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 اریان آباد، آزاد و متحد با جواانن سالم، آگاه و توانمند     :تیریمد انداز دپارتمانچشم

 امروز یازهایبه ن یو کاربرد یغن یآموزش یو انتشار محتوا دتولی ، روزبه های، سرفصل ای و علمیهای حرفهتیصالح یاز مدرسان دارا یرگی، بهره تیفیمستمر ک یتهران امروز در تالش است تا با ارتقا یمجتمع فنمدیریت دپارتمان      

رائه خدمات اشود که درحال حاضر جتمع فنی تهران محسوب میهای مترین دپارتماناز فعال علوم مدیریت و کسب و کارهای مختلف سال سابقه در شاخه 15بیش از این دپارتمان با  تقدیم که امکانپذیر است.عما م خود پاسخ دهد. رانپذیدانش

 : شودها اعطا میکننده در دورهپذیران شرکتبه دانشدر حال حاضر مدارک زیر پردازد. میو دانشجویان  مدیران، کارآفرینانها، ها، سازمانشرکتآموزشی به 

  

  

                                   مدرک مجتمع فنی تهران
 زادآهای مدرک دفتر آموزش                         

 ریوزارت علوم، تحقیقات و فناو                  
 مدرک سازمان 

 ایفنی و حرفه
 City & Guilds مدرک

 

 های زیر با ما در ارتباط باشید: برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص خدمات آموزشی این دپارتمان از روش     
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 کسب و کار راهبردی تیریدم | DBAدوره 

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 

 

شرکت  به ارتقای دانش طراحی شده و عالقمند ها و کارآفرینانها و استارتاپعالی شرکتهای نوین، مدیران رهبران سازمان ویژه تحصیلی دوره DBAدوره      

در سطح روس دانشگاهی و رسمی در این دوره شما دروسی مشابه دای مخاطبان است. در این دوره همراه با تغییر نگرش و ایجاد تغییر در رویکردهای حرفه

انش کسب شده خود را بصورت عملی دها و مهارت نامهپایانگیرید و در انتها با انجام یک را فرا می ترربردیکا تر وفشردهها ولی بصورت دانشگاه دکتری

 گیرید. بکار می

آنها ک سال مدت یاست که شما در  تخصصیکامال کاربردی و  درس 12ساعت آموزشی در قالب  300شامل این دوره در مجتمع فنی تهران      

س با و یا لیسان MBAس، لیسانفوق داشتن مدرک در این دوره،  شرکتشرط  .دهیدبا مشاوره اساتید انجام می نامهیک پایانو در انتها  گذراندهرا 

 اهند بود. خو دریافت مدرک رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریحائز  آموختگان در پایانبوده و دانش سال سابقه مدیریتی مرتبط سه

 

  



 

 20/02/1400تاریخ:  .می اندیشد که در هر خانواده ایرانی حداقل یک نفر از محصوالت یا خدمات آن به طور مطلوب بهره مند گرددمجتمع فنی تهران به روزی 

 9908شماره برنامه:  مدیریت دپارتمان 

 

 به پایگاه اطالع رسانی ما مراجعه نمایید.ت یمدیردپارتمان  دروسجهت مشاهده برنامه کامل  

 22085026-22090001مشاوره دپارتمان:            021-2729تلفن مرکز: 
www.mftplus.com                            https://t.me/mngdept   4 صفحه 

 

  DBAکسب و کار  راهبردیمدیریت چارت درسی 

 ساعت همراه با مدرک وزارت علوم( 320)

