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مرکـز آمـوزش بازرگانـی از سـال 1374 به عنـوان بـازوی آموزشـی وزارت بازرگانـی سـابق و ذیـل مؤسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی شـروع بـه 
فعالیـت نمـوده و هـم اکنـون توانسـته اسـت بـا توسـعه کیفـی و کمـی فعالیت هـای خـود نقشـی سـازنده در جهـت ارتقـای بهـره وری منابـع انسـانی بخـش 

صنعـت، معـدن و تجـارت کشـور ایفـا نمایـد.
ایـن مرکـز به عنـوان یکـی از مهم تریـن مراکـز  آموزش هـای تخصصـی کسـب و کار، نقشـی فعـال در جهـت راهبـری، مدیریـت و اجـرای آموزش هـای مـورد نیـاز 
در حـوزه کسـب و کار را در سـطح  کشـور عهـده دار می باشـد کـه بـا شـعار »آمـوزش اثربخـش، کلیـد تحـول در بخـش کسـب و کار کشـور «، تالشـی منسـجم و 
هـدف دار را در جهـت ارتقـای دانـش، بینـش و مهارت هـای حرفـه ای شـاغالن حـوزه کسـب و کار کشـور در  پیـش گرفته و با اسـتفاده از روش های  کاربردی 

در طراحـی و اجـرای دوره هـای آموزشـی می کوشـد نقشـی مؤثـر در بهبـود مسـتمر فعالیت هـای تجـاری و بازرگانی کشـور داشـته باشـد.

حوزه فعالیت
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با حوزه کسب و کار؛	 
طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی در محل سازمان ها؛	 
برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت؛	 
آموزش از راه دور )یادگیری الکترونیکی(؛	 
برگزاری کارگاه ها و سمینا رهای آموزشی؛	 
مشاوره و برنامه ریزی آموزشی؛	 
طراحی محصوالت آموزشی؛	 
انجام طرح های نیاز سنجی آموزشی؛	 
ارائه خدمات اطالع رسانی و ترویجی برای مدیران و فعاالن بخش کسب و کار کشور ؛	 
برگزاری سمینارهای آموزشی تجارت با کشورهای هدف به همراه مذاکرات B2B ؛	 
برگزاری دوره های عالی DBA و MBA با همکاری دانشگاه های برتر کشور؛	 
برگزاری تورهای آموزشی-تجاری؛	 

معرفی مرکز آموزش بازرگانی
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عوامل کلیدی موفقیت
تمرکز بر دوره های آموزش کاربردی و تخصصی حوزه کسب و کار؛	 
داشتن شبکه گستردۀ نمایندگی ها در سراسر کشور؛	 
وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور مدیران ارشد این وزارت خانه در 	 

ارکان مرکز؛
اتکا به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان پشتوانۀ علمی؛	 
برخورداری از مدرسان خبره و مجرب؛	 
توان طراحی و ارائه دوره های آموزشی مهارتی منحصر  به  فرد؛	 
قابلیت رقابت در خدمات ارائه شده توسط مرکز؛	 
قابلیت برگزاری دوره های تخصصی به صورت آنالین؛	 
قابلیت برگزاری دوره ها در محل سازمان ها؛	 

راهبرد ها
همکاری های بین المللی با انجمن ها و مؤسسات آموزشی خارج از کشور؛	 
همکاری های آموزشی با دانشگاه ها و موسسات داخلی؛	 
توسعه بازار و فضای کسب و کار؛	 
تمرکز بر ایجاد و بسط ابزارهای آموزش مجازی )LMS, App, ...(؛	 
تمرکز بر تولید محتواهای آموزش کوتاه و کاربردی در فضای مجازی؛	 
تقویت و توانمند سازی شبکه نمایندگی ها و همکاران استراتژیک؛	 

5



6

دپارتمان بازرگـــانی 
و تجارت بین الملل
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تغییــر دیــدگاه از تجــارت داخلــی 
بــه تجــارت بین الملــل بــا الــزام 
مســائل  بــه  برون نگــر  دانــش 

بین الملــل تجــارت  روز 

ــا مقــررات برگشــت ارز  آشــنایی ب
تغییــرات  و  صــادرات  از  حاصــل 

آن در ســال جــاری

تغییــرات  آخریــن  بــا  آشــنایی 
داخلــی  مقــررات  از  برخــی  در 
نظیــر  بین المللــی  همینطــور  و 

 2020 اینکوترمــز 

آشــنایی بــا شــیوه های تخصیــص 
وزارتخانه هــای  در  ارز  تأمیــن  و 
کاالئــی و بانــک مرکــزی براســاس 

الویــت دار کاالی  گروه هــای 

ــه  ــح مکاتب ــتراتژی صحی ــاذ اس اتخ
و مذاکــره بــا طرف هــای خارجــی 
بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعــف 

شناســایی شــده

بــا  گام  بــه  گام  آشــنایی 
فرآیندهــای صادراتــی و وارداتــی 
تغییــرات  آخریــن  بــه  توجــه  بــا 

ی  ر جــا

آشــنایی بــا روش هــای پرداخــت 
بین الملــل و تهیــه اســناد تجــاری 

در شــرایط تحریــم کنونــی

آشــنایی بــا ســامانه های مختلــف 
نظیــر  خارجــی  تجــارت  عرصــه  در 
و  خریــد  نحــوه  و   NTSW،EPL

فــروش ارز در ســامانه نیمــا

1
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جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

مدیران و کارشناسان بازرگانی شرکت ها و سازمان ها، 
دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، تجارت بین الملل و

MBA، سایر عالقمندان و فعاالن حوزه بازرگانی خارجی

• کلیات تجارت بین الملل
• مکاتبات و قراردادهای بازرگانی

H.S-سیستم طبقه بندی کاال •
• فرایند های صادرات و واردات

• اینکوترمز 2020
• نحوه دریافت کارت بازرگانی

• نحوه ثبت سفارش الکترونیکی کاال
• روش های پرداخت خارجی و اعتبارات اسنادی

)LC( نحوه گشایش اعتبار •
• تامین مالی بین المللی

• آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی
• انواع بیمه و بیمه نامه باربری و کلوزهای بیمه + بازرسی + استاندارد

