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شـــبــــکه مــــشــــاوران بــــرتــــر کــــســــب وکــــار



از اوایل سال ۹۷ شروع کرده  را  پتلفرم مشاوره الوبيزنس محصول دانش بنیان شرکت نقشه راه کسب وکار ایرانیان است که فعالیت خود 
تلفنی،  مشاوره  خدمات  و   داشته  همکاری  کار  و  کسب  مختلف  های  حوزه  در  مشاور   ۳۰۰ از  بيش  با  داشته ایم  افتخار  لحظه  این  تا  است. 

حضوری و آنالین به بيش از ۱۰۰۰۰ کاربر ارائه داده ایم.

الوبيزنس در حوزه های ارائه خدمات آموزشی تخصصی و هدفمند با مجموعه های مختلفی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت 
از ۱۰۰ دوره آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و  علمی و فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد همکاری دارد. الوبيزنس تاکنون بيش 

بلندمدت با همکاری این مجموعه ها برگزار کرده است.

معرفی الوبيزنس

ثبت امور حقوقی

تامین مالی و
 سرمایه گذاری

صادارت و وارداتمدیريت منابع انسانیتوسعه کسب و کار

بازاريابی و فروشمالیات و امور مالیبيمه و قانون کار



مدیريت  مذاکره،  فروش،  و  بازاريابی  چون  متنوعی  حوزه های  در  برجسته  مدرسان  و  مشاوران  از  گسترده  شبکه ای  بودن  دارا  با  الوبيزنس 
افراد، سازمان ها و شرکت های خصوصی،  تعارض، منابع انسانی، مدیريت مالی، مالیات، بيمه و... آماده برگزاری دوره های آموزشی برای 
صنعتی و دانش بنیان است.  همچنین شرکت ها می توانند موضوعات پيشنهادی خود را در تعامل با مسئول آموزش مطرح کنند تا پس از 

بررسی، دوره موردنظر تعريف و اجرا شود.

دوره های آموزشی - حضوری و آنالین

خدمات آموزشی قابل ارائه
Educational Services can Be Provided



لینک رزومه کامل در سایت الوبيزنسرزومه مدرسمدرسسرفصل ها و توضیح مختصر دورهعنوان دورهحوزهردیف

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

مدیريت تجربه 
مجید صالحیمشتريان

مشاور بازاريابی 
انجمن  عضو  و 
بازاريابی  علمی 

ایران
https://b2n.ir/220740 

 / بازاريابی  اصلی  های  استراتژی  بر  مروری   / مشتری  انواع 
بررسی تفاوت میان تجربه مشتری و رضایت مشتری / بررسی 
تفاوت های CRM و CEM / بررسی مفاهیم (رضایت مشتری 
و انواع آن، وفاداری مشتری و انواع آن / چرخه عمر مشتری) / 
بررسی نقشه سفر مشتری، تجربه مشتری در بازارهای خرده 
محیط  در  مشتری  تجربه  و   B۲B در  مشتری  تجربه  فروشی، 
و  رضایت  گیری  اندازه  های  روش  بررسی  و  آنالین  های 

وفاداری مشتری

۱

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

سئو و بهینه
 سازی سایت به 

زبان ساده

اصول موفقیت 
در شبکه های 

اجتماعی

رموز تبدیل 
مشتريان 

معمولی به 
وفادار

شراگیم مرادی

شراگیم مرادی

محمود
 رویت پور

مدیر بازاريابی 
دیجیتال هومینگ، 
متخصص بازاريابی 
دیجیتال در دیجی 

کاال، کارشناس 
بازاريابی دیجیتال در 

تخفیفان و فرانش

مدیر بازاريابی 
دیجیتال هومینگ، 
متخصص بازاريابی 
دیجیتال در دیجی 

کاال، کارشناس 
بازاريابی دیجیتال در 

تخفیفان و فرانش

موسس باشگاه 
های مشتريان دکتر 
کالبز و طراح برنامه 

های وفاداری 
مشتريان

 https://b2n.ir/662126

 https://b2n.ir/662126

https://b2n.ir/554522 

تولید  راهکارهای   / سئو  فنی  ارزيابی   / سئو  های  استراتژی 
محتوا برای سئو / راهکارهای اعتبارسازی و گسترش نام برند 

