
 

 

  

 

 دوره کوتاه مدت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 
 

داشتن درک مناسبی از تاثیرات مالی تصمیمات مدیران اجرایی توسط این گروه از مدیران 

سلیس با مدیران مالی نه تنها بنگاه سازمان ها به همراه امکان برقراری ارتباطی روان و 

اقتصادی را از چالش های دشواری دور نگاه می دارد بلکه هم افزایی دو چندانی را در 

. از طرحریزی و اجرای برنامه های عملیاتی و راهبردی کسب و کار به همراه خواهد داشت

ادبیات و ابزارهای با هدف ترویج هر چه بیشتر مفاهیم، زبان، اینرو آموزشگاه بازارسازان 

مدیریت مالی؛ برنامه آموزشی ویژه ای را تحت عنوان مدیریت مالی مدیران غیر مالی تدوین 

نموده است. مشارکت در این برنامه آموزشی عالوه بر افزودن تخصص مدیریت مالی به 

 مجموعه توانمندی های افراد؛ آنان را برای پیشبرد یکپارچه و هر چه بهتر اهداف سازمانی

یاری می رساند. با گذراندن این برنامه آموزشی، شما می توانید مانند یک مدیر مالی، 

تصمیمات حوزه تخصصی خود را ارزیابی، تحلیل، مقایسه و اتخاذ نمایید و عملکرد خود را از 

 !منظر مالی بسنجید

 

 تمامی مدیران و تصمیم گیران سازمان و عالقه مندان به دانش مالی  :مخاطبان •

 

 محتوا: 
 یمال تیریمفهوم مد 

 یمال یصورتها لیو تحل هیتجز 

 سود و اهرم ها یزیر برنامه 

  در گردش هیسرما تیریمد 

 هیسرما ساختار 

 یمال یزیر برنامه 

 پول یزمان ارزش 

 یا هیسرما یبند بودجه 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  :فرزاد قاسمی دکتر مدرس 

   :(20الی  16جلسه ) ساعت:  4ساعت،  16 مدت 

    1398ماه  دی 14شنبه ها از  برگزاری:تاریخ 

   :هزار تومان( هشتصد و بیستتومان ) 820.000 مبلغ سرمایه گذاری 

 :گواهینامه رسمی آموزشگاه بازارسازان )ممهور به مهر برجسته، دو زبانه، دارای کد استعالم قابل پیگیری  گواهينامه

 و با امضای رییس انجمن علمی بازاریابی ایران(

 

 ثبت نام طیشرا:  

 
  :از ده نفر، نفر  شتریب -%10نفر:  6از  و بیش%  5نفر:  5تا  3ثبت نام گروهی، شامل تخفیف می باشد

  گانیرا ازدهمی

 بانک  نزد 6104337723916399و شماره کارت  8025338561به حساب جاری  هیپرداخت شهر

-5و ثبت نام:  یتلفن مشاوره آموزش )آموزشگاه بازارسازان یدرگ زیملت )جام( شعبه وزارت کار به نام پرو

 (66028111-12و  66028401
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