• امور گمرکی و مراحل واردات و صادرات

سرفصل های آموزشی:
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دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

27,500,000 18-09جمعه80 جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل1

27,500,000 20-16دوشنبه- چهارشنبه80 جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل2

27,500,000 20-16یکشنبه- سه شنبه80 جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل3

27,500,000 18-9پنجشنبه80 جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل4

14,600,000 20-16یکشنبه- سه شنبه36امور گمرکی و ترخیص کاال )با تاکید بر قوانین جدید گمرکی(5

4,200,000 20-16دوشنبه      8فرایند و قانون برگزاری مناقصات6

6,100,000 20-16دوشنبه12اینکوترمز 72020
8)EPL(واظهار از راه دور در گمرک NTSW 9,800,000 20-16دوشنبه- چهارشنبه24جامع نحوه ثبت سفارش واردات کاال از درگاه سامانه

7,800,000 20-16یکشنبه16مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور9

7,800,000 20-16یکشنبه- سه شنبه16  اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل )دیپلماسی تجاری(10

7,800,000 18-09پنج شنبه16بازرسی و نمونه برداری کاالهای وارداتی و صادراتی11

14,600,000 20-16شنبه- چهارشنبه36تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی )خرید، فروش، نمایندگی(12

6,100,000 20-16دوشنبه 12تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی14

2,400,000 20-15شنبه  5آشنایی با نظام یکپارچه سازی معامالت ارزی )نیما(15

8,800,000 13-09پنج شنبه20انبارداری و مهندسی و انبار16

ید و سفارشات خارجی 17 یت خر 7,800,000 17-14پنج شنبه27مدیر

ی
دوره های حضور

ن
دوره های آنالی

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

7,800,000 19-16یکشنبه- سه شنبه27امور گمرکی و ترخیص کاال )با تاکید بر قوانین جدید گمرکی(2

7,800,000 20-17شنبه- چهارشنبه27مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی3

7,800,000 17-14پنج شنبه27مدیریت خرید و سفارشات خارجی2

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 113، خانم خالدی و داخلی 126، خانم محسن زادگان( تماس حاصل نمایید.
NTSW.1: سامانه جامع تجارت ایران، EPL: سامانه جامع امور گمرکی از درگاه پنجره واحد فرامرزی  

1
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  8695-021 )داخلی 128 و 112(

دپارتمان زبان 
انگلیسی بازرگانی
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CourseFeeTime)hour(PrerequisiteLevelCoursecontentRow

 4,250,000 32_Beginner 1-2 (B)Business Result(Beginner)1

 4,750,000 32_Elementary1- 4(E)Market Leader2

 4,950,000 32_Pre-Intermediate1- 4(PI)Market Leader3

 5,100,000 32_Intermediate1- 4 (I)Market Leader4

 5,200,000 32_Upper-Intermediate1-4 (UI)Market Leader5

 5,650,000 32_Advanced1- 4 (A)Market Leader6

 5,900,000 32PI1Pre-Intermediate - AdvancedCommercial and Legal Correspondence for International Trade and Contracts7

 8,300,000 32PI1Pre-Intermediate - AdvancedBusiness Correspondence in Practice8

 7,850,000 32PI1Pre-Intermediate - AdvancedEffective Socializing9

 7,850,000 32PI1Pre-Intermediate - AdvancedEffective Telephoning10

 7,850,000 32PI1Pre-Intermediate - AdvancedEffective Presentations11

 7,850,000 32PI1Pre-Intermediate - AdvancedEffective Meetings12

 8,850,000 32I1Intermediate - AdvancedEffective Negotiating13

 5,750,000 36E1Elementary1- AdvancedFundamental of Writing14

 7,850,000 32E1Elementary1- AdvancedGrammar for Business15

 2,350,000 16_Level(1&2)Turkish language- Level116

 2,350,000 16_Level(1&2)Turkish language- Level217

 2,350,000 16_Level(1&2)Turkish language- Level318

  Beginner دورۀ
دارای 30 درصد تخفیف ویژه 

می باشد.

دپارتمان زبان  انگلیسی بازرگانی

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 128، خانم رضایی و داخلی 112، خانم ایرج پور( تماس حاصل نمایید.



12

دپارتمان بازاریابی
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دپارتمان بازاریابی

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

4,200,000 20-16شنبه - سه شنبه8اصول بازاریابی و فروش1
4,200,000 20-16یکشنبه8بازاریابی تلفنی2
4,200,000 20-16چهارشنبه8روش های نوین  قیمت گذاری در بازار 3
7,800,000 20-16شنبه - سه شنبه16اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری4
4,200,000 20-16سه شنبه8مدیریت تبلیغات تجاری5
7,800,000 20-16دوشنبه16استراتژی های بازاریابی و توسعه محصول6
7Marketing Plan -7,800,000 20-16چهارشنبه16تدوین طرح های بازاریابی و فروش

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 126، خانم محسن زادگان( تماس حاصل نمایید.

ی
دوره های حضور

ن
دوره های آنالی

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

2,300,000 20-16یکشنبه8تحلیل گری کسب و کار1

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

1)CRM( 2,600,000 12-09پنج شنبه9مدیریت ارتباط با مشتری

2,300,000 20-16یکشنبه8تحلیل گری کسب و کار2
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دپارتمان 
علوم مالی و بیمه
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دپارتمان علوم مالی و بیمه

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 112، خانم ایرج پور و داخلی 128، خانم رضایی( تماس حاصل نمایید.

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

7,800,000 20-16سه شنبه16حسابداری مالیاتی)مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده(1

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

194,300,000-16چهارشنبه15مهارت معامله گری در بورس )تحلیل رفتاری و روانشناسی بازار(1

900,000 20-17شنبه3دادرسی و رفع اختالفات مالیاتی2

5,200,000 20-17دوشنبه18آشنایی با مبانی بورس3

12,000,000 --160اخذ نمایندگی بیمه4

7,000,000 --40کارگزاری بیمه5

ی
دوره های حضور

ن
دوره های آنالی
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VIP کارگاه های
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VIP کارگاه های

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 1(   تماس حاصل نمایید.

