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آکادمی مجازی اریانیان

تاریخچهومعرفی

جهانیبرنامهازبخشیعنوانبهایرانیان،مجازیآکادمی
ودننمهمیشگیباتوسعه،حالدرکشورهایدردانشگسترش
وارکشرایطبهبودالکترونیکی،ابزارهایانواعطریقازآموزش
الکترونیکیآموزش.استدادهقرارهدفرامردمزندگی
برردراابزارهاازوسیعیگسترهوشودنمیاینترنتبهمحدود

ازبسیاریحذفمفهومبهآموزشنمودنهمیشگی.گیردمی
یکیالکترونآموزشازتنهاکهاستمکانیوزمانیمحدودیتهای

آکادمیکاروکسبمدلاین88سالدر.رودمیانتظار
برندهاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتسویازرااینترنتی

.نمودملیبرگزیدهآفرینکارعنوان
واجتماعیتامینورفاهکار،وزارتحمایتبا1390سالدر

مجازیآموزشمرکزاولینمجوزای،حرفهوفنیآموزشسازمان
هبایرانیانمجازیآموزشمرکزعنوانباایرانایحرفهوفنی

.گردیداعطاآکادمی
مجازیآموزشفعالایرانیبرندتنهااکنونایرانیانآکادمی

ردرامشترکیهایپروژهوباشدمیمختلفکشورهایدرایران
.استنمودهاجراوسازیپیادهمختلفکشورهای
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Achievements
جوائز و دستاوردهای ملی و بین المللی آکادمی مجازی ایرانیان



آکادمی مجازی اریانیان

ایرانیانهایگواهینامهوجوایز
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رتبه اول جشنواره 
محتوای الکترونیکی 

بخش نرم مهارتی در
افزارهای تلفن همراه

عالی مدیریت نشان
1396سال 

ی تندیس مدیر موفق مل
در عرصه جهان اسالم از 

اجالس بین المللی 
مدیریت و فرصتهای 

(1396)سرمایه گذاری

لوح تقدیر و تندیس 
وزارت کار و امور اجتماعی 

برای کسب عنوان 
برگزیده ملی کارآفرین
(1388)سال

YTLبرنده مسابقه 

مالزی برای ارائه 
در نوآورانهطرح

آموزش آنالین از طریق 
ن شبکه نسل چهار تلف

(1390)همراه 

ین تقدیر رسمی کمیته ب
م المللی سال جهانی نجو

برای همکاری رسمی در 
یبرنامه شبهای گالیله ا

عضو رسمی سوپر 
فناوری کوریدور

اطالعات دولت مالزی

مجوز سازمان آموزش 
کشورایو حرفه فنی
آموزشمرکزاولینبرای

(1390)ایرانمجازی

رتبه اول جشنواره 
محتوای الکترونیکی 

سازمان آموزش و پرورش 
لید استان اصفهان برای تو
محتوای آموزشی 

(1383)الکترونیکی 

تقدیرنامه سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع

دستی و گردشگری 
ه استان اصفهان برای را
اندازی اولین سامانه 

آموزش اینترنتی 
هنرهای سنتی و صنایع

(1392)دستی کشور 



آکادمی مجازی اریانیان

ایرانیانآکادمیاستراتژیکمشتریانوهمکاران
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کوریدورسوپر 
فناوری اطالعات 

دولت مالزی

eLearnEver

سوئد
سازمان آموزش فنی

و حرفه ای کشور
اولهمراه سازمان میراث  

فرهنگی، صنایع 
ی دستی و گردشگر
استان اصفهان

سایپاخودروسازی

وزارت دفاع و 
ی پشتیبانی نیروها
مسلح جمهوری 
اسالمی ایران

رانانیستیتو ایزای مرکز تحقیقات 
هاستراتژیک توسع

سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور

اصفهانهاب مبین نت



آکادمی مجازی اریانیان

ایرانیانمجازیآکادمیتوسطشدهبرگزاراستارتاپیرویدادهای

•Business Sharks1391،1392،1393،1394تبریز
•Business Sharks1391،1392،1393،1395،1396،1397اصفهان
•Business Sharks1396بندرعباس
•Business Sharks1393عراقکردستاناقلیم
•Business Sharks1391دبی
•Business Sharks1391،1392،1393،1395افغانستان
•Business Sharks1390مالزی
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ایرانیانمجازیآکادمیحمایتمورداستارتاپیرویدادهای

1394شریفصنعتیدانشگاهموبایلنویسیبرنامهماراتون•
1394اصفهانموبایلویکنداستارتاپ•
1394اصفهانبانوانویکنداستارتاپ•
1394رفسنجانویکنداستارتاپ•
1395تهراندانشگاهکنشروعدانشگاهیرویداد•
1395آزاددانشگاهعملتاایدهرویداد•
1395تهراندانشگاهدانشگاهیویکنداستارتاپ•
1395اصفهانتریپاستارتاپ•



