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ــز  ــوان مرک ــه عن ــن ب ــه معی ــی آزاد اندیش ــی عال ــه آموزش مؤسس
ــا  ــال 1394 ب ــال در س ــران م ــارت ای ــرکت تج ــی- آموزشــی ش علم
هــدف ارائــه آموزش هــای تخصصــی- مهارتــی بــرای فعــاالن در 
ــی،  ــت خرده فروش ــوره، صنع ــاری چندمنظ ــای تج ــوزه مجتمع ه ح
بانکــداری، بیمه،گردشــگری و حوزه هــای مدیریــت عالــی کســب وکار 
در تمــام ســطوح دانشــی و مهارتــی بــا مجــوز رســمی از وزارت علــوم، 

ــد.   ــیس گردی ــاوری تأس ــات و فن تحقیق
ــه آموزش هــای اســتاندارد  ــا ارائ ــا ب ــاش اســت ت ــن مؤسســه در ت ای
و بــا بهره گیــری از مجرب تریــن اســاتید ملــی و بین المللــی بــه 
کانــون اصلــی آمــوزش، پژوهــش و مشــاوره در حــوزه مأموریــت خــود 

در کشــور تبدیــل شــود.
ــن  ــوزی، اصلی تری ــه مهارت آم ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــه ب ــن مؤسس ای
ــده  ــانی آین ــرمایه های انس ــروز و س ــران ام ــت دانش پذی ــل موفقی عام
ــه ســهم خــود در ایجــاد برتریــن نظــام  ــوده و متعهــد اســت کــه ب ب
ــا رویکــردی جامــع و مســتمر در کشــور پیشــگام باشــد. آموزشــی ب

مؤسسه آموزشی عـالی آزاد
   اندیشه  معیـن



۸ 22379028
مشاور آموزشی



22379028
مشاور آموزشی 9



1۰ 22379028
مشاور آموزشی



22379028
مشاور آموزشی 11

امکانات و فضاهای آموزشی

امــروزه تجهیــزات و امکانــات آموزشــی وســیله ای اســت بــرای افــزاد 
ــه  ــن روز مؤسس ــی. از ای ــی و عملیات ــهای علم ــی آموزش ــطح کیف س
ــق  ــد و مطاب ــه روز، کارآم ــزات ب ــردآوری تجهی ــا گ ــن ب اندیشــه معی
اســتانداردهای آموزشــی تــراز اول جهــان در فضــای به وســعت 2800 
متــر مربــع در 4 طبقــه و در زیربنــای 5200 متــر مربــع مشــتمل بــر 
یــک ســالن همایــش 28 کاس درس و 3 البراتــور آن الیــن ، فضایــی 
ــه  ــرای ارائ ــز و ممتــاز را در بهتریــن نقطــه از شــهر تهــــران ب متمای

ــا نمــوده اســت. ــران مهی ــه دانش پذی خدمــات آموزشــی ب
شــایان ذکــر اســت طراحــی و انتخــاب تمامــی تجهیــزات ایــن مرکز با 
بهــره گیــری از تجربیــات کارشناســان حــوزه HSE ایمنــی و بهداشــت 
ــه افزایــش ســطح یادگیــری در  صــورت گرفتــه کــه  ایــن موضــوع ب

طــول دوره هــا کمــک قابــل توجهــی مــی نمایــد.  
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۶۰/۰۰۰/۰۰۰روزانهسالن همایش )روزهای تعطیل وپنجشنبه- جمعه(

۴۵/۰۰۰/۰۰۰نیم روزسالن همایش )روزهای تعطیل وپنجشنبه- جمعه(

 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰روزانهسالن همایش )روزهای عادی(

2۵/۰۰۰/۰۰۰نیم روزسالن همایش )روزهای عادی(

سالن همایش پارادایم
ظرفیت 180 نفر

مبلغ)ریال(نوععناوین

سالن همایش پارادایم

بــا ظرفیــت 180 نفــر، مجهــز بــه صندلــی هــای مبلــه، دارای اتــاق جلســات  VIP جنــب ســالن، فضــای انتظــار 
و پذیرایــی مجــزا در کنــار ســالن VIP ، اتــاق کنتــرل مجهــز بــه سیســتم صوتــی و تصویــری بســیار بــا کیفیــت، 

امــکان اســتقرار Miczone، فضــای پذیــرش مجــزا و ...(
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اتاق کنترل 

VIP اتاق انتظارVIP  اتاق کنفرانس
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12/۰۰۰/۰۰۰ روزانهسالن بام سبز )1۷-1۰( نفره                                                  

۷/۰۰۰/۰۰۰نیم روزسالن بام سبز  

  12/۰۰۰/۰۰۰روزانهسالن پذیرایی ایده 

۶/۰۰۰/۰۰۰نیم روزسالن پذیرایی ایده 

سالن پذیرائی

مبلغ)ریال(نوععناوین

با توجه به نوع چیدمان میزها و صندلی ها در فضای آموزشی و پذیرایی، ظرفیت سالن ها متغییر است.

پذیرایــی از دانــش پذیــران و میهمانــان در دو فضــای سرپوشــیده  ســالن ایــده و همینطــور در فضــای دومنظــوره 
بــام ســبز )بــا ســقف متحــرک( امــکان انجــام پذیرایــی را در چهارفصــل ســال میســر نمــوده اســت. 
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فضایــی دلنشــین بــا چشــم انــدازی از تهــران بــزرگ، محــل مناســبی بــرای اســتراحت و صــرف یــک میــان 
وعــده و گفتگوهــای کاری و دوســتانه، بوفــه، تعــداد 100 عــدد صندلــی بــا چیدمــان هــای مختلــف امــکان 

پذیرایــی از میهمانــان ویــژه را فراهــم نمــوده اســت.

