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 مقدمه
 چشرایی   طور  به  زمان  واحد   در  محیطی  تهدیدات  و  ها ف صر  شراار  که  پیچیده ارتباطات  عصر   در  زندگی

مدی ان کارآمد موتور مح که پیشر ف   . اسر   تواناندسراز  مدی ان  و  مدی ی   نیازمند  اسر    یافته  افزایش

وکارها و ف سرا و یا شرت ر  و از بیف رفتف ک ر ها در رقاب  فشر ده و طاق کشرورها و عام  پی وز  سرازمان

 ها اهی  و  بودن  روزبه  دلی   به  مختلف  ها گ ایش  در DBA و    MBA ها ها ه رررتند. دورهسرررازمان

 در  و  پی وز رقاب   در  دارند   قصرد   که اسر   هاییسرازمان نیاز  پاسرخیو   آن   درسری  مفاد  در  کارب د  و  تئور 

 .باشند  س آمد  کیفی 

ن رب  به دوره ها  آموز  سرنتی  قابلی  کارب د  و عالی ایف  DBA و    MBAتاایز اسراسری دوره ها   

دوره هاسرر . در ایف دوره ها سررری ب  آن اسرر  تا با تلفیی تئور  ها  علی مدی ی  و ت  بیات عالی  دوره  

با اسرتفاده از محی  تخصرصری و منحصر  به ف د آزمایشریاه مدی ی  دانشریاه  ام  ها  کامالً علای و کارب د   

 در نهای  به افزایش تواناند  ها  ش ک  کنندگان من   شود.تا ط احی گ دیده ( امام ح یف)ع

ب ا  اولیف بار در کشرور با به ه گی   از م هزت یف    DBAو    MBAآموز  دوره ها  مدی ی  ک ر  و کار  

 آزمایشیاه تخصصی مدی ی  در خاورمیانه و استفاده از شبیه سازها و باز  ساز  صورت می گی د.

نیازسرن ی عاومی ان ام شرده و آسری    ضراف  ام  امام ح ریف)ع( نر  به رسرال  آموزشری خود    دانشریاه

شرده مطابی با ف هن     بومی  اقدام به ط احی ن رخه  در کشرور  DBAو    MBAب گزار  دوره ها    شرناسری

کشرور ناوده اسر  تا بتواند مدی انی شرای رته  مترد و کارا  ه  تحهی اهدار ای انی اسرالمی در حوزه ها  

مختلف سرریاسرر  پ داز  و عالیاتی ت بی  نااید. لرا م کز توسررره و تفت  راهب د  دانشررتده و پ وهشررتده 

احی و ب گزار  ایف دوره ها و اسرتفاده مور  از اسراتید مدی ی  و ب نامه ریز  راهب د   ماموری  یاف  تا با ط 

و پ وهشررری ان خب ه و عالیاتی  گام بلند  در  ه  تهوی  و توسرررره دانش مدی ی  در تاامی حوزه ها  

  بیانه گام دوم انهالب ب دارد.ابراد مورد نیاز کشور در  ه  عالیاتی ک دن 

 ، "آموزشی دوره های"برگزاری   نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی کشور می توانند در صورت تمایل به    کلیه

 الکترونیک  درخواست خود را از طریق پستتماس حاصل نموده و یا      021- 77105823  با شماره تلفن 

 ckm@ihu.ac.ir  ارسال نمایند. 

 

 

http://mce_host/portal/ckm@ihu.ac.ir
http://mce_host/portal/ckm@ihu.ac.ir
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 دوره هامعرفی 

  MBA عالی حرفه ایدوره  -1
رهب   و    اسرررت ات    مدی ی  پ و ه  گ ایش مختلف )بازاریابی  مالی  6فشررر ده و در    صرررورتبهایف دوره  

توانند با تو ه به ت  یحات شرود که عالقه مندان میب گزار می  )فضرا  م از   ح رابدار  مدی ی  پورتفولیو   

در ه کدام از آنها ارائه می شرود     و یا ب اسرا  مد  و ارزیابی شرای رتیی که توسر  دانشریاه بهو نیازها  خود  

 -۲ت م درو  پایه    -۱ت م شررام     ۳سررا  و در    ۱در طو    MBA دورهها به تحصرری  بد دازند.  ایف گ ایش

 . شودت م درو  تخصصی ب گزار می -۳ت م درو  اصلی 

 

MBA بازاریابی  گرایش 

 اطالعات مربوط به دوره 

و بازار را ک      انیرفتار مشت    ها  یدگیچ یشناخ  مشخصات و پ  ییتوانا  انیدانش و   ش یگ ا  فیدر ا 

  زانی به م  ز یآن را ن    سودآور  زانیبازار مف وض  م  کی اندازه    فیو تخا  فیعالوه ب  تر   توانند یکنند. آنان م  یم

خدمات     ارائه کاال و   ییآن از ط    لهیوس   به اس  که    ند یو ف ا  ت دینیاه   رو  ی نوع  یابیمناس  ب آورد کنند.  بازار

گ وه    کیمنفر     فیکه تأم   ا  وهیشود. به ش   یپ داخته م  انیمشت    ازهاین  فی عالوه ب  ک   سود به تأم

هدر    فیاز بازار به عنوان مناسبت   یی   بخش هایابینباشد. در بازار  نفرانیاز ذ   ی یگ وه د  ان یز  ا یالزاما به ق

به موضوع    شیگ ا  فیخدمات را به آنها داشته باشد. در ا   ایکاال و   هی ارا  ییتوانا  سازمانشوند که    یم  ییشناسا

  رفتار  یبنیاه  فیب  یاب یالال   بازار  فیب  یابیبازار   یاب یارتباطات بازار  خدمات   یابیب ند  بازار   ی یمانند مد   ییها

   .شودیپ داخته م   گرار ا یمص ر کننده و ق

 ضرورت ارائه دوره 

ک ر  و کارها در    یموفه د یو ف و  در ک ر  و کارها کل یابیبازار  یتو ه و نی   درسر  به اها

نشرده   ینیب شیپ   در بازارها و روندها   اتییو سر ع  ت  د یشرد  رقاب  اسر .   و ف و  ام وز  یابیبازار   ایدن

و ف و  ن رب  به چند سرا  گرشرته دو چندان گ دد. لزوم   یابیتو ه به بازار  یباعث شرده تا اها   اقتصراد

ک ر  و کارها  یاهیحفظ و نیه داشر   ا یاتیو ف و  از عوام  ح یابیاصرو  بازار  یمنری و رعا   زیرب نامه  

  یب نامه اصرول   کیفاقد    انیدر ا   اقتصراد   از بنیاه ها   اریچند در حا  حاضر  ب ر  ه  ام وز اسر .   ایدر دن

بنیاه ها و ک ر  و   فیاز ا   اریب ر   و ف و  از دغدغه ها  یابیواحد بازار   ادیو ف و  ه رتند  اماا ا یابیبازار

 با گ ایش بازاریابی ط احی و عالیاتی شده اس .  MBAکه در ایف راستا رشته  باشد  یکارها م
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 محتوای دوره

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم اول )همه گرایش

 ۲0 . اقتصاد برای مدیران 1

 ۲8 ها برای مدیران ریزی بنگاه. حسابداری و مدیریت مالی و بودجه  2

 ۲0 . مبانی سازمان3

 ۲0 . رفتار سازمانی4

 ۲0 .  مدیریت منابع انسانی 5

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم دوم )همه گرایش 8 های آموزشی .کارگاه6

 ۲0 . تجارت الکترونیک 1

 ۲4 . اصول بازاریابی2

 ۲4 . مدیریت استراتژیک 3

 ۲0 فنون مذاکره . اصول  4

 ساعات حضوری  دروس تخصصی )گرایش بازاریابی(

 ۲4 . استراتژی بازار1

 ۲4 . تحقیقات بازار2

 ۲4 . برندینگ 3

 ۲4 . مهندسی فروش 4
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 پیش نیازهای علمی الزم جهت شرکت در دوره به لحاظ حفظ کیفیت دوره

 داشتف حداق  مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 داشتف سوابی کار  مناس  ▪

 انییزه الزم  ه  راه انداز  ک   و کار و کارآف ینی ▪

 
 

 مخاطبان این دوره شامل افراد زیر است: 

 ک انی که سوابی کار  مشخص و ک   و کارهایی در اندازه ها  مختلف دارند. ▪

 عالقه مندان به کارآف ینی و ای اد ک   و کارها  کوچک و متوس   ▪

 

 ارزیابی دورهنحوه 

 آزمون پایان دوره و ارائه پ و ه در ه  در  

 

 نحوه پذیرش داوطلبان

 ب رسی رزومه متهاضی ▪

 مصاحبه و آزمون ▪

 داشتف مدرک کارشناسی  ▪
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MBA گرایش استراتژیک 

 

 اطالعات مربوط به دوره 

انداز (   انواع رو  ها   آشنایی با مفاهیی بنیادیف مدی ی  است ات یک )مانند ارز   مأموری  و چشی  

اساسی   ار  ساز    است ات یک  مدی ی  تحوالت  تفت   فنون  ف امیف و  است ات یک   ب نامه ریز   و  تحلی  

است ات   ها  بود ه بند  و کنت    تصایی گی   است ات یک در ش ای  عدم اطاینان  مدی ی  است ات یک  

  است ات یک در سازمان ها  دولتی و غی انتفاعی  در سازمان ها  چند ک   و کاره و هولدین   و مدی ی

 موضوع هایی ه تند که در درو  ط احی شده ب ا  ایف گ ایش گن انده شده اند. 

 

 هدف از برگزاری دوره 

هدر از ایف گ ایش  ارائه دانش مدی ی  است ات یک ک   وکار  تبییف عل  عالت د ب ت  و موفهی  پایدار  

سازمان ها و راه دستیابی به آنها اس . دانش ویان ایف گ ایش می آموزند که چیونه ب خی از سازمانها به مزی   

یابند. هاچنیف  دانش ویان ر ب ت  دس  می  و عالت د  پایدار  آموزه ها  مدی ی   رقابتی  به کارگی    و  

است ات یک ب ا  سازمان خود را می آموزند. دانش درباره نر یه ها  پیش فته مدی ی  است ات یک و ت ل  ب   

 ابزار ها  متنوع ایف حوزه از اهدار ایف گ ایش می باشد. 

 

 ضرورت ارائه دوره 

ام وزه با پیشر ف   وام   دنیا  ک ر  و کار ت یی ات زیاد  داشرته اسر  . رقاب  کار سرخ  و دشروار  شرده   

و مدی ان می بای ر  خود را ب ا  ه  گونه ت یی  رویت د متناسر  با بازار ک ر  و کار آماده کنند. بنیاه ها  

خورند . ایف اهی شررت رر  میها یا به عنوان دیی  اسررتارتاه ها پا از مدت کوتSMEاقتصرراد  کوچک و  

ها  محی  ایف ک ر  و کارها شرت ر  ها اسراسراً ناشری از نبود دانش مدی ی  اسرت ات یک در تشرخیص چالش

 باشد. می
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 محتوای دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم اول )همه گرایش

 ۲0 . اقتصاد برای مدیران 1

 ۲8 برای مدیران ها  . حسابداری و مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه2

 ۲0 . مبانی سازمان 3

 ۲0 . رفتار سازمانی4

 ۲0 .  مدیریت منابع انسانی 5

 8 های آموزشی .کارگاه6

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم دوم )همه گرایش

 ۲0 . تجارت الکترونیک 1

 ۲4 . اصول بازاریابی2

 ۲4 . مدیریت استراتژیک 3

 ۲0 . اصول فنون مذاکره 4

 ساعات حضوری  دروس تخصصی )گرایش استراتژی(

 ۲4 . تفکر استراتژیک 1

 ۲4 . تدوین طرح کسب و کار 2

 ۲4 . مدیریت تحول سازمانی 3

 ۲4 . اجراء و کنترل استراتژی 4
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 پيش نيازهای علمی الزم جهت شركت در دوره به لحاظ حفظ كيفيت دوره

 داشتف مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 سوابی کار  مناس داشتف  ▪

 انییزه الزم  ه  راه انداز  ک   و کار و کارآف ینی ▪

 

 

 مخاطبان این دوره شامل افراد زیر است: 

 ک انی که سوابی کار  مشخص و ک   و کارهایی در اندازه ها  مختلف دارند. ▪

 عالقه مندان به کارآف ینی و ای اد ک   و کارها  کوچک و متوس   ▪

 

 نحوه پذیرش داوطلبان

 رسی رزومه متهاضیب  ▪

 مصاحبه و آزمون ▪

 مدرک کارشناسی ▪
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MBA  گرایش مالی 

 

 اطالعات مربوط به دوره 

  گرار  هیو سر ما  یمال   ی یمد   د یو  د   کیکالسر   ها  هیبا نر   انیدانشردر    یمال  شیگ ا  MBAدر   

مور    ییگام ها    گرار  هیتوسرره سر ما   ب ا ییتوانند با ارائه راهتارها  یشروند. آنان م  یو کارب د آن ها آشرنا م

 یم   ا  وهیبه شر  یو وه مال  مور کارآمد و     ی یبه مد   یمال  شیبنیاه ب دارند. گ ا   رف  مشرتالت اقتصراد   ب ا

و   یمال  فیتأم    ا هیسر ما   بود ه بند  یشرام  چیونی   شیگ ا فیپ دازد که باعث تحهی اهدار بنیاه شرود. ا

  ی یمد   شیاسر . دانش آموختیان گ ا   ار   ها یها و بده  ییاداره مناب  و مصرارر کوتاه مدت مانند دارا

کنند و در   یابیرا ارز   یسرازمان ها و صرنا  یمال   یتوانند وضرر  یم  یلما  بازارها   یتحل  ییعالوه ب  توانا  یمال

 نهش کنند.  فایها  ا مور  در بنیاه یمال ااتیاخر تصا

 

 هدف از برگزاری دوره 

   ها وهیبا شرر ی ررتیکشررور  با  یشرردن اقتصرراد کشررورها  متخصررصرران مال یبا تو ه به روند هان 

خود را در   یمال   موقری بتوانند   هاداشرته باشرند تا شر ک   ییآشرنا  شر فتهیپ  یمال  و ابزارها   گرارهیسر ما

 یط اح  یلما  شیبا گ ا  MBAک رر  و کار    ی یراسررتا دوره مد  فیکند. در ها   یمتالطی ام وز تثب   ایدن

 شده اس .

