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•MBAعمومیMBA General –
•MBAهوانوردیMBA Aviation –
•MBAمالیBA Financial -
•MBA نفت وگاز-MBA oil and gas 
•MBAمدیریت پروژه-MBA Projects Management 
•MBAمدیریت شهری-MBA Civil Management
•MBAمدیریت نوآوری-MBA InnovationManagement 
•MBA تحقیق و توسعه-MBA R and D Management
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•DBA بدون گرایش-DBA General 
•DBA گرایش مالی و مدیریت سرمایه گذاری–DBA Finance 
•DBAبازاریابی-DBA Marketing
•DBA مدیریت استراتژیک-DBA Strategic Management
•DBA مدیریت پروژه-DBA Management 
•DBA فناوری اطالعات-DBA Information Technology
•DBA توسعهمدیریت تحقیق و-BA R and D Management
•DBA مدیریت نوآوری-DBA innovation Management 

:تخصصیبا گرایش های  DBAبرگزاری دوره های

:تخصصیگرایش هایباMBAدوره هایبرگزاری

گواهیاعطاباهمراهMBAارشدکارشناسیدوره
MBAدوودانشگاه تهراناز کوتاه مدت

دانشگاه هایاز کارشناسی ارشد
وارناومتروپلیتنکاردیف

(متروپولیتنکاردیف -وارنا )MBAالمللیدوره بین 

آلاللجاز باالتر ،کارگرشمالیخیابان-تهران:ینشان 
تهران،دانشگاهفنیدانشکده هایپردیساحمد،

مکفهطبقهمکانیک،مهندسیدانشکدهجدیدساختمان
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آموزش تخصصی نرم افزارهای
مراکز که توسط مهندسی  

توسعه مهارت های مهندسی 
دانشکده ها، در شعب 
ر و پژوهشکده های زیمؤسسات 

فنی برگزار پردیس مجموعه 
و از مهمترینلیستی می شود و 

نرم افزارهای پرکاربردترین 
.را شامل می شودمهندسی 

همکاری سازمان  دوره  ها با این 
جهت مهندسی  ساختمان نظام  

ارتقا و تمدید پروانه نظام 
مهندسی و در هفت گروه زیر 

عمران -1: برگزار می شود
شهرسازی-3معماری   -2
نقشه برداری -5ترافیک  -4

تاسیسات مکانیکی-6
تاسیسات الکتریکی -7

مهارت های مهندسی مراکز توسعه 
واحدهای اقماری مرکز آموزش های 

عالی تخصصی در واحدهای زیر 
ه  باشند کمجموعه پردیس فنی می 

به دوره های کوتاه مدت 
دوره های بلندمدت و ( ساعت۲۰زیر)
و از حیث محتوا به( ساعت2۰باالی)

مهندسی و نرم افزارهای دو گروه 
مهارت های کاربردی و کارگاهی 

.تقسیم می شوند

ای تربیت مدیر و متخصص بر 
پروژه های مختلف از طریق 
آموزش علوم و فنون مدیریت
پروژه با تاکید بر روش های 

احث بر پایه تلفیق مبنظام گرا 
یه آکادمیک و عملیاتی به کل

ور افرادیست که تمایل به حض
فعال در پروژه های اجرایی 

.می باشندکشور را دارا 

منظور تربیت این دوره به 
مدیران توانمند، خالق و 

صاحب سبک با توانایی حل
مسئله در شرایط پیچیده 

این در . استطراحی شده 
و رقابت در ارزش آفرینی دوره 

ران برای مدیبین المللی فضای 
ردی فعال کشور به شیوه کارب

.  و برگزار می شودتبیین 

ساعت 250با  MBAدوره
آموزش، ارائه راهکارهای 
د عملی و کاربردی برای بهبو
ر عملکرد افراد در کسب و کا

بر دروس سرفصل . است
مطالعات روز و اساس مباحث 

موردی شرایط واقعی در 
صنعت و بازار طراحی و 

.بازآفرینی شده است

www.Aparat.com/CATPwww.Instagram.com/engcatp

دورهگواهی نامهDBAسالهیک

دورهگواهی نامهMBAمدتکوتاه

آموزشیدورهدر موفقیتگواهی نامه

آموزشیدورهدر شرکتگواهی نامه

نامه ها گواهی انواع 

مهارتهایمهندسی دورهعالیمدیریتپروژه MBAدورههای نرمافزارمهندسینظاممهندسیدورههایDBAدورههای

.ما را در اینستا دنبال کنید.ما را در آپارات دنبال کنید

https://catp.ut.ac.ir/fa/service/2/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87

