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 به نام خدا

 

راستین وکارکسب مدرسه  
وکارکسبراهبری  یهامهارتمرکز کوچینگ و آموزش   

 

http://www.rastinbs.com/


 

 

 

 

 سالم قدرگرانزعزی 

، ت مشاوره و کوچینگ رد سازمانجلساآموزشی و  یاهدورهنحوه اجرا و توضیحات تکمیلی ربای ربگزاری  ،اهدورهفهرست عناوین 
 است. شدهاراهئموسسه یا شهر شما رد این ربوشور 

 ییرات طبق نظرات وکان ایجاد تغ صد رد صد قطعی نبوده و ام  صورتهبرد این ربوشور  شدهاراهئاست هک مطالب  ذکراقبل
 سازمانی شما با توافق طرفین وجود دارد. یاهخواسته
با  لطفا  رد این ربوشور دارد  شدهراهئامتفاوت از مطالب  یاهسرفصلشما تمایل هب ربگزاری دوره خاص با  سازمان هکیردصورت  ضمنا  

کاران ما مطرح نمادیی.  هم
 ما رد تماس باشید: با توانیدیم د ر صورت وجود رهگوهن رپسش 

 50506065090 تلفن همراه:
50506065090 

 590-66906060 دفتر مجموهع:
 ارادتمند شما

 دکتر سروش صفدریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برخی از سازمانهایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم

 

 برای دیدن نظرات برخی از شرکت کنندگان دوره های قبلی ما کلیک نمایید

https://www.drsafdarian.com/photos/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توضیحات عنوان موضوع

ن
ما

ز
ت( 

اع
س

(
 

 هزینه دوره

 )تومان(

 سازمانی

 سخنرانی

 003330333 8 روزه آموزش سخنرانی یککارگاه  سخنرانی ویژه مدیرانآموزش مقدماتی 

 405330333 6 مقابله با ترس از سخنرانی روزهیککارگاه  کارگاه ترس از سخنرانی ویژه مدیران

 003330333 4 سازی یک سخنرانیکارگاه نیم روزه برای آماده پیکربندی سخنرانی ویژه مدیران

 ویژه مدیرانطراحی فوری سخنرانی 
کارگاه نیم روزه طراحی سخنرانی برای مدیرانی که 

 برای سخنرانی وقت کم دارند
4 003330333 

 ترفندهای سخنرانی بداهه ویژه مدیران
های بدون کارگاه نیم روزه برای اجرای سخنرانی

 کاری آمادگی قبلی در جلسات کاری و غیر
4 003330333 

ویژه  میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی

وکار، مدیران عامل و صاحبان کسب

 مدیران ارشد

چگونه مخاطبان را میخکوب کنید تا متوجه نشوند 

 چطور زمان گذشته است
4 003330333 

دوره جامع فن بیان و سخنرانی ویژه 

 مدیران

 جلسه 6تعداد جلسات 

 نفر 30ظرفیت حداکثر 
33 705330333 

شروع، پایان و ساختار سازی سخنرانی 

 ویژه مدیران
 003330333 4 سازی یک سخنرانیکارگاه نیم روزه برای آماده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوعات هایسرفصل



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 توضیحات عنوان موضوع

ن
ما

ز
ت( 

اع
س

(
 

 هزینه دوره

 )تومان(

 سازمانی

 وکارکسب

 

 05303330333 444 ساعته هرماه یک جلسه( 6جلسه  34) دوره بلندمدت یکساله بیشتر از یک مدیر

 ایدوره جامع ستارگان مدیریت حرفه

ای و کسب های اولیه و مهم مدیران حرفهمهارت

 نتایج بزرگ از کارکنان فعلی

 ساعته( 4جلسه  6)

34 3505330333 

سیستم سازی فوق پیشرفته ویژه 

 وکارمدیران عامل و صاحبان کسب

چگونه با استفاده از مهارت سیستم سازی کمتر 

 وری باالتری را تجربه کنیمکارکنیم و بهره
46 003330333 

 دوره ژنوم مدیران برتر

شرکت اول جهان  533مشخصه اصلی مدیران  4

مدیر  47333( بر اساس تحقیق روی 533)فورچون 

 برتر 

8 603330333 

 برای تیم فروش کوچینگ حرفه ای
های  Target گذاریبا فراگیری اصولی مهارت هدف

 خود را جابجا کنیدفروش 
8 603330333 

گیری ویژه صاحبان مهارت تصمیم

 وکار و مدیران عاملکسب

 Decision Making به نظر شما برای یک مدیر از

 تر چیست؟مهم
6 405330333 

نوابغ مدیریت ویژه مدیران عامل، 

 وکارمدیران ارشد و صاحبان کسب

 رشداگر همیشه خسته از کار هستید ولی کارتان 

 کند این دوره مختص شما استنمی
8 603330333 

 افزایش عملکرد و بازدهی
افزایش عملکرد و بازدهی شخصی و کارکنان ویژه 

 مدیران ارشد
4 003330333 

وکار ویژه صاحبان رهبری کسب

 وکار و مدیران عاملکسب
 003330333 4 آیا رهبری و مدیریت یکی است؟

 

 

 

 

 

 موضوعات هایسرفصل



 

 
 

 

 

 

 

 

 توضیحات عنوان موضوع

ن
ما

ز
ت( 

اع
س

(
 

 هزینه دوره

 )تومان(

 سازمانی

 وکارکسب

 

برگزاری جلسات کاری مؤثر ویژه مدیران 

 عامل و مدیران ارشد

نتیجه و هدف، بیجلسات طوالنی، متعدد، بی

 ...کننده خسته

 برایتان آشنا نیست...؟!

4 003330333 

استخدام و اخراج های مصاحبه، تکنیک

 ویژه مدیران

وکاری را تضمین مهارتی که حیات و سقوط هر کسب

 کندمی
4 003330333 

 003330333 4 العاده برای حل مسائل سازمانهای فوقتکنیک مهارت حل مسئله ویژه مدیران ارشد

ریزی ویژه مدیران مدیریت زمان و برنامه

 ارشد

کارکنان برای بهترین استفاده از زمان خود و 

 العادهدستیابی به نتایج فوق
4 003330333 

پیشرفت 

 شغلی

 003330333 4 که هر  نیروی کاری باید بداندمهارت اساسی  43 های شغلیمهارت

اصول کارتیمی ویژه کارشناسان و 

 کارکنان
Team Work 4 003330333 

نگاری و ارسال ایمیل در اصول نامه

 وکارکسب

وکارهای اداری و ایمیل جز ضروریات کسبهای نامه

 امروز است
4 003330333 

  

 موضوعات هایسرفصل



 

 
 

 

 

 

 

 

 توضیحات عنوان موضوع

ن
ما

ز
ت( 

اع
س

(
 

 هزینه دوره

 )تومان(

 سازمانی

 فروش

دوره جامع مدیریت فروش ویژه مدیران و 

 کارشناسان فروش

های جامع و کاربردی برای طراحی فرایند تکنیک

منظور دستیابی به رشدها فروش فروش به

 ساعته( 0جلسه  7متحیرکننده )

33 4000330333 

 دوره جامع ستارگان فروش

درامد را به  %83 فروشندگان %33دانستید که آیا می

 های جادویی برای باالدهند؟ راهخود اختصاص می

 ساعته( 4جلسه  6بردن میزان درامد خود و سازمان )

34 3505530333 

 فروشنده ثروتمند
بردن فروش و  العاده برای باالهایی خارقتکنیک

 کسب درامد بیشتر
46 003330333 

مدیریت فروش ویژه مدیران و 

 سرپرستان فروش

گری برای رسیدن به اصول کوچینگ و مربی

 های فروشهدف
8 603330333 

 مذاکره برای برد ویژه تیم فروش
رساندن مذاکرات مهارت مذاکره برای به نتیجه 

 فروش
4 003330333 

ارتباطات و خدمات مشتریان ویژه مدیران 

 CRMفروش و 

روابط مثبت، پایدار و درازمدت با مشتریان نتیجه 

 گیریدهایی است که در این دوره فرامیتکنیک
4 003330333 

 003330333 4 کندارائه هر چیزی ارزش آن چیز را مشخص می رازهای سخنرانی و پرزنت محصول

مهارت گوش دادن به مشتری ویژه 

 ایکارشناسان فروش و فروشندگان حرفه
 003330333 4 گوش دادن یا شنیدن، مسئله این است

 و اعتراضات به ای حرفه پاسخگویی

  شاکی مشتریان

 به پاسخگویی برای ای حرفه فوق تکنیکهای

 خریداران متداول اعتراضات
4 003330333 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات هایسرفصل



 

 
 

 

 

 

 

 

 توضیحات عنوان موضوع

ن
ما

ز
ت( 

اع
س

(
 

 هزینه دوره

 )تومان(

 سازمانی

 فروش

 003330333 4 های فروش آنالین در دنیای امروزمهارت فروش آنالین ویژه مدیران ارشد فروش

 های پیچیدهاتمام فروش
ترین های اتمام فروش که یکی از سختتکنیک

 است. های فروشقسمت
4 003330333 

ترفندهای متقاعدسازی ویژه تیم فروش و 

 بازاریابی

شده متقاعدسازی ترفندهای کاربردی و اثبات

Persuasion در جلسات فروش و بازاریابی 

8 603330333 

46 003330333 

بازاریابی محتوا ویژه مدیران ارشد و 

 استراتژیست های فروش و بازاریابی

های های نوین بازاریابی و شبکهروشاستفاده از 

 وکاراجتماعی برای رشد کسب
6 405330333 

 بازاریابی

 Value کارگاه ارزش پیشنهادی

Proposition  ویژه مدیران فروش و

 ایفروشندگان حرفه

 کندچه عواملی محصول یا خدمات شما را متمایز می

 دشوو باعث ایجاد انگیزه خرید در مشتریانتان می
4 003330333 

های کسب درامد مختص دوره جامع مدل

مدیران ارشد فروش و استراتژیست های 

 فروش

بردن سهم  تکنیک و مدل درآمدی برای باال 53

 فروش در هر بازاری

 ساعته( 0جلسه  43)

03 4000330333 

بازاریابی ویروسی ویژه مدیران و 

 استراتژیست های بازاریابی

 43اید که چرا تبلیغات کالمی کردهآیا تا اآلن فکر 

 برابر مؤثرتر از تبلیغات سنتی است؟
4 003330333 

های بازاریابی بر اساس چرخه تکنیک

 محصول

العاده کاربردی و متناسب با هر های فوقتکنیک

 مرحله از چرخه تولید محصول
4 003330333 

 تعیین بودجه بازاریابی
تعیین بودجه  ها و نکات اساسی و مهم درتکنیک

 بازاریابی
4 003330333 

 

 

 

 

 

 موضوعات هایسرفصل



 

 
 

 

 

 

 

