
  

عطـار  غیرانتفاعی  –غیردولتی موسسه آموزش عالی  .از آنجا که آموزش هاي کاربردي یکی از راه هاي موثر در ورود به بازار کار می باشد 

کاربردي زیررا با استفاده از اساتید مجرب  و اعطاي گواهینامه مـورد تائیـد وزارت علـوم ،    آزاد  دوره هاي ، آموزش هاي کالسیک درکنار 

محترم می توانند جهت  متقاضیان .و فناوري طبق برنامه زمان بندي شده در روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار می نماید تحقیقات

  .تماس حاصل و یا به سایت و کانال موسسه مراجعه فرمایند) خانم صابر(  137داخلی  38830118کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

  attarins@:  کانال موسسھ    www.attar.ac.ir : سایت موسسھ

 )1( لیست دوره هاي آزاد
 شهریه به ریال طول دروه به ساعت عنوان دوره دیفر

 1440000 40 مهارتهاي بازرگانی و تجارت بین المللی 1
 720000 12 مدیریت زمان 2
 1200000 20 )قوانین جدید گمرکی(امور گمرکی و ترخیص کاال 3
 1440000 24 مدیریت برنامه ریزي منابع انسانی 4
 1600000 12 )دیپلماسی تجاري (ن المللی اصول و فنون مذاکرات تجاري بی 5
 1600000 20 مکالمه زبان بازرگانی 6
 1600000 20 مکاتبات بازرگانی 7
 1200000 20 )مقدماتی ( تهیه و تنظیم قراردادهاي بین المللی  8
 1920000 24 انگلیسی براي شرکت در جلسات و مذاکرات 9
 1920000 32 مدیریت خرید و سفارشات خارجی مقدماتی 10
 720000 12 مدیریت ارتباط با مشتري 11
 480000 8 شکایت مشتریان 12
 1920000 32 سالمت اداري 13
 720000 12 مهارت هاي برقراري ارتباط موثر 14

 )2(لیست دوره هاي آزاد
 شهریه به ریال طول دروه به ساعت عنوان دوره  ردیف 

 1560000 12 حسابداري براي مدیران 1
 1120000 12 1حسابداري عملی  2
 1120000 12 2حسابداري عملی  3
 680000 8 حسابداري مالیاتی  4
 1120000 12 آشنایی با نرم افزارهاي مالی کاربردي  5
 1100000 12 ایمنی و حفاظت صنعتی محیط کار 6
 1500000 20 مکالمه موضوعی انگلیسی  7
 1200000 30 مکالمه ترمیک زبان انگلیسی  8
 1500000 24 مهارتهاي نوشتن مبتدي 9
 1500000 24 مهارتهاي نوشتن پیشرفته 10
 1500000 20 یه زبان انگلیسیگرامر پا 11
 MSRT 20 1500000تست گرامرآزمون  12
 MSRT 20 1500000تست لغت آزمون  13
 TTC 20 1500000تربیت مدرس زبان انگلیسی  14
 1500000 20 آموزش ترجمه عمومی 15


