


و  ســـابقه  ســـال    ١٠ بـــا  خوارزمـــی  کارآفریـــین  و  مرکزآمـــوزیش 
با هدف آموزش و ارائه راه کارهای تازه و بدیع در راســـتای استفاده کارا و اثربخش 
تحقـــق جهـــت  در  مشـــاوره  و  آمـــوزش  محوریـــت  بـــا  کارآفریـــین  دانـــش  از 
 اهداف نوآوری، شکوفایی ، توسعه و سودآوری بلند مدت ملی فعالیت نموده 
و دارای مجوز رسمی از  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و سازمان  آموزش فین و 

حرفه ای کشور  می باشد.
بزرگرتین پشتوانه این مرکز در این مسری، مشارکت دانشجویان نخبه کشور در 
های  رشته  در  کشور  ممتاز  های  دانشگاه  از  ارشد  کارشنایس  و  دکرتی  سطوح 
و  کارآفرینان  خربه،  مشاوران   کنار  در  مالی  و  مدیرییت   ، مهندیس  کارآفریین، 

صاحبان کسب و کار   موفق است.
توجهی قابل  رشد  به  خوارزمی  کارآفریین  و  آموزیش  مرکز  فعالیت،  شروع  زمان  از 
در اصلـــی تریـــن زمینـــه هـــای آمـــوزش، پژوهـــش و مشـــاوره مدیریـــت دســـت 
یافته اســـت، که این امر بـــا اتکا بر خودبـــاوری، نوآوری و توانایـــی های آموزیش و 
با  که  ایرانی،  متخصص  و  خلاق  کوشـــا،  علمی  کادر  نفر  ها  ده  از  بیش  ای  مشـــاوره 
ارزش تریـــن دارایی های این مرکز می باشـــند، مدیریت نویـــن، پویا و متعهد به 
و  ها  شرکت  با  مشارکت  و  سالاری  شایسته  و  انسانی  کرامت  اخلاقی،  های  ارزش 

موسسه های متخصص حاصل گردیده است.
چشم انداز مرکز آموزیش و کارآفریین خوارزمی، تبدیل شدن به یک مرکز چابک 
کارا  توسعه  در  پیشتاز  و  ای  مشاوره  و  پژوهیش  آموزیش،  های  زمینه  در  پیشرو  و 
ما،  چالش های  ترین  اصلی  راه  این  در  که  باشد،  می  کارآفریین  دانش  بخش  اثر  و 
دانش  سازی  نهادینه  دانشپذیران،  رضایت  کسب  علمی،  کادر  توسعه 
و  آموزیش  کز  مرا زنجریه  ارتقای  کارها،  و  کسب  ارتقای  در  مشاوره  و  کارآفریین 
مشاوره                           و  مهارتی  های  آموزش  مستمر  کیفیت  بهبود  کار،  و  کسب  مشاوره 

می باشد.
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افزایش سطح دانش مدیرییت و روش های اسرتاتژیک نوین
بالا بردن ســـطح توانایـــی تحلیلـــی و کاربردی صاحبـــان کســـب و کار و مدیران جهت   

تعدیل مشکلات محیط کسب و کار
توسعه تکنیک های پژوهیش حائز اهمیت در زمینه کسب و کار

  کمـــک بـــه بهبـــود نظـــام مدیریـــت ســـازمان هـــای تولیـــدی، صنعـــیت و بنـــگاه های
 خدماتی، بازرگانی، خصویص و دولیت

 افزایـــش ســـطح توانایی و مهـــارت حـــل مســـئله  و ارزیابـــی راه حل هـــای مختلف در
 هر مسئله، تصمیم گریی و اجرای تصمیمات اتخاذ شده

اســـرتاتژیک، هـــای  قابلیـــت  بکارگـــریی  در  لازم  هـــای  مهـــارت  و  توانایـــی  بـــردن  بـــالا 
 بازاریابـــی، مالـــی و ... جهـــت ایجـــاد ارزش بـــرای مشـــرتیان و دیگـــر ذینفعـــان بنگاه

 در بازارهای داخلی و بنی المللی
بـــا الملـــل  بـــنی  تجـــــــــــــــــارت  زمینــــــــه  در  دانـــــــــش  بـــا  و  متخصـــص  افـــرد  تربیـــــــت 

 رویکرد توسعه اقتصاد ملی
ارتقا سطح دانش مدیرییت و سرمایه گذاری در کشور

ارتقا سطح دانش کارکنان سازمان جهت بهره وری بهرت  
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اهداف آموزیش

Educational goals



Business Improvement goals

اشاعه و ترویج فرهنگ کارآفریین 
به کارگرفنت نریوی جوانان در عرصه کار و پیشرفت کشور و ایجاد اشتغال پایدار

توسعه ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از طریق کارآفریین و 
در نهایت خلق ثروت

نوآوری برای به کارگریی اثر بخش ظرفیت های تولیدی موجود
تسهیل روند سرمایه گذاری بخش خصویص و مشارکت کارآفرینان

کمک به مدیران کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی کشور در تشخیص و 
ریشه یابی مسائل و کمک به فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گریی به هنگام

مشاوره به مدیران در جهت آسیب شنایس مشکلات  سازمان و یا بنگاه اقتصادی 
و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ایجاد بسرتی برای دسرتیس آسان و سریع به خربگان و مشاورین موثر حوزه مدیریت
مشاوره فین و اقتصادی طرح ها و پروژه های تولیدی و صنعیت و مدیریت بازاریابی 

و مدیریت اجرایی و فراهم آوردن زمینه انتقال تکنولوژی مشارکت سایر
 اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی

اهداف مشاوره بهبود  و توسعه کسب و کارها 
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دمرییت کــسب و کار
دوره

 ، اســـرتاتژیک   ، اجرایـــی  تبلیغـــات،  و  بازاریابـــی  هـــای:   گرایـــش 
، انســـانی  منابـــع   ، مالــــــــــــــــــی    ، IT،بیمــــــــــه    ، پـــروژه  مدیریـــت 

تجارت الکرتونیک، صادرات واردات 

ضرورت و اهمیت دوره: توان مدیریتی یکی از اهرم های 
قـوی و محرکـه هـای اصلـی توسـعه  در سـازمان هـا و 
شرکت ها است . نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت 
بخصوص در سطوح اجرایی کشور ما به خوبی احساس 
می شـود . تجربه شـرکت های گوناگون در سراسـر دنیا 
التحصیـالن دوره مهارتـی و  کـه فـارغ  نشـان مـی دهـد 
کاربـردی مدیریـت کسـب و کار MBA  نیروهـای کارآمـد و 
موثری برای سازمان هایشان خواهند شد و بر افزایش 
کارایی ، توسعه و موفقیت استراتژیک سازمان تاثیر به 
سـزایی خواهند گذاشـت .  تحقیقات نشـان می دهد که 
علـت شکسـت بسـیاری از کارآفرینـان و صنایـع ، عـدم 
آشنایی آنان با دانش مدیریت مورد نیاز برای فعالیت در 
صنعت و کسب و کارهای پ�یچیده امروز است . کسب 
ایـن دانـش بـا صـرف وقـت و هزینـه مناسـب از طریـق 
گذراندن دوره های MBA برای افراد امکانپذیر می باشد 



اهداف دوره

١. کمـک بـه بهبـود نظـام مدیریـت سـازمان هـای تولیـدی ، 
صنعتی و بنگاه های خدماتی ، بازرگانی ، خصوصی و دولتی

٢ . شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت ، جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل اطالعات استراتژیک ، بازاریابی ، مالی و ...

 ٣. ارزیابـی راه حـل هـای مختلـف در هـر مسـئله ، تصمیـم 
گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده

بکارگیـری  در  لازم  هـای  مهـارت  و  توانایـی  بـردن  بـالا   .٤
قابلیت های استراتژیک ، بازاریابی ، مالی و ... جهت ایجاد 
ارزش برای مشتریان و دیگر ذینفعان بنگاه در بازارهای 

داخلی و بین المللی

مزایای دوره

١.برنامه ریزی زمان کالس ترجیحا در روزهای پایانی هفته

٢.بهـره گیـری از تجهیـزات  و امکانـات روز آموزشـی بـرای 

دوره های حضوری و آنالین

٣. ارائه محتوای کاربردی و متناسب با نیازهای بازار کار 

٤. پرداخت مبلغ سرمایه گذاری  با شرایط مناسب

٥.همکاری با اساتید برجسته کشوری و استانی

٦. معرفی ممتازان دوره به بازار کار

 ٧.  گواهینامـه بیـن المللـی قابـل ترجمـه  مناسـب بـرای 

کسب امتیاز مهاجرت

برخی از   سرفصل ها

- مبانی سازمان و مدیریت    

- مدیریت بازاریابی

- مدیریت استراتژیک و مدیریت تحول با رویکرد استراتژیک

- حسابداری مدیریت برای مدیران غیر مالی

- مدیریت منابع انسانی

- اصول و روش های سخنرانی و اصول و فنون مذاکره

- مدیریت امور قراردادها و قوانین اداره کار

- مدیریت فروش و مدیریت ارتباط با مشتری 

- تبلیغات و برندسازی

- کوچینگ

- بیزینس پلن(طراحی و اجرای مدل کسب و کار )

زمان بندی دوره

٦ الی ٨ماه   |  ٢٦٠ساعت آموزشی  |  شامل پروژه

روش تدریس
-                برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزیش و بازدیدهای علمی
 -    ارائه به روزترین و کاربردی ترین Case Study های مدیرییت

 Project Based روش تدریس مبتین بر ارائه پروژه               -
Role Playing استفاده از روش تدریس ایفای نقش               - 

-               بهره گریی از اساتید مجرب با نگریش کاملا کاربردی 
 Challenging فضایی کاملاچالشي وبحث برانگزي                -



ی ر ا دب حســــــــــــا
دوره

ضــرورت و اهمیت دوره: فرصت های شــغلی یک حســابدار 
بســیار وســیع بوده و از ســطوح پای�ین تا ســطوح بــالا در یک 
کســب و کار را در بــر میگیرد با توجــه به توضیحات فوق می 
توان گفت رشته حسابداری یکی از پر کاربرد ترین و نیز پر در 
آمد ترین رشــته ها در بین سایر رشته های تحصیلی و کاری 
اســت، و از ســوی دیگــر در تمامــی کســب و کارهــا بــا وجــود 
گردش های مالی خرید و فروش، مسائل مالی و مالیاتی و .... 
قطعــا حضور یک کارشــناس متخصــص حســابداری لازم و 

ضروری است
لذا آموزش های حرفه ای و بنیادی قوی این عرصه از اهمیت 
و ضرورت ویژه ای برخوردار است و با این آموزش ها می توان 

گوی سبقت را از سایر حاضرین در این زمینه ربود

ویـــــــــــــــژه بازار کار



اهداف دوره

١. آمـوزش مفاهیـم کامل حسـابداری به صورت کامال عملیاتی و 
مهارت محور ویژه بازار کار

٢. ارتقا سطح دانش و ایجاد رویکرد مدیریت مالی در صاحبان و 
یا مدیران کسب و کار

٣. ارتقا سطح دانش افراد در قانون تجارت و قانون مالیات
٤. ارتقا سطح دانش و مهارت در زمینه حسابداری مالیاتی

