
8مدیریت تحول8کار گروهی
8مدیریت فازي8یک نمونه اجرا شدهروشهاي حل مساله و بررسی 

8مدیریت استراتژیک محیطی8مدیریت و شیوه هاي برگزاري جلسات
TMI8 -مدیریت بهبود فراگیر 8نحوه طراحی سیستمهاي انگیزشی

16چرخه دمینگ - PDAC مدیریت16سی براي سرپرستان و مدیراناصول روانشنا
MBO16مدیریت بر مبناي هدف BUSINESS PLANNING16 طراحی کسب و کار 

D& R16 -مدیریت تحقیق و توسعه 16مدیریت عمومی
8مدیریت حراست8اصول سرپرستی

8مدیریت انبار8و سرپرستیمدیریت 
 EQ16هوش هیجانی  Benchmark16روشهاي الگوبرداري  

 PBM16مدیریت مبتنی بر عملکرد 16(اصول و روشهاي بایگانی)مدیریت اسناد و مدارك 
 8 مدیریت استرس16مسووالن دفاتر مدیران (منشیگري)آموزش 

 8 شغلی مدیریت بهداشت و ایمنی8کاربرد آمار در مدیریت
 8 مدیریت تعارض و فنون مذاکره16اصول انتظامات و نگهبانی

 8 مدیریت انگیزش با استفاده از مشوقات غیر مالی16دبیرخانه و گردش مکاتبات در سازمان
 8 ولید نابت16مکاتبات اداري و اصول گزارش نویسی

 Poka Yoke 16خطا ناپذیر سازي 16طبقه بندي مشاغل سازمانی

8کارشناسی آموزش8مدیریت روابط عمومی
16مدیریت برنامه ریزي آموزشیTQM16 جامعمدیریت کیفیت 

16نقش آموزش در افزایش بهره وري16مدیریت تغییر
16برنامه ریزي آموزشی16مدیریت بحران
8ارزیابی عملکرد در منابع انسانی16مدیریت ناب

8تکنیکهاي نیاز سنجی آموزشی16مدیریت اسناد و مدارك (اصول و روشهاي بایگانی)
8مدیریت استراتژیک منابع انسانیMIS16 سیستمهاي اطالعاتی مدیریت

 مدت(ساعت)8مدیریت مشارکتی
8برنامه ریزي پویا16مدیریت عمومی

8برنامه ریزي آرمانی16مدیریت فرهنگ سازمانی
16برنامه ریزي غیر خطی و صحیح16مدیریت پروژه

16ه ریزي فازيبرنام16مدیریت امور اداري و کارگزینی
16مدیریت و برنامه ریزي افزایش ظرفیت و کاهش هزینه16مدیریت استراتژیک
16مدیریت منابع انسانی

16اركمدیریت اسناد و مد16مدیریت زمان
16مسووالن دفاتر مدیران (منشیگري)16مدیریت انرژي

8اصول منشیگري8مدیریت کالسیک
8اصول و روشهاي بایگانی8 مدیریت نوین (مدرن)
8برقراري ارتباطمهارتهاي 8مدیریت پست مدرن

8کاهش فشار در محیط کار16مدیریت پارا پست مدرن
8تفویض اختیار ویژه مسووالن دفاتر8مدیریت استرس
8تکنیکهاي تصمیم گیري ویژه مسووالن دفاتر8مدیریت تعارض

ي دپارتمان مدیریت مجتمع آموزشی فالت قاره لیست دوره ها
قابل برگزاري می باشد.  و گروهی)حضوري یا آنالین/آفالین( دوره ها به صورت اختصاصی تمامی
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مجتمع آموزشی فالت قاره
لیست دوره های قابل برگزاری دپارتمان مدیریت و عمومی
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 16 مدیریت و مهندسی ارزش 
 8 مدیریت فرآیند  8 مدیریت امور اداري و کارگزینی
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8فرآیند تصمیم گیري8روابط عمومی و تبلیغات ویژه مسووالن دفاتر
MCDM8 - تصمیم گیري چند معیاري8مدیریت زمان ویژه مسووالن دفاتر و منشیگري

MADM8 -تصمیمهاي چند شاخصه 16مکاتبات اداري و اصول گزارش نویسی
EXPERT CHOICE16  یت باتصمیم گیري در مدیر

