مجتمع آموزشی امیرکب ری
ربگزار کننده دوره اهی مهندسی ،مدرییت و
مالی بازرگانی،گراکیف و زبان

شعبه چهارباغ باال
*ردواز شیراز،ابتدا ی چهارباغ باال،کوهچ 35

شعبه سعادت آباد
نیمسال اول 1401-1402

تقویم آموزشی دپارتمان مدرییت و مالی و بازرگانی
گروه آموزشیامیرکبیر کار رسمی خود را ازابتدا ی سال  93آغاز کرده و امید وار است با توهج هب تیم حرهفای و با تجرهبای هک رداختیار دارد آموزش اهی مناسبی را رداختیار دوست داران علوم مهندسی
قرار دهد و توانسته باشد قدمی ره چند کوچک رد راستای شیپ رفت هم وطنان زعزی رب دارد
*دارای مجهز رتین سیستم اهی مهندسی ربای ربگزاری دوره اهی مهندسی رداصفهان
* دارای فضایی دلنشین و آرام بخش ربای استراحت دانشجویان ( کاهف سرو)

1

* دارای سالن اختصاصی ربای دوره اهی مدرییتی

*ردواز شیراز،سعادت آباد,کوهچ شماره 2

شماره تلفن مجت عم
.31-36635020

چرا امیرکب ری

دوره اهی دپارتمان مدرییت و مالی بازرگانی
پودمان اه

تعدا د ساعت آموزشی

استاد

1

مدرییت ارشد کسب و کار –MBA

(حضوری)

 280ساعت

گروه اساتید

2

مدرییت ارشد کسب و کار –MBA

(آنالین)

 280ساعت

گروه اساتید

3

مدری عامل حرهف ای

110ساعت

4

پودمان جامع بازاریابی و فروش صفر ات صد

 40ساعت

گروه اساتید
دکتر محسن سیفی

5

پودمان جامع حسابدا ری صفر ات صد

 120ساعت

گروه اساتید

6

دوره صاردات ،واردات و رتخیص کاال
پودمان جامع بورس رد  6سطح (مقدماتی ،تکمیلی،پیشرفته )