٥. ارتقـا سـطح دانـش و تخصـص در زمینـه حسـابداری حقـوق و 
دستمزد و بیمه

٦. ارتقا سطح دانش و تخصص در زمینه حسابداری انبار

مزایای دوره

١. آموزش های مهارت محور و کامال عملیاتی و کاربردی
٢. بهره گیری از حضور اسـاتید مجرب، دانشـی و متخصص در 

زمینه حسابداری و مسائل مرتبط با آن
٣. فضایی کامالچالشي وبحث برانگیز

٤. پشـتیبان شـما در راه انـدازی و حمایـت از فعالیـت تجـاری 
شما

٥. آموزش به صورت پروژه محور
٦. ارائه مدرک معتبر بین المللی با قابلیت ترجمه

٧. پرداخت شهریه با شرایط مناسب و آسان

برخی از   سرفصل ها

-   اظهارنامه نویسی ، تحریر دفاتر قانونی و تهیه ترازنامه 
-  آموزش عملی کار با نرم افزارهای روز حسابداری

- محاسبه استهالک دارایی ها ، تعدیل حساب ها 
-  حسابداری شرکت های سهامی و غیر سهامی 

-  حسابداری اسناد تجاری و تنخواه گردان
-   تجزیه و تحلیل صورت های مالی 

-  بستن حساب های موقت و دائم 
-  محاسبه حقوق و دستمزد

-    Excel در حسابداری
-   قوانین روز مالیاتی مشاوره

زمان بندی دوره
١٦٠ ساعت آموزشی

روش تدریس
نحـوه ارائـه مطالـب بـا توجـه بـه مباحـث کامـلا کاربـردی و بـا 
استفاده از امکانات کمک آموزیش در محیطی واقعی بوده 

که گرایش به حل مسائل و کارآموزی دارد .



صادرات  واردات
دوره

ضــرورت و اهمیــت دوره: نیــاز روز افزون بــه ارتباط با 
گذارهــای  ســرمایه  جــذب  جهــان،  کشــورهای  ســایر 
خارجی و کسب درآمد ارزی در جهت توسعه و بهبود 
کسب و کارها ، تبادل کالا ، تبادل دانش و تجربه و... با 
توجه به موقعیت استراتژیک میهن عزیزمان ایران به 
حضــور  بــه  نیــاز  رو  ایــن  از   . اســت  آشــکار  وضــوح 
بازرگانان، کارشناسان بازرگانی،  عالقمندان به شروع 
فعالیــت های بازرگانی ، اصناف مختلف بازار و ... برای 
، ســریع و کامــال عملــی و کاربــردی  یادگیــری صحیــح 
صادرات، واردات مطابق با اســتانداردهای بین الملل 

و قوانین داخلی و خارجی امری اجتناب ناپذیر است .



اهداف دوره

١.آموزش عملیاتی صادرات واردات
 ٢. قوانین جدید بازرگانی 

٣. امور گمرکی و ترخیص کالا 
٤.امور حمل ونقل بین الملل (اینکوترمز) 

٥. امور بانکی ، بیمه ، ارز وصندوق ضمانت 
٦. فروش و بازاریابی بین الملل 

٧. مکاتبات بازرگانی
 ٨.خدمات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی

مزایای دوره

١.بهره مندی از امکانات روز آموزشی به صورت حضوری و 
آنالین

٢.بهره مندی از برترین اساتید مجرب و متخصص کشوری 

و استانی  اتاق بازرگانی ،  گمرک، بانک ها و ...

٣. آموزش علمی ومهارتی متناسب بانیازهای بازار کار

 ٤. پرداخت شهریه باشرایط مناسب

برخی از   سرفصل ها

-آشنایی با اصول مقرارت صادرات و واردات
-اینکوترمز

-بیمه
-حمل و نقل

-ترانسفر پول
-آشنایی با اصول و قواعد مکاتبات تجاری

-آشنایی با اصول و قواعد فروش و بازاریابی بین الملل
-تحقیقات بازار

-قیمت گذاری بین الملل
-مشتری یابی برای محصولات و خدمات صادراتی

-آشنایی با اصول و قواعد ترخیص و گمرکات

زمان بندی دوره

  ٨٠ساعت آموزشی  |  شامل پروژه

روش تدریس
Case Study     رویش کاملا علمی و  کاربردی و به صورت



اریان بورس  
دوره

ضــرورت و اهمیــت دوره: از آنجایی که یکی از امن ترین 
بازارهــای مالــی داخلــی بــا رویکــرد بلنــد مــدت جهــت 
ســرمایه گذاری، بازار بورس ایران اســت لذا جهت یک 
ســرمایه گذاری امــن و اگاهانه اهمیت امــوزش در این 
زمینــه بیــش از پ�یــش خواهــد بــود. قطعــا حضــور در 
درســت  و  دقیــق  شــناخت  نیازمنــد  مالــی  بازارهــای 
نســبت به آن بازار مالی اســت و لازمه سود آوری در آن 
بازار تســلط کافــی و کامل به اصول و قواعــد آن خواهد 
آموزشــی  مرکــز  در  ایــران  جامــع  بــورس  دوره  بــود، 
خوارزمی با بهره مندی از اســاتید تراز اول بازار ســهام 
ایــران و رویکرد آموزش مهارت محور ســعی در تربیت 

افراد متخصص در این زمینه را دارد.

