
فهرست دوره های سازمانی آرنگ 

عنوان دوره هاموضوعردیف

اصول و فنون مذاکره در فروش سازمانی1

(مقدماتی )اصول و فنون مذاکره 2

(مقدماتی )اصول و فنون مذاکره 3

(پیشرفته)اصول و فنون مذاکره 4

B2Cاصول و فنون مذاکره در فروش 5

تدوین استراتژی های بازاریابی 6

تشریفات در روابط عمومی7

  CEMمدیریت تجربه مشتریان8

مدیریت تعارض در تیم های فروش9

مدیریت فروش حرفه ای10

BIهوش تجاری 11

مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی12

مدیریت ارتباط با مشتری13

مهندسی تبلیغات و فروش14

تجارت الکترونیک 15

تحقیقات بازاریابی 16

مدیریت فروش و رفتار با مشتری17

تیپ شناسی مشتری18

بازاریابی شبکه های اجتماعی19

اصول و فنون مذاکره ویژه مدیران فروش20

بازاریابی و فروش تلفنی21

مجموعه قوانین و صادرات و واردات بین الملل22

مکالمه ی انگلیسی ویژه مدیران گمرک و بازار های بین المللی23

آشنایی با قوانین تجارت  در بازاریابی جهانی24

معماری مهندسی فروش25

مهارت های مذاکره فروش حرفه ای26

روانشناسی فروش و اصول متقاعد کردن مشتری27

آیین برگزاری و شرکت در مناقصات28

بازاریابی دیجیتال29

(...مکاتبات،مکالمه و)نکات کاربردی در امور بازرگانی به زبان انگلیسی 30

روانشناسی مهارت فروش31

اصول و فنون قیمت گذاری32

مدیریت برند و برندینگ33

تحلیل رفتار مصرف کننده34

بازاریابی بین المللی و صادرات محور35

مهارت های مذاکره ، بازارسازی و بازاریابی نمایشگاهی36

ابی مدیریت بازرگانی و بازاری
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عنوان دوره هاموضوعردیف

راهکارهای حضور موثر در نمایشگاه ها 37

بازاریابی و مهندسی فروش در کاالهای صنعتی38

بازاریابی و فروش خدمات39

مدیریت بازاریابی دیجیتال40

برند و احیای برند41

مدیریت فروش در استارت آپ ها42

مبانی راه اندازی استارت آپ ها43

اینکوترمز44

آشنایی با کارت بازرگانی45

حل و فصل اختالفات تجاری بین المللی46

روش های پرداخت در تجارت بین الملل47

آشنایی با انواع ضمانت نامه ها48

انواع قرارداد های بازرگانی49

مقررات صادرات و واردات50

کارگاه اقناع و نفوذ51

کارگاه تحلیل رقبا52

روش های ایجاد انگیزه در تیم های فروش53

کارگاه آموزشی تکنیک ها ی پیش بینی اهداف فروش54

(Call center)اصول و تکنیک های فروش تلفنی 55

بازاریابی بانکی56

بازاریابی خدمات بانکی57

بازاریابی مشتریان اعتباری58

ابی مدیریت بازرگانی و بازاری



عنوان دوره هاموضوعردیف

مبانی مدیریت پروژه1

استاندارد های کنترل پروژه 2

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی3

pmbokفرایند مدیریت منابع انسانی بر اساس استاندارد 4

claimمدیریت دعاوی 5

ایجاد و مدیریت پروژه در سازمان ها6

mspکارگاه نرم افزار7

p6کارگاه نرم افزار پریماورا 8

آموزش مستند سازی پروژه ها9

مدیریت دانش در پروژه ها10

آموزش شرکت و حضور در مناقصات11

تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری پروژه های سرمایه گذاری 12

تحلیل گری  حرفه ای گزارشات مالی و اقتصادی پروژه13

pmbokپیاده سازی نظام مدیریت پروژه 14

کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها در اکسل15

مدیریت زنجیره تامین16

مدیریت بهبود و اصالح فرایند ها17

مبانی مهندسی کیفیت18

برنامه ریزی و کنترل پروژه در سایت ها پروژه های اجرایی19

مبانی مدیریت پروژه20

تهیه گزارشات حرفه ای پروژه ها21

تهیه گزارشات حرفه ای پروژه ها22

ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران پروژه ها23

اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه24

مدیریت تامین مالی طرح ها و پروژه ها25

Primavera Expeditionمدیریت قراردادها با 26

(Project Portfolio Management)مدیریت سبد پروژه 27

طرحها و پروژه ها ارزیابی اقتصادی 28

طرحها و پروژه ها ارزیابی فنی 29

مدیریت پورتفولیوی پروژه ها30

COMFAR IIIارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار 31

ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های عمرانی32

ارزیابی فنی،  مالی، اقتصادی و توجیه پذیری پروژه33

MSPکاربری نرم افزار 34

صورت وضعیت نویسی35

تعدیل صورت وضعیت و امور پیمانها36

تهیه طرح های توجیهی و امکان سنجی37

مدیریت و برنامه ریزی پروژه38

روشهای پیمان سپاری و انجام پروژه ها39

صنایع و مدیریت پروژه
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عنوان دوره هاموضوعردیف