  یمختلف    در حوزه ها  یمال   ی یمد    مباحث تئور   رشررته با ت ررل  ب  فیا  النیفارغ التحصرر ی یط ر د  از

(  ی مال فینو   روشررها  هی)ارا  یمال یو مهندسرر   ررکیر   ی یو مد   اهیو ب  و بانتدار   گرار  هیهاچون سرر ما

آن( و  د ی)در مفهوم  د   یلاز اله مراون  ما یم تب  سازمان  تواند در پ تها  یو ... م  و اعتبار  یمال  فیتام

 هیسر ما   پ و ه ها و شر کتها   اقتصراد یابیدر بانتها و ارز  یاعتبارات مال  یمال  فیو تام   گرار  هیمراون  سر ما

 مش و  بتار شوند.  هیو بور  اوراق بهادار و غ  گرار

 

 ارائه دوره ضرورت 

ها به ها و شرر ک از سررازمان   اریه ررتند و ب رر   د یکل  اریب رر   اف اد  ی سررازمانه    یمال  انیاز آن ا که مد 

  ت بی  دانشردری انی ه رتند  ازمند ین داشرته باشرند   زین  یتی یم رل  بوده و توان مد   یکه به مباحث مال   اف اد

 با ایف تخصص یک ض ورت ب یار مهی اس .
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 دورهمحتوای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم اول )همه گرایش

 ۲0 . اقتصاد برای مدیران 1

 ۲8 ها برای مدیران . حسابداری و مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه2

 ۲0 . مبانی سازمان 3

 ۲0 . رفتار سازمانی4

 ۲0 .  مدیریت منابع انسانی 5

 8 های آموزشی .کارگاه6

 ساعات حضوری  ها()همه گرایشدروس ترم دوم  

 ۲0 . تجارت الکترونیک 1

 ۲4 . اصول بازاریابی2

 ۲4 . مدیریت استراتژیک 3

 ۲0 . اصول فنون مذاکره 4

 ساعات حضوری  دروس تخصصی )گرایش مالی(

 ۲4 گذاری و ریسک. مدیریت سرمایه1

 ۲4 های اقتصادی گذاری بنگاه. ارزش2

 ۲4 مالی از طریق بورس. آشنایی با تأمین 3

 ۲4 . مدیریت مالی شرکتی پیشرفته4
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 پيش نيازهای علمی الزم جهت شركت در دوره به لحاظ حفظ كيفيت دوره : 

 داشتف مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 داشتف سوابی کار  مناس  ▪

 انییزه الزم  ه  راه انداز  ک   و کار و کارآف ینی ▪

 

 

 افراد زیر است: مخاطبان این دوره شامل 

 ک انی که سوابی کار  مشخص و ک   و کارهایی در اندازه ها  مختلف دارند. ▪

 عالقه مندان به کارآف ینی و ای اد ک   و کارها  کوچک و متوس   ▪

 

 نحوه ارزیابی دوره

 آزمون پایان دوره و ارائه پ و ه در ه  در  

 

 نحوه پذیرش داوطلبان

 ب رسی رزومه متهاضی ▪

 آزمونمصاحبه و  ▪

 مدرک کارشناسی ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBA   گرایش مدیریت پروژه 
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 اطالعات کلی مربوط به دوره  

 التحصریالن دورهمزایا  زیاد  ب ا  ف د به ها اه دارد. ب  طبی آمارها فارغ MBA بطور کلی گرراندن دوره

MBA  ها  ام وز  ب  اسرا  اند. سرازمانها  مشرابه داشرتهالتحصریالن رشرتهحهوقی ب ریار بیشرت  از فارغ

 التحصررریالن دورهکننرد و براال بودن حهوق فرارغآف ینی نی و  کرار  حهوق و مزایرا  و  را ترییف میارز  

MBA سررازمان خود دارند.   آموختیان ایف رشررته توانایی خلی ارز  باالیی ب ا دا  ب  ایف اسرر  که دانش

      کنندگان در ایف دوره اس .                                                                                                     ساز  ب ا  ش ک ای اد ف ص  شبته MBA یتی دیی  از مزایا  مهی دوره

ارتباط با مدی ان موفی و بات  به  که درصرد مهای از اف اد توانند با ب ق ار   می MBA کنندگان دورهشر ک 

ها  هاتار  و ک ر  ت  به ب ریار  ب خوردار شروند. یک مزی  ها ه رتند   از ف صر دهنده کال  تشرتی 

باشرد. در نیاه او  ها  نویف مدی ی  و رهب   میک ر  دانش و مهارت MBA مهی دیی  شر ک  در دوره

لوه نتند  زی ا هدر ه  دوره آموزشری ک ر  دانش و مهارت اسر   ولی به دلی   شراید ایف ام  چندان مهی  

سررازت  از ت  و سرر نوشرر ایف مزی  در ایف رشررته ب رری مهی MBA شرر ای  و زمینه خام مخاطبان دوره

ها مراوالً برد از مدتی به نوع خاصرری از ها  دیی  اسرر . به ایف مرنا که مدی ان و کارکنان سررازمانرشررته

 شود.ها میکنند و ایف مان  ب وز خالقی  و دانش  دید در آنها  تفت  عادت میها و شیوهفرالی 

با شرت رتف ایف سرد  کاک زیاد  به ف د در زمینه تفت  نوآورانه و رویت دها  متحو  کننده   MBA دوره

 کند.می

ت دولتی و غی  دولتی انتخاب ها  اقتصراد   موسر راها  مدی ان بنیاهاز ط ر دیی  هاواره یتی از دغدغه

ها و هاچنیف مدی ی  آن اسرر . ام وزه با تتیه ب  دانش مدی ی  پ و ه مسسرر ررات ها  پ و هدرسرر  ط  

ها که شررام  محدوده  زمان و هزینه اسرر   دسرر  یابند. در کشررور  اند تا ه چه بهت  به اهدار پ و هتوان ررته

ها و ان ام ا  و اقتصررراد  تر یف پ و هها  توسررررهف بخشعزیزمان ای ان  هاواره یتی از چالش ب انییزت ی

ها  اقتصراد  و عا انی به دلی  عدم دسرتیابی به اهدافشران شرت ر  درسر  آن اسر . ب ریار  از پ و ه

ها وارد ک ده اند. کی نی ررتند مدی ان ناپری   به  امره و در نهای  به سررازماناند و صرردمات  ب انخورده

شرررناسرررند اما به دلی  آنته دانش ها  پ و ه را از نر  فنی خوب میه فه  فرالی هایی در کشرررور کپ و ه

ها را مدی ی  ک ده و آنان را به اهدافشران ب سرانند  که در ایف توانند به خوبی پ و همدی ی  پ و ه ندارند نای

 راستا گ ایش مدی ی  پ و ه ط احی و ارائه شده اس .

 

 هدف از برگزاری دوره 
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را ب ا  تصررد  مشرراغ   گ ایش مدی ی  پ و ه ایف اسرر  که دانش آموختیان  MBA دورههدر اسرراسرری 

مردی یتی و ا  ایی آمراده کنرد و بطور خرام ت  مردی ان میرانی و فرراالن حوزه پ تفولیو و پ و ه در صرررنرای  

رتباطات مهندسی مشاور نف   گاز و پت وشیای  حا  و نه   راه و ساختاان   ب ق و آب  فناور  اطالعات و ا

 را با مفاهیی م تب  با حوزه ک   و کار آشنا کند. PMOو مدی ان ارشد 

 

 ضرورت ارائه دوره 

ها می باشرد تا با سراز  علای و عالی مدی ی  پ و ه ب ا  مدی ان و دسر  اندرکاران پ و هپ ور  و ظ فی 

پری فته شررده انتخاب و مدی ی  ها  علای و  ها و مد ها را ب  اسررا  رو  گرراندن ایف دوره بتوانند پ و ه

 کنند.
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 محتوای دوره:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش نیازهای علمی الزم جهت شرکت در دوره به لحاظ حفظ کیفیت دوره

 داشتف مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 داشتف سوابی کار  مناس  ▪

 کارآف ینیانییزه الزم  ه  راه انداز  ک   و کار و  ▪

 

 

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم اول )همه گرایش

 ۲0 . اقتصاد برای مدیران 1

 ۲8 ها برای مدیران . حسابداری و مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه2

 ۲0 . مبانی سازمان 3

 ۲0 . رفتار سازمانی4

 ۲0 .  مدیریت منابع انسانی 5

 8 های آموزشی .کارگاه6

 ساعات حضوری  ها(دروس ترم دوم )همه گرایش

 ۲0 . تجارت الکترونیک 1

 ۲4 . اصول بازاریابی2

 ۲4 . مدیریت استراتژیک 3

 ۲0 . اصول فنون مذاکره 4

 ساعات حضوری  دروس تخصصی )گرایش پروژه(

 ۲4 . اصول مدیریت پیمان و قراردادها1

 ۲4 افزارهای پروژهنرم. آشنایی با  2

 PMBOK ۳۲. استاندارد دانش مدیریت پروژه  3

 ۱6 . مهندسی ارزش4
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 مخاطبان این دوره شامل افراد زیر است: 

 ک انی که سوابی کار  مشخص و ک   و کارهایی در اندازه ها  مختلف دارند. ▪

 عالقه مندان به کارآف ینی و ای اد ک   و کارها  کوچک و متوس   ▪

 

 

 نحوه ارزیابی دوره

 آزمون پایان دوره و ارائه پ و ه در ه  در  

 

 داوطلباننحوه پذیرش 

 ب رسی رزومه متهاضی ▪

 مصاحبه و آزمون ▪

 مدرک کارشناسی ▪
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MBA حسابداری  گرایش 
 

 اطالعات مربوط به دوره 

ب نامه ریز  راهب د     ش  یگ ا  فیا  و  انحصار  در دوره ها  دانشتده مدی ی   بصورت تخصصی و 

آغاز راهی اس  ب ا  ک انی که دوس  دارند  دانشیاه  ام  امام ح یف)ع( ط احی و ا  ا می گ دد. ایف دوره  

شوند.     رب بازار کارح فه ا  و کارا و یک ح ابدار راهب د  و ها و با مباحث مدی تی  به عنوان ح ابدار  

کنند آنچه  ها  ح ابدار   مدی ی  و اقتصاد که اح ا  میایف دوره حتی ب ا  ب خی از دانش ویان رشته 

کند نیز کارگشا اس . بخشی از دانش ک   شده در  اند ب ا   رب بازار کار کفای  نای در دانشیاه آموخته 

  مه رات  و   قوانیف  انواع  و   ح ابدار   استانداردها  ها  مالی و ح ابدار  نری   را با مهارت  دانش پری ایف دوره  

  مطالبی   با  آشنایی.  سازدمی   آشنا  مدی یتی و است ات یک  ها مهارت   با  را  او   دوره  ایف   ت مهی   بخش  و  ک ده   آشنا

  از  اله ب نامه ریز  و تفت  راهب د     ها  مدی یتیی ک  مدی ی  عالت د و انواع مهارت ر  مدی ی   چون

 .سازدف اهی می  دانش آموختیانها  مدی یتی در امور مالی ب ا   ا ب ا  تصد  پ  زمینه الزم ر

 

 ضرورت ارائه دوره 

ها ه تند. مدی ان  ه  ان ام دو وظیفه مهی خود یرنی  بازوان تواناند مدی ان در سازمان راهب د   ح ابداران  

ها  مدی ان به  نیاز مب م و ض ور  دارند. تاامی فرالی   راهب د  ریز  و کنت   به خدمات ح ابداران  ب نامه 

ها  مختلف  زمینه  ه تند که با تهیه گزار    راهب د  شود و ایف ح ابداران گی   منتهی میف آیند تصایی 

ها   را با سی تی   مخاط دوره    کنند. ایف الزم را  ه  اخر تصایاات درس  و به موق  مدی ان ف اهی می 

مختلف بها  تاام شده آشنا ک ده و به ترییف دقیی و درس  بها  تاام شده محصوالت و خدمات سازمانی  

ها  کنت لی مختلف  کند. هاچنیف ایف دوره با تاکید ب  سی تیکه در آن مش و  به فرالی  ه تید کاک می 

ناکارایی  بازو  تواناند    تیاندانش آموخ  ها را شناسایی ک ده  که  به  را در مهام یک کنت   کننده سازمانی 

ها  ها و رو  در تدویف  استه ار  ب رسی و ارزیابی سی تیعالوه ب  آنته آنها می توانند    ؛کند مدی ی  تبدی  می 

کنت   داخلی به مدی ان کاک ک ده و در صورت عدم کارایی و ار بخشی  پیشنهاداتی کارب د   ه  بهبود  

قادر ه تید تا به مدی ان در    راهب د    با طی ایف دوره  مخاطبان  .ارائه ناایند  ها  کنت   داخلی  ی تیس 

 .ها  مختلف سازمان یار  رسانید تدویف و مدی ی  است ات   
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 محتوای دوره