Online

Learning

Services



آکادمی مجازی اریانیان

ایرانیانمجازیاکوسیستمازکلینماییک

امانهسچنداندازیراهبهاینجادر.ایمدادهتوسعهایرانیانمجازیآکادمیدررااصلیسرویسدوما
شدهتبدیلکارآمدانسانهایتقویتبرایاکوسیستمیکبهفرایند.استنشدهکفایتالکترونیکی

.است
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:VASبستربرمجازیآموزش

ما،همراهتلفناوپراتورهایمشارکتبا
برمجازیآموزشسرویسارائهحالدر

مادبرننام.هستیمهمراهتلفنبستر
.باشدمی«اپاستاد»بخشایندر

برایاختصاصیاپلیکیشنیکاپاستاد
وهاستمهارتانواعمجازیآموزش
مبتدیسطحازرامتنوعیهایموضوع

اگر.دهدمیپوششتخصصیتا
مبینیاایرانسلاول،همراهمشترک

اندکهزینهیکباروزانهباشید،نت
صورتبهوشویداپاستادمشترک
درآموزشیمحتوایتمامبهنامحدود
یمپیدادسترسیمختلفهایموضوع

.کنید

Mobile

Value Added 

Services
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه

برای آموزش مجازی

1



آکادمی مجازی اریانیان

دهد؟میآموزشچیزهاییچهاپاستاد
بامحتوایوکارآزمودهوبرجستهاساتیدکمکبااپاستاد

دهشبندیدستهصورتبهرامحتواهاییوهادورهکیفیت،
زبانهنر،نجوم،اطالعات،فناوریکار،وکسبدر

ورزشزندگی،سبکمذهبی،خانواده،وروانشناسیخارجی،
.کندمیارائهشمابهرا...و

آنالینرصدوزندهپخشآنالین،کالس
نالینآکالسهایدرمشخصزمانهایدرتوانیدمیشمااپاستاددر

یونتلوزورادیوشما.کنیدشرکتآموزشیمختلفوبینارهایو
کوپمیکروسیاتلسکوپباهمچنین.داشتخواهیدآموزشیزنده

.کنیدمیسفرخلقتجهاناعماقبهماقدرتمند

پیشرفتهتامبتدیمجازیآموزش
باصوتوویدیوصورتبهمجازیآموزشیدورهصدها

یمارائهاپاستاددررشتههردربرجستهاساتیدتدریس
میهپیشرفتتامبتدیسطوحازمهارتیهایدورهاین.شوند
نیزآموزشیرسمیهایگواهینامهآنهاازبرخیبرایوباشند

.استشدهگرفتهنظردر

پادکستوصوتیکتاب
ر،کشوبرجستهگویندگانومترجمانناشران،همکاریبا

تاداسدرآموزشیپادکستهایوصوتیکتابهایازایمجموعه
درارپادکستهااینتوانیدمیشما.شودمیشدهعرضهاپ
برایرااستفادهبیشترینخودزمانهایازوبشنویدزمانهر

.ببریددانشتانارتقاء



Online MBA

& Mini MBA
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آکادمی مجازی اریانیان
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MBAدوره آنالین 
.استمدیرانبرایعملیوتئوریآموزشگروهیِبرنامهیکآنالین،MBAیاکاروکسبعالیمدیریتدوره

:دهدمیقرارخاصاکوسیستمیکدرراشماماههجدهدردورهاین
کاروکسبکاربردیدانشبا(اینترنتباکالسدرحضور)تخصصیآنالینکالسهای–1
اساتیدورحضباکار،وکسبمدیریتروزنیازهایبامتناسبمهارتیوبینارهایوآنالینهایکارگاههمچنین–2
برجستهمدیرانو
MBAمدیریتیکارگاههمچنین–3 Sharksانگیزخاطرهفرایندیکدرنابمحصولخلقبرای

eLearnEverهمکاریباایرانیانمجازیآکادمیتوسطآموزشیموثروقدرتمنداکوسیستماین Business

Schoolشودمیانگیزیهیجانتحوالتباعثسوئد:
راندمیپیشبهمضاعفیقدرتباراشماموفقیتموتورمدیریت،روزدانش–1
قبایتانروهمکارانازجلوترپس.کنیدمیپیداراکاریموفقهایبرنامهطرحوشرایطمتفاوتتحلیلتوان–3

