« مديريت راهبردي كسب و كار » DBA
فیلم های آموزشی

کتاب صوتی اثر...

( دوبله به فارسی)

( دوبله به فارسی)

استفان کاوی

ردیف

جزوات آموزشی ( ترجمه به فارسی)

1

مباني فلسفي تئوري هاي سازمان
و مديريت

هفت عادت مردمان موثر

2

مديريت توسعه و تحول سازماني

شفاي زندگي

لوییز هی

علم بدست آوردن ثروت

باب پراکتور

براي هر مشکلي راه حل
معنوي وجود دارد

وین دایر

تکنيک هاي مذاکره

جورج والتر

مديريت ارتباط با مشتري

زبان بدن و تکنيک هاي
ارتباط غير کالمي

بیل اچسون

مديريت سرآمدي – تعالي سازماني

چگونه فروش خود را چند
برابر کنيد

برایان تریسی

مديريت پروژه

چگونه اهداف فروش خود را
محقق کنيد

نیدو کوبین

3

4

5

6

7

8

اقتصاد مديريت

استراتژيهاي مديريت منابع انساني

سيستم هاي اطالعات مديريت

9

تجزيه و تحليل الگوهاي کمي در
تصميم گيري

11

11

مشتري مداري

قدرت کالم موثر در فروش
موفق

جورج والتر

قانون طاليي فروش

تونی الساندرا

مديريت استراتژيک

ابزارهای آموزشی :
21جزوه آموزشي12 ،فيلم آموزشي22 ،کتاب صوتي آموزشي  ،بهره مندي از تيم استادان راهنما  ،مشاوره رايگان از
کلينيک مديريت و بهره مندي از اساتيد بين المللي.

شیوه آموزش:
در اين روش  ،ابتدا دانشپذيران از طريق مطالعه جزوه با موضوع آشنا شده سپس با مشاهده فييلم و شينيدن کتياب
صوتي اطالعات خود را تکميل مي نمايند  .دانشپذيران با ارسال سواالت به استادان راهنماي خيود بيه يکيي از روش
هاي فاکس  ،پست و يا پست الکترونيکي مي توانند در تمام طول مدت آموزش حضور خود را بر سرکالس احسياس
نمايند .ضمنا با تکميل و ارسال پرسشنيامه هاي سنجش توانايي و مهارت ها در هر بخش در پايان دوره بيا تجزييه و
تحليلي که از سوي کارشناسان مجرب مرکز صورت مي پذيرد مي توانند از مشاوره راييگان کلينييک مديريييت نييز
بهره مند گردند.

گواهینامه پایان دوره:
مرکز دانش پژوهان مديريت و رهبري ايرانيان به تمامي دانشپذيراني کيه موفيق بيه سيپري نميودن دوره خيود گردييده انيد ،
گواهينامه پايان دوره اهدا مي کند.
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