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سـاختـمان) بازسـازی  و  داخـلی  مـعـماری   ( CMBA گرایـش 

دوره ی جـامـع
 

  راه انـدازی و مـدیريـت کسـب و کـار
در بازار معماری داخلی و بازسازی ساختمان



 

 

 

 

 شـما در این دوره مـعمار نمـیشـوید.
 بلکه به مـدیـری هوشـــمـند، الیــق و مطـمـئن
 بـــرای را ه انـدازی و تــوســعه ی کـســب و کــاری
 ارزشمند در زمینه ی معماری داخـلی و بازسازی

ســاخــتـمان تبـــدیــل میـشـوید

.

.



مدیريت کـالن کسـب و کـار

۲۰۵ ساعـت

برندسازی و مدیريت بازاريابی

مدیريت فـروش

مدیريت منابع انسانی

مدیريت لوجستیک و پشتیبانی

برنامه ريزی و مدیريت پروژه

مدیريت طراحی

مدیريت فنی و اجرایی

مهارت های فردی و مدیريتی

۹ دپارتمان



 

 

رویکردی نــوین و اثربخش در آموزش دوره ی جامـع مدیـريت و

راهبری کسب و کار گرایش معماری داخلی و بازسازی ساختمان 

اسـاتیـد و شـیوه ارائـه

 مدرسان
مدیريت کسب و کار

مـــدرســـان متـخـصــص

در زمیـنه هـای مــدیـريـتی 

 حرفه ی معماری داخلی و 

بــازســازی سـاخـــتـمــان

میهمانان افتخاری
و 

مدعو 

آموزش کاربردی اصول و مفاهیم

 انتقال تجربه

کوچینگ

 مشاوره

شبکه سازی و توسعه ی ارتباطات حرفه ای

۲۰۵ ساعت



 

 

مجید گلپایگانی

فـارغ التــحـصــیل دانـشـگاه صـنـعــتی شــريـف
دکتـرای مدیريـت کسب و کـار از 

مدرس سازمان مدیريت صنعتی 
مــشـاور و مـربــی کــســب و کـار 

Edinbrugh Business School دانـشــگاه                                                                                      انـگلسـتان

حسن مجبوريان

 مـدیـر عـامل شـرکت مشــاوران عـالی ساخـتــمان
 کارشناس ارشد عمران از دانشـگاه صنعتی شريف

 دارای ۲۶ ســال تــجربــه در زمیـنه طراحی مـدیر یت فـنی اجرایـی
 مـطــالـعــات مــالی تـحـلیــل اقــتــصـادی و  تـهیـه ی طـرح های

توجیـهی  پروژه ساختمانی 

بابک اطهری

 تحـصــیـل کــرده ی عمــران با بيــش از ۲۳ سـال ســابـقـه اجـرا و
 مدیريـت در پـروژه های عــمــرانی، نفـت و گــاز و ســاخــت و سـاز

علیرضا غفـاری

مهندس مــکانیـک دانـش آموخـته                       در دانـشـگاه فنـالنـد
مشـاور، مربـی و مـدرس دانـش کسـب و کـاری
با تمرکز بر  مهارت های فردی، رهبری و فروش
با۲۰ سـال تـجـربــه در صـنـعـت ســاخـتـمانی

EMBA

 اسـاتیـد



کامیاب پرنیانچی

شروین زينـلی

کارشناس معـماری فـارغ التحـصـیل دانـشـگاه سراســری بروجــرد
کارشناس ارشد مـدیريت و پــروژه ســـاخـت دانــشــگاه آزاد تـهـران 
دارای گـواهـیـنـامه ی                 از دانـشـگاه آكــســفــورد انـگلـــســتان 
 مـشاور طـراحی و ساخــت پروژه های عـمرانی و معماری شهــرداری 

طـراح و مـجـری پـروژه هـای بازسـازی ســاخـتـمان 

PMP

کارشناسـی ارشد مهنــدسی معماری از دانشــگاه شهید بهـشتیک
مدیر ارشد آتلیه معماری

بيـش از ۲۰ ســال تجربه ی حـرفــه ای طـراحی معـمـاری

فارغ التحـصیـل مهندسی معـماری از دانـشـگاه هنـر تهران
مدیر پروژه در حوزه ی معماری داخلی و بازسازی 

