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 های فعالیتحوزه

 های آموزشی و کوچینگ )یاوری( در موضوعات:برگزاری دورهمجموعه خود را جهت آمادگی  ابر طالئی

 فروش .1

 وکارنوآوری در کسب .2

 توسعه محصولنوآوری در  .3

 ریزی کارآمد، روانشناسی ثروت(گذاری اثربخش، برنامهروانشناسی موفقیت )هدف .4

 دارد.اعالم می

 های آموزشی برگزار شدهدوره

و  طالئیابر توسط  های بلند مدتدورهو  کارگاه، سمینار، همایش، وبینارهای آموزشی زیر به صورت دوره

 اند:برگزار شده علی درجزینیای آق

 قالب برگزاری موضوع نام دوره آموزشی

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار هآفرینانوکار با نگرش نابکسباندازی راه فرمول یک

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار آفرینیآموزش تفکر ثروت مأموریت ممکن

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار بازاریابی جهشی هزینهفروش بی

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار ریزیگذاری و برنامههدف نقشه گنج

 اقتصادی شمّ
وکار و کشف استعدادهای فردی در کسب

 آموزش نگرش اقتصادی
 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار آشنایی با اهمیت فروش راز قهرمانان فروش

 استادان ثروتمند
 وکاراندازی کسبراه

 مبتنی بر بازاریابی و فروش اطالعات
 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار هایاوری یکساله استارتاپ استارتاپ کوچینگ

 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار وکارها در حال رشدیاوری یکساله کسب کوچینگ بیزینس

 قهرمانان فروش
 روانشناسی فروشآموزش 

 فروشندگی فرآیندو 
 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار

 خانواده ثروتمند
 آموزشی -تورهای تفریحی

 خانوادگیکارآفرینی 
 دوره بلندمدت     کارگاه     سمینار
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 پردازیم: های آموزش میدر ادامه به بررسی اجمالی مباحث آموزشی مطرح شده در برخی از دوره

 قهرمانان فروش

 های برگزاری دوره آموزشی:قالب

 ساعت( 4سمینار ) .1

 ساعت( 12)کارگاه  .2

 یکسالهدوره  .3

آموزش 

روانشناسی 

فروش و 

 فرآیند

 فروشندگی

 چگونه مذاکرات خود را به درآمد تبدیل کنم؟ (1

 چگونه مشتریان مناسب خود را بیابم؟ (2

 برای قهرمان فروش شدن از کجا باید شروع کنم؟ (3

 تا چه زمانی مشتریانم را پیگیری کنم؟ (4

 چگونه مشتری را بشناسم؟ (5

 ش را تشخیص و پاسخ دهم؟و اعتراضات چگونه سؤاالت (6

 ببندم؟چگونه با مشتری قرارداد  (7

 چگونه از مشتری وقت بگیرم؟ (8

 چگونه مشتری را پای قرارداد بیاورم؟ (9

 چگونه به مشتری خدمت کنم و او از من راضی باشد؟ (11

 

 

 استارتاپ کوچینگ

 های برگزاری دوره آموزشی:قالب

 ساعت( 4سمینار ) .1

 ساعت( 12کارگاه ) .2

 دوره یکساله .3

یاوری 

یکساله 

ها استارتاپ

از آمادگی 

برای 

کارآفرینی تا 

درآمدزایی 

 باثبات

 ها استفاده کنم؟پردازی تجاری چیست و چطور از آنهای ایدهتکنیک (1

 دهد؟وکار چیست و چطور شانس موفقیت مرا افزایش میمدل کسب (2

 چگونه بازار مناسب و مشتریان هدف خود را بیابم؟ (3

 چه خدمتی به مشتریان خود ارائه کنم که برایش پول بدهند؟ (4

 وکار پیاده کنم؟های نوآورانه خود را در کسبهچطور اید (5

 درآمدم ارزیابی کنم؟ برهایم را چگونه بتوانم تأثیر فعالیت (6

 یا خدماتم برای مشتریان کارآمد و جذاب باشد؟ کاالچگونه  (7

 سپاری کنم؟توانم کارهایم را ارزان و باکیفیت برونچگونه می (8
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 شم اقتصادی

