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 "                  مقدماتی مدیریت تحقیق و توسعه" آموزشی دوره دومینو  بیست

 جهت اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 انجمن  غیرعضو/مدیران عامل محترم شرکت های عضو

 و احترام،با سالم 

های این انجمن تخصصی، ایجاد و گسترش بخش تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور همانگونه که استحضار دارید، یکی از رسالت
 8/5/91در تاریخ های  یهای باشد. برای عملیاتی نمودن این امر مهم، تفاهم نامهبا هدف افزایش قدرت رقابت شرکت ها در بازارهای داخلی و خارجی می

، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن منعقد شده است. براین اساس، کلیه واحدهای 9/12/96و 
 حضوریافت گواهی نامه و درساعت  40به مدت  "مدیریت تحقیق و توسعه"تولیدی و صنعتی سراسرکشور می توانند پس از طی دوره آموزشی مقدماتی 

دوره  دومینو  بیستدریافت نمایند. افتخار داریم،  "گواهی تحقیق و توسعه"، استان مربوط با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت ،در دوره

صنعتی و معدنی و را برای مدیران و کارشناسان واحد های تحقیق و توسعه شرکت های تولیدی  "تحقیق و توسعه مدیریتمقدماتی "آموزشی 

اساتید متخصص و مجرب درحوزه  تدریسبا  ساعت اول دوره( 24) 11/06/1398-13 های شرکت های تجاری و خدماتی، با محورهای ذیل در تاریخ
مایند. درضمن زمان شود در اولین فرصت جهت ثبت نام اقدام نتحقیق و توسعه برگزار نماییم. با توجه به محدودیت زمانی، از متقاضیان محترم دعوت می

 باقیمانده( متعاقباً اطالع رسانی می شود. مدت زمانبرگزاری بخش دوم دوره )

 های دوره:سرفصل
 تحقیق و توسعه و نحوه استقرار در شرکت ها و سازمان ها -1

 مبانی و مفاهیم مقدماتی مدیریت فناوری -2

 توسعه محصول جدید و تجاری سازی ایده ها -3

 امکان سنجی پروژه های تحقیقاتیبرنامه ریزی عملیاتی و  -4

 مدیریت بهره وری و پروژه های تحقیق و توسعه -5

آن شرکت محترم، خواهشمند است دستور فرمایید، نسبت به و دیگر نماینده )نمایندگان( تحقیق و توسعه  کارشناسانو  مدیرجهت معرفی و حضور 
در وجه انجمن تخصصی  ریال( 12.500.000 ) اعضای فعال انجمن پذیرایی، ناهار و جزواتشامل ریال  13،500،000تکمیل و ارسال فرم ذیل و واریز مبلغ 

مختص همین حساب( نزد بانك  6221-0610-8000-4130)یا شماره کارت  81083625شماره   مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن به حساب
، یا 89779941( و ارسال فیش واریزی به شماره نمابر IR 1805 4010 9581 0000 0836 2005(، )شبا1095شعبه استاد مطهری)کد پارسیان
 اقدام الزم بعمل آید. info.iranrd@gmail.comایمیل 

 

   

          

 علی معصومی        

 دبیر انجمن         
دوره آموزشی مقدماتی مدیریت تحقیق و توسعه  دومینبیست و فرم ثبت نام   

نام شرکت:                                                      نام و نام خانوادگی:  

:ثابت و همراه تلفن سمت:  

 :Email نمابر:

  

 


