
 های آموزشی آنالین مؤسسه اندیشه معیندوره

 

 بدنه در بهداشت وزارت نظرتحت بیماری کنترل ویژه گروه کار با عنایت به شیوع بیماری کرونا، تشکیل

روند و لزوم رعایت  نایادامه و 98 ماه اسفند از مراکز آموزش عالی و مدارس تعطیلی به کارگروه نایدستور و دولت

کند. در صورت های ذیل را تا اطالع ثانوی به صورت آنالین برگزار میفاصله اجتماعی، مؤسسه اندیشه معین، دوره

دستور بازگشایی مؤسسات آموزشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت نیاز و درخواست 

 ر خواهد شد.ها به صورت حضوری برگزاپذیران، ادامه دورهدانش

 شود.معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می ها، گواهینامهبرای کلیه دوره

 

 مدتی آموزشی و تخصصی کوتاههادوره

 شهریه دوره )تومان( تاریخ شروع دوره  طول دوره نام دوره

 000,650 نیمه دوم مهرماه ساعت 24 ایکوچینگ حرفه

 000,700 نیمه دوم مهرماه ساعت 24 اینترنتیکارهای وکسب

 000,850 نیمه دوم مهرماه ساعت 32 99ل ی فروش و بازاریابی در ساهااستراتژی

 000,800 نیمه دوم مهرماه ساعت24 وکارها در دوران پساکرونامدیریت کسب

 000,650 نیمه دوم مهرماه ساعت 24 دیجیتال مارکتینگ

 000,300,2 نیمه دوم مهرماه ساعت 80 های کوچک و بزرگای در سازمانرهبری حرفه

 000,850 نیمه دوم مهرماه ساعت 32 ایاصول و فنون مذاکره حرفه

 000,200,1 نیمه دوم مهرماه ساعت 48 ایمدیریت فروش حرفه

 000,750 نیمه دوم مهرماه ساعت 24 و برندینگ شخصی برندسازی ،مدیریت برند

 000,950 نیمه دوم مهرماه ساعت 32 1399در سال  گذاریبورس و سرمایهمدیریت 

 000,650 نیمه دوم مهرماه ساعت 24 کارآفرینی در منزل

 000,650 نیمه دوم مهرماه ساعت 24  ایتوسعه فردی حرفه

 

 

 

 



 PostDBAو  MBA ،DBAهای دوره

 شهریه دوره )تومان( تاریخ شروع دوره  طول دوره نام دوره

های استراتژی، مارکتینگ، با گرایش  MBAدوره

 های تجاری و سالمتبانکداری، بیمه، مجتمع

 000,000,8 نیمه دوم مهرماه ساعت 320

 000,000,10 نیمه دوم مهرماه ساعت DBA 320دوره 

 000,000,14 نیمه دوم مهرماه ساعت PostDBA 400دوره 

 

 ی آموزشیهاوبینار

 شهریه دوره )تومان( تاریخ شروع دوره  طول دوره نام دوره

 250،000 نیمه دوم مهرماه ساعت 8 کارهاوکسبکاربرد تفکر استراتژیک در مدیریت 

 250،000 نیمه دوم مهرماه ساعت 8 کارهاوکسبدر  ایپژوهی حرفهآینده

و در شرایط  ی منابع انسانی در عصر حاضرهاچالش

 بحران

 250،000 نیمه دوم مهرماه ساعت 8

 250،000 ماهنیمه دوم اردیبهشت ساعت 8 99ایران در سال تحلیل وضعیت اقتصادی 

 

   

 

 

 

 

 

 



 مدتی آموزشی کوتاههاسرفصل دوره

 دورهسرفصل 

 مارکتینگ دیجیتال

 درس: سرفصل

 مارکتینگ دیجیتال بازاریابی  

 مارکتینگ دیجیتال در کارهاوکسب مدل و ریزیبرنامه استراتژی، تفکر  

 محتوایی بازاریابی  

 دیجیتال بازاریابی یکپارچه ارتباطات مدیریت  

 دیجیتال هایرسانه ریزیبرنامه  

 دیجیتال برندسازی  

 سئو و وب  

 نوین مباحث 

 

