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School

دوره جـامع مـدیريت کــسـب و کـار
 ویـــژه ســــاخــت و ســاز شـــــهری

C m b a . i r



یاه تراهم هعسوت
مدیريتی و  فردی   

در اجرایی  و  فنی  مدیريت   
شهری ســـــاز  و  ســاخــت 

 
 

 

 

در قراردادی  و  حقوقـــی   نکات 
شهری ســــــــاز  و  ســــاخــت 

 ۵۲ ساعت 

۴۶ ساعت

 ۹۴ ساعت 

 ۱۶ ساعت 

۱۲ ساعت 

 ۳۲ ساعت 

 تحلیل بازار مسکن و مدیـريت
سرمایه در ساخت و ساز شهری

برنـدسـازی و مـدیـريــت برنـد
 در ســاخـت و ساز شـهـری

 ۸ ساعت 

مــدیـريــت فـروش ســاخـتـمان
 در ســاخـت و ساز شـهـری

 مــدیريــت پـروژه و ســازماندهی در
سـاخــــت و ســاز شــهری



 
 
 
 

به ابـــعاد مـختـلف، کسـب و کـار سـاخـــتمان ســازی به صــورت حرفـه ای

طسوت  هرود نیا .دزادرپیم زاس و تخاس رازاب زور تاقافتا اب قبطنم و

 

ی هبرجت  صخشم ییاه شخب رد کی ره هک سردم زا شيب

 

اجرایی باال و بينشی اصولی هستند، برگزار میشود.

هک یرهش زاس و تخاس ی هژیو راک و بسک یا هفرح تيریدم ی هرود

 

مخاطبان از  دسته  آن  به  است  ارائه  قابل  آنالین/حضوری  بصورت 

 

پيشنهاد میگردد که ساختمان و ساخت و ساز را به عنوان یک کسب و کار

 

.دنديزگرب یا هفرح و تدم زارد

 

 

دوره جامع CMBA  گرایـش ساخت و ساز شـهری، تنها دوره ی مدیـريت و
و راهبری کسـب و کار در صنعت ساخـتمان  است که ویژه ی ساخـت و ساز 
امروزی توسـط مـدرسـه کسـب و کـار صـنعـت ساختـمـان طـراحی شـده و

به تناوب برگزار می گردد.

این دوره که مجموعا شامل ۲۶۰ ساعـــت آمـــوزش و انتـقال تجــربه و در
قالـــب ۷ دپارتـمان مــجـزا ( مالـــی و اقتـصــادی، برندسـازی و فـــروش،
حــقـــوقی و قـــراردادی، مــدیـــريت و ســـازمــاندهی، فــنی و اجـرایــی،

توسعه ی فردی و مدیـــريت توســــعه ی کالن کســب و کار ارائـه میگـردد.  

دارای۲۰

CMBAمعرفـی دوره جامـع                       گرایــش ساخــت و سـاز  شـهری



سازندگان 
سرمایه گذاران 

 

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک 51 

  راه انــــدازی، مــدیريــت، راهـبــری و تــوســـعــه ی کســب و کــــار در
 ساخـت و سـاز شـهری با نــگاهـــی اصـولی، عـلــمی و هوشــمنــدانه

منـطــبق با بــازار ایـران

 افـزایــش روز افــزون و پـایدار سـود اقـتــصـادی (هم در هــر پــروژه ی
ساخــتـمـانی و هـم در ســود ســاالنـه و دراز مــــدت کـــسـب و کـــار

 کسـب بـینش، مهـارت، دانـش و تجـربه ی مدیـريتی ساخـت و سـاز و
بکارگیـری آن در رشـد کسب و کار

  تـهیـه ی نـقــش راه تـــوســعـه ی کـسـب و کــار و مــدیـريت بــرنـد در
ساخت و ساز شهری

(

ن گا ند ز سا

سرمایه گذاران

 عالقه مندان به راه اندازی، مدیريت و توسعه ی کسب و کار حرفه ای در

حوزه ی ساخت و ساز شهری

مخاطب

اهداف / دستاوردها

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک۵۱ مجتمع تعالی (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

خلق و توســـعـه ی اعتبــاری مــاندگار در صـنعــت ساخــتــمان



سازندگان 
سرمایه گذاران 

 

Cmba.irخیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک 51 

 دوره های جامع                   ساخت و ساز تنـها دوره ی مدیريت و راهـبـری

 کسـب و کـار در سـاخـت و سـاز شـهـری اســت که ورای مــبـاحـث فــنی

 ساختـمان به ابـعاد مـختلف کســب و کـار ساختــمان سـازی از منـظر

مدیريتی میپردازد

 این دوره بيـنشی جامع، دانشی به روز و مـهارت هایی کاربردی را برای

مدیران عامل در حـوزه ی ساخت و ساز شهری به همراه خواهد داشت

محتوای دوره مبتنی بر چهار بخش است: 

 ارائـه ی مـفاهـیم و اصـول 

بکـارگیــری اصـول و مـفاهـیــم در سـاخـت و سـاز شـهری 

انتقال تجربه توسط افراد خبره و متخصص در هر بخش 

مثـال های متـنوع و تحـلیل پـروژه ها 

 شـیوه ی تدريـس مـبتـنی بر اسـتـانداردهای بيــن الملـلی و بـصـورت

تعاملی است

CMBA

.