.کنیدمیحرکت
.کنیدمیپیدامتفاوتیکاریفرصتهایپس.شویدمیعضوباالسطحکاروکسبهایشبکهدر–5



آکادمی مجازی اریانیان

1ترم 

ساعت اعتبار مدرس عناوین درس ردیف
35 (ایران)محمد آکوچکیان رهبری کسب و کار 1
30 (مالزی)عبدالرسول تقوائی  بازاریابی و مدیریت بازار 2
20 (ایران)داوود محمدیها  مالی برای مدیران غیرمالیمدیریت 3
25 (ایران)خانم دکتر فاطمه طالوری  مدیریت منابع انسانی 4
15 مهندس حمید رضا فاردار مدیریتی Hot Spotپروژه جامع درسی برای ارزیابی  5
2 - شرکت در کارگاه آنالین یا وبینار مهارتی 6
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MBAآنالیندورهدرسیبرنامه

2ترم 

ساعت اعتبار مدرس عناوین درس ردیف

35 (ایران)رضائی دکتر مسعود  مدیریت استراتژی 1
30 مهندس اشکان صادقی (و اصول مذاکرهسخنرانی)توانمندیهای مدیریتی  2
40 دکتر علی خادم الرضا کارآفرینی اینترنتی 3
15 مهندس حمید رضا فاردار مدل تکمیلی مدیریتی برای طراحی مدل کسب و کار 4
2 - شرکت در کارگاه آنالین یا وبینار مهارتی 5



آکادمی مجازی اریانیان
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MBAآنالیندورهدرسیبرنامه

(فقط گرایش مربوطه آن را می گذراند)دروس گرایشی 
ساعت اعتبار گرایش مدرس عناوین درس ردیف

35 مدیریت استراتژیک (ایران)محمد آکوچکیان تفکر استراتژیک 1
35 مدیریت بازاریابی (مالزی)عبدالرسول تقوائی بازاریابی و فروش تخصصی 2
35 مدیریت پروژه مهندس حمیدرضا مصلحی مدیریت پروژه 3
35 نوآوریمدیریت هیات علمی مدیریت نوآوری 4
35

تجارت اینترنتی
دکتر علی خادم الرضا کسب و کار اینترنتی پیشرفته

5
30 مهندس مهدی منصوری زاده MIS

4ترم 

ساعت اعتبار مدرس عناوین درس ردیف

60 هیات علمی آکادمی MBA Sharks  –یک کارگاه عملی برای خلق محصول 1

3ترم 

ساعت اعتبار مدرس عناوین درس ردیف

35 eLearnEver(ایران-سوئد)
برای خلق مدلهای مدرن کسب و کار و  ICP–پایان نامه 

مشارکت در پروژه های کشورهای در حال توسعه
1

35 (ایران-مالزی)میرزائیمهندس صابر مدیریت عملیات 2
35 پائینجدول گرایشیدرس 3
2 - شرکت در کارگاه آنالین یا وبینار مهارتی 4



آکادمی مجازی اریانیان
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MBAیانابمحصولخلقکارگاه Sharks

MBA Sharksودشمیبرگزارالزامیبصورتدورهطولدرباریککهاستحضوریعملیکارگاهیک.
گردشیرتوورایگاناقامتیامکاناتباهمراهکارآفرینانواساتیدودانشجویانحضوربابرنامهاین

:شودمیاجراهابرنامهاینکارگاهایندر.شودمیبرگزار

شدهمعرفیروزفناوریهایاساسبرمحصولتیمیطراحی•
محصولکاروکسبمدلتیمیطراحی•
محصولبازاریابیوپرزنتبرایمناسبهایرسانهتولید•
مشتریجذببرایاجتماعیشبکهفضایدررقابت•



آکادمی مجازی اریانیان
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MBAآنالیندورهگواهینامه

ExecutiveعنوانباeLearnEverاروپائیدفترتوسطدورهایناصلیگواهینامه-1 MBAصادر
ریدادگسترسمیترجمهقابلیتباسوئد،کشورخارجهاموروزارتحقوقیتاییدازپسومی شود

استاندارددرمرکزاین.باشدمیمستقرسوئدکشوردرeLearnEver.شدخواهدارسالشمابرای
وقی،حقاعتباربرعالوهایحرفهگواهینامهاینلذاوداردقرارایحرفهآموزشهایبرایباالئیعلمی

میفراهمشمابراینیزراخارجیوداخلیمعتبرDBAایحرفههایدورهدرتحصیلادامهامکان
.آورد

فنیآموزشسازمانتوسط«MBA–کاروکسبارشدمدیریت»عنوانبادیگرمعتبرگواهینامه-2
رایدامرکزتنهاواولینایرانیانمجازیآکادمی.شدخواهداعطادورهالتحصیالنفارغبهایحرفهو

اییدتموردجهانیاستانداردباگواهینامهاین.باشدمیایراندرایحرفهوفنیمجازیآموزشمجوز
پذیرشموردمواردمعدودازوجهانسطحدرایحرفهمدارکمعتبرترینازیکیوکارجهانیسازمان