مشاور و مدیر برنامه ريزی کسب و کارهای نوپا در حوزه ی معماری 

وحید قیدی

فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی 

۲۵ سال سابقه فعالیت اجرایی در پروژه های معماری و معماری داخلی 
مدیر ارشد طراحی و اجرای پروژه های معماری 

رضا صابر



پویا سیدین نور

 مـعـمـار، پژوهـشـگر، تحــلیل گـر
  نـویـســنده ی مجـمـوعه کتــب گفــت و گـو با مـعـمـاران و صــد وجـهـی 
 طی مشاوره و تعامل حرفه ای با معماران و سازندگان مـطرح، تجـربه ی 
 ارزشمندی پيرامـون توسـعه ی پایدار کسـب و کار و تحلـیـل راهـکارهـای

مرتبـط در صنـعـت ساخـتمان و مـعــماری کسـب کـرده  اند
 مدیر مسـئول رسـانه ی آرکـالب 

با حضــور مـــهــمانــــان افتـخـاری و بـیــن المــللی

جالل حسن خانی

 اســتـراتــژيـســت برنـدسـازی در صـنـعـــت ســاخــتــمان و مـعــماری
دانش آموخته ی عمران، روانشناسی و                 گرایش مدیريت  بازاريابی
 تجربه برنامه ريزی، مشاوره و مدیريت برند و راهکـارهای برندسـازی و 

بازاريابی در صنعـت ساختـمان
مدیرعامل شرکت حس یک نگاه

MBA



 

 

 دوره ی جامع                    گرایش معماری داخـلی و بازسـازی ساخـتمان تنها دوره ی

 رسـمـی مـدیـريت کســب و کار –                 – با تــمرکـــز بـر بـــازار مـعـماری داخـلی و

 بازسازی است که ابعاد مختلف یک کسب و کار حرفه ای در این خصوص را در نظر

میگیرد

و روز  دانـش  بر  منطبق  اثربخش  و  نوآورانه  رویکـردی  اساس  بر  ارائه   شیوه ی 

است موفق  تجارب  انتقال 

کنندگان شرکت  برای  دوره  انتهای  در  کار  و  کسب  توسعه  و  راه اندازی   مشاوره 

گردیده است لحاظ  فردی  بصورت 

و کاری  و  کسب  مهارت های  تقویت  محوريت  با  انحصاری  و  ویژه   رویدادهایی 

 توسعه ی ارتباطات مـــوثر با افــراد تاثیـرگـذار در صنـعـت ساخـتـمان و مـعمـاری

برنامه ريزی شده است

  مــصاحـبه و معـرفـی رسمی فــارغ  التـحـصـیـالن و کــســب و کــار حرفــه ای شـان 

 به بــازار هــدف و جامعـه ی معـماری و سـاختمانی کشـور پس از اتمام موفـقیـت

آمیز دوره از سوی مدرسه ی کسب و کار صنعت ساخـتمان تهیه  می شود

CMBA

MBA 
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ویژگی های منحصر به فرد



 

 

 شــکل گیری بينــشی جامــع در حــوزه ی کسب و کار معــماری داخــلی و بازسـازی

ساختـمان در ایران

 هوشــمنــدی در خلــق و تــوســعه ی اصولی کســب و کار در زمیــنه ی مــعــماری

داخلی و بازسـازی ساختمان

حصول و  افزایش آرامش و اطمینان در راهبری کسب و کار

 تهیه نقشه راه برندسازی و توسـعه کسب و کار در بازار معماری داخلی و بازسـازی

ساختمان

 اشـــراف به مســائل مدیــريتی، اقتـصادی، بازاريابی، برنــدسـازی، روانـشـناسی،

حقـوقی، فـنی و هنری کسـب و کار در زمـینه ی معماری داخلی و بازسازی ساختمان

 کسـب درآمد روزافــزون در بازار فـعــلی و آتی ایران با تمـرکز بر حوزه ی مــعمــاری

داخلی و بازسـازی سـاخـتمان

رضـایت شــخــصی و سازمـانی از کـار و زنـدگی

کسب اعتبار در بازار حرفه ای صنعت ساختمان

ارزش آفرينی و ماندگاری در صـنعت ساختمان

ارزش ها و دستاوردهای دوره



CMBA 
گرایش معماری داخلی و بازسازی
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خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک ۵۱ 

۱۴۱ ۰۲۱ داخـــــلــــــی   -  ۸۴  ۳۶۰ 
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