 مجموع 

 )ساعت(

 آزمون

 )ساعت(

 تدریس

 )ساعت(
 عنوان درس

ترم 

 تحصیلی

 مدیریت مبانی سازمان و   ۲0 ۲ ۲۲

 ترم 

 اول   

 1اصول حسابداری   ۲0 ۲ ۲۲

 1حسابداری صنعتی  ۲0 ۲ ۲۲

 بودجه بندی جامع  ۲0 ۲ ۲۲

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با رویکرد مدیریت مالی  ۲0 ۲ ۲۲

 سیستم های اطالعات مدیریت و آشنایی با نرم افزارهای مالی ۲0 ۲ ۲۲

 مباحثه هفتگی گروه ها  هفته ا  یک  ل ه دو ساعته

 اردوی بازدید عملی پایان ترم اول در شه  ته ان 

 مدیریت تعارض سازمانی و مذاکره ۲0 ۲ ۲۲

 ترم 

 دوم   

 2اصول حسابداری   ۲0 ۲ ۲۲

 2حسابداری صنعتی   ۲0 ۲ ۲۲

 حسابداری پیمانکاری  ۲0 ۲ ۲۲

 حسابرسی مالی ۲0 ۲ ۲۲

 مقرات مالی و حسابداری آشنایی با قوانین و   ۲0 ۲ ۲۲

 مباحثه هفتگی گروه ها  هفته ا  یک  ل ه دو ساعته

 اردوی بازدید عملی پایان ترم دوم در شه  ته ان 

 مدیریت منابع انسانی و تیم سازی   ۲0 ۲ ۲۲

 ترم 

 سوم  

 3اصول حسابداری   ۲0 ۲ ۲۲

 تهیه صورتهای مالی  ۲0 ۲ ۲۲

 دستمزدحسابداری حقوق و   ۲0 ۲ ۲۲

 حسابداری مدیریت ۲0 ۲ ۲۲

 حسابداری مالیاتی  ۲0 ۲ ۲۲

 مباحثه هفتگی گروه ها  هفته ا  یک  ل ه دو ساعته

 اردوی بازدید عملی پایان ترم سوم خارج از شه  ته ان 

 آشنایی با مدیریت، تفکر و برنامه ریزی راهبردی  ساع  )با تایید رده م بوطه( 40

 کار عملی پایان دوره 
 ترم چهارم 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 پیش نیازهای علمی الزم جهت شرکت در دوره به لحاظ حفظ کیفیت دوره

 داشتف حداق  مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 داشتف سوابی کار  مناس  ▪

 انییزه الزم  ه  فرالی  به عنوان ح ابدار راهب د  ▪

 
 

 مخاطبان این دوره شامل افراد زیر است: 

  .در ارتباط ه تند   انیبا مد   به نحو  و ح ابدار یمختلف امور مال  هاکه در رده یتاام ک ان ▪

ک ررانی که سرروابی کار  مشررخص در زمینه ح ررابدار  و ک رر  و کارهایی در اندازه ها  مختلف   ▪

 دارند.

کارها  کوچک  عالقه مندان به مباحث ح رابدار  و ح رابدار  مدی ی  کارآف ینی و ای اد ک ر  و   ▪

 و متوس  

 

 نحوه ارزیابی دوره

   آزمون پایان دوره و ارائه پ و ه در ه  در 

   ل ات مباحثه گ وهی طبی سازمان دوره ب گزار شده و کارب گ م بوطه تتای  میی دد. موضوعات 

ایف  ل ات ه  هفته دو ساع  در خصوم درو  ت م  و یک ساع  در خصوم سند تحو  علای  

 نشیاه و موضوعات منتخ  ترییف می شود. و ترالی مرنو  دا

 .حضور در اردوها  پایان ه  ت م الزامی می باشد 

 

 نحوه پذیرش داوطلبان

 ب رسی رزومه متهاضی ▪

 مصاحبه و آزمون ▪

 داشتف مدرک کارشناسی ▪
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 MBA گرایش فضای مجازی 

 

 اطالعات مربوط به دوره   

ب نامه ریز  راهب د  دانشیاه    ش  یگ ا  فیا انحصار  در دوره ها  دانشتده مدی ی  و  و  بصورت تخصصی 

ک ده  فضا  م از  یک م حله تادنی  دید را ای اد    ام وزه ام  امام ح یف)ع( ط احی و ا  ا می گ دد.  

پارادایی  دید  در ع صه  هانی باز ک ده اس  و مهاان سف ه ها  امنی  ملی ه    انهالب صنرتی . مث اس 

کشور  شده اس  که اگ  با ایف مهاان با زی کی ب خورد نشود امنی  ملی ه  کشور  را به مخاط ات  ب ان  

 ناپری   می رساند. 

    فرالی  می کنند. با هان به یک  هان شبته ا  تبدی  شده که در آن بازیی ان مختلف در کنار هادیی 

»حتا انی« در  هان در حا  ت یی  اس  و چند ش ک  بزرگ بیف الاللی فضا  م از      تو ه به ایف مفهوم 

 .را در  هان اداره می کنند 

شود. م زها     افیایی بی مرنا می شود! در ایف فضا و ش ای    نهض می   "یهوی  ها  مل" با فضا  م از 

ایف الیو  تاام ساختارها   وام  بش   را از اقتصاد  سیاس  و    .خواهد داش هی مرنا  دیی      استهال 

ف هن  تح  تأری  ق ار می دهد و بانک  ملک  حتا انی  سیاس  و ف هن  هاه تح  تأری  ایف فضا  م از   

 .یان ها در حا  ت یی  اس  و س ع  ب یار تند اس  . بن ق ار خواهد گ ف

سا  آینده محهی شود و یک »الیو  حتا انی  دید « شت    5اید در  ش   بیان می شودچه که  هاه آن   

نی وها  انهالبی باید نهش آف ینی به سزایی ب ا   ه  دهی به آینده   مورد انترار خود داشته  گی د که  

- یی ند.  ن  ام وز  ن  تانتها و هواپیااها و موشتها نی   بلته  ن  ف هنب ا  آن آماده باش   وباشند  

 اقتصاد  در ب ت  شبته ها  ا تااعی و فضاها  م از  اس . 

 

 ضرورت ارائه دوره 

دل روز     و دغدغه مند کشرور از قشر ها یا تااع  ی وانان و فراالن ف هنی    ب ا   دوره ا یط احضر ورت او    

 یف هنی    ناودن ه اه ها   یتار  ی ه  ب   سد    ادیو ا   م از   فضا  نهیبه   ی ی ه  مد    انیبه نرام و ا

 یم  ضر ورت فیاکشرور اسر   که از    ندهیخانواده ها و ن ر  آ   ب ا   م از   از ب رت  و کانا  فضرا   و اعتهاد

 نام ب د. اید نا  ادیا د یدوره با فیکه ا   یتوان به عنوان م  ا و م 
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   ی نی ه  کارآف    یم رر فیاز ا    یمخاطبان با نحوه بتارگ  فیا  دوم  آشررنا ناودن و تواناندسررازضرر ورت  

کار   یو خ و    هیبه عنوان نت یعلا   یاسرریسرر  یا تااع   یمختلف ف هنی    ها   ک رر  و کار و به ه ب دار

 خواهد بود.

 

 هدف از برگزاری دوره 

برد شای تیی ها    اصلی در سه  تواناند  ها   ایف دوره  از گرراندن  پری ان پا  ارزشی  مدی ی   دانش 

تواناند  ها  در کلیه   ایف  ا  در فضا  م از  را ک   خواهند ک د که  و مهارت ها  ح فه  تخصصی 

 پودمانها  دوره لحاظ شده اس :

 ارتهاء دانش و تواناند  ها  چند برد  و مدی یتی موا هه با  ن  ن م در فضا  م از  .1

 در راستا  امنی  ملی   الزم هااهنیی و ساختارها  کارآمد مدی ی  فضا  م از     ای اد  آمادگی  .2

 ک   مهارت در آسی  شناسی فضا  م از  خانواده ها   .3

 ک   مهارت در ابزارها  نویف ارتباط م از   اری در ب ت  شبته ها  ا تااعی ها اه   .4

 ک   مهارت در امنی  کارب ان فناور  اطالعات )خانواده ها  والدیف و ف زندان( در دنیا  م از   .5

 در ط احی ک   و کار و به ه ب دار  اقتصاد  سالی از فضا  م از   ک   مهارت .6

ای انی .7 با ف هن   گی     یان ها  ها و  فضا  م از  و شت   از  بتارگی    در  مهارت  - ک   

 سالمیا

ک   مهارت در ط احی و استفاده از ب نامه ها    یان ساز ا تااعی در  ه  مهابله با دسی ه ها    .8

 بلند مدت خار ی 
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 پیش نیازهای علمی الزم جهت شرکت در دوره به لحاظ حفظ کیفیت دوره

 داشتف مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 داشتف سوابی کار  مناس  ▪

 انییزه الزم  ه  راه انداز  ک   و کار و کارآف ینی ▪

 

 مخاطبان این دوره شامل افراد زیر است: 

 کشورتاامی نی وها  انهالبی و عالقه مند به نرام و  ▪

 عالقه مندان به فرالی  در فضا  م از  در حوزه ها  مختلف. ▪

)توان و انگیزه های   ک رانی که سروابی کار  مشرخص و ک ر  و کارهایی در اندازه ها  مختلف دارند. ▪

 مدیریتی داوطلبان(

 

 نحوه ارزیابی دوره

 آزمون پایان دوره و ارائه پ و ه در ه  در  

 نحوه پذیرش داوطلبان

 رزومه متهاضیب رسی  ▪

 مصاحبه و آزمون ▪
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  DBA  دكترای حرفه ای  دوره -2

ا  و از ط یی ح فه  صرورت بهاسر  که خواسرتار پیشر ف  و ت قی در شر   خود   شردهط احیب ا  ک رانی  

ک ر  دانش و بینش عایی در مورد حوزه کار  خود ه رتند. در ایف راسرتا  ایف دوره به صرورتی ط احی و 

ا  را بدون وقفه و لطاه به و ح فه مدتطوالنیکه توانایی درگی  شردن در یک پ وسره پ وهشری    شردهتدویف

 .بدهد  پری دانشش   به 

مدی ان ح فه ا  و آینده نی  اس  که با دانش و مهارت ها  مدی ی  ک   و  هدر اصلی ایف دوره ت بی   

کار آشنا شوند تا بتوانند در تدویف  هتیی ها  راهب د  و مدی ی  و هاچنیف ح  م ائ  واقری محی  کار  

کاک کننده باشند. ایف دوره هاچنیف ب ا  پاسخ دهی به نیاز تصایی گی ندگان در صنای  مختلف ط احی  

اس  تا آنها را با دانش نویف در زمینه مدی ی  ک   و کار در ع صه ها  اب  رقابتی آشنا کند تا بتوانند  شده 

 .در ایفا  نهش مراار سازمانی به طور مور  و کارآمد عا  نااید 

 دوره اس . فیکنندگان در اش ک    ب ا  سازف ص  شبته   اد یا DBAمهی دوره    ا یاز مزا ی  ید یتی

توانند با ب ق ار  ارتباط با مدی ان موفی و بات  به  که درصد مهای از اف اد  می  DBA کنندگان دوره ش ک 

 ها  هاتار  و ک   ت  به ب یار  ب خوردار شوند.  از ف ص   ه تند  هادهنده کال  تشتی 

یانی و ارشد رده  را ب ا  مدی ان م  DBAدانشیاه  ام  امام ح یف)ع( ب ا  اولیف دوره ح فه ا  مدی ی   

از   گی    به ه  با  مدی ان  ایف  هاه  انبه  ترالی  و  رشد  منرور  به  و  کشور  نرامی  و  دولتی  مختلف  ها  

 استانداردها  و دانش باال کارب د  ط احی و ا  ا ناوده اس .

تفت    و  توسره  م کز  مدی ی   آزمایشیاه  در  شده  ساز   شبیه  واقری  فضا   یک  در  توانند  می  دانشدری ان 

 د  دانشتده و پ هشتده مدی ی  و تفت  راهب د   تاامی مفاهیی مدی یتی و توسره ا  را توس  ن م  راهب

افزارها  بومی و شبیه ساز  شده  باز  ساز  ناوده و خود را در یک وضری  واقری و عالی یافته  تصایی  

ک فضا  آزمایشیاهی ساز  و تصایی گی   ناوده  نتایج تصایاات خود را بصورت راهب د  مالحره و در ی 

 ک   ت  به ناوده و رشد ناایند.

