
IT 19:00تا 17:00چهارشنبهبدون شهریه(مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان)جناب آقای میرجمالی 298/07/03(چگونه بازرگان شویم؟)اصول و ساختار تجارت بین المللی37 - 

S M 20:30تا 16:30شنبه700,000(مسئول و کارگزار شرکت کارگزاری  آتی ساز بازار )جناب آقای  عجمی498/07/06موفقیت در بازار بورس با سرمایه های اندک392-

B L-445 آشنایی با اصول و ساختار زبان بازرگانی(Business Language)198/07/06  19:00تا 18:00شنبهبدون شهریه(کارشناس ارشد زبان انگلیسی  )سرکار خانم صادقیان

IT-33 20:30تا 16:30یکشنبه و سه شنبه1,600,000 (معاون اداره کل گمرک استان اصفهان)جناب آقای خودسیانی 898/07/07آشنایی با مراحل و نحوه ترخیص کاال در گمرک

B L-3520:00تا 17:00چهارشنبه ها و شنبه ها1,950,000(مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان)جناب آقای ابراهیمی1598/07/10مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

M S 2898/07/10اصول و مبانی فن بیان و سخنرانی اثربخش519-
جناب آقای رحیمی

(دارای گواهینامه مستری فن بیان و سخنرانی از مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشگاه تهران  )
20:30تا 16:30چهارشنبه ها14,000,000

E C 20:30تا 16:30شنبه ها22,800,000گروه اساتید 8598/07/13پرورش کارشناس خبره بازاریابی دیجیتال376-

M S 20:00تا 17:00یکشنبه ها1,800,000(مدیر روابط عمومی شرکت ابودیزاین  )جناب آقای رحیمی1298/07/14اصول و تکنیک های متقاعد سازی برای فروشندگان518-

S M 20:00تا 17:00چهارشنبه ها و شنبه ها1,800,000(مسئول و کارگزار شرکت کارگزاری  آتی ساز بازار )جناب آقای  عجمی1298/07/17آشنایی با شیوه تحلیل بنیادی شرکت ها  در بورس اوراق بهادار465-

B L-352مکاتبات رسمی از طریق پست الکترونیکی به زبان انگلیسی(Emailing)1698/07/20  20:00تا 18:00شنبه ها و چهارشنبه ها1,600,000(کارشناس ارشد زبان انگلیسی  )سرکار خانم صادقیان

O M 698/07/21بررسی راهکارهای جذب وحفظ سرمایه های منابع انسانی 517-
سرکار خانم  قلیائی

(رییس توسعه منابع انسانی و آموزش هولدینگ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان  )
20:00تا 17:00یکشنبه و سه شنبه1,200,000

B L-48519:00تا 17:00دوشنبه و شنبه ها1,200,000(فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی)جناب آقای براتی 698/07/22راهکارهای موفقیت در  مصاحبه به زبان انگلیسی

B L-446مهارت های گفتگودرمذاکره و جلسه های رسمی به زبان انگلیسی( English for Negotiating )1698/07/23  20:00تا 18:00سه شنبه ها و یکشنبه ها1,700,000(کارشناس ارشد زبان انگلیسی  )سرکار خانم صادقیان

M S 20:00تا 17:00چهارشنبه500,000(مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان)جناب آقای میرجمالی 498/07/24 مشاهده و تحلیل فیلم گرگ های وال استریت248-

M S 19:30تا17:30سه شنبهبدون شهریه(نویسنده کتاب روابط عمومی شخصی  )جناب آقای رحیمی298/07/30راهکارهای برقراری  ارتباط موثر و جذب دیگران524-


