
 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

بازاریابی 

 و فروش

اصول و فنون مذاکرات 

 فروش
 آنالین  فروردین 21 3

خدامراد 

 رستمی

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 اصول و فنون مذاکره  
 23تا  21

فروردین
 موسسه پلکان هادی کریمی آنالین 

 هاسازی در استارتاپبرند  
 30تا  23

فروردین
 نیمه حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

  1400دوره فروش  
 27و  26

فروردین
 حضوری 

خدامراد 

 رستمی

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 اصول و فنون مذاکره موفق  
 15و  15

اردیبهشت
 صادق فراهانی آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
بازاریابی محتوایی در عمل: 

 هاابزارها و دستورالعمل
3 

18 

 اردیبهشت
 باسط رستمی آنالین 

وکار کسبنقشه راه 

 ایرانیان

 
اصول و فنون مذاکره و رفتار 

 ای در جلسات تجاریحرفه
 

19 

اردیبهشت تا 

خرداد 16
 آنالین 

کامبیز 

خان حسین

 طهرانی

 مرکز آموزش بازرگانی

 
چگونه در حوزه فروش در 

 شرایط بحرانی پیروز باشیم؟
 

 21و  20

اردیبهشت
 فریبرز دخانیان آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
بررسی و تشریح 

 های بازاریابیاستراتژی
3 

25 

 اردیبهشت
 محمد فراحی آنالین 

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
سنجش رضایت مشتری 

CSM 
 

 29و  28

اردیبهشت
 یونس علیخانی آنالین 

پژوهان موسسه اندیشه 

 ادیب

 مدیریت ارتباط با مشتری  

28 

اردیبهشت تا 

خرداد 18
 آنالین 

کامبیز 

خان حسین

 طهرانی

 مرکز آموزش بازرگانی

 
مهندسی فروش و 

 های حضوریفروش
 

28 

اردیبهشت تا 

تیر 8
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 تبلیغات موثر  
29 

اردیبهشت
 حضوری 

محمدرضا 

 طاهری

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 

های طراحی کمپین

 google) تبلیغاتی آنالین

ad/Analytic) 

 
 13تا  5

خرداد
 آنالین 

سینا پور 

 محمدیان
 تجارت هوشمند هیراد

 
بازاریابی دوره های استراتژی

 رکود
8 

 11و  10

 خرداد
 فائزه محمدی آنالین 

مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

بازاریابی 

 و فروش

  بازاریابی تلفنی
 19تا  12

خرداد
 آنالین 

کامبیز 

خان حسین

 طهرانی

 مرکز آموزش بازرگانی

 
زبان بازاریابی و تبلیغات به 

 انگلیسی
 

خرداد تا  18

تیر 13
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
های کششی و استراتژی

 رانشی در بازاریابی
 محمد فراحی آنالین  خرداد 22 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 جامع مدیریت مارکتینگ  
تا خرداد  25

مهر 7
 آنالین 

جمعی از 

 اساتید
 مرکز آموزش بازرگانی

 

 بازرگانی

مکاتبات تجاری به زبان 

 انگلیسی
 

فروردین  22

 22تا 

اردیبهشت
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
قوانین و مقررات امور 

 گمرکی و ترخیص کاال
 

 29و  28

فروردین
 زادهاشرف تقی آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

الملل به قراردادهای بین

زبان انگلیسی )اصطالحات 

 حقوقی و بازرگانی(

 )مقدماتی(

 
فروردین  28

تیر 5تا 
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
خرید و سفارشات خارجی 

 به زبان انگلیسی
 

 31تا  10

اردیبهشت
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
مهارت مذاکره به زبان 

 انگلیسی )مقدماتی(
 

12 

اردیبهشت تا 

خرداد 18
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 صنعتی سازمان مدیریت

 
مدیریت خرید، تدارکات و 

 قراردادهای داخلی
 

12 

اردیبهشت تا 

تیر 6
 مرکز آموزش بازرگانی علی عطائی آنالین 

 
مدیریت فرآیند صادرات و 

 واردات به زبان انگلیسی
 

18 

اردیبهشت تا 

تیر 5
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 مدیریت صنعتیسازمان 

 
اصول تدارکات و خریدهای 

 داخلی
 

 21و  20

اردیبهشت
 علیرضا قوامی آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
آشنایی با مدیریت خرید و  