فضایــی دلنشــین بــا الگوبــرداری از بــاغ هــای ایرانــی 
بــرای اســتراحت کارکنــان طراحــی و در طبقــه همکف 
ســاختمان ایجــاد شــده تــا محلــی بــرای اســتراحت و 

مصاحبــت بــا دیگــر مراجعیــن فراهــم آورد.  

  Roof Graden  بام سبــز

حیاط کــاج ها
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  )VIP( ۶/۰۰۰/۰۰۰روزانهاتاق جلسات ویژه

        12/۰۰۰/۰۰۰روزانهکالس های کنفرانسی )1۷-1۰( نفره 

                    ۷/۰۰۰/۰۰۰نیم روزکالس های کنفرانسی 1۵ نفره

1۰/۰۰۰/۰۰۰روزانهکالس های چیدمان ردیفی 2۵ نفره 

۷/۰۰۰/۰۰۰نیم روزکالس های چیدمان ردیفی  2۵ نفره

1۵/۰۰۰/۰۰۰روزانهکالس چیدمان ردیفی حداکثر ۶۵ نفره

       1۰/۰۰۰/۰۰۰نیم روزکالس چیدمان ردیفی حداکثر ۶۵ نفره

کالس های آموزشی

مبلغ)ریال(نوععناوین

این کاسها در دو چیدمان ردیفی و U شکل دسته بندی می گردد.
ــا  ــا و جلســات B to B و ی ــزاری هــم اندیشــی ه ــرای برگ ــان U شــکل ب ــا چیدم ــداد 8 کاس آموزشــی ب تع

ــره ــا 1۷ نف ــا ظرفیــت هــای 10 ت مذاکــرات تجــاری VIP ب
تعداد 20 کاس آموزشی با چیدمان ردیفی با ظرفیت های 25 تا ۶5 نفر
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کاس با چیدمان ردیفی

کاس با چیدمان  U شکل

کاس با چیدمان کنفرانسی
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1۶/۵۰۰/۰۰۰ روزانهکالس آنالین 1۶ نفره 

1۰/۰۰۰/۰۰۰نیم روزکالس آنالین 1۶ نفره   

  2۵/۰۰۰/۰۰۰روزانهکالس آنالین  3۰ نفره

2۰/۰۰۰/۰۰۰نیم روزکالس آنالین  3۰ نفره 

 البراتورهای آموزشی آنالین

مبلغ)ریال(نوععناوین

آموزهــای حــوزه هایــی بــا محوریــت فنــاوری اطاعــات امــروزه ســهم مهمــی در ســبد آموزشــی ســازمانها را بــه 
ــا بهــره گیــری از بــه روز تریــن تجهیــزات رایانــه ای و  خــود اختصــاص داده انــد. از ایــن روز ایــن مجموعــه ب
اســتفاده از تجهیــزات یکســان و زیرســاخت فنــی توســعه یافتــه، 3 واحــد آموزشــی بــا ظرفیــت هــای 1۶ تــا 30

نفــره را بــرای رفــع نیازهــای آموزشــی ایــن حــوزه ایجــاد 
نمــوده اســت. 

در ایــن کاســها عــاوه بــر آموزشــهای دوره هــای فنــاوری 
برگــزاری  امــکان  مختلــف  نرم افزارهــای  و  اطاعــات 
ــزاری  ــن برگ ــوزه و همچنی ــن ح ــا ای ــط ب ــای مرتب آزمونه

ــد. ــی باش ــر م ــز میس ــن نی ــای آن الی دوره ه
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ــا  ظرفیــت 2000 جلــد کتــاب فارســی،  ــه ب ایــن کتابخان
انگلیســی و صوتــی و بــا بهــره منــدی از منابــع آموزشــی 
ــت کســب و کار، خــرده  ارزشــمند در حــوزه هــای مدیری
فروشــی، مالــی، بازاریابــی و فــروش، مراکــز تجــاری 
ــورد  ــی م ــع اطاعات ــه مناب ــی ب ــوره و...، دسترس چندمنظ
ــبی  ــع مناس ــوده  و مرج ــاز دانشــجویان را تســهیل نم نی
ــه ســواالت دانــش پژوهــان مــی باشــد. ــرای دســتیابی ب ب

کتابخانه  زمان 

1۰/۰۰۰/۰۰۰روزانهسالن کتابخانه

دبیرخانه همایش )روزانه(
امکان استقرار تیم اجرائی تا 3 نفر)اتاق، تلفن، لپ تاپ، پرینتر(                                                         

22/۰۰۰/۰۰۰نیم روز

مبلغ)ریال(نوععناوین
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تبلیغات و فضاهای تبلیغاتی

مبلغ)ریال(نوععناوین

1۰/۰۰۰/۰۰۰ 1(تبلیغات ویدیوئی )تمامی تلویزیون های نصب شده در طبقات(
)طراحی و ارائه بر عهده برگزارکننده(

 ۵۰۰/۰۰۰ 2( نصب و اجرای فایل خوش آمدگویی دیجیتال )تمامی تلویزیون های نصب شده در طبقات(

2/۵۰۰/۰۰۰ بنر چاپی پشت کانتر ورودی )ابعاد 2۰۰×3۰۰سانتی متر(
)طراحی و ارائه بر عهده برگزار کننده(

1/۵۰۰/۰۰۰  هر عدداستند نمایش محصوالت )ابعاد 2۰۰×1۰۰سانتی متر(

3۰۰/۰۰۰استند تبلیغاتی ایستاده تا دو عدد رایگان )اضافه برآن هر عدد(
 )ابعاد حداکثر  200×90 سانتی متر(