 دورهسرفصل 

 بزرگ و کوچک هایسازمان در ایحرفه رهبری

 درس: سرفصل

 رهبری هایسبک 

 رهبری و شناسیشخصیت 

 مدیریت و سازیتیم  

 انگیزش  

 تعارض مدیریت  

 غیرکالمی و کالمی ارتباطات 

 تجاری مذاکرات فنون و اصول 

 سازمانی ساختار 

 نوآوری و تکنولوژی مدیریت 

 استراتژیک مدیریت 

 انسانی یهاسرمایه رهبری 

 انسانی منابع استراتژیک مدیریت 



 بازاریابی هایاستراتژی 

 فروش استراتژی 

 بودجه و مالی مدیریت 

 کوچینگ 

 مسئله حل و گیریتصمیم  

 گذاریسرمایه و اقتصاد 

 حقوقی منتورینگ 

 Branding Personal 

 صادرات منتورینگ 

 

 سرفصل دوره

 ایمدیریت فروش حرفه

 درس: سرفصل

 فروش بینیپیش 

 فروش گذاریهدف 

 فروش بندیبودجه 

 فروش عملکرد ارزیابی 

 دهیپورسانت هایشیوه 

 فروش سازماندهی 

 فروش برنامه 

 فروش هایتکنیک 

 

 

 

 



 دورهسرفصل 

 ایکوچینگ حرفه

 درس: سرفصل

 چیستی، چرایی، چگونگی کوچینگ 

 ( تفاوت کوچینگCoaching( و منتورینگ )Mentoring) 

 آلدهایانواع کوچینگ سازمان 

 و کوچینگ سازمان 

 رابطه کوچینگ و مدیریت 

  سازمان دلبستگی کارکنان در درآمد تأثیربررسی 

 ی موفقهابررسی تجربه شرکت 

  تغییر –یادگیری  –منتورینگ  –کوچینگ 

 هاانواع کوچینگ در سازمان 

 ی کوچینگهامزیت 

 های کوچینگمدل 

 مدیر به عنوان کوچ 

 کوچینگ اصول 

 های پایه کوچینگمهارت 

 سازمان کوچینگ در 

 چارچوب کلی یک برنامه مربیگری 

 ایمکالمات مربیگری و مربیگری حرفه 

 مزایای مربیگری 

  ایزمینه مربیگری شخصی و حرفه 

 

 

 

 

 



 سرفصل دوره

 99ران در سال ای تحلیل وضعیت اقتصادی

 درس: سرفصل

 بینی تورمپیش 

 میزان رشد اقتصاد نفتی 

 99در سال ران ای قتصادا 

  گذاریزایی و سرمایهقدرت اشتغال  

  بودجه وضعیت 

 نرخ ارز  وضعیت 

  تقاضا و عرضه  وضعیت 

 المللی کشور رتباطات سیاسی و بینا 

 میزان صادرات و واردات 

 ( ، تولید ووضعیت صنایع )صنعت خودرو، ساختمان، پتروشیمی... 

 هاتحریم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرفصل دوره

 99ل فروش و بازاریابی در سا یهااستراتژی

 درس: سرفصل

 کنندهرفتار مصرف بررسی 

 های تشویقی فروش(محل توزیع و فعالیت، قیمت، )محصول ی کلی بازاریابیهاتغییر در استراتژی 

 ورود به بازارهای جدید و خارجی 

 انتخاب شبکه توزیع 

 های خروج محصوالت ضعیفاتخاذ سیاست 

 گذاریاستراتژی قیمت 

 کیفیت یارتقا 

 ی تشویقی فروش و تبلیغاتهااستراتژی 

 ی بازاریابیهاافزایش نیروهای فروش و هزینه 

 بهبود روابط اولیه 

 توسعه روابط موجود 

 حفظ و نگهداری مشتریان فعلی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرفصل دوره

