابیپروژههایصنعتی14

ساعت16شیوههاینوینبستهبندی15

ساعتGMP16صنایعآرایشی،بهداشتی،دارویی16

ساعت16آخریناستانداردهایمربوطبهصنایعآرایشیوبهداشتی17

ساعت16روشهاوتکنیکهاینوینازتولیدخمیرکاغذوکاغذسازی18

ساعت16روشهاوتکنیکهاینوینتولیدصنایعچوب19

ساعت16لفافهایبستهبندی20

ساعت24آخرینتکنولوژیدرالستیک21
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بازدیدازصنایع
کارگاهی
تخصصی
مدیریتی



دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت24مجددمهندسی22

ساعت24تولیدبدونکارخانه23

ساعت32ریختهگریدقیقوکارگاهعملی24

ساعت24عملیاتحرارتیآلیاژهایآلومینیوم25

ساعت32تحلیلشکستدرقطعاتصنعتی26

ساعت24مبانیخوردگیواکسیداسیون27

ساعت24مدیریتزنجیرهتأمین28

ساعت24مدیریتدرریختهگری29

ساعت24کورههایالقایی30

ساعت32ارطرحهایصنعتیبااستفادهازنرمافزارکامفاقتصادیامکانسنجیوارزیابی31

ساعت16عیوبریختهگری32

ساعت16متالوگرافیکیفی33

ساعت16کامپوزیتهایپایهپلیمری34

ساعت16متالوژیبرایغیرمتالوژیستها35

ساعت16خوردگیدرصنعتخودرو36

ساعت16برنامهریزیومدیریتاستراتژیک37

ساعتXRF.XRD24کارگاهآنالیزموادبهروشهای38

ساعت24ذوبوریختهگریآلیاژهایمنیزیم39

ساعت16نرمافزارطراحیسیستمراهگاهیوتغذیهگذاریدرچدنهابااستفادهازمبانی40
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت32باکارگاهعملیLAPPINGمبانیسطحبرداریو41

ساعت24معماریمحصولوتوسعهمحصولجدیددرصنعت42

ساعت32ریختهگریدقیقوکارگاهعملی43

ساعت24معماریمحصولوتوسعهمحصولجدیددرصنعت44

ساعتANSYS32دورهکاملنرمافزار45

ساعت24آشناییبالعابوپیگمنت46

ساعت24روشهایپیشرفتهتحقیق47

ساعت24بازاریابیصنعتیومدیریتبازار48

ساعت32مکانیزموروشهایاخذاعتباراتبانکی49

ساعت32جوشکاریپلیاتیلنبههمراهکارگاهعملی50

ساعت24مقدمهایبرکاربردآمیژنهادرصنعت51

ساعتSOLID WORK32دورهکاملنرمافزار52

ساعت32فوالدهایمیکروآیاژیوکاربردآندرصنایعنفتوگاز53

ساعت24کلیدفوالدبههمراهنرمافزار54

ساعت24پوششهایمحافظدرصنعتخودرو55

ساعت24خواص،تولیدوکاربردفومهایفلزی56

ساعت24حفاظتکاتدی57

ساعت24آشناییباالگوبرداری58

ساعت32عملیاتحرارتیسوپرآلیاژها59

ساعت24برقصنعتی60
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت16ابزاردقیق61

ساعت32مکانیزموروشهایاخذاعتباراتبانکی62

ساعت24میکروکنترلر63

64MATLAB24ساعت

ساعت16آشناییباانواعرلههایحفاظتی65

- LVآموزشبهرهبرداریتابلو66 MV 16ساعت

- LVآموزشتستوراهاندازی67 MV16ساعت

ساعت8وباتریشارژرUPSآموزش68

ساعت16نقشهخوانیوطراحیمدار69

70OMRON1 PLC24ساعت

ساعت8متعادلسازیخطتولید71

ساعت8وتحلیلوکنترلنقطهبحرانیدرتولیدسیستمتجزیه72

ساعت8(صنعتخودرو)قطعهشناسی73
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دوره های مدیریت
دورهمدتدورهعنوانردیف

