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؛انتخاب.١

«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 

هم در  بکارگیری دانش و متدلوژی نوين روش دقیق و مطمئن انتخاب های مختلف و م
مباحث اقتصادی و اجتماعی 

مچنين  ازعوامل اصلي موفقيت در كسب و كار و زندگي ، مديريت انتخاب صحيح و برتر و ه: توضيح 
ه است كه  مديريت حرفه اي در اجرا مي باشد متدولوژي انتخاب يك نوآوري علمي توليد شده وآزمايش شد

.بادقت بسيار ، روش انتخاب هاي مهم در كسب و كار و زندگي را مي آموزد

(  كتاب در حال تدوين)



سنجش و ارزيابی .٢

سنجش ارزش ايده ها، فن آوری و نوآوری و طرح های اقتصادی مختلف و بررسی  

قابلیت اجرايی شدن آنها با هدف تشخیص امکان ادامه يا توقف فعالیت

«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 

يده ها و يا  قبل از هر اقدامي سنجش ارزش اقتصادي و بررسي بازار و قابليت اجرايي شدن ا: توضيح 
طرح ها بررسي مي شود تا درصورت احتمال عدم موفقيت ادامه كار موقف شده و متحمل هزينه  

.نشويم



swotروش های نوين تحلیل . 3

«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 

وهاطرح،هاايدهدرموجودقوتوضعفنقاط،هاتهديدوهافرصتشناخت
اجرايیهایفرآيند

رصتفازبهینهاستفادهوتهديدهاوهاضعفبرایراهکارارائههدفباگیرینتیجه
قوتهاوها

شود تا  در تمام طرح ها و ايده ها ، فرصت ها ، تهديدها ، ضعف ها و قوت هايي وجود دارد كه بايد شناخته و تحليل: توضيح 
يا  )وSWOT)بكارگيري روش ارتقا يافته تحليل . )بتوانيم راهكارهاي مواجهه با آن ها را در جهت بهبود نتايج بشناسيم

(  بررسي و انتخاب ساير روشهاي تحليل استراتژي متناسب با موضوع طرح



؛نقشه راه.٤
«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 

:مشاورهوراهبری،مربیگری
منعطفهایاستراتژی،هاماموريت،هابرنامهواهدافانداز،چشمتدوين
فعالیتموضوعومتقاضی،شرايطبامتناسبهایتاكتیكطراحی

ولي  تصويري از آينده و اهداف مورد نظر مطلوب و منطقي ترسيم شده و راهبردهاي اص: توضيح 
.تحقق آنها مشخص مي شود



؛ امکان سنجی.٥
«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 

:كلیآموزشوراهبریومشاوره
امکانخلقاحتمالبهتوجهبايافتهارتقاءومتعارفسنجیامکان
ادیاقتصهایطرحونوآورانههایايدهبامتناسبشدهخلقوموجودامکانسنجش

ي آنها با  براي تشريح و دفاع از ايده ها و خالقيت ها و طرح هاي اقتصادي مي بايست حداقل مطالعات امكان سنج: توضيح 
مجوز  از قبيل سازمان هاي. رويكرد خالقانه تهيه گردد تا مخاطبان مختلف براي حمايت از طرح ها تشويق و قانع گردند

.. . دهنده ، حمايت كنندگان مالي ، حاميان بازار  و فروش ، سرمايه گذاران ، خريداران و 



شناخت دستاوردهای غیرمالی.٦
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وجاذبهايجادهدفباهاطرحوايدهمعنویواجتماعیدستاوردهایشناختراهبری
.وحقوقیومالیحامیانوهاسازمانحداكثریحمايتبرایاطمینان . .

يشتر به  اجراي طرح ها و ايده هاي مختلف مشكالتي را در جامعه برطرف مي نمايند و موجب توسعه مي شوند كه ب: توضيح 
الي است و  لذا شناخت و تشريح دستاوردهاي اجتماعي  و معنوي كه همان نتايج غير م. دليل كسب نتايج غير مالي است 

.همچنين برآورد ميزان ريالي اثرگذاري آنها در رفع مشكالت جامعه ابزاري قوي در دفاع از طرح ها و ايده ها مي باشد



ارزش گذاری دارائی های فکری و غیرمالی.٧
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وفکریهایدارايیوهافناوری،فنیدانشگذاریارزشبارابطهدرمشاورهوراهبری
طرحهااقتصادیارزشبرآوردومعنوی

