تقویم آموزشی بهار و تابستان 79
شرکت مشاوره و آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه تبریز
عنوان دوره

ردیف

شروع دوره و ساعات برگزاری

تربیت کارشناس حرفهای اکسل (مقدماتی و پیشرفته)

1

 3اردیبهشت (شنبه و دوشنبه ها  11الی ) 02:32

 0022222ریال

 9اردیبهشت (یکشنبه و سهشنبهها  11الی )02:32

 1922222ریال

مدیریت مالی

 19اردیبهشت (چهارشنبه ها  11الی )02:32

 3922222ریال

مدیریت قرارداد

 12شهریور (شنبه و دوشنبه ها  11الی ) 02:32

 0222222ریال

مدیریت قرارداد

دوره به شکل سازمانی برگزار میگردد.

-

مدیریت پروژه

 3تیر (یکشنبه و سهشنبهها  11الی )02:32

 9122222ریال

مدیریت پروژه

 3تیر (یکشنبه و سهشنبهها  11الی )02:32

 6922222ریال

مدیریت پروژه

 31مرداد (یکشنبه و سهشنبهها  11الی )02:32

 7122222ریال

مدیریت پروژه

 9تیر (شنبه و دوشنبه ها  11الی ) 02:32

 6922222ریال

مدیریت قرارداد

دوره به شکل سازمانی برگزار میگردد.

-

مدیریت مالی

 12شهریور (شنبه و دوشنبه ها  11الی ) 02:32

 0222222ریال

مدیریت پروژه

 84ساعت

چهارشنبه  02تیر ( ترمیک  17الی )02

 9922222ریال

مدیریت پروژه

 03ساعت

 3شهریور (شنبه و دوشنبه ها  11الی ) 02:32

 0022222ریال

عمومی

 11شهریور (یکشنبه و سهشنبهها  11الی )02:32

 1922222ریال

مدیریت مالی

دوره به شکل سازمانی برگزار میگردد.

-

بهداشت و ایمنی

متعاقباً اعالم میگردد

 6922222ریال

مدیریت قرارداد

 03ساعت

 03ساعت

تربیت کارشناس امور قراردادها

3

 61ساعت

مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات با نرم افزار MSP

0

 61ساعت

کارگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 2016

0

 84ساعت

دوره جامع تربیت کارشناس کنترل پروژه ()MSP -PRIMAVERA

6

 13ساعت

نرم افزار ( MSP 2016مقدماتی و پیشرفته)

7

 03ساعت

نرم افزار ( PRIMAVERA 6.V16مقدماتی و پیشرفته)

1

 48ساعت

اصول و مبانی متره برآورد ،تهیه صورت وضعیت پیمانکاران ،تعدیل و

9

آنالیز قیمت جدید همراه با نرم افزار تدبیر

12
11
10
13
10
10
16

 03ساعت

دوره جامع تربیت کارشناس امکان سنجی پروژه ها با
نرم افزار  ( COMFARمقدماتی و پیشرفته)
کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها DCC

 83ساعت

 61ساعت

آمادگی آزمون بین المللی  PMPهمراه با PMBOK
تربیت کارشناس حرفهای اکسل( مقدماتی و پیشرفته)
حسابداری پیمانکاران(مقدماتی وتکمیلی)
 03ساعت

الزامات  HSEپیمانکاران

 48ساعت

اصول و مبانی متره برآورد ،تهیه صورت وضعیت پیمانکاران ،تعدیل و
آنالیز قیمت جدید همراه با نرم افزار تدبیر

گذاری

دپارتمان
عمومی

حسابداری پیمانکاران (مقدماتی وتکمیلی)

0

مبلغ سرمایه

 03ساعت

تعرفه تخفیفات دوره های آموزشی
ردیف

عنوان تخفیف

جزئیات

میزان تخفیف

1

ثبت نام اینترنتی (آنالین)

کلیه ثبت نام کنندگان اینترنتی مشمول این بند می باشند.

 0درصد

0

ثبت نام زود هنگام

تا یک ماه قبل از شروع دوره

 0درصد

 3نفر

 10درصد

3

ثبت نام گروهی

 0الی  6نفر

 02درصد

باالی  6نفر

 32درصد

0

ثبت نام سازمانی

0

اعضای گروههای خاص

با مدیریت هماهنگ گردد.
خانواده های محترم شهدا ،ایثارگران و جانبازان

 0درصد

تبریز،خیابانمنصور،خیابانمدرس(بهادریسابق)،خیابانروشنایی،جنبموزهعصرآهن -مجتمعخدماتیکبود-واحد 4

شرکتمشاورهوآموزشهایتخصصیمدیریتپروژه
آدرسسایتwww.pmtct.ir:

پستالکترونیکیinfo@pmtct.ir:شمارههایتماس04164450340 – 00146034190:

