
 

     

 بندی واحد آموزش جدول زمان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی سازمان توانمند دوره

 نام دوره توضیح دوره

 ها شناخت توانایی ّبی فردی ٍ برًبهِ ریسی هسیر وبر ّب ٍ تَاًبیی شٌبخت استعداد

 ها رهبری بر پایه توانایی بر هبٌبی تَاًبیی افراد شٌبخت ٍ بىبرگیری هتدّبی رّبری

 پرسنال برندینگ ّبی فردی در هحیط وبر ای ٍ هعرفی هَثر لببلیت آشٌبیی بب اخالق حرفِ

 های آموزشی فناوری اطالعات دوره

 نام دوره تاریخ ساعت توضیح دوره

سابتت ٍ در دٍ   6وبرگبُ آهَزشی ًگْداری سرٍر در 

برگسار خَاّد شد واِ حواَر در ّار دٍ    رٍز هتَالی 

 .ًبهِ الساهی است جلسِ جْت صدٍر گَاّی

 29/02/1393 12:00الی  09:00
 نگهداری سرور

 30/02/1393 12:00الی  09:00

ّبی هبتٌی بر سیساتن   ًَیسی برًبهِ آهَزش ٍ برًبهِ

 تبهل اًدرٍید

 18/02/1393 17:00الی  09:00

 25/02/1393 17:00الی  09:00 اندروید

 01/03/1393 17:00الی  09:00



 

     

 افساری دیدگاه برنامه آموزشی مجموعه نرم

 حوزه موضوع تاریخ زمان توضیحات

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
 اتوماسیون اداری هىبتببت 01/02/1393

 17:00الی  14:00 ثبت هسئَلیي

 12:00الی  09:00 هدیراى
 اتوماسیون اداری هىبتببت 02/02/1393

 17:00الی  14:00 رابط

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
03/02/1393 

 حوَر ٍ غیبة

 منابع انسانی
 حمَق ٍ دستوسد 17:00الی  14:00 وبرشٌبسبى

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
06/02/1393 

 پرسٌلی
 منابع انسانی

 آهَزش 17:00الی  14:00 وبرشٌبسبى

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
07/02/1393 

 بَدجِ ٍ اتتببرات
 مالی

 حسببداری هبلی 17:00الی  14:00 وبرشٌبسبى

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
08/02/1393 

 حسببداری اًببر
 لجستیک

 حسببداری اهَال 17:00الی  14:00 وبرشٌبسبى

 افساری دیدگاه برنامه بازآموزی مجموعه نرم

 10:30الی  8:30 وبرشٌبسبى

 12:45الی  10:45 ثبت هسئَلیي اتوماسیون اداری هىبتببت 09/02/1393

 16:00الی  14:00 رابط

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
10/02/1393 

 حوَرٍغیبة
 منابع انسانی

 حمَق ٍ دستوسد 17:00الی  14:00 وبرشٌبسبى

 12:00الی  09:00 وبرشٌبسبى
13/02/1393 

 پرسٌلی
 منابع انسانی

 آهَزش 17:00الی  14:00 وبرشٌبسبى

 10:30الی  8:30 وبرشٌبسبى

14/02/1393 
 بَدجِ ٍ اتتببرات

 مالی

 حسببداری هبلی 12:45الی  10:45 وبرشٌبسبى

 10:30الی  8:30 وبرشٌبسبى

15/02/1393 
 حسببداری اًببر

 لجستیک

 حسببداری اهَال 12:45الی  10:45 وبرشٌبسبى

 



 

     

 

ببیسات اسابهی    ببشاد. باِ ّوایي هٌ اَر های      وٌٌدگبى هٌاَ  باِ اتاالم وتبای از ساَی رابحایي هحتارم های          ًبم شروت ثبت

 84203999از طریك شوبرُ  30/01/1393وٌٌدگبى بِ ّوراُ پست سبزهبًی ٍ حَزُ آهَزشی هَرد ً ر را وتببً تب تبریخ  شروت

 ارسبل ًوبیید.  training@chargoon.comفىس ٍ یب بِ آدرس ایویل  021-

 نکته:

 ُشَد. ّبی یه رٍزُ ٍ سبزهبًی برگسار هی ّبی آهَزشی سبزهبى تَاًوٌد بِ صَرت وبرگبُ دٍر 

 خَاّد  15/02/1393ریخ تب تب ّبی هبتٌی بر سیستن تبهل اًدرٍید ًَیسی برًبهِ آهَزش ٍ برًبهِ  ًبم دردٍرُ زهبى ثبت

 بَد.

 سبتت لبل  24ّبی آهَزشی هٌَ  بِ حدًصبة رسیدى ظرفیت والس خَاّد بَد در غیر ایي صَرت  برگساری والس

 از زهبى برگساری بِ اطالع رابحیي هحترم خَاّد رسید.

 ُیببابى تحابر، وَ اِ    تْراى، خیبببى ٍلیعصر، ببالتر از هیداى ًٍاه، خ  ّبی آهَزشی فَق، بِ ًشبًی هحل برگساری دٍر

 .ببشد هی ، سبختوبى  برگَى3پالن  بَستبى،

 توابس  021-84203270تَاًید بب هروس آهَزش شروت  برگَى بِ شوبرُ تلفي  بِ هٌ َر ّرگًَِ اطالتبت بیشتر هی

 حبصل ًوبیید.

 

mailto:training@chargoon.com