 

 ضرورت ارائه دوره 

ها  رشررد بیشررت  توان زمینهگی   میای اد حلهه اتصررا  بیف دانشرریاه و صررنر  که با تاکید ب  ایف  ه 

 ها  کشور را ف اهی ناود.اقتصاد  صنای  و سازمان
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 لحاظ حفظ کیفیت دورهپیش نیازهای علمی الزم جهت شرکت در دوره به 

 داشتف حداق  مدرک کارشناسی تاامی رشته ها ▪

 داشتف سوابی کار  مناس  ▪

 انییزه الزم  ه  راه انداز  ک   و کار و کارآف ینی ▪

 

 مخاطبان این دوره شامل افراد زیر است: 

 ک انی که سوابی کار  مشخص و ک   و کارهایی در اندازه ها  مختلف دارند. ▪

 آف ینی و ای اد ک   و کارها  کوچک و متوس  عالقه مندان به کار ▪

 نحوه ارزیابی دوره

 آزمون پایان دوره و ارائه پ و ه در ه  در  

 

 نحوه پذیرش داوطلبان

 ب رسی رزومه متهاضی ▪

 مصاحبه اولیه ▪

 داشتف مدرک کارشناسی ارشد  ▪
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 محتوای دوره 

 ساعات حضور  درو  ت م او  ردیف

مهارتهای نوین رهبری دانش و و  رفتار سازمانی   ۱  28 

 20 مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار  ۲

 20 مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۳

پیشرفته   مدیریت استراتژیک  4  24 

 24 بازاریابی پیشرفته 5

 20 مدل های کسب و کار  6

های آموزشیکارگاه 7  6 

 

 ساعات حضور  درو  ت م دوم  ردیف

های مالیتحلیل صورت   ۱  16 

 20 تصمیم گیری برای مدیران  ۲

 20 استراتژی های بازاریابی ۳

 20 تحلیل اقتصاد بین الملل 4

 16 مدیریت تامین سرمایه  5

 20 تصمیم گیری برای مدیران  6

 

 ساعات حضور  درو  ت م سوم ردیف

ها شرکت  مدیریت ریسک ۱  16 

خدمات مدیریت زنجیره تامین و توزیع کاال و   ۲  20 

 20 تحلیل رفتار مصرف کننده  ۳

 20 آینده پژوهی 4

 20 خالقیت، نوآوری، کارآفرینی و ایجاد کسب و کار 5
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 تخصصی مدت/دوره های آموزشی كوتاه -3
 

به منرور آموز  تتنیک ها  کارب د  بصرورت تخصرصری و متا کز ب  رو  موضروعات خام و نیز ف اهی 

تخصررصرری شررده   MBAناودن زمینه هایی ب ا  آموز  ها  تتدر  و کوتاه مدت  دوره ها  کوتاه مدت  

 توس  دانشتده مدی ی  و ب نامه ریز  راهب د  دانشیاه  ام  امام ح یف)ع( ط احی شده اس .

را نداشرته و در   DBAو    MBAایف دوره ها عاومی   ف اگی   و زمانب  بودن دوره ها  بلند مدت  ام   

سررازمانها و نهادها به طو  مدت یک ت م با تا کز تخصررصرری ب  رو  موارد مدنر  و مورد نیاز مخاطبان یا 

  احی و ا  ا می گ دد. طمنرور ارتهاء تواناند  علای و عالیاتی ش ک  کنندگان و بصورت کامال کارگاهی 

دوره ها  مر فی شررده در ذی  با تو ه به نیازسررن ی بازار و ف اگی   عاومی ط احی شررده اسرر  و ایف 

   مهاصرد  خامارائه دوره آموزشری کوتاه مدت ب ا  نیاز به  ارد که چنانچه سرازمان یا ارگانی قابلی  و ود د

  بصرورت تخصرصری شرده در حوزه ها  رهب    مدی ی  و سر پ سرتی و مهارتها   داگانه ه یک داشرته باشرد 

 .ب ا  آن سازمان ط احی و ا  ا گ دد

 

 

 بازاریابی دیجیتالی 

 معرفی دوره :

از . خواهد داشررر به ها اه  ها   اف اد و سرررازمانب ا   ادیز   ایمزا  »بازاریابی دیجیتالی«گرراندن دوره  

 توان به ایف موارد اشاره ناود: اله مزایا  آن می

ن رر   دید  از بازاریابی و تبلی ات را به صرراحبان ک رر  و کارها  فراالن حوزه بازاریابی و مدی ان  ▪

 کند. ا  ایی و بازاریابی مر فی می

هرا  ا تاراعی  ایایر  برازاریرابی آنالیف )تبلی رات گوگر   شررربترههرایی در زمینره  ایف دوره بره فررالیر  ▪

سرای ( و ب رسری عوام  مور  در موفهی  بازاریابی آنالیف سراز  وبمارکتین   بازاریابی محتوا  بهینه

تواند ک ر  و کارها را تح  پ دازد که می( می...سراز  ن   تبدی  سرای   )تحلی  وب سرای   بهینه

 .تاری  خود ق ار دهد 
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 هدف دوره:

ها  ها  الزم ب ا  پ ور  مدی ان و کارشرناسران حوزه دی یتا  در شر ک در ایف دوره هدر ای اد مهارت

 ها به منرورک   موفهی  بیشت  در محی  پیچیده رقابتی اس .آهو کارها و استارتها  ک  سازمان

 ها موارد زی  مورد انترار اس :با ک   ایف مهارت

 عالیاتی و س بار ها کاهش هزینه ❖

 هدفاندساز  بازارها  هدر ❖

 هافرالی امتان سن ش دقیی ار بخشی  ❖

 (.با مشت یانسویهارتباط دوبهبود ارتباطات با مشت یان ) ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوای دوره: -ج

 محورهای دوره 

 شناسی بازاریابی دیجیتالیمبانی محیط

 سازی سایت برای موتورهای جستجوگر اصول بهینه

 های چریکی افزایش رتبه در گوگل تکنیک

 های اجتماعیراهکارهای برندسازی و افزایش فروش از طریق شبکه

 ایجاد کمپین تبلیغات در گوگل

 بازاریابی از طریق ایمیل 

 های تحلیل آمارهای دیجیتالیتکنیک

 آشنایی با ابزارهای گوگل
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 آینده پژوهی در کسب و کار 

 معرفی دوره:

شررود که مو   پیشرر ف  پ وهی به توانایی ان رران در تصررور ک دن م ررائ  احتاالی آتی گفته میآینده

ها و نیازها  آینده ک ر  و کار شراا مند اسر  که به شرناسرایی ف صر پ وهی ف آیند  نرامگ دد. آیندهمی

د. نتتره حرائز اهایر  در رسرررانرکنرد و شررر کر  شرررارا را در اتخراذ تصرررایارات بلنردمردت یرار  میکارک می

 وکارتان ب  اسا  چارچوب و ف آیند  ساختاریافته اس . پ وهی  آگاهی ن ب  به آینده ک  آینده

 

 هدف دوره

وکارها در ان ام ها و ک ر ها  سرازماننی  در ط زتلهی مدی ان شر ک آینده در ایف دوره هدر ای اد نی   

ها  مورد نیاز رهب ان و مدی ان رقابتی اس . ایف دوره  مهارترهب   موفی سازمان خویش در محی  پیچیده  

کند و به بحث درباره الزامات ورود به عصرر  دانش و را ب ا  شررناخ  و خلی آینده ک رر  و کار ب رسرری می

 .پ دازداقتضائات انهالب برد از عص  انهالب صنرتی می

 ها موارد زی  مورد انترار اس :با ک   ایف مهارت

  پ وهیآشنایی با مفهوم و مبانی آینده ❖

 درک اهای  آینده و لزوم مطالره آن به عنوان یک رشته علای ❖

 پ وهیها  آیندهها و تئور آشنایی با مد  ❖

 شناخ  نحوه ت سیی آینده مطلوب ک   و کار.  ❖

 محتوای دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای دوره 

 ها و فنون شناخت محیطتکنیک

 شناسی شناخت آیندهروش

 پژوهیهای برتر آیندهآشنایی با روش

 سوء تغییر هوشمندی استراتژیک و شناخت عالئم کم

 های محیطیارزیابی و تحلیل فرصت

 ها در شناخت محیط آیندهها سازمانویژگی
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 پرورش مدیران منابع انسانی 

 معرفی دوره:

پ دازد. ف آیند تطور و مدی ی  مناب  ان رانی میها  اسراسری  ایف دوره به شر   و تحلی  م رائ  و نر یه

ها  کارب دها  ایف حوزه از علی را در کند و مفاهیی  تئور پیشر ف  علی مدی ی  مناب  ان انی را توصیف می

دهد. در ایف دوره  ها و ک رر  و کارها مورد بحث ق ار میکار مدی ان مناب  ان ررانیس سررازمانشرر ای  محی  

ها  گی د و به بحث درباره شیوهتی و نویف مدی ان مناب  ان رانی مورد ب رسی ق ار میها  سرنوظایف و نهش

ریز  نی و  ان ررانی  کارمندیابی  انتخاب  مدی ی  عالت د  م رری   رب  ت زیه و تحلی  مشرراغ   ب نامه

 پ دازد.پیش ف  ش لی کارکنان  حهوق و دستازد  رواب  کار و ... می

 هدف دوره

هرا  الزم ب ا  پ ور  مردی ان و کرارشرررنراسررران حوزه منراب  ان رررانی در در ای راد مهرارتدر ایف دوره هر

 باشد.و کارها میها  ک  ها  سازمانش ک 

 ها موارد زی  مورد انترار اس :با ک   ایف مهارت

 ها  نرام مدی ی  مناب  ان انی آشنایی با م ائ  و چالش ❖

 توانایی ت زیه و تحلی  م ائ  نی و  ان انی ❖

 ها  مدی ان مناب  ان انی و توانایی ایفا  نهش در مهام مدی ان ایف حوزهآشنایی با وظایف و نهش ❖

 

 محتوای دوره:

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای دوره 

 ها و م ائ  نرام مناب  ان انی در هزاره  دید نیاهی به چالش

 بند  مشاغ  ها  تحلی   ط احی  ارزشیابی و طبههشیوه 

 ساز  آنها ها  عالیاتیمدی ی  مناب  ان انی و شیوهها   آشنایی با مد 

 ها  تامیف نی و  ان انی  آشنایی با است ات   

 ها  ش لی نوی ی و ب گزار  مصاحبه آموز  رزومه 

 ها  نرام مدی ی  عالت د  نرام پ داخ  و نرام انضباطی آشنایی با است ات   

 )حهوق و دستازد( چیونیی اتصا  نرام مدی ی  عالت د و پ داخ  

 ها  تحلی  آمارها  مناب  ان انی تتنیک 

 ها  رفتارشناسی در شناخ  و ارتباط با دیی اناست ات   
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 مدیریت و مهندسی فروش 
 

 معرفی دوره :

م رتلزم بازآف ینی  شرده و  از حال  سرنتی خارج   اله کشرور عزیزمان ای ان دنیا مفام وزه تفت  ف و  در  

در ت یی ات پارادایایک عصر  حاضر  دان ر . ت یی اتی هاچون   تواندالی  آن را می باشرد.حوزه میدقیی ایف  

 .ن و ... خ یدارا هوشاند  مشت یان و گی   از ابزارها  هایتک رشد فناور  و به ه

 :با و ود اینت ن  و افزایش روزافزون دانش مشت یان

چنیف مشرت یان باهو  و خ دمند  آماده  یفشردن با اب ا  موا ه  شر ک  شرااف و    آیا سری رتی ❖

 اس ؟

   با ت یی ات ش ای  بازار داخلی  خود را تطبیی داده اس ؟ش ک  شااآیا ف و   ❖

ا «  ف و  یرنی »ف و  ح فه برد  سری رتی آیا نباید از ف و  سرنتی و ف و  کالسریک به ن ر  ❖

 ؟ت یی   ه  داد

ها  موفی  در دوره  ی و ب رسرری ت ارب شرر ک پاسررخ به ایف سررواالت به ها اه راهتارها  عالیات

 »مدی ی  و مهندسی ف و « می   خواهد شد.

 

 هدف دوره

ها  پیشر فته مهندسری آشرناسراز  مدی ان و کارشرناسران ف و  و کلیه اف اد سرازمانی م تب   با تتنیک

 باشد از اهدار عاده ایف دوره آموزشی می ف و  و است ات   ها  خام در بازارها  پ  رقاب  ام وز
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 محتوای دوره:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای دوره 

   مبانی و مفاهیی مهندسی ف و 

   ها(گی     اندازه ف و    ها است ات    ف و   ف آیند  انواع مایز  در ف و )

 ا ها  ف و  ح فه مهندسی ف و  و تتنیک

 درش ای  رقابتیم ور  ب ض ورت بازاریابی و ف و  

 مفهوم بازاریابی و ف ایند آن 

  اییاه ف و  در بازاریابی 

 مهندسی ف و  و  اییاه آن در بازاریابی

 ارتباط ف و  وتحهیهات بازاریابی  اییاه مهندسی ف و  درایف ف ایند

 ا  ف و  ح فه ف آیندم ور  ب  م اح  

 و ...(   مالقات  یافتف متحدان ف و   تأری  عام  ف هن  سازمانی  تش یفات سازمانییابی  اخر ق ار مشت    :نتات م بوط به)

 ا ا  ار بخش و م ور  ب  خصوصیات ف وشندگان ح فهف و  ح فه

 ف و   روانشناسی تبلی ات و

  (رفتارگ ایی در ف و شناسی  روانشناسی اقناع و شناسی   تیپمخاط )

 ارتباط  روانشناسی

   (زبان بدن  ارتباط کالمی  الیوها  ارتباطی و روانشناسی ار گرار  ب  دیی ان)

http://www.saleschool.blogfa.com/
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 مالی و سرمایه گذاری 

 معرفی دوره :

  ه یاس  و در حه   ادیبن   یاها   دارا   گرارهیس مامالی و  مهوله    یو ا تااع   توسره اقتصاد  ند یدر ف آ

مح که و موتور      ویرا ن  هیش ط الزم آن دان  . اقتصاددانان س ما  ت حیو به عبارت صح  د یتول  ش طشیپ  د یبا

گ دیده    یط احت  بیات   فیها ب اسرا  مورد نر     دوره ها  آموزشری  هیدان رته و کل   رشرد و توسرره اقتصراد

 .اس 

ارتهاء سرطح    هیاشرت ا  کام  و به و    توسرره اقتصراد  د یتول  شیمولد  امره که من   به افزا    وهاین  شیافزا

   اقتصراد مختلف     ها یدر فرال  هیسر ما    یو بتارگ  یو خار   یداخل   گرارهیبدون سر ما  شرود یدرآمدها م

 گ دند. یم  یتبد  یافتنیدس  ن  هاو به آرمان دهیماتف نی د

کارآمد    ب رت    ادیو ا   گرارهیسر مامالی و     رتییسر   سرازروانآموز  در  مب م به    ازیب اسرا  ن روفیا  از