 آموزشی:های برگزاری دوره قالب

 ساعت( 4سمینار ) .1

 ساعت( 12کارگاه ) .2

کشف 

استعدادهای 

فردی در 

وکار کسب

و آموزش 

نگرش 

 اقتصادی

 چگونه فعالیت تجاری متناسب با شخصیت خود داشته باشم؟ (1

 های تجاری آگاه شوم؟چگونه از رفتار ذاتی خود در انجام فعالیت (2

برای انجام های استعدادی بالقوه و بالفعل خود چگونه از زمینه (3

 تجاری موفق استفاده کنم؟ هایفعالیت

الیت تجاری خود را آغاز کرده باشم، مشتریانش که فعچگونه پیش از آن (4

 م؟را بشناس

 م؟حتمالی خود را شناخته و تحلیل کنچگونه شرکای ا (5

 م؟ز کنآمیو از آن استفاده موفقیت را یافته اولیه کارآمد ارتباطاتچگونه  (6

 م؟وکار استفاده کنکسبدر  چگونه از دانش شخصی (7

 م؟وکار استفاده کنهای شخصی در کسبچگونه از مهارت (8

 م؟چگونه نگرش اقتصادی داشته باش (9

 م؟ونه خالقیت تجاری خود را فعال کنچگ (11

 

 نقشه گنج

 های برگزاری دوره آموزشی:قالب

 ساعت( 4سمینار ) .1

 ساعت( 12کارگاه ) .2

گذاری، هدف

 ریزیبرنامه

و مدیریت 

 عمر

 ق و شخصی خود را از موفقیت بیابم؟چطور تعریف دقی (1

 ؟گذاری کنمچگونه برای رسیدن به موفقیت، هدف (2

 ریزی کنم؟هایم برنامهچطور برای رسیدن به هدف (3

م و از هایم استفاده کنمان خود برای اجرای موفق برنامهچطور از ز (4

 عمر خود لذت ببرم؟

 

 مأموریت ممکن

 آموزشی:های برگزاری دوره قالب

 ساعت( 4سمینار ) .1

 ساعت( 12کارگاه ) .2

آموزش 

تفکر 

 آفرینیثروت

 چگونه نگرشی مثبت داشته باشم؟ (1

 کند؟مکانیسم موفقیت چیست و چگونه عمل می (2

 استفاده کنم؟ برای پیروزی خودم موفقیت مکانیسمچگونه از  (3

 چگونه خود را برای ثروتمند شدن آماده کنم؟ (4
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 قرارداد ها و کارآفرینان طرفسازمان

 آقای مصطفی محمودخانی مجموعه صنایع چوبی هنردوست

 آقای دکتر عمادالدین فیاضی انجمن دوستی ایران و ایتالیا

 آقای امید نادر جمشیدهای مبلمان تختمجموعه نمایشگاه

 آقای مهندس مرتضی فرزاد افزاری یکتا پردازشرکت نرم

 آقای مجید عباسی شرکت مبلمان دیاکو

 آقای پوریا تیموری طراحی دکوراسیون تائو

 آقای وحید قنبری کافه کارآفرینی

 آقای مهندس یاسر محمدی یاور استارتاپ بازاریابی اینترنتی

 آقای حسین شاملو یاور استارتاپ برگزارکننده رویداد

 آقای مهندس حسین امتی افزارهای موبایلییاور استارتاپ نرم

 آقای مهندس عرفان عطارزاده سایتیاور استارتاپ طراحی 

 آقای امین درجزینی یاور استارتاپ مبلمان

 آقای رضا خسروانی یاور استارتاپ حقوق و وکالت

 اکبر حیدریآقای سید علی یاور استارتاپ روانشناسی خانواده
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 علی درجزینیآشنایی با 
 

وکار نیز جز با درآمد است. و موفقیت هر کسبوکارهای آن در گروی موفقیت کسب« ایران»آینده اقتصاد 

وکارها را با هدف افزایش فروش و تر حاصل نخواهد شد. بر این اساس، آموزش و یاوری کسبو فروش افزون

 را مباحثی او. است داده قرار خود هایفعالیت مبنای و مأموریت «ایران سرزمینمان اقتصادی شکوفایی»برای 

 از مستمر صورت به هنوز اما است؛ کرده تجربه صنعت در هم و خوانده دانشگاه در هم که دهدمی آموزش

هرجا که چیزی مؤثر بر موفقیت »گوید: و می کندمی استفاده جهانی و ایرانی تأثیرگذار اساتید محضر