 مدت نام درس حوزه ردیف

1 
 ساختار تفکری مدیران

 16 تئوری سیستمها

 16 مدل های ذهنی مدیران موفق 2

3 

 استراتژی

 24 مدیریت استراتژیک پیشرفته

 16 جاری سازی و کنترل استراتژیک 4

 16 بلوغ سازمانی مدل های 5

 16 شبکه های کسب وکار 6

 16 هوش کسب و کار 7

 24 آینده پژوهی، روندهای نوین تکنولوژی و هوشمندی استراتژیک 8

9 
 نوآوری

 16 مدیریت تحول و نوآوری

 16 سازمان های یادگیرنده 10

11 
 بازاریابی و فروش

 24 مدیریت بازاریابی پیشرفته

 16 (CRMبا مشتری )مدیریت ارتباط  12

14 
 گذاریسرمایه

 16 سرمایه گذاری خطرپذیر

 24 اقتصاد کاربردی برای مدیران 15

16 
 های مدیریتیپژوهش

 24 آمار کاربردی برای مدیران )به همراه اکسل(

 DBA 40پایان نامه  17
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 کسب و کار عالی تیریدم | MBAدوره 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

 

های عمومی و تخصصی خود توکار است که برای افرادی که قصد دارند مهارهای تحصیلی در حوزه مدیریت کسبترین رشتهیکی از محبوب MBAدوره      

ها ولی بصورت دانشگاه ارشد در سطح کارشناسیرا در حوزه مدیریت ارتقا دهند بسیار مفید است. در این دوره شما دروسی مشابه دروس دانشگاهی و رسمی 

 گیرید. ملی بکار میعها و دانش کسب شده خود را بصورت مهارت نامهپایانگیرید و در انتها با انجام یک را فرا می ترکاربردی تر وفشرده

آنها را ک سال یمدت روز است که شما در کامال کاربردی و به درس 16ساعت آموزشی در قالب  350شامل این دوره در مجتمع فنی تهران      

سه سال سابقه با پلم دیداشتن مدرک لیسانس یا شرط شرکت در این دوره، . دهیدبا مشاوره اساتید انجام می نامهیک پایانو در انتها  هدگذران

 خواهند بود. دریافت مدرک رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاین دوره حائز  آموختگاندانشبوده و  مدیریتی مرتبط
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  MBAمدیریت عالی کسب و کار چارت درسی 

 ساعت همراه با مدرک وزارت علوم( 360) گرایش استراتژی بازاریابی 

 مدت نام درس حوزه ردیف

 24 تئوریهای سازمان و مدیریت وکارمبانی کسب 1

2 
 استراتژی

 24 مدیریت استراتژیک

 24 مدل های کسب وکار 3

4 
 بازاریابی

 24 بازاریابیمدیریت 

 24 تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف کننده 5

6 

 فروش، برند و تبلیغات

 24 مدیریت فروش

 16 مدیریت تبلیغات 7

 16 مدیریت برند 8

 24 اصول و فنون مذاکرات تجاری 9

10 
 منابع انسانی

 24 مدیریت منابع انسانی

 16 مدلهای نوین رهبری 11

12 

 مالی و بازرگانی

 24 مدیریت بازرگانی بین الملل

 24 مبانی مدیریت مالی و تدوین طرح کسب و کار 13

 16 اصول تهیه و تدوین قراردادها و مبانی حقوقی کسب و کار 14

15 
 های مدیریتیپژوهش

 16 روش تحقیق

 MBA 40پایان نامه  16
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 (دهیتا پد دهی)از ا  نآنالی وکارکسب اندازیراهدوره صفر تا صد 

 

های بسیار زیادی دارد های اینترنتی جنبهوکاراندازی کسبراه .ها و کارآفرینان چگونگی حضور و بازاریابی در اینترنت استترین دغدغه امروز استارتاپمهم     
ین نیازهای پراکنده مدیران و کارآفرینان وکارهای آنالاندازی کسبها امکانپذیر است. دوره صفر تا صد راهها و توانمندیای از مهارتکه تنها با دانستن مجموعه

  کند.وکارهای اینترنتی را بصورت منسجم و یکجا برآورده میکسب

کاربردی  کامال تئوری و عملی در قالب شش ماژول درسساعت  130ساعت آموزشی در قالب  330شامل این دوره در مجتمع فنی تهران      

ساعت  200ان دپارتمان به مدت گذرانده و سپس شش پروژه عملی همراه با منتورینگ تحت نظارت اساتید و متخصصآنها را  چهارماهروز است که شما در و به