   ا نهشررهدوره  ام    فیا  ط احی گ دید.  « گرارهیو سرر ما  یدوره »مال   یپتان رر   نهادها و اف اد دارا  انیم

 کره  کنرد یم   را براز  مختلفدر حوزه     گررارهیرو سررر مرا  یمرال  فیمختلف ترأم   هرا و ابزارهرارو     راهنارا ب ا

 . خواهد داش به ها اه ها   اف اد و سازمانب ا  ادیز  ایمزا گرار «»مالی و س مایهگرراندن دوره 

 هدف دوره

با   ی انیا   هاو ح  م ررائ  روز بنیاه الال فیو ب   انیا  روز اقتصرراد   یها با شرر اسررازمان ازیدوره ن فیا یهدر از ط اح

 .باشدیمدنر  م   کارب د ت دیرو

 دوره:محتوای 

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای دوره 

  رفتار ی مال

 اقتصاد  بازار و صنر   یتحل

  اهیس ما  زیرو بود ه  یمال  هاصورت  یتحل 

 ی مال   بازارها  یتحل

 ( ش فتهیپ   -ی) مهدمات در بور   گرارهیس ما  

 آن   هاو رو   یمال فیتأم
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 تخصصی مدیریت حرفه ای کسب و کار-کارگاه های آموزشی -4

  مند    عالقه   یا   و   کار    و   زمانی  ها    درگی     سب   به   یا  مندان   عالقه   و   مدی ان   از   ب خی   اینته   به   نر  

  چند   یا   یک   تتدر    ها   کارگاه  گرراندن   به   تاای   مدت    بلند   ها    دوره   عناویف  از  ب خی   به  ن ب    مورد 

  دانشیاه   راهب د   ریز   ب نامه  و  مدی ی   دانشتده  دارند    مدنر   خام  موضوعات  ب   متا کز  کارب د   و  روزه

  تخصصی   و  عاومی  بصورت   ام    و  مدت  کوتاه   آموزشی  ها   دوره   ب گزار   به  اقدام     (ع)   ح یف  امام   ام 

 .اس  ناوده مندان عالقه  از دسته   ایف ب ا 

  شده ط احی  کارها و ک    مختلف  ها  حوزه تخصصی ها   نیازمند  و  روز تهاضا  با متناس  ها دوره ایف

  سازمانها یا و   امره  اف اد عاوم  ب ا    ام   و  کارگاهی  بصورت ع صه   آن  در  فرا   و  متخصص اساتید  توس   و

  دولتی    سازمانها  ارشد   کارشناسان  و  میانی  عالی   مدی ان  استفاده   ه    و  سازمان  آن  شده   تخصصی  بصورت

  .گ دد  می  ارائه نرامی مختلف ها  رده و  خصوصی  و  عاومی

منطبی ب  بوم ک   و کار کشور    و   باال  کیفی    با  ا ح فه   آموزشی   ها ب نامه   از   ا گ ت ده   دامنه   ها  کارگاه   ایف

  .نااید  می ارائه  عالیاتی  و  کارب د  بصورت باشد می  هاسازمان سطو   تاام نیاز  پاسخیو  که  را

  و  شده  ا  ا   خاصی  نهاد  یا  سازمان   یک   در   کارگاه  چنانچه  که  گ دد می  ارائه   صورت  بدیف  آموزشی   ها   ب نامه

  ناوده   شناسایی  را   هاگلوگاه و نیازها   سازمان   در  مطالره  ان ام   با   ابتدا  باشد   شده درخواس    ارگان   آن  سو    از

  پیش فته   آموزشی  ها رو    از  استفاده  با  و  شود  می   ا  ا  و  ط احی   مناس   آموزشی  ها ب نامه  هاآن   رف   ب ا   و

  ای اد  با و  ک ده  آشنا نویف مفاهیی با را  آموزشی ها دوره  در  کنندگان ش ک  م بوطه  تخصصی  افزارها ن م  و

 . دهییمی   افزایش را  یادگی   ض ی   نشاط  با محیطی 

 

 

 

 

 

 

 از ایده تا عمل کارگاه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک؛    
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سازی و ريزی، جاریابزارهای اساسی برنامه در اين دوره مفاهيم بنيادی، اصول کليدی و  موضوع  دوره  
پذيرد شوند. اين دوره به صورت تعاملی و کارگاهی صورت میکنترل استراتژيک تدريس می 

 گيرد. ريزی استراتژيک مورد بررسی قرار می و تجارب مختلف برنامه 

 

 اهداف دوره

 معرفی مدل های اصلی و کليدی مديريت استراتژيک  

 رويکرد مختلف(  10استراتژی )معرفی مفهوم  
 فرآيند مديريت استراتژيکتوانايی عملی طراحی، تحليل و ارزشيابی ايجاد  
 ارائه جعبه ابزار مديريت استراتژيک 

 سرفصل های کليدی

 بلند یريز برنامهی،  ريزبودجهبررسی تحليلی سير تکامل برنامه ريزی استراتژيک ) 
 ( استراتژيک تفکر، استراتژيک مديريت، استراتژيک یريزبرنامه، مدت

 الگوی کلی مديريت استراتژيک  

 و ارزيابی    تدوين یهاروشو  (ها ارزش و آينده تصوير ماموريت،) تبيين جهت گيری 

o ها آن تحليل وکوتاه  یمورد نمونه 4 یبررس 

 و داخلی ی محيط یبررس  اهداف تبيين 

  موفقيت، یکليد عوامل ،یرقابت ینيرو 5 مدل) صنعت محيط یبررس یها مدل یمعرف 
 ...( و صنعت تغيير  عوامل و   روندها ارزش، شبکه صنعت،  عمر دوره جذابيت،

o یمحيط  تحليل زمينه در یمورد نمونه   یبررس  

 ،EFQM ارزش،  زنجيره متوازن، یامتياز کارت) سازمان یبررس یهامدل یمعرف 
 ...(و یفرآيند یبررس  ،یا وظيفه  یبررس

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده(  مختلف یها ديدگاه از  یاستراتژروش های کاربردی تدوين  

o بر  یمبتن، محور منبعی، آب اقيانوس، پورتفوليو  بر یمبتن یها روش  
 ی استراتژ یگير  شکل ی، ماتريسی، راهبرد موضوعات

 معرفی مفاهيم و اصول کليدی جاری سازی استراتژی   

 معرفی مفاهيم و اصول کليدی کنترل استراتژيک  

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
های عمومی و  سازمان کارشناسان واحدهای طرح و برنامه، تشکيالت و روش  

 خصوصی

 مهندسی مشاوران زمينه های مديريت و  

 

 مورد نیاز   منابع آموزشی
 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره 

 درجه  360کتاب استراتژی نمايی  

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و سه روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه

 صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد. به   شیوه تدریس
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  رهبری و رفتار سازمانی    کارگاه آموزشی:

 

نيروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حيات آن سازمان است و از اين رو شناخت انسان   موضوع  دوره  
استراتژيک رفتار سازمانی يا به عبارتی  برای مديريت اثربخش آن ضروری است. مديريت 

رفتار انسانی در سازمان، تالش های نظام مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان 
است تا با کنترل رفتار و تغيير آن، تحقق اهداف سازمانی امکان پذير گردد. شناسايی علل  

مساله محوری در مديريت  رفتار و چگونگی بکارگيری رفتارها در راستای اهداف سازمانی،
 استراتژيک رفتار سازمانی است. 

 

 اهداف دوره

 تببين چرايی و چگونگی رفتار انسان در سازمان و ايجاد درک بهتر از آن  

 تشريح و تفسير سيستماتيک و بررسی رويدادهای انسانی بصورت علّی  
 گوناگون در آينده پيش بينی رفتار آينده کارکنان و واکنش آنان نسبت به تغييرات  
 تثبيت و تقويت رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای نامناسب 

 سرفصل های کليدی

 بررسی مديريت از ديدگاه رفتار سازمانی و روابط انسانی  

 شناخت تفاوتهای فرهنگی و ناهمگونی نيروی کار در سازمان 

 شناخت شخصيت، نگرش و ادراک کارکنان 

 ادراکی مديران و کارکنان و راه های پرهيز از آنانبررسی و شناخت خطاهای  

 چگونگی يادگيری سازمانی و بهبود مهارتهای انسانی 

 چگونه می توان کارکنان را در سازمان در جهت تحقق اهداف برانگيخت؟ 

چگونه می توان با انسانها در سازمان ارتباطات بهتری برقرار کرد؟ )مدل شبکه های   
 ای ويژه سازی شده( )مخصوص دوره هارتباطی( 

 چگونه می توان تيم های اثربخش در سازمان ايجاد نمود؟ 

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( ارائه مدل تصميم گيری عقاليی و پديده پافشاری در تعهد  

 تببين انسجام گروهی و پديده شانه خالی کردن از کار در کارگروهی  

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( مدلهای اثربخشی تيمیطراحی انواع تيم های کاری سازمانی و  

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده(طراحی بهترين مدلهای رهبری مشارکتی  

 ارائه هفت تکنيک برای تاثيرگذاری بر ديگران در روابط قدرت و سياست سازمانی 

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( 

 تمرين کارگاهی عملی   

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
تمامی کارکنان و کارشناسان بخصوص کارشناسان واحدهای تشکيالت ، حوزه  

 های عمومی و خصوصیسازمان  مديريت و منابع انسانی و تحول

 مشاوران مديريت 

 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره  مورد نیاز   منابع آموزشی

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و سه روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس

 



 

34 
 

 

 

 استراتژیک کارگاه آموزشی: مهارت پيشرفته تفکر  
  

 

موضوع    

 دوره 

ريزی استراتژيک بدون تفکر استراتژيک مانند کالبد بدون روح است. در اين دوره مهارت تفکر  برنامه
شود. الگوهای تفکر راهبردی، آناليز تجارب  میريزی استراتژيک است توضيح دادهاستراتژيک که جانمايه برنامه

 موفق در زمينه تفکر راهبردی و انجام تمارين علمی از مشخصات اين کارگاه است.  

 

 اهداف دوره

 معرفی فرامين و فنون تفکر استراتژيک 
 استراتژيکافزايش آمادگی مخاطبين برای تحليل مسايل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شيوه ای  

 افزايش آمادگی مخاطبين برای تصميم گيری به شيوه ای استراتژيک  
 تجهيز مخاطبين به جعبه ابزار تفکر استراتژيک  

سرفصل  

 های کليدی 

 چرا تفکر استراتژيک  

 ويژگی های تفکر استراتژيک 

 فرمان تفکر استراتژيک )بر اساس بررسی تجميعی الگوهای تفکر استراتژيک(  10 

 ابزار کاربردی تفکر استراتژيک( 20تفکر استراتژيک )بخشی ازفنون  

o خانه استراتژی 

o سناريو پردازی 

o تحليل پارتو 

o تحليل عوامل کليدی موفقيت 

o  .... 

 نمونه کوتاه از دنيای واقعی  30تحليل  

 رهنمود کاربردی برای تفکر استراتژيک  40مرور  

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( استراتژيک  سوال کليدی در زمينه تفکر و تصميم گيری 50ارائه پکيج  

 بررسی تحليلی يک نمونه واقعی بر اساس مدل های تفکر استراتژيک  

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
 ها و ...  کارشناسان ارشد واحدهای طرح و برنامه، تشکيالت و روش 

 مهندسی مشاوران زمينه های مديريت و  

 تمام کسانی که محتاج تفکر استراتژيک در زندگی خود هستند   

منابع 

 آموزشی

 مورد نیاز

 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره 

 کتاب فرامين و فنون تفکر استراتژيک 

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه بند حق به شرح   هزینه  

شیوه  

 تدریس
 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.  
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 سازی/ پياده سازی استراتژیکارگاه آموزشی: جاری 

  

 

خورند. جاری  سازی/پياده سازی شکست میبيش از هفتاد درصد تصميمات استراتژيک در مرحله جاری موضوع  دوره  
استراتژی اجرايیسازی  مرحله  سه  شامل  استراتژیاستراتژی  کردنها  اجراپذيرکردن  اجرای  ها،  و  ها 

کردن الخصوص اجرايیهاست. در اين کارگاه تمام موارد فوق مورد بررسی قرار می گيرند و علیاستراتژی 
 وازن برای تبديل شدن به يک سازمان استراتژی محور.  ها با رويکرد کارت امتيازی متاستراتژی

تدوين استراتژی برای تغيير است. اصوالً استراتژی يک انقالب است و هر چه انقالب نيست يک تاکتيک 
به دگرگون بايد  دارند  را  استراتژيک سازمان  لذا کسانی که دغدغه مديريت  و  است.  استراتژيک  سازی 

های تغيير و تجارب علمی  خوان تحول، راهبردیژه داشته باشند. هشتمهندسی مجدد راهبردی نظری وي
 شود.  مديريت تغيير از موضوعاتی است که در اين کارگاه بدان پرداخته می

 

 اهداف دوره
 توانايی عملی طراحی، تحليل و ارزشيابی رهنگاشت جاری سازی استراتژیايجاد  

 سازی استراتژی در يک سازمان موفقيت جاریتوانايی تبيين موفقيت يا عدم ايجاد  

 بينی موفقيت/ عدم موفقيت جاری سازی استراتژی در يک سازمانتوانايی پيشايجاد  

سرفصل های  

 کليدی 

 پل زدن از تدوين به جاری سازی استراتژی 

سيستم  اجرا پذير کردن استراتژی )فراهم کردن زير ساخت ها: شامل ساختار، فرهنگ، فرآيند و  
 ها( 

