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ــه هــم پيوســته       آمــوزش يكــي از وجــوه ب
خدمــات ســازمان مديريــت صنعتــي اســت و بيــش از پنج 

دهــه اســت  كــه ســازمان بــا هــدف تقويت دانــش نظري، توســعه 
بينــش سيســتمي و راهبردي و ارتقــاء مهارت هاي كاربردي و تخصصي 

مديريــت، دوره هــاي آموزشــي متمايــز خــود را طراحــي و ارائــه می كنــد.
     در ايــن راســتا واحــد آمــوزش دوره هــاي تخصصــي وكاربــردي مديريــت 

مديــران ســازمان ها  عملــي  و  علمــي  تــوان  توســعه  منظــور  بــه  ســازمان، 
ــا  ــت ب ــته اس ــود توانس ــت خ ــال ها فعالي ــي س ــد ط ــن واح ــد. اي ــكيل گردي تش
ــل و  ــرب داخ ــص و مج ــاوران متخص ــتادان و مش ــبكه اي از اس ــري از ش بهره گي
ــراي ســطوح مختلــف مديــران  خــارج از كشــور، دوره هــاي متنــوع آموزشــي را ب
ــا گرايش هــاي مختلــف  ــي و سرپرســتان و كارشناســان ب ارشــد، مديــران ميان
طراحــي و اجــرا  كنــد و در ايــن راه پاســخگوي بخــش عمــده اي از نيازهــاي 

آموزشــي و حرفــه اي ســازمان های توليــدی و خدماتــی باشــد. عــاوه بــر 
آن توانســته اســت همــواره بــا معرفــي موضوعــات و مباحــث جديــد 

و متنــوع مديريتــي، گام هــاي موثــري در بهبــود و توســعه 
بــردارد.  ايرانــی  ســازمان های  رهبــري  و  مديريــت 
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استفاده 
از دانش و تجربه 

سازمان مديريت صنعتي 
در طراحي و اجراي 

دوره هاي آموزشي مبتني
 بر نيازهاي واقعي 

سازمان ها

مشاوره آموزشي، 
نيازسنجي و طراحي 

دوره آموزشي، متناسب 
با نياز و خواست 

سازمان ها

طراحي دوره هاي 
آموزشي مهارتي، 

شغل محور و 
تخصصي

طراحي دوره با 
هدف  توانمندسازي، 

ايجاد شايستگي و 
تمايز در مديران و 

كارشناسان

وجود فضايي 
سازنده جهت تبادل 
انديشه ها و تجارب 
شركت كنندگان در 
دوره هاي آموزشي

استفاده از شيوه 
و ابزارهاي متنوع 

تدريس )بحث 
گروهي، پروژه، حل 

مسئله، مطالعه موردي 
و ...(

امكان اطاع از 
موضوعات مديريتي 

مورد بحث در 
سازمان مديريت 

صنعتي

امكان عضويت و 
استفاده از كتابخانه 
جامع مديريتي در 
سازمان مديريت 

صنعتي

ويژگي هاي
 متمايز دوره هاي

تخصصي وكاربردي 
مديريت
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تقسيم بندي دوره ها ازحيث هدف

ــف  ــاي مختل ــوع در حوزه ه ــي و متن ــات اساس ــه موضوع ــا ب ــن دوره ه ــي اي ــده در طراح ــاش ش ــت: ت ــع مديري ــاي جام      دوره ه
ــود. ــه ش ــركت كنندگان پرداخت ــي ش ــش مديريت ــعه دان ــدف توس ــا ه ــي ب ــته آموزش ــك بس ــت در ي مديري

     دوره هــاي توســعه دانــش: هــدف از طراحــي ايــن دوره هــا، توســعه توانمنــدي فــردي و ســازماني و توســعه دانــش عمومــي 
شــركت كننــدگان اســت. 

     دوره هــاي تخصصــي: تمركــز دوره هــاي طراحــي شــده در ايــن گــروه، آمــوزش مشــاغل موجــود در ســازمان ها و ســاير مشــاغل 
تخصصــي در حــوزه مديريــت بــا هــدف توســعه دانــش تخصصــي شــركت كننــدگان اســت.

ــه شــركت كننــدگان  اســت بطــوري كــه       دوره هــاي كاربــردي: هــدف از طراحــي ايــن دوره هــا، آمــوزش يــك مهــارت خــاص ب
ــد.  ــي در كار خــود بهــره بگيرن بتواننــد پــس از طــي كــردن دوره، از ايــن مهــارت بصــورت عمل

تقسيم بندي
موضوعي دوره ها

به منظور برنامه   ريزی جامع آموزش 
مخاطبين سازمان، دور ه هاي آموزشي 
به صورت موضوعي زير تقسيم بندي 

شده است.

سمينارها و كارگاه های 
مديريتی

دوره هاي مديريت، منابع 
انساني و سازمان

دوره هاي اختصاصي 
سازمان ها 

فناوري اطاعات و 
كنترل پروژه

دوره هاي توليد
و عمليات

دوره های IMBA يكساله 
ويژه صنايع

)Industry MBA(

دوره هاي بازرگاني و 
بازاريابي

دوره هاي مالي و 
حسابداری
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شرايط برگزاري دوره ها

     روش تدريس:
بــا توجــه بــه تجربيــات و تحصيــات شــركت كنندگان در دوره و نيازهــاي آموزشــي مشــترك آنــان، ســعي خواهــد شــد مباحــث هــر 

دوره »كاربــردي و تخصصــي«  باشــد و در ضمــن »مفاهيــم نظــري« نيــز در حــد نيــاز مطــرح گــردد. 