در فضای آنالین و ابزارهای آنالیز تیم سئو

استراتژی های حضور در شبکه های اجتماعی / تقویم محتوا / 
های  شبکه  و  اینستاگرام  /مدیريت  محتوا  تولید  روش های 
اجتماعی / تبلیغات/ افزایش فالوور و اینفلوئنسرمارکتینگ / 

ارزيابی اطالعات خود و رقبا

۰ تا ۱۰۰ راه اندازی باشگاه مشتريان، تدوین سناريو راه اندازی 
باشـــگاه مشـــتريان /  دالیل شکســـت پـــروژه های باشـــگاه 
مشـــتريان /  دالیـــل موفقیـــت وفادارســـازی مشـــتريان در 

برندهای مطرح /  چک لیست ارزيابی برنامه های وفاداری

۲

۳

۴



بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

هک رشد با 
ایمیل مارکتینگ
 ( اصول طالیی 

ایمیل مارکتینگ)

باسط رستمی

مشاور  رشـــد،  هکر 
دیجیتال مارکتینگ 
کمپيـــن  مدیـــر  و 

نوین هاب

https://b2n.ir/398740 

ایمیل  چرا   / ها  استارتاپ  دنیای  در  مارکتینگ  ایمیل 
و  است؟+شواهد  آفرين  ثروت  ها  استارتاپ  برای  مارکتینک 
نمونه ها / تفاوت ایمیل مارکتینگ در B۲B , B۲C ، آیا ایمیل 
ایمیل  های  سرویس  معرفی   / است؟  مرده  مارکتینگ 
مارکتینگ / رویکردها درست و غلط در باب ایمیل مارکتینگ 
/ اشتباهات رایچ و کشنده در ایمیل مارکتینگ / نمونه های 
های  /محتوای  خارجی  و  داخلی  مارکتنیگ  ایمیل  موفق 
ایمیل ها چه باشد؟/ چگونه با کمترين هزينه لیست ایمیل 
به دست بياوريم / با ۵۰۰ هزار تومان چگونه ۱۰۰۰ ایمیل اول 

را به دست بياوريم ؟

۵

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی ویژه 
استارتاپ ها و 

کسب و کارهای 
کوچک

طراحی سیستم 
فروش

عبدالرضا 
هنری

خدامراد 
رستمی

مدیر ارشد سابق 
شرکت های 

تولیدی-بازرگانی 
ویرا، قاسم ایران، 

موسسه فرانگرش و 
تولیدی بهداشت کار، 

مشاور بازاريابی و 
توسعه فروش شرکت 

های بازرگانی و 
تولیدی و کسب و 

کارهای نوپا

کارشناسی ارشد 
مدیريت 

 ،(EMBA)اجرایی
مدیر و موسس 
سایت آموزشی 

رازمدیران، مدرس 
دوره های بازاريابی و 
فروش مجتمع فنی 

تهران و نویسنده 
کتاب فروش برق آسا 

در بازار رقابتی

 https://b2n.ir/470266

https://b2n.ir/746636 

کسب و  استارتاپها  بازاريابی  در  موفقیت  شاخصه های 
 وکارهای کوچک / چگونگی طرح ريزی نقشه سفر مشتری در 
عملیات  اجرای  و  برنامه ريزی  روشهای   / بازاريابی  فرآیند 

بازاريابی /  مدل ساعت شیشه ای بازاريابی

طراحی  چیست؟،  درفروش  سازی  سیستم 
فروش  قیف  طراحی   / فروش  تیم  ساختار 

مدرن و مدل های فروش مدرن

۶

۷



بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

طراحی 
پرسونای 

مشتری
آرمین گرمرودی

موسس گروه طراحی 
و هاستینگ آذروب و 
چند مجموعه دیگر، 

مشاور دیجیتال 
مارکتینگ در شرکت 

های خارجی، از جمله 
کانادا ، چین و 

انگلیس 

موسس گروه طراحی 
و هاستینگ آذروب و 
چند مجموعه دیگر، 

مشاور دیجیتال 
مارکتینگ در شرکت 

های خارجی، از جمله 
کانادا ، چین و 

انگلیس 

موسس گروه طراحی 
و هاستینگ آذروب و 
چند مجموعه دیگر، 

مشاور دیجیتال 
مارکتینگ در شرکت 

های خارجی، از جمله 
کانادا ، چین و 

انگلیس 

 https://b2n.ir/623585

 https://b2n.ir/623585

پرسوناچیست؟/پرسونای مخاطب چیست؟/ پرسونای 
پرسونای  و  مشتری  پرسونای  تفاوت  چیست؟/  مشتری 
مخاطب چیست؟/ شناخت پرسونای افراد چه کاربردی 
برای  اطالعات  جمع آوری  روش های  دارد؟/  بازاريابی  در 
به  چگونه  مشتری  پرسونای  مشتری/  پرسونای  طراحی 
پرسونای  یک  چگونه  می کند؟/  کمک  فروش  افزایش 
در  مخاطب  پرسونا  کنیم؟/  طراحی  صحیح  مشتری 
بازاريابی محتوا به چه صورت است؟/ طراحی پرسونا در 
بازاريابی  در  پرسونا  طراحی   /b۲cمصرفی بازاريابی 
بد  مشتری  و  خوب  مشتری  مفهوم   /b۲bصنعتی
کار  و  کسب  در    SWOT پرسشنامه  منفی)/  (پرسونای 

برای تقویت خودمان

۸

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

اصول، تکنیک
 ها و 

روانشناسی 
مذاکره

تفکر استراتژيک 
در بازاريابی

آشنایی با 
اینباند 

مارکتینگ

آرمین گرمرودی

سیدپویا 
سیدین نور

آرمین گرمرودی

مدیر فروش سابق 
شرکت کناف آلمان 

در ایران

 https://b2n.ir/820159

https://b2n.ir/623585 

برترس  غلبه  است/  مذاکره  قابل  هرچیزی 
و  محصول  یک  فروش  اصول  مذاکره/  مذاکره/انواع 

۱۰+۱۰ تکنیک شگفت انگیز در مذاکره و فروش

نقش  مهم/  و  عمیق  اما  کاربردی  و  ساده  زبانی  به  بازاريابی 
هوشمندی  بازاريابی/  در  استراتژيک  تفکر  و  استراتژی 
بازاريابی در طراحی یا اصالح محصول/ مقدمه ای بر خالقیت 
تصمیم گیری  و  طراحی  جهت  موثر  عوامل  بازاريابی/  در 
استراتژيک در بازاريابی/ چگونه بازاريابی به برندسازی منتج 

میشود؟!/ مقدمه ای بر ارتباطات یکپارچه ی بازاريابی

چیست/  مارکتینگ  اینباند  یا  گرا  درون  بازاريابی 
استراتژی  تعیين  برونگرا/  و  درونگرا  بازاريابی  تفاوت 
طراحی  مشتری/  پرسونای  مارکتینگ/  اینباند 
پرسونای مشتری/نقشه سفر مشتری/ طراحی نقشه 

سفر مشتری، نقش محتوا در اینباند مارکتینگ

۹

۱۰

۱۱



بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

اصول بازاريابی و 
فروش خدمات

خدامراد 
رستمی

مدیر و موسس سایت 
آموزشی رازمدیران، 
مدرس دوره های 
بازاريابی و فروش 
مجتمع فنی تهران

مجری تحقیقات بازار 
کمی و کیفی برای 

مستر بلیط، آچارباز، 
سحاب پرداز، نوری 
تازه، گروه صنعتی 

رحمانی (اسنک مانی، 
آبمیوه کاريز)، شرکت 

لبنیات رامک و 
چندین شرکت 

داخلی و خارجی دیگر

مدیر بازاريابی و 
توسعه کسب وکار 

دفتر شريف استراتژی    

 https://b2n.ir/746636 

https://b2n.ir/962840 

مسیر بازاريابی خدمات/ انواع روش های بازاريابی 
مدل  خدمات/  بازاريابی  استراتژی های  خدمات/ 
بررسی  خدمات/  فروش  های  AIDA/استراتژی 
محیط  در  خدمات  ارائه دهندگان  حضور  نحوه 

آنالین/اشتباهات رایج در فروش خدمات

۱۲

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

بازاريابی و 
فروش و 
بازاريابی 
دیجیتال

نقش تحقیقات 
بازار در حل 

مسائل 
بازاريابی

اصول تقویت 
نیروهای 

فروش سازمانی

مدیريت 
استراتژيک

امیر جاودانی

اشکان واحدی

محمد فراحی

فارغ التحصیل 
MBA دانشگاه 

صنعتی شريف، 
مربی و مشاور کسب

 وکارها در حوزه 
توانمندسازی و 
بهبود عملکرد 

نیروهای فروش
 https://b2n.ir/820159

 https://b2n.ir/344535

    اهمیت و ضرورت تحقیقات بازار برای کسب و کارها 
چیست؟/  آشنایی با مطالعات ۴ گانه تحقیقات بازار 
و  جـــذب  هدف گیـــری/  بخشـــی/  (آگاهـــی 
بـــا رویکردهـــا و تکنیک هـــای  نگهداشت)/آشـــنایی 
مختلـــف جمـــع آوری داده (کمـــی، کیفی، اســـنادی، 
تلفیقی)،    پژوهش کمی چیســـت؟ چه هنگامی مفید 
است و منجر به چه نتایجی می شود؟/    پژوهش کیفی 
چیســـت؟ چـــه هنگامی مفید اســـت و منجـــر به چه 
نتایجی می شـــود؟  /چگونه مســـئله اصلی بازاريابی 
خـــود را تشـــخیص دهیـــم؟/    چگونه برای مســـئله 

بازاريابی خود راه حل تحقیقاتی پيدا کنیم؟

بهتر  عملکرد  به  را  فروشتان  نیروهای  رویکردی  چه 
ترغیب می کند؟/  چطور انگیزه و اعتماد به نفس در 
نیروهای فروش ایجاد کنیم؟/ چطور نیروهای فروش 
به  اثربخش  آموزش  کنیم؟/  مربیگری  موثر  طور  به  را 

نیروهای فروش چگونه است؟

کار/  و  کسب  در  استراتژيک  مدیريت  و  استراتژی  تعريف 
مارکتینگ/  حوزه  به  استراتژيک  نگاه  و  مارکتینگ  تعريف 
استراتژی  مارکتینگ  کتاب  از   SCORPIO مدل  معرفی 
رویکردهای  در  تکنیک  و  استراتژی  اهداف،  بررسی  فیفیلد/ 
و  دیگر  بخشهای  با  مارکتینگ  همسویی  مارکتینگ/  کالن 
 Marketing) استراتژی کسب و کار/ تعريف آمیخته بازاريابی
ريزی  برنامه  نحوه  استراتژی/  مارکتینگ  در  آن  نقش  و   (Mix
پلن  مارکتینگ  تدوین  بر  مروری  مارکتینگ/  استراتژيک 
(برنامه جامع بازاريابی)/ پياده سازی استراتژی ها منطبق با 

سند تدوین شده

۱۳

۱۴

۱۵



بيمه، مالیات و 
تأمین اجتماعی

مالیات ارزش 
افزوده: از قانون 

تا اجرا
مهدی منفرد

دانش آموخته رشته 
حسابداری مالیاتی در 

مقطع کارشناسی 
ارشد، ۱۵ سال سابقه 

انجام امور حسابداری 
و مالیاتی شرکت ها و 

مشاغل

معاون دفتر برنامه 
ريزی اقتصادی و 
اجتماعی سازمان 
تامین اجتماعی و 

دکتری اقتصاد 
دانشگاه تربیت 

مدرس

دکتری مدیريت 
راهبردی، مشاور و 

راهبر اقتصادی 
استارت آپ ها و 

شرکت های فناور، 
مشاور اقتصادی 

کسب و کارها و 
خانوارها و مدرس 

رشته اقتصاد در 
دانشگاه

 https://b2n.ir/857637

https://b2n.ir/962840 

و  معاف  خدمات  و  کاال  مشمول/  اشخاص  بررسی 
الزامات  و  محاسبه  نحوه  پرونده/  تشکیل  غیرمعاف، 
خدماتی،  تولیدی،  بازرگانی،  واحدهای  در  قانونی 
فرایند  اظهارنامه/  ارسال  نحوه  واسطه ای،  پلتفرمی، 
جدیدترين  بخشودگی ها/  و  جرائم  مالیاتی/  رسیدگی 

بخشنامه ها و قوانین
۱۶

بيمه، مالیات و 
تأمین اجتماعی

تامین مالی و 
سرمایه گذاری

تامین مالی و 
سرمایه گذاری

آشنایی با 
تعهدات و 

خدمات تأمین 
اجتماعی در حوزه 

کارفرمایان

تکنیکهای 
افزایش ارزش و 

آماده سازی 
استارتاپها برای 
جذب سرمایه و 

ورود به بورس

روش های 
تامین مالی 
شرکت های 
دانش بنیان

محسن رياضی

پرویز بابایی

محمد 
سريرافراز

بيش از ۲۰سال 
سابقه فعالیتها و 

مدیر مالی؛ مشاوره 
مالیاتی؛ تامین 

مالی؛ بورس و....
 https://b2n.ir/402156

 https://b2n.ir/850902

آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات  کارفرمایان در 
با  مخاطبین  آشنائی  اجتماعی/  تامین  سازمان  قبال 
ارتباط  چگونگی  و  فرآیند  بر  ناظر  مقررات   . قوانین 
کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی/ آشنایی با انواع 
بدهی کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی/ آشنائی 
های  حوزه  و  اجتماعی  تامین  سازمان  با  مخاطبین 
، درمان و  عملکردی آن در بخش های مختلف (بيمه 
سرمایه گذاری ) و جایگاه آن در نظام تامین اجتماعی 
تامین  سازمان  اجرائی  واحدهای  با  آشنائی  کشور، 
ساختار  و  استان  سطح  در   ( درمان  و  (بيمه  اجتماعی 

سازمانی آن ها

عرضه  شرایط  واجد  استارتاپهای  و  اکوسیستم  نقشه  بررسی 
روشهای  ایران/  استارتاپی  اکوسیستم  در  بورس  در  سهام 
در  عرضه  قابل  سهامی  شرکتهای  به  استارتاپها  تبدیل 
در  سرمایه  افزایش  روشهای  فرابورس/  یا  بورس  تابلوهای 
ارزش  افزایش  روشهای  ها/  بنیان  دانش  و  ها  استارتاپ 
و  بورس  به  ورود  و  سرمایه  جذب  از  قبل  ها  استارتاپ 

تکنیکهای افزایش سودآوری استارتاپها و دانش بنیان ها

ضمانت  دريافت  روش  و  آن  انواع  و  نامه  ضمانت  با  آشنایی 
دريافت  روش  و  آن  انواع  و  تسهیالت  با  آشنایی  نامه/ 
های  روش  و  آن  انواع  و  گذاری  سرمایه  با  آشنایی  تسهیالت/ 
الحسنه  قرض  های  وام  دريافت  با  آشنایی  سرمایه/  جذب 
نهادهای  با  آشنایی  بنیان/  دانش  های  شرکت  پرسنل  برای 

بيمه ای برای پوشش خدمات بيمه ای

۱۷

۱۸

۱۹



توسعه 
کسب و کار

آنالیز و تحلیل 
رقبا: روش ها و 

تکنیک ها
باسط رستمی

هکر رشد، مشاور 
دیجیتال مارکتینگ و 

مدیر کمپين نوین 
هاب

مدیرعامل موسسه 
سپينود شرق با بيش 

از ۱۵سال سابقه 
مشاوره تامین مالی و 

مطالعات 
امکانسنجی

مشاور و مدرس 
کسب وکار و قائم مقام 

شتابدهنده صنایع 
نانو تک آینده

 https://b2n.ir/398740

 https://b2n.ir/113248

مبانی  و  اصول  ؟/  دهیم  انجام  رقیب  تحلیل  چگونه 
تحلیل رقبا/ استراتژی های ورود به بازار ، روش های رایج 
در تحلیل رقبا / روش پورتر در تحلیل رقبا ، روش پستل 
و  داخلی  آنالین  رقبای  سنجش   / رقبا  و  بازار  آنالیز  برای 

خارجی/ ابزارهای سنجش وضعیت رقبا

۲۰

توسعه 
کسب و کار

توسعه 
کسب و کار

توسعه 
کسب و کار

طرح توجیهی 
کسب وکار

تکنیک های 
جذب مخاطب 

از رقبا

طرح کسب
 وکارهای 
فناورانه

محسن شريف

باسط رستمی

سجاد 
شکرچیان

هکر رشد، مشاور 
دیجیتال مارکتینگ 

و مدیر کمپين نوین 
هاب

 https://b2n.ir/398740

مشخصات  توجیهی/  طرح  کاربردهای  توجیهی/  طرح  اهداف 
یک  اصلی  اجزای  بانکی/  سیستم  قبول  مورد  توجیهی  طرح 
طرح توجیهی/ مطالعه بازار - بررسی عرضه و تقاضا/ مکانیابی 
پروژه/ مطالعه فنی -  ارزيابی فنی/ بررسی فرآیند تولیدهزينه 
مطالعه   - ثابت  های  هزينه  طرح/  گذاری  سرمایه  های 
بازگشت  دوره  سر/  به  سر  نقطه  حساسیت/   مالی/تحلیل 

COMFAR III سرمایه/ معرفی نرم افزار

چه  مشتری/  جذب  قرمزهای  خط  مشتری/  جذب  اهمیت 
مشتری هایی برای کسب وکار سم هستند؟/ مشتری سودآور/ 
محاسبات  رقبا/  رصد  و  پایش  ابزارهای  زيان ساز/  مشتری 
عددی و فرمول هایی برای محاسبه ارزش مشتری/ تکنیک ها 
شدن  ربوده  از  چطور  رقبا/  از  مخاطب ربایی  روش های  و 

مشتريان توسط رقبا جلوگیری کنیم؟

نگارش  مناسب  زمان   -۲ خوب  کار  و  کسب  طرح  اهمیت   -۱
در  مهم  معیارهای   -۳ کارآفرينی  فرایند  در  کار  و  کسب  طرح 

تصمیم گیری سرمایه گذار ۴- اجزای طرح کسب و کار

۲۱

۲۲

بنیانگذار آكادمی طراحی 
ایران و فارغ التحصیل 

گرایش طراحی کاربردی 
از دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین 

https://b2n.ir/441589 طوسی تهران

توسعه 
کسب و کار

توسعه 
کسب و کار

تفکر طراحی در 
کسب وکار

استراتژی 
هوشمند سازی 

کسب وکار

محمد حسن 
توفیقی

میثم پالیزدار

مشاور ارزش آفرينی و 
توسعه کسب و کار و 

فعال در زمینه فاینانس 
بين المللی

https://b2n.ir/250218 

طراحی،  تفکر  محور/  انسان  نواوری  رویکرد  و  طراحی  تفکر 
تقاطع جنبه های انسانی/ تکنولوژيکی و اقتصادی/ وظایف 
درک  یا  همدلی  طراحی،  تفکر  متدلوژی  طراحی/  اصلی 
ایده مسئله/  تبیين  یا  تعريف  مشتريان/  نیازهای 

 پردازی/نمونه سازی (پروتوتایپينگ)

تعريف  استراتژيک/  هوشمندی  با  ريزی  برنامه  تفاوت 
استراتژيک/  هوشمندی  ضرورت  استراتژيک/  هوشمندی 
هوشمندی استراتژيک ابزاری برای تصمیم گیری/ هوشمندی 
هوشمندی  و  سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  استراتژيک 

اقتصادی

۲۳

۲۴

۲۵



توسعه 
کسب و کار

تعیين جهتگیری 
استراتژيک کسب

 وکار
محمد فراحی

مدیر بازاريابی و 
توسعه کسب و کار 

شريف استراتژی

مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان مدیريت 

فناوری مهراد، 
کارآفرين و متخصص 

در زمینه انتقال 
فناوری و مدیريت 
نوآوری در ایران و 

Hi-Tech شرکتهای

 https://b2n.ir/344535

https://b2n.ir/731252 

سازمان/  کالن  های  استراتژی  بررسی  استراتژی/  تعريف 
های  چهارچوب  بررسی  استراتژيک/  مدیريت  رویکردهای 
تعیين  استراتژيک،  گیری  جهت  استراتژی/  تدوین  در  پرکاربرد 
استراتژی های کسب و کار/  بررسی انواع استراتژی های سازمانی/ 
ارکان اصلی استراتژی کسب و کار/ چالش های اجرایی در پيش 

برد اهداف و جهت گیری های استراتژيک

۲۶

ثبت و امور 
حقوقی

ثبت و امور 
حقوقی

رویکردهای 
ارزشگذاری فناوری

آشنایی با مدلهای 
همکاری و مشارکت 

در قراردادها

مهدی مرادی

سیامک دانشور 
قربانی

مشاور قرارداد و 
امورحقوقی و وکیل 
پایه یک دادگستری

 https://b2n.ir/698535

تجارت فناوری: یک کسب و کار استثنایی، چرا به ارزشگذاری 
تفاوت  فناوری/  قیمتگذاری  اهداف  داريم/  نیاز  فناوری 
بلوغ  مراحل  گذاری/  قیمت  در  محصول  و  فناوری 
رویكردهای  شرکت/   و  فناوری  قیمتگذاری  فناوری/فرایند 

اساسی قیمت گذاری فناوری

قوانین  در  مشارکت  همکاری،  و  مشارکت  مفاهیم  با  آشنایی 
بين  تجارت  نظام  در  همکاری  مدلهای  موضوعه/ 
و  کنسرسیوم  با  آشنایی  ونچر/  جوینت  با  الملل/آشنایی 

مقایسه قرارداد همکاری

۲۷

۲۸

مشاور و استراتژيست 
بازاريابی

https://b2n.ir/059857 

صادرات

صادرات

استراتژی 
محصول در 

بازاريابی صادراتی

چگونه در 
صادرات 

قرارداد فروش 
منعقد کنیم؟

سیدحمید 
گلستانه

عباس واعظی

مشاور صادرات و 
بازرگانی خارجی، منتور 

صادراتی شرکت های زير 
مجموعه ستاد اجرایی 

 https://b2n.ir/250218فرمان امام (ره)

تعیين نوع و مشخصات محصول صادراتی/ بررسی تاثیرات 
های  استراتژی  و  خارجی  هدف  بازار  محیطی  و  فرهنگی 

محصول در فرآیند بازاريابی بين المللی

 آموزش نحوه تهیه و تنظیم قرارداد خريد(واردات)
و  فروش(صادرات)

چگونگی معرفی طرفین در قراردادهای خريد و فروش
چگونگی تعريف کاالی مورد معامله در قراردادهای بين المللی

آموزش قیمت گذاری در قراردادهای خريد و فروش
بررسی زمان تحویل در قرارداد

آموزش  روش های پرداخت بين المللی
اینکوترمز در قراردادهای خريد و فروش

آشنایی با فسخ قرارداد
آشنایی بازرسی در قرارداهای بين المللی

آشنایی با مسئولیت طرفین قرارداد در قبال عدم انطباق کاال
آشنایی با مسئولیت طرفین قرارداد در قبال تاخیر پرداخت

آشنایی با فورس ماژور در قراردهای بين المللی

۲۹

۳۰



صادرات

روش های 
پيداکردن مشتری 
در بازارهای هدف 

صادراتی

امیرحسین 
عادل جو

مدیر عامل شرکت 
بازرگانی 

ساپکوتريدینگ 

مشاور بازارهای 
صادراتی عمان، قطر 

و افغانستان

 https://b2n.ir/509292

https://b2n.ir/913241 

بازار  تحقیق  روحیه   / چیست؟  صادرکننده  ویژگی های 
بازرگانی  شرکت  یک  زيرساخت های  اصالح   / چیست؟ 
یعنی چه؟ / آشنایی با انواع روش های پيداکردن مشتری 

