
 

 

 

 افزاری دیدگاهبرنامه آموزشی مجموعه نرم

 حوزه موضوع تاریخ زمان توضیحات

 00:00الی  00:00 کارشناسان
 اتوماسیون اداری کاتباتم ماهدی 0۱

 00:00الی  0۱:00 مدیران

 00:00الی  00:00 رابط
 اتوماسیون اداری کاتباتم ماهدی 0۱

 00:00الی  0۱:00 کاربر دبیرخانه

 00:00الی  00:00 کارشناسان
 ماهدی 0۱

 ضور و غیابح
 منابع انسانی

 حقوق و دستمزد 00:00الی  0۱:00 کارشناسان

 00:00الی  00:00 کارشناسان
 ماهدی00

 پرسنلی
 منابع انسانی

 آموزش 00:00الی  0۱:00 کارشناسان

 00:00الی  00:00 کارشناسان
 ماهدی01

 حسابداری مالی
 مالی

 بودجه و اعتبارات 00:00الی  0۱:00 کارشناسان

 00:00الی  00:00 کارشناسان
 ماهدی00

 حسابداری انبار
 لجستیک

 حسابداری اموال 00:00الی  0۱:00 کارشناسان

 افزاری دیدگاهبرنامه بازآموزی مجموعه نرم

 0::00الی  0::1 کارشناسان

 00:۱۱الی  00:۱۱ کاربر دبیرخانه اتوماسیون اداری مکاتبات ماهدی00

 0۱:00الی  0۱:00 رابط

 0::00الی  0::1 کارشناسان

 ماهدی:0

 پرسنلی

 حضوروغیاب 00:۱۱الی  00:۱۱ کارشناسان منابع انسانی

 حقوق و دستمزد 0۱:00الی  0۱:00 کارشناسان

 0::00الی  0::1 کارشناسان

 ماهدی0۱
 حسابداری مالی

 مالی

 بودجه و اعتبارات 00:۱۱الی  00:۱۱ کارشناسان

 0::00الی  0::1 کارشناسان

 ماهدی0۱
 حسابداری انبار

 لجستیک
 00:۱۱الی  00:۱۱ کارشناسان

 حسابداری اموال



 

 

 

 های آموزشی عمومیدوره

 نام دوره توضیح دوره

 هاشناخت توانایی ریزی مسیر کارهای فردی و برنامهها و تواناییاستعدادشناخت 

 هااییرهبری بر مبنای توان های رهبری بر مبنای توانایی افرادمتد یریکارگبهشناخت و 

 پرسنال برندینگ های فردی در محیط کارای و معرفی موثر قابلیتآشنایی با اخالق حرفه

 آموزش اندروید های مبتنی بر سیستم عامل اندرویدبرنامهنویسی آموزش و برنامه

 

 نکته:

 ه های یک روزبه صورت کارگاه ها و پرسنال برندینگها، رهبری بر مبنای تواناییهای آموزشی شناخت تواناییکالس

 شود.و سازمانی برگزار می

 خواهد بود. 00/00/0:00شرکت چارگون تا تاریخ های آموزشی عمومی نام دردورهزمان ثبت 

 توانید با مرکز آموزش شببرکت آموزشببی عمومی می یهادوره به منظور کسببا اعالعات بیرببتر و آگاهی از هزینه

 .تماس حاصل نمایید000-1۱00:000چارگون به شماره تلفن 

 

 
 

 افزاری دیدگاهمجموعه نرم کارگاه آموزش نگهداری سرور

ساعت و در دو روز متوالی برگزار  ۱کارگاه آموزشی نگهداری سرور در 

نامه الزامی جهت صدور گواهی ،در هر دو جلسهافراد خواهد شد که حضور 

 است.

 تاریخ ساعت

 ماهبهمن 0 00:00الی  00:00

 ماهبهمن 1 00:00الی  00:00