شهریه)ریال(ساعتروزتاریخبرگزاریمدت)ساعت(نامدورهردیف

تماس-4معرفی بازار و فرصت های سرمایه گذاری در هند و پاکستان1

تماس-4معرفی بازار و فرصت های سرمایه گذاری در چین و هنگ کنگ2

تماس-4معرفی بازار و فرصت های سرمایه گذاری در  ترکیه3

ی
دوره های حضور

ن
دوره های آفالی

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

2،900،000--4وبینار تجارت با افغانستان1

2،900،000--4وبینار تجارت با عمان2

2،900،000--4وبینار تجارت با قطر3

تماس--8نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی4
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دپارتمان
آموزش های مجازی

D
ep

a
rt

m
en

t 
o

f
V

ir
tu

al
 L

ea
r

n
in

g

  8695-021 )داخلی 127(



19

 مرکـز  آمـوزش بازرگانـی در راسـتای بهره گیـری از ابزارهـا و روش هـای نویـن فنـاوری اطالعات، با هدف توسـعه دامنه و ارتقای کیفیت آموزش در سـطوح عالی و کاربردی،

 نسبت به ایجاد حوزه ای مستقل برای فعالیت در زمینه آموزش مجازی اقدام نموده است. اهم اهداف این دپارتمان به قرار زیر است:

دپارتمان آموزش های مجازیمعرفی دوره های مرکز  آموزش بازرگانی

استفاده گسترده از آموزش در فضای مجازی بر اساس نیازهای جامعه و سازمان ها به آموزش منعطف و در دسترس 

ارائه خدمات آموزشی به دانش پذیران
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در 	  اهـداف  ایـن  بـه  رسـیدن  راسـتای  در 

دوره هـا  تمـام  برگـزاری  امـکان  پاییـز  تـرم 

و  متقاضیـان  دارد.  وجـود  مجـازی  به صـورت 

بـه  تمایـل  صـورت  در  محتـرم  دانش پذیـران 

 برگـزاری دوره ویـژه بـا تلفن 0218695 داخلی 

نماینـد. حاصـل  تمـاس    127

6

1

2

3

4

5

مزایا:

دپارتمان آموزش های مجازی
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شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

1)EPL(واظهار از راه دور در گمرک NTSW 6,000,000 24جامع نحوه ثبت سفارش واردات کاال از درگاه سامانه 

 3,500,000 21استراتژی های بازاریابی  2020 مبتنی بر رفتار مصرف کننده2

 1,500,000 6تبلیغات تجاری3

 6,750,000 27امور گمرکی و ترخیص کاال4

 750,000 3 حضور موثر در مناقصات5

 750,000 3سامانه مناقصه - ویژه مناقصه گران6

 750,000 3پیشنهاد قیمت در مناقصات پیمانکاری7

 6,000,000 24آشنایی با مبانی بورس8

 2,000,000 8تحلیل گری کسب و کار9

 6,000,000 24تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی )خرید، فروش، نمایندگی(10

 1,500,000 6اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه ای در جلسات تجاری11

 1,500,000 6جعبه ابزار بازاریابی12

 14,250,000 57 جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل13

 5,000,000 20آموزش معامله گری در بازار بورس،طال و ارز14

 1,500,000 6روش های نوین  قیمت گذاری در بازار 15

 5,250,000 21مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی16

 1,750,000 8اینکوترمز 172020

 1,100,000 5بازاریابی برند سازی صادراتی 18

 3,500,000 16آشنایی با اصطالحات بازرگانی 19

 1,100,000 5آشنایی با نظام یکپارچه سازی معامالت ارزی )نیما(20

 900,000 4بازاریابی تلفنی21

 1,750,000 8کارگاه آموزشی حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کاال و کارگزاران کمرک22

 4,400,000 20مدیریت خرید و سفارشات خارجی 23

 4,400,000 20نامه نگاری تجاری در تجارت جهانی به زبان انگلیسی24

 2,650,000 12مدیریت صادرات کاال و فروش بین المللی25

 4,400,000 20تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی پیشرفته26

 900,000 4محاسبه بهای تمام شده در واردات و راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه ها27

 900,000 4بررسی و تحلیل یك قرارداد بین المللی 28

 1,750,000 8مدیریت بازاریابی 29

 4,400,000 20دیجیتال مارکتینگ30

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 127( کارشناس دپارتمان مجازی )آقای تقوی(، تماس حاصل نمایید.

دپارتمان آموزش های مجازیمعرفی دوره های مرکز  آموزش بازرگانی
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دوره های تخصصی 
آموزش در محل
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معرفی دوره های مرکز  آموزش بازرگانی

یکـی از  ویژ گی هـای مهـم و تخصصـی نیـروی کار در اقتصادهـای مبتنـی بـر  دانـش، ویژگی هـای مهارتی سـرمایه های انسـانی اسـت. این مرکز می کوشـد تا 	 
با برگزاری دوره های آموزشـی و مهارتی کسـب و کار که سـنگ بنای توسـعه سـرمایه های انسـانی جهت نیل به اقتصاد مبتنی بر دانایی اسـت، صنایع؛ 

و مؤسسـات و بنگاه های اقتصادی را در راسـتای توسـعه، ارتقا و بهبود عملکرد یاری نماید .

از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن دوره هـا عـدم محدودیـت در تعـداد دانش پذیـران و امـکان تغییـر در مـدت زمان و محتوای آموزشـی توسـط اسـاتید مجرب 	 
و مـورد تأییـد بـوده و نیـز بـا توجـه بـه سـابقه بیـش از بیسـت سـال حضور مسـتمر  و موفقیت آمیـز در حوزه آمـوزش بازرگانی این مرکز قادر اسـت با توجه 

بـه نیـاز متقاضیـان، مدیـران آمـوزش را در طراحـی و برنامه ریزی دوره هـا یاری نماید.

