
بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی ترخیص  گمرکات2  185,000        

40ساعتدوره آموزشی مدیریت بانکداری اختصاصی3 بین المللی/ملی   185,000        

40ساعتدوره آموزشی مدیریت بانکداری شرکتی4 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت بازرگانی5  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی حسابرسی6  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی مدیریت قراردادها7  185,000        

بین المللی/ملی120ساعتدوره آموزشی مدیریت بیمه8  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی مدیر حسابداری فروش9  185,000        

بین المللی/ملی100ساعتدوره آموزشی بازاریاب بیمه10  185,000        

بین المللی/ملی60ساعتدوره آموزشی بازاریاب و فروشنده حضوری11  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی سرپرست ترخیص کاال12  185,000        

بین المللی/ملی120ساعت(بیمه) MBA دوره آموزشی مدیریت کسب و کار13  185,000        

225,000        

 قیمت به تومان گواهینامه پایان دوره شیوه آموزش ساعت آموزشعنوان دوره آموزشی

200ساعت(بازاریابی) MBA دوره آموزشی مدیریت کسب و کار

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

ردیف

بین المللی/ملی LMS , مجازی1  

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی



بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی حسابداری پیشرفته14  185,000        

                           

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی معامله گر تکنیکال بورس15  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی متصدی تنظیم اسناد مالی16  185,000        

بین المللی/ملی60ساعتدوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش17  225,000        

بین المللی/ملی120ساعتگرایش بانکداری (MBA) مدیریت حرفه ای کسب و کار 18  185,000        

بین المللی/ملی74ساعتدوره آموزشی بیمه گر بیمه های بازرگانی19  185,000        

40ساعتدوره آموزشی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی20 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی130ساعت(فروش) MBA دوره آموزشی مدیریت کسب و کار21  185,000        

40ساعتدوره آموزشی مدیر فروش22 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی50ساعتCRM دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری23  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی حسابدار مالیاتی24  185,000        

40ساعتدوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی25 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی بازاریاب26  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برندسازی27  185,000        

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی



بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی حسابداری شهرداری ها28  185,000        

بین المللی/ملی90ساعتدوره آموزشی حسابرس ارشد29  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی متصدی امور بانکی30  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی حسابدار دولتی31  185,000        

40ساعتدوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری32 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی بورس و تجارت الکترونیک33  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی فروشنده34  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت ایده ها ی کسب و کارآفرینی35  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی ارزیابی ریسک36  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی تحلیل گر بورس اوراق بهادار37  215,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت بانکداری الکترونیکی38  185,000        

بین المللی/ملی60ساعتدوره آموزشی معاون حسابرس39  185,000        

بین المللی/ملی75ساعتدوره آموزشی مدیریت اخالق حرفه ای40  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی مدیریت مالی و ریسک41  185,000        

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی



بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی شناسایی اصول بازار سرمایه42  185,000        

بین المللی/ملی150ساعتدوره آموزشی حقوق تجارت43  185,000        

بین المللی/ملی100ساعتدوره آموزشی مالیات ارزش افزوده44  185,000        

بین المللی/ملی60ساعتدوره آموزشی مدیریت امور اداری45  185,000        

بین المللی/ملی60ساعتدوره آموزشی مدیریت دولتی46  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی اقتصاد مقاومتی47  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت تکنولوژی48  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی49  185,000        

بین المللی/ملی70ساعت(تحلیل تکنیکال)دوره آموزشی مدیریت سرمایه در بورس50  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی مدیریت ریسک51  185,000        

بین المللی/ملی60ساعتدوره آموزشی مدیریت انبار52  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی تکنیک های فروش در ایران53  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی بورس54  225,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت صنعتی55  185,000        

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی



بین المللی/ملی50ساعت(فاندامنتال)دوره آموزشی تحلیلگر بورس 56  185,000        

بین المللی/ملی80ساعتدوه آموزشی مسئول صادرات ،واردات57  185,000        

بین المللی/ملی30ساعتدوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه58  185,000        

40ساعتدوره آموزشی حسابداری صنعتی پیشرفته59 بین المللی/ملی   185,000        

40ساعتدوره آموزشی حسابداری صنعتی مقدماتی60 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها61  185,000        

بین المللی/ملی70ساعتدوره آموزشی مدیریت بانکداری62  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی تحقیقات بازاریابی63  185,000        

40ساعتدوره آموزشی آشنایی با اصول مارکتینگ64 بین المللی/ملی   185,000        

40ساعتدوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات65 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی تجارت الکترونیک66  185,000        

40ساعتدوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری67 بین المللی/ملی   185,000        

40ساعتدوره آموزشی اقتصاد برای مدیران68 بین المللی/ملی   185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مدیر حسابرسی69  185,000        

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی



بین المللی/ملی80ساعتدوره آموزشی اصول و استراتژی های بازاریابی70  185,000        

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی مسئول قراردادها71  185,000        

50ساعت

بین المللی/ملی50ساعتدوره آموزشی کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص72  185,000        

بین المللی/ملی120ساعتدوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق تجارت بین الملل73  185,000        

40ساعتدوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد74 بین المللی/ملی   185,000        

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی

 LMS , مجازی


