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ـران به عنوان اولین  علوم و فنون تهــــــــــــــــــــ

مــــوســــــــــــس آموزش عـــالی زیر نظر وزارت 

علــــــوم با هدف توســـعــــه آموزش عالــی در 

کشـــــــور (در سال ۱۳۷۴)تاسیس گردید. این 

موسســـه بنیانگذار بســـیاری از رشت ههــــــای 

مهارت محور مانــند              و ... با همکاری 

دانشــــــــــگا ههایی همچون هاروارد م یباشد.
DBA,MBA

موسسه علوم و فنون تهران



مدیران و مشاهیر جهان 

مدیران و مشاهیر ایران

 دور ههای مدیر�ت کسب و کار... 

رس کسب و کار   برتر�ن مدا

هیئت عل� ب� نالمللی  

۳

۵

۷

۱۱

فهرست
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موسسه علـوم و فـنون تـهران

آموزش، صرف یا پرداخت هز�نه ن�ست؛ سرمای هگذاری است 

موسســـــــــه آموزش عالی علوم و فنون تهران در سال ۱۳۷۴ با هدف رشد و 

توسعه مهار تهای حرف های به دان شپذیران در حوز ههای گوناگون تاسیس 

گردیده است. این موسسه، بنیا نگذار و نخستین مجری دور ههای مدیریت 

ِکســـــــــــــــــــب و کار (MBA و DBA) در ایران با متدهای استاندارد آموزشی 

ـرفته، بر اساس آخرین سرفصــــ لهای روز دنیاست. بهر همندی از تیم  پیشـــ

حرف های اساتید عضــو هیات علمی و محتوای آموزشی غنی، موجب شده تا 

موسســـــــه علوم و فنون تهران در فهرست برترین دانشـــــــگا هها و مدارس 

بازرگانی جهان راه یابد. این موسســـــــــــــه برگزارکننده دور ههای بلندمدت و 

کوتا همدت مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بازاریابی، ارزهای دیجیتال و سایر 

دور ههای مفید برای صاحبان کســب و کار، دانشـــگاهیان و سایر عالقمندان 

به مهار تآموزی بر مبنای دانش و تخصص است. 

آلمان کارشناسی ارشد از 

دپارتما نهای موسسه 

۱۷

۱۹

۲۱

چرا علوم و فنون تهران؟ 

۲۷

۲۹

۳۱

۳۳

۳۵

۳۶

کافه کسب و کار

DBA و MBA پکی �های

جوایز و افتخارات

نظرات دان شآموختگان

تماس با ما

w w w . t b s . I r



افراد سرشناس فار غالتحصیل MBA در جهان 

ملی�دا گی�س
مدرسه بازرگانی دانشگاه دوک

مدیر مایکروسافت

ای�درا نویی
موسسه مدیریت کلکلته

مدیر عامل پپس یکو

عضو هیات مدیره فروشگاه آمازون

داگالس م کمیالن
مدرسه بازرگانی دانشگاه تالسا 

مدیر فروشگا ههای والمارت

ت�م کوک
مدرسه بازرگانی دانشگاه دوک 

مدیر شرکت اپل

عضو هیات مدیره شرکت نایک

سالی کراوچک
مدرسه بازرگانی کلمبیا 

ِ ِمدیر عامل شرکت الوستِ

آمو زش صحی�، به معنای کسب و کار موف قتر  وسود ب�شت راست

جان آبراهام
موسسه مطالعات مدیریت نارسی مونجی 

بازیگر

سات�ا نادال
مدرسه بازرگانی بوث

مدیر عامل و مدیر اجرایی مایکروسافت

فیل نایت
مدرسه بازرگانی استنفورد 

همکار موسس شرکت نایک

الرنس کالپ
مدرسه بازرگانی هاروارد

مدیر جنرال الکتریک

لیزا لسلی
دانشگاه فینیکس

بازیکن بسکتبال

مری تی بارا
مدرسه بازرگانی استنفورد 

مدیر عامل جنرال موتورز

تر�شا یروود

 هنرمند و بازیگر

مدرسه دانشگاه بلمونت

آرنولد شوارز�نگر
دانشگاه ویسکانسین 

بازیگر، تولیدکننده و سیاس تمدار سابق

تونی ویلر 
مدرسه بازرگانی دانشگاه مدرسه بازرگانی لندن

Lonely Planet بنیا نگذار سازمان سفر و جهانگردی

ِ ِگرگ استی نهافل ِ
دانشگاه نور ثاسترن آمریکا 

مدیر عامل تارگت

۴ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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ارن۳ موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL



پر�وش الجوردی
موسسه علوم و فنون تهران

عضو هیات امنا و هیات مدیره موسسه خیریه محک

اشت�اق برای یادگیری، به معنای رشد کردن بدون توقف است. مدیران و مشاهیر فار غالتحصیل علوم و فنون تهران

سلطان حسین فتاحی

مدیر عامل و بنیان گذار گروه صنعتی امرسان
موسسه علوم و فنون تهران

شهر�ار طاهر پور

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موسسه علوم و فنون تهران

زهره اسمعیلی

مدیر عامل شرکت پارس دیتا

موسسه علوم و فنون تهران

محمد مهدی مستقی�

مدیر عامل شرکت آلومینیوم جنوب

موسسه علوم و فنون تهران

مجید رضایی

سها مدار و عضو هیات مدیره کویر موتور

موسسه علوم و فنون تهران

وحید تائب

مدیرعامل شرکت تیام شبکه

موسسه علوم و فنون تهران

هومن رفیعی

دندا نپزشک و مدیر عامل کلینیک دندا نپزشکی

موسسه علوم و فنون تهران

بازیگر
موسسه علوم و فنون تهران

رخشانی سام د

ورزشکار

موسسه علوم و فنون تهران

صادق ورمز�ار

موسسه علوم و فنون تهران

رش و مسی� عد لپرور آ

خواننده

موسسه علوم و فنون تهران

شهرام شکوهی

خواننده

موسسه علوم و فنون تهران

سی�ا سرلک

خواننده

موسسه علوم و فنون تهران

مصطفی پاشایی

خواننده

مدیر عامل شرکت پتروپاد

موسسه علوم و فنون تهران

ساسان سنائی اسکوئی

مدیر عامل صبای تجریش و بنیا نگذار رستوران اردک آبی

موسسه علوم و فنون تهران
حسین صن�عی ن�امقدم

۶ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL

ارن۵ موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL



آمو زش اید هپردازی خالقانه و ثرو تآفر�نی

آشنایی با بازار کا ردر داخل و خارج از کشور

آمو زش کار گروهی، انعطا فپذیری و ت� مسازی

یاددهی شجاعت، توانایی کار سخت و خستگ یناپذیربودن

آشنایی شما  با دن�ای پ�چیده و پر سرعت کسب و کار

فرصت شبک هسازی و همکاری با افرادموفق ایران

۷۸

۱۶ ویژگی اصلی دوره مدیر�ت

کسب و کــار

دو ر ههای مدیر�ت حرف های  کسب و  کار

MBA

شناسایی و معرفی نقاط مناسب برای سرمای هگذاری

فعا لسازی پ�انسیل ا رتقاء شغلی و افزایش درآمد

۸ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL

ارن۷ موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL



Time Management 

in Business  MBA  دو ر ههای مدیر�ت حرف های  کسب و  کار

تمـرکـز ویژ های بر فن ب�ان و مهارت مذاکره 

صرف هجویی در زمان و رسیدن به اهداف آمو زش مسائل حقوقی و الزامات قانونی بازار

خودآگاهی عمیق نسبت به توانای یهای�ان 

ارتقاء (ترفیع) د رجه قدرت آی�د هنگری و پ� شب�نی روندهای تجاری

در�افت مد رک رس� و قابل ترجمه مو رد تای�د سا زما نها و 
دانشگا ههای اروپا و کانادا

را ههای پ�شـرفت و توسعه فردی 

ایجاد خاطره خوب از دوران تحصیل

۱۰ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL

ارن۹ موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL



مدرسه کســـــب و کار دانشـــــگاه سنگاپور بیش از 50 سال سابقه در ارائه آموز شهای تجاری دقیق، مرتبط و 

مفید را به دان شپذیرانی از سراسر جهان دارد. این مدرسه در سال 1905 میالدی، ه مزمان با اسـتقالل سـنگاپور 

تاسیس شده و امروزه نام آن در میان مدارس بازرگانی پیشـرو در جهان م یدرخشــد. تمرکز آموز شها در این 

مدرسه بر موفقیت کسـب و کارهای آسیایی بوده و دور ههای DBA ،MBA و سایر دور ههای مدیریتی و کاربردی 

را برگزار م یکند. 

مدرسه کسـب و کار اینســید در شهر فونت نبلو در جنوب شرقی پاریس در کشــور فرانســه واقع شده است. این 

مدرسـه در سـال 1957 تاسـیس شـده و دارای چندین شـعب هی آموزشـی در ســایر قار هها نیز م یباشــد. دور ههای 

DBA ،MBA، دور ههای پســـــــــت دکترای مدیریت و سایر دور ههای آموزشی و اجرایی در این موسســــــــــه برگزار 

م یشوند. دور ههای MBA در این موسســــه به زبان انگلیســــی تدریس م یشوند و دان شپذیران باید بتوانند در 

هنگام ورود به مدرسه به دو زبان، و در هنگام فراغت از تحصیل به سه زبان صحبت کنند.

