
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

هدف از طراحی این دوره ها ، آموزش یک مهارت خاص به شرکت کنندگان است     دوره های کاربردی : 

 بطوریکه بتوانند پس از طی کردن دوره ازاین مهارت به صورت عملی درکار خود بهره بگیرند .  

دردوره ونیازهای آموزشی مشترک آنان ،    باتوجه به تجربیات وتحصیالت شرکت کنندگان   روش تدریس :

ضمن مفاهیم نظری نیز درحد نیاز مطرح    دوره کاربردی و تخصصی باشد ودر   باحث هر ی خواهد شد م سع

 گردد .  

  اعضای باتجربه هیات علمی دانشگاهها ، مشاوران و  مدرسین دوره باتوجه به موضوع درس ، از   مدرسین :

 با سازمان می باشند  .   مجرب همکار مدیران اجرایی موفق و 

سوی سازمان اعطا    اضر درجلسات  گواهینامه ای معتبرازحبه شرکت کنندگان    پایان دوره   در    گواهینامه  :

 خواهد شد .  

 عالقمندان  سایر تمامی مدیران ، کارشناسان و  مخاطبین :

 

 

 تقسیم بندی موضوعی دوره ها  

به منظور برنامه ریزی جامع آموزش  

مخاطبین سازمان دوره های آموزشی به  

 صورت موضوعی تقسیم بندی شده اند 

 دوره های مالی و حسابداری  

 دوره های بازرگانی وبازاریابی  

  دوره های مدیریت ، منابع

 انسانی و سازمان   

دوره های تولید ، مهندسی  

فناوری اطالعات وکنترل  

 پروژه  

دوره های اختصاصی      

 سازمان ها 

سمینارها وکارگاه ها ی 

 مدیریتی 

 1400تقویم آموزشی  شش ماهه اول سال  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت دوره  نام دوره  ردیف 

 55 1اصول حسابداری  1

 25 یقی صورت های مالی تلف 2

 35 حسابداری شرکت ها   3

 20 آشنایی مقدماتی با بازارسرمایه   4

 10 آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی   5

 55 )فشرده (  1اصول حسابداری  6

 40   2اصول حسابداری  7

 20 حسابداری پیمانکاری  8

 4 آشنایی با فین تک وتاثیرفناوری برخدمات مالی   9

 40 (   )فشرده 2ری اصول حسابدا 10

 50 استانداردهای حسابداری 11

 30 حسابداری موسسات بازرگانی   12

 30 1حسابداری صنعتی  13

 50 دوره جامع تحلیل تکنیکال 14

 30 حسابداری موسسات خدماتی 15

 5 آشنایی با بالکچین وارزهای دیجیتال   16

 دوره های  مالی  وحسابداری



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ره  مدت دو  نام دوره   ردیف  

 35 حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی   17

 20 حسابرسی داخلی   18

 20 آشنایی مقدماتی با بازارسرمایه   19

 5 مبارزه با پولشویی   20

 8 تهیه اظهارنامه مالیاتی   21

 8 تهیه صورت جریان وجه نقد  22

 20 حسابداری حقوق ودستمزد  23

 25 حسابداری شرکت ها   24

 8 هارنامه ارزش افزوده وخریدوفروش فصلی  تهیه اظکارگاه   25

 110 تربیت حسابداری حرفه ای  26

 70 تربیت مدیر مالی   27

 30 تهیه صورت های مالی ویادداشت های همراه   28

 دوره های  مالی  وحسابداری



 

 

 

 

 مدت دوره   نام دوره   ردیف  

 16 تجاری   ن مذاکراتاصول وفنو 1

 30 بازاریابی دیجیتالی   2

 24 تحقیقات بازار  3

 24 بهینه سازی موتورهای جستجو) سنو (   4

 10 مدل های کسب وکاربین الملل 5

 16 قانون امورگمرکی وحمل ونقل 6

 30 اصول بازاریابی   7

 16 کارگاه طراحی کسب وکار   8

 16 برندسازی دراستارتاپ ها   9

 50 1دوره مجازی جامع بازاریابی   10

 24 مدیریت صادرات   11

 24 1مدیریت جامع بازرگانی   12

 30 مدیریت برند   13

 8 ز  اینکوترم 14

 30 آشنایی با تهیه وتنظیم قراردادهای داخلی   15

 110 2دوره جامع مدیریت بازرگانی   16

 192 جامع مدرسه حرفه ای فروش   17

 16 برنامه بازاریابی   Marketing Planکارگاه   18

 35 مهندسی فروش وفروش های حضوری   19

 CRM 30مدیریت ارتباط با مشتری  20

 20 اصول رفتارحرفه ای درکسب وکار وتجارت بین الملل   21

 30 راردادهای بین المللی آشنایی با تهیه وتنظیم ق 22
 

 

 

 

 

 

 

 

 ابی  دوره های بازرگانی وبازاری



 

 

 

 

 

 

 

 

مدت  نام دوره  ردیف  

 دوره  

 30 ارزیابی ومدیریت عملکرد کارکنان   1

 40 مهارت های مدیریتی  2

 8 آسیب شناسی فرهنگ یادگیری درسازمان   3

با تاکید برتکنیک های   10015و    29990طراحی نظام جامع آموزشی درچارچوب استانداردهای  4

 نیازسنجی آموزشی 

30 

 8 اخالق حرفه ای درآموزش  5

 15 مدیریت اسناد وبایگانی  6

 20 مهارت های رهبری  7

 20 ارتباط موثر   8

 20 طبقه بندی مشاغل   9

 40 مدیریت روابط عمومی   10

 5 (  ) الزامات یک استراتژیست درشرایط کرونا          بیست دربیست ویژه مدیران  11

 40 مدیریت عمومی   12

 30 مهارت های مدیریتی   13

 30 جذب استخدام وشایسته گزین 14

 35 مهارت ارتباطی ورفتارسازمانی  15

 5 انی باید کارکنان سازمان را احساساتی کند(  بیست دربیست ویژه مدیران )مدیریت منابع انس 16

 20 مدیریت برخود وتوسعه فردی 17

 8 مدیریت زمان   18

 10 کارگاه مهارت های تاثیرگذارواقناع  19

 150 مدیریت جامع منابع انسانی   20

 200 مدیریت اجرایی   21

 80 مدیریت استراتژیک حرفه ای   22

 16 بهره وری  23

24 R&D          40 مقدماتی 

25 R&D         30 پیشرفته 

   مدیریت و منابع انسانی  دوره های 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت دوره   نام دوره  ردیف  

 30 تولید ناب   1

 iso 45001: 2018 16تشریح الزامات وممیزی داخلی استاندارد ایمنی وبهداشت شغلی  2

 16 مدیریت ارزش  3

 TRIZ 20حل مسائل فنی باتکنیک  4

 تدوین طرح کسب وکار   5

 (Business Plan  ) 
30 

 170 مدیریت کارخانه   6

 20 اکسل کاربردی   7

 16 مدیریت تکنولوژی ونوآوری  8

 Iso 9001:2015 30والزامات وممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت  تشریح  9

 MSP 35سیستم برنامه ریزی وکنترل پروژه با نرم افزار  10

 45 (    PMBOKمدیریت پروژه )  11

 20 مدیریت زنجیره  تامین   12

 16 سبد پروژه    13

  پروژه ، تولید وعملیات  دوره های 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه  مدت دور نام دوره  ردیف  

 16 بازاریابی دیجیتال درخدمات پزشکی 1

 16 تبلیغات درخدمات پزشکی   2

   خدمات پزشکی   دوره های 


