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 ... يارب بسانم )Service( تمدخ

 یبایرازاب يهرواشم
	یبایرازاب ياهيژتارتسا یحارط يهرواشم -
	یبایرازاب يهتخیمآ یحارط يهرواشم -
	یبایرازاب يهچراپکی تاطابترا یحارط يهرواشم -
	یبایرازاب/شورف نامزاس و میت یحارط -
	یبایرازاب ياهنیپمک يارجا يربهار و یحارط -
	ییاوتحم یبایرازاب ياهتخاسریز يارجا يربهار و یحارط -
 ،تاغیلبت ،اهسناژآ( یبایرازاب تامدخ دیرخ ياهدادرارق رد هرواشم -

	)... ،یبایرازاب ياهاوتحم ،نامزاس تیوه یحارط ،گنیتکرامرسنئولفنیا
	ارجا يربهار هارمه هب لاتیجید یبایرازاب دحاو يزادناهار و یحارط -
	ارجا يربهار هارمه هب یمومع طباور دحاو يزادناهار و یحارط -
	ارجا يربهار هارمه هب شورف دحاو يزادناهار و یحارط -
	ارجا يربهار هارمه هب دنرب تیریدم دحاو يزادناهار و یحارط -

 

 ياهتکرش	يارب بسانم
 /ردام هاگنب( گنیدله

Corporates( 
 ياهراکوبسک يارب بسانم
 طسوتم و گرزب

 راتخاس و يژتارتسا نیودت يهرواشم
	)Corporate( ردام هاگنب حطس رد يژتارتسا نیودت يهرواشم -
	)Business( راکوبسک حطس رد يژتارتسا نیودت يهرواشم -
	تکرش ياهدنیآرف شزرا هریجنز و تکرش ياهدنیآرف یحارط -
	فیاظو حرش و ینامزاس راتخاس یحارط -
 فلتخم ياهدحاو نایم یگنهامه داجیا ياهمسیناکم یحارط -

	گنیدله/تکرش
	یگنیدله ياهراتخاس یحارط -
	اهتکرش درکلمع یبایزرا و لرتنک ياهمسیناکم یحارط -
	ياهعسوت/يراذگهیامرس ياهحرط یبایزرا رد هرواشم -
	قوف ياهتیلاعف ماجنا تهج نامزاس ناریدم يزاسدنمناوت -

 

 ياهتکرش يارب بسانم
 /ردام هاگنب( گنیدله

Corporates( 
 ياهراکوبسک يارب بسانم
 )Enterprises( گرزب

 دیدج تکرش / دیدج دحاو یحارط يهرواشم
	یجنسناکما ياهحرط نیودت رد هرواشم -
	)Model	Business( راکوبسک لدم یحارط -
	يداهنشیپ شزرا یحارط -
	ياهحفصکی يراجت حرط یحارط -
	)Plan	Business( يراجت حرط یحارط -
	نآ ياهيژتارتسا و ردام هاگنب ياهراکوبسک دبس یحارط -
 گنیدله يهعسوت ياهيژتارتسا یحارط -

 ياهتکرش يارب بسانم
 /ردام هاگنب( گنیدله

Corporates( ياهنامزاس ای 
 يهعسوت دصق هک گرزب
 دحاو يزادناهار ای راکوبسک
 .دنراد دیدج

 راکوبسک يهعسوت يهرواشم
	راکوبسک يهعسوت ياهيژتارتسا نیودت يهرواشم -
	نآ شرتسگ و راکوبسک ياهلدم یحارط -
	نآ یبایزرا و هعسوت حرط یحارط -
 هعسوت یتایلمع ياههمانرب یحارط -

 ياهتکرش يارب بسانم
 طسوتم و گرزب
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 ینیرفآراک يهرواشم
	يراذگهیامرس يژتارتسا یحارط -
	يراذگهیامرس و اههدیا یبایزرا ياهدنیآرف و راتخاس یحارط -
	اهمیت یگدامآ نازیم و یگتسیاش یبایزرا -
	اههدیا یجنسرابتعا و یبایزرا -
	یپآتراتسا ياهمیت تکرح يهشقن و دشر ریسم یحارط -
	اپون ياهراکوبسک يربهار و گنیروتنم ،شزومآ -

o راکوبسک یحارط	
o یبایرازاب يژتارتسا	
o رازاب هب دورو يژتارتسا	
o لوصحم یحارط	
o شورف و یبایرازاب تایلمع	
o راکوبسک یحارط رد یلام ثحابم	
o ياهیامرس يدنبهجدوب	
o راکوبسک يراذگشزرا	
o ناراذگهیامرس هب هئارا	

	اهنآ تفرشیپ تیعضو یبایزرا و اهپآتراتسا درکلمع رب تراظن -
	هعسوت و يروآون ياهلدم یحارط -

 

 ،يروآون زکارم يارب بسانم
 و دشر زکارم ،اههدنهدباتش
 ناراذگهیامرس ياهتکرش
 متسیسوکا و ریذپرطخ
 ینیرفآراک

 ینامزاس یشزومآ ياههرود يرازگرب
	گنیدنرب و یبایرازاب يهزوح ياههرود -
	راکوبسک يهعسوت و ینیرفآراک يهزوح ياههرود -
	یمومع ياههرود -
	یشرافس و یصاصتخا ياههرود -
 )Courses	Training( .دییامرف هدهاشم اجنیا رد ار اههرود لماک تسرهف -

 ياهتکرش عاونا یمامت يارب
 کچوک و طسوتم ،گرزب

 )ManagementI	nterim( یتایلمع يزاسهدایپ و لوحت تیریدم
	ارجا و ياهرواشم تامدخ يزاسهدایپ تهج نامزاس اب یهارمه -
 يارجا روظنم هب نامزاس نورد میت يربهار و شزومآ ،داجیا ،یحارط -

 درکلمع یبایزرا و شیاپ ياهمتسیس يزاسهدایپ هارمه هب اههژورپ

 مامت هب ندوزفا لباق
 هرواشم تامدخ ياهجیکپ

	
 :تاظحالم •
	.دش دهاوخ دقعنم طوبرم تکرش اب بسانتم لازوپورپ یحارط و یجنسزاین زا سپ هرواشم ياهدادرارق -
 يوس زا هرواشم يهژورپ هب هتفای صیصخت ییارجا ياهورین یفرعم هارمه هب تکرش اب رواشم تقوهراپ یهارمه تروص هب يراکمه بلاق -

	.دنرادن ار یفاک یشخبرثا ،نیون راکوبسک ياضف رد وگتفگ تعاس دنچ ای ياهژورپ يهرواشم ياهبلاق .دشابیم ،تکرش
	.دنتسه راک یندشنادج ياهشخب زاین دروم ياهلمعلاروتسد و اهیجورخ ،راک دنیآرف يزاسدنتسم و هرواشم -
 روتسد رد زین ناریدم يزاسدنمناوت و شزومآ ،یصصخت يهرواشم تامدخ رانک رد اذل ؛دنشابیم رگیدکی رانک رد لاب ود شزومآ و هرواشم -

	.تفرگ دهاوخ رارق راک
 ددجم یحارط و فیرعتزاب دنمزاین تکرش ره يارب لودج رد هدشحرط نیوانع ،یتیریدم میت و تکرش غولب و یگدامآ نازیم هب هجوت اب -

	.تسا هدشن جرد دنتسم نیا رد ،لودج نیوانع زا کی ره تایئزج اذل و تسا
	يراشفا يداه دروم رد رتشیب تاعالطا کنیل -