طر�ـق ز«ما رهبرانی را آمو زش  �دهیم که در جهان تغی�ری ایجاد کن�د» « ایــد هپردازی و اثــرگذاری مستقیــم و غیر مستقیــم در سطـح جهـانی ا
زش مدیران سـازما نهای بزرگ» آمو

 دانشگاه ملی سنگاپور
 UNITED NUS   

Business School  
Singapore

برترین بیزینس اسکول آسیا

شعار دانشگاه:

دانشگـــــــــــــــاه 
ای�سید فـرانسه

شعار دانشگاه:

Business School  
INSEAD

برترین بیزینس اسکول اروپا

۱۲ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL

ارن۱۱ موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL



مدرسه کسـب و کار هاروارد یا دانشـکده بازرگانی دانشـگاه هاروارد، در سال 1908 میالدی در شهر 

بوستون ماساچوست تاسیس گردیده و همواره در فهرست برترین مدارس کســـــــــب و کار در 

جهان قرار داشـــته اســـت. این مدرســــه دور ههای DBA ،MBA و دور ههای مدیریتی دیگر را ارائه 

م یدهد و دارای انتشـــارات و مجله ماهنامه مختص به خود است. این مدرسه پیشــــگام روش 

مطالع هی موردی در تدریس است. دان شپذیران در حین تحصــــــــــیل، در جایگاه مدیریتی قرار 

گرفته و از نزدیک با مشـــــــکالت واقعی سازما نها ر وب هرو م یشوند، آنها را تحلیل کرده و راهکار 

ارائه م یدهند

در سه بازرگانــی هاروا رمد

ایاالت متـــحده آمـــریکا

 UNITED STATES

HARVARD 
BUSINESS SCHOOL

ـرگـــذاری ایــــــد هپردازی و اثــ

مستقیم و غیر مستقیم در

 سطح جهانی از طریق آموزش

 مــدیران ســازما نهـای بــزرگ

,,
,,

بزرگترین بیزینس اسکول آمریکا و جهان

زرگانی ایاالت متحده (٢٠٠٨) جایزه دستاورد مادا مالعمر در توسعه اقتصادی از سوی وزارت با

جایزه شرک تکننده برتر در پژوهش و آموزش موردی از انجمن تحقیقات موارد مطالعاتی 

آمریکای شمالی (٢٠٠٥)

جایزه مشارکت علمی در مدیریت از آکادمی مدیریت (٢٠٠٣)

جایزه آدام اسمیت از انجمن ملی اقتصاد کسب و کار (١٩٩٧)

(٢٠١٩ زرگانی پوزنان لهستان ( گواهی افتخار از دانشگاه اقتصاد و با

گواهی افتخار از دانشگاه اینچئون کره جنوبی (٢٠١٧)

(٢٠١٤ گواهی افتخار از دانشگاه ادلفی ایاالت متحده (

(٢٠٠٩ گواهی افتخار از دانشگاه تورنتو کانادا (

گواهی افتخار از دانشکده مدیریت تحصیالت تکمیلی لیپزیگ آلمان (٢٠٠٨)

و...

۱۴ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL

ارن۱۳ موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL
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     تنها موسسه دارای پداگوژی 

اختصــاصی و آمـــوزش به سبک 

هاروارد با حضوراســـاتید اروپایی 

در هیأت علــــــــمی مـــــــــوسسه 

علــــــوم و فـنـــون تهـــــــران

موسســــــه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران برگزارکننده دور ههای مدیریت 

کســـــــــــــــب و کار (دوره MBA - دوره DBA - دوره Post DBA) با تایید وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری است. این موسســـــــــــه در سا لهای 1352 تا 1357 به عنوان 

شعب های از مدرسه کسب و کار دانشـگاه هاروارد فعالیت داشته و از سال 1374 و 

Tehran ) در ادام هی مســــــــــــــــیر حرف های خود، با عنوان تهران بیزینس اسکول

Business School) شناخته شده است. در این موسســــــــــــــه عالوه بر دور ههای 

فارس یزبان، دور ههای مدیریت کسب و کار به زبان انگلیسی نیز برگزار م یگردد.

