
(1397سال )موسسه بال انديشه سپااهن مشترک با دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن  -                    سمینار اه و کارگاه   اهی آموزشی وژیه بخش صنعت، بازرگانی و خصوصی  
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

9-66-43-161کارگاه آموزش بازاریابی الکترونیکی

Web Starter161-41-4کارگاه آموزشی 

کارگاه آموزشی آشنایی با بازار مبادالت ارزهای خارجی 

(F o re x)
165-82-55-8

14-1011-47-161کارگاه آموزشی برنامه ریزی و سازماندهی فروش

کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل زمان در پروژه 

EPCهای 
85-611-123-4

کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل هزینه پروژه در 

EPCپروژه های 
88-910-13

EPC810-1125-264-7کارگاه آموزشی تامین و تدارکات در پروژه های 

کارگاه آموزشی تخصصی مهندسی ارزش در پروژه ها 

(سطح یک و دو)
164-714-1724-27

Primavera2411-16کارگاه آموزشی تخصصی نرم افزار 

 Primaveraکارگاه آموزشی تخصصی نرم افزار 

(پیشرفته)
2415-2017-2217-224-9
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مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

کارگاه آموزشی تقسیم بندی و تعیین بازار هدف در 

STPبازار 
1616-199-1224-27

کارگاه آموزشی توسعه مهارت های فروش حرفه ای 

(مهارتی-کاربردی)
1613-16

کارگاه آموزشی جامع مدیریت پروژه بر اساس 

PMBOKاستاندارد 
401-13

کارگاه آموزشی جامع مدیریت پروژه بر مبنای ارزش 

EVPMکسب شده 
2419-2410-13

کارگاه آموزشی چگونگی تدوین مدل و طرح کسب و 

(کاربردی و مهارتی)کار 
166-96-9

8کارگاه آموزشی رفتار مصرف کننده

9-156-1612کارگاه آموزشی کارکنان ارزیابی و توسعه

5-162کارگاه آموزشی مدیریت تخصصی بازار

15-1512-912-166کارگاه آموزشی مدیریت محصول و برند

 جهت ارزیابی Comfarکارگاه آموزشی نرم افزار 

اقتصادی پروژه ها
1611-1419-2217-20

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي نارنجي رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، :توجه



(1397سال )موسسه بال انديشه سپااهن مشترک با دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن  -                    سمینار اه و کارگاه   اهی آموزشی وژیه بخش صنعت، بازرگانی و خصوصی  
عنوان دوره

مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

 Primavera Pert Masterکارگاه آموزشی نرم افزار 

زمانبندی با عدم قطعیت
1624-2721-2413-16

31-1628 کارگاه مدیریت فروش

26-1624-1213کارگاه نیاز سنجی آموزشی در سازمانها

24-1621 کارگاه کاوش در پایگاه اطالعاتی علمی

168-11( ProPosal)کارگاه شیوه نگارش پیشنهاد پژوهش 

10-167 کارگاه مقاله نویسی

Innovation1615-1812-155-8کارگاه آموزشی 

کارگاه آموزشی تجارت داخلی ایران و استفاده از 

فرصت ها
1626-29

23-2420-1621کارگاه آموزشی سازمان بازار محور

کارگاه آموزشی شناسایی و سنجش استرس های 

شغلی در محیط کار
1617-2114-1712-15

22-1619کارگاه آموزشی مدیریت استعداد ها

30-2627-1623کارگاه آموزشی مدیریت توانمند سازی کارکنان

9-136-2812-1625کارگاه مدیریت مهندسی در پروژه
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مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

2-31-162-815سمینار آموزشی بورس

3-72-86کارگاه مهارتهای تیم سازی و کارگروهی

7-316-830کارگاه مهارتهای فروشندگی

28-1927-818کارگاه تفکر استراتژیک

کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش 

فصلی
81-227-2824-25

5-234-822کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی

30-2229-821کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد

30-3129-830سمینار مجموعه مقررات ارزی در ایران

10-309-829سمینار حقوق صاحبان کاال در گمرک

6-85سمینار نقش اسناد حمل در بازرگانی خارجی

سمینار نکات کلیدی و تکنیکی های برتر در بازرگانی 

خارجی
826-274-512-13
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