 در دوران پساکرونا هاکاروکسبمدیریت 

 درس: سرفصل

 عملیاتی ی فنی وهاآماده سازی زیرساخت 

  کارهاوکسبتغییر ساختار سازمانی 

 تغییر فرایندهای کاری متناسب با شرایط دورکاری 

 تطبیق روشهای نظارت بر عملکرد کارکنان با شرایط جدید 

 ثبت و مستندسازی کلیه اقدامات در قالب یک پروتکل مواجهه با شرایط بحران 

 دیپلماسی تبدیل تهدید کرونا به فرصت 

 ی الکترونیک هات زیرساختایجاد و تقوی 

 بررسی وضعیت مشاغل در دوران پارادایم کرونا و پساکرونا 

 ضرورت توسعه روابط عمومی راهکارهای حفظ مشتریان برای دوران پساکرونا 

 ضرورت برندسازی و بسترسازی آنالین در وضعیت فعلی 

 وری منابع انسانی از راه دورراهکارهای مدیریت و افزایش بهره 

 راهکارهای مدیریت بهینه کارمندان در شرایط دورکاری 

 سرفصل دوره

 هاکاروکسبتحوالت دیجیتال در وضعیت 

 درس: سرفصل

 مشتریان در تحول دیجیتال 

 رقابت در تحول دیجیتال 

 ها در تحول دیجیتالداده 

 نوآوری در تحول دیجیتال 

 ارزش پیشنهادی در تحول دیجیتال 

 کارهاوکسبی هاتغییر در مدل 

 تغییر در نسل مشتریان 

 زنجیره بلوک 

 هاکالن داده  

 ی تحول آفرینهافناوری 

 ی اجتماعیهاشبکه 



 سرفصل دوره

 کیفیت زندگی کاری در شرایط کنونی

 درس: سرفصل

 در شرایط حاضری مطرح پیرامون مقوله کیفیت هابیان و مقایسه دیدگاه 

 ی کیفیت هاسطوح کیفیت و سلسله مراتب رویه 

 مدیریت کیفیت جامع(TQM)  ت و استقرار کارکرد کیفی(QFD) 

 ی کیفیت هانظریه 

 کیفیت  ینقش مدیریت منابع انسانی در ارتقا 

 ی بهبود کیفیت های تعالی سازمانی و نهضتهاانواع مدل 

  در دورا ن بحرانکیفیت زندگی کاری  

 شرایط کنونی دری بهبود کیفیت زندگی کاری هاو برنامه هااستراتزی 

  نقش کیفیت زندگی کاری در بهره وری سازمان و کارکنان آن 

 مشاغل مجدد کیفیت زندگی کاری و طراحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرفصل وبینارهای آموزشی

 سرفصل دوره

 )کرونا( بحران ی منابع انسانی در شرایطهاچالش

 درس: سرفصل

  (، روابط خانوادگی وکارهاوکسببر زندگی،  تأثیرکرونا ) تأثیرتحلیل چندسطحی... 

 (هاکاروکسبی فراسازمانی مدیریت بحران )تحلیل نقش دولت در مدیریت منابع انسانی هااستراتژی 

 ی کالن سازمانی مدیریت بحران هااستراتژی 

 ی خاص منابع انسانی مواجهه با بحران هااستراتژی 

 بحراانی مدیریت بحران منابع انسانی در شرایط هانیازهای بهره مندی از استراتژیبررسی پیش 

  بحرانرانی برای مواجهه با ایی موفقهاکاروکسببررسی موردی تجربه مدیریت منابع انسانی 

 هان چالشایی مدیریت بهینههای دورکاری و استراتژیهاچالش 

  بحرانتحلیل رفتاری عملکرد مدیران در دوران 

 ین کارلزوم بازنگری در قوان 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرفصل دوره

