
Advanced Export Management Program

دوره

صادراتپیشرفته مدیریت



حامیان دوره

این لیست در حال تکمیل است* 



میزانیپاسخگوکهداردمشخصیسقفیکخودمحدوداندازه یباگستردگی،وجودباحتیایرانبازار

نیاندانش بخدماتومحصوالتصادرات.نیستکشوردردانش محوروتحصیل کردهکارنیرویعرضه ی

تعدادبرایاشتغالایجادوارزش آفرینیباعثوگردیدهنامحدودوجدیدبازارهایبهورودباعثمی تواند

وبرنامهباایدبکهمی دهدنشانمابهدیگرکشورهایموفقتجربه ی.گرددتحصیل کردهجوانانازبیشتری

بودنپاییندیگرسویاز.بگذاریمدانش بنیانکسب وکارهایجهانی سازیراهدرپاواقعیاتبرمنطبق

کهندمی کایجادرامهمیرقابتیمزیتتوسعه یافته،کشورهایبامقایسهدردانش مایهنیروهایهزینه

ازاستفادهانامکایرانیدانش بنیانشرکت هایحرفه ای،ومناسببرنامه ریزیباتنهادانش بنیانشرکت های

.می یابندراآنها

ارآفرینانکتوانمندسازیخدمت،یامحصولصادراتفرایندمورددرشرکت کنندگانآگاهیسطحافزایش

برایمناسبپارتنریافتنبهکمکوبین الملل،عرصهدرفعالیتوصادراتیبرنامهوساختارطراحیبرای

.می شودمحسوبدورهاینبرگزاریدالیلازصادراتی،خدمتیامحصولصادرات

اهمیت فراگیری عملی مدیریت صادرات



وفناورکسب وکارهاینیازهایمطالعهوبین المللی،موفقومختلفدوره هایازالگوبرداریبادورهاین

راحیطاست،آندنبالبهدورهاینکههدفیمهم ترینواستشدهتدوینوطراحیایراننیمه فناور

Export)صادراتیبرنامهیک plan)هدفبازاربهورودعملیاتیبرنامهو(Market entry plan)

توسطینیعطوربهوکسب وکارهروضعیتوشرایطبهتوجهباعملیاتیبرنامهیکبه طوری کهاست،

،(ینارسمووبینار)آموزشمحتوایشاملدورهمنظوربه همین.شوداجراوطراحیکسب وکارهمانمدیر

.می باشدمنتورشیپومشاورهدوره ای،تمرین های

ودباشهمراهصادراتیمهارتفراگیریاولیهقدم هایدرخودمخاطبباهمراهمی کندسعیدورهاین

ومدیرانوسرمایه گذارانبهصادراتیطرحارائههمچنینتجربه،باافرادازیادگیریفرصت

.نمایدفراهمراشراکتوصادراتسابقه یباکارآفرینان

هدف از دوره



موفقیدوره هابهینه کاویوصادراتیامورمتخصصیننظرازاستفادهباومخاطبنیازمبنایبرتخصصیطراحی●

بین المللی

بین المللیوداخلیباتجربه یمنتورهایومدرسینازاستفاده●

سرمایه گذرانوصادراتعرصهسیاستگذارانومدیرانباسازیشبکهومعرفیفرصت●

وجه تمایز دوره

استارتاپ ها،ودانش بنیانشرکت هایمدیران●

ولمحصوخدماتصادراتوبین المللبازاردرموثروحرفه ایحضوردنبالبهکهکسب و کاریصاحبانومدیران●

.هستند

برایریسرمایه گذایاتسهیل گری،ارزیابی،وظیفهکهمختلفسازمان هایونهادهادرمسئولکارشناسانومدیران●

.دارندصادراتیکسب وکارهای

.هستندبین المللیکسب و کارتوسعهزمینهدرکاربهعالقمندکهفارغ التحصیالنیوکارشناسان●

مخاطبان دوره



محمدرضا بحرینیان

از دانشگاه  MBAدانش آموخته •
HHL آلمان

مدیر پروژه های توانمندسازی •
صادرات

خصصمتتسهیل گر کارآفرینی و •
لیتوسعه کسب و کار بین المل

تعدادی از مدرسان دوره

فهرست کامل استادان، مشاوران و مهمانان این دوره در وبسایت دوره درج خواهد شد* 

علیرضا انصاری

محقق و مدرس در دانشگاه •
الیپزیگ آلمان

مشاور نوآوری و کسب و کار •
وپبین الملل در شرکت کنوسک

دانش آموخته دکترا مدیریت و•
اقتصاد

هادی نیلی

یره هم بنیانگذار و عضو هیئت مد•
شرکت تجارت بین الملل دانا

مدرس و مشاور دوره های •
تخصصی توسعه صادرات در 

سازمان های دولتی و شرکت های 
خصوصی

محمد الهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات •
ایران

جارت رئیس کمیسیون تسهیل ت•
ی و توسعه صادرات اتاق بازرگان

تهران



میثم زرگر پور

معاون سابق سرمایه گذاری •
صندوق نوآفرین

۱۰"هم بنیانگذار پادکست •
“صبح

مشاور کسب و کار شرکت های•
فناور

تعدادی از مدرسان دوره

فهرست کامل استادان، مشاوران و مهمانان این دوره در وبسایت دوره درج خواهد شد* 

علی آهی

ینه دانش آموخته پسا دکترا در زم•
شگاه کسب وکار بین المللی در دان

هلسینکی

محقق و متخصص توسعه  •
صادرات در کشورهای 

(فنالند)اسکاندیناوی 

مهرداد صادقی

ا کارشناس مدیریت ارتباط ب•
نز مشتری در شرکت بیمه آلیا

لندن

مدرس حرفه ای زبان انگلیسی•
داری مدرک تدریس زبان از )