 کردن استراتژی )ترجمه و عملياتی کردن استراتژی در منظر مالی،مشتريان، فرآيندها و...( اجرايی 

o ابزار مناسب اجرايی کردن استراتژی: کارت امتيازی متوازن 
اجرای استراتژی ) شامل مديريت تحوالت سازمانی و محقق کردن استراتژی و مديريت موانع و   

 مراحل تحول(

 ناسی چالش های تحول در سازمان ها )رقص تغيير دکتر پيتر سنگه( پويايی ش 
 مدل هشت مرحله ای مديريت تغيير )پرفسور جان کاتر(  
 نمونه کوتاه از دنيای واقعی  10تحليل سريع  

 بررسی تحليلی يک نمونه موردی واقعی بر اساس مدل های تفکر استراتژيک 

 مخاطبان

 

وکارهای دولتی و خصدوصدی، کارشدناسدان ارشدد واحدهای طرح و برنامه،  مديران ارشدد و ميانی کسدب
ها و ... سدازمان های عمومی و خصدوصدی، مشداوران زمينه های مديريت و مهندسدی و تشدکيالت و روش

 دانشجويان  رشته های مهندسی صنايع و مديريت

 منابع آموزشی

 مورد نیاز

 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره 

 هشت خوان تحولکتاب  

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه  

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 آموزشی: مدیریت تحوالت استراتژیک کارگاه  

  

 

  کنيد؟ تعمير است، حرکت در کهدرحالی را السيرسريع قطار يک تا ايدکرده تالش  حال به تا آيا موضوع  دوره  
 در   السيرسريع  قطار  يک  تعمير  با  مشابه  هايیپيچيدگی   و  هادشواری  دارای  سازمان  يک  در  تحول  ايجاد
  متوسط   حد  از  ترپايين  عملکردشان  که  دليل  اين  به  تنها  توانندنمی  بيمار  هایشرکت.  است  حرکت  حال

 معمول  امور   انجام  به  وکارشانکسب  واحدهای  کهدرحالی  بايد  بلکه .  کنند  ايجاد  وقفه   خود  عمليات  در  است، 
   .  ورزند اقدام شرکت کل نهايت در و عمليات کليه در بهبود  به نسبت دهند،می  ادامه عادی و

 مديريت تحول يک فناوری نرم پيچيده است که در اين کارگاه اين فناوری تبيين خواهد شد. 

 

 اهداف دوره
 تحول توانايی عملی طراحی، تحليل و ارزشيابی رهنگاشت ايجاد  

 در يک سازمان پروژه تحولتوانايی تبيين موفقيت يا عدم موفقيت ايجاد  

 يک سازمان تحولبينی موفقيت/ عدم موفقيت توانايی پيشايجاد  

سرفصل های  

 کليدی 

 چرايی تحول؟ چيستی تحول؟ چگونگی تحول؟ 

 هشت اشتباه مرگبار مديريت تحول 

 هشت گام مديريت تحول بر اساس تئوری پروفسور کاتر )استاد ممتاز دانشگاه هاروارد( 

o  ايجاد جو ضرورت و فوريت و کليدهای موفقيت آن 

o  ائتالف تيم راهبری تحول و کليدهای موفقيت آن 

o  طراحی چشم انداز و نقطه مطلوب و تبليغ و ترويج آينده مطلوب 

o  دستاوردهای کوتاه مدت و اميد آفرين 

o  ... و 

 بيان کليدهای موفقيت هر گام )در مجموع چهل کليدی موفقيت در مديريت تحول( 

 متعدد تحول بوده اند. بررسی ده نمونه موردی کوتاه که در گام  

 نکته کليدی در مديريت تحول 5 

o  مديريت تحول به مثابه يک فرآيند روانی 

o مديريت تحول به مثابه يک فرآيند شناختی 

o مديريت تحول به مثابه يک فرآيند سياسی 

o مديريت تحول به مثابه يک فرآيند پيچيده 

o مديريت تحول به مثابه يک فرآيند انسانی 

 مخاطبان

 
وکارهای دولتی و خصدوصدی، کارشدناسدان ارشدد واحدهای طرح و برنامه،  مديران ارشدد و ميانی کسدب

 ها و ... سازمان های عمومی و خصوصی، مشاوران زمينه های مديريت و مهندسی.تشکيالت و روش

 منابع آموزشی

 مورد نیاز

 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره 

 استراتژی، انتشارات آرياناکتاب جاری سازی  

 کتاب تحول سريع، انتشارات آريانا 

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه  

 گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد. به صورت سخنرانی و کارگاهی )آموزش، تمرين عملی   شیوه تدریس
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 کارگاه آموزشی : مهندسی  تصميم و فناوری حل مساله
  

 

  می  بنگريم خود زندگی به اگر . است مساله حل سراسر زندگی گويد می علم شهير فيلسوف پوپر، کارل موضوع  دوره  
  شغل،  انتخاب رشته، انتخاب مهاجرت، ازدواج، هستيم؛ روبرو بزرگ و کوچک مسايل  با هماره  که بينيم
  می   استفاده  متنوع  هایفناوری  از   خود  زندگی  تمام  در  ما  طرفی  از ...    و  گذاری  سرمايه  تحصيل،  ادامه
-فناوری اما هستيم، هافناوری در محصور ما براستی ويو، مايکرو  موبايل، اينترنت، رايانه، خودرو، کنيم؛

 مساله،   حل  فناوری  پژوهی،آينده  مانند  هايی  فناوری  هستيم،  نرم  های  فناوری  محتاج  ما!  سخت  های
 . تصميم مهندسی فناوری

  های   گام.  کند  استراتژيک  گيری  تصميم  و   مساله  حل   فناوری  به  مجهز  را   شما  تا   کوشدمی  کارگاه  اين
 .    باشد می کارگاه اين های سرفصل از مساله حل گانه چهل اصول و گانه پنج

 

 اهداف دوره

 توانمندی حل مساله به روشی سيستماتيک  

 گانه تفکر و حل مساله 5شناسايی فنون  

 شناخت سوء گيری روان شناختی و معرفت شناختی تفکر و تصميم گيری 

 شناخت اصول و دانش های علمی برای حل مساله و مهندسی تصميم  

سرفصل های  

 کليدی 

تصميم گيری مانندِ بصری سازی، تجزيه مساله، تغيير زاويه  تکنيک های کمی و کيفی کاربردی  
 فکری، معيارهای غيرجبرانی و ...  عمودی/افقی، هفت کلمه، چهارده سوال، توفان

  گام اول: تعريف مساله/ فرصت تصميم و اصول هشت گانه اين گام 

 گام دوم: تعيين اهداف و ارزش ها و اصول هشت گانه اين گام 

 سازی و اصول هشت گانه اين گام  گزينه يابی و گزينه گام سوم:  

 و اصول هشت گانه اين گام  گام چهارم: پيامدشناسی و پيامدسنجی 

 ها و انتخاب و اصول هشت گانه اين گام گام پنجم: موازنه  

 مشخصات و مالحظات تصميم گيری استراتژيک  

 انجام دو تمرين کارگاهی 

 منابع آموزشی

 مورد نیاز

 ارائه شده از طرف استاد دورهجزوه  

 کتاب چالش های تصميم گيری برای مديران 

 کتاب انتخاب هوشمندانه  

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه  

 کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد. به صورت   شیوه تدریس

 مخاطبان
اين دوره عمومی اسدت. و با توجه به تجربيات پيشدين اين کارگاه برای تمام سدطوح تحصديالت و برای 

 تمام رشته های تحصيلی کاربرد و جذابيت دارد.
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 های پویاسيستمبر تفکر سيستمی و ها مبتنیمهندسی سيستم
  

 

موضوع    

 دوره 

در اين دوره اصول تفکر سيستمی، اهرم های مهندسی سيستم و الگوهای پويايی شناسی سيستم ها تدريس  
پذيرد و ده ها نمونه و تصميم مبتنی بر تفکر  شوند. اين دوره به صورت تعاملی و کارگاهی صورت میمی

 سيستمی تحليل می شود. 

 

 اهداف دوره
 گشودن افق های جديد انديشه   
 به کارگيری انديشه سيستمی در حل مسايل روزانه  توانايی عملی ايجاد  
 شناساندن رموز شکل گيری و پايداری سيستم های موفق 

سرفصل  

 های کليدی 

   سيستمی تفکر اصل 10 

 يکی از اصول: منفعت متقابل متعادل 
 ويژه سازی شده( )مخصوص دوره های ها  سيستم  مهندسی اهرم  5 

 اهرم مهندسی تمايالت، مهندسی تعامالت، مهندسی ارتباطات و مهندسی اطالعات   
 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( پويا  های سيستم  الگوی  7 

 نظام اقتصادی کشور تحليل تحول در  
  عملی تمرين 
 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده(تحليلی  تمرين 

 کليپ کوتاه  فيلم و مشاهده و تحليل  

 و ....  

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
 های عمومی و خصوصیسازمان کارشناسان واحدهای طرح و برنامه، تشکيالت و روش  

 مشاوران زمينه های مديريت و مهندسی  

منابع 

  آموزشي
 دورهجزوه ارائه شده از طرف استاد  

 تفکر سيستمی  ينهدر زم ينتپاورپو يلفا پکيج همراه دوره شامل دوازده 

 يک روز )هشت ساعت کامل(   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه 

شيوه  

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   تدریس 
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 و حل خالق مساله   يری گ  يمکارگاه آموزشی: مهارت تصم  
  

 

موضوع    

 دوره 

شوند. اين  در اين دوره مفاهيم بنيادی، اصول کليدی و ابزارهای منتخب تصميم گيری خالقانه تدريس می 
پذيرد و ده ها نمونه طراحی و تصميم خالق معرفی و تحليل  دوره به صورت تعاملی و کارگاهی صورت می

 می شود.  

 

 اهداف دوره
 تبيين جايگاه خالقيت در حل مساله و تصميم  
 به کار گيری مهارت تصميم گيری و حل مساله خالقتوانايی عملی ايجاد  
 ارائه جعبه ابزار خالقيت  

سرفصل  

 های کليدی 

 زندگی سراسر حل مساله است.  

 نمونه حل مسالهچند  

 مشاهده فيلم طراحی خالق دستگاه برش چوب  
 پارادايم مفهوم  

 مشاهده فيلم پارادايم  
 تبليغ خالق و تحليل برخی از آن ها  100مشاهده  

 تکنيک تحليل ريخت شناسی  

 تمرين عملی )کار کارگاهی(  

 و مثال عملی  چرا نه؟ 5چرا ،  5تکنيک  

 تکنيک طراحی آرمانی  

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( پرسشنامه سرعت تصميم گيری  

 تکنيک جدا کردن کارکرد از کالبد و مثال عملی   

 و تمرين عملی )کار کارگاهی(  اقدام )حذف، ايجاد، افزايش، کاهش، جايگزينی، ...( تکنيک هفت 

 بسته بندی خالق  20مشاهده  

 طراحی خالق   20مشاهده  

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیارشد و ميانی کسبمديران  
 های عمومی و خصوصیسازمان کارشناسان واحدهای طرح و برنامه، تشکيالت و روش  

 مشاوران زمينه های مديريت و مهندسی  

منابع 

  آموزشي
 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره 

 حل خالق مساله يکتکن 100 يلفايت و خالق ينهدر زم ينتپاورپو يلفا پکيج همراه دوره شامل هفت 

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه 

شيوه  

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   تدریس 
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 مدیریت استراتژیک رشد شرکت ها کارگاه آموزشی:  
  

 

مساله بزرگ بسياری از سازمان ها اين است که می خواهند رشد کنند  اما نمی دانند   موضوع  دوره  
کمترشناخته شده است. در اين  ;چگونه؟ اصوال رشد موفقيت آميز يک فرآيند رمز آلود و 

رمز موفقيتِ مديريت استراتژيک   40کارگاه خواهيم کوشيد به زبانی ساده و کاربردی تمام 
 رشد را بيان کنيم. 

 

 اهداف دوره

 معرفی مدل های اصلی و کليدی پايداری استراتژی  

 معرفی مفهوم استراتژی پابرجا  
 استراتژی پابرجا و مقاومتوانايی عملی طراحی، تحليل و ارزشيابی ايجاد  
 ارائه جعبه ابزار مربوطه  

 سرفصل های کليدی

 بررسی رموز موفقيت سازمان های پايدار 

 سازمان هايی که رشد جهشی داشته اند بررسی رموز موفقيت   

 بررسی رموز شکست سازمان های موفق 

 چرخه عمر سازمان   

 بررسی تحليل رشد   

o  چرا رشد؟ 

o  چه زمانی رشد؟ 

o  چگونه رشد؟ 

o رشد در کجا؟ 

o  رشد با چه سرعتی؟ 

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( ارائه يک مدل جامع ساخت يافته برای رشد  

 تعيين فرصت های رشد  

 ارزيابی سيستماتيک فرصت های رشد  

 )مخصوص دوره های ويژه سازی شده( بهره برداری فرصت های رشد  )تبديل فرصت به منفعت(  

 تمرين کارگاهی عملی   

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
های عمومی و  سازمان روش کارشناسان واحدهای طرح و برنامه، تشکيالت و  

 خصوصی

 مشاوران زمينه های مديريت و مهندسی  

 جزوه ارائه شده از طرف استاد دوره  مورد نیاز   منابع آموزشی

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 آموزش   و مشاوره شرايط  و الزحمه به شرح بند حق   هزینه

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 ی رهبر  یها  یکارگاه آموزشی: باز

Leadership Games 

  

 

 

 موضوع  دوره 

  ر يدرگ  ني مع  نيو بر اساس قوان  نيريرقابت با سا  ک يآن شرکت کنندگان در    یاست که ط  یتيفعال  یباز
رقابت فرد با    یآموزش  یهاياز باز  یاريتبادل هستند. اکنون هدف بس  ی عموما نوع  هايشوند. باز  یم

است که    یتيفعال  یوجود نخواهد داشت. باز   یبرنده و بازنده ا  بيترت  ني. بدنيريخودش است نه با سا
در    زيسورپرا  اي  ناني از عدم اطم  یاست. عناصر  زانندهيو برانگ  یکند، درون  یفرد را به خود مجذوب م

 است. ختهي و اغراق در هم آم ی حس سردرگم یآن نهفته است و با نوع
استراتژيک در حال حاضر از متداولترين و محبوبترين انواع بازی ها در دنيا به    رهبری و    بازی های 

رهبری به   بازی های. اين فعاليت ها می تواند برای مردم در تمام سنين استفاده شود.  شمار می روند
اما مفاهيمى را انتقال مى دهد که شما  شما در کار و زندگی کمک می کند. اين بازی ها کوتاه هستند  

مى توانيد آن را تبيين کنيد. ضمن اين که سطوح انتقال مفهوم ن گاهى حتى با نيم ساعت توضيح دادن
ن بازی ها موقعيتی است که حداقل  . اياست فقط معطوف به دانش نيست، بلکه فهميدن و به کار بستن

دو بازيگر تصميماتی می گيرند که تصميم هر بازيگر بر بازی  ديگری  و کل گروه تاثيرگذار است. در  
 اين دوره بازی های رهبری و کاربرد آن در سازمان ها تشريح می گردد.