 سفارشات خارجی
 

 22و  21

اردیبهشت
 آنالین 

اساتید برون 

 سازمانی
 هیرادتجارت هوشمند 

 آشنایی با تجارت قطر  
22 

اردیبهشت
 تجارت هوشمند هیراد بهمن متولی آنالین 



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

 بازرگانی

تربیت کارشناس مکاتبات 

 بازرگانی
 

27 

اردیبهشت تا 

خرداد 31
آنالین 

بهمن متولی 

 زاده حسینامام
 مرکز آموزش بازرگانی

 
دریافت  های پرداخت وروش

 المللی در شرایط تحریمبین
 

 30و  29

اردیبهشت
 آنالین 

اساتید برون 

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 
، فروش ارز NTSWسامانه 

 EPL در سامانه نیما و
 

29 

اردیبهشت تا 

خرداد 19
 آنالین 

مجتبی علیپور، 

حبیب اهلل 

 نجاتی زاده

 بازرگانیمرکز آموزش 

 تربیت کارشناس صادرات  
 3خرداد تا  1

مهر
 آنالین 

جمعی از 

 اساتید
 مرکز آموزش بازرگانی

 
تهیه و تنظیم قراردادهای 

 المللیبازرگانی بین
 

 8خرداد تا  2

تیر
 آنالین 

امیرهوشنگ 

 زادهفتحی
 مرکز آموزش بازرگانی

 
ای مذاکرات حرفهکارگاه 

 المللتجاری بین
 

 12تا  3

خرداد
 مرکز آموزش بازرگانی رحیم محترم آنالین 

 
آشنایی با فرآیندهای جدید 

 ثبت نام کارت بازرگانی
 5  خرداد 6و آنالین 

اساتید برون 

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 
در مهارت ارتباط و مذاکره 

 های بازرگانینمایشگاه
 

 14تا  7

خرداد
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
های بازرگانی و جامع مهارت

 المللتجارت بین
 

خرداد تا  9

مرداد 17
 مرکز آموزش بازرگانی ساسان خدائی آنالین 

 
ترخیص تشریفات گمرکی و 

 کاال از گمرک
 

 13و  12

خرداد
 آنالین 

اساتید برون 

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 

آشنایی با نقل و انتقاالت 

مالی از طریق رمز ارزها 

 جایی و ...()قوانین جابه

 
 13و  12

خرداد
 تجارت هوشمند هیراد صادق صابری آنالین 

 
ساختار و نحوه  آشنایی با

 تجارت با اوراسیا
 18 خرداد فرهاد پرند آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
صفر تا صد تجارت با کشور 

 پاکستان و هند
 

 19و  18

خرداد
 موسسه پلکان گروه اساتید حضوری 

 آشنایی با تجارت عمان  26 خرداد آنالین 
اساتید برون 

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 آشنایی با تجارت عراق  27 خرداد آنالین 
اساتید برون 

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 
مدیریت خرید و سفارشات 

 خارجی
 

خرداد تا  27

مرداد 14
 آنالین 

محمدحسن 

 فریدونی
 بازرگانیمرکز آموزش 

 
مالی و 

 اقتصادی
 جلیل بیطاری آنالین فروردین  21 حسابداری حقوق و دستمزد

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

مالی و 

 اقتصادی

دومین دوره کارشناس 

 گذاری جسورانهسرمایه
 

فروردین  24

مرداد 6تا 
 گروه اساتید حضوری/آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
مدیریت استراتژیک به زبان 

 ساده
 محمد فراحی آنالین  فروردین 25 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
اصطالحات و لغات کاربردی 

 انگلیسی در بازار سرمایه
 

فروردین  26

 30تا 

اردیبهشت
 حضوری 

سازمان اساتید 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
های ارزیابی اقتصادی طرح

 گذاری )کامفار(سرمایه
 

فروردین  30

 6و 

اردیبهشت
 مهدی اوجانی آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 

آشنایی با قراردادهای اختیار 

( و هنر Optionمعامله )

مدیریت ریسک 

گذاری )مقدماتی و سرمایه

 پیشرفته(

 
فروردین  31

خرداد 4تا 
 میالد شریعتی آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
های تجزیه تحلیل صورت

 مالی مقدماتی
 

 26تا  5

اردیبهشت
 اصغر طاهرپور آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
مدلسازی مالی با استفاده از 

 Excelافزار نرم
 

19 

اردیبهشت تا 

 خرداد 4

 سعید ونکی آنالین 
گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 های مالی تلفیقیصورت  

21 

اردیبهشت تا 

خرداد 18
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 تامین مالی نوآوری  
 28و  27

اردیبهشت
 آنالین 

مهدی غالملو / 

 مهرناز حیدری

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
های تامین مالی از روش

 بازار سرمایه
 

 30و  29

اردیبهشت
 آنالین 

برون  اساتید

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 
آشنایی با فرآیند تأمین 

 مالی نوآوری
 پرهام خلیلی آنالین  خرداد1 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
تک و تاثیر آشنایی با فین