     نحوه برگزاري:
دوره هــاي آموزشــي اغلــب بــه صــورت يــك نيــم روز در هفتــه ) 4 يــا 5 ســاعت( برگــزار خواهــد شــد. البتــه بــراي ســازمان هــا و 

ســاير مشــتريان حقوقــي، متناســب بــا شــرايط ايشــان و توافــق فيمابيــن بــه صــورت اختصاصــي نيــز برگــزار مــي گــردد.
     مدرسين:

مدرســين دوره بــا توجــه بــه موضــوع درس، از اعضــای بــا تجربــه هيــات علمــي ســازمان مديريــت صنعتــي، مشــاوران و مديــران 
اجرايــي موفــق و مجــرب همــكار بــا ســازمان و همچنيــن اســاتيد و اعضــاي هيئــت علمــي كارآزمــوده دانشــگاهها كــه مــورد تائيــد 

ســازمان باشــند انتخــاب خواهنــد شــد.
     گواهينامه رسمی پايان دوره:

ــان  ــق اســتانداردهای دوره باشــد، گواهينامــه پاي ــا در جلســات مطاب ــه شــركت كنندگاني كــه ســاعات حضــور آنه ــان دوره ب در پاي
دوره از ســوي ســازمان اعطــاء خواهــد شــد. بديهــي اســت در غيــر اينصــورت گواهينامــه صــادر نخواهــد شــد. 

     مخاطبين:
ــازمان  ــت و س ــوزه مديري ــود را در ح ــارت خ ــش و مه ــد دان ــه مي خواهن ــي ك ــي عاقه مندان ــان و تمام ــران، كارشناس ــی مدي تمام

ــد.  توســعه دهن
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تصاوير فضای آموزشی سازمان مديريت صنعتی
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ليست دوره های بلندمدت و ميان مدت تخصصی و كاربردی )به ترتيب تاريخ برگزاری(

مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
مجری دورهشهريه )ريال(برگزاري

خانم ميرآقاسی124.500.000حضوری12-8پنجشنبه1401/04/23170مديريت جامع بازاريابی 1

خانم بهبودی140.000.000حضوری21-16چهارشنبه1401/04/29120**** تربيت مدير بازرگانی حرفه ای2

خانم رسول اف200.000.000حضوری17-8پنجشنبهIMBA 1401/04/30256 صنعت ساختمان3

خانم مقدم200.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/25100مديرعامل حرفه ای4

خانم بهبودی59.000.000حضوری20-16چهارشنبه1401/05/2672 بازرگانی پيشرفته5

 HIMBA مديريت بيمارستان و صنايع 6
خانم رسول اف220.000.000حضوری17-8پنجشنبه1401/05/27256وابسته

-8:30پنجشنبه1401/05/27100مديرعامل حرفه ای7
خانم مقدم200.000.000حضوری13:30

زبان تخصصی مديران شايسته بين 8
ICM -خانم رسول اف106.000.000حضوری13-9جمعه1401/05/27140المللی

9Preliminary Business English (PBE2(1401/05/2890خانم رسول اف64.000.000حضوری13-9جمعه

آقای عسكری99.000.000حضوری19-14شنبه1401/05/29170مديريت كارخانه10

خانم رسول اف85.000.000حضوری17-8پنجشنبه1401/06/03256مديريت محصول 11

خانم بهبودی200.000.000حضوری17-8پنجشنبه1401/06/0380دوره جامع بازاريابی ديجيتال12

****   دوره مشترك با مركز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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آشنايی بااستاندارد مديريت پروژه بر 13
pmbok آقای عسكری56.000.000حضوري19-14يكشنبه1401/06/1380مبنای

14T.T.C Business1401/06/1870خانم رسول اف56.000.000حضوری13-9جمعه

خانم مقدم120.000.000حضوری19-14شنبه1401/06/19150مديريت جامع منابع انسانی15

خانم مقدم158.000.000حضوري19- 14يكشنبه1401/06/20200مديريت اجرايی16

خانم رسول اف220.000.000حضوری17-8پنجشنبهIMBA 1401/06/24256 مديريت محصول17

18Preliminary Business English (PBE3(1401/06/25100خانم رسول اف64.000.000حضوری13-9جمعه

خانم مقدم87.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/06/2880مديريت استراتژيك حرفه ای19

خانم هاشم زاده45.000.000حضوری19-14چهارشنبه1401/06/3070مديريت آموزش20

خانم ميرآقاسی134.800.000حضوری18-14پنجشنبه1401/06/31198مدرسه حرفه اي فروش21

مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

مجری دورهشهريه )ريال(
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     ســازمان مديريــت صنعتــی در راســتای رســالت خــود مبنــی بــر توســعه ظرفيــت مديريــت در كشــور، دوره های ويــژه برای مديران ارشــد 
)مديــران عامــل و اعضــای هيئــت مديــره( را طراحی نموده اســت.

مديــران ارشــد بــه عنــوان باالتريــن اركان تصميــم گيــری و جهــت دهــی كســب و كارهــا ضــروری اســت بــا ديــدگاه اســتراتژيك و اســتفاده 
از آخريــن يافتــه هــای نويــن مديريــت و دارا بــودن دانــش و تخصــص الزم جهــت راهبــری اســتراتژيك بنــگاه مالــی كســب و كار در شــرايط 
پيچيــده محيطــی، مناســب تريــن تصميمــات ســازمان را اتخــاذ نمــوده و موجــب جهــت گيــری صحيــح ســازمان هــا در راســتای چشــم انــداز و 

پاســخگويی اهــداف كليــه ذينفعــان ســازمانی حركــت نمايــد.
مديران ارشد با حضور در اين دوره های ويژه قادرخواهند بود توانايی و مهارت خود را در موفقيت و اثربخشی راهبری سازمان ارتقاء بخشند.