 

 اهداف دوره

و اعتماد،   یهمکار شيحل مسئله توسعه ارتباطات، افزا ،یرهبر یمهارت ها یارتقا 
 تيبا محدود  یحل مشکل در کارها

 مثبت شيدر جهت افزا یمنف ینوع رفتار خود و غلبه بر جنبه ها افتني 
 گروه ها تيمنجر به خود در هدا یريادگي ن يمختلف و همچن یگروه ها تيهدا 
 گروه و رشد رو به جلو کين ساخت یبرا ميت کي مهارت کار کردن به عنوان  نيتمر 

 سرفصل های کليدی

 ميرا فراموش کن یباز ديو چرا نبا ستيچ یباز 

 یو رهبر یتيريمد یهايباز  یسامانده نحوه 

  یمطلب، انرژ هئگروه، ارتباطات، ارا  جاديشکن، ا خي در موارد: هاياستفاده از باز نحوه 
 یتيريخود مد ،یابيادراک، ارز ،یريادگيحل مسئله،  دهنده،

 ی ابيتوسعه و ارز یو کاربرد آن در کانونها یستگيو مدل شا هايباز 

 تمرين کارگاهی عملی  فوق الذکر یمختلف در حوزه ها یهايباز انجام 

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
عمومی و  های سازمان کارشناسان واحدهای طرح و برنامه، تشکيالت و روش  

 خصوصی

 مشاوران زمينه های مديريت و مهندسی  

 یو رهبر تيريمد یا هيبا مباحث پا يیآشنا  پیش نیاز آموزشی

 حداقل يک روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و سه روزه برای دوره کامل   مدت زمان

 ی لیتکم  یدوره ها   ریسا

 مبحث  نیا

   ICFتحت اعتبار  یگر یمرب یدوره ها 

 ی اصول رهبر 

 یکارياصول باز 

 ACTP- یجوهر رهبر 

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غير منابع انسانیکارگاه آموزشی:  

Coaching HR for Non HR managers 

 

 

 

 موضوع  دوره 

موثرترين راه به دست آوردن مزيت رقابتی در شرايط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست. اين مهم جز  
مديريت موثر منابع انسانی با اعمال مديريت استراتژيک در قلمرو مديريت منابع انسانی امکانپذير نخواهد بود.  

 عملياتی می باشد.مهارتی برای مديران ارشد، مياتی و 

از منظر استراتژيک، مديران منابع انسانی صرفا به نحوه انجام وظايف کارکنان نمی پردازند،   طبيعی است که 
با توانايی،   انسان هايی  انسانی،  با تدابيری موثر در جذب و نگه داری، به سازی و کاربرد مطلوب منابع  بلکه 

يت سازمان به وجود آورند که به جای به کارگيری ابزار  شخصيت و خلق و خوی متناسب با فرهنگ و مامور
آن ها از وجدان کار و فرهنگ عميقی برخوردار باشند و طبعا ايجاد چنين خلق و  کنترل و نظارت مستمر، خود

مديران منابع انسانی بايد با بهره   خوی کاری، وظايف مديران منابع انسانی سازمان ها را وسيع تر کرده است.
تکنيکها و روشهای مناسب، حداکثر تالش خود را برای نگهداشت منابع انسانی به کار برند تا حافظ  گيری از  

 مزيت رقابتی در سازمان باشند.

 

 اهداف دوره

را   یمنابع انسان تيريمد یندهايقادر خواهند بود فرا انيدوره دانشجو نيا انيدر پا 
مختلف در حوزه  یندهايشناخت و توسعه کارکنان و برخورد با فرا یشناخته و روشها

 در سازمان را آشنا شوند.  یمنابع انسان
کنند با  یکه حداقل دو کارمند با آنها کار م یو سرپرستان رانيدوره مد نيا در 

مناسب حل مسائل آشنا  یو روشها و ابزارها یمنابع انسان  تيريمد نينو یکردهايرو
 گردند.  یم

 سرفصل های کليدی

 ی و روند جهان یمنابع انسان تيريمد 

 ی خوب به عال از 

  یمنابع انسان تيريدر مد نينو یکردهايرو 

 و استخدام   جذب 

 عملکرد  تيريمد 

 و توسعه کارکنان آموزش 

 استعدادها تيريمد 

 کارکنان  شناخت 

 یستگيدر شا یخيکوه  مدل 

 و توسعه کارکنان یابيارز یکانونها 

 خروج کارکنان نديفرا 

 دوره  یمتعدد در ط یکارگاهها 

 مخاطبان

 
 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
 های عمومی و خصوصیکارشناسان سازمان 

  تيريمد یا هيبا مباحث پا يیآشنا  پیش نیاز آموزشی

 دوره فشرده و چهار روزه برای دوره کامل ساعت کامل( برای  16حداقل دو روز )  مدت زمان

 ی لیتکم  یدوره ها   ریسا

 مبحث  نیا

 کارکنان  یعملکرددلبستگ تيريمد 
 یمنابع انسان تيريمد یندهايفرا ی ابيار ابزار 

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 دلبستگی کارکنان به کار و سازمان کارگاه آموزشی:  

Employee Engagement 

  

 

 

 موضوع  دوره 

از بيش از ده ميليون کارمند و   بی نظيرینظر سنجی    مديريتی گالوپو  پژوهشی    ،تحقيقاتی  سازمان
زبان زنده ی دنيا انجام داد که اين نظرسنجی ها برای تبيين و تعيين يک  41کشور به  114مدير در 

ايده آل که در آن کارکنان با همه ی وجود کار می انجام وظايف به  محيط کار  کنند، خود را برای 
کنند و موفقيت سازمان را موفقيت رضايت می اندازند، داوطلب می شوند و احساس و ابراز  زحمت می 

 خود می دانند، نظر مديران توانمند و برجسته را به خود جلب کرد.

𝐸2 = (∑|𝑡𝑖 ∗ 𝐼𝐶𝑖| ∗ |𝐺𝑖|

𝑛

𝑖=1

cos 𝜃) ∗
1

𝑛
 

(، ضرب  tبرابر است با مجموع فعاليتهايی که در محل کار انجام می شود)   (𝐸2)دلبستگی کارکنان
( و درنهايت اين  Gو ميزان همسويی فعاليت با هدفهای سازمانی)  (ICدر تعهد ذاتی در انجام کار)

 مجموع به تعداد کل فعاليتهايی که فرد انجام می دهد، تقسيم می شود. 

 

 اهداف دوره

کارکنان را  یو عدد دلبستگ تيقادر خواهند بود وضع انيدوره دانشجو نيا انيدر پا 
 بهبود را انجام دهند.  یو براساس آن پروژه ها فيتعر

را   یسازمان و منابع انسان  تيو وضع ليسازمانهاست را تحل  تيکه باعث موفق اريمع نيا 
 رصد کنند. 

 سرفصل های کليدی

 کارکنان به کار و سازمان یدلبستگ ميو مفاه فيتعر 

 دارند.  ی از آنها چه انتظارات رانيکه سازمان و مد دانندیکارکنان م ديشو مطمئن 

 دارند.  یانجام درستِ کار، دسترس یکارکنان به منابع و امکانات الزم برا ديشو مطمئن 

 هستند، انجام دهند.  نيرا که در آن بهتر یکارکنان کار ديده اجازه 

 . ديکن یو قدردان ر يانجام کار خوب، به نحو مناسب تقد یکارکنان برا از 

 .ديده تيافراد اهم یهادگاهيد به 

 دارد.  یکه هر کس احساس کند شغل و نقش مهم  ديکن یکار 

 . ديکن شتريکارمندان با افراد متخصص را ب  تعامل 

 . ديکن قيرا تشو هایدوست 

 . ديمند داشته باشقاعده ی وشعملکرد ر یابيارز در 

 .ديرا فراهم ساز یريادگيرشد و  یهافرصت 

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
 کارآفرينان و کارشناسان مديريت 

 پیش نیاز آموزشی
 تيريمد یا هيبا مباحث پا يیآشنا 

 کارکنان حيصح تيريعالقه به مد 

 )شانزده ساعت کامل(دو روز   مدت زمان

 ی لیتکم  یدوره ها   ریسا

 مبحث  نیا
 (Engaging Leader)کارکنان ی دلبستگ یدولور در رهبر یمتودولوژ 

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 انسانی ابزار ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع کارگاه آموزشی:  

Process Survey Tools For Human Resources 

Management 

  

 

 

 موضوع  دوره 

نيروی انسانی در بيش از    600هزار و    165با    ،يکی از بنيان گذاران بنياد مديريت کيفيت اروپا، شرکت فليپس 
  واحدهای خود بکار می گيرد. پايه ريزی و در تمامی     BESTکشور جهان، برنامه بهبودی سراسری را با نام  60

استفاده   BESTاين برنامه شامل رويکردها و ابزارهای متعددی است. يکی از مهمترين ابزارهايی که در برنامه  
 است.  PSTمی باشد. مديريت منابع انسانی نيز يکی از موارد (  PSTمی گردد، ابزارهای ارزيابی فرآيندها)

 است: ریبه دنبال اهداف ز ي منابع انسان یندهایفرآ يابیمدل ارز
 یمنابع انسان یندهايفرآ تيف يک یريگاندازه  
 یمنابع انسان فياز وظا یبانيبرنامه بهبود به منظور پشت  یسازادهيپ  
 یبهبود در حوزه منابع انسان یهاپروژه ح يدرست و صح انتخاب   
 یکوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در حوزه منابع انسان یزيربرنامه   
 شرويپ یهاسازمان  ريسازمان با سا یمنابع انسان یندهايسطح بلوغ فرآ سهيمقا امکان   
 یمنابع انسان تيريمد نينو یاستفاده از ابزارها  یزمان و مکان مناسب برا  تشخيص  
 سازمان.  اتيبا توجه به مقتض  کردها يرو نيدر انتخاب بهتر رانيبه مد کمک 

 

 اهداف دوره 
  یزيو برنامه ر نييرا تع ندهايقادر خواهند بود سطح بلوغ فرا انيدوره دانشجو نيا انيدر پا 

 حوزه داشته باشند.  ني مدت و بلند مدت در ا انيکوتاه مدت، م

 باشد. یدوره م ني مورد انتطار ا  یها یاز خروج نهايبا بهتر سهيبلوغ و مقا ليپروفا هيته 

 سرفصل های کلیدی 

   یمنابع انسان  یندهايبلوغ فرآ یمدلها 

 شامل: یمنابع انسان تيريمد یندهايبلوغ فرآ یريگ اندازه 

   یمنابع انسان یاستراتژ 

 ی سازمان یتهايقابل 

 یابي کارمند 

 کارکنان   توسعه 

 عملکرد تيريمد 

 استعداد   تيريمد 

 یو قدر دان پاداش 

 ارتباطات  تيريمد 

   یمنابع انسان یهاداده  

 HSE 

 بلوغ   ليپروفا هيته 

 بهبود یهابرنامه  هيته 

 ی منابع انسان تيري)ره نگاشت ( مد  نقشه راه هيته 

 مخاطبان 
 

 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب  
 برنامه و مشاوران مديريتکارشناسان واحدهای ستادی، ارزيابی عملکرد، طرح و  

 فرآيندهای مديريت منابع انسانیبا  يیآشنا  پیش نیاز آموزشی

 دو روز )شانزده ساعت کامل(    مدت زمان

 ی بلوغ منابع انسان یابيمدل ارز    یلیتکم یدوره ها ریسا

 باشد.به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می   شیوه تدریس 

 



 

45 
 

 اصول رهبری کارگاه آموزشی:  

LEADERSHIP FUNDAMENTALS 

  

 

 

 موضوع  دوره 

هر چند آرزوی خيلی هاست که ذاتا رهبر متولد شوند، اما ما آن را در حين رشد و از طريق تجربه ياد می گيريم. 
برنامه توسعه دانش و بسته های آموزشی رهبری ما بصورت خاص برای کمک به اين فرآيند طراحی شده اند.  

 مهارت ما دقيقا منطبق برنيازهای واقعی و موقعيتهای مديران می باشد.
 روز می باشد:  جوهر رهبری و ارتباطات مديريتی  2*2برنامه آموزشی بصورت  2اين دوره آموزشی پايه، شامل 

رفتار همکارمان با توجه به شخصيت  ما ميتوانيم بصورت حسی يا آگاهانه رهبری کنيم، ما ميتوانيم مطابق با  
خودمان يا تيپ حرفه ای و انگيزشی آنها رفتار کنيم. سبک رهبری حسی معموال مرتبط با امور جاری است،  
انتخاب می کنند،تاثير  اگرچه مديرانی که آگاهانه روش ها و سبکهای رهبری مناسب برای زيردستان خود را 

 گذاری بيشتری در طوالنی مدت دارند. 