 

 توضیحات عنوان موضوع

ن
ما

ز
ت( 

اع
س

(
 

 هزینه دوره

 )تومان(

 سازمانی

ارتباط 

 مؤثر

 003330333 4  وکارهای ارتباط مؤثر در کسبمهارت

ترفندهای متقاعدسازی ویژه مدیران 

 عامل و مدیران ارشد

شده متقاعدسازی ترفندهای کاربردی و اثبات

Persuasion  در جلسات کاری سازمانی و

 غیرسازمانی

8 603330333 

46 003330333 

زنی در مذاکرات ویژه ترفندهای چانه

 های فروشگروه

زنی ویژه مدیران و ای و اموثر چانهترفندهای حرفه

 کارشناسان فروش

8 603330333 

46 003330333 

کاریزما و شخصیت کاریزماتیک ویژه 

 مدیران عامل و مدیران ارشد

چگونه بدون اعمال قدرت و زور کارکنان را راهبری و 

 مدیریت کنیم
4 003330333 

مدیریت کارکنان و روابط سازمانی ویژه 

 مدیران ارشد

از بروز بحران میراسموس در  مدیران چگونه باید

 سازمان جلوگیری کنند!
4 003330333 

 فن بیان در فروشندگی و مشتری مداری
ویژه کارشناسان فروش و واحدهای ارتباط با 

 CRMمشتری 
4 003330333 

ارتباط مؤثر فوری با مشتریان و 

 رجوعارباب
 003330333 4 سخنرانی آسانسوری یا ارتباط مؤثر فوری

موفقیت زا ویژه  MIND SETطرز فکر 

 مدیران

کلیدی برای موفقیت در روابط سازمانی هایی مهارت

 و شخصی
6 405330333 

های مذاکره و ارتباط مؤثر دوره تکنیک

 ویژه مدیران فروش و فروشندگان
 405330333 6 مهارتی که هر فرد فارغ از شغلش باید بداند

 

 

 

 

 موضوعات هایسرفصل



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه برگزاری سمینار توسط دکتر سروش صفدریان 

 صد هزار تومانساعت(: دو میلیون و نه 4)از نیم ساعت تا روزه های یکبرنامه 

 صد هزار تومانساعت: سه میلیون و نه 8ساعت تا  4های بیش از برنامه 

 های دوروزه: هفت میلیون تومانبرنامه 

 

 

 هزینه مشاوره و کوچینگ کسب و کار با دکتر سروش صفدریان 

  دقیقه یک میلیون و صد هزار تومان 55هر 

 

 

 BUSINESS COACHING صورت اختصاصی(ساله دکتر سروش صفدریان )بهیک 

 43  ای )ماهیانه(: دقیقه 45جلسه کوچینگ تلفنی  43ساعته +  4جلسه حضوری

 سی و نه میلیون تومان

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و یآموزش هایدوره معرفی

  اجرا نحوه

 



 

 
 

 

 

 

 

 (اختصاصی صورتبه) صفدریان سروش دکتر سالهیک مشاوره و کوچینگ

 

 

 + (یک جلسه ماهیانه)  ساعته 4 حضوری جلسه 21

 (دو تماس ماهیانه) ایدقیقه 44 تلفنی کوچینگ جلسه 14

 

 شرکت یک یا باشید داشته مالصدرا خیابان در کوچک فروشی شیرینی یک که کندنمی فرقی اصال

 العادهفوق هایقابلیت و مزایا حالت هر در. کنید مدیریت را پرسنل صد از بیش با بزرگ تبلیغاتی

 امکانات شرایط، بیزینسی هر .کرد خواهد زیادی کمک شما کار و کسب رشد به قطعا کوچینگ بیزینس

 و کسب مورد در است ممکن شده، شرکت یک رشد باعث که هاییروش و دارد را خود ویژۀ وضعیت و

در دوره . شود بازگشتبی و بیهوده هایهزینه و زمان صرف باعث آن از بدتر و ندهد جواب شما کار

 ارینحصا و شخصی کامال و شماست کار و کسب مختص فقط و فقط که هاییراهنمایی با کوچینگ بیزینس

 دیبزن رقم را کار و کسب در موفقیت تامیکنیم   کمک شما به است،

 

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین 

روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و همه افرادی که برای ارتقا مهارتهای خود ارزش قائل 

 هستند. 

 

 

 از عبارتند افراد و ها سازمان برای کار و کسب کوچینگ در دستاوردها از برخی: 

 سودآوری و درآمد فروش، افزایش 

 غیرضروری هایهزینه کاهش 

 کاری راندمان بهبود 

 فرآیندها وریبهره افزایش 

 کارکنان خروج نرخ کاهش 

 استعدادها حفظ و جذب 

 مشتری حفظ و مداریمشتری 

 بازاریابی هایاستراتژی اثربخشی افزایش 

 مشتری نظر در جایگاه سهم و بازار سهم افزایش 

 کار و کسب برند جایگاه تقویت 

 فردی و سازمانی مالی رکود بر غلبه 

 وکار کسب و فردی توسعه راه نقشه تدوین 

 سرمایه و زمان مدیریت 

 کار و کسب از محافظت 

 موفقیت مسیر فردی در پنهان های مانع و ها پتانسیل و ها ظرفیت کشف 

 ... و

 
 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 

 
 
 

 
 

 مدیر یک از بیشتر یکساله بلندمدت دوره

 

 

 ساعته 6جلسه  14 –ساعت  244

 

 

 ایا از  شرکت در دوره های مختلف کسب و کار خسته شده اید؟

 سود کسب و کارتان نمی بینید؟ایا هر چقدر دوره میروید نتایج آن را در خروجی ها و 

 اگر هم پیدا شود شود هیچ کارمندی نمیواند کارها را مثل شما انجام دهد؟ 

 یا اگر شما در محل کار نباشید کارمندان کار نمیکنند؟

 انقدر سرتان شلوغ است که فرصت بازاریابی و فروش ندارید؟

 با روشهای صحیح استخدام و رشد پرسنل اشنا هستید؟

برابری در کسب و کار  4واهید با روشهای متنوع افزایش درامد اشنا شوید تا دست کم رشدی ایا میخ

 خود را تجربه کنید؟

 با اهرم های مدیریت آشنا هستید؟

 

ن و کارمندان، صاحبان کسب و کار، افرادی مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسا

خود  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و که در آینده نزدیک به پست های مدیریت ارتقا می یابند 

 . ارزش قائل هستند

 
 

 زمان مدیریت 

 مدیریت انگیزه 

 یادگیری و بهبود فردی 

  روش های استخدام 

 مدیریت و انگیزش کارکنان 

 واگذاری کارها 

 سیستم سازی 

 ساختن تیم قدرتمند 

 شتاب دادن بهرشد کسب و کار 

 تحلیل محیط کسب و کار 

 44 روش افزایش و توسعه درامد 

 روشهای پیروزی در فروش و مدیریت تیم های فروش 

 بررسی فیلم های واقعی از کسب و کار های مختلف 

 

 

 

 

 
 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 فروش های استراتژیست و فروش ارشد مدیران مختص درامد کسب هایمدل جامع دوره

 

 

 ساعته 0 جلسه 23 –ساعت  03

 

 

هر کسب و کار موفقی در دنیا از مدلهای مختلف کسب و کار برای افزایش بهره وری و رشد فروش 

مدلی را برای اداره ندارند قطعا به زودی به خود استفاده میکند. کسب و کارهایی که برای خود 

مدل درامدی کسب و کار آشنا میکنیم که  44مشکالت زیادی بر میخورند. در این دوره شما را با 

 تضمین میکنیم کسب و کار شما را متحول میکند و رشد انفجاری را در درامد خود تجربه میکنید.

یترین برندهای دنیا به دست آمده است و نشان مدل نتیجه بررسی و تحقیق و مشاهده قو 44این 

 درصدی را به دست می آورند.2333و  433میدهد که این کسب و کارهای موفق چگونه رشدهای 

 

 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 

 

 معرفی عناصر یک مدل کسب و کار موفق 

 اصول طراحی و ایجاد یک کسب و کار موفق و پر سود 

  معرفی مثلث جادویی ودل کسب و کار 

  الگو  و مدل درامدی برای کسب و کار 44ارائه 

 یاده سازی دقیق مدلهاارائه مثالهای مفصل از هر کسب  و کار برای پ 

 بررسی فیلم های واقعی از کسب و کار های مختلف 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 کار و کسب ایجاد و کارافرینی جامع دوره

 

 ساعته 0 جلسه 21 –ساعت  06

 

 

 

است که برای کسب درامد بیشتر تالش میکند. انگیزه  ایجاد کسب و کار و کارافرینی آرزوی شخصی

 های کارافرینی در انسانها متفاوت است اما هدف همه آنها قطعا کسب سود است.

حال برخی بعلت نداشتن آگاهی و دانش الزم در خصوص ایجاد کسب و کار بعضا نه تنها سودی کسب 

 ن ورشکست میشوند.نمی کنند بلکه بعد از کلی زحمت و هزینه با ضررهای سنگی

باید قبول کنیم که کارافرینی در کنار عالقه یک علم است و با دانستن این علم میتواند در کنار 

 جلوگیری از ضررهای آتی سودهای فراوانی را به دست آورد.

 در این دوره به صورت علمی مراحل ایجاد یک کسب و کار را بررسی میکنیم.

 

 

 

همه و وپا، افرادی که درصدد ایجاد کسب و کار هستند، کارافرینان آپها، کسب و کارهای ن استارت

 .خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه افرادی 

 

 

 

 تعریف دقیق مشتریان کسب وکار 

 چگونه محصولتان را طراحی کنید و بسیازید 

 چه کارهایی را برای مشتریانتان میتنوانید انجام دهید 

  محصوالتتان دست می یابندمشتریانتان چگونه به 

 چگونه از محصوالتتان درآمد کسب کنید 

 طراحی مدل کسب و کار 

 تعیین چارچوب قیمت گذاری 

  مفهومMPV 

  مفهومValue proposition  

 محاسبه هزینه جذب مشتری جدید 

 چگونه کسب و کارتان را اندازه گیری کنید 

 بررسی فیلم های واقعی از کسب و کار های مختلف 

 و ...