           برخی از وجوه تمايز دوره های ويژه :

            برگزاری دوره در فضای اختصاصی ويژه برای مديران ارشد بنگاه های كسب و كار
            حضــور برتريــن اســاتيد حــوزه مديريــت و مديــران عامــل و اعضــای هيئــت مديــره موفــق جهــت انتقــال تجــارب و دانــش مرتبــط  

               با راهبری سازمان ها
            برگزاری كارگاه ها، نشست ها، سمپوزيوم در طول دوره جهت كاربردی نمودن مفاهيم دوره و تعامل شركت كنندگان

            برگزاری برخی از جلسات و نشست های آموزشی در خارج از تهران

دوره های ويژه برای مديران ارشد
)مديرعامل و اعضای هيئت مديره(

IMI VIP Training Courses

مقدمه :

مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

مجری دورهشهريه )ريال(

خانم مقدم200.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/25100مديرعامل حرفه ای1

خانم مقدم200.000.000حضوری13:30-8:30پنجشنبه1401/05/27100مديرعامل حرفه ای2

 مديريت برنامه ريزی و هولدينگ3
خانم مقدمجهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 22041084-021 تماس حاصل فرماييد)از استراتژی تا ساختار(
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  IMBA
     دوره ای خاص برای افراد خاص

تجــارب موجــود در فرآينــد توســعه اقتصــادي در كشــورهاي توســعه يافتــه و نوپــاي صنعتــي نشــان مي دهــد كــه تــوان مديريــت 
يكــي از اهرم هــاي قــوي و محرك هــاي اصلــي توســعه اســت . نيــاز بــه تقويــت و تجهيــز كادر مديريــت در ســطح اجرايــي در كشــور 

مــا نيــز احســاس شــده اســت. 
كشــور مــا در ايــن برهــه از زمــان نيازمنــد مديرانــي اســت كــه بتواننــد بــا بهره گيــري از آخريــن دســتاوردهاي دانــش مديريــت و 
تجــارب كشــورهاي صنعتــي و نيــز درنظــر گرفتــن شــرايط بومــي، وظايــف خويــش را در راهبــري و ايجــاد تحــول در بخــش صنعــت، 
معــدن، بازرگانــي، خدمــات و ســاير حــوزه هــای مرتبــط،  بــه نحــو موثرتــر از گذشــته انجــام داده و راه را بــراي توســعه همــوار كننــد.

ســازمان مديريــت صنعتــي بــا درك ايــن ضــرورت و بــا تكيــه بــر تجربــه قريــب 60 ســاله خــود در امــر آمــوزش، مشــاوره و پژوهــش 
مديريــت، اقــدام بــه طراحــي دوره هــای تخصصــی و كاربــردی نويــن در گرايــش هــای مختلــف كســب و كار و مــورد نيــاز مديــران 

كشــور نمــوده و تحــت عنــوان)IMBA )Industrial MBA رونمايــی كــرده اســت. 

: IMBA ويژگی های برجسته دوره های     

       كاربردي بودن دروس ارائه شده مبتني بر نيازهای خاص صنايع مختلف
       بهره گيري از اساتيد خبره صنعتی و دانشگاهی

        امــكان حضــور در شــبكه گســترده مديــران ارشــد و متخصصــان صنعــت و فراهــم نمــودن فضــای يادگيــری و هــم آمــوزی از 
         اساتيد و شركت كنندگان دوره

       تورهای يادگيری و بازديد از شركت های برتر صنايع مرتبط
       امكان طراحی و اجرای دوره های IMBA براساس نيازمندی های خاص شركت ها و سازمان های فعال در صنعت مرتبط

: IMBA مشخصات كلی دوره های     

       مدت دوره 256 ساعت )كمتر ازيكسال(
ــاب دروس   ــا انتخ ــام دوره ب ــس از اتم ــد پ ــی توانن ــد، م ــی ارش ــطح كارشناس ــی MBA در س ــت گواه ــه درياف ــدان ب         عاقمن
 MBA تخصصــی و گذرانــدن واحدهــای مرتبــط درســی دوره هــای تكميلــی ســازمان مديريــت صنعتــی، موفــق بــه اخــذ گواهــی            

         در سطح كارشناسی ارشد نيز گردند. 

برگزاری بصورت تركيبی )حضوری و مجازی(
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معرفی برخی 
IMBA دوره های

IMBA صنعت داروIMBA صنعت خودرو

IMBA صنعت فوالدIMBA صنعت سيمان

IMBA صنعت بانكداری
IMBA مديريت بيمارستان و

صنايع وابسته

معرفی دوره های IMBA يکساله- ويژه صنايع

IMBA صنعت شوينده
IMBA صنعت رستوران

و كافی شاپ

IMBA صنعت مد و پوشاكIMBA صنعت خرده فروشی

IMBA صنعت محصول و برندسازیIMBA صنعت ورزش

IMBA صنايع داده محورو IMBA صنعت ساختمان
تحليل كسب و كار

IMBA صنعت گاز و پتروشيمیIMBA صنعت فناوری اطاعات
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ليست دوره های حضوری، غيرحضوری

ليست دوره های IMBA - ويژه صنايع مختلف

مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

مجری دورهشهريه )ريال(

خانم رسول اف200.000.000حضوری17-08پنجشنبهIMBA 1401/04/30256 صنعت ساختمان1

خانم رسول اف220.000.000حضوری17-08پنجشنبه HIMBA 1401/05/27256 مديريت بيمارستان و صنايع وابسته2

خانم رسول اف220.000.000حضوری17-08پنجشنبهIMBA 1401/06/24256 مديريت محصول3
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معرفی برخی دوره های كاربردی بازرگانی و بازاريابی

دوره های 
بازاريابی و 
فروش

مديريت جامع 
بازاريابی

مدرسه 
حرفه ای فروش

بازاريابی
ديجيتال

مديريت 
استراتژيك برند

مديريت 
بازاريابی صنعتی
(B2B Marketing)

تحقيقات بازار

دوره های 
بازرگانی و تجارت 

بين المللی

بازرگانی صادرات
مقدماتی

بازرگانی 
پيشرفته 

قراردادهای 
بين المللی

گمرك و
 ترخيص

سامانه های 
جامع  
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ليست دوره های حضوری، غيرحضوری
دوره های بازاريابی

تاريخ نام دورهرديف
شروع

مدت 
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
مجری دورهشهريه )ريال(برگزاري

 قراردادهای بين المللی1
آقای 7.900.000آفاين------1401/04/01)بصورت آفاين استاد دكترمسعودحيدری(

سرآبادانی

2)Marketing Plan) خانم ميرآقاسی30.000.000حضوری19-14شنبه1401/04/1125برنامه بازاريابي