همراه با تحلیل فاندامنتال و  تکنیکال 



اهداف دوره

١. کسب توانایی در تحلیل، خرید و فروش سهام در بازار ایران
 ٢. توانایی تحلیل و روان شناسی بازار سهام ایران

 ٣. آشنایی با ابزارهای تحلیل تک�نیکال
 ٤. توانایی استفاده از استراتژی های معامالتی

٥.کسب مهارت تابلو خوانی
٦. آشنایی با کدال و مباحث بنیادی

مزایای دوره

مخاطبـان بـا شـرکت در ایـن دوره مـی تواننـد نسـبت بـه 
مفاهیم بنیادی بازار سـهام ایران تسـلط کافی را بدست 
تحلیـل  بـا  کاربـردی  و  اصولـی  آشـنایی  ضمـن  و  آوردنـد 
تک�نیـکال در بازارهـای مالـی،  اقـدام بـه معاملـه در بـازار 

سهام نمایند.
از طرفی با تسلط نسبت به قواعد تابلو خوانی می توانند 
بـه صـورت دقیـق و صحیـح بـه بررسـی وضعیـت بـازار و 
سهام اقدام نموده تا بدین سبب بتوانند معامالت خود 

را به صورت هدفمند و اصولی انجام دهند.

برخی از   سرفصل ها

-روان شناسی و مقدمات بازار
-شناخت بازارهای موازی

-مقدمات استراتژی های معامالتی
-مقدمات سفارش گیری

- تابلو خوانی مقدماتی و پ�یشرفته
-ک�ندل استیک و استراتژی خرید و فروش با آن ها

-مفاهیم بنیادی و کدال ها
-مفاهیم بنیادی و نسبت ها

-تحلیل تک�نیکال چارت ها و اصول تک�نیکال
-الگوهای ادامه دهنده و برگشتی، الگوهای چنگال

-سرمایه ریسک

زمان بندی دوره

٦٠  ساعت                آ         موزیش

روش تدریس
نحـوه ارائـه مطالـب بـا توجـه بـه مباحـث کامـلا کاربـردی و بـا 
استفاده از امکانات کمک آموزیش در محیطی واقعی بوده 

که گرایش به حل مسائل و کارآموزی دارد .



المللی بین  بازارهای  بورس 

مرکز آموش و کارآفرینی خوارزمی در راستای تحقق اهداف زیر 
اقــدام بــه راه انــدازی و ایجــاد کلینیک مشــاوره مدیریــت برای 

سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نموده است.

از  نیمــی  توســط  عملکــرد،  ســریع  ارزیابــی  و  تشــخیص   
متخصصــان در حوزه های مختلف ســازمانی و ارائه راه حل 

های مناسب در خصوص مسائل و مشکالت موجود

 کمک به مدیران بنگاه های کسب وکار کشور در تشخیص 
و ریشــه یابــی مســائل و کمــک بــه فرآینــد تصمیــم ســازی و 

تصمیم گیری به هنگام 

مشــاوره بــه مدیــران در جهت آســیب شناســی مشــکالت 
سازمان و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ارتقا سطح دانش مدیریتی در کشور 

ارتقاء سطح دانش کارک�نان سازمان جهت بهره وری بهتر

ایجــاد بســتری برای دسترســی آســان و ســریع به خبــرگان و 
مشاورین موتر حوزه مدیریت

دوره
المللی بین  بازارهای  بورس 

مرکز آموش و کارآفرینی خوارزمی در راستای تحقق اهداف زیر 
اقــدام بــه راه انــدازی و ایجــاد کلینیک مشــاوره مدیریــت برای 

سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نموده است.

از  نیمــی  توســط  عملکــرد،  ســریع  ارزیابــی  و  تشــخیص   
متخصصــان در حوزه های مختلف ســازمانی و ارائه راه حل 

های مناسب در خصوص مسائل و مشکالت موجود

 کمک به مدیران بنگاه های کسب وکار کشور در تشخیص 
و ریشــه یابــی مســائل و کمــک بــه فرآینــد تصمیــم ســازی و 

تصمیم گیری به هنگام 

مشــاوره بــه مدیــران در جهت آســیب شناســی مشــکالت 
سازمان و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ارتقا سطح دانش مدیریتی در کشور 

ارتقاء سطح دانش کارک�نان سازمان جهت بهره وری بهتر

ایجــاد بســتری برای دسترســی آســان و ســریع به خبــرگان و 
مشاورین موتر حوزه مدیریت

دیجیتال مارکتینگ
دوره

با توجه به رشد تک�نولوژی در تمام ابعاد و سرعت انتقال داده ها 
و تاثیــر پذیــری هر چه بیش از پ�یش کســب و کارها از این میزان 
تغییرات، لزوم توجه به مدیریت آنالین کسب و کارها و توسعه و 
بــه هنــگام ســازی آنها با ایــن میــزان از تغییرات قطعــا از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار خواهد بود. کســب و کارها با رویکــرد ایجاد و 
توسعه بر بستر وب خواهند توانست فضاهای کاری و بازارهای 
جدید را در عرصه داخلی و جهانی شناسایی نموده و با مدیریت 
صحیــح آن بتواننــد بیــش از قبــل در مســیر  پویایی کســب و کار 
خود قدم بردارند. در همین راســتا و با چنین رویکردی برآنیم تا 
با برگزاری دوره آموزش راه اندازی و مدیریت کســب و کار آنالین 
در مرکــز آموزشــی خوارزمی گامی موثر در این زمینه برداشــته و 

کسب و کارها را در این زمینه حمایت نمای�یم.