SPSS16 نرم افزار آماري
16فنون افزایش بهره وري در شرکتها16کاربرد آمار در مدیریت

16تکنیکهاي سنجش و اندازه گیري بهره وريNLP(16(تکنیکهاي موفقیت و ارتباط موثر 
8تعیین راندمان کارکنان از طریق نمونه برداري16اصول روانشناسی براي سرپرستان و مدیران

8کارسنجی و روشهاي ترسیم نمودار و دیاگرام جریان کار16روانشناسی کار
16ارتقاء راندمان شرکتها با تکنیکهاي مدیریت نوین16روانشناسی بهره وري

8روانشناسی در حل مشکالت منابع انسانی
8اطالعات بانکهاي اطالعاتی و نحوه جمع آوري8نرهبري اثر بخش و شیوه هاي نفوذ بر دیگرا

16 ویژه مدیران IT تکنولوژي اطالعاتNLP8مدیریت و رهبري با استفاده از 
16مدلسازي سیستمهاي اطالعات مدیریت8مهارتهاي برقراي ارتباط مؤثر

MIS16 سیستمهاي اطالعاتی مدیریت16فرآیند ارتباطات و روابط انسانی
16آشنایی با ابعاد مختلف بهسازي نیروي انسانی
16نحوه نیازسنجی و طراحی صفحات وب ویژه مدیران8فرآیند تصمیم گیري از دیدگاه روانشناسی

16اتوماسیون صنعتی 8 تفکر سیستمی
16دالیل عدم پذیرش مدیریت ژاپنی در ایران

CM16 مدیریت پیکربندي8روشهاي کاربردي خرید و تدارکات داخلی سیستمها و
16راهکارهاي مدیریت پویا16سیستمها و روشهاي کاربردي سفارشات و کنترل مواد
8عوامل موفقیت در مدیریت و کنترل کارکنان16سیستمها و روشهاي کاربردي انبارداري و انبارگردانی

ABC8 -هزینه یابی بر مبناي فعالیت 16اصول کدگذاري در انبار
16کنترل استراتژیک16اصول سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي

16مهندسی روشها و سیستم16کات داخلیاصول تدار
8منطق فازي8مدیریت انبار

16روشهاي رتبه بندي فازي
8محیطهاي کاريتکنیکهاي موثر خالقیت در 8تفکر سیستمی

8عملکردهاي برتر هیات مدیرهCEO8  مهندسی مداوم سازمان
8رهبري در سازمان تحت شرایط عدم اطمینان8انگیزه سازمانی
8ادغام و خرید شرکتها8رفتار سازمانی

PAPERLES ORGANIZATION8  سازمانهاي بدون کاغذ

8مدیریت روابط عمومی 16دولت الکترونیک
16روابط عمومی و تبلیغات8الکترونیک روابط عمومی

16روابط عمومی از دو دیدگاه سازمان و مشتريe-Business ( 16(  کسب و کار الکترونیک
8زمانهاآسیب شناسی ارتباطات در ساe-Commerce ( 16(  تجارت الکترونیک

8مدیریت روابط عمومی در سازمانهاي مدرنe-Learning ( 8(  آموزش الکترونیک

8 تابع مرزي تصادفی در بهره وري و کارایی  16 روانشناسی صنعتی

صفحه 2 از 3   falatghareh.com

مجتمع آموزشی فالت قاره
لیست دوره های قابل برگزاری دپارتمان مدیریت و عمومی

مدت(ساعت)  روابط عمومی  مدت(ساعت)  تجارت الکترونیک 

مدت(ساعت)  سفارشات- خرید- تدارکات و انبارداري 

مدت(ساعت)  مباحث گوناگون علوم مدیریت 

مدت(ساعت)  سازمان 

8 تحلیل فراگیر داده ها در کارایی و بهره وري کیفیت مدت(ساعت)  امور اداري 

مدت(ساعت)  بهره وري 
مدت(ساعت)  آمار 

تمامی دوره  های  درخواستی  شرکتها  به  صورت  اختصاصی  و  گروهی  (حضوری  یا  آنالین/آفالین)  قابل  برگزاری  می  باشد. 

