معاونت آمىزشی جهاددااگشنهی خراسان رضىی ربگزار می نماید:

دوره های مدیریت
 .1آشنایی با اصول بازاریابی
در دًیای اهرٍز دگرگًَی ّای تسیار زیاد ّوراُ تا گسترش رقاتت در زهیٌِ ّای هتٌَع ،تِ ٍیژُ در تازار
ّا هطاّذُ هی ضَد .آضٌایی تا اصَل تازاریاتی ترای ضرکت ّا ٍ سازهلي ّایی کِ درصذد ّستٌذ تذٍى
تسلین در تراتر تغییرات تِ حیات خَد اداهِ دٌّذ  ،اهری ضرٍری ٍ حیاتی است.
هحَر ّای اصلی دٍرُ:
 آضٌایی تا تازاریاتی ٍ هذیریت تازار
 تازار هصرف کٌٌذُ ٍ رفتار خریذار
 سیستن ّای اطالػاتی تازاریاتی
 تؼییي راّثردّای تازاریاتی
 طراحی ٍ تَسؼِ هحصَالت
 راّثردّای ترکیة هحصَالت ٍ هارک تجاری
 کاًال تَزیغ هحصَالت
 هفاّین ٍ اتسار ترٍیج کاال

 .2مهارتهای فروشنده موفق
فرٍش فرایٌذی رٌّی است ٍ ًتیجِ کارکرد رّي تا رّل است کِ تستر آى ضٌاسایی ٍ جلة احترام ٍ
اػتواد هتقاتل است .از آًجایی کِ در پس ّر فرٍش اًساى ّایی قراردارًذ ،تٌاترایي ضٌاخت رٍاًی اًساى
کِ هَضَع رٍاى ضٌاسی است کِ سثة هی ضَد ،فرٍضٌذگاى تا ایجاد اًگیسُ تتَاًٌذ تِ فرٍش ّای
هطلَب ٍ ایذُ آل ترسٌذ .ضٌاخت کاهل از هطتری ،سازهاى را تا کلیِ ػالئق ٍ سالئق هطتری آضٌا
ساختِ ٍ ضرکت را در هسیرترقراری یک ارتثاط هَثرتر تا ٍی یاری هی دّذ ارتثاطی کِ ترای تذاٍم آى
تایذ تِ جٌثِ ّای ػاطفی ّن پرداختِ ضَد ترای درک تْتر ایي هفَْم هی تَاى تِ ایي هَضَع اضارُ کرد
کِ ّیچ راتطِ ای تِ سادگی تذٍى هفَْم اػتواد تذاٍم ًخَاّذ داضت در حالی است کِ اػتواد ًیس یک
جٌثِ ػاطفی ،احساسی ٍ رٍاى ضٌاسی است پس در ٍاقغ هی تَاى گفت کِ حتوا یک جسء ػاطفی
درّوِ راتطِ هَفق تا هطتریاى ٍجَد دارد.

هحَر ّای اصلی دٍرُ:
 رٍاى ضٌاسی هصرف کٌٌذُ
 فرٍضٌذُ هَفق
 ضخصیت فرٍضٌذُ ٍ ًقص آى تر فرٍش
 ارتثاط هَثر در فرٍش
 رٍش ّای ایجاد اًگیسُ در هطتریاى

دستورالعمل ثبت نام
مراحل ثبت نام:
 -1تر رٍی دکوِ شروع فرایند ثبت نام در پاییي صفحِ کلیک ًواییذ.
 -2در صفحِ تاز ضذُ هَارد زیر را تكویل فرهاییذ:



مركس را شریعتی(مشهد) اًتخاب ًواییذ.



كارگروه را دوره های مدیریت اًتخاب فرهاییذ .



طبقه بندی را دٍرُ هَرد ًظر اًتخاب کٌیذ.

 -3دٍرُ هَرد ًظر خَد را اًتخاب ًوَدُ ٍ تررٍی ػالهت  ٍ +سپس تررٍی دکوِ اًتخاب کلیک ًواییذ.
 -4تر رٍی دکوِ هرحلِ تؼذ کلیک کٌیذ.
 -5هقررات آهَزضی ٍ ضرایط اًصراف را تِ دقت هطالؼِ کردُ ٍ تائیذ کٌیذ ٍ تر رٍی هرحلِ تؼذ کلیک کٌیذ
 -6اگر در جْاد داًطگاّی پرًٍذُ داریذ ٍارد پرٍفایل خَد ضذُ در غیر ایٌصَرت اطالػات خَد را تِ صَرت کاهلل ٍارد
کٌیذ ٍ دکوِ هرحلِ تؼذ را کلیک کٌیذ ٍ در صَرت درست تلَدى اطالػلات ضخصلی ٍ کلال

دکولِ تائیلذ ًْلایی را

اًتخاب کٌیذ
 -7در هرحلِ تؼذ تا زدى دکوِ پرداخت الكترًٍیكی ٍارد درگاُ تاًكی ضذُ کِ تا ٍارد کردى اطالػلات کلارت ػلاتر تاًلک
ثثت ًام خَد را تكویل کٌیذ .در اًتْا کذ فراگیر ٍ رهس ػثَر تِ ضوا دادُ هی ضَد کِ تا پایاى دٍرُ ًسد خَد ًگلاُ داریلذ.
کذ فراگیر ًام کارتری ضوا ترای ٍرٍد تِ ساهاًِ خَاّذ تَد ٍ رهس ػثَر ًیس کذ هلی ضواست.
هتقاضیاى جْت کسة اطالػات تیطتر هی تَاًٌذ در سلاػات اداری تلا ضلوارُ تلفلي  )451( 38434424تلا خلاًن ّاضلویاى
توا

حاصل فرهایٌذ.

براي شروع فرآيند ثبت نام اينجا كليك نماييد