صادي خاص  براي مشاركت منطقي و منصفانه في مابين سرمايه گذاران و صاحبان اختراعات، فناوري ها و طرح هاي اقت: توضيح 
و ضرورت دارد تا در مقابل آورده ريالي سرمايه گذاران، در گام اول كليه آورده هاي مختلف صاحبان طرح هاي خاص، اختراعات

، امتيازات  آورده هايي از قبيل ارزش دانش فني، مجوزات اخذ شده، ثبت اختراع. قيمت گذاري شوندوسپس فناوري ها شناسايي 
 . . .اخذ شده، نام و برند، ارزش دانش بنيان بودن، ارزش مستندات  و گواهي هاي معتبر اخذ شده ، ارزش اقتصادي پروژه و



؛   BPطرح كسب و كار .٨
«با رويکرد خالقانهBP–BMمربیگری ، مشاوره و راهبری تهیه و تدوين »
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سنديواستالزامياقتصاديهايفعاليتوسازيتجاريموضوعبرايكاروكسبطرحتهيه:توضيح
.باشدميصلهحانتايجتشريحوكاروكسبتحققچگونگيواجرافرآيندتشريحوتعريفبرايراهبردي
دهندهمجوزهايسازمانجملهازمختلفمخاطبانبههاايدهوهاطرحمعرفيبرايمهمابزاريهمچنين

.باشدميغيرهوگذارانسرمايه،نظارتي،حمايتي،

(از طرح ها را افزايش مي د هددفاعبا رويكرد خالقانه قابليت BP-BMتدوين ) 



؛طراحی خطوط تولید.٩
ارتقای،مختلفتولیدهایخطوططراحیدرراهبریومشاوره،مربیگری

هیسازماندوبرداریبهره،اندازیراه،ساخت،محاسبه،معماری،تکنولوژی
(رايگانخدماتازخارج)...و

يند توليد ،  آشنايي با معيارهاي طراحي خطوط توليد و ساخت و همچنين امكان ارتقاء تكنولوژي در فرا: توضيح 
ان و تاثير قابل توجهي در كاهش هزينه ها و جلوگيري از زي... مشخصه هاي معماري ، بهره برداري سازماندهي و

.كسب و موفقيت و منافع بيشتر دارد
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؛مرتبطنیازهایتامین.١٠

زار،افافزار،نرملوازم،سختابزار،،مصالح،آالت،ماشینتجهیزاتتامینراهبری
نیازموردكارشناسانومرتبطدانشهای،اطالعات

هترين روش براي افزايش سود آوري و اطمينان از كسب نتايج مطلوب ، ضرورت دارد تا با مناسب ترين و ب: توضيح 
.هاي انتخاب و روش هاي مختلف تامين نياز ها به صورت علمي و حرفه اي آشنا بشويم
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حسابداری طرحارزيابی اقتصادی؛توجیه اقتصادی و مالی.١١

مالیواقتصادیتوجیهتهیهكلیآموزشوراهبریمشاوره،

ماليهايشاخصزيادحساسيتودقتباتاداردضرورتطرحيهراقتصاديتوجيهتدوينوتهيهدر:توضيح
نبايدمثالربطو.نمودتشريحوتعريفنيازهابامتناسبرايكديگرندازمتفاوتكهاقتصاديهايوشاخص

وحسابداريروشهايازبايستميوكردتكيهIRRوNPVهايشاخصوزيانوسودمحاسبهبهصرفا
.كندميتضمينرامحاسباتدردقتكهشوداستفادهافزارهايينرمواقتصادي
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؛مجوزها.١٢
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...ومعتبرهایگواهی،استانداردها،مجوزهااخذراهبری

روري شناخت مجوزها، استانداردها و تاييديه هاي الزم و روش هاي اخذ آنها از مراجع مرتبط بسيار ض: توضيح 
.مي باشد تا در زمان كمتر ، هزينه كمتر و برخورد كمتر با موانع مجوزهاي مربوطه دريافت شوند



؛مطالعات مکان يابی.١3

زی و مربیگری،راهبری و مشاوره در مديريت مکان يابی مناسب برای راه اندا
پیاده سازی ايده ها ، نوآوری ها و طرح های مختلف            

