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2140بهار –های دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت پروژهبرنامه  

 
 

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

 35چهار باغ باال، ابتدای کوچه اصفهان، خیابان  شعبه چهارباغ:نشانی :

 نبش کوچه بوعلی 2شعبه سعادت آباد اصفهان،خیابان سعادت آباد کوچه 
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 ماهه، معرفی فرصتهای شغلی، مدرک بین المللی( 6تا  3پودمان های شغلی صنایع ویژه بازار کار ) اقساط  

 نفر به باال( 3درصد تخفیف )گروهی  5- لیونمی3های با مبالغ بیش از  پودمان درصد تخفیف نقدی در 6

 متد آموزش مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

 ( Project Collegeپودمان جامع دانشکده مدیریت پروژه)
استاندارد گزارشات حرفه ای پروژه،تهیه شامل پودمان مدیریت پروژه حرفه ای + 

Prince2 (و مدیریت ادعاClaim management) 
 مهندس حسینی

 مهندس مقدسی

 شنبهدو

 چهارشنبه
21-18:30 11/02/2140  ساعت 280 18500000 

 

 آنالین/حضوری 

 محتوای ویدئویی

 ای مدیریت پروژهپودمان جامع کارشناس حرفه
 Excel تخصص مدیریت پروژه ویژه بازار کار  : ۹یادگیری 

MSP,Primavera,PMBOK,DCC ....طراحی داشبورد ، مدیریت ریسک و 

 مهندس حسینی

 مهندس مقدسی

 دوشنبه

 چهارشنبه
21-18:30 11/02/1402  ساعت 160 9800000 

 

 آنالین/حضوری 

 محتوای ویدئویی

 (QA Master)پودمان جامع کارشناس تضمین کیفیت
 ( شناخت صفر تا صد موارد موردنیاز برای تصدی شغل کارشناس تضمین کیفیت )

 حضوری  ساعت 50 5500000 07/02/1402 15-19 پنجشنبه کروه اساتید

 دکتر مهرابی ماهر  ویژه بازار کار HSEپودمان جامع 
 پنجشنبه 

 جمعه

19-15 

13-9 
 حضوری/آنالین ساعت 72 5500000 17/01/1402

 حضوری ساعت 60 5000000 16/02/1402 18-21 شنبه  مهندس مقدسی دوره جامع تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

 در مهندسی صنایع شغلیو توسعه  اصول راه اندازی کسب وکار 
 موفقیت شغلی و...-،شغلیتوسعه فردی-راه اندازی بیزینس

 حضوری ساعت 80 8000000 21/02/1402 16-18:30 پنجشنبه نیمهندس حسی

 ICDLدوره جامع هفت مهارت پایه کامپیوتر  

Word-excel-PowerPoint-access  مفاهیمit ... و 
17- 21 یکشنبه انصاریمهندس   حضوری  ساعت 60 2200000 20/01/1402 

 ICDLدوره جامع هفت مهارت پایه کامپیوتر  

Word-excel-PowerPoint-access  مفاهیمit ... و 
15- 19 پنجشنبه انصاریمهندس   حضوری  ساعت 60 2200000 28/02/1402 
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 مجتمع آموزشی امیرکبیر

 35چهار باغ باال، ابتدای کوچه اصفهان، خیابان  شعبه چهارباغ:نشانی :
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 نفر به باال( 3درصد تخفیف )گروهی  5 ماهه ( 1چک  –ای های تک درس صنایع و مدیریت پروژه ) با امکان اخذ مدرک فنی و حرفهدوره

 شهریه شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

 ) تومان ( 
 متد آموزش مدت دوره

 ریزی تولیدبرنامهکارشناس 

 ( excel فزاراریزی تولید در نرم) انجام فرآیند برنامه

 ساعت 40 2000000 14/02/1402 14-16:30  پنجشنبه مهندس حسینی
 حضوری 

 محتوای ویدئویی

 حضوری  ساعت 30 2400000 23/02/1402 18-21 شنبه گروه اساتید Power BIبا و تهیه داشبورد دوره جامع هوش تجاری 

Excel    مهندسی 

 حضوری و آنالینویژه همه مهندسین  Excelآموزش تخصصی 
11/02/1402 18:30-21  شنبهدو مهندس حسینی  ساعت 37 1600000 

 ساعت حضوری  21

 ساعت ویدئویی 16

 حضوری و آنالین MSPکارشناس کنترل و مدیریت پروژه با 

 ، منابع، ثبت پیشرفت ، وزن ها،گزارشات و.... WBSزمانبندی، 
 ساعت 45 1800000 13/02/1402 18:30-21 شنبهچهار مهندس حسینی

 ساعت حضوری  27

 ساعت ویدئویی 18

 حضوری و آنالین primavera ( p6 )کارشناس کنترل پروژه با  

 ، منابع،ثبت پیشرفت، وزن ها،گزارشات و.... WBSزمانبندی،
 ساعت 45 2200000 10/02/1402 18:30- 21  یکشنبه مهندس حسینی

 ساعت حضوری  27

 ساعت ویدئویی 18

 ساعت 14 800000 21/01/1402 18:30 – 21 دوشنبه مهندس حسینی Excelتهیه داشبوردهای مدیریتی در 
 ساعت حضوری  9

 ساعت ویدئویی5
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 مجتمع آموزشی امیرکبیر

 35چهار باغ باال، ابتدای کوچه اصفهان، خیابان  شعبه چهارباغ:نشانی :

 نبش کوچه بوعلی 2شعبه سعادت آباد اصفهان،خیابان سعادت آباد کوچه 
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 نفر به باال( 3درصد تخفیف )گروهی  5 -ماهه ( 1چک  –ای فنی و حرفه های تک درس صنایع و مدیریت پروژه ) با امکان اخذ مدرکدوره 

 متد آموزش مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز مدرس نام دوره

 حضوری ساعت24 1480000 بهارترم  بهارترم  پنجشنبه مهندس حسینی Arenaشبیه سازی واحد های صنعتی با 

 حضوری ساعت 30 2800000 20/01/1402 18- 21 یکشنبه مهندس مقدسی PMBOKمدیریت پروژه بر اساس استاندارد 

 (و  Claim Managementآشنایی با مدیریت ادعا ) 

 ی تاخیراتتهیه الیحه

 مقدسی مهندس

 خانم مهندس بابایی
 حضوری ساعت 24 0000062 22/02/1402 14-17 جمعه

 Prince 2مدیریت پروژه براساس متودولوژی 
 مهندس مقدسی

 خانم مهندس بابایی
 حضوری ساعت 18 1800000 02/03/1402 18-21 سه شنبه

 مهندس مهرابی 1( سطح ماهر   HSEایمنی و بهداشت ) 
 پنجشنبه

 جمعه

19-15 

13-9 
 آنالین/حضوری ساعت 24 1900000 17/01/1402

 مهندس مهرابی 2سطح ( ماهر   HSEایمنی و بهداشت ) 
 پنجشنبه

 جمعه

19-15 

13-9 
 آنالین/حضوری ساعت 24 1900000 14/02/1402

 مهندس مهرابی 3( سطح ماهر   HSEایمنی و بهداشت ) 
 پنجشنبه

 جمعه

19-15 

13-9 
 آنالین/حضوری ساعت 24 2200000 11/03/1402

Access آنالین/حضوری -- 1600000 هر ترمساعت رفع اشکال در  8فیلم آموزشی + مهندس حسینی مهندسی 

 آنالین/حضوری -- 1400000 ساعت رفع اشکال در هر ترم 4فیلم آموزشی + مهندس حسینی comfarتحلیل اقتصادی با 

 

 