 کارهاوکسبدر  ایآینده پژوهی حرفه

 درس: سرفصل

 پژوهیندهیآ بیان مفهوم (Futurism) بینیو تفاوت آن با پیش 

 نده پژوه یآ یهای سازمانهاویژگی 

 نده پژوهیایمراحل و فرآیند 

  کارهاوکسبآینده پژوهی در 

  ندهایهایهای سازمانیژگیو      

  نده پژوهییآ موضوعات        

 آینده پژوهان مفروضات کلیدی        

   پژوهیندهیآ رویکردهای  

 یهانده پژوهی در سازماناییهافعالیت FRO  

 ی جهان ترازهاپژوهی در سازمانآینده (WSO)  

 نقش R&O  پژوهی ندهیآ نده دریآو کمیته راهبری 

 هااجتماعی شرکتپژوهی و مسئولیت آینده (CSR)  

 آمیز در دنیا اندازهای مخاطرهچند نمونه از چشم 

 پژوهیندهیآ ضرورت توجه به علم        

 

 

 

 

 

 



 

 سرفصل دوره

 هاکاروکسبکاربرد تفکر استراتژیک در مدیریت 

 درس: سرفصل

 تعریف کاربردی تفکر استراتژیک 

 تفکر استراتژیکی اصلی هاپایه 

 ارتباط تفکر استراتژیک با طرح استراتژیک 

 صنعت و شرکت، تفکر استراتژیک در سطح ملی 

 ی استراتژیکهااهرم 

 انواع تفکر 

 جعبه ابزار تفکر 

 کاربرد اهرم استراتژیک در سودآوری شرکت 

 ی ذهنی و تصمیم گیری مدیریتی و استراتژیکهامدل  

 ی سازمانیهاتحلیل چالش 

  امروزی شرایطضرورت استفاده از تفکر استراتژیک در 

 گیریمنکات کاربردی درباره تصمی 

 تفکر استراتژیک در دنیای واقعی 

 

 

 

 

 

 

http://1pe.ir/
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 سرفصل دوره

 هاآپاستارت 100تا  0دوره جامع 

 درس: سرفصل

  و کارآفرینی کارهاوکسببررسی انواع 

  ناب آپاستارتمفاهیم 

 تیم و اجرا، محصول، دهایبررسی 

 آپاستارتاندازی راه 

 نگارش مستندات مرتبط با بازار 

 نگارش مستندات مرتبط با مشتری 

  کارهاوکسبطراحی مدل 

 ترسیم فرایند فروش 

 ی تعریف و ارائه حداقل محصول قابل پذیرش تجار (MVP) 

 ی پیش روهاچالش 

  هاآپاستارتتحلیل دالیل شکست 

  یآپاستارتجوامع 

  یآپاستارتمعرفی اکوسیستم 

  و هاو شتاب دهنده هاگذاران، مراکز رشد، پارکدولت، سرمایه... 

 نحوه ارایه به سرمایه گذار و جذب سرمایه 

 

 

 

 

 

 

 



 سرفصل دوره

 ایدوره اصول و فنون مذاکره حرفه

 درس: سرفصل

 های آنتعاریف ارتباطات و مصداق 

  ارتباط: ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط گروهیتعریف سطوح مختلف 

 تصورات نادرست در مورد ارتباطات و مذاکره 

 مدل ذهنی مذاکره کننده موفق 

 نواع مذاکره 

 تضاد در مذاکره 

 تعیین هدف 

 مذاکره هااستراتژی 

 آمادگی قبل از جلسه مذاکره 

 در مذاکره هاچارچوب 

  گیریهای تصمیمروش 

  برنده –تعریف مذاکره برنده 

 منافع و مواضع در مذاکره 

 اطالعات در هر دو نوع مذاکره مدیریت جریان 

 کنندگان سرسختمذاکره 

  ی رقابتیهاشروع در مذاکرهنقطه 

 ریزی برای مذاکرهبرنامه 

 