دوره های تخصصی برون سازمانی
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واحـد بـرون سـازمانی مرکـز آمـوزش بازرگانـی بـا در اختیـار داشـتن اسـاتید خبـره و مطـرح، ایـن افتخـار را دارد کـه طـی یـک دهـه بیـش از 1500 دوره 	 
آموزشـی در واحد هـای صنعتـی مختلـف اعـم از نفـت و گاز، پتروشـیمی، صنایـع دفاعـی، خودرو سـازی، صنایـع غذایـی و اصنـاف را برگـزار کـرده و در 

راسـتای رشـد و ارتقـای سـطح کیفـی آموزشـی سـازمان ها گام هـای مهـم و مؤثـری بـردارد.

تمامی دوره های مرکز به صورت اختصاصی برای سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قابل برگزاری است.  	 

•  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های مستقیم: 88970143، 88966713 و یا با  شماره  8695-021 ) داخلی های  133 خانم پورسلیمان، 137 خانم هدایتی

و 223 خانم فدائی ( تماس حاصل نمایید.

دوره های تخصصی آموزش در محل
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فرم ثبت نام
تلفن همراه:کد ملی:نام و نام خانوادگی:

کد دوره / سمینار:عنوان دوره / سمینار:ایمیل:

سمت:نام شرکت:تاریخ شروع:

* شناسه اقتصادی:* فکس:* تلفن:

کد پستی:* شناسه ملی: مبلغ واریزی:* 

* شماره تماس مدیر  آموزش:* نام مدیر آموزش:شماره فیش واریزی:

* شماره تماس رابط آموزشی: * نام رابط:

داوطلبان جهت ثبت نام، پس از واریز وجه دوره می بایست فیش واریزی را به همراه فرم 

تکمیل شده ثبت نام به شماره نمابر 8695 داخلی 6 ارسال نمایند. همچنین پس از ارسال فرم 

از طریق تماس با شماره تلفن 8695 داخلی 1 ثبت نام خود را تأیید و نهایی نمایند.توصیه 

می شود تا 3 روز مانده به شروع کالس ها ثبت نام خود را تکمیل فرمایید. )اشخاص حقوقی ملزم 

به تکمیل اطالعات ستاره دار جدول پایین صفحه جهت صدور فاکتور می باشند.(

کارکنـان دولـت I %10کارکنـان وزارت صمـت I %20دانشـجویان I  %10ثبـت نـام همزمـان دوره هـا 15% )تخفیـف 

I  %50 رسـمی  خیریـه  نهادهـای  پوشـش  تحـت  افـراد   I دارد.(   باالتـری  مبلـغ  کـه  می گـردد  محاسـبه  دوره ای   بـرای 

جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا I  %20اعضاء اتحادیه های صنفی و اتاق های بازرگانی %15

1. ثبت نام به صورت آنالین از طریق سایت مرکز به نشانی یا اسکن بارکد:

http://learning.ibtc.ir/IdeaPortal/Home

2. واریز به شماره حساب 61-16652979 بانک ملت شعبه سامان به نام مرکز آموزش بازرگانی

3. واریز به شماره کارت 3063-7012-3377-6104 بانک ملت به نام مرکز آموزش بازرگانی

4. پرداخت حضوری از طریق دستگاه POS  مستقر در واحد آموزش )شهریه نقدًا دریافت نمی گردد(

نحوه ثبت نام در دوره ها
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کلینیک مشاوره 
تخصصی کسب و کار
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  8695-021 )داخلی 125(
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کلینیک مشاوره تخصصی کسب و کار

*  جهت کسب اطالعات بیشتر  و دریافت وقت مشاوره با  شماره  8695-021 )داخلی 125، خانم حقدوست(، تماس حاصل نمایید.

قرارداد هـای 	  تنظیـم  و  برنـد  و  بازاریابـی  کسـب و کار،  مهارت هـای  آمـوزش  حـوزه  در  تجربـه  قـرن  ربـع  بـا  بازرگانـی  آمـوزش  مرکـز 
بین المللـی،  بـا بهره گیـری از پشـتوانه علمـی موسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانی و تجارب ارزنده مدرسـین، رایزنان بازرگانی 
و متخصصیـن کارآزمـوده، آمادگـی دارد در سـریع ترین زمـان و بـا توجـه بـه نیـاز شـما، مشـاورین حرفـه ای را بـه شـما معرفـی نمایـد.
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دوره های عالی
DBA-MBA 

  8695-021 )داخلی 121(
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MBA-DBA دوره های عالی

)Master of Business Administration(               
هـدف ایـن دوره بکارگیـری دانـش بـرای حـل مسـائل محیـط کسـب و کار مـی باشـد. در واقـع ایـن دوره تولیـد علمـی جدیـد نیسـت، بلکـه دانـش پذیـران ایـن دوره بـه 
مفاهیـم و ابـزاری مجهـز مـی شـوند کـه قـادر بـه حـل مسـائل مدیریتـی دنیـای واقعـی شـوند و در واقـع هـدف یادگیـری دانـش محـض یـا تئـوری هـای مدیریتـی نیسـت. 
مخاطبـان کسـانی هسـتندکه مـی خواهنـد وارد بـازار کار حرفـه ای مدیریـت و مشـاوره مدیریـت شـده یـا بـه عنـوان کارآفریـن مشـغول بـه کار شـوند و مسـیر شـغلی خـود 

را تغییـر یـا بهبـود دهند.
نام دوره:

دانش مالی	 
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین	 
مدیریت پروژه	 

هـدف ایـن دوره توسـعه مهـارت هـای تحقیـق و پژوهـش در کنـار اصـول بـه کارگیـری دانـش مدیریتـی بـرای حـل عارضـه هـای سـازمانی مـی باشـد. مخاطبـان ایـن دوره 
مدیران ارشـد، مشـاوران و مدرسـان حوزه مدیریت بوده که پس از گذراندن آن به فهم عمیقی از دانش مدیریت در زمینه های بازاریابی، تفکر اسـتراتژیک و منابع 
انسـانی دسـت پیـدا کـرده، روش هـای بـه کارگیـری دانـش مدیریتـی بـرای حـل عارضـه هـای سـازمانی را آموختـه، مهـارت هـای رهبـری سـازمانی خـود را توسـعه داده و 

توانمنـدی هـای خـود بـرای تصمیـم گیـری و تفکـر در شـرایط بحـران را ارتقا مـی دهند.
نام دوره:

دیپلماسی تجاری و اقتصادی	 
دانش مالی 	 
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین	 

درکسب و  کار خود رهبری صاحب سبک شوید

)Doctor of Business Administration(

MBA   

  MBA
به عنوان یک ابزار مفید برای
 مدیریــت اســت، نــه خالقیت

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 121، خانم علیائی(، تماس حاصل نمایید.