 فناوری بر خدمات مالی
 3 خرداد آنالین 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 

اولین دوره جامع تربیت 

کارشناس خبره ارزیابی 

 های اقتصادیطرح

 
 1خرداد تا  5

شهریور
 گروه اساتید آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
مدلسازی مالی برای 

 استارتاپ
 پرهام خلیلی آنالین  خرداد8 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
های تجزیه تحلیل صورت

 مالی پیشرفته
 

 خرداد 9

تیر 6تا 
 اصغر طاهرپور آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 
مالی و 

 اقتصادی

های آشنایی با انواع روش

تامین مالی )داخلی و 

 المللی(بین

 
 خرداد 23

تیر 1تا 
 محمد وطن پور آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
های تحلیل شاخص

 اقتصادی ویژه مدیران
 

 29تا  26

خرداد
 جالل دهنوی آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 

 حقوقی

ارسال فهرست حقوق 

 مالیاتی از قانون تا اجرا
 مهدی منفرد آنالین  اردیبهشت 4 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 اردیبهشت 8 3 آشنایی با بیمه پیمانکاری  زینب شیروانی آنالین 
وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 حسابداری حقوق و دستمزد  
 31تا  10

اردیبهشت
 حضوری 

سازمان اساتید 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
صورت معامالت فصلی از 

 قانون تا اجرا
3 

11 

 اردیبهشت
 مهدی منفرد آنالین 

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 

اعتراض، رسیدگی و پیگیری 

های سازمان تامین پرونده

 اجتماعی

3 
15 

 اردیبهشت
 آنالین 

علیرضا 

 پوررحیم

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 

کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش 

افزوده و خرید و فروش 

 فصلی

 
22 

اردیبهشت
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 تهیه اظهارنامه مالیاتی  
25 

اردیبهشت
 حضوری 

سازمان اساتید 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 قوانین کار و تامین اجتماعی  
 26و  25

اردیبهشت
 محمود صفری آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
آشنایی با تهیه و تنظیم 

 المللیقراردادهای بین
 

25 

اردیبهشت تا 

تیر 5
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
آشنایی با قانون مالیات 

 )مستقیم و ارزش افزوده(
 

28 

اردیبهشت تا 

خرداد 9
 احمد غفارزاده آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 قانون کار و تامین اجتماعی  

30 

اردیبهشت تا 

تیر 17
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
آشنایی با حسابرسی بیمه 

 تأمین اجتماعی
 زینب شیروانی آنالین  خرداد 5 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
اصول تهیه و تدوین 

 قراردادها
 

 12و  11

خرداد
 هنرمندمهدی  آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

 حقوقی

مروری بر اشتباهات مالیاتی 

 وکارهادر کسب
 آنالین  خرداد 12 3

علیرضا 

 پوررحیم

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 آشنایی با قانون مناقصات  
 26تا  19

خرداد
 شهرام حالج آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 قوانین بیمه و مالیات  
 31و  30

خرداد
 آنالین 

جلیل بیطاری، 

حمیدرضا 

 کاشانچی

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

مدیریت 

 وکارکسب

کاربردهای لینکدین در 

 وکارکسب
 حسینیمجید  آنالین  فروردین 28 3

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 Business Plan 
 8تا  6

اردیبهشت
 آنالین 

محمد 

 منوچهری
 موسسه پلکان

 
مدیریت فرآیندهای 

 (BPMN2وکار )کسب
 

و  22، 16،  9

29  

اردیبهشت
 زادهرضا نقی آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
کارگاه طراحی مدل 

 وکارکسب
 

26 

اردیبهشت تا 

خرداد 23
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 
های زبان دوره جامع مهارت

 وکارانگلیسی کسب
 

26 

اردیبهشت تا 

مهر 6
 مرکز آموزش بازرگانی علی قریشی آنالین 

 
طراحی سیستم اصول 

 وکارفروش در کسب
3 

29 

 اردیبهشت
 آنالین 

خدامراد 

 رستمی

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 

وکار در های کسبمدل

طراحی شرکت های 

 ناپذیرشکست

 مهدی محمدی آنالین  خرداد 4و  3 8
موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 

تحلیل تربیت کارشناس 

سنجی ای و امکانحرفه

 وکارطرح کسب

 
خرداد تا  11

مرداد 19
 آنالین 

جمعی از 

 اساتید
 مرکز آموزش بازرگانی

 