)Laptop( ۵۰۰/۰۰۰رایانه قابل حمل

3۰۰/۰۰۰میکروفن بی سیم یقه ای HF )هرعدد(

)Laser Pointer( 3۰۰/۰۰۰نمایشگر لیزری

3۰۰/۰۰۰ هر عدداستقرار پرچم )بیشتر از یک عدد(

3۰۰/۰۰۰ هر عدداستقرار لوگو  )بیشتر از یک عدد(

از 2/۵۰۰/۰۰۰ به باالگل آرایی طبیعی)تریبون، سن(

۷/۰۰۰/۰۰۰ )به ازای ورود هر خودرو(هزینه پارکینگ )VIP( در صورت وجود ظرفیت خالی)حداکثر ۵ خودرو(
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مستندسازی فیلمبرداری،  عکاسی

مبلغ)ریال(نوععناوین

   HD۶/۰۰۰/۰۰۰روزانهمستند سازی سالن همایش با فرمت

۴/۰۰۰/۰۰۰نیم روزمستند سازی کالس

  2۰۰/۰۰۰ حداقل سفارش از 1۰ فرمهر فریمعکاسی

موارد دیگر

مبلغ)ریال(نوععناوین

1/۵۰۰/۰۰۰روزانهنیروی خدمات

2۵۰/۰۰۰ )برای هر عدد(نیم روزتعرفه صندلی اضافه در سالن همایش   

2/۰۰۰/۰۰۰)پذیرش، امکان استقرار 2 نفر(کانتر ورودی
1/۰۰۰/۰۰۰میز داوری به ازای هر نفر
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دوره ها
مؤسســه آموزشــی عالــی آزاد اندیشــه معیــن دارای یــازده دپارتمــان 
تخصصــی شــامل دپارتمان هــای مدیریــت و ســازمان، بازاریابــی، 
و  مالــی  چندمنظــوره،  تجــاری  مجتمع هــای  اجــاره،  و  فــروش 
حســابداری، فرهنگــی و اجتماعــی، بانــک، بیمه و بورس، گردشــگری، 
حراســت، خدمــات و ایمنــی، زبان هــای خارجــه، مدیریــت کســب و کار 
ــدود 200 دوره  ــه ح ــد ک ــل می باش ــارت بین المل ــی و تج و بازرگان
آموزشــی را ذیــل ایــن دپارتمان هــا بــا بهره گیــری از اســاتید برنــد و 
مجــرب حوزه هــای مربوطــه و اســتفاده از روش هــای نویــن آموشــی 
همچــون بحــث گروهــی، ایفــای نقــش، حــل مســئله، نمایــش فیلــم، 
ــزار  ــگ و ... برگ ــری، منتورین ــان فک ــی، طوف ــتگاه های هم اندیش ایس

می نمایــد.
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MAD- 0012۴۶,۵۰۰,۰۰۰مدیریت منابع انسانی 
MAD- 00232۷,۵۰۰,۰۰۰مدیریت استراتژیک
MAD- 0031۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت فرآیندهای سازمانی
MAD- 0041۶۵,۰۰۰,۰۰۰مهارت های ارتباط موثر
MAD- 0051۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت مذاکرات اداری
MAD- 0061۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت تعارض
MAD- 007321۰,۰۰۰,۰۰۰مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی و پیشرفته
MAD- 0081۶۵,۰۰۰,۰۰۰سخنوری و فن بیان
MAD- 0091۶۵,۰۰۰,۰۰۰ اصول و فنون مذاکره
MAD- 0101۶۵,۰۰۰,۰۰۰سیستم های انگیزشی و افزایش کارامدی منابع انسانی
MAD- 0111۶۵,۰۰۰,۰۰۰تکنیک های مصاحبه و جذب نیروی کار
MAD- 0121۶۵,۰۰۰,۰۰۰نحوه گزارش نویسی و گزارش دهی
MAD- 0131۶۵,۰۰۰,۰۰۰آموزش مسئولین دفاتر
MAD- 0141۶۵,۰۰۰,۰۰۰مهارت های کارتیمی
MAD- 0151۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت زمان
MAD- 0161۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول و مبانی برنامه ریزی منابع سازمانی
MAD- 0171۶۵,۰۰۰,۰۰۰نظام حقوق و دستمزد
MAD- 0181۶۵,۰۰۰,۰۰۰قوانین کار و تأمین اجتماعی
MAD- 0191۶۵,۰۰۰,۰۰۰آیین نگارش و مکاتبات اداری
MAD- 0201۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت امور اسناد و بایگانی
MAD- 0211۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

دپارتمان مدیریت و سازمان

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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MAD- 022)مقدماتی، پیشرفته( Excel ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ نرم افزار
MAD- 0231۶۵,۰۰۰,۰۰۰اخالق حرفه ای
MAD- 0242۴۵,۰۰۰,۰۰۰کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی
MAD- 025ICDL۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
MAD- 0261۶۵,۰۰۰,۰۰۰مهارت های فردی
MAD- 027 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰فرهنگ سازمانی
MAD- 0281۶۵,۰۰۰,۰۰۰مکاتبات به زبان انگلیسی
MAD- 0291۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول مدیریت و سرپرستی
MAD- 0301۶۵,۰۰۰,۰۰۰زبان بدن و چهره شناسی
MAD- 0311۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت تجربه مشتری
MAD- 0322۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت پروژه چابک
MAD- 0332۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت تکنولوژی و نوآوری
MAD- 0341۶۵,۰۰۰,۰۰۰مسئولیت اجتماعی
MAD- 0351۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت تصمیم گیری
MAD- 0362۴۶,۵۰۰,۰۰۰ممیزی داخلی استانداردها
MAD- 0372۴۶,۵۰۰,۰۰۰مدیریت تحول سازمانی
MAD- 0381۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت کیفیت جامع
MAD- 039)MIS( 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰سیستم اطالعات مدیریت
MAD- 040)IMS( 1۶۵,۵۰۰,۰۰۰سیستم مدیریت یکپارچه
MAD- 041)EFQM( 1۶۵,۵۰۰,۰۰۰مدیریت تعالی
MAD- 042)KM( 1۶۵,۵۰۰,۰۰۰مدیریت دانش