 

 اهداف دوره

 و  دنده  توضيح را رهبر و  مدير  يک تفاوت بود خواهند قادر  انيدانشجو دوره نيا انيپا در 
 . باشد داشته افراد  هدايت براى کوچ  نقش ايفاى براى کننده قانع داليل

  نمايد اجرا و   طراحى را  گروهى و  فردى کوچينگ  جلسات است  قادر روز پايان در  کننده شرکت 
 . داشت  خواهد  اختيار در بيشتر مطالعه براى کافى  منابع   جلسات عملکرد بهبود براى و 

 سرفصل های کليدی

 ( روز2)  یرهبر  جوهر آموزش

 عملکرد  یاجزا 

 یتيريمد فيوظا 

 هرزبرگ  و  مازلو یزشيانگ یمدلها 

 (یگريمرب ،یتيحما ،یدستور   ار،ياخت ضيتفو) یرهبر یسبکها 

 بازخور  ارائه 

 ی تيريمد یگر یمرب 

 یتيموقع ناتيتمر 

 ( روز2)  يت یریمد  ارتباطات آموزش

 رنده يگ ارتباط عنوان به ريمد 

 ارتباطات  در  موثر  ابزار ک ي عنوان به یکنندگ  اظهار 

 آگاهانه  ارتباطات  اصول 

 (نفس مراحل  6)  وجود ابراز مدل 

 م؟ يکن  وجود ابراز چگونه 

 ها  کي تکن و  یابزارها: سخت  یارتباط طيشرا 

 فعاالنه  دادن فرا گوش 

 مخاطبان

 

 وکارهای دولتی و خصوصیرهبران و مديران ارشد و ميانی کسب 
 کارآفرينان و کارشناسان مديريت 

 ، انگيزش و رهبریتيريمد یا هيبا مباحث پا يیآشنا  پیش نیاز آموزشی

 ساعت کامل(  8*4چهار روز )  مدت زمان

 ی لیتکم  یدوره ها   ریسا

 مبحث  نیا

   یرهبر رشد و  توسعه 

 یرهبر یاثربخش 

 عملکرد یها شرانهيپ یرهبر 

 شیوه تدریس
به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( و می تواند   

 بصورت مشترک همراه با مدرسان بين المللی رهبری برگزار شود. 
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 مدل کوه یخی در شایستگيها کارگاه آموزشی:  

Competency Iceberg Model 

  

 

 

 موضوع  دوره 

کنند. اثر مديران برجسته در کسب درآمد، سود  مديران همواره نقش مهم و حياتی در سازمانها ايفا می 
و موفقيت سازمانی، امروزه بخوبی در بسياری از سازمانهای موفق بارز و آشکار است. پاسخ سريع به  

منبعی حياتی در حل مسائل در سازمانها مطرح ساخته  تهديدها و فرصتهای عصر حاضر، مدير را بعنوان  
 که بر اين اساس نياز سازمانها به مديران شايسته بيش از پيش آشکار شده است.

يکی از رويکردهای نوينی که در زمينه آموزش مديران مطرح شده است، کاربرد شايستگی ها جهت  
برنامه  توسعه مديريتطراحی  است که    است.  های  نگرشهايی  و  مهارت  دانش،  شايستگی مجموعه 

به شايستگی ها توجه ويژه شده است. به مجموعه    EFQMعملکرد شغلی را ارتقا می دهد. در مدل  
سازد به صورتی اثربخش فعاليتهای مربوط به شغل  دانش، مهارت و نگرشهايی که کارکنان را  قادر می

  شود.رد انتظار انجام دهند، شايستگی گفته می و يا عملکرد شغلی را طبق استاندارد مو

 

 اهداف دوره
 ليپروفا و  هيته  یستگيشا مدل بود خواهند قادر انيدانشجو دوره نيا انيپا در 

 .کنند نويتد یستگيشا
 . است دوره نيا یها ی خروج از زين آنها قيمصاد فيتعر و  یستگيشا یبند سطح 

 سرفصل های کليدی

 یستگيشا فيتعر 

   یستگيشا یاجزا حيتشر 

   یستگيشا انواع حيتشر 

 ها يستگيشا در یخي کوه مدل حيتشر 

 ی انسان منابع تي ريمد در هايستگيشا مدل یکاربردها 

 ها يستگيشا فيتعر 

 یستگيشا قيمصاد نييتع 

 ی ستگيشا مدل هيته  روش 

 ی انسان منابع تيريمد  یندهايفرا برا ريتاث و یستگيشا مدل 

 نها يبهتر و صنعت متوسط یشرکتها یکرهايرو 

 مخاطبان

 
 وکارهای دولتی و خصوصیمديران ارشد و ميانی کسب 
 کارآفرينان و کارشناسان مديريت 

 تيريمد یا هيبا مباحث پا يیآشنا  پیش نیاز آموزشی

 دو روز )شانزده ساعت کامل(  مدت زمان

 ی لیتکم  یدوره ها   ریسا

 مبحث  نیا
 ی انسان منابع تيريمد 

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   تدریسشیوه  
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 کارگاه آموزشی: 

 الگوهای سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار 

  

 

 

 موضوع  دوره 

  و   بورس  در  گذاریسرمايه   دنبال  به   بسياری  مندانعالقه   ايران  محيط  در  سرمايه  بازار  رشد  با  امروزه
م در اين رابطه آشنايی با چگونگی تجزيه و تحليل و ارزيابی آگاهی  مه   نکته.  هستند  هاشرکت  سهام

های تجزيه و تحليل و از منابع مختلف در خريد و فروش سهام است. اين دوره با هدف ارتقای مهارت 
که قصد دارند    دبرای افراد عالقمنهای ارزيابی سهام در بورس تهران و فرابورس ايران  آشنايی با روش 

 گذاری و بخشی از منابع خود را وارد آن نمايند، طراحی شده است. در اين بازار سرمايه 
گذاری در بازار بورس و قوانين و مقررات مرتبط آموزش داده  در اين دوره اصول و مفاهيم اوليه سرمايه 

خواهد شد و  یهای اقتصادترين بازارخواهد شد. حضور در اين کارگاه موجب آشنايی با يکی از جذاب 
شما شوند. گذاری جديدی مواجه می افراد با شناخت بازار بورس در کنار ساير بازارها با فرصت سرمايه 

با حضور در اين کارگاه، با آموزش چگونگی تجزيه و تحليل و ارزيابی سهام و اصول آن قادر به حضور  
شناخت بازار بورس اين قابليت  .  باشيدروش سهم می فعال و هوشمندانه در بازار سرمايه و البته خريد و ف

 . کند که افراد اين دانش خود را بعنوان يک حرفه اصلی و تمام وقت دنبال نمايندرا ايجاد می

 

 اهداف دوره

 تجزيه و تحليل بنيادين )فاندامنتال( و  هاآشنايی با انواع اطالعات مالی شرکت 

 ها آشنايی با تحليل مالی شرکت  

 آشنايی با الگوهای تجزيه و تحليل سهام و روش های تصميم گيری  

 و فعاليت در بورس گذاری سهامهای قيمتآشنايی با انواع روش   

 سرفصل های کليدی

 تاریخچه و شکل گيری بازار بورس: 

 تاريخچه، ضرورت تشکيل، ساختار بورس و انواع سهام  

 اطالعات کلي بازار: 

 بورسی، حجم نقدينگی و بازيگران بازار نمادها، شرکتهای  

 تابلوخوانی و نحوه ثبت سفارش  

 انواع تحليل های رایج در بازار: 

 مرور کاربردی تحليل تکنيکال  

 مرور کاربردی تحليل فاندمنتال )بنيادی( 

 عوامل بنيادین موثر در بازار: 

 مرور کلی عوامل اقتصادی موثر در بازار  

 اخبار اقتصادی برای تجزيه و تحليل نمادها نحوه شناسايی و بهره برداری از  

 آشنایي کارگاهي با نحوه انجام معامالت 

 مخاطبان

 
 عالقه مندان به سرمايه گذاری و فعاليت در بازار بورس و اواراق بهادار 

 فعاليت در بازارهای مالیعالقه به   پیش نیاز آموزشی

 برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل حداقل يک روز )هشت ساعت کامل(   مدت زمان

 ی لیتکم  یدوره ها   ریسا

 مبحث  نیا

 آموزش مقدماتی بازار سرمايه 

 تجزيه و تحليل و ارزيابی سهام 

 کارگاه آموزشی معامالت برخط سهام در بورس  

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 بانکداری اسالمی تامين مالی و     کارگاه آموزشی: 
  

 

 

 موضوع  دوره 

ای برخوردار است. رشد چشمگير اين الگو مبحث بانکداری اسالمی در اقتصاد اسالمی از اهميت ويژه
های گذشته بخصوص اقبال نظام بانکی ربوی غربی از بانکداری اسالمی، بر اعتبار  از بانکداری در دهه 

را تحريک    بانکداری اسالمی که زمانی تنها حس کنجکاوی غربی هامباحث اين حوزه افزوده است.  
می کرد، اکنون به پديده ای در حال رشد تبديل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد کشورهای حوزه  

اختيار گرفته است در  را  از    .خليج فارس  اين شيوه  در قالب  و دقيق ضوابط اسالمی  اجرای درست 
می  اسبانکداری  اقتصادی  نظام  واقعی  از چهره  بخشی  ساختن  آشکار  بر  عالوه  عرصه  تواند  در  الم 

های مادی و معنوی معامالت ربوی و نيز بستری مناسب معامالت، ابزاری برای حفظ جامعه از آسيب
 برای دسترسی جامعه به تعالی، از رهگذر تحقق اهداف بلند اين نظام قلمداد شود. 

می کنند؛   های تجاری برای خوشايند سرمايه گذاران خود، بازدهی بااليی را برنامه ريزیامروزه، بانک 
چرا که در غير اين صورت ممکن است در جذب سرمايه جديد با شکست روبه رو شوند و همين عامل  

بانک  از  تا برخی  است  واقع  سبب شده  و در  داشته  زيادی  بانکداری اسالمی فاصله  از  های تجاری 
 .صنعت بانکداری ما کمی از بانکداری اسالمی فاصله بگيرد

افزوده پول بايد بر اثر »کار«  پول، خودش خلق پول نمی کند، بلکه ارزش در نظام اقتصادی اسالمی،  
لذا آشنايی و .اسالمی، »کار«، مالک توليد ارزش استو »توليد« باشد. بنابراين در الگوی بانکداری 

بهره گيری از الگوهای بانکداری اسالمی می تواند موجبات رشد اقتصادی و جهش توليد در کشور را  
 فراهم آورد.

 

 اهداف دوره

 اصول و ارزشهای اخالقی زيربنای بانکداری اسالمی و سرمايه گذاری مالیآشنايی با  

 شناخت چالش ها و تحليل فرصتهای رشد و توليد در کشور  

 استفاده از روشهای اسالمی جهت خلق پول و مبارزه با تورم  

 کسب شناخت و تجربه مناسب از روشهای تامين مالی اسالمی   

 سرفصل های کليدی

 نقش مدیریت ارتباط با مشتری در سودآوری بانکها:
 نقش مديريت ارتباط با مشتری در بانک ها  

 بازاريابی بانکی  

 ضرورت و نحوه طراحی محصول در بانکهای اسالمی  

 تفاوت های بانکداری اسالمي و بانکداری غير اسالمي:

 تفادتهای سود و بهره  

 عقود مشارکتی در بانکها  

 خالهای بانکداری اسالمی در دنيای مدرن  

 نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی  

 مدیریت سهام در بانکهای اسالمي:
 سود و سود مرکب مستتر در سهام بانکها  

 چرايی ممنوعيت خريد و فروش اهرمی ارز در سيستم بانکی  

 عوامل بنيادین موثر بر بازار بانکي:  
 نقش قدرت خلق پول بانکها در تورم  

 وه شناسايی و بهره برداری از اخبار اقتصادی برای مقايسه عملکرد بانکها نح 

 مخاطبان

 
 رهبران و مديران ارشد کسب و کار  

 صنعتی_ مديران و مشاوران مالی، سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی 

 مديريت مالی و آشنايی با بازارهای تامين مالی   پیش نیاز آموزشی

 روز )هشت ساعت کامل( برای دوره فشرده و دو روزه برای دوره کامل حداقل يک   مدت زمان

 به صورت کارگاهی )آموزش، تمرين عملی گروهی، بازخورد در لحظه( می باشد.   شیوه تدریس
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 مالحظات نهایی 

 

اساتید و مدرسان دوره های بلند مدت و کوتاه مدت جامع آموزش حرفه ای مدیریت   ✓

از میان اعضای هیأت علمی و مدیران مجربارشد کسب و   دانشگاه    و عملیاتی   کار، 

جامع امام حسین)ع( و سایر دانشگاه های معتبر کشور، اساتید و کارشناسان معتبر،  

متعد و متخصص فعال در صنعت و بازارهای اقتصادی کشور و همچنین خبرگان سپاه 

 پاسداران انقالی اسالمی انتخاب می شوند. 

د ✓ کلیه  پایان  به  بگذرانند،گواهینامه  را  دروس خود  موفقیت  با  بتوانند  که  انشپذیرانی 

از طرف    (DBA)( و مدیریت عالی حرفه ای  MBAدوره مدیریت ارشد کسب و کار )

اعطا خواهد    "دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین)ع("

 شد. 

 