DBA   
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سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

)ستاد(
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  8695-021 )داخلی 211(
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سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت کـه بـه  اختصـار  »سـتاد« نامیـده می شـود به منظـور انجـام معامـالت )خریـد ، مناقصه و مزایـده( دسـتگاه های اجرایی دربسـتر  وب ایجاد 	 

گردیده اسـت و ابزار بسـیار مناسـب و قابل مدیریت برای دسـتیابی به دولت الکترونیک و مبارزه با فسـاد اداری بوده و یکی از راهکارهای تأیید شـده ی کنوانسـیون مبارزه 

با فسـاد سـازمان ملل می باشـد .

بـر مبنـای مصوبـه هیـأت وزیـران در خصـوص راه انـدازی سـامانه بـازار معامـالت مجـازی دسـتگاه های اجرایـی )مصـوب 1389/05/19(، اصالحیـه قانـون مالیات هـای 	 

مسـتقیم )مصـوب 1394/04/31 مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی( و مصوبـه مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی )اردیبهشـت 95(، کلیـه دسـتگاه های اجرایـی موضـوع بنـد )ب( 

مـاده 1 قانـون برگـزاری مناقصـات مصـوب 1383/11/03 و کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی طـرف معاملـه بـا دولـت مکلـف بـه ثبت نـام در ایـن سـامانه شـده و بـا امضـای 

الکترونیکـی معتبـر  و رعایـت مقـررات مربـوط، تمامـی مراحـل معامـالت خـود، ماننـد: درخواسـت اسـتعالم، فراخـوان، توزیـع و دریافت اسـناد، گشـایش الکترونیکی پاکت ها 

یـا پیشـنهادها، انعقـاد قـرارداد و داد و سـتد وجـوه و تضامیـن و نیـز هر گونـه الحـاق، اصـالح، فسـخ، ابطـال و خاتمـه قـرارداد را از طریـق ایـن سـامانه و بـه طـور الکترونیکـی 

انجـام دهند.
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در راسـتای آگاهـی حداکثـری فعالیـن اقتصـادی و توزیـع عادالنـه فرصت هـای کسـب و کار، تمامـی فراخوان هـای خریـد جزئـی و متوسـط، مناقصـات و 	 

مزایـدات اعـالن شـده در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ) سـتادایران ( و سـایر منابـع انتشـار یافتـه کشـوری بـه تفکیـک موضوعیت و محـل برگزاری 

فراخوان هـا از طریـق سـامانه آریاِتنـدر اطالع رسـانی می گـردد. 

فراخوان هـای منتشـره بـر اسـاس اسـتان، شهرسـتان و شـهر تفکیـک شـده و متقاضیـان بـا اطالع رسـانی مویرگـی آریاِتندر و دریافت اشـتراک های اسـتانی، 	 

اسـتان های همجـوار هـم و سراسـر کشـوری  می تواننـد نسـبت بـه توانمنـدی حـوزه جغرافیایـی فعالیـت خـود به معامالت اعالن شـده سراسـر اسـتان های 

کشـور دسترسـی لحظه ای داشـته باشند. 

ابزارهـای اطـالع رسـانی عبارتنـد از : وب سـایت، ایمیـل، پیامـک، اپلیکیشـن موبایـل و ُربـات تلگـرام کـه متقاضیـان بـر اسـاس سـلیقه و سـهولت دریافـت 	 

اطالعـات فراخوان هـای انتشـار یافتـه می تواننـد هـر یـک یـا هـم زمـان از ابزارهـای متفـاوت آریاِتنـدر بهـره منـد گردنـد. 

هزینه)تومان(مدت)ساعت(خدماتاطالعرسانیردیف

490،000یکسالهاشتراکاطالعرسانیسامانهستادایران1

650،000یکسالهاشتراکاطالعرسانییکاستان2

980،000یکسالهاشتراکاطالعرسانییکاستانوهمجوارآن3

1،280،000یکسالهاشتراکاطالعرسانیسراسرکشور4

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 211، آقای صفری و داخلی 214، آقای پهلوان( تماس حاصل نمایید.

اطالع رسانی مویرگی فراخوان های ستادایران و سایر مناقصات و مزایدات سراسر کشور
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دپارتمان معامالت الکترونیکی، مناقصات و تدارکات

بخش هـای دولتـی و خصوصـی بـه منظـور تأمیـن و یـا فـروش کاالهـا و خدمـات خود از رویکردهـا و فرایندهای متعددی در حوزه تـدارکات و معامالت داخلی و بین 	 

المللـی اسـتفاده می نماینـد. نمایندگـی تخصصـی معامـالت الکترونیکـی، مناقصـات و تـدارکات بـا هـدف پـرورش کارشناسـان و توانمندسـازی مدیـران و پرسـنل 

شـاغل در ایـن حـوزه راه انـدازی گردیـده اسـت؛ تـا بـا ارائـه آموزش های کاربـردی به انجام تدارکات اصولی و کامـل از فاز برنامه ریزی در فراینـد ارجاع کار تا انجام 

معامـالت و انعقـاد و اجـرای صحیـح قراردادهـا و پیمان هـا به شـرکت ها و سـازمان ها کمـک نماید.

در ادامـه لیسـت دوره هـای مرتبـط بـا ایـن حـوزه آمـده کـه در اجـرای آن عـالوه بـر بهره منـدی از اسـاتید مجـرب بـه رویکردهـای نویـن در کشـور از جملـه تـدارکات 	 

الکترونیکـی، سـتادایران و همچنیـن الزامـات جدیـد بیـن المللـی از جملـه فیدیـک، بانـک توسـعه اسـالمی، بانـک جهانـی و... مـورد نظـر قـرار گرفتـه اسـت .

