
 19/4/1398آخرین ویرایش    حوزه صادراتفعاالن  آموزشی هاي دوره عناوین و ها مهارت .1 جدول
گروه مخاطب 

 پیشنهادي
 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري

شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

A B C D E F  4  ساعت 

 المللآشنایی با کلیات و ابعاد تجارت بین  −
 نگاهی به ساختار صادرات غیرنفتی کشور  −
 جایگاه و نقش تشکلها و خوشه هاي صادرات گرا در توسعه صادرات. −
       آمادگی و ارزیابی توان بالقوه شرکت براي صادرات −
 آشنایی با توانمندي ها و مزیت هاي صادراتی ایران −
صادرات، کنسرسیوم صادراتی ، اتی(شرکت هاي مدیریت رآشنایی با مفاهیم شبکه هاي صاد −

 اتحادیه صادراتی )

اهمیت صادرات و پیش نیازهاي آن 
 (چرایی صادرات ؟)

 

1 
رویکرد  باکلیات 

 صادرات

BFG 16 ساعت 

 کلیات بازاریابی بین المللی −
 محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی −
 محیط اقتصادي در بازاریابی بین المللی −
 بازاریابی بین المللیمحیط سیاسی و قانونی در  −
 تحقیقات در بازاریابی بین المللی −
 استراتژي هاي ورود و ماندگاري در بازارهاي جهانی  −
 سیاستهاي تولید در بازاریابی بین المللی −
 کانالهاي توزیع در بازاریابی بین المللی −
 تبلیغات در بازاریابی بین المللی −
  Export Pricingقیمت گذاري صادراتی  −
 و برنامه ریزي فعالیتها در بازاریابی بین المللی سازمان دهی −

 اصول و مدیریت بازاریابی
 بین المللی 

2 

 
 
 
 
 
 

 بازاریابی
 بین المللی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFG 8 نحوه ثبت عالئم نام تجاري − ساعت 
 3 آشنایی با برند و برندینگ مدیریت استراتژیک برندهاي صادراتی   −

DFG 8 ساعت 

 روش هاي دستیابی به منابع اطالعات تجاري −
 ITCابزارهاي تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل  −
 Trade Mapنقشه تجاري  −
 Product Mapنقشه کاال  −
 Market Access Mapنقشه دسترسی به بازار  −

آشنایی با روش هاي انتخاب، 
ورود در بازارهاي بین المللی ، 

کننده شناخت منابع تامین 
 داخلی و خریداران خارجی

4 

۱ 
 



گروه مخاطب 
 پیشنهادي

 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري
شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

BFG 4 ساعت 

 بسته بندي و برند −
 ارتباط بسته بندي با مخاطب ( سن، جنس، ذهنیات، شرایط زندگی) −
 رابطه میان مطالعات بازاریابی و طراحی گرافیک بسته بندي −
 کلید هاي طراحی موفق بسته بندي  −
 ویژگی هاي یک بسته بندي خوب و نکات مهم در طراحی بسته بندي  −
 مواد و متریال در بسته بندي و توسعه برند  −

 5 بسته بندي صادراتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازاریابی
 بین المللی 

BFG 8 ساعت 

 تعریف مفاهیم کلیدي −
 نمایشگاهها انواع ایی بانآش −
  انواع مشارکت −
 اهداف مشارکت کنندگان در نمایشگاه −
 نمایشگاهتصمیم گیري براي مشارکت در  −
 نمایشگاه ابزاري براي بازاریابی  −
 تبلیغات در نمایشگاه −
 بازاریابی مستقیم −
 پیگیري مشتریان −