 کنید. محتوای درسی این دوره به شرح زیر است: را دریافت می مجتمع فنی تهرانمدرک دهید و در انتها انجام می

 های درسی شامل: ماژول

 های فردی و اجتماعیها و ارزشاز طریق تحلیل توانمندی وکار کسبموفقیت در  الگوهای -( 1ماژول )

  نیوکار آنالکسب سازیی و پیادهزیرطرح -(2ماژول )

 نیوکار آنالکسب یمحتوا برا دیتولهای تکنیک -(3ماژول )

 نیوکار آنالکسب حقوقو  یابیبازارمبانی  -(4ماژول )

 هااستارتاپ یبرا هیسرما نیو تام یاقتصاد-یمال یهامدل -(5ماژول )

 نیوکار آنالکسبو توسعه  یابیارز -( 6ماژول )

 ها شامل:پروژه

 های معروف ایرانوکار، فروش و بازاریابی وبسایتتجزیه و تحلیل استراتژی کسب -( 1پروژه )

 WordPressاندازی وبسایت فروشگاهی به کمک راه -( 2پروژه )

 های اجتماعیبازاریابی در شبکه –( 3پروژه )

 اطالعات مشتریان هوش کسب و کار و تحلیل –( 4پروژه )

 وکارتولید  محتوای متنی برای کسب –( 5پروژه )

 تولید محتوای تصویری و صوتی )پادکست، تصویر، انیمیشن و ویدوئو( -( 6پروژه )
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دروس دپارتمان مدیریت 

دوره های تحصیالت تکمیلی حرفه ای
(با مدرک وزارت علوم)

MBA

DBA

Post-DBA

دوره های بلندمدت تخصصی

صفر تا صد 
راه اندازی کسب و کار آنالین 

(از ایده تا پدیده)

دوره های کوتاه مدت مدیریت

مدیریت کسب و کار

مدیریت استراتژیک

مدیریت بازاریابی

مدیریت فروش و تبلیغات

مدیریت پروژه

انیمدیریت و توسعه منابع انس

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

سیستمهای مدیریت

مدیریت کیفیت

مدیریت محیط زیست

مدیریت ایمنی

مدیریت ریسک

مدیریت فناوری اطالعات
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  تحصیلی با دمرک  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بلند دمت اهیدوره 
 

 
         

MBA 

000،000،178 16-20 29/02 چهارشنبه-دوشنبه حضوری/ آنالین 360 بازاریابی استراتژی گرایش - MBA کار و کسب عالی دوره مدیریت 1  
 

  - - - - آنالین /حضوری - وکارگرایش تحلیلگر کسب - MBA کار و کسب عالی دوره مدیریت 2

  - - - - آنالین /حضوری - هنری مدیریت گرایش - MBA کار و کسب عالی دوره مدیریت 3

DBA 4 کار و کسب راهبردی دوره مدیریت DBA 320 000،000،185 9-15 07/03 جمعه آنالین /حضوری  
 

Post-
DBA 

000،000،200 - - - آنالین /حضوری Post-DBA 200کار  و کسب ای حرفه مدیریت عالی دوره 5   

 

 

 

 اه و کارآرفینانربای استاراتپتخصصی   بلند دمت اهیدوره 
 

 
         

000،000،48 8-14 13/03 جمعه-پنجشنبه آنالین/حضوری 330 (پدیده تا ایده از)  آنالین وکارکسب اندازیراه صد تا صفر دوره 1    

 

  

 مدرک شهریه زمان آغاز ایام برگزاری نوع کالس مدت درس نام ردیف

 مدرک شهریه زمان آغاز ایام برگزاری نوع کالس مدت درس نام ردیف

https://www.mftplus.com/student/info?id=6077f382e0ccbcfd2d2ca9d4
https://www.mftplus.com/student/info?id=6077f3cee0ccbc212d2caa10
https://www.mftplus.com/student/info?id=6083baf3e0ccbc576468bdf3
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 دمرییت دمت کواتهردوس  
 

 
         