ارزش و اعتبار باالی علمی و کیفیت آموزشی 

مدارک صادر شده از موسسه برای شرک تهای 

خارجی و داخلی هنگام استخدام

مهار تآموزی توام با عل مآموزی

پرورش مدیران کارآمد به منظور پیشرفت اقتصادی چشمگیر کشور و نشر آن

تعلیم اساتید آشنا با محیط تجارت برای توسع هی دانش نظری

بزرگترین بیزینس اسکول ایران و خاورمیانه 

T E H R A N 
BUSINESS SCHOOL

TBS چش مانداز

۱۶ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
TEHRAN  | BUSINESS  | SCHOOL
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از مزایای این دوره م یتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

برای عالق همندان تحصـــــــــیل در آلمان، فرصتی ایجاد 

کــــرد هایم تا ب�وان�د عالوه بــــر گذراندن دوره MBA در 

موسسه علوم و فنون تهران و به صورت آنالین، مد رک 

کا رشناسی ا رشد خود را در یک ترم تحصـــیلی بصـــورت 

آنالین بدون ن�از به ز�ان آلمانی از دانشــــگاه مطالعات 

مدیر�ت مانهایم آلمان در�افت نمای�د. 

 امکان فار غالتحصیلی از یک دانشگاه معت�ر اروپایی  

 تحصیل در آلمان ت�ها با یک چها رم شهر�ه واقعی دوره 

 عدم ن�از به یادگیری ز�ان آلمانی یا ارائه مدرک ز�ان انگلیسی 

 ارائه پایا ننامه به صورت غیر حضوری (آنالین) یا حضوری در آلمان 

 ا رسال پستی مد رک کا رشناسی ا رشد از آلمان برای دان شآموختگان

 برخورداری از پشت�بانی واحد خدمات ب� نالملل موسسه علوم و فنون تهران 

 امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالی در آلمان یا سایر کشو رها

 امکان کار و یا در�افت پ�شنهاد شغلی (جا بآفر) از آلمان یا سایر کشو رها

 اعت�ار مد رک در سازما نهای جهانی و همچن�ن وزارت علوم و... 

مخاطبان این دوره چه کسانی هستند؟

کارشناسی ارشد از آلمان

 این دوره برای افرادی مناسب است که قصــــــــد در�افت ویزای کار در شرک تهای ب� نالمللی دارند. 

همچن�ن برای کسانی که  �خواهند از دانشگا ههای بزرگ دن�ا پذیرش تحصـیلی در�افت کن�د و یا 

اقدام به را هاندازی کســب و کار خود در کشـــور آلمان یا کشـــورهای دیگر نمای�د این دوره � تواند 

در�چه ای به سوی  رسیدن به این اهداف باشد.
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آشنا یی ب�شتر با هیأت عل� ب�ن المللی علوم و فنون تهران

پس تدکترای تحلیل مالی و سرمایه از دانشگاه جورج 

واشنگتن، آمریکا

دکترای مالی از دانشگاه اوکالهاما، آمریکا

کارشناسی ارشد مهندســـی صنایع و تحـــقیق در عمــلیات

 از دانشگاه اوکالهاما، آمریکا

MBA مدیریت سرمایه از دانشگاه سنترال استیت، آمریکا

سفیر بانک جهانی در اروپا

عضو هیئت علمی دانشگاه کالیفرنیا

بنیا نگذار انجمن مالی و بورس کالیفرنیا

مدیر عامل شرکت SUG در کالیفرنیا

دکترای اقتصاد از دانشگاه نیواسکول، آمریکا

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه نیواسکول، آمریکا

کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران

استاد اسبق دانشگاه نیویورک و نامزد ۱۰ استاد برتر آمریکا در سال ۱۹۸۴

پروفسور محمد تقی وزیـــری

ر�است هیئت عل� موسسه علوم و فنون تهران

دکتر حــمید دیهــــیم

عضو هیئت عل� موسسه علوم و فنون تهران

(Christophe Fournier) دکتر کریستوف فورنیه

دکترای مطالعات مدیر�ت از دانشگاه مو نپلیه فرانسه

زمینه تخصصی تدریس: مدیریت فروش، بازاریابی دیجیتال، 

زاریابی، تجارت الکترونیک تحقیقات با

(Ali Smida) دکتر علی اسمیدا

پست دکترای تحلیل سازمانی و دکترای علوم مدیر�ت

عضو مرکز اقتصاد دانشگاه فرانسه 

زمینه تخصصی تدریس:کارآفرینی، مدیریت استراتژیک، رهبری

(Bernard Cadet) دکتر برنارد کاده

دکترای روا نشناسی شناختی

زمینه تخصصی تدریس: رو ششناسی، مدیریت ریسک، 

مد لسازی ریسک

۲۰ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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� �Post DBA  DBA  MBA  د�ارتمان اص�

MBA DBA
POST
DBA

مدیریت ا رشدکسب و کار MBA
دکترای  حرفها ی کسب و کار DBA

POST DBAپست دکترای حرفها ی کسب و کار

دو ر ههای بلند مدت

۲۱۲۲ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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مانهایم
آلمان

مانهایم آلمان

 مان�ا�م آلمان�

 MBA سرفص لهای دوره

رفتار سازمانی

 مبانی مدیریت کسب و کار

رفتار ساز مانی

 اقتصاد کاربردی 

بازاریابی

 استراتژی و برنام هریزی 

 حقوق کسب و کار 

 کوچینگ 

 مالی برای مدیران غیر مالی 

 مذاکرات حرف های 

 دیجیتال مارکتینگ 

کارآفرینی

بیزینس اتیکت

مدیریت منابع انسانی

کارگا هها

 ارز دیجیتال 4 ساعت 

 بورس 4 ساعت 

 مشاوره مدیریت 4 ساعت 

گرایش بازاریابی

مدیریت فروش 

مدیریت برند و تبلیغات

تحقیقات بازاریابی

گرایش مدیریت استراتژیک 

اجرای استراتژیک

کنترل استراتژیک

تفکر استراتژیک

توسعه فردی

کوچینگ کسب و کار

منابع انسانی شرک تهای تجاری

رهبری

بازاریابی پیشرفته

تحلیل اقتصاد ایران و جهان

مدیریت ریسک کسب و کار

استراتژی بازاریابی

مدیریت تغییر و نو آوری

مدیریت بازرگانی صادرات و واردات

تحلیل کسب و کار

برند و برن دسازی شخصی

آیند هپژوهی

 DBA سرفص لهای

تدوین طرح کسب و کار و طر حهای توجیهی

سرمای هگذاری در بورس
ار زهای بین الملل
و ارزهای دیجیتال

 

استراتژیک پیشرفته

کارگا ههای خارجی و ...

 تحلیل تحوالت اقتصادی 

 اقتصاد سیاسی 

 سناریونویسی آینده 

 مدیریت رسانه 

 کوچینگ لیدرشیپ 

 مدیریت اجتماعی 

 نوروساینس در مدیریت 

 مشاوره مدیریت 

 کوچ استادی ِ

 ارزش گذاری شرکت ها 

 بازاریابی مدرن 

 POST DBA سرفص لهای

ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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دوره مانهایم آلمان

۱۵۲۴ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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دوره MBA  با مدرک معتبر علوم و فنون تهران

یک کو رس مجزا به زبان انگلیسی

اعطای مد رک معتبر کارشناسی ا رشد از دانشگاه مانهایم آلمان

مفاهیم اقتصادی و پی شبینی اقتصادی کسب و کار

تشریح فعالی تها، مد لها و روی ههای بازاریابی در سازمان

تعیین برنامه ساختارمند برای دستیابی به اهداف 

               

هدایت، مشاوره و رهبری افراد 

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی فعالیت سازمان 

الزامات یک مذاکره موفق، انواع واکنش در مذاکره

تک در سها

تعاریف اساسی، مد لهای مدیریتی و سازمانی

 مبانی مدیریت کسب و کار

روابط میان اعضای یک سازمان و سلسله مراتب در سازمان

رفتار سازمانی

اقتصاد کاربردی

بازاریابی

استراتژی و برنام هریزی

حقوق کسب و کار

کوچینگ

مالی برای مدیران غیر مالی

مذاکرات حرف های

ارتباطات تاثیرگذار، فنون سخنوری 

فن بیان

ساختار بودجه، هزینه و درآمد برای مدیران 

اصول بازاریابی در بستر اینترنت و رسان ههای اجتماعی 

دیجیتال مارکتینگ

چگونگی را هاندازی موفق یک کسب و کار نوپا 

کارآفرینی

آداب پوشش و صحبت برای مدیر و کارمند 

بیزینس اتیکت

آداب پوشش و صحبت برای مدیر و کارمند 

بیزینس اتیکت

آموزش قواعد و معامالت رمزارزها

ارز دیجیتال

خرید و فروش ارز در بازار جهانی فارکس

ارز بی نالملل

اصول معامل هگری و سرمای هگذاری در بازار سهام

دوره جامع سرمای هگذار حرفه ای بورس

قوانین، شرایط و الزامات صادرات و واردات از طریق مرزها  

امور گمرکی و ترخیص کاال

مد لسازی فروش، ویژگ یهای یک فروشنده حرف های 

مدیریت فروش

برندسازی، تصویر برند، انواع کانا لها و متدهای تبلیغاتی

مدیریت برند و تبلیغات

رشد و کاهش بازار، هد فیابی و جایگا هیابی در بازار 

تحقیقات بازاریابی

تدوین برنام هها بر اساس استراتژ یهای کالن سازمان 

تفکر استراتژیک

اجرای موفق فعالی تهای سازمان بر مبنای استراتژی 

اجرای استراتژیک

تطبیق و اصالح فرآیندها با توجه به چش مانداز سازمان 
کنترل استراتژیک

جذب، استخدام، آموزش، تعدیل و تغییر در نیروهای سازمان 

مدیریت منابع انسانی

               

