آکادمی آمــــــــــــوزشهای الکتــــــــــــــــــرونیکی
گروه مطالعات ســــــــــــــرمایهگذاریهای صنعتی

سرفصلها
درس اول :محصول  /درس دوم :تیراژ تولید محصول  /درس سوم :مواد
اولیه  /درس چهارم :قیمت تمام شدهی محصول  /درس پنجم :عرضه و
تقاضا  /درس ششم :تفاوت درآمد و سود  /درس هفتم :تفاوت هزینه
مصرفی و هزینه سرمایهگذاری

/

درس هشتم :ارز

/

درس

نهم :تورم  /درس دهم :بانک ،وام ،بهره  /درس یازدهم :انواع حسابهای
بانکی  /درس دوازدهم :بورس  /درس سیزدهم :سرمایهگذاری  /درس
چهاردهم :هزینهی فرصت  /درس پانزدهم :مالیات  /درس شانزدهم:
کیکِ سیبِ نیوتُن؛ عوامل شکست و موفقیت کسب و کارها  /درس هفدهم:
اســــپری
اختــراع /

تـولید

کفــش؛

پیشنیازهای

صــنعتی

شدن

یک

درس هیجدهم :ماهی ســاردین؛ ارتباط بین نیــازها و

اختـــــراعات بشر  /درس نوزدهم :کُمــپانی هَیــــوالها؛ تغییر تکنـولوژی
تـولید  /درس بیستم :دزدیدن ماه؛ تامین مــــــالی پـــــروژههای صنعتی

مدرس دوره

اشـکان کربالئیفــر

بنیانگــذار و مــدیر گـــروه مـطالعات ســــرمایهگذاریهای صـــنعتی

اهداف دوره


آشنایی با مفاهیم پایهای مـالی و اقتــصادی به زبان ســـــــــــــــاده



آشنایی با انواع ســـــــرمایهگذاری و اصول کارآفــــــــــــــرینی
در قالب انیمیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهای هدفمند



تقویت پتانسیل و مهارت تجزیه و تحلیل دانشآموزان کشور جهت
مدیریت صحیح ایــــــــدههایشان در خصوص راهاندازی کسبوکار

دوره آمـــوزشی اصول موفقیت در مسیر کارآفرینی،
حاوی  811دقیـقه محتوای الکترونیکی ،در قالب 01
درس و به صورت انیمیشنهای جـــذاب و آمــــوزنده،
طراحی و تولید شده است و با امکان دسترســـی 02
ساعته داوطلبان ،در تمامی ساعات شبانهروز ،به صورت
اینتــــــــــــــــــــــرنتی قابل بهرهبـــــرداری میباشد.

محتوای این دوره آموزشی ،با وجود اینکه در برگیرنده مفاهیم پایهای
مـــــــــالی و اقتــــــصادی است ،اما از لحاظ لحن و نحوه ارائه ،تا سطح
درک دانشآموزان  9تا  81ساله ،سادهسازی شده است و به همین خاطر ،به
صورت قابل توجهی ،از سوی والــــــدین نیز مورد استقبال قرار گرفته است.

درباره ما
مدرسه کسبوکار دانابیست ،به عنوان آکادمی آمـــــــوزشهای الکتــــــــرونیکی
گروه مطالعاتـــــــــــ ســرمایهگذاریهای صـــنعتی ،فعالیت مینماید .جهت آشنایی با
فعالیتهای اصلی گروه ،به سایت مجموعه به آدرس  COMFAR.orgمراجعه نمائید.

تماس با ما
وبسـایتDANA20.ir :
تلفـن108- 01202001 :
فکس108- 19221720 :
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر ،برج کیان ،طبقه پانزدهم