 
 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 ایحرفه مدیریت ستارگان جامع دوره

 

 

 ساعته 4جلسه  6  -ساعت  14

 

 

کارهای کوچک ارائه خواهد وهایی کاربردی برای مشکالت رایج مدیران کسبحلراه دوره جامعدر این 

پشت هر . تر سازدبخشتر و لذتسیار شیرینتواند زندگی شما را به عنوان مدیر بشد. این دوره می

کار را به اینجا رسانده وکار موفق یک شخص با اراده وجود دارد که کارها و تصمیماتش کسبوکسب

 !توانید آن شخص باشیداست! شما می

 

 

 

 

 

 

ن و کارمندان، صاحبان کسب و کار، افرادی مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسا

خود  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و که در آینده نزدیک به پست های مدیریت ارتقا می یابند 

 . ارزش قائل هستند

 

 

  و کارتحلیل فضای کسب 

  روش های استخدام 

 مدیریت و انگیزش کارکنان 

 واگذاری کارها 

 ساختن تیم قدرتمند 

 شتاب دادن به رشد کسب و کار 

 بررسی فیلم های واقعی از کسب و کار های مختلف 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 مدیران ویژه مدیریت نوابغ

 

 

 ساعته 4جلسه  1 –ساعت  8

 

 

ایا شما هم جزو آن دسته از مدیرانی هستید که فکر میکنید هرگز کارمند خوب پیدا نمیشود؟ اگر 

هم پیدا شود شود هیچ کارمندی نمیواند کارها را مثل شما انجام دهد؟ یا اگر شما در محل کار نباشید 

 است که فرصت بازاریابی و فروش ندارید؟کارمندان کار نمیکنند؟یا انقدر سرتان شلوغ 

 

 

 

 

 

 

 

ن و کارمندان، صاحبان کسب و کار، افرادی مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسا

خود  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و که در آینده نزدیک به پست های مدیریت ارتقا می یابند 

 . ارزش قائل هستند

 

 

 زمان مدیریت 

 مدیریت انگیزه 

 یادگیری و بهبود فردی 

  روش های استخدام 

 مدیریت و انگیزش کارکنان 

 تفویض اختیار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 ارشد مدیران و وکارکسب صاحبان و عامل مدیران ویژه پیشرفته فوق سازی سیستم

 

 

 ساعته 4جلسه  4 - ساعت  26

 

 

کردند.  سازیسیستم اولقبل رسیدن به سودهای هنگفت،  ،کسب و کارهای موفق جهان

 و نشود کاروکسب جزئیات درگیر مجموعه مدیر کندمی کمک که است علمی «سازیسیستم»

 صاحب اگر .کندمی کار خودش حضور بدون حتی که کند تبدیل سودآوری سیستم به را کارشوکسب

 مفرط، خستگی جز راهی هیچ است الزامی همیشه کار محل در شما حضور ولی هستید کاروکسب

 ردنک کار ترسریع یا بیشتر با که دانندمی موفق کارآفرینان !ندارید کاروکسب افت و شدن انگیزهبی

 کنندمی درست سیستمی هاآن. است الزم هااین از بیش چیزی و رسید بزرگ هایموفقیت به تواننمی

 آن موقع. شود ایجاد سود و برود پیش خوبیبه کارها اغلب خودشان دخالت حداقل با شودمی باعث که

 پایانبی جزئیات از را خود و کنید عوض کاروکسب صاحب عنوانبه را خودتان دیدگاه که رسیده

 .کنید آغاز «سازسیستم» عنوانبه را جدیدی زندگی و برهانید وکارتانکسب

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . هستند

 

 

 یک ذهنیت  SYSTEM MAN 

 فردی سیستم سازی 

 کاروکسب سیستم سازی 

 قدرتمند تیم تشکیل 

 کاروکسب اجزای شناخت 

 وکارکسب اسناد ساخت 

 وکارکسب فرایندهای طراحی و ثبت 

 کاروکسب سیستمی تحلیل 

 فرایندها سازیبهینه 

 وکارکسب سیستمی رشد 
 

 

 
 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 فروش کارشناسان و مدیران ویژه فروش مدیریت جامع دوره

 

 

 ساعته 4 جلسه 4 –ساعت  13

 

 

 فروشند؟بیشتر از دیگران می درصد 83درصد فروشندگان برتر،  13دانستید آیا می

ید؛ کناستخدام نمی تکنسین فنیمدیر گرامی شما هیچگاه یک فرد بدون تخصص و سابقه را به عنوان 

 !اندکنند که هیچ آموزش تخصصی در این زمینه ندیدهولی اغلب مدیران از فروشندگانی استفاده می

دوره در این و یا حتی پس از استخدام هیچ سرمایه گذاری مناسبی برای آموزش آنها انجام نمیدهند! 

 .شودپرداخته میای یک مدیر فروش و فروشنده موفق های حرفه، به مهارتاختصاصی

 

 

 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 

 

 ترین عامل موفقیت در فروشمهم 

 ICE BRAKING 

  محصوالت ایحرفه پرزنتارائه و 

 های مذاکرهمهارت 

 ایمکالمات تلفنی حرفه 

 ترفندهای بازاریابی عصبی 

 ای خودمانمعرفی حرفه 

 اتیکت شرکت در جلسات و نمایشگاه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 مدیران ویژه ویژه متقاعدسازی ترفندهای

 

 

 ساعته 1جلسه  4 –ساعت  26

 ساعته 4جلسه  4 –ساعت  8

 

بسیاری از محصوالت به جای رونمایی حرفه ای خاک و  هیچ گاه فرصت دوّمی برای اولین ارتباط نیست

 دهیم ارائه ای حرفه صورت به را خدماتمان یا و محصول خواهیم می گر. اسپاری می شوند

 .کاری متقاعد کنیم باید هنر آن را هم یاد بگیریم، همراه ما باشیدو مخاطبانمان را برای انجام 

متقاعدسازی یکی از مهارت های بسیار ضروری برای هر انسان موفقی است که تمایل دارد پذیرش 

دیدگاه ها و خواسته های خود توسط دیگران را بیشتر نماید. در این کارگاه اصلی ترین تحقیقات 

اعدسازی را که متناسب با شرایط فرهنگی کشورمان است ارائه داده شده مرتبط با مهارت های متق

پیشنهادمون را چطور مطرح کنیم تا جذاب و خوب باشه؟ شما از چه جمله هایی برای متقاعد  .است

  کردن دیگران استفاده می کنید؟

 

 

سازمان ها، کارشناسان و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی 

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کار 

 

 

 5   گناه نابخشودنی در متقاعد سازی ارائه ایده، محصول یا خدمات! 

 43 تکنیک متقاعدسازی حرفه ای 

 شش سبک جمله محرک 

 خاص مخاطبان برای محتوای سازی سفارشی 

  هم نظر نیستید! مشتریاننحوه پاسخ وقتی که با 

 مکانیزم مغز در متقاعد سازی 

 سازی متقاعد در مغز چپ و مغز راست قسمت کاربرد 

 متناسب با متقاعد سازی ارائه ساختار 

 جلب توجه مخاطبان 

 ریز نکات فن بیان در متقاعد سازی 

 نحوه ارائه نام شرکت 

 کلمات ممنوعه 
 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 

 

 

 

 

 فروش کارشناسان و فروشندگان ویژه مذاکرات در زنیچانه ترفندهای

 

 

 ساعته 1جلسه  4 –ساعت  26

 ساعته 4جلسه  4 –ساعت  8

 

مهارتچانه زنی را بلد آیا فکر میکنید کسانی که در مذاکرات فروش امتیازات خوبی را میگیرند ذاتا 

 هستند؟

باید بدانید که چانه زنی یک فن است. چانه زنی تالش طرفین برای دادن کمترین امتیاز و به دست 

 آوردن بیشترین امتیاز است..

تکنیک دست اول مهارت  44در این دوره تالش شده تا با استفاه از شرایط فرهنگی و بومی ایران 

 این دوره مرور کنیم. چانه زنی را با شرکت کنندگان

 
 

 

سازمان ها، کارشناسان و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی 

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کار 

 

 

  اثر هاله ایتکنیک 

 تکنیک ماهی گیری 

 تکنیک تجزیه قیمت 

 تکنیک محصول بهتر 

  بدترتکنیک محصول 

 تکنیک فوریت 

 تکنیک مخالفت دیپلماتیک 

 تکنیک لنگر 

 تکنیک ضد لنگر 

 تکنیک دیگر   06و  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 فروش ستارگان جامع دوره

 

 

 ساعته 4 جلسه 6 –ساعت  14

 

 

 فروشند؟بیشتر از دیگران می درصد 83درصد فروشندگان برتر،  13دانستید آیا می

ید؛ کناستخدام نمی تکنسین فنیمدیر گرامی شما هیچگاه یک فرد بدون تخصص و سابقه را به عنوان 

 !اندکنند که هیچ آموزش تخصصی در این زمینه ندیدهولی اغلب مدیران از فروشندگانی استفاده می

دوره در این هیچ سرمایه گذاری مناسبی برای آموزش آنها انجام نمیدهند!  و یا حتی پس از استخدام

 .شودای یک مدیر فروش و فروشنده موفق پرداخته میهای حرفه، به مهارتاختصاصی

 

 

 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 

 

 کنیم طی را پولساز فروش فرایند یک چگونه 

 ترین عامل موفقیت در فروشمهم 

 باال فروش به رسیدن بری یابی مشتری طالیی اصول 

 ICE BRAKING 

  محصوالت ایحرفه پرزنتارائه و 

 های مذاکرهمهارت 

 فروش بینی پیش 

 فروش برای متقاعدسازی طالیی اصول 

 ایمکالمات تلفنی حرفه 

 مشتریان به سپاری گوش 

 43 تکنیک متقاعدسازی حرفه ای 

 44 تکنیک و ضد تکنیک چانه زنی 

 قدرتمند تیم تشکیل 

 ترفندهای بازاریابی عصبی 

 ای خودمانمعرفی حرفه 

  شرکت در جلسات و نمایشگاهاتیکت 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 شاکی مشتریان و اعتراضات به ای حرفه پاسخگویی

 

 

 ساعته  4 جلسه 2

 

 

 .ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگترین منبع یادگیری هستندبیل گیتس میگوید 

دیده ام که اولین برخورد در برابر یک مشتری ناراضی پرخاش و برخورد  در بسیاری از کسب و کارها 

 مااگر در مغز مشتری ذهنیت غلطی در مورد شرکت ایجاد شده این بد با او است. اما باید بدانیم  که 

مشتری از . البته منصفانه نیست، ولی زندگی سخت است؛ اگر مکه باید آن را درست کنی مهستی

دریافت کاال یا خدمات ناراضی است، جبران کردن خیلی بهتر از توجیه کردن، دلیل آوردن و گفتن 

 .داستان هایی در مورد بدشانسی اثر دارد

در همین راستا دوره ای را طراحی کرده ایم که راههای اصولی و منطقی برخورد با مشتری ناراضی و 

 وفادار را آموزش دهیم.تبدیل او به یک مشتری راضی و 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 
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 تکنیک صرفه نظر 

 تکنیک با سوال پاسخ دادن 

 رنگروش بوم 

 تکنیک انکار غیرمستقیم 

 تکنیک توجیه قیمت 

 ها تکنیک و مطلب فوق العاده دیگر و ده 
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 استیو جابز مرحوم همیشه میگفت: نحوه ارائه هر چیز، اهمیت آن چیز را مشخص میکند .