اهداف دوره

١. آموزش مفاهیم کسب و کار اینترنتی از ایجاد تا توسعه 
و به هنگام سازی

٢. ارتقا سطح دانش و تخصص در زمینه عملیاتی سازی و  
تجاری سازی ایده های خالقانه کسب و کار

٣. ارتقا سطح دانش و مهارت کار با اخرین تک�نولوژی های 
روز در زمینه کسب و کار های اینترنتی

٤. ارتقا سطح دانش تخصصی و مهارتی در زمینه بازاریابی 
دیجیتالی به صورت صفر تا صد

مزایای دوره

١.آموزش های مهارت محور و کامال عملیاتی و کاربردی
٢.بهـره منـدی از حضـور اسـاتید مجـرب و متخصـص در 
حـوزه کسـب و کارهـای آنالیـن، نوپـا و اسـتارتاپی و دارای 

تجربه عملیاتی در زمینه های دیجیتال مارک�تینگ
٣. فضایی کامالچالشي وبحث برانگیز

٤. پشـتیبانی و حمایـت از دانـش پذیـران در راه انـدازی 
کسب و کار اینترنتی و نوپا

٥.آموزش به صورت پروژه محور
مهـر  بـا  ترجمـه  قابـل  المللـی  بیـن  گواهینامـه  ارائـه   .٦

دادگستری و وزارت امور خارجه
٧.پرداخت شهریه با شرایط مناسب و آسان

برخی از   سرفصل ها

-آموزش عملیاتی و پروژه محور طراحی وبسایت وردپرس
-آموزش سئو در سطح مقدماتی و متوسط

-فعالیـت و تبلیغـات در فضاهـای مجـازی علـی الخصـوص 
اینستاگرام مارک�تینگ

-تدوین استراتژی های کسب و کار با رویکرد آنالین
-اصول و ساختار سازمانی کسب و کارهای آنالین

پشـتیبانی،  هـای  تیـم  از  اعـم  انسـانی  منابـع  بـا  کار  -اصـول 
کارک�نان و پ�یمانکاران

بـا اصـول و قواعـد قانونـی ایجـاد کسـب و کارهـای  -آشـنایی 
آنالین

-شیوه بودجه بندی منابع مالی برای ایجاد و توسعه کسب و 
کارهای آنالین

-بازاریابی، تبلیغات و فروش  آنالین
-مدیریـت برنـد، تبلیغـات و راه انـدازی کمپیـن های تبلیغاتی 

اینترنتی
-سیاست های فروش آنالین

-شـیوه ایجاد و پایانه فروشـگاهی آنالین و مباحث تخصصی 
دیجیتال مارک�تینگ

از  اعـم  محتـوا  تولیـد  اصـول  شـامل  محتوایـی  -بازاریابـی 
تصویری، ویدئویی و متنی

زمان بندی دوره

٨٠ساعت آموزیش

روش تدریس
نحـوه ارائـه مطالـب بـا توجـه بـه مباحـث کامـلا کاربـردی و بـا 
استفاده از امکانات کمک آموزیش در محیطی واقعی بوده 

که گرایش به حل مسائل و کارآموزی دارد .



المللی بین  بازارهای  بورس 

مرکز آموش و کارآفرینی خوارزمی در راستای تحقق اهداف زیر 
اقــدام بــه راه انــدازی و ایجــاد کلینیک مشــاوره مدیریــت برای 

سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نموده است.

از  نیمــی  توســط  عملکــرد،  ســریع  ارزیابــی  و  تشــخیص   
متخصصــان در حوزه های مختلف ســازمانی و ارائه راه حل 

های مناسب در خصوص مسائل و مشکالت موجود

 کمک به مدیران بنگاه های کسب وکار کشور در تشخیص 
و ریشــه یابــی مســائل و کمــک بــه فرآینــد تصمیــم ســازی و 

تصمیم گیری به هنگام 

مشــاوره بــه مدیــران در جهت آســیب شناســی مشــکالت 
سازمان و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ارتقا سطح دانش مدیریتی در کشور 

ارتقاء سطح دانش کارک�نان سازمان جهت بهره وری بهتر

ایجــاد بســتری برای دسترســی آســان و ســریع به خبــرگان و 
مشاورین موتر حوزه مدیریت

دوره
المللی بین  بازارهای  بورس 

مرکز آموش و کارآفرینی خوارزمی در راستای تحقق اهداف زیر 
اقــدام بــه راه انــدازی و ایجــاد کلینیک مشــاوره مدیریــت برای 

سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نموده است.

از  نیمــی  توســط  عملکــرد،  ســریع  ارزیابــی  و  تشــخیص   
متخصصــان در حوزه های مختلف ســازمانی و ارائه راه حل 

های مناسب در خصوص مسائل و مشکالت موجود

 کمک به مدیران بنگاه های کسب وکار کشور در تشخیص 
و ریشــه یابــی مســائل و کمــک بــه فرآینــد تصمیــم ســازی و 

تصمیم گیری به هنگام 

مشــاوره بــه مدیــران در جهت آســیب شناســی مشــکالت 
سازمان و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ارتقا سطح دانش مدیریتی در کشور 

ارتقاء سطح دانش کارک�نان سازمان جهت بهره وری بهتر

ایجــاد بســتری برای دسترســی آســان و ســریع به خبــرگان و 
مشاورین موتر حوزه مدیریت

 Forex     فارکس

بــا توجــه به تغییرات چنــد برابری و افزایــش ناگهانی نرخ ارز 
در چند ســال گذشــته، یکــی از بهترین راهکارهــای موجود 

کسب درآمد دلاری می باشد.
در این راستا مرکز آموزشی خوارزمی اقدام به برگزاری دوره 
ســطوح  از  (فارکــس)  المللــی  بیــن  مالــی  بازارهــای  جامــع 
تریدرهــای  و  اســاتید  همــکاری  بــا  پ�یشــرفته  تــا  مقدماتــی 

مجرب، متخصص و حرفه ای نموده است.
در ایــن دوره دانش پذیران بــا مباحث تحلیل فاندامنتال و 
رصــد اخبارهای جهانی، اصول حرفــه ای تحلیل تک�نیکال و 
نحوه استفاده از جدیدترین استراتژی های روز معامالتی و 
دستیابی به استراتژی های معامالتی منحصر به فرد خود را 
به صورت عملی و پروژه محور در محیط واقعی فراخواهند 

گرفت.
ضمنــا پــس از ارزشــیابی و  موفقیت دانش پذیــران محترم 
در ایــن دوره هــا، بــه ایشــان گواهینامــه بیــن المللــی قابــل 
بــا مهــر دادگســتری و وزارت امــور خارجــه اعطــاء  ترجمــه 

خواهد شد.

