
 ردیف نام سازمان / شرکت عناوین دوره های گذرانده

 آیین نگارش ومکاتبات اداری

 مهارت های زندگی
 1 نفت فالت قاره

 مسئولین دفاتر مدیران

 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 اصول سرپرستی

 CRMمدیریت ارتباط بامشتری 

 2 وزارت تعاون .کار و رفاه اجتماعی

 گزارش نویسی کاربردی

 مدیریت بحران وایمن سازی صنایع

 کنترل کیفیت عمومی

 اصول سرپرستی

 3 توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران

 مسئولین دفاتر مدیران

 گزارش نویسی کاربردی
 4 اداره کل گذر نامه ناجا

 حسابداری مالیات برارزش افزوده

 LCاعتبارات اسنادی 

 اصول وفنون ممیزی سیستم مدیریت کیفیت

 EFQMمدل تعالی سازمان 

 TQMمدیریت کیفیت جامع 

 CRMمدیریت ارتباط با مشتری 

 قانون مدیریت خدمات کشوری

 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

 TRIZخالقیت ونوآوری 

 5 وزارت صنعت.معدن وتجارت

 آینده پژوهی وتکنیکهای آن

 کارگروهی

 مدیریت سرمایه فکری

 6 مرکز آمار ایران

 الگوی مصرفاصالح 

 مهارت های زندگی

 نیاز سنجی آموزشی

 آینده پژهی وتکنیک های آن

 مدیریت سرمایه فکری در سازمان

 هوش هیجانی و کاربرد آن درمدیریت

 مسئولین دفاتر مدیران

 اصول سرپرستی

 بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران

 کارگروهی

 مهارت های روابط عمومی

 آیین نگارش ومکاتبات اداری

 یریت موثرجلساتمد

 جهاد اقتصادی در سازمانها

 CRMمدیریت ارتباط با مشتری 

 EFQMمدل تعالی سازمان 

 TQMمدیریت کیفیت جامع 

 7 سازمان صداوسیما



 8 شهرداری شیراز مدیریت موثر جلسات

 اصول سرپرستی

 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

 قانون مدیریت خدمات کشوری

 اداریآیین نگارش و مکاتبات 

 مدیریت سرمایه فکری در سازمان

 9 اداره کل فرودگاه های استان خوزستان

 11 تامین اجتماعی استان قزوین اصول سرپرستی

 نیازسنجی آموزشی

 گزارش نویسی کاربردی

 بهبود وارتقاء سالمت اداری ،پایش

 هوش هیجانی و کاربرد آن درمدیریت

 اصول سرپرستی

 بحرانگام عملیاتی در مدیریت 21

 کارگروهی

 نظام پیشنهادها

 مدیریت موثر جلسات

 EFQMمدل تعالی سازمان 

 قانون کار

 مهارت های روابط عمومی

 در حسابداری EXCELکاربرد 

 حسابداری مالیات برارزش افزوده

 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

 مدیریت موفق زمان

 5sنظام آراستگی سازمان 

 11 مجتمع گاز پارس جنوبی

 آیین نگارش ومکاتبات اداری

 گزارش نویسی کاربردی
 12 سایپا یدک

 اصول سرپرستی

 کارگروهی

 مدیریت تشریفات

 گزارش نویسی کاربردی

 13 سایپا کاشان

 آیین نگارش ومکاتبات اداری

 مسئولین دفاتر مدیران
 14 مدیریت درمان استان البرز

 15 انرژی اتمی ایران گزارش نویسی کاربردی

 16 بیمه سالمت ایران تشریفات مدیریت

 17 ماعی لرستانتتامین اج تحول اداری

 گزارش نویسی کاربردی

 مسئولین دفاتر مدیران
 18 سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی

 19 بیمه پارسیان اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی



 مهارت زندگی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 گزارش نویسی کاربردی

