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 ساعت برگزاری زمان برگزاری نام دوره حوزه تخصصی  ردیف
مدت 

 )ساعت(
 مدرس

شهریه 

 )تومان(

 3تا  تیر 21 روزهای دوشنبه و چهارشنبه  PHRiالمللی منابع انسانی دوره آمادگی آزمون مدرک بین منابع انسانی 1

 شهریور

00:21-00:18  36 

 

000،000،3 میثاقی مهندس وحید  

SPHRiالمللی منابع انسانیدوره آمادگی آزمون مدرک بین منابع انسانی 2

 

00:9-15:12  مهر 9شهریور تا  4 پنجشنبه و جمعه 000،500،3 مهندس وحید میثاقی 36   

30:17-30:02 تیر 26و  23، 21 آشنایی با قانون کار منابع انسانی 3 000،795 ابوالفضل جاهد 9   

 تیر  29و  27، 22، 20، 15، 13 مدیریت و ارزیابی عملكرد منابع انسانی منابع انسانی 4

 

30:20-30:17  81 000،450،1 زادهکتر زینب حسند   

00:13-00:71 مرداد 6و  4، 2 بندی مشاغلطرح طبقه منابع انسانی 5 000،800 سرکارخانم جدیدی 9   

 950،000 دکتر زینب حسن زاده 9 17:30-20:30 مرداد 12و  10، 5، 3 مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس منابع انسانی 6

30:8-30:16 )حضوری( مرداد DISC  6 رفتارشناسی بر اساس مدل رفتاری منابع انسانی 7 000،750 دکتر سارا رئیسی 8   

8 

 

 795،000 - 9 17:30-20:30 مرداد  14و  13، 12 آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی منابع انسانی

30:20-30:17 مرداد 26، 24، 19، 17 منابع انسانی 34000مدل  منابع انسانی 9 000،950 خانم مهسا صادق پور  12   

30:17-30:20 شهریور 18و  15، 11، 8 کارگاه آموزشی نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش منابع انسانی 10  21 000،950 کتر میثم مبیند   

00:9-15:12 شهریور 19و  18، 12، 11 دوره کارگاهی جذب و استخدام منابع انسانی 11 000،950 خانم زهرا دادرس 12   

 
12 

 

 595،000 دکتر سارا رئیسی 9 17:30-20:30 شهریور 3و  2، 1 مدیریت دورکاری منابع انسانی

 795،000 دکتر مجید منوچهری 9 17:30-20:30 شهریور 10و  8، 6 مدیریت تعارض مدیریت عمومی 13

 1،200.000 دکتر عطیه میرفخار 12 17:30-20:30 شهریور 21و  20، 14، 13 مدیریت تغییر مدیریت عمومی 14

 950،000 خانم مهسا صادق پور 12 17:30-20:30 وریشهر 30، 28، 23، 21 رفتار سازمانی مدیریت عمومی 15

30:71-30:20 تیر 31و  29، 27 مهارت های ارتباطی موثر مدیریت عمومی 16 000،795 مهندس وحید میثاقی 9   
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30:17-30:20 شهریور 3و  1مرداد 30 گیری و حل مسالهمهارت های تصمیم مدیریت عمومی 17 000،795 مهندس وحید میثاقی 9   

30:17-30:20 شهریور 31و  29 مدیریت زمان و استرس  مدیریت عمومی 18 000،955 دکتر هدایتی فرد  6   

30:17-30:20 شهریور 24و  22، 20 اصول و فنون مذاکره مدیریت عمومی 19 000،795 دکتر سید جواد موسوی 9   

30:17-30:20 شهریور 27 هوش هیجانی مدیریت عمومی 20 000،295 دکتر شیخ االسالم 3   

30:17-30:20 شهریور 18الی  16 آیین نگارش، مكاتبات اداری و گزارش نویسی مدیریت عمومی 21 000،795 دکتر ابراهیم علن 9   

30:17-30:20 شهریور 24و  23 ایگری حرفههای مسئولین دفاتر و منشیارتقاء مهارت مدیریت عمومی 22 000،595 دکتر ابراهیم علن 6   

30:17-30:20 شهریور 4و  3 سیستمیتفكر  مدیریت عمومی 23 000،559 دکتر جواد میثاقی 6   

30:17-30:20 مرداد 22و  21، 15، 14 اصول انبارداری و مدیریت انبار تامین تجهیزات 24 000،950 رضا عینیدکتر غالم 12   

 

 

  توضیحات:

  امكان پذیر هستبرگزاری دوره ها به صورت آنالین و یا حضوری به طور اختصاصی برای شرکت ها 

  یید.تماس حاصل فرما 09367053017با توجه به همه گیری کرونا و دورکاری تا اطالع ثانوی جهت ثبت نام و کسب و اطالعات بیشتر با شماره 

  فزوده به مبالغ فوق اضافه می شودارزش ا %9در صورت ثبت نام به صورت شرکتی 

 


