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  برگزاری بصورت آنالین"     مقدماتی مدیریت تحقیق و توسعه"آموزشی دوره سی امین                                        

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

 انجمن  غیرعضو/محترم شرکت های عضومدیران عامل 
 

 و احترام،با سالم 

 های صنعتی متقاضی و تقویت واحد تحقیق و توسعه برایبا هدف کمک به ایجاد واحد تحقیق و توسعه برای بنگاههمانگونه که استحضار دارید، 
، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن تخصصی مراکز 9/12/96و  8/5/91هایی در تاریخ های  ، تفاهم نامهشرکت های دارای این واحدها

این اساس، کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی سراسرکشور می توانند پس از طی دوره آموزشی  بر تحقیق و توسعه صنایع و معادن منعقد شده است. 
استان  با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت ،در دوره حضورو دریافت گواهی نامه  ساعت 40به مدت  "مدیریت تحقیق و توسعه"مقدماتی 
  دریافت نمایند. "گواهی تحقیق و توسعه"، مربوط

 های دارای واحد تحقیق و توسعه باحضور در این دوره های آموزشی، در تقویت و گسترش نوآوری و توسعه و تولید محصوالت جدیدکارشناسان بنگاه

برای را  "تحقیق و توسعه مدیریتمقدماتی "دوره آموزشی  سی امین، موثرترخواهند بود. درهمین راستا این انجمنو مورد نیاز بازار بسیار 

 تاریخ از بصورت آنالینشرکت های تولیدی صنعتی و معدنی و شرکت های تجاری و خدماتی، با محورهای ذیل  عالقمندمدیران و کارشناسان 

جهت شود در اولین فرصت می ازمتقاضیان محترم دعوت .می نمایدمتخصص و مجرب درحوزه تحقیق و توسعه برگزار  اساتید حضوربا  31/03/1400
 ساعات برگزاری کالس ها با هماهنگی اساتید و متقاضیان محترم برنامه ریزی خواهد شد. اقدام نمایند. ثبت نام

 

 :های دورهسرفصل
 و سازمان هاتحقیق و توسعه و نحوه استقرار در شرکت ها  -1

 مبانی و مفاهیم مقدماتی مدیریت فناوری -2

 توسعه محصول جدید و تجاری سازی ایده ها -3

 برنامه ریزی عملیاتی و امكان سنجی پروژه های تحقیقاتی -4

 مدیریت بهره وری و پروژه های تحقیق و توسعه -5

 :نحوه ثبت نام و هزینه دوره
شتتترکت محتتتترم، خواهشتتتمند استتتت  عه و یتتتا دیگتتتر نماینتتتدگان آنتحقیتتتق و توستتت متتتدیران و کارشناستتتانجهتتتت معرفتتتی و حضتتتور 

 18.000.000 ریتتال ا اعضتتای فعتتال انجمتتن 22.000.000دستتتور فرماییتتد، نستتبت بتته تكمیتتل و ارستتال فتترم ذیتتل و واریتتز مبلتت  
در وجتته انجمتتن تخصصتتی مراکتتز تحقیتتق و توستتعه  (ریتتال 16.000.000نفتتر  8حتتداقل گروهتتی بتتا و درصتتورت ثبتتت نتتام  ریتتال
مختتتتص همتتتین حستتتاب( نتتتزد  6221-0610-8000-4130ایتتتا شتتتماره کتتتارت  81083625شتتتماره   ایع و معتتتادن بتتته حستتتابصتتتن

( و ارستتال فتتی   IR 1805 4010 9581 0000 0836 2005(، اشتتبا1095شتتعبه استتتاد م)هریاکتتد پارستتیانبانتتک 
 اقدام الزم بعمل آید.09123440385یا شماره واتس آپ   info.iranrd@gmail.comواریزی به ایمیل 

 

 علی معصومی           

 دبیرکل انجمن           
 

دوره آموزشی مقدماتی مدیریت تحقیق و توسعه  سی امینفرم ثبت نام   

نام شرکت/ زمینه فعالیت:                                                      نام و نام خانوادگی:  

:و مدرک تحصیلی سمت :ثابت و همراه تلفن   

 :Email نمابر:
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