خانم بهبودی50.000.000حضوری13 -09پنجشنبه1401/04/2360بازاريابی ديجيتال3

خانم ميرآقاسی124.500.000حضوری12-8پنجشنبه1401/04/23170مديريت جامع بازاريابی 4

خانم بهبودی24.000.000حضوری13-08يكشنبه1401/04/2630اصول و فنون مذاكره5

6B2B Marketing خانم ميرآقاسی35.000.000حضوری20-19چهارشنبه1401/04/2940 دوره مديريت بازاريابی صنعتی

**** مهارت مذاكره و اصول رفتارحرفه ای در 7
Business Etiquette -خانم بهبودی85.000.000حضوری20-15دوشنبه1401/05/0340كسب و كار

خانم بهبودی80.000.000حضوری21-16يكشنبه1401/05/2390بازاريابی ديجيتال8

خانم بهبودی16.000.000مجازی17 -15پنجشنبه1401/05/2720اصول و فنون مذاكرات تجاری9

خانم بهبودی19.000.000حضوری18-14پنجشنبه1401/05/2720بازاريابی محتوايی10

خانم ميرآقاسی35.000.000حضوری20-15شنبه1401/05/2935مهندسي فروش و فروش هاي حضوري11

12CRM خانم ميرآقاسی28.000.000حضوری19-15يكشنبه1401/05/3028مديريت ارتباط با مشتري

خانم ميرآقاسی32.000.000حضوری20-16دوشنبه1401/05/3130اصول بازاريابی13

خانم بهبودی24.000.000حضوری19-14دوشنبه 1401/05/3130اصول و فنون مذاكره14

خانم بهبودی200.000.000حضوری17-8پنجشنبه1401/06/03200دوره جامع بازاريابی ديجيتال15

****   اين دوره شامل يكروز كارگاه تمام وقت در خارج از تهران )به همراه پذيرايی( می باشد.
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دوره های بازرگانی

خانم بهبودی25.000.000حضوری13-09يكشنبه1401/04/1224 تربيت كارشناس صادرات1

خانم بهبودی35.000.000حضوری17-08چهارشنبه1401/04/2232دوره جامع امورگمركی2

خانم بهبودی59.000.000حضوری13-9پنجشنبه1401/04/2372 بازرگانی پيشرفته3

خانم بهبودی140.000.000حضوری21-16چهارشنبه1401/04/29120****** تربيت مدير بازرگانی حرفه ای4

خانم بهبودی20.000.000حضوری12-08چهارشنبه1401/05/0520 ثبت سفارش واردات كاال در سامانه جامع تجارت5

خانم بهبودی35.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/05/2330تربيت مدير صادرات6

خانم بهبودی50.000.000حضوری20-16سه شنبه1401/05/2568بازرگانی مقدماتی7

خانم ميرآقاسی30.000.000حضوری19-14شنبه1401/06/1930آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي8

خانم بهبودی35.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/06/2150مديريت انبار و انبارداری9

خانم ميرآقاسی27.000.000حضوری19-14دوشنبه401/06/1430آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي10

تاريخ نام دورهرديف
شروع

مدت 
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
مجری دورهشهريه )ريال(برگزاري

******   اين دوره به صورت مشترك با مركز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار می شود.

خانم رسول اف85.000.000حضوری17-8پنجشنبه1401/06/0380مديريت محصول16

خانم ميرآقاسی30.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/06/2030مديريت استراتژيك برند17

18)B2B Marketing) خانم ميرآقاسی35.000.000حضوری18-14پنجشنبه1401/06/2440مديريت بازاريابي صنعتي

خانم ميرآقاسی134.800.000حضوری18-14پنجشنبه1401/06/31198مدرسه حرفه اي فروش19
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مسير گذراندن دوره های تک درس حسابداری )با رعايت پيش نيازها(

اصول 
حسابداری1
 پيش نياز 
ديپلم

اصول 
حسابداری 2

حسابداری 
به 

زبان انگليسی 

ساير دوره ها

پيش نياز: ليسانس ساير رشته ها

حسابداری 
حقوق و 
دستمزد 

حسابداری 
صنعتی يك

بودجه بندی 
جامع 

حسابداری 
مديريت 

حسابداری 
پيمانكاری 

حسابداری 
صنعتی دو

صورت های
مالی تلفيقی 

استانداردهای 
حسابداری ملی 

ايران استانداردهای 
حسابداری 
بين المللی 

IFRS

تهيه صورت های مالی و 
يادداشت  همراه با 

رويكرد استانداردهای 
حسابداری ايران

آشنايی با 
نرم افزار 

حسابداری حسابداری 
مالياتی

حسابداری 
شركت ها

تجزيه و 
تحليل 

صورت های 
مالی

كارگاه 
ارزش افزوده و 
خريد و فروش 

فصلی

كارگاه
اظهارنامه 

مالياتی

حسابداری 
و مديريت مالی 
برای مديران 

غيرمالی

مبارزه با 
پولشويی 
)يك روزه(

روش های تامين 
مالی در شركت ها و 
بنگاه های  اقتصادی

 )در ايران(

تربيت رئيس 
حسابداری 

پيش نياز: حسابداری 
حرفه ای يا كارشناس 
حسابداری با 3 سال 

سابقه اجرايی 

تربيت مدير مالی 
پيش نياز: گذراندن 
دوره تربيت رئيس 

حسابداری يا كارشناس 
حسابداری با 5 سال 

تجربه اجرايی 
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ليست دوره های حضوری، غيرحضوری
دوره های حسابداری و مالی

مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

مجری دورهشهريه )ريال(

آقای عسكری65.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/04/0250پرورش رئيس حسابداری1

آقای عسكری29.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/04/0955اصول حسابداری 21

آقای عسكری22.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/04/1640اصول حسابداری 32

آقای عسكری19.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/04/1625آشنايی با نرم افزار سپيدار سيستم4

آقای عسكری15.000.000حضوری13-08جمعه1401/04/1720حسابداری حقوق و دستمزد5

آقای عسكری13.000.000حضوری17-09سه شنبه1401/04/218كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتی6

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/04/2355اصول حسابداری 71

آقای عسكری23.000.000حضوری20-15پنجشنبه1401/04/2330تهيه صورت های مالی و يادداشت های همراه8

آقای عسكری28.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/04/3040حسابداری صنعتی 1) بهايابی1(9