مدیریت 
 وکارکسب

000،000،11 16-20 03/03 دوشنبه آنالین/حضوری 24 تیریسازمان و مدهای  تئوری 1   

000،500،8 - - - آنالین/حضوری 16 تئوری سیستم ها 2   

000،000،12 16-20 17/03 شنبه و دوشنبه آنالین/حضوری 24 مدیریت کار آفرینی 3   
  - - - - آنالین/حضوری 16 کارآفرینی مبانی 4

000،000،14 - - - آنالین/حضوری 24 سازمانی تغییرات و ریسک مدیریت 5   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 تکنولوژی مدیریت 6   

000،000،10 17-20 27/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 16  نوآوریو  تحول تیریمد 7   

22/03 شنبه سه الی شنبه آنالین/حضوری 32 کوچک سازمانهای اثربخش مدیریت 8  16-8 000،000،21   

000،000،25 8-14 01/04 سه شنبه الی جمعه آنالین/حضوری 24 هولدینگها و پیچیده سازمانهای اثربخش مدیریت 9   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری ISO 21001 16 استاندارد الزامات اساس بر آموزشی های سازمان اثربخش مدیریت 10   

000،000،10 16-20 23/03 یکشنبه آنالین/حضوری 30401:2018ISO   16مدیریت دانش مبتنی بر الزامات استاندارد  11   

000،500،8 - - - آنالین/حضوری 16 های یادگیرندهسازمان 12   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری EFQM 16مدل تعالی سازمانی  13   

000،000،12 17-20 19/03 شنبه و چهارشنبه آنالین/حضوری 24 (اکسل همراه به) مدیران برای کاربردی آمار 14   

000،500،8 17-20 03/04 پنجشنبه آنالین/حضوری 16 روش تحقیق 15   

000،000،12 - - - حضوری/آنالین VENSIM 24و  ARENAافزار ها به کمک نرمسازی سیستمشبیه 16   

000،005،8 - - - آنالین/حضوری 16 کار و کسب پایداری و (CSR) هاسازمان اجتماعی هایمسئولیت حاکمیت، 17   

 تحلیل
 کار و کسب

25/03 جمعه الی شنبه سه آنالین/حضوری BABOK  24 چارچوب اساس بر کار و کسب تحلیل 18  16-8 000،000،16   

000،000،10 - - - آنالین/حضوری BPMN 24 وکار کسب فرایندهای مدلسازی و مدیریت 19   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری TOGAF 24 چارچوب اساس بر سازمانی معماری 20   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری ERP 16 های سیستم سازی پیاده اصول و مبانی 21   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری ISO 22300   24 کار و کسب تداوم مدیریت سیستم الزامات تشریح 22   
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مدیریت 
 استراتژیک

23 
  استراتژیک مدیریت جامع دوره

 (سازمانی بلوغ مدلهای کار، و کسب مدلهای استراتژیک، کنترل پیشرفته، مقدماتی،)
000،000،60 16-20 29/02 دوشنبه و چهارشنبه آنالین/حضوری 104  

 

000،000،15 16-20 29/02 چهارشنبه آنالین/حضوری 24  استراتژیک مدیریت 24   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری 24 پیشرفته –مدیریت استراتژیک  25   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری 16 استراتژیک کنترل و سازی جاری 26   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 24 وکارهای کسبمدل 27   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 سازمانی بلوغ های مدل 28   

000،000،13 16-20 30/03 یکشنبه آنالین/حضوری 16  کار و کسب هوش 29   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 وکارهای کسبشبکه 30   

000،000،15 16-20 18/03 شنبهسه  آنالین/حضوری 24  استراتژیک هوشمندی و تکنولوژی نوین روندهای پژوهی، آینده 31   

مدیریت 
مارکتینگ 
 )بازاریابی(

32 
  بازاریابی مدیریت جامع دوره

 (دیجیتال بازاریابی و بازاریابی تحقیقات پیشرفته، و مقدماتی)
000،000،55 16-20 05/03 چهارشنبهدوشنبه و  آنالین/حضوری 122   

000،000،12 16-20 05/03 چهارشنبه آنالین/حضوری 24  بازاریابی مدیریت 33   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری 24 پیشرفته -ی ابیبازار تیریمد 34   