(IT GOVERNANCE)حاکمیت فناوری اطالعات 1

روش های تدوین توافقنامه های سطح خدمات2

طراحی کاتالوگ خدمات 3

( ITIL )مدیریت خدمات فناوری اطالعات 4

دولت الکترونیک ویژه کارکنان دولت5

دولت الکترونیک ویژه مدیران ارشد6

شبکه و امنیت اطالعات 7

مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی8

مهارت های سازمانی و فناوری اطالعات9

POWER POINTروش های ارایه ی موثر مطالب با استفاده از 10

splusآشنایی با نرم افزار آماری 11

(مقدماتی)SPSSتجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار 12

تحلیل و داده کاوی ویژه بانک ها13
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ITمدیریت 

https://www.kahkeshan.com/ITIL


عنوان دوره هاموضوعردیف

تجزیه و تحلیل صورت های مالی1

ارزیابی مالی استارت اپ ها2

کاربرد اکسل در گزارش های مالی3

امکان سنجی مالی طرح های تجاری4

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس5

قوانین و مقررات مالیاتی6

مدیریت ریسک7

مدیریت مالی و امور مجامع8

مدیریت سرمایه گذاری9

اصول مدیریت و برتامه ریزی و بودجه ریزی10

استاندارهای حسابداری 11

استراتژِی سرمایه گذاری و تحلیل بازار های مختلف12

مبانی تهیه و تنظیم قرارداد ها13

مدیریت مالی شرکتی پیشرفته14

(IFRS)استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی15

تحلیل و مدیریت ریسک شرکتی16

حاکمیت شرکتی17

حسابداری مقدماتی18

حسابداری میانه19

روش های تامین مالی کسب و کار های خرد و متوسط20

آشنایی  روشهای نوین تامین مالی بین الملل21

روش های ارزیابی مالی طرح ها و پروژه ها22

اصول حسابداری23

اقتصاد مقاومتی ومدیریت جهادی24

راه های مبارزه با پولشویی در نظام های مالی و بانکی25

روش های پیگیری و وصول مطالبات26

ارزیابی و محاسبات مالی و اقتصادی در پروژه های صنعتی27

حقوق تجارت28

تحلیل بازار برای مدیران مالی 29

بودجه ریزی برای مدیران مالی30

شناخت ابزارها و بازار های مالی31

مدیریت مالی برای مدیران پروژه ها32

مدیریت مالی در پروژه های صنعتی33

آشنایی با بازار بورس و سهام 34

حسابداری مالیاتی35

ارزیابی طرح های اقتصادی با اکسل36

حسابداری مالی ویژه مدیران مالی37

مدیریت نقدینگی38

کارگاه تهیه صورت جریان وجوه نقد39

کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی40

هزینه یابی بر مبنای فعالیت41

حسابداری و سرمایه گذاری سهام و اوراق42
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عنوان دوره هاموضوعردیف

اعتبارات اسنادی43

1بانکداری داخلی 44

2بانکداری داخلی 45

مدیریت بانکداری الکترونیک46

حسابداری و اصول گمرک47

بودجه بندی جامع48

بانکداری اسالمی49

بانکداری بین الملل50

حقوق بانکی51

ضمانتنامه های بانکی52

بانکداری اقتصادی53

بانکداری جامع54

مدیریت ریسک بانکی55
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مدیریت مدیر مالی و سرمایه گذاری