هارت انتخاب  يكي از داليل جلوگيري از زيان و يا حتي كسب منافع حداكثري بجاي منافع حداقلي م:توضيح 
.  مناسب ترين مكان براي فعاليت است
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؛مطالعات محیط زيستی.١٤

طرحوهاايدهبامرتبطبهداشتیمباحث،ايمنیمباحث،محیطیزيستاموردرراهبری
مختلفهای

ر موارد اخذ مجوز اجراي طرح ها و ايده هاي مختلف رابطه مستقيم با مباحث و مجوزهاي محيط زيستي دارد و در اكث: توضيح 
.كارشناسي مطالعه و تحقيق و نتايج آن به مراجع مربوطه اعالم شودصورت بمي بايست 
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توسعهامکانبررسی.١٥
راهبریومربیگری،مشاوره:
یهاطرح،اكتشافاتاختراعات،وهاها،خالقیتها،نوآوریفناوریتوسعهامکانبررسی

كارآفرينیهایوفعالیتاقتصادی

 ان توسعه  بعضا صاحبان ايده ها ، ابداعات ، اختراعات و مالكان طرح هاي اقتصادي و كارآفريني با امك: توضيح
نافع  لذا شناخت فرآيند توسعه طرح ها منجر به كسب م. ايده ها و طرح هاي خود به خوبي آشنا   نيستند 

.اهد شدحضور در بازار خوتكنولوژي وزمان حداكثري  و توجيه پذيري هرچه بيشتر طرح ها و افزايش طول عمر 

«دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري سازي » 



(موضوعبامرتبط)سازیتجاریمناسبسناريوهایانتخاب.١٦
:مديريتومربیگریوراهبری

اجرايیوفعالمشاركتبانهايینتیجهكسبتاسازیتجاریمختلفهایسناريوسنجیامکان
(متفاوترويکردهایباسازیتجاریمختلفكاربردیوعلمیهایمدل)متقاضی

.  ستتجاري سازي به مفهوم تبديل ايده ها ، خالقيت و طرح هاي مختلف به ثروت هاي اقتصادي و اجتماعي ا: توضيح 
يشترين  لذا بسيار ضروري است تا مناسب ترين شيوه تجاري سازي كه ب. روش هاي مختلفي است داراي تجاري سازي 

ت دارد طرح ها وايده ها دارد و همچنين بيشترين سازگاري را با موضوع فعاليصاحبان سازگاري را با شرايط خصوصي 
.شناسايي شده وطراحي و اجرا شود
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خالقیت.١٧
ققتحهدفباسازیتجاریمراحلتمامدرخالقیتبکارگیریوايجادمربیگریوراهبری

هارحطشدناجرايیازبیشترهرچهاطمینانواجتماعی،مالیهایدستاوردحداكثریكسب
داردضرورت

مي رسند ولي مخترعين و نوآوران و صاحبان فرصتهاي اقتصادي با استفاده از دانش و تجربه به موفقيت: توضيح 
خالقيت در و يا كسب منافع حداكثري بجاي كسب منافع متعارف حداقلي راهي بجزابراي حضور در عرصه رقابت ه

.مديريت تجاري سازي براي تحقق استراتژي تمايز وجود ندارد
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سازیمستند.١٨
سازیمستنددرمشاورهوراهبری

. ه است هر طرح، نوآوري و يا اختراعي از زمان تولد تا مرحله بلوغ با تهديدها و فرصت هاي مختلفي مواج: توضيح 
ز فرصت ها  مستند سازي حرفه اي مي توان راحت تر و ارزان تر از تهديد ها عبور كرده و او سوابقبا استفاده از ثبت 

.استفاده نمود و از طرف ديگرتجربه ارزشمند بدست آمده را بصورت علمي مدون و مستند كنيم

«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 



میايجاد امنیت با هدف حفظ مالکیت دارايی فکری از طرق عل.١٩

هاوآورينوابداعات،اختراعاتامنيتوحفظچگونگيمهمبسيارهايدغدغهوهانگرانيازيكي:توضيح
نايموارديدرتواندميكهايخالقانهوعلميهايروشتااستمهمبسيارلذاواستهاطرحاطالعاتو