 99در کشورهای دیگر نحوه ارائه یک محصول، خدمات یا ایده به اندازه خود آن مهم است، اما در 

زیرا ما به صورت اصولی با مهارت های متقاعد  !درصد مواقع در کشور ما این موضوع اصالً جایی ندارد

که  گناه گویماست! به این دلیل می گناه و به نظر من این یک اشتباه نیست، یکسازی اشنا نیستیم 

 های بسیار خوب که حاصل زحمات صدها نفر هستند،بسیاری از محصوالت، خدمات و ایده

 :دلیل ناتوانی در متقاعد سازیروند و به فقط و فقط به دلیل ارائه بد از بین می

 .شوندخاک سپاری میبه جای رونمایی، 

 

 

 

 دریا  کنند رونمایی ایده یا خدماتمحصول، یک از خواهندمی که کسانیفروشندگان و مدیران فروش، 

 یا گروهی صورت به) هانمایشگاه در که کسانییا  .دارند سخنرانی ایده یا خدماتمحصول، یک با رابطه

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی  و کرد خواهند صحبت مخاطبان با (نفر به نفر

 . هستند

 

 5 گناه نابخشودنی در متقاعد سازی ارائه ایده، محصول یا خدمات! 

 شش سبک جمله محرک 

 خاص مخاطبان برای محتوای سازی سفارشی 

  هم نظر نیستید! مشتریاننحوه پاسخ وقتی که با 

 سازی متقاعد در مغز چپ و مغز راست قسمت کاربرد 

 ترسیم منحنی درک مخاطبان 

  تکنیک متقاعدسازی حرفه ای 43ارائه 

 ساختار نطق متقاعد سازی 

 مکانیزم مغز در متقاعد سازی 

 متناسب با متقاعد سازی ارائه ساختار 

 جلب توجه مخاطبان 

 ریز نکات فن بیان در متقاعد سازی 

 نحوه ارائه نام شرکت 

 کلمات ممنوعه 

 چگونگی تبدیل دستور به پیشنهاد رد نشدنی 
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 دوره جامع فن بیان و سخنرانی ویژه مدیران

 

 

 جلسه  4ساعت طی  13

 

 

خودتان رضایت داشتید؟ آیا حاضرید که اید را به خاطر دارید؟ آیا از آخرین باری که سخنرانی کرده

 دوباره در جمع حاضر شوید؟

یند ااین دوره دقیقاً برای این تهیه شده که از این به بعد سخنرانی نه تنها برای شما امری ناخوش

نباشد، بلکه یک اتفاق جالب و ارزشمند و بسیار مفید به حساب بیاید. اتفاقی که باعث شود در 

 .ای را کسب کنیدالعادههای فوقهای خود، فرصتای توانمندیارائه حرفهبسیاری از موارد با 

هر جلسه یک  در کنندگان شرکت تمام که است این دوره این خاص و های بسیار خوب یکی از ویژگی

سخنرانی کوتاه خواهند داشت و شرکت کنندگان دیگر به تحلیل این سخنرانی خواهند پرداخت و 

مدرس دوره نیز مطالب ضروری که سخنران باید به آن توجه داشته باشد را گوشزد می کند. همچنین 

 .پی ببریدشما با مشاهده فیلم سخنرانی خود می توانید به بسیاری از ایرادات سخنرانی خود 
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 آموزش ترفندهای کنترل و غلبه بر ترس از سخنران 

  و ارائه با انسجام مطالب پیکربندی 

 فنون سخنرانی 

 خط سیر سخنرانی 

 ICE BREAKING 

 STORY TELLING 

 متقاعد سازی 

 نمایش دادن 

  نحوه نگارش متن )محتوا( سخنرانی 

  تکنیک های داشتن لحن مناسب 

  تمرینات سخنرانی 

  موضوعاتی برای تمرین سخنرانی 

  شروع و میانه سخنرانی 

  و  پایان و اقدام سخنرانی.... 
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 مدیران ویژه سخنرانی مقدماتی آموزش

 

 

 یک روز  - ساعت 8

 

 

اید را به خاطر دارید؟ آیا از خودتان رضایت داشتید؟ آیا حاضرید که آخرین باری که سخنرانی کرده

 دوباره در جمع حاضر شوید؟

انسان در کشور ما و  ها میلیوندهد. دههیچ اتفاقی رخ نمیدوره ایست که اگر در آن شرکت نکنید 

های پرباری ندارد و ها و نشستمیلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطالعی از چنین برنامه

ای ای خود برنامههپردازند.... اما معدود افرادی هستند که برای موفیقتبه زندگی روزمره خود می

درصد برتر جامعه هستند که  13کنند، این افراد همان دارند و برای خودشان نیز سرمایه گذاری می

 .بردبرایان ترسی سخنران و مشاور بسیار مشهور از آنها به عنوان افراد موفق نام می
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 فنون سخنرانی 

 تله های رایج 

 خط سیر سخنرانی 

 ICE BREAKING 

 STORY TELLING 

 متقاعد سازی 

 نمایش دادن 

 مدیریت استرس و ترس 

 تمرین قبل از ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 

 

 

 

 

 مدیران ویژه سخنرانی از ترس کارگاه
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 می باال قلبتان ضربان صحبت هنگام اما کنید می صحبت (بزرگ چه و کوچک چه) جمع جلوی وقتیکه

 اما هستید کاری و کسب صاحب و مدیراگر  .کند می خراب را آنها کار ترس و کنید می عرق و رود

 دارید. ارائه استرس کنفرانس هنگام و هستید دانشجو. اگر دارید اضطراب خود های سخنرانی برای

 یک کردن آماده زمان در اگر. کنید استفاده سخنرانی در خود های توانایی تمام از توانید نمی

 .شویدمی سردرگم سخنرانی

 این دوره کامال برای رفع این مسائل طراحی شده است.
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 نشود؟ خشک دهانمان چطور چیست؟ سخنرانی از ترس دالیل

 استرس؟ مدیریت چگونگی و استرس

 کنیم؟ کنترل چطور را ذهنی هایترس و مهارتی هایترس

 کنیم؟ سخنرانی مشکل بدون و نیاوریم کم نفس چطور

 نترسیم؟ و باشیم داشته نفس به اعتماد سخنرانی در چطور

 نکنند؟ گوش ما به مخاطبان و شود شلوغ سالن ندهیم اجازه چطور

 ...سخنرانی شروع از پیش لحظاتی برای ای حرفه ترفند چند

 ..... کنیم؟ مدیریت را سخنرانی در موجود های بحران چطور

 ...و ترس کنترل برای راهکارهایی
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 مدیران ویژه سخنرانی پیکربندی
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صحبت عالوه بر اینکه جذابیت زیادی در ارائه و صحبت شما ایجاد می کند،  داشتن یک طرح منسجم در

سبب می شود از خستگی مخاطب جلوگیری شده و مخاطب تا پایان برنامه پرانرژی باشد و صحبت شما 

 .را تا انتها دنبال کند و در نهایت یک صحبت منسجم و قابل درک از شما دریافت خواهد کرد

استفاده از تکنیک های گفته شده و بسته به نوع ارائه و صحبتی که دارید و آنچه یاد می گیریم که با 

که از مخاطب و سخنرانی خودمان می دانیم یک صحبت حرفه ای آماده کنیم که باعث شود مخاطبان کامال 

 .مند داشته باشیمهدف و منسجم ارائه یک و بماند مخاطب ذهن در صحبت ما را متوجه شود و به خوبی
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 مقدمات و شروع صحبت 

 ارتباط چشمی 

 صدای رسا 

 زبان بدن هدفمند 

  توجه اولیهجلب 

 یک شروع خوب چیست؟ 

 استفاده از داستان در صحبت 

 چه کارهایی نباید انجام دهید؟ 

 مسیر سخنرانی شما چگونه است؟ 

 جمع بندی صحبت 

 دعوت به اقدام 

 و... 
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 مدیران ویژه سخنرانی فوری طراحی
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 اگر هنگام طراحی یک سخنرانی وقت کمی دارید. 

 خواهید بهترین نتیجه را بگیریداگر یک سخنرانی فوری پیش روی خود دارید و می 

 شویداگر در زمان آماده کردن یک سخنرانی سردرگم می. 

 دانید برای آماده کردن یک سخنرانی دقیقاً باید چه کار کنیداگر نمی. 

 های خود در ارائه سخنرانی استفاده کنیدخواهید از تمام تواناییاگر می و. 

 !برای شماست دورهاین 
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 مدیریت زمان و انرژی و افزایش بهره وری در طراحی سخنرانی 

 های ایده نویسی برای سخنرانیروش 

 آوری اطالعاتمتدهای جمع 

 نحوه سازماندهی اطالعات و اصول یکپارچه سازی 

 های زائدروش یافتن قسمت 

  جلوگیری از فراموشینحوه مدیریت به خاطر سپاری متن سخنرانی() 

 در سخنرانی 93های مناسب دقیقه تمرین 
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 سیاسی، اجتماعی، جایگاه نظر از کمی فقط است وقتی همه سکوت می کنند شما بدرخشید. کافی

 خواسته شما از بارها و بارها شک بدون صورت این در( کمی فقط! )باشید باال فرهنگی یا اقتصادی

 به هم هادرخواست این معموالً و بپردازید سخنوری و صحبت به بزرگ و کوچک هایجمع در شودمی

 :داشت خواهد وجود حالت دو شرایط این بود. در خواهد قبلی آمادگی بدون و بداهه صورت

 کندمی رشد بسیار شما جایگاه که کنیدمی ارائه را مطالب خوب آنقدر 

 و کندمی نابود یا و تضعیف را شما باالی جایگاه ضعیف، ارائه یک .... 

 البداههفی هایصحبت و هاسخنرانی توانندمی آمادگی بدون که باشید افرادی جزو خواهیدمی اگر

 !شماست مخصوص حضوری غیر آموزشی دوره این کنند،می ارائه ارزشمندی و قدرتمند بسیار
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 شود؟ می شامل را مواردی چه سخنرانی قوانین 

 ذهنی بدنسازی 

 باشد؟ داشته کاملی انسجام ما سخنرانی چطور 

 چیست؟ بداهه سخنرانی برای مناسب زمان 

 کنیم؟ انتخاب را بداهه سخنرانی موضوع چطور 

 کنیم؟ استفاده سخنانمان برای منابعی چه از 

 کنیم؟ حذف را سخنرانی در مخرب درونی های دیالوگ چطور 

 کنیم؟ تقویت را بداهه سخنرانی خودمان کمک با چطور 

 روش از استفاده PREP بداهه سخنرانی برای 

 سخنرانی اکوسیستم 

 مخاطبان توجه جلب نمودار با آشنایی 

 کنیم؟ شروع خوب خیلی چطور 

 چیست؟ بداهه سخنرانی منابع 

 ...و
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 مدیران ویژه سخنرانی در مخاطب کردن میخکوب
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 :ندارید دوست که مطمئنم

 برسد پایان به زودتر شما سخنرانی که باشند منتظر دائماً شما، سخنرانی مخاطبان. 