دپارتمان مدیریت و سازمان

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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MSD- 0011۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت بازاریابی و فروش خدمات

MSD- 0021۶۵,۰۰۰,۰۰۰مشتری معاصر و رفتار مشتری

MSD- 0032۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت برند و برندینگ

MSD- 00432۷,۵۰۰,۰۰۰دیجیتال مارکتینگ

MSD- 0051۶۵,۰۰۰,۰۰۰برندینگ شخصی

MSD- 0061۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول و فنون قیمت گذاری

MSD- 0071۶۵,۰۰۰,۰۰۰تکنیک های مذاکره در فروش

MSD- 0081۶۵,۰۰۰,۰۰۰روان شناسی فروش

MSD- 0091۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت ارتباط با مشتری

MSD- 0101۶۵,۰۰۰,۰۰۰تدوین طرح های بازاریابی و فروش

MSD- 0111۶۵,۰۰۰,۰۰۰تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار

MSD- 0121۶۵,۰۰۰,۰۰۰تحلیل رفتار مصرف کننده

MSD- 0132۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت استراتژیک بازاریابی

MSD- 0142۴۶,۰۰۰,۰۰۰تحقیقات بازار

دپارتمان بازاریابی، فروش و اجاره

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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MSD- 015)1۶۵,۰۰۰,۰۰۰آموزش سئو با رویکرد دیجیتال مارکتینگ )بهینه سازی سایت

MSD- 0161۶۵,۰۰۰,۰۰۰روش های مؤثر مشتری سازی ، مشتری شناسی و برخورد با انواع مشتریان

MSD- 017 ــورد ــیوه های برخ ــتریان و ش ــردن مش ــد ک ــه ای متقاع ــای حرف ــا و روش ه تکنیک ه
1۶۵,۰۰۰,۰۰۰بــا مشــتریان ناراضــی

MSD- 0181۶۵,۰۰۰,۰۰۰ارتباطات بازاریابی یکپارچه

MSD- 019 )Lease Offer ( 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰تجزیه و تحلیل اقتصادی در انواع روش های واگذاری

MSD- 0201۶5,000,000تهیه طرح پیشنهاد اجاره به متقاضیان

MSD- 0211۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با لیزینگ بین المللی

MSD- 0221۶۵,۰۰۰,۰۰۰تربیت کارشناس لیزینگ و اعتبارات

MSD- 0231۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت خدمات پس از فروش

MSD- 0241۶۵,۰۰۰,۰۰۰تحلیل بنیادی صنعت لیزینگ

MSD- 025)Lease Offer ( 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰تجزیه و تحلیل اقتصادی در انواع روش های واگذاری

MSD- 026           )1۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت زمان و امکانات در واگذاری) مدیریت کیوسک

MSD- 0271۶۵,۰۰۰,۰۰۰زبان بدن و پیشبرد فروش

MSD- 0282۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت تبلیغات و برندسازی
     

دپارتمان بازاریابی، فروش و اجاره

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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دپارتمان مجتمع های تجاری چندمنظوره )مال ها(

MSD- 00132۸,۰۰۰,۰۰۰مدیریت بازاریابی و اجاره در مراکز خرید  چندمنظوره

MSD- 00232۸,۰۰۰,۰۰۰مدیریت فروش در مجتمع های تجاری  چندمنظوره

MSD- 0032۴۶,۰۰۰,۰۰۰انواع روش های فروش و تکنیک های فروش موفق در مجتمع های تجاری

MSD- 00432۸,۰۰۰,۰۰۰انواع مدل های اقتصادی واگذاری در مجتمع های تجاری چندمنظوره

MSD- 005 ،ــاری ، اداری ــای تج ــوره )در بخش ه ــاری  چندمنظ ــز تج ــهیالت در مراک ــت تس مدیری
۴۰1۰,۰۰۰,۰۰۰مســکونی، تفریحــی و فرهنگــی(

MSD- 0062۴۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با صنعت مبانی خرده فروشی

MSD- 00732۸,۰۰۰,۰۰۰مدیریت تبلیغات و روش های جذب درآمد در مجتمع های تجاری  چندمنظوره

MSD- 0081۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت رستوران و فودکورت ها در مراکز تجاری  چندمنظوره

MSD- 0091۶۵,۰۰۰,۰۰۰طراحی، معماری و چیدمان برندها و مستاجران در مراکز تجاری  چندمنظوره

MSD- 0101۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت مالی و تقسیم هزینه ها در مراکز تجاری  چندمنظوره

MSD-  0111۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با قوانین حقوقی ویژه مراکز تجاری  چندمنظوره

