برگزاری دوره های تخصصی صنعتی
در ایران توسط مدرسان آکادمیک
اتریش

ما به خانه و مدرسه شما می ائیم

دوره های تخصصی برای تربیت
تکنسین درصنایع نفت ،پتروشیمی ،
رنگ ،بازیافت  ،برق و انرژی،
مدیریت  ،اینفرماتیک و غیره توسط
مدرسان آکادمیک اتریش در ایران
برگذار میشود.

تا
آنچه که ما میدانیم وشما می توانید
را
با آنچه که شما میدانید و ما میتوانیم
تبادل کنیم
هدف ما ایجاد و برقراری پلی برای تبادل دانش
بر اساس پیوند مراکز تحقیق و پژوهش در
صنعت است.

اهداف مورد نظر در آموزش ها
محدوده خدمات ما شامل آموزشهای پیشرفته
برای شرکت ها و صنایع مختلف برای افراد با
سنین و با پایه دانش و تجربه مختلف ،است.
ما با ارائه پیشنهادات سریع و به موقع به
شاغلین وفارغ التحصیالن جوان در جهت
ارتقاء صالحیت آنها می کوشیم.
ما مهارتهای تخصصی مدیران صنایع را در
شرایط حرفه ای مختلف در سطح کشوراز
طریق برگذاری سمینارها و کارگاها ی بومی
افزایش می دهیم.

فراگیری تخصصی دریک طیف گسترده و
متنوع میتواند منابع انسانی یک مجتمع صنعتی
را درمیدان رقابتی پیروزگرداند.

تجربه وشناخت ما در سطح بین اللمل نشان
دهنده این است که آموختن تکنیکی یک
حرفه ،تسلط هر فرد را در فرصتهای
شغلی و اجتماعی گسترش داده و چشم
اندازکاری او را بهبود می بخشد.

آموزش مداوم ،متناسب با نیاز کارکنان،
یکی از مقاصد اصلی در توانمند سازی
پرسنل در ارائه خدمات با کیفیت باال می
باشد.
ارتقا ء فرصت های شغلی و پیشرفت به طور
مداوم با آموزش مبتنی بر نیازها
پیاده سازی دوره های پودمانی در زمینه های
توسعه ی پرسنل حرفه ای
دوره های بازآموزی و آموزش عالی برای
کارکنان
طیف گسترده مشاوره آموزشی ما به طور
متنوع و مطلوب شما را در فرایند یادگیری
هدایت و پشتیبانی می کند.
ساختار دوره های آموزشی بر اساس سابقه
تحصیلی و نیاز سنجی برای پیشرفت شغلی
طراحی و ارائه میشود تا تمام متقاضیان چشم
انداز شغلی و کیفیت فردی خود را بهبود
بخشند.