 هستند یکدیگر با صحبت حال در شما مخاطبان که ببینید سخنرانی حین 

 اندرفته عمیقی خواب به مخاطبان از برخی که ببینید! 

 باشند داشته حضور شما سخنرانی در که حاضرند کمی افراد که شوید متوجه. 

 هستند شما سخنرانی سالن ترک حال در ایعده که باشید آن شاهد.... 

 و کنیم سخنرانی جذاب چطور که ندانیم اگر و رودمی شمار به سخنران هر کابوس اتفاقات این

 خر سخنرانی در ما برای اتفاقات این تردیدی هیچ بدون کنیم، میخکوب جایشان در را مخاطبان نتوانیم

 (ایمدیده بارها مختلف سمینارهای و جلسات  در اتفاقی. )داد خواهد
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 نشوند متوجه اصالً که طوری کنید میخکوب را خود مخاطبان همه چطور که آموزیدمی شما دوره این در

 .است گذشته چطور زمان

 

 توجه برای مغز مکانیزم 

 هستند؟ چه حواس کردن پرت اصلی عوامل 

 سخنرانی در توجه جلب طالیی فرمول 

 مغز خستگی مکانیزم 

 16 مغز خستگی رفع برای استراحتک مورد 

 توجه جلب برای ذهنی سازهایهزینه 

 ذهنی ارزش هایبرنده باال 
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 مدیران ویژه سخنرانی سازی ساختار و پایان شروع،
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 می ایجاد شما صحبت و ارائه در زیادی جذابیت اینکه بر عالوه صحبت در منسجم طرح یک داشتن

 صحبت و باشد پرانرژی برنامه پایان تا مخاطب و شده جلوگیری مخاطب خستگی از شود می سبب کند،

در  .کرد خواهد دریافت شما از درک قابل و منسجم صحبت یک نهایت در و کند دنبال انتها تا را شما

 که صحبتی و ارائه نوع به بسته و شده گفته های تکنیک از استفاده با که گیریم می این دوره یاد

 باعث که کنیم آماده ای حرفه صحبت یک دانیم می خودمان سخنرانی و مخاطب از که آنچه و دارید

 و منسجم ارائه یک و بماند مخاطب ذهن در خوبی به و شود متوجه را ما صحبت کامال مخاطبان شود

 .باشیم داشته هدفمند

 

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین 

روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و همه افرادی که برای ارتقا مهارتهای خود ارزش قائل 

 هستند. 

 

 

 صحبت شروع و مقدمات 

 چشمی ارتباط 

 رسا صدای 

 هدفمند بدن زبان 

 اولیه توجه جلب 

 چیست؟ خوب شروع یک 

 صحبت در داستان از استفاده 

 دهید؟ انجام نباید کارهایی چه 

 است؟ چگونه شما سخنرانی مسیر 

 صحبت بندی جمع 

 اقدام به دعوت 

 ...و
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 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 فروش تیم برای ایحرفهکوچینگ 
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مدیریت نیروی فروش با مربی گری آن ها متفاوت است و درک نکردن این تفاوت در واقع می تواند 

مشاهده، تحلیل تاثیر مشتری و  -زیان آور باشد. در این دوره، سه عامل تربیت نیروی فروش

ج دلخواهتان باید در هر مرحله را به صورت کلی بیان کرده و کاری که برای رسیدن به نتای -بازخورد

 .یمانجام دهید را توضیح می ده

 تماس و گری، تماس برای ارائه توضیح برای روشن ساختن این مفاهیم، تفاوت بین تماس برای مربی

ها در آن الزامی است را هایی که برقراری هر یک از این تماس  موقعیت و ساخته برجسته را مشترک

کند را به صورت کلی میها ایفا  متمایزی که یک مربی در توسعه دادن مهارت . نقشیمده توضیح می

 شریح خواهیم نمود.ت

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و سرپرستان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 
 

 عوامل موفقیت در کوچینگ 

 نقش شما به عنوان یک کوچ فروش 

 سه نوع مربی گری در فروش 

 چه کسانی را کوچ کنید و کوچ چه کسانی نباشید 

  حیاتی در مربی گری فروشنکات 

 در طول تماس های سخت چه کنید؟ 

 بعد از شکست چه کنید؟ 

 بعد از پیروزی بزرگ چه کنید؟ 

 در کنار فروشنده ها چطور رفتار کنید 

 رفتار با مشتریان سخت  

 سناریوهای معمول کوچینگ 

 رشد و بهبود مشتری یابی 

 روش درست کردن بهترین معرفی محصول و ارایه ها 

  چگونه رفتار کنیدبا یک فروشنده مقصر 

 وقتی فروشنده می خواهد امتیاز قیمتی بدهد، چه کنید 

 چگونه انگیزه بخش باشیم 
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 عامل مدیران و وکارکسب صاحبان ویژه گیریتصمیم مهارت
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  تجاری یریگ تصمیم هنر و علم

 و ترسیم کلی صورت به را توافقی و ساالرانه مردم مشورتجویانه، مستبدانه، گیری تصمیم نوع چهار

 .سازیممی مشخص را خاص موقعیتهای با تناسب میزان بیشترین با سبکی

 خواهید مواجه آنها با که ابهامی نوع چهار است، گیری تصمیم فرایندهای از بخشی ابهام اینکه درک با

 برای و داده کاهش را موجود ریسک برده پی هایتان ندانسته به ترتیب این به ؛یاد میگیریم را شد

 . کنید می ریزی برنامه نشده بینی پیش پیشامدهای

 از استفاده ی نحوه و ارائه گیری تصمیم فرایند در داران سهام مشارکت برای هایی تکنیک همچنین

 بررسی میکنیم  هم را( مطلع و مشاور پاسخگو، مسئول،) ،RACI مسئولیت، واگذاری ماتریس

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . هستند

 

 است فرایند یک گیری تصمیم 

 گیری تصمیم های استایل 

 خودکامه گیریتصمیم روش 

 مشارکتی گیریتصمیم روش 

 دموکراتیک گیریتصمیم روش 

 توافقی گیریتصمیم روش 

 ذینفعان مدیریت 

 تصمیمات در همکاران دادن مشارکت 

 ماتریکس از استفاده  

 ابهامات مدیریت 

 باال بینیپیش امکان با نتایج ارزیابی 

 مجزا احتماالت با نتایج ارزیابی 

 نتایج از ایگسترده طیف گرفتن درنظر 

 بینیپیش غیرقابل کامال نتایج با مواجهه 

 گیری تصمیم چرخه کارگیری به 
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 عامل مدیران و وکارکسب صاحبان ویژه وکارکسب رهبری
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گی های درون آنها بستعملکرد تیم مانند و این به خوبیفایی باز میشوند یا از شکوسازمانها یا شکوفا می

توانند کاری که رهبران می ،هایی با عملکرد عالی تشکیل داد؟ در این دورهتوان تیمدارد. چطور می

رهبران باید برای است.  سازی به وجود آورند نشان داده شدهانجام دهند تا محیط مناسبی برای تیم

سایر اعضای سازمان الگوی پاسخگویی باشند؛ به این ترتیب حس اعتماد را به وجود آورده و اعتبارشان 

یت مدیر. آیدبه وجود میکنند. وقتی رهبران و کارکنان پاسخگو باشند، فرهنگ پاسخگوئی را اثبات می 

در این دوره به شما .مشخص می کنددر زمان های سخت چیزی است که تفاوت رهبرها و مدیر ها را 

که چگونه در شرایط سخت به صورت تاثیر گذار مدیریت کنید. همچنین به شما می  یمآموزش می ده

که چگونه تغییرات را تسریع کنید و از روش هایی استفاده کنید که کارایی اعضای تیم خود را  یمآموز

 .بهبود ببخشید

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، صاحبان کسب و کار، کارشناسان و مسئولین آموزش 

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و 

 

 

 

 آیندشوند به دنیا نمیرهبران ساخته می 

 تیم های موثر با تیم سازی شروع می شوند 

 تعیین اهداف متقاعدکننده  

 همواره رهبری را تمرین کنید 

  ریزی استراتژیکبرنامه 

 تان را مشخص کنیددر هفت مرحله اهداف  

 عنوان لیدر خطرات را بپذیریدبه 

 ی آسایش خود دور بمانیداز منطقه  

 رهبری انگیزشی را درک کنید  

 قانون طالیی رهبری  

 کار گروهی  

 مشکالتها فکر کنید نه به حلبه راه 

   نقش رهبران در فرهنگ مسئولیت پذیری 

 تعریف مسئولیت ها 

 استفاده از محرک ها 

 در قبال تیم خودتان مسئول باشید 
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 مدیران ویژه مؤثر کاری جلسات برگزاری
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 :آیا این موارد برای شما آشناست

 جلسات غیرضروری

 جلسات پر از همهمه

 عواملی که با حواس پرتی جمع را از محور اصلی جلسه دور می کنند

 و یا تمرکز کافی در آن ندارندندگان در آن دیر حاضر می شوند جلساتی که شرکت کن

 جلسات طوالنی که فاقد پیشرفت و مشارکت هستند

 آیا همیشه درگیر جلسات متعدد و طوالنی هستید؟ 

 آیاجلسات و نشست های شما اثربخشی کافی را ندارد؟ 

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، صاحبان کسب و کار، مسئولین روابط عمومی، 

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 

 

 

 مشکالت جلسات مشترک و راه حل 

 نیستند ضروری که جلساتی 

 کن های جلسات پرتی حواس 

 وندمیش حاضر جلسه در دیر معموالً که هایی کننده شرکت 

 ای حاشیه مکالمات 

 ها کننده شرکت آفرین مشکل رفتار 

 تمرکز عدم 

 گذشته حد از یا طوالنیه خیلی جلسه 

 پیشرفت عدم 

 کنند نمی مشارکت که افرادی 

 مجازی جلسات 

 مجازی جلسات برگزاری های تکنیک 

 

 
 

 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 مدیران ویژه اخراج و استخدام مصاحبه، هایتکنیک
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استخدام موفقیت آمیز به معنی مصاحبه موفقیت آمیز است. با این حال، خیلی از ما به صورت نامرتب 

و شتاب زده ای سراغ این وظیفه ی خطیر میرویم که شاید نتایج نامطلوبی هم برایمان داشته باشد: 

 .یا از دست دادن بهترین کارمند.استخدام کارمند غلط 

د رویکرو  راهبردهای عملی هایی می توانید استفاده کنید؟ برای اطمینان از مصاحبه ی موثر از چه شگرد 