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08جمعه1401/04/3155اصول حسابداری 101

آقای عسكری8.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/05/025مبارزه با پولشويی11

 يكشنبه،1401/05/0255اصول حسابداری 121
آقای عسكری29.000.000حضوری19-14سه شنبه

آقای عسكری30.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/0435حسابداری و مديريت مالی ويژه مديران غيرمالی13

تجزيه و تحليل صورت های مالی با رويكرد 14
آقای عسكری22.000.000حضوری20-15سه شنبه1401/05/0430مديريت مالی

آقای عسكری15.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/0420حسابداری حقوق و دستمزد15

آقای عسكری22.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/05/0635حسابداری مالياتی16

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/05/0655اصول حسابداری 171
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مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

مجری دورهشهريه )ريال(

آقای عسكری8.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/05/0625كارگاه تهيه صورت جريان وجه نقد18

آقای عسكری20.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/05/1355صورت های مالی تلفيقی19

آقای عسكری17.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/05/138حسابداری پيمانكاری20

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08جمعه1401/05/1455اصول حسابداری 211

كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد و 22
آقای عسكری13.000.000حضوری17-09پنجشنبه1401/05/2030فروش فصلی

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/05/2016اصول حسابداری 231

آقای عسكری25.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/05/2740حسابداری مديريت24

آقای عسكری18.000.000حضوری12-08پنجشنبه1401/05/2735بودجه بندی جامع25

آقای عسكری28.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/05/2755حسابداری صنعتی 1) بهايابی1(26

آقای عسكری30.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/05/318حسابداری و مديريت مالی ويژه مديران غيرمالی27

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08جمعه1401/06/0430اصول حسابداری 281

آقای عسكری13.000.000حضوری17-09دوشنبه1401/06/0755تهيه اظهار نامه مالياتی29

آقای عسكری23.000.000حضوری20-15پنجشنبه1401/06/1020تهيه صورت های مالی و يادداشت های همراه30

آقای عسكری29.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/06/1035اصول حسابداری 311

آقای عسكری15.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/06/1455حسابداری حقوق و دستمزد32

آقای عسكری30.000.000حضوری13-08دوشنبه1401/06/1455حسابداری و مديريت مالی ويژه مديران غيرمالی33

1401/06/2150اصول حسابداری 341
دوشنبه،  
آقای عسكری29.000.000حضوری19-14چهارشنبه

آقای عسكری29.000.000حضوری13-08جمعه1401/06/2555اصول حسابداری 351

آقای عسكری65.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/06/3150پرورش رئيس حسابداری36
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معرفی برخی دوره های كاربردی مديريت

دوره های 
مديريت و 
سازمان

دوره های منابع 
انسانی

مديريت اجرايی

مديريت جامع 
منابع انسانی

مديريت 
استراتژيك 

حرفه ای 

برنامه ريزی 
استراتژيك 
منابع انسانی

مديريت فرهنگ 
سازمانی

پرورش 
كارشناس 

منابع انسانی

مديريت و 
برنامه ريزی 

هلدينگ

مديريت آموزش 

دوره های نوين 
مديريتی در انقاب 

صنعتی چهارم 

ارزيابی عملكرد 
كاركنان 
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ليست دوره های حضوری، غيرحضوری

دوره های مديريت، منابع انسانی و سازمان

مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

شهريه
)ريال(

مجری دوره

خانم هاشم زاده32.000.000حضوری19-14چهارشنبه1401/04/0140مهارتهای مديريتی1

خانم هاشم زاده30.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/04/0635طبقه بندی مشاغل2

خانم هاشم زاده30.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/04/0635مديريت اسناد و بايگانی3

خانم هاشم زاده30.000.000حضوری16-8پنجشنبه1401/04/0940مديريت رفاه كاركنان4

چهارشنبه 1401/04/2930نگهداشت و جبران خدمت5
خانم هاشم زاده25.000.000حضوری20-15و يكشنبه 

خانم هاشم زاده32.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/04/3040مديريت امور كاركنان6

خانم هاشم زاده30.000.000حضوری19-14شنبه1401/05/0140اصول سرپرستی7

خانم هاشم زاده30.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/05/0240مهارتهای نگارش مكاتبات اداری و گزارش نويسی8

خانم هاشم زاده28.000.000مجازی20-16يكشنبه1401/05/2330قانون كار و تامين اجتماعی9

خانم هاشم زاده32.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/2530برنامه ريزی استراتژيك منابع انسانی10

خانم هاشم زاده32.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/2540مهارتهای عمومی در كار و روابط انسانی11

خانم مقدم200.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/25100مديرعامل حرفه ای12

-8:30پنجشنبه1401/05/27100مديرعامل حرفه ای13
خانم مقدم200.000.000حضوری13:30

يكشنبه و 1401/05/3020مديريت  تعارض ، قدرت و نفود14
خانم هاشم زاده25.000.000حضوری20-15چهارشنبه
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مدت تاريخ شروعنام دورهرديف
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

شهريه
)ريال(

مجری دوره

خانم هاشم زاده38.000.000حضوری13-8دوشنبه1401/05/3160سبد مهارتهای فردی15

16
"آئين دادرسي هيات هاي تشخيص و حل اختاف 

خانم هاشم زاده25.000.000حضوری19-14چهارشنبه1401/06/0235قانون كار و ديوان عدالت اداري"

خانم هاشم زاده25.000.000حضوری8-13پنجشنبه1401/06/0330تفكر سيستمی با رويكرد تفكر استرااتژيك17

خانم هاشم زاده25.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/06/0335مديريت كارتيمی18

19
مديريت منابع انسانی با نگاه تكريم  انسانی و 

خانم هاشم زاده25.000.000حضوری19-14پنجشنبه1401/06/0325سازمانی

خانم هاشم زاده28.000.000مجازی13-10جمعه1401/06/1130مديرت عمومی20

خانم مقدم120.000.000حضوری19-14شنبه1401/06/19150مديريت جامع منابع انسانی21

يكشنبه و 1401/06/2040ارزيابی و مديريت عملكرد  كاركنان22
خانم هاشم زاده32.000.000حضوری20-15چهارشنبه