نسل جدید بازاریابی تلفنی

ترید مارکتینگ

ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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تک در سها

رشد و پرورش مهار تهای فردی در زندگی حرف های و شخصی 

توسعه فردی

               

ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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حمایت و مشاوره انگیزشی برای بهبود کسب و کارها

 کوچینگ کسب و کار

ارتقاء منابع انسانی سازمان، روی ههای جدید منابع انسانی

منابع انسانی شرک تهای تجاری

هدایت سازمان در محیط متغیر و پر چالش تجارت 

رهبری

تکنی کها و متدهای جدید در بازاریابی 

بازاریابی پیشرفته

شناخت روندهای اقتصادی کسب و کارهای ملی و بی نالمللی

تحلیل اقتصاد ایران و جهان

شناسایی و مدیریت سازما نیافته ریسک اقدامات  

مدیریت ریسک کسب و کار

تعیین خط مش یهای بازاریابی بر اساس اهداف 

استراتژی بازاریابی

ایجاد تنوع و پذیرش اید هها و اقدامات جدید 

مدیریت تغییر و نوآوری

اصول روابط تجاری کسب و کار از طریق مرزهای خارجی 

مدیریت بازرگانی  صادرات و واردات

سنجش فعالیت سازمان بر اساس معیارهای استاندارد 

تحلیل کسب و کار

توسعه برند شخصی، ویژگ یهای شاخص برند شخصی

BP برند و برندسازی شخصی

پی شبینی حوادث آینده و جریا نهای آتی کسب و کار 

آیند هپژوهی

ایجاد چهارچوب کلی برای فعالیت سازمان در طول زمان 

تدوین طرح کسب و کار و طر حهای توجیهی

تنو عبخشی سبد دارایی با  آموزش رو شهای متعدد سرمای هگذاری 

 سرمای هگذاری در بورس، ارزهای بی نالملل و ارزهای دیجیتال

               

هدایت و تغییر استراتژ یهای سازمان بر اساس زمان 

 استراتژیک پیشرفته

ایجاد یک دید جامع از محیط تجاری برای سازمان

 تحلیل تحوالت اقتصادی 

تاثیر پارامترهای سیاسی بر فعالیت کسب و کارها

 اقتصاد سیاسی 

طراحی روندهای کسب و کار بر اساس رویدادهای آینده 

 سناریونویسی آینده 

کارکرد رسان هها در جنب ههای مختلف مدیریت

 مدیریت رسانه 

همیاری و همدلی با رهبران کسب و کار 

 کوچینگ لیدرشیپ 

بهبود ساز و کارهای روابط میان افراد داخل و خارج از سازمان

 مدیریت اجتماعی 

بررسی و کاربرد عملکردهای مغزی در تجارت 

 نوروساینس در مدیریت 

ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی کسب و کار 

 مشاوره مدیریت 

مطالعات رهبری و هدای تگری 

 کوچ استادی ِ

بررسی ارزش دارای یها و قیم تگذاری 

 ارز شگذاری شرک تها 

مطالعه جدیدترین تکنی کهای بازاریابی دنیا 

 بازاریابی مدرن 

شناخ ت کانا لهای فروش خدمات کسب و کار

مدیریت فروش

معرفی مد لهای بازاریابی و پتانسیل آنها

مدل مارکتینگ



Business 
cafe
نخسـتین کافه کســ ب وکار ایرانی به نکوداشت یاد 

امیرکبیر، صدر اعظم ایران، مشــــــور تخان های برای 

تجار نامیده م یشود. محیط زیبای کافه کسـ ب وکار 

که در ســـــاخت آن از عناصــــــر معماری ایرانی بهره 

گرفته شده است، محلی برای حضــــور گرم مدیرانی 

است که در جســــــ ت وجوی دانش، در این مکان به 

گف ت وگو و مطالعه م یپردازند. ســـــــــــــقف این بنا 

همچون ســــــــایبانی هف ترنگ بر فراز محفل علمی 

دان شآموختگان و دان شپذیران ســــایه م یاندازد. 