.بگيريمبكاروشناختهكنند،ايجادمختلفشرايطدرراامنيت
از روش ثبت روش هايي جديد و نوآورانه با استفاده از تكنيك هاي مربي گري براي حفظ مالكيت كه متفاوت)

(حقوقي مالكيت معنوي است
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و از طرق حقوقی... ايجاد امنیت با هدف حفظ مالکیت دارايی فکری و.٢٠
؛ثبت مالکیت

و مدارك  راهبری مديريت حقوقی ثبت مالکیت دانش فنی، طرح ها ، عالئم تجاری ، برندها ، اسناد
. . .دارای ارزش و 

زايي در حفاظت از  آشنايي با تكنيك هاي راهبري مديريرت حقوقي ثبت مالكيت دارايي هاي فكري تاثير به س: توضيح 
.كپي شدن مجدد دارد از پيشگيرياين دارايي ها و 



حقوقیامورمديريتوراهبریومشاوره.٢١
دانشمراحل،هامالکیت،پتنتاخذ،صنعتیطراحیثبت،عالئمثبت،اختراعثبت،شركتثبت•

..وشدنبنیان

حقوقیومديريتیهایدقتبامختلفقراردادهایعقد•

...وخريدارانگذار،سرمايهباتعاملحقوقیهاینظامتدوين•

ها به ثروت تاثير تسلط علمي و حرفه اي بر مديريت و راهبري مباحث حقوقي در تمام مراحل تبديل ايده ها و طرح: توضيح 
ار زيان و بسياري از طرح ها به لحاظ كم توجهي به چگونگي دخالت علم مديريت در دانش حقوقي دچ. انكارناپذير است 

ر روش و نوع به طورمثال تغيير د(.حقوق مي باشدكاربرد مديريت حقوقي متفاوت از كاربرد دانش)شوند مشكالت جدي مي 
.نتايج مالي و توجيه اقتصادي تاثير معناداري بگذارد ر دقرارداد با سرمايه گذار مي تواند 
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«ازي دانش فني ارتقاء يافته فرايند تجاري س» 

؛نظام بهره برداری.٢٢

،اهايدهشدناجرايیزماندربرداریبهرهنظامتدويندرمشاورهومربیگری
منافعكسبوبیشترهرچهوریبهرههدفبااقتصادیهایفرصتوطرح

حداكثری
اب  بطور قطع انتخ. تمامي طرح ها در زمان اجرا با روش هاي مختلف و متنوع قابل بهره برداري است : توضيح 

ذا بسيار  روش هاي بهره برداري مناسب و خالقانه در ميزان كسب منافع حداكثري تاثير قابل توجه و قطعي دارد ، ل
ربوطه  ضرورت دارد تا از همان ابتدا بهترين روش بهره برداري را شناسايي و تدوين بنمائيم و در مطالعات طرح م

.ذاردوجالب است كه نظام بهره برداري درتعيين سهم منافع فناور وسرمايه گذار تاثير مي گتشريح گردد



٢3.مالیتامینروش
مالیتامینمناسبهایمکانیزمانواعشناختراهبری

اينكه كدام  اگر حتي در تامين مالي براي تحقق ايده ها و طرح ها مشكلي نباشد قطعا تشخيص: توضيح 
اي تامين  روشهاي حرفه. )روش تامين مالي مي تواند در كسب بيشترين منافع اثر بگذارد ضرورت دارد

(مالي بسيار بسيار متنوع مي باشد
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؛جذب سرمايه.٢٤

«مديريت اجرايی جذب منابع مالی از روش های مختلف»

وصي مديريت اجرائي تامين سرمايه از محل بانك ها ، بورس ، بخش دولتي ، سرمايه گذاران خص: توضيح 
نش هاي  داخلي وخارجي، اخذ كمك هاي بالعوض و ساير روشهاي متنوع ديگر نياز به مهارت تلفيق حرفه اي دا

و در زمان  تامين مالي از بهترين مسيرآن دارد و نتيجه ... روانشناسي و-حقوق-حسابداري -اقتصاد-مديريت
.كوتاه تر و با هزينه كمتر و بازدهي بيشتر مي باشد



مالیغیرومالیمختلفهایمشاركتجلبدرمشاورهوراهبری.٢٥
VC))پذيرمخاطرهگذاریسرمايهو(JV)پذيرمخاطرهاتحادهایزمینهدرمشاورهخدمات