خانم مقدم158.000.000حضوری19- 14يكشنبه1401/06/20200مديريت اجرايی23

خانم هاشم زاده32.000.000حضوری13-8پنجشنبه1401/06/2440قانون كار و تامين اجتماعی24

خانم مقدم87.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/06/2880مديريت استراتژيك حرفه ای25

خانم هاشم زاده45.000.000حضوری19-14چهارشنبه1401/06/3070مديريت آموزش26
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دوره های توليد و 
عمليات

مديريت زنجيره
تامين لجستيك 

سيستم برنامه ريزی و 
P6 كنترل پروژه با

مفاهيم برنامه ريزی
كنترل پروژه

مديريت 
بهره وری 

مديريت كارخانه 

آشنايی با استاندارد 
مديريت پروژه بر مبنای

PMBOK 

سيستم  برنامه ريزی
MSP و كنترل پروژه

هوشمندسازی
كسب و كار با نرم افزار 

Power BI

معرفی برخی دوره های كاربردی توليد و عمليات
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ليست دوره های حضوری، غيرحضوری
دوره های توليد و عمليات- پروژه

ف
مدت تاريخ شروعنام دورهردي

ساعت
روز 

برگزاري
ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

شهريه
)ريال(

مجری دوره

آقای عسكری18.000.000حضوری18-13پنجشنبه1401/04/1630اكسل كاربردی1

2)PERT MASTER) آقای عسكری20.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/04/2630آشنايی با نرم افزار مديريت ريسك

آقای عسكری23.000.000حضوری13-09پنجشنبه1401/04/3040مفاهيم برنامه ريزی و كنترل پروژه3

آقای عسكری15.000.000حضوری18-14يكشنبه1401/05/0216حسابداری ارزش منابع انسانی4

آقای عسكری15.000.000مجازی20-18دوشنبه1401/05/0320پياده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مديريتی در اكسل5

آقای عسكری18.000.000حضوری13-09چهارشنبه1401/05/0524كاربرد اكسل در كنترل پروژه6

7POWER BI آقای عسكری20.000.000حضوری12-08جمعه1401/05/0628هوشمندسازی كسب و كار با نرم افزار

8MSP آقای عسكری22.000.000حضوری19-14سه شنبه1401/05/1135سيستم برنامه ريزی و كنترل پروزه با نرم افزار

آقای عسكری19.000.000حضوری13-08جمعه1401/05/2135اكسل پيشرفته9

آقای عسكری15.000.000مجازی20-18سه شنبه1401/05/2520اكسل كاربردی10

آقای عسكری20.000.000حضوری18-13پنجشنبه1401/05/2730كاربرد اكسل در حسابداری و مالی11

آقای عسكری99.000.000حضوری19-14شنبه1401/05/29170مديريت كارخانه12

13p6 آقای عسكری30.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/06/0655سيستم برنامه ريزی و كنترل پروژه

14)Business Plan)آقای عسكری22.000.000حضوری13-08پنجشنبه1401/06/1040تدوين طرح كسب وكار

15pmbok آقای عسكری56.000.000حضوری19-14يكشنبه1401/06/1380آشنايی بااستاندارد مديريت پروژه بر مبنای

آقای عسكری22.000.000حضوری18-14دوشنبه1401/06/1432پياده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مديريتی در اكسل16

آقای عسكری23.000.000حضوری18-14سه شنبه1401/06/1540مفاهيم برنامه ريزی و كنترل پروژه17

آقای عسكری30.000.000حضوری19-14دوشنبه1401/06/2150مديريت زنجيره تأمين و لجستيك18
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دوره های 
مديريتی به زبان 

انگليسی 

مديريت 
جامع بازرگانی

مهارت های پيشرفته 
انگليسی برای مديران  

مكالمه بازرگانی 

مديريت فرآيند 
صادرات و واردات 

معرفی برخی دوره های مديريتی به زبان انگليسی 

مديريت 
زنجيره تامين 

خريد سفارشات 
خارجی 

مكاتبات تجاری
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ليست دوره های حضوری و غيرحضوری
دوره های مديريتی زبان انگليسی

ف
مدت تاريخ شروعنام دورهردي

ساعت
روز 

برگزاري
ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

شهريه
مجری دوره)ريال(

خانم رسول اف27.000.000حضوری18-14پنجشنبه1401/04/2332مكاتبات تجاری به زبان انگليسی1

2)Intermediate) يكشنبه،1401/04/2820مكالمه بازرگانی
خانم رسول اف16.000.000حضوری19-17سه شنبه

3
 مهارت هاي پيشرفته انگليسي براي مديران

 )Meeting/Presentation)1401/04/3040خانم رسول اف27.000.000حضوری18-14پنجشنبه

44Preliminary Business English (PBE1)1401/04/3150خانم رسول اف40.000.000حضوری13-9جمعه

5
 قراردادهای بين الملل به زبان انگليسی

خانم رسول اف24.000.000حضوری18-14دوشنبه1401/05/1030)اصطاحات حقوقی و بازرگانی(

66ISI خانم رسول اف16.000.000حضوری17-14پنجشنبه1401/05/2024كارگاه مقاله نويسی

7ICM -خانم رسول اف106.000.000حضوری13-9جمعه1401/05/27140زبان تخصصی مديران شايسته بين المللی

88
 "مهارت هاي مقدماتی انگليسي براي مديران
" )Telephoning/ Socializing/Emailing) 1401/05/2760خانم رسول اف44.000.000حضوری18-14پنجشنبه

9Preliminary Business English (PBE2)1401/05/2890خانم رسول اف64.000.000حضوری13-9جمعه

يكشنبه،1401/05/3032مكاتبات تجاری به زبان انگليسی10
خانم رسول اف27.000.000حضوری18-14سه شنبه

خانم رسول اف24.000.000حضوری18-15سه شنبه1401/06/0830مهارت مذاكره به زبان انگليسی11

خانم رسول اف28.000.000حضوری13-9جمعه1401/06/1132خريد و سفارشات خارجی به زبان انگليسی1212