در انتهای فضای کافه، کتابخان های نمادین قرار دارد 

و خورشید درخشـــان در باالی بنای آن بیان م یدارد 

که علم، روشن یبخش دل و جان آدمی است.

عضویت درانجم نهای علمی
انجمن اقتصاددانان ایران

انجمن آیند هنگاری

انجمن مدیریت ایران

انجمن بازرگانی

انجمن مدیریت استراتژیک

انجمن مدیریت منابع انسانی

انجمن روابط عمومی

۲۸ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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تسهیل امر پذیرش فار غالتحصیالن در دانشگا ههای معت�ر خارج از کشور

مشاوره جهت ادام هی تحصیل و ان�خاب دانشگاه در خارج از کشور

برگزاری دور ههای مشترک با دانشگا ههای معت�ر خارج از کشور

 همکاری با اسات�د دانشگا ههای مطرح جهان (مان�د دانشگاه هاروارد)

دپارتمان مشاو ره ادامه تحصیل و امور ب� نالملل

ه منشی�ی با مدیران موفق و سرشناس در کالس د رس، شما را با شیو ههای موفقیت آنها آشنا  �کند

,,

,,

آلمان تحصیل در 

تنها موسسه ایرانی راه یافته به فهرست بیزین ساسکو لهای برتر جهان 

مورد تایید سازمان ارزیابی خدمات آموزشی کانادا

صدور مدارک با مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 با تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه

امکان تحصیل در دانشگا ههای معتبر خارج از کشور با ارائه مدارک صادر

 شده از این موسسه

تنها موسسه دارای پداگوژی اختصاصی آموزشی

ناشر برگزیده کتب هاروارد در ایران

و  DBA  تنها مرکز دارای کتب مرجع MBA

(WES)

علوم و فنون تهران ناشر برگزیده کتا بهای هاروارد در ایران

۳۰ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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�کیج های مدی��� ما�

01
Term

02
Term

03
Term

Tehran Business School

MBA

 DBA

MBA

آموزش جامع مدیرعامل حرفها ی

آموزش جامع متاورس

کریپتوکارنســـــــــــــــــی یا ارز دیجیتال، نوعی ارز مجازی است که امنیت آن به وسیله 

رمزنگاری تامین م یشود. با دانش کافی در خصــــــــــــوص رمزارزها م یتوان در این بازار 

ـرمای هگذاری ام نتری داشـــــــته و تریدهای پرســـــــودی انجام داد. پکیج رمزارزها  ســـــ

ـرمای هگذاری،  مجموع های ارزشـــــمند از مباحث جامع بازار ارزهای دیجیتال از قبیل ســــ

معرفی انواع ارزهای دیجیتال، مباحث ضــــــروری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، معرفی 

کیف پو لها و... اسـت. این پکیج حاوی فیل مهای آموزشـی به مدت ٢٠ سـاعت اســت.

آموزش جامع بازار ارزهای بین المللی

آموزش جامع رمزا رز

MBAآموزش جامع کس بوکار

مدیریت حرف های کســـــــــــب و کار             یک دوره آموزشی مهار تمحور در سطح 

ارشد است که در مدرسه کســب و کار تدریس م یشود. پکیج آموزشی این دوره برای 

مدیرانی که م یخواهند هم علم و هم هنر مدیریت را برای پیشــــــــــــــبرد فرآیندهای 

سازمانی خود به کار ببرند، بســــــــیار کاربردی است. همچنین استفاده از این پکیج به 

افرادی با روحیه کارآفرینی و مصــــــمم به جذب سرمایه و را هاندازی یک کســــــ ب وکار 

جدید توصیه م یگردد. این پکیج حاوی فیل مهای آموزشی به مدت ٨٠ ساعت اسـت.

(MBA)

DBAآموزش جامع کس بوکار

پیشــتاز بودن در کســـ ب وکار تنها از طریق آشنایی کامل با تئور یها، مفاهیم نظری و 

ـرفته سازمانی امکا نپذیر است. یادگیری این پکیج مدیران را قادر  مد لهای پیشــــــــــ

م یسازد تا در جایگاه تصــــــــمی مگیری و رهبری موثرتر عمل کنند. همچنین با تجهیز 

آنان به مهارت تحقیق حرف های و کاربردی در حوزه مدیریت، امکان حضــــور در محافل 

علمی و مشــاغل دانشـــگاهی و تحقیقاتی را برای آنان فراهم م یکند. این پکیج حاوی 

فیل مهای آموزشـــی به مدت ۸۰ ســـاعت اســــت.                                          .