آشنایی با طراحی 

محصول/خدمت در 

 وکار دیجیتالکسب

 آنالین  خرداد19 3
بهروز 

 پورخورشیدی

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
چیز درباره طرح  همه

 وکارتوجیهی کسب
9 

خرداد تا 29

 تیر2
 محسن شریف آنالین 

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

  مدیریت

عمومی، 

تولید، 

 پروژه

  کنترل کیفیت عمومی
 23و22

فروردین
 آنالین 

علیرضا 

 اسکندری

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران


اسناد، مدارک و فن مدیریت 

 بایگانی


 25و  24

 فروردین
آنالین 

محمدرضا 

 شمشیرگر

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

مدیریت 

عمومی، 

تولید، 

 پروژه

آشنایی با استاندارد سیستم 

مدیریت کیفیت در صنایع 

نفت و گاز و 

 ISO:2020پتروشیمی

29001 

 1 اردیبهشت علیرضا حیدری آنالین 
مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند

 
سازی سایت سئو و بهینه

 جلسه(3پیشرفته )
9 

 4تا  1

 اردیبهشت
 شراگیم مرادی آنالین 

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 

طراحی وبسایت از طریق 

وردپرس )طراحی سایت 

 فروشگاهی آنالین(

 
 9تا  1

اردیبهشت
 تجارت هوشمند هیراد صادق صابری آنالین 

 انبارداری نوین  
 6و  5

اردیبهشت
 علی اکبر نجار آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
اندازی و آشنایی، راه

 Raspberryریزی برنامه

pi 

 
اردیبهشت  5

خرداد 9تا 
 علی ناصری آنالین 

موسسه اندیشه پژوهان 

 ادیب

 

سازی هوش تجاری و پیاده

داشبوردهای مدیریتی در 

 اکسل

 
اردیبهشت  8

تیر 9تا 
 آنالین 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 

آشنایی با استاندارد سیستم 

مدیریت کیفیت تجهیزات 

پزشکی بر مبنای  استاندارد 

ISO 13485:2016 

 
15 

اردیبهشت
 علیرضا حیدری آنالین 

مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند

 

آشنایی با استاندارد سیستم 

مدیریت دانش بر مبنای 

استاندارد 

ISO30401:2018 

 
 22و  20، 18

اردیبهشت
 نوید خبیری آنالین 

مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند

 
آشنایی با کاربردهای گوگل 

 وبمستر
3 

22 

 اردیبهشت
 آنالین 

آرمین 

 گرمرودی

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

 
مدیریت پروژه برای 

 کارآفرینان جوان
 

27 

تا  اردیبهشت

خرداد 8
 گروه اساتید آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 ریزی و کنترل تولیدبرنامه  
 30و29

اردیبهشت
 مصطفی ملکی آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

آشنایی با استاندارد سیستم 

مدیریت کیفیت در صنعت 

خودرو بر اساس استاندارد 

IATF16949:2016 

 1  خرداد 2و علیرضا حیدری آنالین 
مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند

 
های کنترل معرفی روش

افزار پروژه و کار با نرم

MSP 

 
 24تا  1

خرداد
 آنالین 

حمید مقدس 

 شریف

موسسه اندیشه پژوهان 

 ادیب



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

مدیریت 

عمومی، 

تولید، 

 پروژه

 افزارنرمطراحی داشبورد با 

 Power BIهوش تجاری 
 

 29تا  1

خرداد
 بهنام دارابی آنالین 

موسسه اندیشه پژوهان 

 ادیب

 
با  وکارکسبهوشمندسازی 

 POWER BI افزارنرم
 

خرداد تا  6

تیر 17
 حضوری 

اساتید سازمان 

مدیریت 

 صنعتی

 سازمان مدیریت صنعتی

 

آموزش اصول طراحی 

برای  UX و UIکاربری 

 وبسایت یا اپلیکیشن

 
 27تا  19

خرداد
 آنالین 

اساتید برون 

 سازمانی
 تجارت هوشمند هیراد

 

تحقیق و توسعه و نقش و 

های استقرار آن در بنگاه

( R&Dصنعتی و معدنی )

 مقدماتی

 
 26تا  22

خرداد
 گروه اساتید آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

آشنایی با استاندارد سیستم 

مدیریت نوآوری بر اساس 

 ISO56002استاندارد 

 
و  24،  22

خرداد 26
 نوید خبیری آنالین 

مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند


پرسونای مخاطبان: اصول و 

 مفاهیم
326 خرداد آنالین 

آرمین 

 گرمرودی

وکار نقشه راه کسب

 ایرانیان

111 

و  LCDنمایش تصویر روی 

پخش صوت توسط 

و  ARMمیکروکنترلرهای 

نویسی چندصفحه ای برنامه

 تاچ خازنی

 
خرداد تا  22

تیر 5
 علی ناصری آنالین 

موسسه اندیشه پژوهان 

 ادیب

 
ریزی مدیریت و برنامه

 استراتژیک
 

در حال 

مذاکره
 در حال مذاکره آنالین 

مهندسین مشاور نسل 

 کارآفرینان هوشمند

 