.باشدمیشغلیارتقاءومهاجرتاقامت،برایجهانی

خواهدااعطدورهالتحصیالنفارغبهنیزکشورفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتتأییدموردگواهی–3
.شد



Academy Students
امور دانشجویان آکادمی مجازی ایرانیان

نگامهتادانشجویاننامثبتزمانازآموزشی،اکوسیستمیکطراحیباآکادمیدانشجویاناموربخش
:ازعبارتندبرنامهاین.دارداجرادستدررامتفاوتیهایبرنامهآن،ازپسودورهپایان

،حضوریوآنالینکارگاههایوسمینارهاکنفرانسها

اینترنتیرادیو
دیجیتالکتابخانه
اجتماعیهایشبکه



Iranian Technology
چگونه ما به دانشجویانمان برای یادگیری بهتر کمک می کنیم



آکادمی مجازی اریانیان

موبایلیوآنالینآموزشیمحتوای

فراگیرانادهاستفبرایالمللیبیناساتیدتوسطتصویرومتنویدئو،صوت،حاویماآموزشیمحتوای
.استشدهآماده
نهایتلفوتبلتهاطریقازراخودرسمیآموزشکهبودآموزشیهایمجموعهاولینازایرانیانمرکز

.نمودارائهمختلفکشورهایدرخودفراگیرانبههوشمندهمراه

وانندبتاینترنتبهنیازبدونتاگرفتهقرارفراگیراناختیاردرiOSواندرویدبرایآموزشیمحتوای
.باشندداشتهخودبارامحتواجاهمه

.استپذیرامکانطریقاینازهمآنالینکالسهایدرحضور
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آکادمی مجازی اریانیان

آنالینسمیناروکالسسامانه

صورتبهویابندمیحضورآنالینکالسدرهمراهتلفنیاتبلترایانه،بامشخصساعاتدرفراگیران
استاد.دکننمیمشاهدهراکالساستادِارائهوباشندمیارتباطدرخوداساتیدباویدئوییوصوتی

.بگذارداشتراکبهراایرسانهیاافزارنرمفایل،نوعهرتواندمی

.گیردمیقرارفراگیراناختیاردرکالسازپسوشودمیضبطکالسفیلم
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آکادمی مجازی اریانیان

دیجیتالیکتابخانه
کتابخانهیکبهمجهزبایدایحرفهآموزشمرکزهر

.باشددانشجوئیباشگاهومناسب
سکالویدئویآرشیوحاویایرانیاندانشجویانانجمن

ها،نامهپایانپژوهشی،هایپروژهتمامیدروس،تمام
یوآرشصوتی،فایلویدئو،الکترونیکی،کتابهزاران

ویاندانشجوبرایمناسبیمنبعامریکامدیریتانجمن
.باشدمیدروساساتید

زمرکآنالینکالسهایدرویدیویساعتصدهاهفتههر
ولیدتعربیوپشتودری،انگلیسی،فارسی،زبانهایبه

توسطمدیریتیفیلمهادهماههرهمچنین.شودمی
تولیددرسیهایپروژهعنوانبههادورهدانشجویان

وافتهیسازماناینترنتیتلوزیونطریقازکهشوندمی
.گیردمیقرارمندانعالقههمهاختیاردر

www.elearnever.com 1398ویرایش 



آکادمی مجازی اریانیان

MBAکافه

هایحوزهمندانعالقهوالتحصیالنفارغدانشجویان،تمام
رایگانافزارنرمنصبباتوانندمیکاروکسبومدیریت

طتوسکهخودهمراهتلفنیاتبلترویبرMBAکافهاندرویدی
بهاستشدهتولیدeLearnEverوایرانیانالمللیبینمجموعه
:املشبرنامهاین.نماینداستفادهدانشیمنابعازدائمصورت

هایبرنامهشاملهفتگیمنظمصوتیهایبرنامهRadio

MBA،کالسهایMBA،برجستهسخنرانیهایوسمینارها
مدیریتی

کاروکسبومدیریتروزمقاالت
آموزشیتخفیفهایوهابورسیهبهدسترسی
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:بگیریدتماسمابا

501واحد،5طبقه،2آسانسور،4فازنما،جهانعظیمارگحسین،اماممیداناصفهان،:مرکزیدفتر
031-32121325و031-32121326و031-32121327:تلفن

www.elearnever.com:سایتوب

info@elearnever.com:ایمیل

:اجتماعیهایشبکه

Telegram.me/iranianacademy

Instagram.com/iranianacademy

www.elearnever.com 1398ویرایش 



Iranian

Online

Academy
www.elearnever.com