.

.

ویژگی های منحصر به فرد

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک۵۱ مجتمع تعالی (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School



سازندگان 
سرمایه گذاران 
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 در طـول فرآیـند آمـوزش، هماهنـگ کننده ی کالس و مسـئول آموزش 

 برای حصول اطمینان از رضایت خاطر شرکت کنندگان، ارتباط مستمر

با دانش پژوهان دارند

تمامی فایل های آموزشـی و کمک آموزشی از طريق پنل کاربری دانش

 پژوه قابل دسترسی است

 شرکت کنـنده گان در دوره ی جـامع                     گرایـش سـاخت و سـاز، از

 مشاوره های تخــصـص در حـوزه های مـختـلف کسـب و کار بـصـورت

رایگـان  بهره مند میشوند

              فارغ التحصیالن پس از شـرکت در دوره جامع و دريافت اعتبار

 جزو اعضای ویـژه ی خانـواده مدرسه کسـب و کار صـنعت ساختــمان

    شـمرده شـده و از مـزایای مــنـحصـر به فـردی بهـر ه مــنــد میـشــوند

 (برای دريافت اطالعات بيشتر در این خصوص با مشاور ارشد مدرسه

کسب و کار تماس بگیريد

CMBA

CMBA

(.

.

.

.

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School



سازندگان 
سرمایه گذاران 
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 دوره جامع                    گـرایـش سـاخت و سـاز به آن دسـته از مـخاطـبان

 پيـشـنهاد میـگردد که سـاختـمان سـازی را به عـنوان یک کـسـب و کار

حرفه ای و ادامه دار در نظر دارند

 دارا بودن دانـش و یا تجربـه ی اولیـه در صنـعت ساختمان و فـعالیت

 جدی در پروژه های ساختمانی به عنوان پيش نیاز و افزایش اثربخشی

پيشنهاد میگردد

CMBA

.

.

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

توصیه مهم



مدیريت حرفه ای کسب و کار در صنعت ساخت و ساز (از منظر برندینگ)

راهکار های تبلیغات و                           اصولی در صنعت ساختمان

آشنایی با اصول بازاريابی  و تبلیغات

بکارگیری هوشمندانه اینترنت و شبکه های اجتماعی در صنعت ساختمان

یرهش زاس و تخاس رد یزاسدنرب هار ی هشقن نیودت

زاس و تخاس ی هزوح رد قفومان و قفوم یاه لاثم حيرشت و لیلحت
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داخلی  و 141 021-84360 

 برندسازی  و مدیريت برند
در ساخـت و ســاز  شــهری

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 

دپارتمان

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

برندیـنگ



 

 
 

 51

 و  84360- 

Cmba.ir

CMBA.ir

تحلیـل بـازار مســکـن و
مــدیـريـــــت ســرمایـه
در سـاخت و ساز شهری

 دپارتمان

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 

آنالیز مالی ساخت و ساز، محاسبه هزينه ها و درآمد ها، تعیين شاخص های اقتصادی و تحلیل های آن

آشنایی با شیوه های تامین مالی در پروژه های ساختمانی 

تحلیل بازار مسکن

مشاوره رایگان تخصصی به مسائل شرکت کنندگان 

تحلیل ابعاد کسب و کار ساختمان سازی با نگاه استراتژيک به مسائل مالی و اقتصادی 

بررسی امکان سنجی و توجیه پذیری پروژه های ساختمانی 

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

 



 

  

 

نکات حقوقی و قراردادی
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 02184360 140

نکات حقوقی مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و ساز

نکات حقوقی و قراردادی در پيش  فروش ساختمان

ريسک های مشارکت در ساخت

قوانین کار، بيمه، حوداث، حل اختالف و ...