MSD- 01232۸,۰۰۰,۰۰۰نقش حسابداری فروشگاهی در مجتمع های تجاری چندمنظوره

MSD- 013طراحی طرح تجاری )Business Plan(۴۸12,۰۰۰,۰۰۰

MSD- 014مدیریت تسهیالت )Facility Management(1۰۰3۴,۰۰۰,۰۰۰

MSD- 01532۸,۰۰۰,۰۰۰شش سیگما در مجتمع های تجاری چندمنظوره

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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دپارتمان مجتمع های تجاری چندمنظوره )مال ها(

MAD- 0011۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت بازاریابی و فروش خدمات

MAD- 0021۶۵,۰۰۰,۰۰۰مشتری معاصر و رفتار مشتری

MAD- 0032۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت برند و برندینگ

MAD- 00432۷,۵۰۰,۰۰۰دیجیتال مارکتینگ

MAD- 0051۶۵,۰۰۰,۰۰۰برندینگ شخصی

MAD- 0061۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول و فنون قیمت گذاری

MAD- 0071۶۵,۰۰۰,۰۰۰تکنیک های مذاکره در فروش

MAD- 0081۶۵,۰۰۰,۰۰۰روان شناسی فروش

MAD- 0091۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت ارتباط با مشتری

MAD- 0101۶۵,۰۰۰,۰۰۰تدوین طرح های بازاریابی و فروش

MAD- 0111۶۵,۰۰۰,۰۰۰تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار

MAD- 0121۶۵,۰۰۰,۰۰۰تحلیل رفتار مصرف کننده

MAD- 0132۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت استراتژیک بازاریابی

MAD- 0142۴۶,۰۰۰,۰۰۰تحقیقات بازار

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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دپارتمان مالی و حسابداری

FID- 001     32۸,۰۰۰,۰۰۰مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

FID- 002        32۸,۰۰۰,۰۰۰مدیریت مالی در مراکز خرید  چندمنظوره

FID- 00332۸,۰۰۰,۰۰۰حسابداری فروشگاهی

FID- 00432۸,۰۰۰,۰۰۰حسابداری مالیاتی

FID- 00532۸,۰۰۰,۰۰۰تجزیه و تحلیل صورت های مالی

FID- 00632۸,۰۰۰,۰۰۰مدیریت بورس و سرمایه گذاری

FID- 00732۸,۰۰۰,۰۰۰اصول حسابداری

FID- 00832۸,۰۰۰,۰۰۰حسابداری حقوق و دستمزد

FID- 009)32۸,۰۰۰,۰۰۰حسابداری مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی

FID- 01032۸,۰۰۰,۰۰۰کاربرد اکسل در حسابداری

FID- 01132۸,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی

FID- 012 و کاربرد SPSSبررسی تحلیل و تحلیل های آماری و مدیریت مالی با استفاده از  نرم افزار
32۸,۰۰۰,۰۰۰آن در حسابداری

FID- 013)comfar( 32۸,۰۰۰,۰۰۰ارزیابی طرح های اقتصادی با  نرم افزار کامفار

FID- 01432۸,۰۰۰,۰۰۰اصالحات و تعدیالت حساب ها

FID- 01532۸,۰۰۰,۰۰۰بستن حساب ها و کاربرگ حسابداری

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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دپارتمان مالی و حسابداری 

FID- 01632۸,۰۰۰,۰۰۰حسابداری صنعتی
FID- 01732۸,۰۰۰,۰۰۰جامع کاربردی حسابداری همراه با نرم افزار
FID- 01832۸,۰۰۰,۰۰۰هوش مالی
FID- 01932۸,۰۰۰,۰۰۰مقدمه ای بر مفاهیم حسابداری و آشنایی با کلیات آن
FID- 02032۸,۰۰۰,۰۰۰معادله حسابداری و تجزیه وتحلیل معامالت مالی
FID- 02132۸,۰۰۰,۰۰۰حساب های ترازنامه ای
FID- 02232۸,۰۰۰,۰۰۰مدارک و دفاتر حسابداری
FID- 02332۸,۰۰۰,۰۰۰کشف و اصالح اشتباهات در حساب ها
FID- 024آشنایی با مدیریت قراردادهای EPC32۸,۰۰۰,۰۰۰
FID- 02532۸,۰۰۰,۰۰۰تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد کلینیکال

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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دپارتمان فرهنگی -   اجتماعی

CSD- 0012۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت امور فرهنگی
CSD- 0022۴۶,۰۰۰,۰۰۰برنامه ریزی امور فرهنگی
CSD- 0032۴۶,۰۰۰,۰۰۰بازارشناسی و مدیریت بازار
CSD- 0042۴۶,۰۰۰,۰۰۰روابط فرهنگی بین الملل
CSD- 0052۴۶,۰۰۰,۰۰۰مهارت های بازارسازی و بازاریابی در نمایشگاه ها
CSD- 0062۴۶,۰۰۰,۰۰۰راهکارهای حضور مؤثر در نمایشگاه ها با رویکرد توسعه کسب و کار
CSD- 0072۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت رویدادهای نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی
CSD- 0082۴۶,۰۰۰,۰۰۰بازاریابی نمایشگاهی
CSD- 0092۴۶,۰۰۰,۰۰۰برنامه ریزی اجرایی نمایشگاه
CSD- 0102۴۶,۰۰۰,۰۰۰بازدید از نمایشگاه های معتبر خارجی
CSD- 0112۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت نمایشگاه های هنری
CSD- 012 2۴۶,۰۰۰,۰۰۰طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه
CSD- 0132۴۶,۰۰۰,۰۰۰چیدمان ویترین فروشگاه در مجتمع های تجاری چندمنظوره
CSD- 0142۴۶,۰۰۰,۰۰۰آموزش طراحی غرفه، اجزاء اجرایی غرفه و ضوابط طراحی غرفه
CSD- 0152۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت کافی شاپ