 حال«. دهمرا به دیگران نیز آموزش میکنم و آنوکارم، برای آموختن وجود داشته باشد، اقدام فوری میکسب

 :خوانیماش را از زبان خودش میداستان زندگی

ر رفته تا کارگری دفروشی گام به کارهای گوناگونی گذشت. از دستسالگی تعطیالت تابستانیاز ده» 

 ه!ساد پنجم یک کارگر؛ با حقوقی یکمکانیکی و فروشندگی. بعد از کنکور هم معلم یک مدرسه راهنمایی شدم

ازی اندام را بیابم، کارهای بسیاری را تجربه کردم؛ از ویراستاری و تألیف تا راهکه کار موردعالقهبرای این

های خوب تهران شدن شرکت، مدتی در یکی از دبیرستانشرکتی آموزشی که شکست خورد. بعد از منحل 

شان در کالس کردم. این را از شادیها هم منتقل میبردم و این حس خوب را به بچهدادم. لذت میدرس می

فهمیدم. در اواخر دوره کارشناسی، در یک شرکت تحقیقاتی، پژوهشگری شدم با حداقل حقوقِ آنجا. و بعد می

آل من نبود. دوست داشتم کار خودم را ضو یک تیم مشاوره در دولت. اما کار دولتی ایدهاز چند سال شدم ع

داشته باشم و اوضاع اقتصادی خودم، اطرافیانم و سرزمینم را سروسامان دهم. کارمندی را رها کردم و با 

 .ر شدمزمان وارد بازاارشد رشته کارآفرینی را آغاز کردم و همرویاهایی طالئی دوره کارشناسی

رفت. بعد از زایی کرده بود. اوضاع خوب پیش نمینفر، اشتغال 1۱۱ای شدم که برای حدود مدیر مجموعه

وکاری که مثل ساعت کار کند ولی ونیم سروسامان دادن به اوضاع داخلی کارخانه، فهمیدم کسبسالیک

ته سابقه فرورفبازار هم در رکودی بی زمان با شروع فعالیت من،فروش نداشته باشد، ارزشی ندارد. از طرفی هم

بود. کمی که تحقیق کردم، متوجه شدم اوضاع رقبا بدتر از ماست که بهتر نیست. درد را پیدا کرده بودم: 

 «توان فروش را باال برد؟چگونه می»

 غهای افزایش فروش. رفتم سرابرای یافتن درمان این درد، شروع کردم به مطالعه و تحقیق در مورد روش

مطالعه و مشق مطالعاتم روی یکی از شعبمان که فروش چندان مطلوبی نداشت. توانسته بودم با کاربردی 

ای با تحصیالت متوسط، از یک های صورت گرفته در حوزه بازاریابی و فروش برای فروشندهکردن پژوهش

ا فقط در بردم که آن رتازه لذتی میانگیزه و قانع، یک انسان باانگیزه و عاشق پیشرفت بسازم. از راه کارمند بی

های عاشقانه تجربه کرده بودم. فهمیدم فروشندگی هنر است. ذاتی نیست. هنری آموختنی است. خواندن رمان

 .تصمیم گرفتم همه توانم را در این هنر صرف کنم و به سهم خودم اقتصاد سرزمینم را شکوفا کنم
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 تواندای که میترین مسئله فروش است. مسئلهوکاری مهمکسبدر هر »راز بزرگی را کشف کرده بودم: 

از زمان کشف این راز؛ هر «. وکارها را ثروتمندترین کسبوکارها را ورشکست کند، یا کوچکترین کسبمنظم

 …مآموزکنم، و به آنان میفهم و کاربردی میام را برای نیروهای فروش قابلچه یاد گرفتهگیرم، آنروز یاد می

 ارمامیدو و. «…ستآموختنی نیست، ذاتی فروشندگی هنر»: که شودمی بیشتر شعار این بر باورم روز هر و

 .«بچشند را ثروت و شادی شیرین طعم همگان و شود شکوفا سرزمینم اقتصاد که روزیبه

 سایت ابر طالئینقل از 

 

 حوزه فعالیت
 وکارمشاوره و یاوری کسب آموزش،

 با تمرکز بر نوآوری و فروش

 www.AbreTalaee.com سایت

 آدرس دفتر
خ شیخ  -خ مالصدرا -ونک -تهران

 -کوچه مسعود -بهایی شمالی

 7واحد -2پالک

 66611617-66766365-121 تلفن ثابت

 1612-4166615 تلفن همراه

 alidarjazini@gmail.com الکترونیکیپست 
alidarjazini@ut.ac.ir 

 