دوره



اهداف دوره

١.آموزش عملی کسب درآمد دلاری
 ٢. آشنایی با بازارهای مالی بین المللی 
٣. تربیت تریدرهای حرفه ای و موفق 

٤. کسب درآمد آنالین در هر زمان و مکان
٥.روانشناسی بازارها و مدیریت ریسک و سرمایه
 ٨. آشنایی با بروکرها و استراتژی های کاربردی روز

مزایای دوره

١.بهره  مندی از اساتید و تریدرهای حرفه ای، مجرب و 
متخصص

هـای  کالس  برگـزاری  جهـت  آموزشـی  روز  ٢.امکانـات 

حضوری و آنالین با بهترین کیفیت

٣. آموزش پروژه محور در محیط واقعی ترید

٤. ارائه گواهینامه بین المللی قابل ترجمه

برخی از   سرفصل ها

-مباحث اولیه ورود به بازارهای مالی جهانی
-آموزش واریز و برداشت از طریق Web Money و ریالی

(کارگزاری هـای)  بروکرهـای  معرفـی  و  شـناخت  -نحـوه 
معتبر

-ک�ندل شناسی و روانشناسی قیمت
-سطوح حمایت و مقاومت

-شناخت خطوط و کانال های روند
-فیبوناتچی

-معرفی اندیکاتورها و اسیالتورهای کاربری
-الگوهای هارمونیک و کالسیک

-آموزش تحلیل بنیادی و تک�نیکال
-مبانی امواج الیوت

پرایـس  (شـامل  دنیـا  روز  کاربـردی  -اسـتراتژی های 
اکشن و ...)

-مدیریت سرمایه و ریسک

زمان بندی دوره

  ٤٨ساعت آموزشی  |  تمرین ها و  معامالت حقیقی 

روش تدریس
Case Study     رویش کاملا علمی و  کاربردی و به صورت



المللی بین  بازارهای  بورس 

مرکز آموش و کارآفرینی خوارزمی در راستای تحقق اهداف زیر 
اقــدام بــه راه انــدازی و ایجــاد کلینیک مشــاوره مدیریــت برای 

سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نموده است.

از  نیمــی  توســط  عملکــرد،  ســریع  ارزیابــی  و  تشــخیص   
متخصصــان در حوزه های مختلف ســازمانی و ارائه راه حل 

های مناسب در خصوص مسائل و مشکالت موجود

 کمک به مدیران بنگاه های کسب وکار کشور در تشخیص 
و ریشــه یابــی مســائل و کمــک بــه فرآینــد تصمیــم ســازی و 

تصمیم گیری به هنگام 

مشــاوره بــه مدیــران در جهت آســیب شناســی مشــکالت 
سازمان و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ارتقا سطح دانش مدیریتی در کشور 

ارتقاء سطح دانش کارک�نان سازمان جهت بهره وری بهتر

ایجــاد بســتری برای دسترســی آســان و ســریع به خبــرگان و 
مشاورین موتر حوزه مدیریت

دوره
المللی بین  بازارهای  بورس 

مرکز آموش و کارآفرینی خوارزمی در راستای تحقق اهداف زیر 
اقــدام بــه راه انــدازی و ایجــاد کلینیک مشــاوره مدیریــت برای 

سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نموده است.

از  نیمــی  توســط  عملکــرد،  ســریع  ارزیابــی  و  تشــخیص   
متخصصــان در حوزه های مختلف ســازمانی و ارائه راه حل 

های مناسب در خصوص مسائل و مشکالت موجود

 کمک به مدیران بنگاه های کسب وکار کشور در تشخیص 
و ریشــه یابــی مســائل و کمــک بــه فرآینــد تصمیــم ســازی و 

تصمیم گیری به هنگام 

مشــاوره بــه مدیــران در جهت آســیب شناســی مشــکالت 
سازمان و شناخت در جهت بهبود وضعیت آن

ارتقا سطح دانش مدیریتی در کشور 

ارتقاء سطح دانش کارک�نان سازمان جهت بهره وری بهتر

ایجــاد بســتری برای دسترســی آســان و ســریع به خبــرگان و 
مشاورین موتر حوزه مدیریت

ارز دیجیتال
بــا توجه به تغییــرات چند برابــری و افزایش ناگهانــی نرخ ارز در 
چند ســال گذشــته، یکــی از بهترین راهکارهای موجود کســب 

درآمد دلاری می باشد.
در ایــن راســتا مرکز آموزشــی خوارزمی اقــدام به برگــزاری دوره 
جامــع ارزهــای دیجیتــال (رمــز ارزهــا) از ســطوح مقدماتــی تــا 
پ�یشــرفته با همکاری اســاتید و تریدرهای مجرب، متخصص و 

حرفه ای نموده است.
در ایــن دوره دانــش پذیــران بــا مباحــث بالکچیــن، کیــف پــول، 
صرافــی هــا، ماینینــگ، پــروژه هــای ارز دیجیتال در حــوزه های 
مختلــف، تحلیــل فاندامنتــال و رصــد اخبارهــای جهانی، اصول 
جدیدتریــن  از  اســتفاده  نحــوه  و  تک�نیــکال  تحلیــل  ای  حرفــه 
اســتراتژی های روز معامالتی را به صــورت عملی و پروژه محور 

در محیط واقعی فراخواهند گرفت.
ضمنــا پــس از ارزشــیابی و  موفقیــت دانش پذیــران محترم در 
ایــن دوره هــا، به ایشــان گواهینامــه بین المللی قابــل ترجمه با 

مهر دادگستری و وزارت امور خارجه اعطاء خواهد شد.