چگونگی حضور در نمایشگاه هاي 
بین المللی و شیوه هاي تبلیغات 

 موثر
6 

BFG  8 ساعت 

 مدیریت تبلیغات و جایگاه آن در برنامه ریزي بازاریابی جهانی و فعالیت هاي پیشبردي  −
 استراتژیهاي تبلیغات در بازار هاي جهانی و هماهنگ سازي با استراتژي هاي بازاریابی   −
 جمع آوري اطالعات از بازارهاي خارجی جهت برنامه ریزي تبلیغات   −
 بررسی رسانه هاي تبلیغاتی بازارهاي هدف صادراتی وشیوه انتخاب مناسبتربن رسانه   −
 ساختار و سبک پیام هاي تبلیغاتی  –فرآیند تدوین محتوي  −
  ارزیابی موفقیت و میزان اثربخشی برنامه هاي تبلیغاتی −

مکانیزم هاي تبلیغ جهت ارتقاي 
 7 صادرات در بازارهاي جهانی

A 8 آشنایی با فعالیت هاي صادراتی و تجربیات شرکت هاي صادرکننده نمونه  و برتر کشوري و  − ساعت
 خدماتاستانی در حوزه کاال و 

آشنایی با شرکت هاي موفق 
 Best Practice 8صادراتی 

۲ 
 



گروه مخاطب 
 پیشنهادي

 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري
شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

BFG 8 ساعت 

 چارچوب تجارت الکترونیک −
 طبقه بندي هاي تجارت الکترونیک −
 مزایا و محدودیت هاي تجارت الکترونیک −
 سیاست هاي حاکم بر تجارت الکترونیک −
 زیرساخت هاي تجارت الکترونیک −

E- Business  9 

تجارت 
 الکترونیکی

BFG 8 ساعت 

 (ZMOT)معرفی چارچوب سرنوشت خرید   −
 معرفی مفهوم پرسونا −
 روش هاي مختلف تبلیغات آنالین −
 معرفی ابزارهاي تحلیل سئو −
 بازاریابی در شبکه هاي اجتماعی −
 بازاریابی ایمیلی −
 اندازه گیري عملکرد بازاریابی −

Digital- Marketing 10 

DFG 8 ساعت 

 2010اینکوترمز  −
 آشنایی با شرکت هاي بازرسی  سوریانس  و بازرسی در مبدا  −
 آشنایی با انواع شیوه هاي حمل و نقل بین المللی و کنوانسیون هاي مرتبط با آن −
 آشنایی با بیمه حمل و نقل بین المللی  −
 آشنایی با اسناد تجاري بین المللی −
  در عرصه بین المللیآشنایی با مقررات استاندارد اجباري و ضوابط فنی مرتبط با کاال −

 11 مقررات بین المللی صادرات

 مقررات صادرات

DFG 8 ساعت 

 آشنایی باکتاب مقررات صادرات و واردات  −
 آشنایی با مقررات امور گمرکی براي صادرات کاال −
 آشنایی با سایر مقررات مرتبط با امر صادرات −
 شیوه هاي برگشت ارز حاصل از صادراتآشنایی با قوانین ، بخشنامه ها و  −

 12 مقررات داخلی صادرات
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گروه مخاطب 
 پیشنهادي

 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري
شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

D 8 ساعت 

 عوامل موثر بر انتخاب نوع شیوه پرداخت بین المللی −
   Open Account Tradeحساب باز دفتري  −
  Advance paymentپیش پرداخت  −
 T.T حواله بانکی  −
 URCبروات اسنادي   −
 UCPگشایش اعتبار اسنادي  −
  swiftاشنایی با سیستم   −
 Bartersتهاتر   −

 
 شیوه هاي تسویه حساب

 بین المللی 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شیوه هاي 
تسویه حساب 
بین المللی و 

 تامین منابع مالی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  8 ساعت 

آشنایی با  تعاریف مربوط به تجهیز و تأمین منابع مالی و چگونگی تضمین و پوشـش   −
 FINANCEآنها 

آشنایی با اسناد و ابزار  بانکی بین المللی و چگونگی به کارگیري آنها براي تأمین مالی  −
 صادرات.