 محل تحصیل مشخصات مدرک تحصیلی

 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

 دانشگاه آزاد قزوین یگرایش تولید صنعت -کارشناسی مهندسی صنایع 
 

 حوزه فعالیت سمت های محل فعالیتسازماننام 

 ابر طالئی
 مدیرعامل

 Business Coach 
 وکاریاوری کسب

 تحلیل سیستم کارشناس ارشد جمهوریراهبردی ریاستمرکز مطالعات 
 مشاور در امور گمرکی()عضو تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و 

 شرکت صنایع چوبی هنردوست
 مقامقائم

 مشاور مدیرعامل

 مشاور بازاریابی و فروش

 مشاور فرآیند تولید و نوآوری
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 حوزه فعالیت سمت های محل فعالیتسازماننام 

 بازاریابی و فروش مشاور بازاریابی های مبلماننمایشگاه

 بستر مجازی خرید و فروش کاالها و خدمات مدیر پروژه «چی»شبکه اجتماعی 

 سنجیامکان سیستم/تحلیل  ارشد کارشناس را(آفرین )تتتفکر روششرکت توسعه 

 های آموزشیدوره برگزاری مدیر پردازان پیشگام دانششرکت ایده

 پژوهش کارشناس یتپیهای اینفوگرافیک و پیسایت

 پژوهش در آثار دکتر علی شریعتی کارشناس نشر نگاه امروز

 مراکز آموزشی
، «چیقلم»فرهنگی آموزش )سازمان سما، کانون 

 تهران( 16و  11، 5های مناطق دبیرستان

 تدریس/ مشاوره مدرس

 

 

 حوزه پژوهشی کارفرما های انجام دادهپروژه

سنجی صنایع شناخت و مطالعه امکان

 لبنی بنیاد مستضعفان

گذاری و دامپروری شرکت سرمایه

 شیر و گوشت پارس
 سنجیامکان

سبد محصول طراحی الگوریتم انتخاب 

 منظور مطالعات امکانسنجیبه صادرات
 سنجیامکان شرکت آوادیس جهان آرا

بررسی اقتصادی احداث واحد صنعتی 

 تولید کاالهای لوکس چوبی
 سنجیامکان صنایع چوبی هنردوستشرکت 

ریزی استراتژیک رشته تدوین برنامه

 های برقفعالیت احداث نیروگاه

  شرکت مادر تخصصی برق صبا
 )وابسته به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی(

ریزی برنامه

 استراتژیک

طراحی الگوریتم تحلیل ارزش و 

 های کارآفرینینیازسنجی سیستم
 تحلیل سیستم شرکت توسعه تفکر روش آفرین

طراحی سامانه هوشمند کنترل تجارت 

 کاال و ارز
 تحلیل سیستم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مدل فیزیکی ارزیابی کمی طراحی 

 هاها و رسالهنامهپایان

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 IRANDOC -اطالعات ایران 
 تحلیل سیستم
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 حوزه پژوهشی های انجام دادهپژوهش

 «راز قهرمانان فروش مبلمان»مؤلف کتاب 
بازاریابی و فروش در 

 صنعت مبلمان

وکارهای صنعت مبلمان با کسبطراحی الگوی برندسازی مشترک برای 

 استفاده از برندهای ورزشی
 بازاریابی/ برندسازی

 تحلیل سیستم هاها و رسالهنامهطراحی مدل مفهومی ارزیابی پایان

 تحلیل سیستم کنترل کیفیت پذیرش بیمارستان مهرگان قزوین طراحی سیستم پروژه

 تحلیل فرآیند سایپا دیزلریزی واحدهای صنعتی در شرکت ی طرحانجام پروژه

 امکانسنجی طرح احداث واحدهای خودگردان تولید محصوالت ارگانیک دامی

 درعملیاتتحقیق «گیری چندمعیارههای تصمیمروش»مطالعه و تحقیق در زمینه 

 گردآوری و پژوهش «دفترهای خاکستری؛ جمالت قصار دکتر علی شریعتی»کتاب 
 

 

 از توجه شما متشکریم

 تندرست باشید شاد و

 ابر طالئی
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