000،000،13 14-17 06/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 24 تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف کننده 35   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری 16 بازاریابی مدیریت در نوین روندهای 36   

000،500،29 9-14 13/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 50 مدیریت بازاریابی دیجیتال 37   
000،500،29 16-20 04/03 یکشنبه و سه شنبه   آنالین/حضوری 50 دیجیتال بازاریابی مدیریت 38   

مدیریت 
فروش و 
 تبلیغات

39 
 فروش جامع دوره

 تجاری( مذاکرات و برندینگ تبلیغات، )فروش مقدماتی و پیشرفته،
000،000،58 14:30-20:30 06/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 104   

000،000،14 14:30-20:30 06/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 24 فروش مدیریت 40   

000،000،17 - - - آنالین/حضوری 24 پیشرفته فروش عملیات مدیریت 41   

000،000،12 16-20 18/03 سه شنبه آنالین/حضوری 16 مدیریت تبلیغات 42   

000،000،12 16-20 04/03 سه شنبه آنالین/حضوری 16 برندمدیریت  43   

000،000،12 16-20 10/03 دوشنبه آنالین/حضوری 16 برند آفرینی شخصی 44   

000،000،21 16-20 24/03 دوشنبه آنالین/حضوری CRM( 16(مدیریت ارتباط با مشتری  45   
000،000،21 16-20 19/03 چهارشنبه آنالین/حضوری 24 اصول و فنون مذاکرات تجاری 46   
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مدیریت و 
توسعه منابع 

 انسانی

47 
 دوره جامع مدیریت منابع انسانی 

 )مقدماتی، پیشرفته و رفتار سازمانی و رهبری(
000،000،39 9-14 07/03 جمعه آنالین/حضوری 80   

000،000،12 9-14 07/03 جمعه آنالین/حضوری 24  یمنابع انسان تیریمد 48   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 24 پیشرفته -مدیریت منابع انسانی  49   

000،000،12 17-20 06/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 24 مدیریت فرهنگ و رفتار سازمانی 50   
000،000،11 16-20 23/03 یکشنبه آنالین/حضوری 16 رهبری نوین مدلهای 51   

000،000،12    آنالین/حضوری 16 موفق مدیران ذهنی های مدل 52   

000،500،6 - - - آنالین/حضوری 8 استعداد مدیریت 53   

000،000،14 - - - آنالین/حضوری 24 شناسی شخصیت آزمونهای و متقابل رفتار تحلیل:  کار و کسب روانشناسی 54   

000،000،12 8-16 20/03 پنجشنبه و جمعه آنالین/حضوری 10015ISO   16مدیریت توسعه منابع انسانی بر اساس الزامات استاندارد  55   

 مدیریت
 و پشتیبانی

 دفتری امور

000،000،10 16-20 01/03 شنبه آنالین/حضوری 16 سرپرستی اصول 56   
000،500،8 16-20 24/03 دوشنبه آنالین/حضوری 16 اداری مکاتبات نگارش آئین 57   

000،000،10 14-20 22/03 دوشنبه الی شنبه آنالین/حضوری 16 تشریفات و عمومی روابط اصول 58   

000،000،9 - - - آنالین/حضوری 16 بحران مدیریت 59   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 20 مدیران دفاتر مسئوالن مهارتهای 60   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 20 ارائه و سخنرانی نویسی، گزارش مهارتهای 61   

000،000،10 - - - آنالین/حضوری 16 سرپرستی دبیرخانه و بایگانی اداری 62   
000،500،6 - - - آنالین/حضوری 8 استرس مدیریت 63   
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مدیریت 
 بازرگانی

64 
 دوره جامع مدیریت بازرگانی 

 )مقدماتی، پیشرفته و قوانین بازرگانی(
000،500،29 14:30-20:30 31/02 جمعه آنالین/حضوری 72   

000،000،13 14:30-20:30 31/02 جمعه آنالین/حضوری 24 المللمدیریت بازرگانی بین 65   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری 24 پیشرفته –المللمدیریت بازرگانی بین 66   