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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CSD-  016)2۴1۰,۰۰۰,۰۰۰دوره تخصصی باریستا ) سرو نوشیدنی های گرم و قهوه ها
CSD- 017)321۰,۰۰۰,۰۰۰دوره تخصصی سرو نوشیدنی های سرد ) بارتندری
CSD- 018321۰,۰۰۰,۰۰۰    دوره تخصصی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران
CSD- 019321۰,۰۰۰,۰۰۰دوره تخصصی آشپزی ملل
CSD- 020321۰,۰۰۰,۰۰۰دوره آموزشی کاست کنترل
CSD- 021321۰,۰۰۰,۰۰۰دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات
CSD- 022321۰,۰۰۰,۰۰۰   آشپزی عمومی  حرفه ای
CSD- 023321۰,۰۰۰,۰۰۰سرآشپزی کنتینانتال
CSD- 024321۰,۰۰۰,۰۰۰مدیریت رستوران حرفه ای
FID- 02532۸,۰۰۰,۰۰۰تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد کلینیکال

دپارتمان فرهنگی -   اجتماعی

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



3۶ 22379028
مشاور آموزشی

BID- 001)32۷,۵۰۰,۰۰۰تحلیل بازارهای مالی )بازار سرمایه و بورس
BID- 00232۷,۵۰۰,۰۰۰تجزیه وتحلیل صورت های مالی ویژه بانکداری
BID- 00332۷,۵۰۰,۰۰۰امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح ها
BID- 004۴۰کاربرد  نرم افزار اکسل در مباحث پولی و بانکی
BID- 005 32۷,۵۰۰,۰۰۰اصول بازاریابی و فروش خدمات بانکی و مالی
BID- 006در بانک ها و بانکداری CRM32۷,۵۰۰,۰۰۰
BID- 007۴۰حسابداری تخصصی بانکی
BID- 00832۷,۵۰۰,۰۰۰مدیریت شکایت مشتریان بانکی
BID- 00932۷,۵۰۰,۰۰۰مدیریت خزانه داری
BID- 01032۷,۵۰۰,۰۰۰حقوق و مقررات مبادالت بانکی بین المللی
BID- 01132۷,۵۰۰,۰۰۰فروش بیمه عمر
BID- 01232۷,۵۰۰,۰۰۰اصول و مبانی بیمه های زندگی
BID- 01332۷,۵۰۰,۰۰۰مدیریت ارتباط با مشتریان
BID- 01432۷,۵۰۰,۰۰۰فروش و بازاریابی بیمه
BID- 01532۷,۵۰۰,۰۰۰مدل سازی و سنجش ریسک اعتباری در بانک ها

دپارتمان بانک ، بیمه و بورس

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



22379028
مشاور آموزشی 3۷

BID- 01632۷,۵۰۰,۰۰۰اصول تبلیغات در صنعت بانکداری
BID- 01732۷,۵۰۰,۰۰۰رفتار فاخر با مشتریان
BID- 018 2۴۶,۰۰۰,۰۰۰مهارت های ارتباطی
BID- 019 2۴۶,۰۰۰,۰۰۰خالقیت و حل مسئله
BID- 020 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت زمان
BID- 021 2۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت استرس
BID- 022)2۴۶,۰۰۰,۰۰۰رفتار فاخر با مشتریان )ویژه کارکنان خدماتی و انتظامات
BID- 023)2۴۶,۰۰۰,۰۰۰رفتار فاخر با مشتریان )ویژه کارکنان ستادی بانک
BID- 024)2۴۶,۰۰۰,۰۰۰رفتار فاخر با مشتریان )ویژه بانکداران
BID- 025)2۴۶,۰۰۰,۰۰۰رفتار فاخر با مشتریان )ویژه رؤسا و معاونین شعب
BID- 026)32۷,۵۰۰,۰۰۰اصول و فنون مذاکره مقدماتی و حرفه ای )ویژه معاونین و رؤسا
BID- 02732۷,۵۰۰,۰۰۰کارگاه ویژه خدمت به مشتری

BID- 02832۷,۵۰۰,۰۰۰مهارت های کار تیمی و تیم سازی
BID- 02932۷,۵۰۰,۰۰۰مهارت های ارائه
BID- 03032۷,۵۰۰,۰۰۰طراحی و برگزاری کانون های ارزیابی

     

دپارتمان بانک ، بیمه و بورس

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



3۸ 22379028
مشاور آموزشی

BID- 03132۷,۵۰۰,۰۰۰پرورش ارزیاب کانون های ارزیابی
BID- 03232۷,۵۰۰,۰۰۰آشنایی با ضمانت نامه و صدور ضمانت نامه
BID- 0333۶1۰,۰۰۰,۰۰۰تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی و پیشرفته
BID- 03432۷,۵۰۰,۰۰۰بررسی صورت های مالی شرکت های بورس
BID- 0352۴۶,۰۰۰,۰۰۰سیستم سرمایه گذاری در بورس
BID- 0362۴۶,۰۰۰,۰۰۰بررسی نظام اقتصاد جهانی/ملی و اثرات آن بر سهام
BID- 0372۴۶,۰۰۰,۰۰۰نوسان گیری و عارضه های آن
BID- 0382۴۶,۰۰۰,۰۰۰دوره جامع سرمایه گذاری
BID- 0392۴۶,۰۰۰,۰۰۰بانکداری بین الملل
BID- 0402۴۶,۰۰۰,۰۰۰بانکداری جامع
BID- 04132۷,۵۰۰,۰۰۰زبان تخصصی بانکداری
BID- 04232۷,۵۰۰,۰۰۰اعتبارسنجی مشتریان
BID- 04332۷,۵۰۰,۰۰۰اعتبارات اسنادی- ریالی
BID- 04432۷,۵۰۰,۰۰۰کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی بالکچین در صنعت بانکی
BID- 04532۷,۵۰۰,۰۰۰حسابرسی داخلی در بانک ها

