معرفی دفتر آموزش های تخصصی سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

دفتر آموزش های تخصصی کوتاه مدت سازمان با بهره گیری از نیروهای انسانی مجرب و با سابقه و حدود
 07نفر از اساتید متخصص و متعهد استان و کشور در قالب  2مرکز تخصصی به شرح زیر فعالیت گسترده ای
را در استان ,منطقه و کشور انجام می دهد:
 مرکز آموزش های کاربردی مدیریت
 مرکز آموزش های تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات
 مرکز آموزش های تخصصی زبان
 مرکز آموزش های بین المللی
سازمان مدیریت صنعتی خوزستان با ماموریت توسعه ظرفیت مدیریت منطقه و با توجه به نیازهای آموزشی
ادارات ,سازمان ها ,ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی مجوزهای
اخذ شده ذیل بصورت اختصاصی و آزاد در محل این سازمان و یا در محل پیشنهادی کارفرما اعالم می دارد.

مرکز آموزش های کاربردی مدیریت
مدیریت و فنون اداری
مدت ( ساعت )

نام دوره
بهره وری منابع انسانی

22

اصول سرپرستی

21

روانشناسی صنعتی

22

مدیریت اسناد -کنترل مدارک و اصول بایگانی

22

مدیریت خرید و تدارکات

22

آئین نگارش و اصول گزارش نویسی

22

مدیریت منابع انسانی

22

مسئولین دفاتر مدیران

22

تکنیک های نیازسنجی آموزشی با تاکید بر مدل دیکوم و استاندارد مهارت

8

دوره های بورس
نام دوره

مدت (ساعت)

مبانی سرمایه گذاری در بورس

22

ارزش گذاری سهام و شرکت ها

22

تحلیل تکنیکال مقدماتی

22

تحلیل تکنیکال پیشرفته

22

تحلیل بنیادی

22

دوره های بازاریابی و فروش
نام دوره

مدت (ساعت)

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

22

اصول و فنون مذاکره موفق

21

فنون فروش

22

مهندسی فروش و بازاریابی

22

روش های ارتباط موثر

21

مدیریت برند (نام تجاری)

21

تکنیک های نوین بازاریابی

21

مهارتهای برقراری ارتباطی برای مدیران اجرایی

21

مرکز آموزش های کاربردی مدیریت
دوره های تجاری و بازرگانی
مدت (ساعت)

نام دوره

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

22

حق العمل کاری -امور گمرکی و ترخیص کاال (مقدماتی)

22

حق العمل کاری -امور گمرکی و ترخیص کاال (پیشرفته)

22

تهیه و تنظیم قراردادهای بین الملل

22

سندخوانی

22

تجارت الکترونیک

28

اصول طبقه بندی و تعرفه بندی کاال در گمرک

21

دوره های تخصصی حمل و نقل بین الملل

22

تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی (داخلی و بین الملل)

22

دوره های مالی و حسابداری
نام دوره

مدت (ساعت)

اصول حسابداری 2

22

استانداردهای حسابداری

22

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

22

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

22

آشنایی با ابزارهای نوین مالی

22

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

22

تنظیم اظهارنامه گمرکی

22

مدیریت مالی

22

مرکز آموزش های کاربردی مدیریت
دوره های کیفیت
نام دوره

مدت (ساعت)

تشریح الزامات  -مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001-2015

22

سیستم مدیریت بهداشت -ایمنی و محیط زیست HSE-MS

22

نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

22

مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK

27

تشریح معیارهای EFQM

22

تشریح الزامات مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO TS 16949

22

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

22

بهبود مستمر (کایزن)

21

مرکز آموزش های کاربردی مدیریت

دوره های  MBAیکساله و Mini MBA
نام دوره

مدت (ساعت)

 Mini MBAگرایش بازاریابی

27

 Mini MBAگرایش مدیریت استراتژیک

28

 MBAیکساله

218

مرکز آموزش های تخصصی فناوری
اطالعات و ارتباطات
دوره های تربیت متخصص پروژه
نام دوره

مدت (ساعت)

MS Project
Primavera
PMBOK

277

 EXCELدر پروژه
دوره آمادگی آزمون PMP

22

دوره تامین مالی وروش های اجرای پروژه ها وطرح ها

21

مدیریت پروژه سازمانی ( سبد  ،طرح  ،پروژه )

17

رهبری پروژه ها و طرح ها

21

دوره ارزیابی شایستگی مدیران پروژه ( ویژه مدیران ) PMO

21

دوره آشنایی با کارکردها  ،نقش ها و مسئولیت های دفاترمدیریت پروژه

8

دوره بهبود کیفیت درطرح ها و پروژه ها باشش سیگما

22

دوره ارتقاء مهارت های رفتاری و ارتباطاتی مدیران طرح و پروژه

21

دوره برنامه ریزی و کنترل ( محدوده  ،ریسک  ،زمان  ،هزینه )

22

دوره مدیریت تدارکات و ادعا درپروژه

22

آشنایی با داشبورد مدیریتی ( سبد  ،طرح و پروژه )

8

دوره آشنایی با مدیریت مشارکت ها درطرح های بزرگ

8

مدیریت مگا پروژه ها

21

دوره قوانین و مقررات حاکم بر پروژه ها ( اسناد باالدستی  ،قانون تجارت  ،قوانین پیمانکاری )

21

اکسل کاربردی

227

جامع مدیریت پروژه

227

مرکز آموزش های تخصصی فناوری
اطالعات و ارتباطات
دوره های تربیت متخصص پروژه
نام دوره

مدت (ساعت)

سیستم برنامه ریزی وکنترل پروژه MS 2016

23

سیستم مدیریت پروژه P6

33

مدیریت بهبود واصالح فرآیندها

27

مدیریت زنجیره تامین

21

مدیریت کارخانه

237

مفاهیم برنامه ریزی وکنترل پروژه

22

کارگاه آموزشی مدیریت وبهبود فرآیندهای سازمان با تکیه براستانداردهای  APQCو BPMN2.0

22

مرکز آموزش های تخصصی فناوری
اطالعات و ارتباطات
دوره های مهندسی صنایع
نام دوره

مدت (ساعت)

کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

22

کنترل پروژه با نرم افزار Ms. project

22

صفر تا صد پروژه

37

 EXCELدر پروژه

22

دوره های اقتصاد
مدت (ساعت)

نام دوره

ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها با نرم افزار Com far

22

Eviews

22

دوره های مبانی
مدت (ساعت)

نام دوره

 ICDLمقدماتی

02

 ICDLپیشرفته

81

 Excelپیشرفته

22

 Wordپیشرفته

22

آکادمی زبان سازمان مدیریت صنعتی خوزستان
در تابستان 79
نام دوره

مکالمه عمومی بزرگساالن

تعداد ترم

مدت دوره

22

 23جلسه

مکالمه عمومی کودکان

28

 20جلسه

دوره فوق فشرده 0 – 100

2

 27جلسه

Talk Show academic

2

 27جلسه

Talk Show general

2

 27جلسه

انگلیسی برای خانم های خانه دار

22

 23جلسه

Listening Speaking

22

 23جلسه

Reading Writing

22

 23جلسه

TOEFL

2

 27جلسه

IELTS

2

 27جلسه

MCHE

2

 27جلسه

مکالمات تجاری

2

 23جلسه

مکاتبات تجاری

2

 23جلسه