رویه های قانونی درمورد ضوابط ساخت و ساز شهری (از مجوز ساخت تا پایان کار)

حل اختالف و داوری در قراردادهای ساختمانی

 در ساخـت و سـاز شـهری

دپارتمان

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 

 آشنایی با فرآیندهای حقوقی در ساخت و ساز شهری

نگارش هوشمندانه و اصولی انواع قراردادهای مهم در ساخت و ساز شهری

 رویه های قانونی پيرامون سرمایه گذاری در ساخت و ساز

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School



ارائه مشاوره تخصصی برندسازی و مهندسی فروش ویژه پروژه های ساختمانی شرکت کنندگان

اختمان سازی و فروش هوشمندانه؛ راهکارها و                  های فروش حرفه ای  س

 

آشنایی با اصول بازاريابی  و تبلیغات   

 بکارگیری هوشمندانه اینترنت و شبکه های اجتماعی در صنعت ساختمان 

یرهش زاس و تخاس رد یزاسدنرب هار ی هشقن نیودت

زاس و تخاس ی هزوح رد قفومان و قفوم یاه لاثم حيرشت و لیلحت

توسعه ی کسب و کار ساختمان سازی در بازار ایران 

 تعامل حرفه ای با مشاوران امالک 

تکنیک
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داخلی 140 و 141 84360- 

Cmba.ir

CMBA.ir

مدیريت فروش ساختمان
در ساخـت و سـاز شـهری

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 

دپارتمان

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

برندیـنگراهکار های تبلیغات و                           اصولی در صنعت ساختمان

 

 



 
 

 

مدیريت فنی و اجرایی  

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک 51 

داخلی 140 و 141 021-84360 

Cmba.ir

CMBA.ir

در ساخت و ساز شهری

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک۵۱، مجتمع تعالی صنعت ساختمان (خانه عمران)   

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

 

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 

مدیريت فرآیندهای اجرایی ساختمان (از تجهیز کارگاه تا تحویل)

مدیريت هوشمندانه و نظارت بر فرآيندهای معماری ساختمان

راهکارها و تکنولوژی های نوین در اجرای ساختمان

نکات مهم و به روز در اجرای ساختمان

ایمنی و راهکارها

کنترل/نظارت فنی و اجرایی برای سازندگان (مدیران ِعامل)

مرور ویژگی های فنی و اجرایی ساختمان های فاخر (بصورت به روز)

دپارتمان



 
 

 
 

 

 
 

مــــــخــــاطـــــبـــان دوره

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک 51 

داخلی 140 و 141 021-84360 

Cmba.ir

CMBA.ir

واقعیت ها، مفاهیم و به کارگیری مدیريت ريسک در پروژه های ساختمانی

مدیريت منابع انسانی در پروژه های موفق ساختمانی 

مستندسازی و مدیريت دانش

مشاوره ی تخصصی انفرادی

روش های کابردی آزمایشگاهی کنترل کیفیت در پروژه های ساختمانی 

تدوین استراتژی اجرا 

مروری براستاندارها و مفاهیم کاربردی مدیريت پروژه 

مدیريت بحران در پروژه های ساختمانی و درس های آموخته شده از نمونه های موردی 

اصول کنترل، تضمین و مدیريت کیفیت مراحل و بخش های مختلف ساختمان 

متره و برآورد از منظر مدیريتی 

کنترل پروژه و مدیريت زمان 

مدیريت پروژه  و سـازمانـدهی
در ســاخـــت و ســـاز شـــــهری

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 
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دپارتمان



 

رهبری در مقابل مدیريت

اصول رهبری استراتژيک

ناریدم ی هژیو یتاطابترا یاه تراهم

یطابترا رظنم زا میت ی هنیهب تيریدم

هلئسم لح یاه تراهم

تفکر سیستمی

 

 

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک 51 

داخلی 140 و 141 021-84360 

Cmba.ir

CMBA.ir

توسعه ی مهارت های
فــــردی و مـدیـريــتی

آمــوزشـــی هــای  فـــصــل  ســــر  و  مـــحــتـــوا 

شخصیت شناسی، تحلیل شخصیت و اتخاذ رویکرد موثر در تعامل

دپارتمان
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اساتید

حسین حکیمی 
تحصیل کرده ی مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۷ سـال سابـقه کار در ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی
۱۹ سال معـاون فنی و نوسازی اداره کل درآمــد شهرداری تهران

 ۲۰ ســـال تدريس در دانشگاه

بابک اطهری  
 تحصیـل کرده ی عمران با بيـش از ۲۳ سال سابـقه اجرا و
 مدیريت در پروژه های عمــرانی، نفت و گاز و ساخت و ساز

شــــهری

بهـنام قريـشـی

 
مهدی امینی فرد 

 تحصیل کرده ی عمران  دانشکده فنی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اراک

رئـــیس هــیئت مدیره شـرکت بهـسازان بتــن و فـوالد 
                                            مدیر ارشد بخش سیویل شرکت مشاورين ماد