 51ساعت

مهندس واعظی و تیم همراه

30ساعت 10+ساعت کارگاه

مهندس امیر امیدی

5

دوره صاردات ،واردات و رتخیص کاال

 39ساعت

مهندس واعظی و تیم همراه

6

رپورش کوچینگ کسب و کار

 52ساعت

دکتر اعتباری

ردیف

7

2

پودمان اه

دوره اهی دپارتمان مدرییت و مالی بازرگانی
دوره اه و کار گاه

3

ردیف

پودمان اه

تعدا د ساعت آموزشی

استاد

1

مدرییت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 20ساعت

رنگس غالمی

2

مدرییت مالی ربای مدریان غیر مالی

 20ساعت

دکتر حمید صانعی

3

حقوق کسب و کار

 20ساعت

علیرضا شریف منش

4

حسابدا ر مالیاتی

 30ساعت

فرزاد اهلل یاری

5

حسابدا ر صنعتی

60ساعت

مهندس امیر امیدی

7

مدرییت ربند

30ساعت

دکتر سیفی

ردیف

کارگاه اه

تعدا د ساعت آموزشی

استاد

1

ژرنال فروش

 4ساعت

دکتر سیفی

2

اقنون کار

 4ساعت

علیرضا شریف منش

3

بازاریابی تلفنی

6ساعت

دکتر سیفی

4

اصول شخصیت شناسی رد کسب و کار

 6ساعت

دکتر اعتباری

5

اصول قرارداد نویسی

6ساعت

علیرضا شریف منش

6

م کاتبات اداری

 4ساعت

علیرضا شریف منش

تق ویم آم وزش ی نیمسال اول 1401 -1402

4

ر د یف

عنوان

زمان

محل اجرا

1

کارگاه بازاریابی تلفنی

 18فرودین 1401

سالن سمینار شعبه چهارباغ

2

سمینار فروش

 25فروردین ماه 1401

سالن سمینار شعبه چهارباغ

3

سمیناراصول قراردادنویسی

 1اردتشهبی ماه 1401

سالن سمینار شعبه چهارباغ

4

شروع دوره MBAبهار

17اردتشهبی ماه 1401

کالس مدرییت شعبه سعادت آباد

5

شروع دوره حسابدا ری گروه اول

 17اردتشهبی ماه 1401

کالس حسابدا ری شعبه سعادت آباد

6

گردهمایی اساتید دوره MBA

22اردتشهبی ماه 1401

سالن هتل مشاهیر

7

شروع دوره بازاریابی و فروش

 22اردتشهبی ماه 1401

شعبه سعادت آباد

8

شروع دوره بورس

 22اردتشهبی ماه 1401

شعبه سعادت آباد

9

شروع دوره حسابدا ری گروه دوم

 25اردتشهبی ماه 1401

کالس حسابدا ری شعبه سعادت آباد

10

شروع دوره صاردات و واردات  ،رتخیص کاال

 28اردتشهبی ماه 1401

اعالم می گردد

11
12

کارگاه اصول قرارداد نویسی
کارگاه شخصیت شناسی

 10و  11خرداد ماه 1401

سالن سمینار شعبه چهارباغ

 19خرداد ماه 1401

سالن سمینار شعبه چهارباغ

13

کارگاه م کاتبات اداری

 26خرداد ماه 1401

سالن سمینار شعبه چهارباغ

تقو یم آ موز شی نیمسال اول 1401 -1402
ر د یف

عنوان

زمان

محل اجرا

14

شروع پودمان حسابدا ری صفر ات صد

 15تیر ماه 1401

کالس حسابدا ری-شعبه سعادت آباد

15

ربگزاری کارگاه ژرنال فروش

 24تیر ماه 1401

سالن سمینار-شعبه چهارباغ

25تیر ماه 1401

سالن MBA-شعبه سعادت آباد

16

با موضوع

WORKSHOP MBA

17

شروع دوره مدرییت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 28تیر ماه 1401

شعبه سعادت آباد

18

شروع مدرییت مالی ربای مدریان غیر مالی
شروع تحلیل تکنی کال بورس و بازاراهی ما یل

 5مرداد 1401

شعبه سعادت آباد

6مرداد 1401

شعبه سعادت آباد

20

ربگزاری کارگاه اقنون کار

 7مرداد ماه 1401

سالن سمینار-شعبه چهارباغ

21

شروع دوره حسابدا ر مالیاتی

 7مرداد ماه 1401

شعبه سعادت آباد

22

شروع دوره مدری بازاریابی و فروش

 7مرداد ماه 1401

شعبه سعادت آباد

23

شروع دوره MBAاتبستان  -حضوری

 9مرداد ماه 1401

سالن -MBAشعبه سعادت آباد

24

شروع پودمان جامع حسابدا ری صفر ات صد

 11مرداد ماه 1401

کالس حسابدا ری شعبه سعادت آباد

25

شروع دوره صاردات و واردات و رتخیص کاال

 11مرداد ماه 1401

اعالم می گردد

26

شروع دوره MBAاتبستان  -آنالین

 18مرداد ماه 1401

آنالین

19

5

ربگزاری دورهمی اساتید

MBA

تقو یم آ موز شی نیمسال اول 1401 -1402
ر د یف

عنوان

زمان

محل اجرا

27

شروع دوره حسابدا ری صنعتی

 19مرداد ماه 1401

شعبه سعادت آباد

 21مرداد ماه 1401

اعالم می گردد

 28مرداد 1401

سالن سمینار-شعبه چهارباغ
سالن سمینار-شعبه چهارباغ

28

30

ربگزاری کارگاه اصول قرار داد نویسی
ربگزاری کارگاه شخصیت شناسی

 4شهریور ماه 1401

31

شروع دوره مدرییت ربند

9شهریور ماه 1401

شعبه سعادت آباد

32

ربگزاری م کاتبات اداری

 11شهریور ماه 1401

سالن سمینار-شعبه چهارباغ

33

همایش زبرگ مدرییت

 15شهریور ماه 1401

اعالم می گردد

34

ربگزاری بازاریابی تلفنی

 18شهریور ماه 1401

سالن سمینار-شعبه چهارباغ

35

شروع پودمان حسابدا ری

20شهریور ماه 1401

شعبه سعادت آباد

29

6

ربگزاری WORKSHOP MBA

اطالعات تماس با مجتمع آموزشی امیرکب ری

شماره دپارتمان مدرییت و مالی بازرگانی09022013379:
شماره دپارتمان مدرییت و مالی بازرگانی09022013379:
ینس گ ا مج
ت
م
ا تا ر م ع Amirkabir.in:
اینستاگرام مدرییت و مالی بازرگانیAmirkabir.fm:

ی مج
ت
م
سا ت ع www.Amirkabir.in:
شعبه سعادت آباد :میدا ن آزادی (ردواز شیراز) -خیابان سعادت آباد –کوهچ شماره  2نوانیان
شعبه چهارباغ باال :میدا ن آزادی (ردواز شیراز)-ابتدا ی چهار باغ باال -کوهچ 35
7

موفقیت راز ندا رد ،بلکه را ه دارد  .......راه موفقیت را از ما بیاموزید...

ش مج
ت
م
ماره ع 031-36635020:

