
 

 11پالک  – 5کوچه شماره –به سمت سه راه توحید  –بلوار دانشگاه  –میدان آزادی  مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

 isfbtc                        isfbtc.ir@                      36283929تلفن تماس : 

 

 

 معرفی مرکز آموزش بازرگانی و نگاهی به فعالیت های اجرایی مرکز

و  به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق 1374مرکز آموزش بازرگانی از سال  در مورد مرکز آموزش : 

 وه کیفی های بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسع موسسه مطالعات و پژوهش زیرمجموعه

یفا کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ا

 نماید.
 

این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب 

و کار کشور، تالشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای 

ای شاغالن حوزه کسب و کار دانش، بینش و مهارت های حرفه

های کاربردی در  کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش

کوشد نقشی موثر در های آموزشی میطراحی و اجرای دوره

نظام های تجاری و بازرگانی و نوسازی بهبود مستمر فعالیت

 بازرگانی کشور ایفاء نماید.

 

 

 

 

 

 

 

تاکنون  ودر اصفهان فعالیت خود را باردیگر آغاز نمود  1388نیز از مردادماه  آموزش بازرگانی استان اصفهانمرکز 

رچوب در چهااین مرکز   توانسته است بر اساس عملکرد خود، جزو نمایندگی های ممتاز و برگزیده کشوری قرارگیرد.

 ه می نماید :را به شرح زیر ارایدمات آموزشی ، خخودفلسفه وجودی و ماموریت 

 برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با بخش بازرگانی شامل موضوع های زیر :( 1

 خالقیت و نوآوری.   بازرگانی و تجارت بین المللی ) واردات و صادرات(. 

 مدیریت و توسعه بازار.     اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی. 

 بورس و بازار سرمایه.        زبان بازرگانی. 

 مدیریت و علوم اداری.    فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی. 

 مدیریت کسب و کارهای صنفی.      حقوق و قوانین کسب و کار. 

 شبکه گسترده نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

 یکی از مزیت های اصلی این مجموعه می باشد. به گونه ای 

 بر اساس مستقر و  که در هر استان یک نمایندگی استانی 

 آیین نامه داخلی مراکز آموزش بازرگانی فعالیت می کنند.
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 ( طراحی و برگزاری آموزش های غیرحضوری و آنالین2

 ( طراحی و برگزاری بازدیدهای تخصصی آموزشی3

 طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی در محل سازمان ها( 4

 تحت وب ( –تصویری  –بسته های آموزشی ) صوتی  طراحی و تهیه( 5

 ( برگزاری سمینار/همایش و نمایشگاه های تخصصی6

 ه در حوزه واردات و صادراتمات مشاوره مدیریت کسب و کار بویژیه خد( ارا7

 

 خالصه مسوولیت ها و فعالیت های مرکز:

 isfbtc.irارایه و اطالع رسانی کلیه خدمات آموزشی مرکز از طریق وب سایت ( 1

 در استان اصفهان صنعت، معدن و تجارت نماینده  فروش کتب و نشریات شرکت چاپ و نشر بازرگانی وزارت ( 2

 در استان اصفهان  امورخارجهوزارت  اداره نشرنماینده  فروش کتب و نشریات ( 3

  ( راه اندازی و توسعه فروشگاه الکترونیکی کتاب های حوزه مدیریت کسب و کار و فروش کتاب به کل کشور4

 انت صادرات ایران در استان اصفهانصندوق ضمرسمی کارگزار  ( 5

کترونیکی ثبت نام در سامانه تدارکات ال، تامین کننده مدیا توکن ،صدور و ابطال گواهی الکترونیکیمجوز دارای ( 6

 نهر ساماداد ( و برگزاری دوره های آموزشی ویژه دستگاه های دولتی و تامین کنندگان خصوصی برای فعالیت دولت ) ست

 در استان اصفهان 1391از ابتدای سال  تامین کننده مدیا توکنو 

 در قالب تقویم های ماهیانه کوتاه مدت هرعنوان دو 138و برگزاری بالغ بر  طراحی( 7

 سمینار تخصصی در حوزه مدیریت کسب و کار در سال در شهر اصفهان 11برگزاری به طور متوسط ( 8

 ( عضو کمیته کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان9

الن حوزه ای آموزشی مرکز ملی فرش ایران ویژه فعابرگزارکننده دوره هو  عضو کمیته فرش دستباف استان اصفهان(  10

 فرش دستباف در اصفهان

 مینارهای آموزشی ویژه اعضای اتاقی ساصفهان در برگزارهمکار آموزشی اتاق بازرگانی ( 11

ان همکار آموزشی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکن( 12

 و دوره های تخصصی حضور اثربخش در نمایشگاه ویژه غرفه داران نمایشگاه ها شرکت
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ه از آن جمله و سازمان های مرتبط ک، انجمن ها رسمی همکاری آموزشی با دانشگاه هاتفاهم نامه  37بالغ بر انعقاد ( 13

می واحد دانشگاه آزاد اسال –دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

ی شرکت نمایشگاه ها –اداره کل تعاون استان اصفهان –سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان  –خوراسگان 

 –صفهان انجمن خدمات مهندسی استان ا –اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان  –بین المللی استان اصفهان

اداره  -مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  سازمان نظام - انجمن مهندسین برق و الکترونیک اصفهان

 فهان و ...انه جوان شهرداری اصخ -تحادیه صنف خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان ا -کل ورزش و جوانان اصفهان 

 در استان اصفهاننعتی ص -در راستای کمک به واحدهای تولیدی نار کاهش قیمت تمام شده سمیسلسله برگزاری ( 14

ستان با اسمینارهای مورد حمایت سازمان توسعه تجارت ایران ویژه بازرگانان و فعاالن اقتصادی سلسله برگزاری ( 15

 اصفهان استان صنعت، معدن و تجارتهمکاری سازمان 

نها اد و بهبود آایی با کنسرسیوم های صادراتی و شیوه ایجتخصصی و کاربردی آشن هایسمینارسلسله برگزاری ( 16

 ویژه اتحادیه ها و تشکل های صادراتی استان

 ه دانشجویان د به بازار کار در دانشگاه ها ویژبرگزاری مجموعه دوره های ورو( 17

 استان اصفهان بصورت اختصاصی  کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارتویژه برگزاری دوره های آموزشی ( 18

 نفر 2015برگزاری یک دوره آزمون رتبه بندی هیات رییسه اتحادیه های صنفی اصفهان با حضور حدود (  19

با همکاری اصفهان برگزاری همایش سراسری تخصصی مدیران شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در (  20

  10شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

رخصوص  د با همکاری دستگاه های دولتی مرتبطبرگزاری اولین طرح آمادگی شغلی ) کارورزی ( در استان اصفهان (  21

   انجام کارورزی باهدفساعت و معرفی به بنگاه های کسب و کار  120آموزش فارغ التحصیالن دانشگاهی به مدت 

ن جشنواره روز ملی مهندسی استان اصفهان با همکاری انجمن خدمات مهندسی استان اصفهاسه دوره برگزاری ( 22

 1392تا  1390طی سال های 

 10 ر شهر اصفهان به مدتبرگزاری دوره آموزش قانون نظام صنفی ویژه کلیه متقاضیان دریافت پروانه کسب د( 23

 نفر فرد صنفی دارای پروانه کسب بوده است. 7233سال و نیم که نتیجه آن آموزش 2اعت به مدت س

صفهان ابرگزاری دوره های بهبود و توسعه کسب و کارهای صنفی ویژه هیات رییسه اتحادیه ها و اعضای صنفی در ( 24

 تان های استان اصفهانسو شهر

 رگزاری اجالس روسا و رابطان پایگاه اطالع رسانی اصناف کشور در اصفهانب( 25
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کاری برگزاری سلسله رویدادهای آموزشی در حوزه کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه با هم( 26

 اصفهان ریدانشگاه ها و مراکز فرهنگی شهردا

نفر از  680خالقیت و کارآفرینی با حضور حدود وژه بزرگ رپهمکاری با خانه جوان شهرداری اصفهان در برگزاری ( 27

 ماه 7جوانان شهر اصفهان به مدت 

ی را سپر برگزاری بازدیدهای فصلی از اداره کل گمرک استان اصفهان ویژه دانشپذیرانی که دوره های امور گمرکی( 28

 می کنند.

ندر ببندر شهید رجایی و )بنادر و کشتیرانی استان هرمزگانآموزشی تخصصی از اداره کل  بازدیدهایبرگزاری ( 29

 ( شهید باهنر

 آشنایی با بورس و بازار سرمایه با همکاری کارگزاری شهر وابسته به بانک شهر برگزاری دوره های( 30

ین ارایه خدمات مشاوره برگزاری رویدادهای آموزشی ویژه تشکل ها و انجمن های تخصصی مانند انجمن مهندس( 32

، ان اصفهانبرق و الکترونیک، انجمن خدمات مهندسی اصفهان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است

 ... شعبه اصفهان و -انجمن چشم پزشگی ایران 

 نفر دانشپذیر در گردش رویدادهای آموزشی در طول سال 8700دارای بالغ بر ( 33

 ر قالب مشتری و استفاده کننده از خدمات آموزشی مرکز آموزششرکت حقوقی د 768دارای بالغ بر ( 34

 

  