شهریه)تومان(مدت )ساعت(نامدورهردیف

2 آموزشپیشنیازهایحضوردرمعامالتالکترونیکی1

100،000آنالین

150،000حضوری

2

آشناییباسامانههایستادایران
  	 سامانه خریدهای جزئی و متوسط – ویژه تامین کنندگان

  	 سامانه مناقصه – ویژه مناقصه گران   	 سامانه مزایده – ویژه 
مزایده گران

3
)هر سامانه(

100،000آنالین

150،000حضوری

3

کارگاهآموزشگامبهگاموکاربردی 
  	 سامانه خریدهای جزئی و متوسط – ویژه تامین کنندگان

  	 سامانه مناقصه – ویژه مناقصه گران
  	 سامانه مزایده – ویژه مزایده گران

8
680،000حضوری)هر سامانه(
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شهریه)تومان(مدت)ساعت(نامدورهردیف

1

پرورش کارشناس تدارکات الکترونیکی
ماژول 1 – کارشناس کارپردازی الکترونیکی

)ویژه دستگاههای اجرایی(
)آنالین و حضوری(

401،900،000

2

پرورش کارشناس تدارکات الکترونیکی
ماژول 2 – کارشناس مناقصات الکترونیکی

)ویژه دستگاههای اجرایی(
)آنالین و حضوری(

401،900،000

شهریه)تومان(مدت)ساعت(نامدورهردیف

4400،000روش های انتخاب پیمانکاران در پروژه های عمرانی و صنعتی1

4400،000روش های انتخاب مشاوران در پروژه های عمرانی و صنعتی2

3
ارزیابی کیفی در مناقصات

4550،000) جایگاه، تدوین اسناد و معیارها و نحوه ارزیابی(

4550،000تضمین در معامالت دولتی4

4550،000ارزیابی فنی – مالی در مناقصات5

4550،000الزامات ایمنی / HSE در مناقصات و قراردادها6

7FIDIC 12980،000آشنایی با قراردادهای

4600،000اصول تنظیم قراردادهای خدمات مهندسی مشاور8

شهریه)تومان(مدت)ساعت(نامهمایشردیف

8750،000همایش سراسری مدیران خرید و کارپردازان1

8750،000همایش سراسری مدیران مناقصات و توسعه بازار2

دپارتمان معامالت الکترونیکی، مناقصات و تدارکات

ن
دوره های آنالی

ش ها
همای
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نمونه گواهینامه های پایان دوره و سمینار
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شبکه نمایندگی ها
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نمایندگیهایاستانی

پست الکترونیکی نمایندگی تلفن  دفترنام مدیرعامل نماینده مرکز آموزش بازرگانیاستان/شهرستانردیف

کرباسچیشرکت مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهاناصفهان1 10info@isf_btc.ir-36283929(031) مجید 

33362645pm7088413@gmail.com(084)مریم پارساموسسه پویندگان عمران ایالمایالم2

33466150afsar.mohsen@gmail.com(044)محمد نعلبندی رضاییموسسه مدیریت صنعتی تام پیوند آذربایجان غربی آذربایجان غربی3

گران دانشآذریایجان شرقی 4 32831457btc_tabriz@yahoo.com(041)سعید فرشادعلوم بازرگانی و مهندسی میعاد پویا

33250543bhadizadehfard@yahoo.com(045)بهاالدین هادی زادهمرکز آموزش و پژوهش صدرا ساواالناردبیل5

گستر جنوببوشهر 6 33564547btc_bushehr@yahoo.com(077)مصطفی شهبازیشرکت مهندسی مشاور تعالی 

32275779zilabi@hotmail.com(038)غالمرضا زیالبی بین المللی بازرگانی تجارتی و آموزشی پارسیس جهانبینچهارمحال و بختیاری  7

32239440padmira.edu@gmail.com(056)فاطمه زهرا خالدیمجتمع آموزشی پادمیراخراسان جنوبی8

32720030btcnkh@yahoo.com(058)حسینعلی بهرام زادهآموزش و پژوهش مدیریت خراسان شمالیخراسان شمالی9

گرسخوزستان10 34431083btcekh.2011@gmail.com(061) داریوش امامیشرکت فرزانگان  نوین زا

پژوهشکده مطالعات راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان زنجان11
کبریزنجان 33410470info@btcz.ir(024) فیروزه حاجی علی ا

شبکه نمایندگی ها

مرکـز  آمـوزش بازرگانـی مفتخـر اسـت فعالیت هـای آموزشـی خـود در سـطح کشـور را بـا اسـتفاده از ظرفیـت بخش خصوصـی و در قالب شـبکه نمایندگی ها توسـعه دهد. هم 	 

اکنـون شـبکه نمایندگی هـای مرکـز به عنـوان بزرگتریـن شـبکه آموزشـی حـوزه بازرگانـی در سـطح کشـور، دارای 36 نمایندگـی فعـال اعـم از نمایندگی هـای اسـتانی، محلـی و 

تخصصـی می باشـد کـه مجموعـا از حـدود 215 نفـر کارشـناس حرفـه ای آمـوزش، بیـش از 30000 مترمربـع فضـای آموزشـی مجهـز و بالـغ بـر 860 نفـر مـدرس دوره هـای کوتـاه 

مـدت و علمـی کاربـردی برخوردار می باشـد.

برخـورداری از نمایندگـی مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی جهـت صـدور گواهی امضـای الکترونیکی در تمامـی نمایندگی های اسـتانی، برخورداری از مجوز برگـزاری دوره های 	 

ایمنـی و بهداشـت کار )HSE( از مرکـز تحقیقـات و تعلیمـات حفاظـت فنـی و بهداشـت کار، برخـورداری از مجـوز آمـوزش دوره هـای تخصصـی بیمـه از بیمـه مرکـزی جمهـوری 

اسـالمی ایـران، برخـورداری از نمایندگـی مرکـز ملـی شـماره گذاری کاال و خدمـات ایـران، مرکـز چـاپ و نشـر بازرگانـی و کارگـزاری صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران در برخـی 

از نمایندگی هـا، ارتبـاط نزدیـک بـا سـازمان های صنعـت، معـدن و تجـارت، شـرکت های شـهرک های صنعتـی، اتاق هـای بازرگانـی و اتاق هـای اصنـاف و اتـاق تعـاون و سـایر 

نهادهـای اقتصـادی و بازرگانـی خصوصـی و دولتـی در اسـتان ها نیـز از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد شـبکه نمایندگی هـای مرکـز می باشـد.