مدیریت 

فناوری و 

 نوآوری

تفکر طراحی در توسعه 

 فناوری محصول و
 

  26و  19

فروردین
 زادهمحمد نقی آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
توسعه اکوسیستم نوآوری 

 هاباز برای شرکت
 

 2و  1

اردیبهشت
 مهدی محمدی آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 

ابزار مدیریت نوآوری و  10

های فناوری در شرکت

 بنیاندانش

 

30 

اردیبهشت و 

خرداد 6
 مهدی بهارلو آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
تدوین استراتژی فناوری در 

 هاشرکت
 2  خرداد 3و آنالین 

علیرضا 

 خوراکیان

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
موانع نوآوری در گذار از 

 های ایرانیشرکت
 5  خرداد  6و کامران باقری آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 سازی فناوریتجاری  
 20و  19

خرداد
 زادهرضا نقی آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 تک در ایرانآینده فین  
  25و  24

خرداد
 مهدی بهارلو آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

مدیریت 

فناوری و 

 نوآوری

های نوآورانه و مدیریت ایده

 سیستم مدیریت نوآوری
 

 27و  26

خرداد
 سهراب آقازاده آنالین 

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 

مدیریت 

مالکیت 

 فکری

های فکری و مدیریت دارایی

های موثر در استراتژی

 برداریبهره

 29 فروردین موسسه پلکان ساناز جوادی آنالین 

 

تحلیل عملی پتنت با تمرکز 

بر تحلیل نتایج جستجو در 

 پایگاه لنز و پتنت اسکوپ

 
 8و  7

اردیبهشت
 لیال زارعی آنالین 

مطالعات موسسه 

 راهبردی بشراپژوه

 

کمپ چهارم مالکیت فکری 

سازی  با رویکرد تا تجاری

 های فکریمدیریت دارایی

 4  خرداد 5و موسسه پلکان گروه اساتید حضوری 

 

منابع 

 انسانی

های ارتباطی موثر مهارت

 برای کارآفرینان جوان
 

فروردین  30

 8تا 

اردیبهشت
 امیر افشاری آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

  اصولHSE در سرپرستی  31 فروردین صابر مرادی آنالین 
مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
شش کاله تفکر برای 

 کارآفرینان جوان
 

 13و  11

اردیبهشت
 علیرضا جعفر آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 

های هیات مدیره در شرکت

کوچک و نوپا چگونه 

 کند؟آفرینی میثروت

 
  19و  12

اردیبهشت
 آنالین 

سید مسلم 

 علوی

موسسه مطالعات 

 راهبردی بشراپژوه

 
سازی و حفظ آن برای تیم

 کارآفرینان جوان
 

 25 تا 18

اردیبهشت
 امیر افشاری آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
بسته آموزشی توسعه 

 های نرم مدیریتیمهارت
 

25 

اردیبهشت تا 

تیر 2
 گروه اساتید آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 
مدیریت منابع انسانی 

(HRM) 
 

 11و9، 4، 2

خرداد
 یاسر احسان آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 اصول و فنون روابط عمومی  4  خرداد 5و آنالین 
احمدیحیایی 

 ایایله

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
ارزیابی عملکرد کارکنان و 

 منابع انسانی
 

 19 و 18

خرداد
 یاسر احسان آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

مدیریت استعدادیابی و 

پروری در جانشین

 های موفقسازمان

 
  20و  19

خرداد
 آنالین 

مجید 

 منوچهری
 تجارت هوشمند هیراد



 

 1400تقویم آموزشی بهار 

 عنوان دوره حوزه ردیف
زمان 

 )ساعت(

تاریخ 

 برگزاری
 کارگزار مدرس نوع دوره )ریال( شهریه

 

منابع 

 انسانی

مدیریت امور اداری و 

 کارگزینی
 

 23و  22

خرداد
 محمود صفری آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 
مدیریت استعداد برای 

 کارآفرینان جوان
 

 29تا  22

خرداد
 مونا ناصری آنالین 

گروه مالی و مدیریت 

 گذاری شریف سرمایه

 

های ها و روشسیستم

کاربردی انبارداری و 

 انبارگردانی

 
 27و  26

 خرداد
 علیرضا قوامی آنالین 

مرکز آموزش و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

 