000،000،10 - - - آنالین/حضوری 24 الملل بین بازرگانی قوانین 67   

000،000،12 17-20 06/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 24 یسیبه زبان انگل یمکاتبات تجار 68   
000،000،10 8-16 20/03 پنجشنبه و جمعه آنالین/حضوری 16  داخلی خرید مدیریت 69   

000،000،14 - - - آنالین/حضوری 16 شدن جهانی فرایند در المللی بین بازرگانی های استراتژی تحلیل 70   

 مدیریت
مالی , 

اقتصادی 
 وحقوقی

000،000،13 16-20 09/03 یکشنبه آنالین/حضوری 24 کار و کسب طرح تدوین و مالی مدیریت مبانی 71   
000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 مالی استراتژی 72   

000،000،14 - - - آنالین/حضوری 16 خطرپذیر گذاری سرمایه 73   

000،500،17 14:30-20:30 06/03 پنجشنبه آنالین/حضوری COMFAR III 40 افزار¬نرم با ها¬پروژه اقتصادی ارزیابی 74   
000،000،14 14:30-20:30 20/03 پنجشنبه آنالین/حضوری 24  مدیران برای کاربردی اقتصاد 75   

000،000،14 - - - آنالین/حضوری 24 ایران اقتصاد بر تحلیلی نگرش 76   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 رفتاری اقتصاد 77   

000،000،12 9-14 31/02 جمعه آنالین/حضوری 16 کار و کسب حقوقی مبانی و قراردادها تدوین و تهیه اصول 78   
000،000،12 8-16 12/03 چهارشنبه و پنجشنبه آنالین/حضوری 16  قراردادها و مناقصات اصول 79   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 شرکتی قراردادهای در اختالفات و دعاوی مدیریت 80   
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مدیریت 
تولید و 
 عملیات

000،000،12 - - - آنالین/حضوری 16 عملیات و تولید مدیریت 81   

000،000،01 - - - آنالین/حضوری 16 سپاری برون مدیریت 82   

000،000،12 8-16 19/03 چهارشنبه و پنجشنبه آنالین/حضوری 16 مدیریت خدمات 83   

000،000،10 8-16 08/03 شنبه و یکشنبه آنالین/حضوری 16 اصول انبارداری 84   

000،000،10 - - - آنالین/حضوری 16 عملیات در عملکرد ارزیابی و اطمینان قابلیت 85   

000،000،12 - - - آنالین/حضوری Expert Choice 24 و GAMS، LINDO، LINGO افزار نرم کمک به کاربردی عملیات در تحقیق 86   

مدیریت 
 پروژه

87 
 کاربردی افزارهای نرم و مبانی –مدیریت پروژه حرفه ای 

(PMBOK, MSP & 6Primavera P) 
000،000،36 14:30-20:30 20/03 پنجشنبه و جمعه حضوری/آنالین 106   

30/02 پنجشنبه و جمعه حضوری/آنالین 80 مباحث تخصصی –مدیریت پروژه حرفه ای  88  20:30-14:30 000،000،38   
000،000،12 14:30-20:30 20/03 پنجشنبه و جمعه حضوری/آنالین 6PMBOK   32صول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ا 89   
000،000،13 8-14 31/02 جمعه حضوری/آنالین 2PRINCE   24 صول مدیریت پروژه بر اساس استانداردا 90   

000،000،13 17:30 – 20:30 09/03 شنبهیکشنبه و سه حضوری/آنالین SCRUM 24 یپروژه بر اساس متدولوژ تیریاصول مد 91   

000،000،5 10-12 25/02 شنبه تا چهارشنبه آنالین 15 ( ,Agile2PRINCEPMBOK,پروژه ) تیریمد یهایبا متدولوژ یی: آشنانیدوره آنال 92   