 

 

 

 

 

https://motamem.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87/


 سرفصل دوره

 دوره مدیریت برند و برندینگ شخصی

 درس: سرفصل
 

  
 تدوین استراتژی برند شخصی 

 اقدامات اصلی برای ساخت توسعه و بهبود برند 

   ایجاد تصویر ظاهری مطلوب و موثر 

   های توسعه ارتباطاتفراگیری تکنیک 

  

 مدیریت شهرت در فضای مجازی 

 ی منحصر بفرد خودهاکشف ویژگی 

 آینده پژوهی در گسترش نام برند 

 چیستی، چرایی و چگونگی برند و برندینگ 

 چهار پایه برندینگ  ( Pre-Branding ) 

 ) آفرینش برند( 1برندینگ 

 ) ارتباطات برند( 2برندینگ 

 ) ارزیابی برند( 3برندینگ 

 پیشرفته برندآفرینی شخصیکارگاه تخصصی و 

  کارگاه چهارپایه

 هویت آفرینی

 کمپین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند

  

 

 

 

 

 



 سرفصل دوره

 99در سال  گذاریدوره مدیریت بورس و سرمایه

 درس: سرفصل

 آشنایی با کلیه بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه  

  سرمایهبررسی انواع ابزارهای مالی در بازار  

 مکانیزم عملکرد بازار سهام  

 مدیریت سرمایه گذاری در بازار سهام  

 مبانی تحلیلگری در بورس  

 آشنایی با کلیه اصطالحات بازار سرمایه  

 نحوه خرید و فروش سهام  

 ارزیابی سهامی هاتحلیل نسبت  

 محاسبه ارزش ذاتی سهام 

 گذاری، های سرمایهسهام، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، صندوق 

 نترنتی، ایهای انجام معامالت در بورس: حضوری وروش 

 های مرتبط با معامالت اوراق بهادار، قوانین و دستورالعمل 

 رسانی مرتبط با بازار بورس و روش استفاده و استخراج اطالعات از آنهاهای اطالعشناخت پایگاه 

 

 

 

 

 

 

 

http://meyarco.com/
http://meyarco.com/


 سرفصل دوره

 نترنتیای یهاکاروکسبدوره 

 درس: سرفصل

 نترنتی چیست و چرا اهمیت دارد؟ای کاروکسب 

 نترنتای ده بهایانتقال 

  نترنتیای یهاکاروکسبمراحل راه اندازی 

  نترنتی ای یهاکاروکسببرخی از علل شکست 

  جاد کنیم؟ای آن رادرآمد پایدار چیست و چگونه باید 

 نترنتای ی کسب درآمد ازهامعرفی و بررسی مدل 

 برندسازی و انتخاب نام مناسب برای دامنه 

 نترنتیای یهامفاهیم کاربردی راه اندازی سایت 

 ی اختصاصیهای مدیریت محتوا و طراحی سایتهاآشنایی با انواع سیستم 

 نترنتیای یکارهاوکسبگیری موفقیت ی اندازههاسنجه 

 بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا 

 (سازی نرخ تبدیلتبدیل بیننده به خریدار )بهینه 

 نترنتیای عوامل وفاداری کاربران 

 و... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرفصل دوره

 ایدوره آگاهی فردی و توسعه حرفه

 درس: سرفصل

 های فردیمهارت 

 توسعه فردی (IDP) چیست؟ 

 فردیهای توسعه جنبه 

 برنامه توسعه فردی (PDP) 

 راهکارهای اجرای برنامه توسعه فردی 

 تأثیر PDP بر فرد 

 تأثیر PDP بر توسعه سازمانی 

 عوامل بهبود و توسعه فردی 

 شونداهداف رشد و توسعه فردی که باعث موفقیت می 

 های بهبود و توسعه فردیراه 

 