دپارتمان بانک ، بیمه و بورس

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



22379028
مشاور آموزشی 39

TOD- 0012۴۶,۰۰۰,۰۰۰تورلیدری
TOD- 0022۴۶,۰۰۰,۰۰۰طبیعت گردی
TOD- 003  2۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت گردشگری
TOD- 0042۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت فني دفاتر خدماتي مسافرتي
TOD- 0052۴۶,۰۰۰,۰۰۰اصول و فنون مذاکره حرفه ای
TOD- 0062۴۶,۰۰۰,۰۰۰مهارت های موردنیاز رؤسای دفاتر
TOD- 0072۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت آژانس
TOD- 0082۴۶,۰۰۰,۰۰۰اصول بازاریابی
TOD- 0102۴۶,۰۰۰,۰۰۰فروش بلیط داخلی
TOD- 0112۴۶,۰۰۰,۰۰۰فروش بلیط پیشرفته
TOD- 0122۴۶,۰۰۰,۰۰۰گردشگری فرهنگی
TOD- 0132۴۶,۰۰۰,۰۰۰خبرنگار گردشگری

TOD- 0142۴۶,۰۰۰,۰۰۰زبان تخصصی
TOD- 0152۴۶,۰۰۰,۰۰۰رزرواسیون و فروش تورهای داخلی و خارجی
TOD- 0162۴۶,۰۰۰,۰۰۰صدور بلیط داخلی و خارجی

     

دپارتمان گردشگری

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



۴۰ 22379028
مشاور آموزشی

SSD- 001HSE  1۶۵,۰۰۰,۰۰۰مقررات و اصول
SSD- 0021۶۵,۰۰۰,۰۰۰ارگونومي عمومي
SSD- 003)1۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول کمک های اولیه )مقدماتی
SSD- 0041۶۵,۰۰۰,۰۰۰دوره عمومی ایمنی
SSD- 0051۶۵,۰۰۰,۰۰۰دوره آموزشی بهداشت
SSD- 0061۶۵,۰۰۰,۰۰۰آموزش محیط زیست
SSD- 0071۶۵,۰۰۰,۰۰۰دوره های آموزش حریق
SSD- 0081۶۵,۰۰۰,۰۰۰دوره های آموزش ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات
SSD- 0091۶۵,۰۰۰,۰۰۰دوره آموزشی حوادث
SSD- 0101۶۵,۰۰۰,۰۰۰رفتار فاخر با مشتریان
SSD- 0112۴۶,۰۰۰,۰۰۰اصول مانیتورینگ
SSD- 012۴رفتار سازمانی*
SSD- 013 ۴ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث*
SSD- 014۴الگوهای رفتاری و ارتباطی ویژه کارکنان حراست*
SSD- 015۴آشنایی با مواد مخدر صنعتی و سنتی*

دپارتمان حراست ، خدمات و ایمنی

* دوره های آموزشی چهار ساعته کارکنان حراست به صورت بسته های آموزشی 1۶ ساعته به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



22379028
مشاور آموزشی ۴1

SSD- 016۴مدیریت بحران*
SSD- 017۴اصول گزارش نویسی*
SSD- 018 ۴حفاظت فیزیکی*
SSD- 019۴آشنایی با فرهنگ ایران و ملل*
SSD- 020۴آشنایی با شیوه های جمع آوری اطالعات و اخبار*
SSD- 021۴اصول شناسایی و کنترل افراد مظنون و مشکوک*
SSD- 022۴آشنایی با قوانین و مقررات انتظامات*
SSD- 023۴آشنایی با شیوه های سرقت و کالهبرداری و پیشگیری از آن*
SSD- 024۴آشنایی با تجهیزات انفرادی دفاع شخصی*
SSD- 025۴شناسایی اشیاء و بسته های مشکوک*
SSD- 026۴گشت و مراقبت و حفاظت از صحنه جرم*
SSD- 027۴شیوه های اطفاء حریق*

SSD- 028۴فرهنگ سازمانی*
SSD- 0291۶۵,۰۰۰,۰۰۰آموزش عمومی مسئولین ایمنی
SSD- 030 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی ارتباطی کارکنان خدمات
SSD- 0311۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول روانشناسی و نحوه برخورد با افراد
SSD- 0322۴۶,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با سیستم های الکترونیکی و مراقبتی
SSD- 033 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰نحوه کنترل ورود و خروج ارباب رجوع و پرسنل
SSD- 034)... 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰نحوه کنترل ورود و خروج اموال سازمانی ) خودروها و وسایل نقلیه و

     

دپارتمان حراست ، خدمات و ایمنی

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



۴2 22379028
مشاور آموزشی

SSD- 035 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با سیستم های حفاظت فیزیکی و نحوه تأمین حفاظت فیزیکی

SSD- 036 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با سیستم های شناسایی و روش های کنترلی

SSD- 037 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با انواع بازرسی در سیستم شناسایی و روش های کنترل

SSD- 038 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰اهداف بازرسی و امکانات مورد نیاز فیزیکی بازرسی

SSD- 039 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با کنترل و گام های کنترل در سازمان

SSD- 040 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰وظایف مأمورین انتظامات و کنترل

SSD- 0411۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با شیوه های جاسازی و تعاریف آن در ابعاد مختلف از دیدگاه اطالعاتی و حراستی