 پیشنهادهانظام 

 مدیریت موفق زمان

 مبانی مدیریت اسناد

 مهارت های ارتباطی موفق و مؤثر

 5sنظام آراستگی سازمان 

 اصالح الگوی مصرف

 21 شورای اسالمی شهر تهران

 مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع

 قانون اساسی
 21 استاندارد تهرانسازمان 

 22 و درمان صنعت نفت ماهشهربهداشت  27111پیاده سازی امنیت اطالعات ایزو 

 نیازسنجی آموزشی

 مسئولین دفاتر مدیران

 کارگروهی

 نظام پیشنهادها

 فرآیند استخدام موفق در سازمانها

 مبانی مدیریت اسناد

 مدیریت عملکرد

 مدیریت ارتباط با مشتری

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 

 23 مجتمع صنعتی رفسنجان

 اصول سرپرستی

 پژوهی و تکنیک های آنآینده 

 نیاز سنجی آموزشی

 24 حج و زیارتسازمان 

 25 بهزیستی هوش هیجانی

 هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 کارگروهی

 مسئولین دفاتر مدیران

 مدیریت عملکرد

 26 مجتمع دخانیات استان اصفهان

 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

 نیازسنجی آموزشی

 CRM مدیریت ارتباط با مشتری

 تصمیم گیری و روش های حل مسئله

 آشنایی با صنعت نفت

 27 بهداشت و درمان صنعت نفت

 28 بانک توسعه صادرات CRMمدیریت ارتباط با مشتری 

 29 وزارت راه و شهرسازی نیازسنجی آموزشی

 مهارتهای روابط عمومی

 موثرمهارتهای ارتباطی موفق و 

 دورکاری

 31 سازمان سنجش



 مدل تعالی سازمان

 اصول سرپرستی

 مدیریت منابع انسانی

 31 بیمه ما

 32 تامین اندیش پارس آیین نگارش و مکاتبات اداری

 33 وزارت بهداشت و درمان نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی

 34 پژوهشگاه میراث فرهنگی تصمیم گیری و روشهای حل مسئله

 نیازسنجی آموزشی

 مدیریت سرمایه فکری

 مسئولین دفاتر مدیران

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 انگلیسی ویژه منشی ها

 35 انتقال گاز ایران

 مهارتهای ارتباطی موفق و موثر

 سالمت اداری یبهبود و ارتقا ،پایش

 مسئولین دفاتر مدیران

 مهارتهای روابط عمومی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 مدیریت جلسات

 مدیریت تشریفات

 مدیریت زمان

 مدیریت عملکرد

 اصول و آداب تشریفات

 قانون خدمات کشوری

 قانون کار

 36 قوه قضاییه

 اصول و آداب تشریفات

 کارگروهی

 مدیریت جلسات

 مدیریت تشریفات

 مسئولین دفاتر مدیران

 مهارت روابط عمومی

 مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع

 مبانی حریق

 گام عملیاتی در مدیرت بحران 21

 مهارتهای ارتباطی موفق و موثر

 مدیریت ارتباط با مشتری

 مبانی مدیریت اسناد

 هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

 سالمت اداری یپایش،بهبود و ارتقا

 کارگروهی

 اصالح الگوی مصرف

 قوانین و مقررات تامین اجتماعی

 در حسابداری Excel کاربرد

 37 شورای اسالمیمجلس 



 نیازسنجی آموزشی

 گزارش نویسی کاربردی

 مدیریت کیفیت جامع

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 مبانی مدیریت اسناد

 مدیریت منابع انسانی

 مسئولین دفاتر مدیران

 مدل تعالی سازمان

 قانون خدمات کشوری

 38 وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات

 گزارش نویسی کاربردی

 مسئولین دفاتر مدیران

 اصول و آداب تشریفات

 نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی

 اصول و فنون مستندسازی

 اصول و فنون ممیزی

 مهارتهای روابط عمومی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 مدیریت تشریفات

 قوانین و مقررات تامین اجتماعی

 حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 ابداریدر حس EXCEL کاربرد

 انگلیسی ویژه منشی ها

 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

 مدیریت موثر جلسات

 مهارتهای ارتباطی موفق و موثر

  LC اعتبارات اسنادی

 قانون کار

 39 بازرسی مهندسی ایران

 