13T.T.C Business1401/06/1870خانم رسول اف56.000.000حضوری13-9جمعه

14Preliminary Business English (PBE3)1401/06/25100خانم رسول اف64.000.000حضوری13-9جمعه
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     دوره های نوين مديريتی در انقاب صنعتی چهارم   
بــا توجــه بــه رشــد نمايــی تكنولــوژی و توســعه همــه جانبــه آن، شــركت هــا و ســازمانها تــاش مــی كننــد تــا مفاهيــم انقــاب صنعتــی چهــارم را جــاری 

ســازی نماينــد. در هميــن راســتا ســازمان مديريــت صنعتــی اقــدام بــه طراحــی دوره تخصصــی » انقــاب صنعتــی چهــارم » نمــوده اســت.
 در ايــن دوره تخصصــی از اســاتيد مجــرب و متخصــص ايــن حــوزه دعــوت به همكاری شــده اســت. ماهيت ايــن دوره ها كاربــردی و عملياتی می باشــد. 

سازمان مديريت صنعتی آمادگی دارد تا اين دوره ها را بصورت اختصاصی و با شرايط شركت ها و سازمان ها برگزار نمايد.

ليست دوره های حضوری، غيرحضوری
دوره های نوين مديريتی

ف
مدت تاريخ شروعنام دورهردي

ساعت
روز 

برگزاري
ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

شهريه
مجری دوره)ريال(

آقای سرآبادانی85.000.000حضوری17 - 9چهارشنبه1401/04/158كارگاه مفاهيم متاورس1

2) I4.0 ) آقای سرآبادانی20.000.000حضوری19-14شنبه ها1401/05/0140دوره تخصصی انقاب صنعتی چهارم

چهارشنبه 1401/05/0520ارزش گذاری استارت آپ ها3
آقای سرآبادانی10.000.000حضوری19-14ها

پنج شنبه 1401/05/2720گيميفيكيشن در كسب وكار 4
آقای سرآبادانی12.000.000حضوری19-14ها
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ليست دوره های حضوری، غيرحضوری
بوت كمپ های مديريتی 

ف
مدت تاريخ پايانتاريخ شروعنام دورهردي
ساعت

روز 
برگزاري

ساعت 
برگزاري

نحوه 
برگزاري

شهريه
مجری دوره)ريال(

بوت كمپ اصول 1
چهارشنبه و 1401/06/021401/06/0316سرپرستی

آقای سرآبادانی17.500.000حضوري17 -9پنج شنبه

بوت كمپ مهارتهای 2
چهارشنبه و 1401/06/091401/06/1016ارتباطی و ارتباط موثر

آقای سرآبادانی17.500.000حضوري17 -9پنج شنبه

3
بوت كمپ بازاريابی 

چهارشنبه و 1401/06/161401/06/1716ديجيتال
آقای سرآبادانی17.500.000حضوري17 -9پنج شنبه

4
بوت كمپ قانون كار و 

چهارشنبه و 1401/06/231401/06/2416تامين اجتماعی
آقای سرآبادانی17.500.000حضوري17 -9پنج شنبه

           رويدادی جديد در سازمان مديريت صنعتی

    بوت كمپ های مديريتی )Boot Camp( سازمان مديريت صنعتی چيست؟

دوره هــای آموزشــی ســازمان مديريــت صنعتــی در اغلــب مــوارد بصــورت يــك نيــم روز در هفتــه برگــزار مــی گــردد و بصــور مثــال يــك 
دوره 40 ســاعته 8 هفتــه بــه طــول مــی انجامــد.

 ســازمان مديريــت صنعتــی بمنظــور تســريع در برگــزاری دوره هــا بــا حفــظ كيفيــت، اقــدام بــه برنامــه ريــزی ايــن دوره هــا بصــورت 
يــك يــا دو روزه نمــوده اســت بــه نحــوی كــه در پايــان دوره، كليــه مفاهيــم آن دوره بصــورت كاربــردی و كارگاهــی منتقــل شــده باشــد.
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دوره های اختصاصی شركت ها

از ويژگی های شاخص دوره های اختصاصی شركت ها موارد زير قابل ذكر است:

     يكــی از خدمــات ويــژه ســازمان مديريــت صنعتــی طراحــی و اجــرای دوره هــای اختصاصــی برمبنــای نيــاز شــركت هــا و ســازمان 
هــا مــی باشــد .مديريــت دوره هــای تخصصــی و كاربــردی بــا بررســی علمــی نيــاز هــای آموزشــی شــركت هــا توســط مديــران علمــی 
ــازمان  ــا س ــا ي ــل كارفرم ــی آن در مح ــزاری اختصاص ــی و برگ ــوا دوره آموزش ــی محت ــه طراح ــبت ب ــی نس ــت صنعت ــازمان مديري س

مديريــت صنعتــی اقــدام مــی نمايــد.

     طــول دوره:  در ايــن دوره هــا زمــان مــورد نيــاز بــرای ارائــه مباحــث بــا همفكــری و براســاس نيــاز كارفرمــا تعييــن و مشــخص 
مــی گــردد.

     تنــوع دوره هــا: امــكان برگــزاری دوره هــای تركيبــی ويــژه مديــران، كارشناســان و روســا بــه صــورت كوتــاه مــدت )تــك درس(
يــا دوره هــای بلنــد مــدت بســته بــه نيــاز شــركت و ســازمان در تمــام حــوزه هــا

     ســرفصل دوره هــا: در ايــن دوره هــا بــا توجــه بــه خواســته و نيــاز كارفرمــا امــكان ارائــه ســرفصل هايــی متناســب بــا شــرح 
شــغل و فضــای كســب و كار كارفرمــا وجــود دارد.

     مــكان: مــكان برگــزاری ايــن دوره هــا بنــا بــه درخواســت كارفرمــا مــی توانــد در ســازمان مديريــت صنعتــی و يــا محــل خــود 
كارفرمــا انتخــاب گــردد .)امــكان برگــزاری تمــام دوره هــا بــه صــورت آنايــن فراهــم مــی باشــد(

     اساتيد: استفاده از اساتيد مجرب، با سابقه وتجربه مرتبط با دوره درخواستی از طرف شركت ها و سازمان ها

جهت برگزاری دوره های اختصاصی،شركت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاكس 
سازمان به شماره  22013408 ارسال نمايند.