ـرکــز بـــرای تجارت انواع ارزهای  بازار ارز بین الملل (فارکس) یک بازار جهانــی غیــر متمـ

معتبر بین المللی اســــــــــــــت. فارکس یا بازار ارزهای بین الملل که بازار ارز خارجی نیز 

نامیده می شود، برای کســانی که م یخواهند سرمایه مورد نیاز خود را برای تاسیس یا 

تامین مالی یک کســــب و کار تامین کنند نیز گزینه مناسبی است. با آموزش صحیح 

و جامع، بازار ارزهای بین الملل فرصــت های بی پایانی برای رشــد دارد. این پکیج حاوی 

فیل مهای آموزشـــــــــــــــــــــــــــی به مدت ۶۰ ســـــــــــــــــــــــــــاعت اســــــــــــــــــــــــــــت.

متاورس، جهان دیجیتالی وابســـــته بر پایه دو مفهوم اصلی به نام واقعیت مجازی و 

واقعیت افزوده اســــت. تعدادی از کمپان یهای بزرگ دنیا مانند فیس بوک در صـــــدد 

توسعه این فضـا هسـتند. آشنایی با مفاهیم بنیادی متاورس و شیوه حضـور، کســب 

درآمد و توسعه کســـــب و کار در این فضــــــای دیجیتالی از آموز شهای اساسی برای 

افرادی است که قصـــد بهر هگیری از تکنولوژ یهای  را در جهان مدرن دارند. این پکیج 

حاوی فیل مهای آموزشــــی به مدت ١٢ ســــاعت اســـــت .                                 .

پکیج مدیر عامل حرف های برای مدیران عامل (اجرایی) طراحی شــــــده تا به توســـــــعه 

حرف های رهبران و مدیران شرک تها کمک کند و آنان را در مســــــــــــیر یادگیری مداوم 

هدایت نماید. آموز ههای این دوره که شـــــــــــــامل مهار تهای طالیی و ارزنده رهبری، 

تصــــــــــمی مگیری، هدایت در شرایط بحرانی و... م یشود، مدیران را در اجرای موف قتر 

مســــــــئولیت مدیریت کمک م یکند. این پکیج حاوی فیل مهای آموزشی به مدت ۸ 

ســـاعت اســــت.                                                                                 .

۳۲ ارن موسسه علـوم و فـنون تـه
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رک مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به همراه ترجمه رسمی با اعتبار بی نالمللی  مد

برنده ۱۰ سال پی در پی جایزه کیفیت آموزش

تنها نماینده دانشگاه آلمان و ایران



TEHRAN BUSINESS SCHOOL
 آقای حسن رنجبر وزیری

چال شهایی که با کمک اساتید موسسه در من ایجاد شد باعث شد 

نقاط ضعف خود را شناسایی کنم و شجاعانه با آنها روبرو شوم... 

 آقای بـردیا فتاحی

برای من لذت آموزش و توسعه فردی در کنار اسـاتید فرهیخته حوزه 

مدیریت در موسســـــــــــهعلوم و فنون تهران خاطر های خوش ساخت

 ۲۲۰ ۵۷ ۱۲۰۰۲۱-۲۲  ۲۲ ۷۴ ۷۴ -

تماس رایگان(بدون کد)۹۰۰۰۸۰۰۰

www.tbs . i r

Tehran_business_school

ـر  تهران، خیابان ولیعصـــــــــــــــــ

ابتدای خیابان گلستان،پالک۹۳

۸۰ درصد موفقیت من در کسب و کارم در این چند ساله اخیر 

پس از گذراندن دور ههای                 بوده.

 آقای مجید  رضایی مدیرعامل شرکت برتر

DBA   MBAو

 آقای سلطان حسین فتاحی مدیرعامل امـرسان

بیزینس اسکول تهران یکی از قو یترین مدرس ههای کسب و کارایران. 

.هم دانشجوها هم اساتید هم سیالب سهای درسی در        از سطح 

باالیی برخوردار هستن. 
TBS

دوره        برای مــــن مثل یک تولــــــــــد دوبـــاره بود.تـــــا 

اتمـــــــام دوره سرشار از هیجــــان و انگــــــیزه بودم و این 

بخاطر مجموعه و متخصصین تهران بیزینس اسکول بود.

MBA

 آقای سید سهیل شاه طاهری

ایجا شما به جزء تئوری با مهار تهای عملی هم آشنا 

م یشید.قطعا در کارتون خیلی بهتون کمک م یکنه.

آقای سام د رخشانی باز�گر

ارن۳۵ موسسه علـوم و فـنون تـه
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