
 بزرگساالن یدوره سواد مالشرح 
 

 

 شود؟چه محتوایی آموزش داده می 

o یماریو ب یدوران بازنشستگ یانداز براو پس هانهیانداز: روش خرج درست و کاهش هزخرج و پس . 

o گو درباره وو گفت و قرض التیگرفتن وام و تسه عوامل اثرگذار بر و یبار بده ری: حد رفتن زیاعتبار و بده

 قرض خوب و قرض بد

o ینی)کارآفر یشغل یهابا سبک ییشغل مناسب و روش حرکت به سمت آن و آشنا یهایژگیو درآمد: و یابیکار، 

 و ...( ییفرماشیخو

o هاآن سهیو روش مقا یگذارهیسرما یهاانواع فرصت: شناخت بهتر یگذارهیسرما 

o با انواع آن ییو آشنا مهیبا استفاده از ب هایی: روش مراقبت از دارامهیو ب سکیر تیریمد 

o بهبود آن یهاو روش یمال یریگمی: شناخت عوامل اثرگذار بر تصمیمال یریگمیصمت 

 

 برای چه کسانی مفید است؟ 

o  د، توصیه رنیخود و خانواده را در دست بگ یامور مال تیریقصد دارند مدافرادی که  عمومدوره برای

 شود. می

 

 کیست؟ مدرس 

پانزده مقاله  ، مدرس دانشگاه، مؤلف ده کتاب واز دانشگاه تهران یرفتار سازمان تیریمد یدکترادکتر کمیل رودی 

را بر عهده  هزار نفر ساعت 2از  شیب سیو تدر یآموزش ۀهزار نفر ساعت دور 20از  شیب تیریمداست. او  یپژوهش

 .باشدیم یهوش مال یآکادم ریمد 1396داشته است و از سال 

 

 چیست؟ دوره مشخصات 

o و انجام  کنندگاناستاد و شرکت انیوگو و تعامل ماستاد و گفت ی:آموزش به شکل سخنرانآموزش ۀویش

 . شودیانجام م های کاربردیتمرین

o ردیگیکنندگان قرار مشرکت ارینشان پرواز در اخت یکتاب معمار عمارت و پر 2 :یریادگی ۀبست . 

o :9تا  99آذر  16از تاریخ  ؛یساعت آموزش 16 به مدت؛18تا  16ها ساعت شنبهو سه هاکشنبهی زمان برگزاری 

  99دی 

o کوتاه پاسخ و بلند پاسخ برگزار  ،یانهیچهارگز یهادوره، آزمون با سوال پایان:در دورهانیپا آزمون

 خواهد شد.

o دانشگاه آزاد ارائه  کیاز واحد الکترون یسواد مال ۀحضور در دور یگواهدر پایان دوره،  :نامهیگواه

 .شودیم

 .میکن یکالس خوددار یریتصو ای یاز ضبط صوت تیحقوق مالک تیرعا ی:در طول دوره برامالحظات