دوره



مزایای دوره

١.بهره  مندی از اساتید و تریدرهای حرفه ای، مجرب و 
متخصص

هـای  کالس  برگـزاری  جهـت  آموزشـی  روز  ٢.امکانـات 

حضوری و آنالین با بهترین کیفیت

٣. آموزش پروژه محور در محیط واقعی ترید

٤. ارائه گواهینامه بین المللی قابل ترجمه
زمان بندی دوره

 ٤٨ساعت آموزشی  |  شامل پروژه

روش تدریس
نحـوه ارائه مطالب با توجه بـه مباحث، کاملا کاربردی و 

پـرو ژه محور بود ه و  با بهـره مندی از امکانات روز  کمک 

آمـوزیش در محیط واقعی صورت می گرید.

اهداف دوره

 آشـنایی با انواع ارزهای دیجیتال و شـیوه کسـب درآمد 
دلاری از رمـز ارزهـا اعـم از اسـتخراج، خریـد و فـروش، 

سرمایه گذاری بلندمدت و ...

برخی از   سرفصل ها

١.نحـوه معاملـه در بازارهـای رونـد دار یـا خنثـی و انـواع رونـد هـای 

قیمت

٢. نحوه ی انتخاب رمز ارز و تجزیه و تحلیل تاریخچه ی آن

٣.خصوصیات رفتاری رمز ارز ها، الگوی کالسیک و پرایس اکشن

٤.تعیین نقاط ورود و خروج، مدیریت سرمایه و ریسک، حد سود و 

ضرر

٥.فیبوناتچی

٦.ارزیابی و بهبود استراتژی های روز معامالتی

٧.بررسی رمز ارزها و شیوه هدف گذاری سرمایه گذاری

٨.تعیین ارتباط رمز ارزها و سایر پول های رایج

٩.ارزیابی رمز ارزها و عوامل موثر بر آنها

١٠.شیوه ی تشخیص بیتکوین و آلت کوبن ها

١١.شیوه ی تشخیص توکن های معتبر

١٢.شیوه ی انتخاب پلتفرم های معامالتی

ثبـت  و  دیجیتـال  ارز  هـای  صرافـی  یـا  مالـی  بازارهـای  بـا  ١٣.ارتبـاط 

سفارش

١٤.آموزش تحلیل بنیادی و تک�نیکال

١٥.آموزش بالکچین



مهارجت 
خدمات

مرکــز آموزشــی و کارآفرینــی خوارزمــی بــه منظــور بهــره منــدی 
و  کاری   تجربــه  بــا  متخصصــان  دانشــجویان،  آمــوزان،  دانــش 
رزومه مناســب، سرمایه گذاران، کارآفرینانی همچون صاحبان 
 ... و  مشــاغل  صاحبــان  بازرگانــان،  کارخانجــات،  هــا،  شــرکت 
شرایطی را فراهم نموده است تا این عزیزان بتوانند در صورت 
تمایــل در حــوزه هــای مــورد عالقه شــان در خارج از کشــور نیز  
تجربیــات ارزنده ای را بدســت آورده و عالوه بر کســب دانش و 
تجربه در کشــورهای مختلف بتوانند فناوری و تک�نولوژی های 
نویــن را بــه کشــور منتقل نموده و با ســرمایه گذاری در کشــور 
مقصــد و یا صادرات محصــولات و خدمات ایرانی به اقصی نقاط 
جهــان، عالوه بــر ایجــاد درآمــد ارزی، موجبات ســربلندی ایران 

عزیز را بیش از پ�یش و روزافزون فراهم آورند.



انواع   خدمات مهاجرت 

پزشـکی،  هـای  رشـته  در  تحصیلـی  ١.پذیـرش 
دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی و ...

 ٢. اخذ اقامت از طریق فرصت های شغلی
٣. اخـذ اقامـت از طریـق روش هـای سـرمایه گـذاری 

(ثبت شرکت، استارتاپ، خرید ملک و ...)
٤. دریافت نوبت سفارت و اخذ ویزا

٥. ثبت نام در آزمون های بین المللی

کشورهای  هدف

١. کانادا

٢. استرالیا

٣. روسیه

٤. اروپا (انگلیس، آلمان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و...)

 ٥. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان و ...)

