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1

جزوات آموزشی ( ترجمه به

فیلم های آموزشی

کتاب صوتی اثر...

فارسی)

( دوبله به فارسی)

( دوبله به فارسی)

قانون جذب را در کار و زندگي خود
فعال کنیم

جک کنفیلد

مهارتهاي عمومي مديريت و
مسائل جاري

2

مسائل جاري مديريت
اجرايي واحدهاي تولیدي ،
خدماتي و طرح هاي عمراني

اثر مرکب

دارن هاردی

3

مديريت سازمانهاي پیچیده

اهداف زندگي خود را محقق کنید.

برایان تریسی

4

تحلیل رفتاري و مديريت
منابع انساني

تمرين هاي قدرتمند براي افزايش
اعتماد بنفس

اورول ویلسون

5

مديريت زمان

مذاکره چريکي و تکنیک هاي
کاربردي چانه زني

زیگ زیگال

6

مديريت تکنولوژي و نوآوري

ايجاد انگیزه خريد در مشتري

وارن گرشس

7

بازاريابي

مهارتهاي کاربردي فروش

جیم کت کارت

8

اصول و فنون مذاکره

روابط فروش در عصر جديد

جرج والتر

9

مديريت روابط عمومي

قوانین شکست ناپذير اعتماد به نفس

برایان تریسی

11

حسابداري مديريت

حسابداري مديريت

ابزارهای آموزشی:
 01جزوه آموزشي 01 ،فیلم آموزشي9 ،کتاب صوتي آموزشي ،بهره مندي از تیم استتادان راهنمتا ،مشتاوره رايگتان از کلینیتک
مديريت و بهره مندي از اساتید بین المللي.

شیوه آموزش:
در اين روش ،ابتدا دانشپذيران از طريق مطالعه جزوه با موضوع آشنا شتده ستپس بتا مشتاهده فتیلم و شتنیدن کتتاب صتوتي
اطالعات خود را تکمیل مي نمايند  .دانشپذيران با ارسال سواالت به استادان راهنماي خود به يکي از روش هاي فاکس  ،پستت
و يا پست الکترونیکي مي توانند در تمام طول مدت آموزش حضور خود را بر سرکالس احساس نمايند .ضمنا با تکمیل و ارسال
پرسشنتامه هاي سنجش توانايي و مهارت ها در هر بخش در پايان دوره با تجزيه و تحلیلتي کته از ستوي کارشناستان مجترب
مرکز صورت مي پذيرد مي توانند از مشاوره رايتگان کلینیتک مديريتت نیز بهره مند گردند.

گواهینامه پایان دوره:
مرکز دانش پژوهان مديريت و رهبري ايرانیان به تمامي دانشپذيراني کته موفتق بته ستپري نمتودن دوره ختود گرديتده انتد ،
گواهینامه پايان دوره اهدا مي کند.
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