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 باساریابی موفقکارگاه 

تا تَجِ تِ رًٍذ اتفاقات اخیز در کشَرهاى در راستای ایجاد تاسارّای جذیذ ٍ تَسعة تاسارّای هَجَد، ًیاس تِ شٌاسایی ایي 

در چٌیي . یا خذهات قثلی تیش اس پیش احساس هی شَدتاسارّا جْت تَلیذ هحصَل یا خذهات جذیذ ٍ تَسعة هحصَل 

شزایطی است کِ هذیزاى تاساریاتی هی تَاًٌذ ٍارد عول شذُ ٍ گزُ گشای هشکالت شزکت ّا شًَذ ٍ اس ّوِ هْوتز تا درک 

ٍ هٌاسثی اس شزایط هَجَد ٍ ّوچٌیي تِ رٍس تَدى اطالعات خَد در عزصِ تاساریاتی، ارائِ دٌّذُ ی شیَُ ّای جذیذ 

 .راّکارّای هٌاسثی تِ هجوَعِ ّا تزای تاساریاتی هَفق ٍ تِ ٍاسطِ آى هَفقیت رٍس افشٍى تاشٌذ

 سزفصل های کارگاه

 تاسارشٌاسی، تاسارساسی، تاسارگزهی، تاسارگزدی -تاساریاتی    ٍ هفاّین پایِ ای اصَل ٍ هثاًی  -

 تاساریاتیتحقیقات      -ٍ تکاهل آىهفَْم آهیختِ ی تاساریاتی  -

 تیي الولل هَفق در عزصِ  تاساریاتی -در حَسُ تَلیذ ٍ خذهات     هَفق تاساریاتی -

 رقثا ٍ ًحَُ ی رقاتت تا آًْا -(     PLC)دٍرُ ّای عوز هحصَل  -

 تذٍیي طزح تاساریاتی -

 شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای

 .تِ فزاگیزاى اعطا خَاّذ شذ اس سَی داًشگاُ شْیذ تْشتی تا قاتلیت تزجوِ رسوی رسویگَاّیٌاهِ در پایاى کارگاُ 

 :شزایط اخذ گَاّیٌاهِ

ٍ ّوچٌیي آییي ًاهِ حضَر در کارگاُ کِ قثالً تِ رٍیت ٍ تأییذ داًشپذیز  آییي ًاهِ ّا ٍ ضَاتط داًشگاُرعایت کاهل  -1

 هالی تسَیِ حساب کاهل -3تکویل فزم ّا ٍ هذارک ثثت ًام     -2  .رسیذُ است

 مدارک ثبت نام شماره حساب و

تِ ًام داًشگاُ شْیذ تْشتی ًشد تاًک تجارت شعثِ 342282555 حساب شوارُ  هی تایستی تِ هشتَر کارگاُشْزیِ 

 .داًشگاُ شْیذ تْشتی ٍاریش گزدد

تزای خاًن ّا تا حجاب کاهل ٍ تزای آقایاى تذٍى ) رًگی 3*4دٍ قطعِ عکس +  اصل فیش ٍاریشی شْزیِ: هذارک السم

 تصَرت آًالیي رم ثثت ًامتکویل ف+  اصل ٍ کپی کارت هلی+ اصل ٍ کپی شٌاسٌاهِ ( + کزاٍات

 اطالعات تماس

 .تواس حاصل فزهاییذ 22410487ٍ  22410486تا شوارُ ّای  16الی  13ٍ  12الی  9جْت کسة اطالعات تیشتز در ساعات 

http://sbu-dba.ir/zavabet
http://sbu-dba.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://sbu-dba.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7