 TRADEآشنایی با روشهاي تأمین و تجهیز سرمایه از داخـل و خـارج و روش هـاي     −
FINANCE 

آشنایی با سیستم هاي تأمین مالی و اعتبارات صادراتی و چگونگی بیمه و تضمین آنها  −
و روشـهاي   (IDB)و بانک توسـعه اسـالمی    (OECD)در کشورهاي عضو جامعه اروپا 

CO- FINANCE  و یوزانسUSANCE 
 روش هاي اعتبار خریدار و فروشنده  −
سسات بیمـه اي نظیـر   بررسی ریسک هاي صادرات و چگونگی پوشش آنها و نقش مو −

MIGA 
 بررسی روشهاي محاسبه سود اعتبارات صادراتی داخل وخارج ونرخ هاي مربوطه −

− Refinance 

− Defend Payment 
− Credit Lines 

شیوه هاي تامین منابع مالی بین 
 المللی
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گروه مخاطب 
 پیشنهادي

 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري
شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

A 8 ساعت 

          صندوق ضمانت صادرات  −
      صندوق نوآوري و شکوفایی −
              مشوق هاي صادراتی −
              بانک توسعه صادرات  −
  شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاري  −

آشنایی با موسسات و خدمات 
 مالی اعتباري

15 

شیوه هاي 
تسویه حساب 
بین المللی و 

 تامین منابع مالی

DFG 28 ساعت 

 انواع کارت بازرگانی و شرایط دریافت آن −
 آشنایی با اصطالحات، واژه ها ، اسناد بازرگانی و تجارت بین الملل −
 صادرات کاال وخدمات ازسازمان هاي مرتبطچگونگی کسب مجوزهاي  −
 آشنایی گام به گام با فرآیندهاي اجرایی صادرات  −
 آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کاال صادراتی  −
  EPLنحوه دور اظهاري براي صادرات در سامانه  −
 نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما −
 واردات کاالهاي مجاز و مجاز مشروطنحوه استفاده از ارز حاصل صادرات براي  −

فرآیندهاي گام به گام 
 صادرات 

فرآیندهاي  16
 عملیاتی صادرات

CG 24 ساعت 

 آشنایی با انواع استراتژی در مکاتبات تجاری −

 مکاتبات مربوط به حضور در نمایشگاه هاي بین المللی −
− Emailing 
− Presentation of the business letter 
− Sales letters  
− Enquiries  
− Replies and quotation 
− Orders and order execution 
− Preparing a Proforma Invoice 
− Terms of payment 
− International banking 
− Complaint and adjustments 
− Agents and agencies 
− Transportation and Shipping  
− Insurance letters 

مکاتبات تجاري ( به زبان 
 انگلیسی)
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موضوعات 
حقوقی مرتبط  

با قراردادها، 
مذاکرات و 

 مکاتبات
 بین المللی  
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گروه مخاطب 
 پیشنهادي

 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري
شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

CG 24 ساعت 

 آشنایی با انواع استراتژي در مذاکرات تجاري −
 مراحل مذاکرات (حضوري ، تلفنی) −
 تشریفات بین المللی تجارت −
 B2Bمذاکرات دو جانبه   −
 B2Cمذاکرات دو جانبه  −
 B2Gمذاکرات دو جانبه  −

− THE SUBTLE ART OF NEGOTIATION  
− GUIDELINES FOR INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS. 
− PREPARING FOR YOUR BUSINESS NEGOTIATIONS  
− NEGOTIATIONS FOR EXPORT BUSINESS:ELEMENTS FOR SUCCESS 
− NEGOTIATING STRATEGIES:THE QUESTION OF PRICE 
− NEGOTIATING PAYMENT,DEFECTS LIABLITY AND DELIVERY 
− CLOSING BUSINESS NEGOTIATIONS 
− NEGOTIATING COOPERATIVE SUPPLIER RELATIONSHIPS 

:APLANING FRAME WORK 
− INTERNATIONAL NEGOTIATION STRATEGIES OF U.S.PURCHASING 

PROFESSIONALS 
− WHAT ISSUES ARISE IN JOINT  VENTURE  NEGOTIATIONS 
− DRAWING UP A CONTRACT FOR AN EXPORT JOINT VENTURE 
− WHAT DOES YOUR CONTRACT REALLY SAY ? 
− RENEGOTIATION ISSUES IN INTERNATIONAL SALES CONTRACTS 