و  VCو JVراهبري فراهم شدن بستر ارتباط با تامين كنندگان مالي و سرمايه گذاران حرفه اي: توضيح 
تشخيص تناسب اين تعامل با موضوع طرح و شرايط متقاضي
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؛بورس و بازارهای مالی.٢٦

وبورسفضایبهاقتصادیهایفرصتوهاايده،هاطرحورودچگونگیراهبری
مالیبازارهای

شترين  بعضي از ايده ها ، اختراعات و طرح ها در صورت ورود به فضاي بورس ضمن كسب بي: توضيح 
ان ورود به بورس  منافع و نتايج اقتصادي ، نوعي ضمانت اجرايي هم پيدا مي كنند ، بنابراين بررسي امك

.اهميت قابل توجهي دارد



؛(پروژه-خدمات-محصول)راهبری بازار و فروش .٢٧
:راهبریوكلیآموزش،مشاوره

المللیبینوداخلیبازاريابیبرنامهتدوينوبازارتحقیقات
بازارسازیوداریبازاربرنامه
بازاردرنفوذهایتاكتیكوفروشنوينهایروش
برندينگ

داكثري  و فروش به معني استقبال ح! توليد هر محصول و خدماتي ويا طرح و پروژه بدون فروش فاقد ارزش است : توضيح 
رفه  ساخت بازارهاي جديد را به صورت ح-حفظ بازار -لذا ضرورت دارد كه روش هاي بازاريابي .مختلف مي باشدمخاطبان 

و تكنيك  و ضرورت دارد تا با ابزارها، تكنولوژي ها و روش هاي نفوذ سريع و پايدار در بازار آشنا شده و دانش. اي بكارگيريم
.متفاوت از تكنيك بازاريابي است را به كار بگيريمكه فروشهاي 
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تجاریعالئمونام.٢٨
دفهبامناسبنامانتخاب،تجاریعالئمطراحیزمینهدرمشاورهومربیگری
.برندايجادبسترشدنفراهمومخاطببراثربخشیافزايش

عيارهاي  از تاكتيك هاي حرفه اي نفوذ در بازار و جلب حمايت مخاطبان مختلف ؛ شناخت م: توضيح 
اد  نام هاي موثر مي باشد كه مقدمه مهم براي ايجانتخاب متناسب با طراحي عالئم تجاري و يا 

.برندهاي بياد ماندني مي باشد



(ارائه) پرزنت .٢٩
مربیگری ، مشاوره و راهبری در تهیه و تدوين روش های مختلف ارائه طرح های خالقانه و فرصت های  

اقتصادی مختلف با هدف جذب هرچه بیشتر ذی نفعان و مخاطبان موثر

و  ش مهارت در توضيح و تشريح و چگونگي ارائه حرفه اي طرح ها و ايده ها و نوآوري ها ، عمال هنري ظريف از مبحث فرو: توضيح 
اوتي  هاي  متفروش بايدجذب سرمايه گذاران و حاميان است كه دانش و ظرافت آن را بايد آموخت لذا براي جذب هريك از مخاطبان 

. را براي ارائه  طرح ها تدوين نمود تا  اثرگذاري  بيشتري در مخاطب  مربوطه داشته باشد 

و فروشندگان سازمان هاي حامي ، صادركنندگان مجوز ، تامين كنندگان مالي ، خريداران: مخاطبان و ذينفعان مختلف ميتوانند شامل ) 
لف مورد نياز  سرمايه گذاران  صاحبان تكنولوژي و دانش هاي مورد نياز ، تامين كنندگان مواد ، مصالح ، تجهيزات ، متخصصين مخت

(باشد 
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؛نمايشگاه ها.3٠

ستیوالف،هانمايشگاهدرشركتياونمودنبرگزارفرايندمديريتومشاوره،راهبری
...وهاآپاستارت-هاجشنوارهوبازارهافنهامايشه،آموزشیهایكارگاه،ها

ب اعتبار ، نفوذ  حضور حرفه اي در اين محافل به عنوان شركت كننده و يا برگزاركننده  موجب توانمندسازي ، كس: توضيح 
حضور موثر در  لذا بايد با نحوه. مختلف و موثر در مباحث علمي ، اقتصادي و مديريتي مي شود بامخاطبان در بازار ، آشنايي 