 ۲۰ سال سابقه فنـــی و اجـــرایی پــروژه های صــنعتی و شهری
پایه ارشد نظام مهندسی تهران با صالحیت طراحی و  نظارت و اجـرا

سیامـک نجـفی 

   کارشــناســی ارشــد سـازه از دانــشــگاه تـهران
مدیريـت پـروژه و ساخـت از دانشـگاه شهیـد بهـشـتی 
با تجربـه ی سـال ها مدیـريت پـروژه های ساختمانی
 مــــشــاور ســازه ی پــروژه هــای فـــاخــر عـمــــرانی

 مدیرعـامل شـرکت ساخـتـمانی رازيانه طـرح تـهران 
عــضــو هــیـئـــت علــمـی مــدرســــه کـسـب و کــار

پرستو محمدی  

از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  HSE کارشناسی ارشد مدیريت
 ۱۰ سال سابقه کار اجرایی در گروه خودروسازی سایـپا و کارخانجات 

گروه شســتا مــدرس
 مشاور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظـت فنی و بهـداشــت کار 

وزارت کـار و تعـاون

                                                                            طراح ارشـد ژئوتکنیک
 (پایدارسـازی گودفـارغ التحـصیل کارشنـاسی ارشد ژئوتکنیک از

) دانشگاه علم و صنعت ایران
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پویا سیدین نور  
مدیر عامل شرکت حس یک نگاه

MBAفارغ التحصـیل مهندسی عمران  
گرایش مدیريت مارکتینگ و روانشناسی

استراتژيست بازاريابی و برندسازی
  ۱۵ سال تجربه در صنعت ساختمان  

مجید گلپایگانی
 فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شريف

دکترای مدیريت کسب و کار از انگلستان

استاد سازمان مدیريت صنعتی

ساالر قنبری
مشاور ارتباطات بازار یابی و برندینگ

فارغ التحصیل مهندسی عمران
با ۱۴ سال تجربه

حسن خورشیدی حسن مجبوريان
 مدیر عامل شرکت مشاوران عالی ساختمان

 کارشناس ارشد عمران از دانشگاه صنعتی شريف
 دارای ۲۶ ســال تــجربــه در زمیـنه طراحی مـدیر یت فـنی اجرایـی
 مطالعات مالی تحلیل اقـتصادی و تـهیه ی طـرح های  توجیــهی

پروژه ساخـتمانی

دانش آموخته رشته صنایع با ۴۰ سال تجربه
در بــخـش های مدیريـت پـروژه های صـنعـتی و ساختـمانی
تحلیلگری اقتصادی، سرمایه گذاری، تهیه طرح های توجیهی

و فعالیت در بورس 
دارای ســابــقه تـدريـس ده ها دوره کاربردی در زمیـنه های
مــدیـريــت پـروژه و نــرم افــزار کـامـفار در خــانـه عــمـــران
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علیرضا بهشت آیين
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه امالک

DBA و MBA دانش آموخته ی

با ۱۵ سال تجربه در صنعت ساختمان



  

   

 
بهمن حاجی علی بگی

                      دانش آموخته ی مدیريت بيمه و تامین اجتماعی

 با ۳۰ سال تجربه ی تخصصی

مدرس قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

بهزاد مرادی
 دانش پژوه دوره ی دکتری حقـوق عـمومی، مدرس رسـمی روابـط

کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر حقوقی و همکاری

  های علمی بين المللی موسسه کار و تامین اجتماعی، معاون

 سابـق ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های مرکزی و

تهران

دکترای اقتصاد مهندسی عمران

فارغ التحصیل مهندسی عمران و MBA گرایش مدیريت اجرایی

کارشناس رسمی دادگستری

عضو هیئت مدیره نظـــام مهندسـی ساختمان استان تهران

عضو هیئـت علمی مدرسـه کسب و کار صنـعت ساختــمان

منوچهر شیبانی اصل

آروین  آشفته
رييـس هیات مدیره شــرکت تصــمیم یارحامـــی پویا

MBA کارشناس ارشد

سی سال در حوزه مشاوره مهندسی ، سیستمی و مدیريتی

مشاور شرکت ساختمانی  آ س پ

مدرس تفکر سیستمی

۱۰

مدیر آتلیه طراحی شرکت مشاور شاخص ستون پارسیان

 با بيش از        سال سابقه

مصطفی کمیلی
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۱۴۰ ۰۲۱ داخـــــلــــــی   -  ۸۴  ۳۶۰ 

C M B A . i r C m b a . i r

خیابان سهروردی، باالتر از مطهری، خیابان باغ، پالک ۵۱
مجـــتمــع تعـالی صـنعـت سـاخـتـمان (خــانـه عـمـران)