تجار، بازرگانان، سازمان ها و شرکت های ایرانی می توانند در سراسر کشور از خدمات این شبکه گسترده برخوردار گردند.	 
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پست الکترونیکی نمایندگی تلفن  دفترنام مدیرعامل نماینده مرکز آموزش بازرگانیاستان/شهرستانردیف

7809shiraz.farsbtc@gmail.com-36261097(071)فرشته روانفر حقیقیموسسه توسعه اقتصادی تصمیم سازان جنوبفارس12

کرانیشرکت پژوهنده علم آفرین سورناقزوین13 33686626sorena_co.ss47@yahoo.com(028)مهناز ذا

37714088(025)   حسن محمدی مبارزموسسه ی آموزش علوم بازرگانی استان قمقم14
smetal7@yahoo.com

ح شریعتیشرکت تعاونی فرزانگان کردستان15 33226690farzanegan.sna2020@gmail .com(087)فر

کرمانکرمان16 گنجویشرکت علوم اقتصادی و بازرگانی  33325265btc.ganjavie@yahoo.com(034)محمد 

کیفیت سامانه کرمانشاه17 کویلیموسسه پیشبران  37267000(083)رئوف  
info@pishbaran.ir

کوشا یاسوجکهگیلویه و بویراحمد18 کریمیشرکت آموزش بازرگانی دنا 33228399Yasujamozesh@gmail.com(074)بهرام 

کارآفرینگلستان19 کاران  32154560feaa33@yahoo.com(017)علی اصغر فندرسکیشرکت صنعت 

33261046btc.gilan@gmail.com(013)روهام قلیچیشرکت توسعه تجارت مدیران تعالیگیالن20

33253316mfmbabol@yahoo.com(011)عباسعلی حاجی تبارمجتمع فنی رایان صنعت مازندرانمازندران21

34132885info@rahnemoonsanat.ir(086)داریوش رحمت نژادشرکت رهنمون صنعت شیدهمرکزی22

33550066forooghmoosavi34@yahoo.com(076)ایوب زینلیموسسه صدرا علوم بندرعباسهرمزگان23

گستر همدان همدان24 38230464(081)علی دادوندشرکت دانش 
btc_hamedan@yahoo.com

33360098shahr.sem@gmail.com(023)سرشار خرازیشرکت دانش بنیان شهرسمنان25

کارآفرینی پیک توسعهسیستان و بلوچستان 26 31135592ibtc.zahedan@gmail.com(054)مصیب پهلوانیتعاونی مشاوره، اطالع رسانی خدمات 

گسترش مدیریت سامان ایساتیسیزد27 38223333ibtcyazd@gmail.com(035)محمد دیانتیشرکت 

پست الکترونیکی نمایندگی تلفن  دفترنام مدیرعامل نماینده مرکز آموزش بازرگانیاستان/شهرستانردیف

42538961dryarahmadi.fa@gmail.com(066) فتانه یار احمدیشرکت بازرگانی و توسعه و تجارت فرادیس بروجردبروجرد28

55414488zare.novintejarat@gmail.com(031)زهرا صحراییآموزش نوین تجارت پدیدهکاشان29

   

نمایندگیهایمحلی
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پستالکترونیکینمایندگیتلفندفترناممدیرعاملنمایندهمرکزآموزشبازرگانیاستانردیف

88692121davoudadineh@yahoo.com(021)داود آدینهشرکت زاویه سبز فرداتهران-صنعت نمایشگاهی1

44862657tehranbtc3@gmail.com(021)رحیم محترم قالتیشرکت میثاق عدل و قلم دادگسترانتهران-حقوق تجارت2

 3)HSE)کار گستر جنوبتهران-ایمنی و بهداشت  88395498fatemehkhosravi00@gmail.com(021)فاطمه خسرویشرکت مهندسی مشاور تعالی 

تهران-معامالت الکترونیکی، 4
88249234(021)امیدرضا ریاحیموسسه جممناقصات و تدارکات 

omidrezariahi@gmail.com

88548845shinimoghaddam@gmail.com(021)محمد رضا مقدمشرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارستهران-معادن و صنایع معدنی5

نمایندگیهایتخصصی

دپارتمانایمنیوبهداشتکار

یکـی از ابزارهـای مهـم در ارتقـاء بهـره وری و پیشـگیری از خسـارت های مـادی و معنـوی در محیـط کسـب و کار توجـه بـه مسـائل ایمنـی مـی باشـد. همـه افـراد حاضـر در هـر 	 

مجموعـه ای حـق دارنـد در شـرایط ایمـن و سـالم کار کننـد و تنهـا از ایـن راه می تـوان افزایـش بهـره وری در بنگاه هـای اقتصـادی و کارگاه هـا را افزایـش داد.

در همیـن راسـتا و مطابـق بـا مـواد 13، 85 ، 91 و 96 قانـون کار، آموزش هـای ایمنـی و بهداشـت بـرای کلیـه کارگاه هـا از سـوی دولـت اجبـاری شـده اسـت و مرکـز آمـوزش 	 

بازرگانـی بـا اخـذ مجـوز صالحیـت آمـوزش از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی )مرکـز تحقیقـات و تعلیمـات حفاظـت فنـی و بهداشـت کار ( می توانـد نسـبت بـه ارائـه ایـن 

خدمـات آموزشـی بـه جامعـه مخاطبیـن در سراسـر کشـور اقـدام  نمایـد.

عناویـن دوره هـای عمومـی ایمنـی و بهداشـت کار جهـت دریافـت مجـوز  تاییـد صالحیـت ایمنـی بـه شـرح ذیـل می باشـد، شـایان ذکـر اسـت ایـن مرکـز بـا دارا بـودن اسـاتید 	 

مجـرب در حـوزه ایمنـی، توانایـی برگـزاری سـایر دوره هـای تخصصـی را نیـز دارا مـی باشـد.

*  جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره  8695-021 )داخلی 216( و 09194449662، 09192139545 نمایندگی تخصصی HSE  تماس حاصل نمایید.