 

مذاکرات  و دیپلماسی تجاري 
 (به زبان انگلیسی)
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موضوعات 
حقوقی مرتبط  

با قراردادها، 
مذاکرات و 
 مکاتبات 

 بین المللی 
 
 
 
 
 
 
 
 

۶ 
 



گروه مخاطب 
 پیشنهادي

 آموزشی کارگاه عنوان سرفصل هاي هر کارگاه مدت زمان برگزاري
شماره 
 کارگاه

محورهاي 
 مهارتی /دانشی

CG 12 ساعت 

 حقوقی و بازرگانیمسائل  −
 مسائل حقوقی نگارش −
 مسائل نگارش بازرگانی −
− MOU 
− MOA 
− Contract  
 Arbitrationقوانین حاکم بر داوري و قراردادهاي  −
 آشنایی با قوانین ، بخشنامه ها و شیوه هاي برگشت ارز حاصل از صادرات −

اصول و نحوه علمی تنظیم 
قراردادهاي تجاري  بین 

و شیوه هاي برگشت  المللی
 ارز

19 

 
موضوعات 

حقوقی مرتبط  
با قراردادها، 
مذاکرات و 
 مکاتبات 
 بین المللی

A 8 ساعت 

 علل لزوم و فواید یاد گرفتن و تسلط به اصول، هنر و فنون  مذاکره  −
 آداب جلسات مذاکرات بین المللی بازرگانی  −
 روشهاي مختلف مذاکره و ارزیابی این روشها با توجه به اهداف تعیین شده طرفین  −
 ارکان و اصول روشهاي علمی و پیشرفته مذاکره  −
 مهارتها و ویژگیهاي مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات بین المللی بازرگانی  −

اصول و فنون هنر مذاکرات 
 تجاري

20 

A 20 ساعت 

 آشنایی با شرایط جغرافیایی و اقتصادي و مزیت هاي صادراتی به :
 کشورهاي همسایه (روسیه ، ترکیه ، عراق ، افغانستان)  −
 چین) شرکاي اصلی تجاري ایران (هند و −
 سایر کشورها −

سلسله کارگاه هاي آموزشی 
Doing Business   در بازارهاي

 هدف
21 

آشنایی و بررسی  
بازارهاي 

 صادراتی هدف

A B C D F  4 ساعت 

  تهیه گزارش مقدماتی ازکشور هدف و بخش بازار مو رد  هدف صادرات −
 ارزیابی توانایی ها و مالحظات مدیریتی شرکت براي ورود به بازار صادرات  −
شرکت قبل از ورود  (SWOT)تجزیه و تحلیل نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدید ها   −

 به بازارهاي هدف صادراتی
 ارزیابی رقباي شرکت در بازار صادراتی −
 زار چگونگی هدف گذاري و اجرائی نمودن برنامه صادراتی در با −

 Exportطرح تدوین 
Business Plan 

 مدیریت صادرات 22
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حوزه کاري/ ح آموزشوسط زمان برگزاري تعداد جلسات ساعت آموزشی  ردیف 

 A 1 ارشد مدیریت (یکشنبه ها وسه شنبه ها)    عصر روزهاي فرد 15 60

 B 2 بازاریابیمدیریت  )روزهاي زوج( صبح 17 68

 )روزهاي فرد( صبح 17 68
 ارشدمدیریت دستیاران 

 (مالی،حقوقی،قراردادي)
C 3 

 D 4 بازرگانی مدیریت )روزهاي زوجعصر  ( 17 68

 E 5 مدیریت دولتی و تشکل ها روز فرد 1 4

120 30 
 صبح (روز هاي زوج)

 
 F 6 شرکت هاي مدیریت صادرات

172 43 
 صبح (روز هاي زوج)

 
 G 7 فارغ التحصیالن دانشگاهی

 میدانی روز زوج 1 8
 8 بازدیدها

 نهادي روز زوج 1 8

 افتتاحیه - - 2
 9 جلسات خاص

 اختتامیه - - 2
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