عنوان دورهموضوعردیف

آشناییی با قوانین کار و تامین اجتماعی1

حقوق تجارت2

اصول حاکمیت شرکتی3

مبانی مدیریت منابع انسانی برای مدیران ارشد4

تکنیک های حل مساله برای مدیران  5

رهبری و کوچینگ در مدیریت جدید6

اصول و فنون مذاکره ویژه مدیران7

مدیریت استرس8

مدیریت بحران9

مدیریت بهره وری10

پرورش مهارت های سرپرستی11

مدیریت رفتار سازمانی12

اصول بازرگانی و تجارت برای مدیران غیر بازرگانی13

روش های ایجاد انگیزه در کارکنان14

Business planروش های تدوین 15

16

اصول و روش های کنترل و بازگشت مشتری17

انگیزش و توانمند سازی زنان در محیط کار18

نوآوری در مدل های کسب و کار19

روش های تاثیر گذاری و اقناع مدیران20

روش های تحلیل رقبا21

روش های پیش بینی و تعیین اهداف قروش22

تفکر سیستمی23

تیم سازی و خالقیت در کار تیمی24

TRIZمدیریت حل خالقانه مسائل 25

استراتژی و مدیریت استراتژیک26

BPMمدیریت فرایند های کسب و کار27

عارضه یابی سازمانی28

MISسیستم های اطالعاتی 29

سازمان دهی و طراحی ساختار سازمانی30

تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم ها31

مبانی کار آفرینی و ایجاد کسب و کار های تازه32

مدیریت دانش33

(جانشین پروری)مدیریت و برنامه ریزی پرورش مدیران آینده 34

ارزیابی عملکرد و مکانیسم پرداخت متغیر35

آینده پژوهی36

مدیریت برون سپاری 37

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی38

آشنایی با مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی39

مدل های تعالی سازمانی40
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عنوان دورهموضوعردیف

آشنایی با سیستم کارت امتیاز متوازن41

روش های جذب و استخدام نیروهای شایسته و کار آمد42

روش های مدیریت عملکرد کارکنان43

ساختار های توسعه منابع انسانی44

مدیریت حقوق و دستمزد 45

رهبری اثربخش سرمایه های انسانی46

سازمان های یاد گیرنده و دانایی محور47

نیازسنجی آموزشی48

مدیریت آموزش در سازمان ها49

مدیریت امور کارکنان 50

مدیریت رفاه کارکنان51

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی52

کوچینگ برای مدیران 53

ارزشیابی مشاغل54

آشنایی با مدل تعالی سازمانی55

آسیب شناسی شغلی56

articulate story lineکارگاه آموزشی تولید محتوای دورهای مجازی با نرم افزار 57

کارگاه سنجش کار آمد اثر بخشی در سازمان58

(کانون ارزیابی)روش های ارزیابی پرسنل 59

مدیریت تعارض60

روانشناسی صنعتی و سازمانی و کابرد آن در افزایش بهره وری پرسنل61

انگیزش کارکنان و سبک های رهبری62

آسیب شناسی منابع انسانی63

مبانی رهبری در سازمان های جدید64

روش های مانیتورینگ و پایش و ارزیابی منابع انسانی پویا65

مدیریت سازمان و منابع انسانی
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عنوان دوره موضوعردیف
آیین نگارش و مکاتبات اداری1
روش های گزارش نویسی2
مدیریت زمان3
مدیریت استرس4

آشنایی با پروتکل های تشریفات برای پرسنل خدمات5

آشنایی با روش های ارتباطات رسانه ای برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی6
زبان بدن7

زبان بدن برای پرسنل فروش8

زبان بدن برای پرسنل خدمات9

زبان بدن برای پرسنل حراست10

مدیریت انگیزش در محیط کار11
خود مدیریتی12

اصول ساماندهی محیط کار و تقش آن در ارتقای کار 13
اصول سرپرستی14

(ویژه کارشناسان )ارتباط با مشتری 15

مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی16

مدیریت جلسات17

اخالق حرفه ای18
خالقیت و نوآوری19
کار تیمی20
تعلق و دلبستگی سازمانی21

(5s)نظام آراستگی در محیط کار22
پولشویی و راههای مبارزه با آن 23
هوش هیجانی24
مدیریت دانش25
منشور حقوق شهروندی26

روش های تصمیم گیری و حل مساله 27

پدافند غیر عامل28

مبارزه با حمالت سایبری29

مهارت های تفکر خالق30

ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد31

جنگ نرم و شیوه های مبارزه با آن 32

اصول کمکهای اولیه مقدماتی33

ایمنی و آتش نشانی عمومی34

تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین35
تکنیکهای برنامه ریزی36
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی37
تکنیک های جستجوی موثر در اینترنت38
اصول و مبانی روابط عمومی39
تکنیک های برنامه ریزی برای مدیران40
تهیه و تنظیم گزارشات آماری42
روش های نمونه گیری آماری و کاربرد آن 43
ISO/TR 10017فنون آماری و تحلیل داده ها بر مبنای استاندارد 44
کاربرد آمار در نظام اداری45

عمومی اداری
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