SSD- 0421۶۵,۰۰۰,۰۰۰آسیب های شغلی کارکنان حراست

SSD- 0431۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول روان شناسی و نحوه برخورد با افراد

SSD- 0442۴۶,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با سیستم های الکترونیکی و مراقبتی

SSD- 045 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰ نحوه کنترل ورود و خروج ارباب رجوع و پرسنل

SSD- 046)... 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰ نحوه کنترل ورود و خروج اموال سازمانی )خودروها و وسایل نقلیه و

SSD- 047 اصول حفاظت فیزیکی در مواقع خطر و راههای مقابله با آن )در مواقع سرقت، حمله به
2۴۶,۰۰۰,۰۰۰ساختمان و خطرات مشابه(

SSD- 0482۴۶,۰۰۰,۰۰۰اصول حفاظت گفتار ، اسناد و مدارک و اطالعات

SSD- 0492۴۶,۰۰۰,۰۰۰مدیریت واکنش درشرایط اضطراری

SSD- 0502۴۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با انواع خراب کاری و اهداف آن

دپارتمان حراست ، خدمات و ایمنی

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



22379028
مشاور آموزشی ۴3

SSD- 0511۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت بحران

SSD- 052 اصول حفاظت فیزیکی در مواقع خطر و راه های مقابله با آن )در مواقع سرقت، حمله به
2۴۶,۰۰۰,۰۰۰ساختمان و خطرات مشابه(

SSD- 0531۶۵,۰۰۰,۰۰۰آداب تشریفات و پذیرایی

SSD- 0541۶۵,۰۰۰,۰۰۰دانش عمومی انجام خدمات نظافتی

SSD- 0551۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول بهداشت و پوشش فردی

SSD- 0561۶۵,۰۰۰,۰۰۰زبان بدن ویژه کارکنان خدمات و تشریفات

SSD- 0571۶۵,۰۰۰,۰۰۰مهارت های کارتیمی

SSD- 058 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت

SSD- 0591۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

SSD- 0601۶۵,۰۰۰,۰۰۰مدیریت پسماند

SSD- 0611۶۵,۰۰۰,۰۰۰ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث

SSD- 0621۶۵,۰۰۰,۰۰۰پیشگیری از حوادث ضمن کار و به کارگیری اصول ایمنی

SSD- 0631۶۵,۰۰۰,۰۰۰رسیدگی و نگهداری از گیاهان موجود در ساختمان
     

دپارتمان حراست ، خدمات و ایمنی

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



۴۴ 22379028
مشاور آموزشی

LAD- 001۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی عمومی
LAD- 0023۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی تخصصی - بازاریابی و فروش
LAD- 0033۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی تخصصی - اجاره
LAD- 0043۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی تخصصی - مدیریت مراکز خرید
LAD- 0053۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی تخصصی - مکاتبات اداری و مستندسازی
LAD- 0063۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی تخصصی - برندینگ
LAD- 007Meeting – 3۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان انگلیسی تخصصی
LAD- 008Negotiation-3۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان تخصصی
LAD- 009Emailing-3۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان تخصصی
LAD- 010Telephoning-3۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان تخصصی
LAD- 011Presenting- 3۰۶,۰۰۰,۰۰۰زبان تخصصی
LAD- 012۸۰12,۰۰۰,۰۰۰مهارت های آمادگی آزمون آیلتس
LAD- 013۸۰12,۰۰۰,۰۰۰مهارت های آمادگی آزمون تافل
LAD- 013۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰زبان تجارت
LAD- 0142۰3,۰۰۰,۰۰۰دوره های آمادگی آزمون های ملی زبان

دپارتمان زبان 

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره



22379028
مشاور آموزشی ۴۵

BMD- 001MBA 32۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰مدیریت کسب وکار
BMD- 002 DBA 32۰1۰۰,۰۰۰,۰۰۰مدیریت پیشرفته کسب وکار
BMD- 003POST-DBA۴۰۰1۶۰,۰۰۰,۰۰۰
BMD- 004گرایش بازاریابی MBA32۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
BMD- 005گرایش استراتژیک MBA32۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
BMD- 006گرایش بیمه MBA32۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
BMD- 007 گرایش مال ها MBA1۶۰1۰۰،۰۰۰,۰۰۰
BMD- 008گرایش ورزشی MBA32۰1۴۰,۰۰۰,۰۰۰
BMD- 009گرایش استراتژیک DBA32۰12۰,۰۰۰,۰۰۰

     

دپارتمان مدیریت کسب و کار 

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره
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BBD- 0011۶۵,۰۰۰,۰۰۰قانون و فرایند برگزاری مناقصات و مزایدات
BBD- 002)1۶۵,۰۰۰,۰۰۰تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی )خرید، فروش، نمایندگی
BBD- 003)JV، OBM، ODM، OEM( 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی
BBD- 004)1۶۵,۰۰۰,۰۰۰اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل )دیپلماسی تجاری
BBD- 0051۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با قراردادهای داخلی و بین المللی
BBD- 006)1۶۵,۰۰۰,۰۰۰نکات حقوقی قراردادهای تجاری )داخلی و بین المللی
BBD- 0071۶۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با قانون تجارت
BBD- 008 1۶۵,۰۰۰,۰۰۰بازاریابی بین المللی
BBD- 0091۶۵,۰۰۰,۰۰۰دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل
BBD- 0101۶۵,۰۰۰,۰۰۰امور گمرکی و ترخیص کاال

شهریه)ریال(مدت)ساعت( عنوان دورهکد دوره

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل 
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