اين محافل و يا برگزاري آن ها آشنا باشيم



؛تبلیغات.3١
خالقانهوعلمیرويکردهایباایحرفهتبلیغاتورسانیاطالعدرمشاوره

ت تبليغات  آشنايي با شيوه هاي علمي ، خالقانه و كاربردي در اطالع رساني و روانشناسي و مديري: توضيح 
ل  تاثير بسزايي بر فروش ، جلب حمايت ، جذب سرمايه ها و پذيرش سريعتر ايده ها و طرح ها در محاف

.مختلف و مخاطبان آنها مي شود
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مذاكرات.3٢
ایهسازمان،گذارانسرمايه،فروشندگانخريداران،باایحرفهمذاكراتاجرايیمديريت

راردادهایقانعقادبهمنجرحقوقیمذاكراتمديريتهمچنینوذيربطمخاطبانسايرومرتبط
متنوعتخصصی

نسبيلطتسهاطرحموضوعبههوشمندانهبايستميواستكاركنندهتمامعمال،ايحرفهكنندهمذاكره:توضيح
،شناسيامعهجوروانشناسيمباحثكليات،مذاكرهاصول،اجراييمديريتمباحثوعلمياصولباحداقلوباشدداشته

.باشدآشنامربوطقوانينووحقوقياقتصاديمديريت،CQوEQبامرتبطهايمهارت
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(BROKER)راهبری خدمات . 33

ايجادبستر بکارگیری بروكرها ومديريت حرفه ای تعامالت

ي ارتباط بين                                                             نتيجه عملكرد بروكرها ايجاد ميانبري براي رسيدن به اهداف است كه از طريق مديريت حرفه ا: توضيح
اري وبازار متقاضي فرصت هاي سرمايه گذ-متقاضي سرمايه-تخصص،مهارت-دانش وفناوري-متقاضيان راه حل ها)
.از طرف ديگر ارتباط برقرار مي نمايد( پاسخ دهندگان وارائه كنندگان مرتبط ومناسب)از يك طرف و ...( و

ارائه كننده متقاضی

ارائه كننئه راه حل راه حلمتقاضی

ارائه كننده دانش فنی متقاضی دانش فنی

تامین كننده سرمايه متقاضی سرمايه
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؛توانمند سازی.3٤
هدفباهاطرحوهاايدهمالکینومخترعینفردیسازیتوانمندجهتدرآموزشوراهبری،مشاوره

باتعاملوخودكاروكسبازبرداریبهرهواندازیراه،ایحرفهمديريتبرایالزمهایمهارتكسب
گذارسرمايه

ده و دچار  در بسياري از موارد طرح هاي ناب و ايده هاي منحصر بفرد به لحاظ ضعف در مديريت اجرايي به نتيجه نرسي: توضيح 
د سازي با  زيان مي شود و يا در بهترين شرايط به منافع حداقلي مي رسند كه آن هم به نوعي زيان محسوب مي شود ، لذا توانمن

توليد ،  هدف توانمند شدن در مراحل مديريت اجرايي و امور مطالعاتي ، تحقيقاتي ، طراحي ، اخذ امتيازات و مجوزات ،تامين مالي ،
.تضميني در موفقيت خواهد بود ... اجرا ، فروش و 



سازماندهی.3٥
ازاطمینانهدفباسازماندهیوهاسیستمطراحیاجرايیمديريتمبحثدرآموزشوراهبری،مشاوره

.كارتیمیدرموفقیتوشدهمشخصكیفیوكمیاهدافتحقق
چابكوپذيرانعطافشكليبهوظايفشرحوسازمانوسيستمطراحي
كنترلوريزيبرنامههايفرآيند
انسانيمنابعمديريتروند
نيازهامتناسبحقوقيواداري،مالينظامتدوين
اجراييهايروشوهافرم،هادستورالعمل،هانامهآيينتدوين
نيازهابامتناسبفروشوتوزيع،انبار،توليدمديريتفرآيندهاي
مديريتيمباحثوعلميمباحثدرتوسعهوتحققفرآيند
سازمانيفعاليتسطحبامتناسبافزارهايسختوافزارهانرم
...و 
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باتشکر از توجه شما

...با آرزوی موفقیت

المللي آتي كاوان مجموعه بين 
www.atikavanco.ir

atikavanco.ir@gmail.com

http://www.atikavanco.ir/