01/03 زوج حضوری/آنالین MS Project   45برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 93  20:30 – 17:30 000،000،13   
08/03 زوج حضوری/آنالین 6Oracle Primavera P  50افزار ریزی و کنترل پروژه با نرمبرنامه 94  20:30 – 17:30 000،000،15   
000،000،11 8-14 20/03 پنجشنبه حضوری/آنالین Primavera Risk Analysis 16 افزارنرم همراه به سکیر زیو آنال تیریدم 95   

000،500،9 14:30-20:30 30/02 پنجشنبه حضوری/آنالین 24 در مدیریت پروژه Excelکاربرد  96   

 

 

 

  

 مدرک شهریه زمان آغاز ایام برگزاری نوع کالس مدت درس نام ردیف

https://www.mftplus.com/student/info?id=607d8397e0ccbc735aca6024
https://www.mftplus.com/student/info?id=607d8100e0ccbc155aca6031
https://www.mftplus.com/student/info?id=60891fe7e0ccbc6b315734a7
https://www.mftplus.com/student/info?id=60891fe7e0ccbc6b315734a7
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326857e0ccbc1b4e33f953
https://www.mftplus.com/student/info?id=60892021e0ccbc7033573485
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326954e0ccbcf44d33f934
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326cfce0ccbc8f4e33f934
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326d7ee0ccbc374d33f971
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326dede0ccbc634f33f959
https://www.mftplus.com/student/info?id=603a0915e0ccbc8e0fa42ba2
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326e75e0ccbc9e5033f932
https://www.mftplus.com/student/info?id=60326ebae0ccbcc35033f932


 

 20/02/1400تاریخ:  .می اندیشد که در هر خانواده ایرانی حداقل یک نفر از محصوالت یا خدمات آن به طور مطلوب بهره مند گرددمجتمع فنی تهران به روزی 

 9908شماره برنامه:  مدیریت دپارتمان 

 

 به پایگاه اطالع رسانی ما مراجعه نمایید.ت یمدیردپارتمان  دروسجهت مشاهده برنامه کامل  

 22085026-22090001مشاوره دپارتمان:            021-2729تلفن مرکز: 
www.mftplus.com                            https://t.me/mngdept   15 صفحه 

 

 اهی دمرییتسیستم 
 

 
         

سیستم 
مدیریت 
 کیفیت

22/03 شنبه تا دوشنبه حضوری/آنالین 9001:2015ISO   24 مبانی ، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت 99  17-8 000،000،9   

000،200،9 - - - حضوری/آنالین ISO 9001:2015 24 تیفیک تیریمد ستمیس یداخل یزیمم 100   

000،000،25 - - - حضوری/آنالین ISO 9001:2015 30 تیفیک تیریمد ستمیس یزیسرمم 101   

000،500،7 8-16 31/02 جمعه حضوری/آنالین S5 8نظام آراستگی محیط کار  102   

سیستم 
مدیریت 
محیط 
زیست، 
ایمنی و 
 ریسک

000،000،9 - - - حضوری/آنالین ISO 14001:2015 24 محیط زیست مبانی ، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت  103   

000،200،9 - - - حضوری/آنالین ISO 14001:2015 24 محیط زیست مدیریت  ستمیس یداخل یزیمم 104   

000،000،25 - - - حضوری/آنالین ISO 14001:2015 30 محیط زیست مدیریت  ستمیس یزیسرمم 105   

000،000،9 - - - آنالین/حضوری ISO 14001:2015 24 ای ایمنی و بهداشت حرفهمبانی ، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت  106   

000،200،9 - - - آنالین/حضوری ISO 14001:2015 24 ای ایمنی و بهداشت حرفهمدیریت  ستمیس یداخل یزیمم 107   

000،000،25 - - - آنالین/حضوری ISO 14001:2015 30 ای ایمنی و بهداشت حرفهمدیریت  ستمیس یزیسرمم 108   

000،000،9    آنالین/حضوری COSO 16 الگوی و ISO 31000 استاندارد مبنای بر ریسک مدیریت سیستم 109   

 ITمدیریت 
000،000،15 - - - آنالین/حضوری ISO 27001  24سیستم مدیریت امنیت اطالعات  110   

000،000،15 - - - آنالین/حضوری ISO 20000  24سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات  111   
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