 .به مصاحبه های شغلی و اجرای آنها را به شما آموزش می دهد

رانی برای این کار را چگونگی مشخص ساختن هدف مصاحبه، تعیین انتظارات از کارمند و استخدام مدی

 میدهیم توضیح 

 

 

 

، صاحبان بخش منابع انسانی مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان

ارتقا  برایکه همه افرادی کسب و کار، مسئولین روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . خود ارزش قائل هستند هایمهارت

 

 

  آماده سازی 

 تعیین هدف مصاحبه 

 فرهنگ شرکت خود و نقاط فروش را بشناسید 

 فرصت های موجود را درک کنید 

 انتظارات را شفاف کنید 

 دا تاثیر خوبی بر جای بگذاریم؟چگونه در ابت 

 به طور مداوم پرسش های خالقانه بپرسید 

 سواالتی که داوطلب می پرسد نشان دهنده چیست؟ 

 مزایای کمی سازی پاسخ ها 

 اصول برگزاری یک مصاحبه 

 اقدامات آتی 

 به شبکه حرفه ای خود اضافه کنید 

 در تماس باشید 

  دیگران بگیریدآگاهی از برند ایجاد کرده و ارجاع از 

 آن ها را برای فرصت های دیگر مد نظر قرار دهید 
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 مدیران ویژه ریزیبرنامه و زمان مدیریت
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 تهیه را دهید انجام میخواهید که کارهایی از بلند لیست سری یک آمده کهتا حاال برای شما هم پیش 

که برنامه های ما عملی نمی شوند و لیست کارهایمان هرروز بلند می افتد اما چه اتفاقی   باشید؟ کرده

 یمکن می ریزی برنامه اشتباه و نداریم را خوبی ریزی برنامه ما که و بلندتر می شود؟ واقیعت این است

 .دهیم انجام هم با را ای حرفه و اصولی درست، ریزی برنامه خواهیم می دوره این در

مبانی نحوه مدیریت ساده و موثر زمان را فرا می گیرید تا بهره وری شما در کار و زندگی در این دوره 

 .باالتر برود

 

 

 

 

حبان کسب و کار، مسئولین مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صا

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . هستند

 

 

 تعریف واقعی و صحیح برنامه ریزی چیست؟ 

   خورند؟در برنامه ریزی و مدیریت زمان شکست می« تقریباً همه»چرا 

 هستیم؟هایمان عقب چرا همیشه از برنامه 

 از کجا بفهمیم چه کاری اولویت باالیی دارد؟ 

 لیست کارهای روزانه ما باید چند مورد باشد؟ 

 آیند؟ قانون پارکینسون؟چرا کارها کش می 

 شناسید؟ به دزدگیر مجهز هستید؟دزدهای زمان را می 

 های ارتباطی در مدیریت زمانمهارت 

 ترمینال چیست و چه نقشی دارد؟ 

  ترمینال دارند؟ 03ترمینال داشته باشیم در صورتی که اکثر افراد  6از چرا نباید بیشتر 

 ها را ساماندهی کنیم؟چطور ترمینال 

 چطور اهداف خودتان را به صورت منظم پیگیری کنید 

 چطور برنامه ریزی کنید تا جلسات منظم تان را از دست ندهید 

 هانه استفاده کنیدچطور از تقویم گوگل برای برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ما 

 چطور یادآور برای خودتان تنظیم کنید 

  صبح برنامه ی روزانه تان را در ایمیلتان دریافت کنید 4چطور هر روز ساعت 

 ...و 
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 تضمینی استخدام
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دقیقه انجام میشود و هر  13-23میکنند مصاحبه شغلی فرایندی است که فقط در  اکثر افراد فکر

 کسی بتواند در جلسه مصاحبه چرب زبانی کند میتواند یک شغل را تصاحب کند.

 اما فرایند جذب در یک سروسه پرهزینه و طوالنی هم برای کارفرما و هم برای کارجو است.

و کار طوالنی است و برای موفقیت در بدست آمردن یک موفقیت در استخدام نیازمند یک تمرکز 

 موقعیت شغلی مهارتی است که یادگیری آن به جرئت میتواند  مسیر زندگی بک نفر را تغییر دهد.

 در این دوره تمام زیر و بم های یک مصاحبه استخدامی موفق را تشزیح میکنیم

 

 

 

 

 همه افراد شاغل در بخش های خصوصی و دولتی
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 شغلی پیشرفت هایمهارت
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دوره یک فرد حرفه ای برای موفق شدن در کار نیاز به یک سری مهارت های اساسی دارد. این 

را به صورتی  هاآن و از مهمترین این مهارت ها را به شما ارائه می دهد. مجموعه ای فوق العاه  کاربردی

 .شفاف و قابل فهم تحلیل می کند

 و ...مهارت هایی چون برقراری ارتباط موثر و تصمیم گیری 

یاد بگیرید که چگونه کارهای خود را اولویت بندی کنید، زمان را مدیریت نمایید، به مشکالت رسیدگی 

 .برداریدمحکم و موفق  گام بعدی در زندگی حرفه ای خود را با این راهنمایی های عملی و   کنید 

 

 

 

 

 و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 
 
 

 برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان 

 کارگروهی 

 ارسال ایمیل 

 چگونه در کار سوال بپرسیم 

 با اعتماد به نفس ارتباط 

 حضور به موقع در محل کار 

 با دقت گوش دهید 

 تعیین هدف چه اهمیتی دارد 

 مهارت های ارتباط تلفنی  

 تصمیم گیری های کاری 

 اولویت بندی 

 سیدگی به تعارضر  
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 کارکنان و کارشناسان ویژه کارتیمی اصول
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ها، انتظارات یا ها، ویژگیگیرند و خواستهدو نفر یا بیش از دو نفر در کنار یکدیگر قرار می وقتی

تر و در ها گاهی اوقات به شکلی خاصگروه .خورد، عمالً با گروه مواجه هستیماهدافشان به هم گره می

 از تیم و کار تیمی است ترکنند. اگر چه گروه و کار گروهی، بحثی بسیار گستردهها فعالیت میقالب تیم

 .دهدها و رفتار آنها را تشکیل میهای آن، تنها بخش کوچکی از دانش شناخت گروهو کار تیمی و حاشیه

 کردن کار از مشخصی یشیوه تیمی، کار:  دارد تیمی کار از ایساده تعریف هم( Verma) ورما جی وی

 .کند کسب را بهره بیشترین افراد، نرژیا و هامهارت ها،توانمندی مجموع از کوشدمی که است

 

 

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . هستند

 

  چه اصولی تیم های عالی را می سازد؟ 

 به اشتراک گذاری یک چشم انداز برای موفقیت 

 تقسیم کارها 

 برپایی محیط مناسب 

  ارتباطات بازترویج 

 آگاهی از نقطه کور 

 قدردان تفاوت ها باشید 

 حل تعارض ها  

  مسئولیت شما در قبال دیگر اعضای گروه 

 حفظ نگرش مثبت 

 گوش دادن موثر 

 حمایت کردن 

 زمانبندی مشارکت ها 

  چگونه عضو بهتری برای تیم باشیم؟ 

 شناختن خود 

 استفاده از نقاط قوت تان  
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 وکارکسب در ایمیل ارسال و نگارینامه اصول
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نامه های تجاری رسمی و ایمیل های کوتاه، یکی از مهارت های مهم در دنیای کسب و کار، توانایی نگارش 

به شما می آموزد که چگونه بهترین ایمیل یا نامه ها را بنویسید و روابط  دورهاین  .واضح و مرتبط است

به شما کمک می کند تا اهداف خود دوره فوق  .بهتری با ارباب رجوع، همکاران و مشتریان برقرار کنید

به عالوه  .تحقیق کنید و آن را برای مخاطب تان به روشنی بیان کنید را مشخص کنید، درباره موضوع تان

از راهنمایی هایی که در زمینه نوشتن موجود است بهره برده و نوشته های خود را طوری بنویسید که 

 .قابل درک، مختصر و مناسب برای تمام خوانندگان باشد

 

 

 

 

کسب و کار، مسئولین ناسان و کارمندان، صاحبان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارش

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و روابط عمومی، مسئوالن دفاتر

 

 

 

 اماده سازی برای نگارش 

  اهدافتون رو بشناسید 

  موضوعتون رو تحقیق کنید 

 تون تحقیق کنید درباره طرف معامله 

 نوشتن نامه 

  مشخص کردن لحن 

  رسیدن به اصل مطلب 

 ات دشوار بحث درباره موضوع 

  نوشتن برای گیرا بودن 

 پیگیری 

  ارسال نامه یادآوری مؤثر 
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 محصول پرزنت و سخنرانی رازهای
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 99در کشورهای دیگر نحوه ارائه یک محصول، خدمات یا ایده به اندازه خود آن مهم است، اما در  

 !درصد مواقع در کشور ما این موضوع اصالً جایی ندارد

های رونمایی از محصول یا خدمات )یا به یعنی صاحبان کسب و کار، نه منبع خاصی دارند که با مهارت

 .شودآشنا باشند و نه این موضوع به صورت جدی پیگیری می( Product Launch اصطالح

که بسیاری از محصوالت،  گناه گویماست! به این دلیل می گناه و به نظر من این یک اشتباه نیست، یک

 های بسیار خوب که حاصل زحمات صدها نفر هستند،خدمات و ایده

 :روند و به دلیل ناتوانی در متقاعد سازیمیفقط و فقط به دلیل ارائه بد از بین 

 ...شوندخاک سپاری میبه جای رونمایی، 

 

 

 کسانیدان، صاحبان کسب و کار، مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمن

 ایده یا خدماتمحصول، یک با رابطه دریا  کنند رونمایی ایده یا خدماتمحصول، یک از خواهندمی که

 صحبت مخاطبان با (نفر به نفر یا گروهی صورت به) هانمایشگاه در که کسانییا  .دارند سخنرانی

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی  و کرد خواهند

 

 5 گناه نابخشودنی در متقاعد سازی ارائه ایده، محصول یا خدمات! 