ساختمان آموزش: تهران، باالتر از میدان انقالب، ابتدای کارگر شمالی، بین فرصت و نصرت، کوچه رشیدی نسب(بهروزی سابق)، پ 5

 info@falatghareh.com :مدیر آموزش و برنامه ریزی: خانم جدی /  ایمیل
تلفن: 02166422865-02166938411-02166938779-02166123188 / فکس: 02166125663/ همراه: 09332354727-09198157935 

مدت(ساعت)  تکنول وژي اطالعات 

مدت(ساعت)  تصمیم گیري  مدت(ساعت)  مسئوالن دفاتر مدیران (منشیگري) 



16اصول مکاتبات تجاري به زبان انگلیسی8نقش روابط عمومی در توسعه و پیشبرد فروش
16مدیریت خرید و سفارشات خارجی

UCP 500(16( مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي8وفقیت در تبلیغات صنعتی و تجاريتکنیکهاي م
16قانون مقررات صادرات و واردات8تبلیغات و بسته بندي

16قررات بازرگانیم8بررسی رموز موفقیت یا عدم موفقیت در تبلیغات
16اسناد بازرگانی8تبلیغاتی را ایجاد نماییم CAMPAIGNچگونه یک 

16آشنایی با بارنامه و اسناد حمل8اسرار ناگفته تبلیغات
16قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن

8اعتبار و پول در اینترنت
8بازاریابی آینده8تکنولوژي ایمنی در تجارت الکترونیکی

16تحقیقات بازاریابی8جارت الکترونیکیآشنایی اولیه با ت
16مدیریت استراتژیک بازاریابیe- commerce16 تجارت الکترونیکی

GLOBAL MARKETING8 -بازاریابی جهانی 8طراحی سایتهاي تجارت الکترونیکی در وب
8مسائل بازاریابی بین المللی8چگونه خود را در اینترنت مطرح کنیم؟

8بازاریابی و مدیریت بازار
8ادرات محصوالت جهانیبازاریابی و صPERSONAL SELLING8تکنیکهاي فروش حضوري 

8بازاریابی ارتباطی8طراحی استراتژي هاي فروش
SALES ENGINEERING8مهندسی فروش 

OR8نرم افزارهاي کاربردي تحقیق در عملیات 8مدیریت فروش با تاکید بر مهارتهاي مدیران
OR16 -تکنیکهاي تحقیق در عملیات 8افزایش و فروش و سهم بازار
8اصول و فنون فروش معاصر

 MODERN SALESمهندسی فروش نوین  
ENGINEERING

TQM8مدیریت کیفیت جامع8

APQP8طرح ریزي پیشرفته کیفیت محصول
TQC8 اصول و مفاهیم کاربرديCSM8 ارزیابی و تعیین حد رضایت مشتري

QCC16حلقه هاي کنترل کیفیت8تکنیکهاي ایجاد تحول در بازار و مشتري
8کنترل کیفیت متغیرهاي کمی8ارتباطات انسانی و سازمانی مبتنی بر مشتري گرایی
QFD16 گسترش عملکرد کیفیت اصول و مفاهیم8مشتري مداري و روشهاي جلب رضایت مشتري

COQ8 هزینه هاي کیفیت8مشتریان ما چه کسانی هستند؟
CONSUMER BEHAVIOUR8رفتار مصرف کننده 

8استراتژیهاي مشتري مدار
8مشتریان ارتباطات موثر با

8اصول و فنون مذاکره و ارتباط موثر

200016 اینکوترمز -صطالحات بازرگانی بین المللی ا
16اصول سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادي

16ت اسنادي و مراحل اجرایی آناصول اعتبارا
8اصول و فنون مذاکرات به زبان انگلیسی

8تکنیکهاي نامه نگاري اداري به زبان انگلیسی
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مدت(ساعت) بازرگانی خارجی

مدت(ساعت) مشتري 

مدت(ساعت)  کیفیت

مدت(ساعت)  تحقیق در عملیات

مدت(ساعت) فروش 

مدت(ساعت) تجارت الکترونیکی واینترنت
مدت(ساعت)  بازاریابی

مدت(ساعت)  تبلیغات 

مدت(ساعت)  بازرگانی خارجی  مدت(ساعت)  روابط عمومی 
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