در بازارهای بين المللی

۲۶

صادرات

منابع انسانی

الفبای صادرات

مربیگری کار تیمی 
در سازمان

سجاد
 غفاريان جم

محبوبه 
مظاهری

 مدرس دانشگاه 
دانشگاه مهر البرز 

ایران در زمینه منابع 
انسانی و مشاور 
شرکت مرکز کار 

 https://b2n.ir/372598ایران 

تشريح  دانست/  باید  صادرات  شروع  برای  که  آنچه  هر 
ایجاد زير ساخت های صادراتی و  استراتژی های صادرات/ 

راه کارهای رسیدن به مدل های موفق صادراتی

کاری/مراحل  تیم  تشکیل  پرداز،  ایده  نقش  شناخت  و  پذیرش 
کار  و  گروهی  کار  تفاوت  تاکمن،  مدل  براساس  گروه  تکامل 
کار  تبدیل  بلبین،  شناسی  شخصیت  مدل  با  سازی  تیمی/تیم 
گروهی به کار سازمانی با رویکرد مدیريت منابع انسانی/شناخت 
شکل  در  فردی  توسعه  نقش  منتور/  مربی-   – رهبر  مدیر-  نقش 
ارتباطات در کار تیمی/ باید  گیری گروه/ حل تعارضات و بهبود 
مربی  تیم/  مربی  برای  هایی  توصیه  و  تیمی  کار  های  نباید  و  ها 

گری کار تیمی و مهارت های مربی گری

۲۷

۲۸

www.alobiz.com

>>> >>>

info@alobiz.ir@

تماس با مسئول امور آموزشی (نیما حسن زاده):

  ۰۹۱۰۴۹۶۱۰۶۹    –   ۰۹۳۶۲۰۲۵۸۸۳ 

برای برگزاری دوره آموزشی از راه های زير اقدام نمایيد. بعد از دريافت درخواست،
الوبيزنس ضمن مذاکره با مدرس و تعیين قیمت، برای برگزاری دوره آموزشی هماهنگی اجرایی انجام خواهد داد. 



مدرسان برتر ما
Our top instruc tors

محبوبه مظاهری
کوچ مسیر شغلی و کسب و کار

حمید گلستانه
دیريت استراتژيک بازاريابی

عبدالرضا هنری
بازاريابی و فروش

 دوره های تخصصی استارتاپ

علیرضا رنجبر شورابی
گیمیفیکشن 

شراگیم مرادی
 بازاريابی دیجیتال 

علیرضا رحیم پور
بيمه،  مالیات حسابداری

سجاد غفاريان جم
بازاريابی صادراتی

امیر حسین عادل جو
صادرات و تجارت بين الملل

مهدی حیدر نژاد
مناقصات و معامالت

قرارداد، مناقصه و مزایده

ناصر انزلی چی
بازاريابی صادراتی و مناقصات بين الملل

اسدهللا همتیان
بازاريابی و برند سازی

رامین صادق مفرد
 توسعه منابع انسانی و اداری سازمان

خدا مراد رستمی
در حوزه بازاريابی و فروش مدرن

ایوب اسماعیلی
 حوزه منابع انسانی

رضا علوی
توسعه کسب و کار

مهدی کنعانی
سرمایه گذاری و کارآفرينی

علی قوامی
کارآفرينی و توسعه کسب و کار

محمود رویت پور
بازاريابی و وفادارسازی مشتريان



شبکه همکاران
Partners Ne twork

اسدهللا همتیان
بازاريابی و برند سازی

رامین صادق مفرد
 توسعه منابع انسانی و اداری سازمان

خدا مراد رستمی
در حوزه بازاريابی و فروش مدرن

ایوب اسماعیلی
 حوزه منابع انسانی

رضا علوی
توسعه کسب و کار

مهدی کنعانی
سرمایه گذاری و کارآفرينی

علی قوامی
کارآفرينی و توسعه کسب و کار





الوبیزنس در شبکه های اجتماعی

www.aparat.com/alobiz

company/alobizness

تماس با ما

info@alobiz.com

۰۲۱ - ۹۱۰۱۲۵۹۵

alobizness