ساعت8تئوریوطراحیساختارسازمان1
ساعت16رویکردهایرفتاریدرسازمان2
ساعت16مدیریتمنابعانسانی3
ساعت8مدیریتخدمات4
ساعت8اصولوفنونمذاکره5
ساعت8مبانیسازمانومدیریت6
ساعت16مدیریتاستراتژیک7
ساعت16تفکرسیستمیودینامیکسیستمها8
ساعت8کنترلاستراتژیک9
ساعت8اجرایاستراتژیدرعمل10
ساعت8تفکراستراتژیک12
ساعت8مدلهایتصمیمگیریدرمدیریت13
ساعت8دانشعمومیمسائلمدیریت14
ساعت8مدیریتقیمتگذاری15
ساعت8مدیریتتعارض17
ساعت8مدلهایاثربخشیسازمانی18
ساعت8استراتژیهایکاهشهزینه19
ساعت8تعالیسازمانی20
ساعت8پستمدرنیسموتاثیرآنبرمدیریت21
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت8مدیریتاستراتژیکارتباطات1
ساعت8مدیریتارتباطبامشتری2
ساعت8مهندسیتبلیغاتوفروش3
ساعت8مدیریتفروشورفتاربامشتری4
ساعت8مدیریتمالیوبودجهریزیدرسازمان5
ساعت8مدیریتبورسواوراقبهادار6
ساعت8مدیریتریسکوبیمه7
ساعت8مدیریتسرمایهگذاری8
ساعت16حسابداریواقتصادبرایمدیران9
ساعت8ریزیمدلهاوتکنیکهایبرنامه10
ساعت16ومدیریتاقتصاد11
ساعت16برنامهریزیاستراتژیک12
ساعت8پژوهشیآینده13
ساعت16پایدارمدیریتتوسعهشناختصنعتو14
ساعت8رشدوافولسازمانی15
ساعت8قوانیندستیابیوحفظقدرت16
ساعت16چالشهایمدیرتدرآینده17
ساعت16قراردادهایبینالمللی18
ساعت8شخصیتیتیپهای19
ساعت8هوشهیجانی20
ساعت8زبانبدن21
ساعت8فنونمصاحبه22
ساعت8اصولادارهجلسات23
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ارتقایمدیران



دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت8مدیریتسرمایهگذاری24
ساعت8عانسانیروشتحقیقدرعلومرفتاریباتاکیدبرمدیریتمناب25
ساعت8جذبوتامینمنابعانسانیپیشرفته26
ساعت8(رکنانمدیرتعملکردکا)اندازهگیریوسنجشمنابعانسانی27
ساعت8(حقوقودستمزدکارکنان)مدیریتجبرانخدماتکارکنان28
ساعت8مدیریتاستراتژیکمنابعانسانی29
ساعت16توسعهمنابعانسانی30
ساعت8برندسازیومدیریتآن31
ساعت8فرسودگیشغلیوتکنیکهایبرونرفت32
ساعت8اندازهگیریوبهرهوریدرسازمان33
ساعت8توصیههایکاربردیبرایبنگاههایاقتصادیایران34
ساعت8مدیریتتجارتبینالملل35
ساعت8مدیریتاستراتژیکپروژه36
ساعت8خالقیتونوآوری37
ساعت8تفویضاختیار38
ساعت8اصولوفنونمذاکره39
ساعت8کارگاهاستراتژیفروش40
ساعت8کارگاهمهندسیوپیشبینیفروش41
ساعت8کارگاهمدیریتفروش42
ساعت8تفکرسیستمی43
ساعت8مدیریتاختالفوتعارضدرسازمانها44
ساعت8مدیریتمنابعانسانیوشایستهساالری45
ساعت8سیستمهایاطالعاتمدیریت46
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت16حقوقمالکیتصنعتی1
ساعت16قراردادهایصنعتی2
ساعت16نفتحقوق3

ساعت16ابعادحقوقیشرایطعمومیپیمان4
ساعت16اصولتهیهوتدوینوآئیننگارشقراردادها5
ساعت16حقوقکسبوکار6
ساعت16مدیریتادعا7
ساعت16حقوقدرمدیریتپروژه8
ساعت16تجاریسازیوحقوقفناوری9
ساعت16آشناییباقانونمناقضات10
ساعت16آشناییباقانونمناطقآزادتجاریوصنعتی11
ساعت16(ساخت)حقوقمهندسی12

صنعتیدوره های حقوق



دوره های عمومی
دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت8قوانینومقرراتصادراتوواردات1

ساعت8کمکهایاولیه2

ساعت8مقابلهباحوادثشغلیوبالهایطبیعی3

ساعت12اصولانتظاماتوروابطعمومیانتظامات4

ساعت8نگرشسیستمیشرطتوسعه5

ساعت8خانوادهومناسباتحاکمبرآن6

ساعت6مهارتهایزندگی7

ساعت16آموزشخانواده8

ساعت8فرسودگیشغلی9

ساعت8قانوناساسی44اصل10

ساعت12قوانینومقرراتمعامالتدولتی11

ساعت8آشناییبادعاوی،دادخواستهاولوایح12

ساعت8قوانینومقرراتثبتی13

ساعت8اصالحالگویمصرف14

ساعت8تجدیدنظرخواهیدرامورمدنینحوه15

ساعت8شکواییهدرامورجزاییوانواعآن16

ساعت8آشناییباآییندادرسیکیفری17

ساعت8آشناییباشورایحلاختالف18

ساعت8مسؤلیتمدنی19

ساعت8ارتقایخدماتپرسنلخدماتی20

ساعت8اصولبیمه21
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دورهمدتدورهعنوانردیف
ساعت16مدیریتومهندسیارزش22
ساعت8مدیریتمنابع23
ساعت8مدیریتبحران24
ساعت8مدیریتتحول25
ساعت8مدیریتزمان26
ساعت8اصولگزارشنویسی27
ساعت8اصولبایگانی28
ساعت8حفاظتاسنادومدارکطبقهبندیشده29
ساعت8خالصهسازیمکاتباتونوشتههایاداری30
ساعت8کارآفرینی31
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نمونه گواهی نامه اعطایی
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