 شش سبک جمله محرک 

  خاص مخاطبان برای محتوای سازی سفارشی 

  هم نظر نیستید! مشتریاننحوه پاسخ وقتی که با 

 سازی متقاعد در مغز چپ و مغز راست قسمت کاربرد 

 ترسیم منحنی درک مخاطبان 

 ساختار نطق متقاعد سازی 

  مکانیزم مغز در متقاعد سازی 

 متناسب با متقاعد سازی ارائه ساختار 

  جلب توجه مخاطبان 

   بیان در متقاعد سازیریز نکات فن 

 نحوه ارائه نام شرکت 

 کلمات ممنوعه 

 چگونگی تبدیل دستور به پیشنهاد رد نشدنی 
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 ایحرفه فروشندگان و فروش کارشناسان ویژه مشتری به دادن گوش مهارت
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را هدایت کنید، گوش ایران های تان باشید یا یکی از شرکتی شغلیخواه در حال نخستین مصاحبه

ی رسمی آموزش تعداد نسبتا اندکی از ما تا حاال دوره و  العاده مهم استهای فوققابلیت دادن یکی از

تان های شنیداری فعلیکه چگونه مهارت یمدهنشان می ایم. در این دورهرا گذراندهگوش دادنِ موثر 

ی حواس!(، روی گوش دادن موثر را درک کنید )مثل عوامل پرت کنندههای پیشرا ارزیابی کنید، چالش

یل تبد همکار، مربی و دوست بهتری ، ای بهترکنند تا به شنوندهک میهایی را شکل دهید که کمو رفتار

 .مشوی

 

 

 

 

و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین  مدیران عامل، مدیران ارشد

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . هستند

 

 

 دادن گوش مهارت ارزیابی 

 جزئیات یادآوری به 

 بزرگ تصویر درک 

 ظریف های سرنخ 

 کردن همدردی 

 کنید بندی اولویت را وضعیت هر برای دادن گوش نوع بهترین 

 دادن گوش های چالش 

 ها صدا و سر 

 گیوظیفه چند یا تسکینگ مولتی 

 اطالعات با خود کردن غرق 

 موثر دادن گوش رفتارهای 

 سازید شفاف را خود نقش 

 توجه کالمی غیر های نشانه از استفاده 

 شنیدید آنچه تفسیر 

 آینه تکنیک و احساسات تطابق 

 عمل در موثر دادن گوش 
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 فروش کارشناسان و مدیران  ویژه آنالین فروش
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 درنظر باید را نکاتی چه آنالین فروش در موفقیت برای دارد؟ اهمیت اینقدر آنالین فروش چرا

 آنالین خرید که کنندگانی مصرف تعداد امروزه چیست؟ ما آنالین حضور شروع برای اول قدم بگیریم؟

 مستقیم طور به ها شرکت از بسیاری و است افزایش به رو دهند می ترجیح سهولتش خاطر به را

 .اند شده خود آنالین مشتریان به فروش، درگیر

 اطالعات از استفاده با را خود واقعی های مشتری توانید می چگونه که یمده می توضیح ،دوره  این در

 کنید ایجاد باال باکیفیت محتوای با سایتی وب چطور اینکه و بگیرید هدف اش شخصی

 

 

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و مسئولین فروش انالین مجموعه ها، 

همه افرادی کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . خود ارزش قائل هستند هایارتقا مهارت برایکه 

 

 

 آنالین مستقیم فروش 

 آنالین فروش برای شرکتها بندی تقسیم 

 شخصیت توسعه 

 کنیم؟ سازی شخصی چگونه 

 موفق سازی شخصیت های راز 

 موفق سازی تشخصی بازخورد 

 سئو و ،مکالمه محتوا 

 هستن؟ چی محتوا تولید در موفقیت رازهای 

 گبال و ،اخبار اجتماعی شبکه 

 چیست؟ اجتماعی های شبکه طریق از بازاریابی 

 اجتماعی های شبکه در موفقیت راز 

 اجتماعی های شبکه در موفقیت سنجش 

 کنیم؟ شروع را کلیکی تبلیغات باید کجا از 

 کلیکی تبلیغات های راز 

 کلیکی تبلیغات میزان گیری اندازه 
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 فروش کارشناسان و فروشندگان مدیران، ویژه پیچیده هایفروش اتمام
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 فروش یک تا بگیرند تصمیم باید مختلفی افراد مواقع برخی. شود می پیجیده فروش مواقع، از برخی

 فروشندگان های مهارت از یکی .شوند می فروش پیچیدگی سبب رقبا اوقات گاهی. بیافتد اتفاق

 خریدار رفتن طفره برای متعددی عوامل پیچیده فروش در .است پیچیده فروش بر غلبه ای، حرفه

 هزینه و فروش چرخه شدن طوالنی درآمد، دادن دست از به منجر تواند می پیچیدگی این. دارد وجود

 سادگی به توانید می حل، راه سازی ساده و خریدار مشکل درک با شما. شود بینی پیش غیرقابل های

 هب توانید می چگونه بفهمید تا در این دوره تالش میکنیم  .کنید آماده معامله بستن برای را موقعیت

 .کنید هدایت موفقیت سمت به را پیچیده فروش یک سیستماتیک و منظم طور

 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

ارزش قائل خود  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 

 

 خرید مراحل شناسایی 

 مشتریان بندی تقسیم 

 خرید مراحل راه نقشه 

 ذینفع اشخاص شناسایی 

 استاندارد کیفیت تعیین 

 فروش مراحل سازی مستند 

 مشتریان های چالش و اهداف شناسایی 

 شخصی ها چالش و اهداف 

 خرید برای اضطرار حس از استفاده 

 موثرند؟ خیلی اظطرار حس قسمت سه چرا 

 داستان تکنیک با اظطرار حس 

 واقعی ارزش چالش با اظطرار حس 

 سنجش قابل ارزش کردن مشخص 

 پیچیده فروش مکالمات های مدل 

 بحث از دوری 

 گیری نتیجه به متعهد 
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 بازاریابی و فروش های استراتژیست و ارشد مدیران ویژه محتوا بازاریابی
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نده کنگذاری محتوای آموزشی، سرگرماشتراککوشد تا با بهکار یا برند میواین نوع از بازاریابیِ کسب

تواند در قالب تغییر رفتار مخاطبان و یا نتیجه این کار می .بخش، به خوانندگان کمک کندیا آگاهی

گیری برای خرید خود را نشان دهد. در حقیقت در این گونه که بازاریابان مایلند، به شکل تصمیمآن

 کنیم تا بهترین تصمیم را بگیرندکنیم؛ بلکه به آنها کمک مینوع بازاریابی، مردم را به خرید مجبور نمی

ی بازاریابی مؤسسه»که  به تعریفی .و شاید بهترین تصمیم آنها در این میان، خریداری از ما باشد

هدف بازاریابی محتوایی،  :ارائه داده است، توجه کنید (Content Marketing Institute) محتوایی

ی تولید و سازماندهی محتوای ارزشمند و مناسب به نیتِ تغییر یا وسیلهجذب و نگهداری مشتریان به

  .تقویت رفتار مشتری است

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 

 

 بازاریابی محتوا 

 اصول اساسی بازاریابی محتوا 

  اجتماعی برای کسب سودبازاریابی در رسانه های 

 اصول فروش اجتماعی: استفاده از محتوا برای تحریک مخاطب 

 چگونه یک متن بازاریابی بی نظیر و موثر بنویسیم؟ 

 شخصی سازی تجربه مشتری 

 ساخت پادکست و فایل صوتی موثر 

 های موفقوبالگ 

 بازاریابی محتوا با اسالید 

 خبرنامه 

 عکس ها 

 بازاریابی محتوا به کمک ویدئو 

 اینستاگرام برای کسب و کار 

 چگونه برای افزایش فروش مان از ویدئو استفاده کنیم؟ 

 
 

 

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 دوره مختصرشرح 

 مخاطبان

 میریگیمچی یاد 



 

 
 
 
 

 
 

 ایحرفه فروشندگان و فروش مدیران ویژه Value Proposition پیشنهادی ارزش کارگاه
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طراحی کنید؟ چگونه از  "ارزش پیشنهادی"چیست؟ چگونه یک  Value Proposition پیشنهادی ارزش

 رقبای خودتان متمایز باشید؟ چگونه توسط مشتریان انتخاب شوید؟

ارزش پیشنهادی به وضوح تعیین می کند چه عاملی پیشنهاد شما را منحصر به فرد ساخته و باعث 

 .حفظ وفاداری مشتریان تان می شودایجاد انگیزه برای خرید از شما و 

، به این مسئله دورهیکی از مهم ترین اجزای بازاریابی شما به شمار می رود. در این  پیشنهادی ارزش

را  "پیشنهادی ارزش ". ابتدا اهمیتیمباال دست یابیم می پرداز " پیشنهادی ارزش "که چطور به 

انتظارات، ویژگی ها و مزایای محصول یا خدمات  تایم و به شما کمک می کن یممورد بحث قرار می ده

  .خود را تعیین کنید

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 

 

 پیشنهادی ارزش مفهوم 

 ارزش گزارۀ تعریف 

 مشتری پروفایل  

 ارزش نقشۀ  

 تناسب 

 سازی نمونه گزینه های  

 شروع نقاط  

 مشتریان درک  

 مناسب کار و کسب مدل یافتن  

 فعالیت حال در های سازمان در طراحی 

 شما های بازدیدکننده شهودی فیلترهای درک 

 ارزش گزارش ی ها ویژگی 

 تجاری منافع مقابل در شخصی منافع 

 قیمت 

 ارسال هزینۀ 

 رایگان کلمۀ قدرت 
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 بازاریابی های استراتژیست  و مدیران ویژه ویروسی بازاریابی
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دارد، مردم در مورد چیزهای خاص صحبت می برابر بیشتر از تبلیغات سنتی تاثیر  23تبلیغات کالمی 

ها را با دیگران به اشتراک بگذارند؟ چرا برخی از محصوالت وارد بازار می شوند، کنند اما چرا باید آن

 بعضی از ایده ها به سرعت پخش می شوند؟ و برخی از محتوای آنالین به اصطالح ویروسی هستند؟

  .انتقال اجتماعی مخفی شده استعلمی در پشت تبلیغات دهان به دهان و 

 

 

 

 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش و قیمت گذاری، 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 
 

 بازاریابی دهان به دهان 

 داشتن توامان استراتژی بازاریابی آنالین و آفالین 

 شش قدم برای اینکه مردم درباره شما حرف بزنند 

 اعتبار اجتماعی 

 زنجیره ها و احساسات 

 یادآوری به مردم با محرک ها 

 وادار کردن مردم با احساسات برای اینکه اهمیت بدهند 

 تمرکز بر احساسات با انگیختگی باال 

 عمومیت و ارزش کاربردی 

 قلید کردن آسان تر بشهکاری کنید دیدن و ت! 

 خصوصی کردن عمومی! 