(دانشگاه کمبریج

کامران باقری

ری دانش آموخته حقوق مالکیت فک•
و مدیریت نوآوری در ایتالیا

مدیرعامل مرکز نوآوری لوازم •
خانگی کن

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت•
فناوری و نوآوری ایران



مجید شماعی زاده

ن موسس شرکت بازرگانی و بی•
الملل جمینای گلوبال در چین

موسس شرکت فرهنگی و •
نوآوری جمینای در چین

و دانش آموخته دکتری مدیریت•
استراتژی طراحی

دورهمشاوران

فهرست کامل استادان، مشاوران و مهمانان این دوره در وبسایت دوره درج خواهد شد* 

مسعود شماعی زاده

ن موسس شرکت بازرگانی و بی•
الملل جمینای گلوبال در چین

موسس شرکت فرهنگی و •
نوآوری جمینای در چین

و دانش آموخته دکتری مدیریت•
استراتژی طراحی

مهرداد سعادت 

ی ریاست اتاق مشترک بازرگان•
ایران و ترکیه

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره •
شرکت آذرروان ساز

ه فعال تجاری در کشورهای منطق•
از جمله عراق، ترکیه و عمان

رضا نهاوندیان



مشاوران دوره

فهرست کامل استادان، مشاوران و مهمانان این دوره در وبسایت دوره درج خواهد شد* 

ناصر غانم زاده

مدیرعامل استارتاپ نیوُ•

کوچ مدیران عامل و رهبران•

هاجر سعیدی نژاد

بنیانگذار و مدیر شتابدهنده •
صادراتی آوریم

انه دانش آموخته دکتری فلسفه رس•
دانشگاه لیون دو فرانسه

دانش آموخته دکتری مدیریت •
فناوری عالمه طباطبائی

کتایون سپهریرضا نهاوندیان

مدیر شتابدهنده منش•

مشاور کارآفرینی•

مسعود حسنی

مدیر عامل توسعه صادرات و •
تبادل فناوری ریتون



مدیریت
صادرات 

تهپیشرف

(Export Plan) برنامه صادرات

خروجی های دوره

جربهفرصت های نتوورکینگ و انتقال ت

(Matchmaking) همتایابی

(Market entry plan) برنامه ورود به بازار



انمیلیون توم12
استارتاپ های منتخب

هزینه 
دوره

مدت 
دوره

ماه 3
به صورت 

آنالین و حضوری

نحوه 
برگزاری 

دوره

سه رویداد حضوری روزانه با •

پذیرایی

حدود پنجاه ساعت آموزش •

آنالین

ه فرصت ارائه تیم های منتخب ب•

و مدیران و مسئولین بین المللی

شرکت های سرمایه گذاری

انمیلیون توم12
شرکت های دانش بنیان

انمیلیون توم24
شرکت کنندگان عادی



.بهره می برد( مجموعا دو ساعت در هر ماژول)هر تیم، در طی ماژول های اول و دوم از حضور یک منتور باسابقه 

:  سمپوزیوم اول
انتقال 

تجربیات 
صادراتی

ماژول 
اول

رویداد 
آغازین

ماژول 
دوم

یهمتایاب
: سمپوزیوم دوم

ارائه به 
سرمایه گذران و 

لیمدیران بین المل

بارادافآشناییتیم ها،تشکیلبرایآغازینرویداد
طورهبدورهفرایندوشرایطشدنمشخصیکدیگر،
.می گرددبرگزارکارگاهیوحضوری

وپرسشجلسهآنالین،کالسچندشاملاولماژول
ایدبنهایتدرکهمی باشدگروهیهایارائهوپاسخ
یمتهربرایصادراتیبرنامهیکتدوینبهمنجر
.شود

جهتروزهیکرویدادیکاول،ماژولانتهایدر
ادیتعدآنازقسمتیدرکهشدهبرگزارهم افزایی

خودتجربیاتانتقالبهکشورصادرکنندگاناز
.می پردازند

وپرسشجلسهآنالین،کالسچندشاملدومماژول
ایدبنهایتدرکهمی باشدگروهیهایارائهوپاسخ
.ودشهدفبازاربهورودبرنامهیکتدوینبهمنجر

طرحیکبهکهمنتخبتیم هایدوم،ماژولانتهایدر
بهخودطرحارائهفرصتباشند،رسیدهکاملصادراتی
ازمنتخبیهمچنینوبین المللعرصهدرکشورمدیران

تیم های.می شوندسرمایه گذاریصندوق هایوشرکت ها
.می شوندنیزدورهپایانجایزهشاملمنتخب

یکشریافتنجهتدورهانتهایدرمنتخبتیم های
بهصادرات،احتمالیفرایندآغازوتجاری

.می شوندمعرفیصادراتتوسعهکارشناسان

پمنتورشیفرایند دوره



ابعاد زمانی دوره

هاپنج شنبه
روز برگزاری رویدادهای 

حضوری

و هاشنبه
هایکشنبه

روز برگزاری کالس های 
آموزشی 

کل دوره در

ماهسه
.برگزار می گردد

بودجه بندی 
زمانی دوره

سه رویداد 
حضوری یک 
روزه همراه با 

پذیرایی

حدود پنجاه 
ساعت کالس 

آموزشی

چهار ساعت 
ای منتورشیپ بر

هر تیم در حین 
دوره

150از شرکت کنندگان در دوره انتظار می رود که جدای از شرکت منظم در کالس ها و رویدادهای دوره، حدود 
.ساعت برای تدوین طرح ها و انجام کارهای مطالعاتی زمان اختصاص دهند200تا 



:اطالعات بیشتر و پیش ثبت نام

TCAPU.COM

4208-9103(021)