شبکه نمایندگی ها

شهریه)ریال(ساعتروزمدت)ساعت(نامدورهردیف

16980،000-9چهارشنبه - پنج شنبه8ایمنی عمومی و بهداشت کار ویژه کارگران1

162،800،000-9چهارشنبه - پنج شنبه16شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک2

163،200،000-9چهارشنبه - پنج شنبه20ایمنی عمومی و بهداشت کار ویژه کارفرمایی3

166،800،000-9چهارشنبه - پنج شنبه40ایمنی عمومی و بهداشت کار ویژه کارشناس ایمنی4
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نامونامخانوادگیردیف

آرزو رجبی علیایی37      

پانته آ رجا38

محسن رضائی39

کریم رسولی40

احسان رضا پور نیکرو41

علی زاهد طلبان42

امین زاهدی43

حسین زمانی44

احمد سازگار45

آزیتا سعیدی46

حمید سعیدی47

کیومرث سمعی48

میرهادی سیدی49

محمدرضا شاکردنیوی50

شاهین شفیعی51

اکبر صمدی54

نامونامخانوادگیردیف

مهدی امامی1

افشین اخوان2

محمود استقالل3

علی اکبر اسدی4

علیرضا امانی5

محمد مهدی اشرفیان6

حسین آباقی7

محسن الیاسی آغ چشمه8

علیرضا آقا جانی9

محمود آسیاچی10

علی برز آبادی فراهانی11

عباس باقری باوندپور12

وحید بزرگی13

عفت بهروش14

بهروز بهزادنیری15

کوروش پاکدل16

محمد پاشا17

 فرشید پورکاویان18

نامونامخانوادگیردیف

افسانه تاجدار19

میترا تکاپومنش20

اشرف تقی زاده21

امیر عباس تهامی نژاد22

سمیه ثابت23

حسن ثاقب24

حسین جعفری25

حمید جلیلی26

علی  حرفت پویان27

کامبیز حسین خان طهرانی28

رسول  حسینی29

مهدی حسین آبادی30

مهدی حمزه پور31

افشین خانی32

ساسان خدایی33

علی دینی ترکمانی34

سید علیرضا درخشان35

مریم درخشنده36

نامونامخانوادگی ردیف

برخی از اساتید

نامونامخانوادگی ردیف نامونامخانوادگی ردیف
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نامونامخانوادگیردیف

نوید مالیی88

محمد منصوری89

مازیار  میر 90

سید حسین میر ظفر جویان91

بهرام ناجدی92

مظفر ناصری طاهری 93

مهدی نجات نیا94

حبیب اله نجاتی زاده95

وحید نقشینه96

عباس نوروزی97

بتول نوروزی98

میثم نوکانی99

حسن ولی بیگی100

علی یعقوبی101

نامونامخانوادگیردیف

سعید طیبی55

حسن طاهری56

مرتضی عباسی57

فرح انگیز عبداله زاده58

حسن علیدوستی59

علی عطایی60

مجتبی علی پور61

علی  عبادی ضیائی62

غالمرضا عینی63

ماندانا فاضل64

هوشنگ فتحی زاده65

صادق فراهانی66

محمد حسن فریدونی67

نادر فیض68

سید مرتضی قدمگاهی69

امین  قزلباشان70

سید علی قریشی 71

نامونامخانوادگیردیف

مسعود کمالی اردکانی72

رضا  کامیاب تیموری73

دنا کوچری74

محمود کریمی75

مهدی کنعانی76

پرویز کشفی77

رسول کوهستانی78

 حسن کیان79

عباس گلچینیان80

رضا گرزین81

رضا  گلی82

بهمن متولی امام زاده حسین83

فرزاد مرادپور84

رحیم محترم85

اسماعیل محققی 86

احسان مرشدلو87

نامونامخانوادگی نامونامخانوادگیردیف نامونامخانوادگیردیف ردیف

برخی از اساتید
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برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان
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عنوان مجوزسازمان

ارائه خدمات آموزشی کارکنان دولتسازمان اداری و استخدامی )ویژه کارکنان وزارت صمت و شرکت ها و سازمان های تابعه( 

آموزش متقاضیان نمایندگی بیمه و کارگزاری هابیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

آموزش در حوزه بازار سرمایهکمیته راهبری آموزش بازار سرمایه

آموزش و مشاوره ویژه شرکت های دانش بنیانصندوق نوآوری و شکوفایی

آموزش های ایمنی و بهداشت کار )HSE(مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

مجوز آموزش های مدیریت، بازرگانی و ایمنی و بهداشت کار )HSE(وزارت نفت

کد اعتبارسنجی آموزشی فرا استانی ویژه دوره های آموزشی تعاونگرانوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برگزاری دورۀ عالی DBA-MBA   مشترک با دانشگاه امیرکبیر

مجوزهای مرکز آموزش بازرگانی



45

مجوزهای مرکز آموزش بازرگانی
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کارشناسان واحد نمایندگی ها

سمتداخلینام خانوادگی

کارشناس131خانم رضایی

کارشناس214آقای پهلوان

کارشناس210آقای متولیان

کارشناس ثبت نام سامانه ستاد و صدور گواهی امضاء الکترونیکی211آقای صفری

آموزش در محل
سمتداخلینام خانوادگی

کارشناس برون سازمانی133خانم پورسلیمان

کارشناس برون سازمانی223خانم فدائی

کارشناس برون سازمانی137خانم هدایتی

کارشناسان واحد ارتباطات و آموزش

سمتداخلینام خانوادگی

کارشناس دپارتمان بازرگانی/روابط عمومی و تبلیغات113خانم خالدی

کارشناس دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی/ علوم مالی128خانم رضایی

کارشناس دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی/ علوم مالی112خانم ایرج پور

کارشناس دپارتمان بازرگانی / بازاریابی126خانم محسن زادگان

کارشناس دپارتمان آموزش های مجازی127آقای تقوی

کارشناس روابط عمومی و تبلیغات / دپارتمان علوم مالی111خانم شریفی

کارشناس امور مشتریان121خانم علیایی

کارشناس روابط عمومی / کلینیک مشاوره125خانم حقدوست

اطالعات تماس

021-8695
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راه های ارتباطی

  

www.ibtc.ir

info@ibtc.ir

@

@IBTCpage

IBTCpage
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