 ٦. ترکیه

خدمات اختصایص آزمون YOSترکیه

- برگـزاری کالس هـای آمادگـی آزمـون یـوس ترکیـه شـامل 
اسـاتید  از  منـدی  بهـره  بـا  هندسـه  و  هـوش  ریاضـی، 
برجسته، مجرب و متخصص کشوری به صورت حضوری 

و آنالین با بهترین امکانات و تجهیزات روز آموزشی
- اخـذ پذیـرش بـدون ک�نکـور از دانشـگاه هـای ترکیـه در 
رشـته های پزشـکی، دندانپزشکی، داروسـازی، مهندسی، 

علوم انسانی و ...
- ثبت نام در آزمون های YOS دانشگاه های گوناگون

هـای  زبـان  بـه  مـدارک  رسـمی  ترجمـه  و  پـول  -ترانسـفر 
انگلیسی و ترکی همراه با اخذ تای�یدیه های معتبر

تـا  مقدماتـی  سـطوح  از  ترکـی  زبـان  هـای  کالس  -برگـزاری 
TOMER پ�یشرفته  جهت شرکت در آزمون

جهـت   YOS منظـم  آزمایشـی  هـای  آزمـون  برگـزاری   -
آمادگی متقاضیان قبل از حضور در آزمون اصلی

 YOS ارائه جزوات، منابع و نمونه سوالات به روز آزمون -
- برنامه ریزی تورهای مسـافرتی و کمپ های گروهی ویژه 

متقاضیان

خدمات اختصایص آزمون PODFACروسیه

- برگزاری کالس های آمادگی آزمون پادفک روسیه شامل 
زبـان روسـی، ریاضـی، فیزیـک، شـیمی و زیسـت شناسـی بـا 
متخصـص  و  مجـرب  برجسـته،  اسـاتید  از  منـدی  بهـره 
کشـوری بـه صـورت حضـوری و آنالیـن با بهتریـن امکانات و 

تجهیزات روز آموزشی
هـای  رشـته  در  روسـیه  هـای  دانشـگاه  از  پذیـرش  اخـذ   -
علـوم  مهندسـی،  داروسـازی،  دندانپزشـکی،  پزشـکی، 

انسانی و ...
PODFAC ثبت نام در آزمون -

هـای  زبـان  بـه  مـدارک  رسـمی  ترجمـه  و  پـول  -ترانسـفر 
انگلیسی و روسی همراه با اخذ تای�یدیه های معتبر

-برگـزاری کالس هـای زبـان روسـی از سـطوح مقدماتـی تـا 
پ�یشرفته  جهت شرکت در آزمون 

آزمـون  روز  بـه  سـوالات  نمونـه  و  منابـع  جـزوات،  ارائـه   -
 PODFAC

- برنامـه ریـزی تورهای مسـافرتی و کمـپ های گروهی ویژه 
متقاضیان



مشـــاوره کسب و کار

به  تسهیلگری  نقش  ایفای  با  کار  و  کسب  مشاوره 
مشتریان کمک میک�ند تا مسائل و فرصتهای خود را 
جهت  مناسب  راهکار  و  نمایند  تحلیل  و  شناسایی 
ارائه  را  از فرصت ها  حل مسائل و بهره مندی موثر 

می دهد.
با  اهم خدمات مرکز مشاوره کسب و کار  خوارزمی 
و  مجرب  مشاوران  از  تیمی  توانمندی  بر  تکیه 
متخصص و بهره گیری از دانش روز دنیا در راستای 

ارزش آفرینی پایدار برای مشتریان عبارتند از :

مشاوره منابع انسانی
مشاوره فروش و بازاریابی

مشاوره مالی و مالیاتی
مشاوره دیجیتال مارک�تینگ

مشاوره صادرات و واردات



آومزش مجازی

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی آموزش های حضوری و مجازی 
به صورت کامال کاربردی و مهارتی دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای  
مـــی باشـــد. یکـــی از ماموریت های ایـــن مرکز به  عنـــوان بخشـــی از برنامه جهانی 
گســـترش دانش و مهارت  در کشورهای درحال توسعه، آموزش بی وقفه در هر 
زمان و هر مکان از طریق ابزارهای الک�ترونیکی از جمله رایانه ، موبایل، تبلت و ... 
است. به همین سبب، این مرکز در راستای بالا بردن سرعت آموزش و یادگیری 
آســـان، کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و فراهم نمودن شرایطی مناسب جهت 
یادگیری تمامی اقشار جامعه در راستای ارتقاء سطح علمی ، مهارتی، رزومه شغلی، 
افزایش درآمد و اشتغال زایی ایشان همواره تالش نموده تا با برگزاری کالس های 
آنالیـــن بـــا بهترین امکانـــات فنـــی روز، بهره منـــدی از اســـاتید برجســـته مجرب، 
متخصص و تراز اول کشـــوری و  ارائه با کیفیت ترین  بسته های آموزش مجازی،  

رسالت خود را در این راستا به نحو احسن انجام دهد.



سازمان  ها  :

فوالد مبارکه

شھرداری

ذوب آھن

سیمان سپاھان

اتاق بازرگانی

سازمان ها :

استانداری

فوالد تکنیک

صنایع دفاع

برخی از سازمان ھا و نھادھایی که با مجموعه خوارزمی  ھمکاری می کنند



در پایان دوره به دانشپذیران محترم گواهینامه قابل ترجمه و مورد تای�ید سازمان فنی و حرفه ای کشور  اعطا خواهد 
شد. ضمنا دانشپذیران مي توانند در صورت تمایل جهت اخذ گواهینامه و ریز نمرات خود به همراه ترجمه رسمی 
 Nobel  ،بـا مهـر دادگسـتری و وزارت امـور خارجـه و همچنیـن گواهینامـه هـای بیـن المللـی دیگر ماننـد وزارت علـوم

Academy آلمان،OXFORD CERT و QAL انگلستان، ICS کانادا و ... به واحد آموزش مرکز مراجعه فرمایند.



info@kharazmi.net
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اصفهان، توحید میانی، نبش مهرداد غربی 
ساختمان خوارزمی

www.kharazmi.net

kharazmi_net

32°38'02.7"N 51°39'29.4"E

برای دریافت موقعیت مکانی
 بارکد را اسکن کنید

با     ما     در   ارتباط باشید