شماره های تماس مستقيم تيم دوره های اختصاصی
22046528

22043005 داخلی: جناب آقای جمالو )371-373( و سركار خانم موسوی )361( 
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شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

برخی ازكارفرمايان دوره های اختصاصی با سازمان مديريت صنعتی 
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واحد تحصيالت تکميلي و دوره هاي عالي سازمان مديريت صنعتی

     توســعه دانــش و مهــارت،  يادگيــري و اســتفاده از تجربيــات افــراد در حوزه هــاي مختلــف كاري يــك فعاليــت مقطعــي نمــي باشــد و 
بــه مديــران و كارشناســان توصيــه مــي شــود كــه خــود را هميشــه نســبت بــه يافته هــا و مطالــب علمــي و آكادميــك در زمينــه دانــش 
مديريــت و مهارت هــاي پژوهشــي بــه روز نــگاه دارنــد. در هميــن راســتا واحــد تحصيــات تكميلی ســازمان مديريــت صنعتی بــرای مديران 
و كارشناســان واحدهــای صنعتــی و خدماتــی اعــم از دولتــی و خصوصــی، اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی در مقاطــع كاردانــی، 

ــا گرايش هــای ذيــل نمــوده اســت: كارشناســی، كارشناســی ارشــد، DBA و Post-DBA ب

شماره تماس: 22043005مسئول دورهنام دوره

Post DBA- بين الملل مشترك با دانشگاه هاي فرانسه
Post DBA-  به زبان فارسي -  اختصاصی سازمان مديريت صنعتی

DBA- بين الملل مشترك با دانشگاه هاي فرانسه
DBA- فارسي در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار

داخلی 421خانم بدلی

DBA- صنعت خودرو مشترك با پرديس دانشگاهي علم و صنعت
داخلی 418آقای قربانعلیMBA- صنعت خودرو مشترك با ايران خودرو

MBA - بازاريابی استراتژيك
)MITM( مديريت كسب و كار هوشمند و تحول گرا -MBA

)BI( هوشمندی كسب و كار-POST MBA
POST MBA- علم داده در كسب و كار )آناين(

داخلی 393خانم موسوی

EMBA- مديريت اجرايي
MBA - لجستيك و زنجيره تامين )برحسب تقاضا(

MBA-  مديريت شهری )برحسب تقاضا(
داخلی 417خانم بيتندی

ما اعتبارمان را از بازار كار گرفته ايم
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MBA- مديريت منابع انسانی
MBA- مديريت پروژه

MBA- مديريت معدن و صنايع معدنی
داخلی 418آقای قربانعلی

MBA- مديريت مالی
MBA- بازار سرمايه

MBA- مديريت كسب و كار با گرايش ريسك
MBA- بانكداري توسعه اي )بر حسب تقاضا( 

MBA-  بانكداري ديجيتال
DBA- بانكداري ديجيتال

داخلی 416خانم رجاور

دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداري
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني

دوره درسطح كارداني  مديريت بازرگانی
دوره درسطح كارداني حسابداري

مديريت كسب و كار گرايش مالی

داخلی 388خانم حاصلی

مديريت كسب و كار گرايش بازاريابی
مهندسی صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين

دوره های رسمی با همكاری دانشگاه خواجه نصيرمهندسی صنايع گرايش سيستم های كان اقتصادی و اجتماعی

MBA- مديريت ورزشی
MBA- مديريت بازرگانی

MBA- مديريت كيفيت آزمايشگاه مشترك با پژوهشگاه استاندارد
DBA- مدير تضمين كيفيت آزمايشگاه مشترك با پژوهشگاه استاندارد

*MIM- كارشناسي ارشد بين الملل مشترك با دانشگاه هاي فرانسه
*POST MBA- مسئوليت اجتماعي

داخلی 390خانم خطيبی

شماره تماس: 22043005مسئول دورهنام دوره
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شماره های ارتباط با دوره های تخصصی وكاربردی
ادرس ايميلحوزه كاریمسئوليتتلفن مستقيمداخلینام خانوادگی

واحد آموزش دوره های مدير واحد26203934-352021آقای دكتر رضا كريمی
تخصصی و كاربردی مديريت

rezakarimi@imi.ir

F.bayat@imi.irمسئول دفتر26203934-352021خانم بيات

مسئول دوره22041083-350021خانم رسول اف
دوره های IMBA ، دوره های 

M.Rasoulof@imi.irزبان انگليسی

384 و آقای عسگری
مسئول دوره357021-22016670

دوره های مالی، حسابداری، 
asgari@imi.irتوليد، فنی و پروژه

دوره های مديريت،مسئول دوره22041084-376021خانم هاشم زاده
منابع انسانی و سازمان

n.hashemzadeh@imi.ir

moghaddam@imi.irمسئول دوره22041084-383021خانم مقدم

BehbodiS@imi.irدوره های بازرگانی بازاريابیمسئول دوره22016670-356021خانم بهبودی

miraghasi@imi.irدوره های بازاريابی و فروشمسئول دوره26203934-375021خانم ميرآقاسی

مسئول دوره22046528-373021آقای جمالو
دوره های اختصاصی سازمان ها

jamalou@imi.ir

A.Mousavi@imi.irمسئول دوره22046528-361021خانم موسوی

مسئول دوره22043005-410021آقای سرآبادانی
دوره های نوين مديريتی، 

استارت آپ ها، بوت كمپ های 
مديريتی

sarabadani@imi.ir

-021 38122041082خانم اخاقی

ثبت نام

E.Akhlaghi@imi.ir

خانم موذن
351021-22043004

F.Moazen@imi.ir

A.Shabani@imi.irخانم شعبانی

edureg@imi.ir: پست الكترونيك واحد ثبت نام
تلفنخانه: 22043005  

نمابر واحد آموزش: 22013408 
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تصاويری از مراسم گرامی داشت روز معلم و جشن 50 سالگی
دوره های MBA سازمان مديريت صنعتی
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