 ساخت محتوای مفید و سودمند 

  233استفاده از قانون 

  شما را منتقل کنندتعریف داستان هایی که پیام 

 ترکیب شش قدم برای استفاده در عمل 
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 محصول چرخه اساس بر بازاریابی هایتکنیک
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های بسیار زیادی های امروزی با خریدارانی طرف هستند که در تمام مواقع اطالعات و گزینه  بازاریاب

ی عمر وادارتان می سازد تا هر مرحله از سفر مشتری را به دقت در اختیار دارند. بازاریابی چرخه 

امکان زمینه سازیِ رفتاری که به سودآوری، وفاداری مشتری و خریدهای مجدد  ایجاد با .بررسی کنید

تری داشته ی در حال تکامل عملکرد هوشمندانهتان کند تا در این عرصهتواند کمکانجامد، میوی می 

 پردازد. ی عمر می بررسی مبانی بازاریابی چرخه بهباشید. در این دوره 

 

 

 

 

 

سازمان ها، کارشناسان مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی و قیمت گذاری، استراتژیست های فروش 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . هستند

 
 

 استراتژی های خود را مقدم بر تاکتیک ها قرار دهید 

 یک خط شروع برای چرخه عمر تعیین کنید 

 درک تفکر مبتنی بر چرخه عمر 

 پایان کار را از آغاز در ذهن داشته باشید  

 روش ساعت شنی بازاریابی 

 چهارچوب ساعت شنی  

 ساعت شنی چرخه عمر محصولتان طراحی 

 ساعت شنی بازاریابی خودتان را مهندسی معکوس کنید  

 مروری بر مراحل چرخه عمر 

 بازاریابی، فروش و خدمات 

 از محتوا برای هدایت سیر تجربه خود استفاده کنید 

 ساختن ساعت شنی چرخه عمر محصول شما 

 پیوند با مدیریت روابط با مشتریان 

  همراه با مشتریان استفاده کنید 13-83از نردبان 
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 فروش مدیران ویژه بازاریابی بودجه تعیین
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گیرد به طور ای که برای بازاریابی در نظر میگذاریِ تجاری مهمی است. مقدار بودجهبازاریابی، سرمایه

های مختلف های بازاریابی و شیوههزینه در این دورهگذارد. تان تاثیر میمستقیم بر رشد و سودآوری

گذاری محصول را یاد گرفته، به ارزش طول قیمت . نحوهیمکنتعیین بودجه بازاریابی را بررسی می

های مختلف بازاریابی آشنا شوید. عالوه بر این، های فعالیتعمر مشتری پی برده و با هزینه

تان را ی سنجش موفقیتبندی و مدیریت هزینه دریافت کرده و نحوهرهنمودهایی در مورد بودجه

   م.بیاموزی

 

 

 

 

سازمان ها، مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی استراتژیست های فروش، یازاریابی و قیمت گذاری، 

خود  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی و کارشناسان و کارمندان بخش فروش، صاحبان کسب و کار 

 . ش قائل هستندارز

 

 

 تعیین اهداف بازاریابی؛ 

 گذاری محصوالت و خدمات؛قیمت 

 مدیریت و کاهش هزینه 

 هزینه یک نه گذاری سرماه یک عنوان به بازاریابی 

 بازاریابی های شاخص 

 مشتری دایمی ارزش 

 بودن صرفه به مقرون 

 رقابتی توازن 

 فروش درصد 

 بازاریابی های هزینه 

 تبلیغات 

 محتوا 

 کنید مدیریت را ها هزینه 

 کلیدی عملکرد ها شاخص 

 سرمایه بازگشت 
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 مداری مشتری و فروشندگی در بیان فن
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درصد برای  23حاضریم تا ما  Customer Service  در کتاب« کارن لی الند»آیا میدانید طبق تحقیقات 

و یا با استفاده از شبکه های اجتماعی مشتریان  کاالیی بیشتر بپردازیم و خدمات بهتری دریافت کنیم

 در العاده فوق حسّ یک بتوانید اگرراضی گاهی صدها مشتری دیگر را برایمان به ارمغان می آورند. 

 .بزنید جلو خودتان های رقیب از توانیدمی هم اقتصادی بد شرایط در حتی کنید، ایجاد خود مشتریان

 هب اگر .است مشتریان با مناسب ارتباط مشتری، مندی رضایت در کارها و کسب تمام در مشترک عامل 

 مشتری با ارتباط در بیان فن و ارتباطی هایمهارت شک بدون دارید، ارتباط خود مشتریان با طریقی هر

 .کند ایجاد شما کار و کسب در شگرف تغییری تواندمی

 

 

 

وکال، مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، 

مسئولین روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین مسئوالن بانکی، فروشندگان، منشی ها، بازاریابان، 

 آموزش و همه افرادی که برای ارتقا مهارتهای خود ارزش قائل هستند. 

 

 

 :نیست اگر فکر میکنید استفاده قابل و مفید شما برای دوره این

  و نیازی به ارتباط خاص با مشتری نیست استزیاد من ، فروش استکاال یا خدمات من مناسب 

  چرب زبانی یا هر روش دیگری محصول را به مشتری فروختباید با. 

 زندفروشنده خوب کسی است که زیاد حرف می. 

 کندبرخورد مناسب با مشتری کمک زیادی به فروش نمی. 

 دهد و اینجا هیچ کاربردی نداردبرخورد مناسب با مشتری در کشورهای مدرن جواب می. 

 دهد مهارت خاصی نیاز نداردمی ها پاسخمنشی یا شخصی که به شماره موبایل. 

 برای ارتباط با مشتری نیازی به فن بیان نیست، فقط باید مؤدب بود. 

 های فروش آن را به هر روشی بفروشممحصول من کیفیت نداشته باشد. باید با روش اگر. 
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 رجوعارباب و مشتریان با فوری مؤثر ارتباط
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 ثانیه 03 فقط و بودید آسانسور یک در دارید نیاز او به که فردی تریننفوذ با و ترین قدرتمند با اگر

 با ارتباط ایجاد برای راهکاری آسانسوری؛ سخنرانی گفتید؟می چه داشتید وقت خود معرفی برای

 صحبت موضوع این مورد در دوره  این دراست.  ... و مدیر ،خوب مشتریان نفوذ، با و قدرتمند افراد

 با( آسانسور یک در حضور زمان مدت مثل) کوتاهی بسیار زمان مدت در توانیممی چطور که کنیممی

 ایده تا) دهیم شکل مدت بلند ارتباط کی و کنیم معرفی را خودمان و کنیم برقرار ارتباط جدید فردی

 یجادا هایتکنیک کلی صورت به. (بفروشیم را محصولمان یا و بگیریم ارتباط آنها با کنیم، ارائه را خود

 ارائه طوالنی و مدت بلند صورت به اما کوتاه بسیار زمان مدت در دوستانه و کاری موثر هایارتباط

 .شد خواهد

 

 

مدیران عامل، مدیران ارشد و میانی سازمان ها، کارشناسان و کارمندان، صاحبان کسب و کار، مسئولین 

خود ارزش قائل  هایارتقا مهارت برایکه همه افرادی روابط عمومی، کارشناسان و مسئولین آموزش و 

 . هستند

 

 

 آسانسوری سخنرانی در گانه سه مغزهای کاربرد 

 اولیه ارتباط در ظاهری های ویژگی 

 ذهنی نیاز پیش ایجاد 

 فرمول WITFM آسانسوری سخنرانی در 

 آسانسوری سخنرانی در بزرگ اشتباهات 

 اتفاقی های صحبت و تلفن و ایمیل در آسانسوری سخنرانی 
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 :راستین وکارکسب مدرسهدر  برگزارشده هایدورهمتد آموزشی برای اجرای تمامی 

 

 
  بر اساس الگوی آموزشی  هادورهتمامیACCELERATED AND INTENSIVE LEARNING  ارائه

 کاربردی برای مخاطبان ارائه گردد. کامالًمحتوای آموزشی  گرددمیکه باعث  شودمی

 

  ودیگر آموزشی این است که میزان یادگیری  هایروشاستفاده از این متد به نسبت  هایمزیتیکی از 

 ارتقا یابد. %83است را به بیش از  %33سنتی حداکثر  هایروشمحتوا که در  یادآوری

 

  کارگاه  صورتبه هادورهاجرای تمامیWORKSHOP  فعال مربیگری فردی هایروشو با استفاده از 

COACHING  افزایش  توجهیقابلبه میزان  هادورهبازدهی و اثربخشی  شودمیخواهد بود که باعث

 یابد.

 

  الً کام تواندمیالزم قبل از دوره  هایهماهنگیبنا به درخواست و  شدهاستفاده هایمثالو  هادورهمحتوای 

 مختص مجموعه شما ارائه گردد.

 

  فایل  صورتبهدر صورت تمایل، جزوه دورهPDF روز پیش از دوره ارسال خواهد شد. 0-4 رنگیتمام 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات ضروری

 :دریافت مبلغ برگزاری دوره در دو قسط خواهد بود 

  هابرنامهقطعی شدن زمان اجرای دوره با مدیر  محضبهقسط اول 

  روز قبل از برگزاری دوره 3قسط دوم حداکثر 

 

  اًتمامو...  شهریدرونهزینه اقامت، ترانسفر بین تهران و شهر محل برگزاری )هواپیما(، ترانسفر 

 بر عهده برنامه گذار است.

 

  است. مذاکرهقابلحق تکثیر و انتشار فیلم و صوت 

 

 ًساعت و خطوط هوایی، هتل و اتومبیل دقت کافی داشته باشید. ازنظرهواپیما  بلیتدر تهیه  حتما 

  

  ،قسط اول دریافت خواهد شد. %53در صورت انصراف از اجرای برنامه 

  

  در صورت تمایل، امکان صدور مدرک از موسسهBRS  هزینه صدور مدرک جداگانه به )وجود دارد

 پرداخت خواهد شد( صادرکنندهموسسه 

  

  و یا تبلیغات از طریق سخنران انجام نخواهد  رسانیاطالعحین اجرای برنامه، تحت هیچ عنوان

 شد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدام کنیم؟ برای برگزاری دوره چگونه

 مطالعه کامل این بروشور .4

 

 پیشنهادی و تعیین قطعی وقت برگزاری برنامه هایزمانتماس با مجموعه و ارائه  .3

 

 امضا قرارداد توسط طرفین .0

 

 شودمیمبلغ قرارداد قطعی  %53برنامه با واریز  .4

 

 ماشین برای حضور در محل برنامه(، هماهنگی هاشهرستانهواپیما )برای  بلیتارسال  .5

 

 اطالعات ضروری برای شناخت مخاطبین برنامه .6

 

 روز قبل از برنامه 0-4ارسال جزوه )برای پرینت توسط مجموعه طرف قرارداد(  .7

 

 روز قبل از اجرای برنامه دوپرداخت قسط دوم و تسویه حداکثر تا  .8

 

 شدهتعییناجرای برنامه در روز  .0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موردنیاز برای برگزاری دورهملزومات 

 :سه وجود داشته باشدلضروری است ملزومات زیر برای هر ج برنامه باکیفیتبرگزاری  منظوربه
 

  میکروفن هدست باشد( ترجیحاً) سیمبیسیستم صوتی 

 

  شخصی سخنران تاپلپامکان اتصال پروژکتور به 

 

 امکان اتصال مستقیم فیش صدا به بلندگو 

 

 اتصال لپ تپ سخنران به بلندگو امکان 
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