
 

 

    
 

 

  (رانی)با نگرش بازار ا  حرفه ای فروش تیریدوره جامع مد

 (24334045001000: با عنوان مهندس فروش ایو حرفه ی)کد استاندارد سازمان آموزش فن

 

 :مدیران و سرپرستان فروش، مدیران شرکتهای پخش و توزیع، کارشناسان فروش، نمایندگان فروش، مدیران  مخاطبان دوره

 فروشگاه

 دوره: یمحتوا
 

 

 عناوین دوره تعداد جلسات

 فروش حوزه ارتباطات طراحي و ماركتينگ علم در فروش جايگاه 1

 و تيپ شناسي شخصيتي هوش هيجاني 2

 ديجيتال ماركتينگ 2

 فروش یروهاين يو سامانده یزريبرنامه 1

 مديريت تبليغات در فروش  1

 جذب، استخدام و نگهداشت -اصول و مباني مديريت منابع انساني فروش 2

 ارزيابي و مديريت عملکرد نيروهای فروش 1

 مديريت وصول مطالبات 1

 مهندسي فروش   2

 مهارت های رهبری اثربخش نيروهای فروش 1

 مصرف كننده رفتار 1

 آشنايي با مباحث مالي و حسابداری فروش 2

 اصول و فنون مذاكرات حرفه ای فروش 2

 در فروش مذاكره یمقابله با دامها یراهکارها 1

 وظايف و مسئوليت های مديران شعبه در سازمان فروش 1

 و وفادارسازی مشتری مديريت خدمات پس از فروش 2

 (CRM)ی ارتباط با مشتر تيريمد 1

 (CEMمديريت تجربه مشتری ) 1

 (CSMاندازه گيری رضايت مشتری ) 1

 سمينار پيش بيني های اقتصادی معلم بازاريابي و توصيه های كاربردی 1

 

  



 

 

 
 
 

  :( یجلسه حضور 27ساعت آموزش )  108مدت دوره 

 :قابل ترجمه و مورد تا ایو حرفه یموزش فنآاز سازمان  یرسم نامهیگواه گواهينامه( یسازمان جهان دییکشور ( کارILO)) 

  :دکتر مهندس مهدی فربهی ، دکتر هرمز مهرانی ،یغوث دکترمحمدحسینرضا اکبری اصل،  دکترمدرسان دوره ،

تر ، دکم رزمان، ، دکتر سارا میرزاییمهندس بهرا، داوود ابراهیمی ک جواهردشتی، دکتر ن، خانم دکتر فرابک سبزیان پوربا

 . و پرویز درگی بلوریان تهرانی، 

 

 :(20 یال 16از ساعت  ) هفته  روز  در 1 زمان برگزاری 

 روزهای سه شنبه 98آبان  28 برگزاری: شروع

 ثبت نام: طیشرا 
 ( تومانچهار میلیون و دویست هزار ریال  ) 42.000.000دوره:  شهریه 

  نامهی+ صدور گواهی+ جزوات آموزشیحضور در جلسات آموزش نهی)شامل هز 

 

 

 

 مالی ثبت نام طیشرا: 
 

 شرایط تخفيف:

 به صورت نقدی  تخفیف در صورت پرداخت شهریه 10٪

 نفر، نفر یازدهم رایگان 10بیشتر از  -%10نفر:  6و  بیش از   %5نفر:  5تا  3: ثبت نام گروهي، شامل تخفیف مي باشد

 اقساط:شرایط 
 به صورت ذیل مي باشد: پرداخت به صورت اقساط 

 

 مبلغ پرداخت شرایط پرداخت ردیف
 تومان میلیون 1.200.000 قبل از جلسه اول یپرداخت نقد 1

 میلیون تومان 1.000.000 ماه پس از جلسه اول 1چک به تاریخ  2

 هزار تومان 1.000.000 ماه پس از جلسه اول 2چک به تاریخ  3

 هزار تومان1.000.000 ماه پس از جلسه اول 3تاریخ  چک به 4

 
 

 

 کار  به نام نزد  بانک ملت )جام( شعبه وزارت   6104337723916399شماره کارت 8025338561به حساب جاری  هیشهر پرداخت
 آموزشگاه بازارسازان

 


