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مدرسه کسب و کار معماران ایران
است Business Schoolیک « ی کسب و کار معماران ایرانمدرسه»

ماری، وکار معمند به کسبکه با هدف توانمندسازی افراد فعال و عالقه
.ساختمان و شهرسازی تاسیس شده است
کهار ومدرسهه کسهب»تواند در هر فردی با هر موقعیت و شرایطی می

هایی بپردازد که منجهر بهه افهشای به یادگیری مهارت« معماران ایران
خصهی های شای و تغییر نگرشوری کار، بهبود سبِک زندگی حرفهبهره

رین او در محیط کسب و کار شود و با ایجاد ارتباط و مشارکت با سهای
.پیشرفت شغلی خود را تضمین کند

مدرسهه کسهب و کهار »تهرین دییهب بهرای حضهور در نخستین و مهم
ِز هایی اسهت کهه منطبهر بهر نیهاِز روآشنایی با مهارت« معماران ایران

حرفه است و آمهوزِش دانشهگاهی کمتهر فرپهت پهرداختن بهه آن را 
.ز استها نیاداشته، اما برای تثبیِت جایگاه در حرفه، به شدت به آن



باورها و ارزش ها
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:بر این باور است« مدرسه کسب و کار معماران ایران»
تراتژی ی یهک اسهبلکهه نتیجهه, پیشرفِت شغلی تصادف نیسهت•

.هوشمندانه است
بههرای تثبیههِت جایگههاه و درخشهه  در حرفههه، انتخههاِ  گههرای  و•

.تخصص ضروری است
توان مایی واقعی در توانهایی خلهِر وهروت اسهت و نهه در وهروت •

.اندوخته
هها، از ههوش ¬اهمیت مهارت های ارتباطی در پیشهرفت انسهان•

.بیشتر است
کارمنهِد »می توان مهارت های به دسهت آورد کهه مها را از حایهت •

.هدایت کند« بودنکارآفرین»به سوی « بگیرحقوق
ازمان هها بهه اگر توانمند شویم به دیگران وابسته نیستیم، بلکه س•

.ما وابسته خواهند بود
...میتوان آینده را طراحی کرد•



اهـداف دوره
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-بههههها دورهA-MBAتفهههههاوت دوره ی 
دانشههگاه ههها و سههایر مراکههش  MBAهههای

آموزشی در این است که عموما مخاطبهان 
را طیههگ گسههترده ای از MBAدوره هههای 

دانشههجویان بهها زمینههه هههای مختلههگ 
جها تحصیلی و کاری در بر می گیهرد و از آن
ه که اساس دوره های کسب و کار بر مطایع
بههه )نمونههه هههای مههوردی اسههتوار اسههت 

، زمانی ایهن (است Case-Baseاپطالح 
فرپههت یههادگیری حههداکثر اوربخشههی را 
خواهد داشت که دانشجویان از یک حرفه
پههریرش شههوند و نمونههه هههای مههوردی، 
تجههار  و راهبردههها معطههوف بههه حرفههه 

.انتخا  گردند
ر این دوره بها بررسهی دقیهر شهرایط دفهات

ر منظهوشناسی حرفهه و بههمعماری، آسیب
کههردن نیههاِز دفههاتر معمههاری بهها نشدیههک
ه های نیروی کار جوان، نسهبت بهتوامندی
هههای ریههشی و طراحههی گههرای برنامههه

نها و تخصصی اقدام نموده که با فراگیری آ
ت و عمر بخشیدن به آنها از طریر تجربیها

ههههای شخصهههی، فرپهههِت پهههژوه 
بیت آفرینی افراد در حرفه در قایب تثنق 

دفتهر شخصهی یها همکهاری بها دفهاتر بهه 
. رسیدباالترین حِد خود خواهد

MBA(Master of 
business administration)

ای آموزشی و کاربردی دوره
ی اسهههت کهههه مجموعهههه

هها و ای از دانه گسترده
ههههای فهههردی و مههههارت

سازمانی را بهرای مهدیریت 
هههها و پیشهههبرد سهههازمان
.گیردمیبر کار دروکسب
شههههههههاید MBAی دوره
ی تهرین دورهشدهشناخته

تحصهههیالت تکمیلهههی در 
این دوره حهاوی . دنیاست
ای بههرای ای حرفهههبرنامههه
اسهههت کهههه بهههه افهههرادی

کههار، وکههارآفرینی، کسههب
تجهههارت و بههها مهههدیریت 

.اندمشغول
MBAکه امروزه علت این
ای درخشان در میهان رشته

هاسههت ایههن تمههام رشههته
است که بازار کسب و کهار
هههههرروز بههههه سههههمت 

.دروشدن پی  میرقابتی



ما 
ایمان داریم، 

می توانیم 
این بار، 
آینده را 
طراحی 

...کنیم
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اگر شما در یکی از دسته های زیر جای می گیرید، گرراندن دوره
A-MBAیکی از ضرورت های آموزشی شماست:

ان را اویویت شما، کارآفرینی است و قصد دارید کسب وکهار خودته•
.راه اندازی کنید

ب عالقه و توانمندی شما در حرفه همگرا نشده و در هیاهوی مشاغ•
.ایدهدف ماندهمتنوِع حرفه، سردرگم و بی

ا عالقهه در ِسَمت مدیریت یا سرپرستی مشغول به کار هستید و یه•
.دارید چنین موقعیت هایی را به دست آورید

یست و تان راضی کننده نکیفیت ارتباط شما با همکاران یا مدیران•
.سعی در بهبود روابط شغلی خود دارید

دانید و بنابراین اگر خود را متعلر به یکی از دسته های بیان شده می
از کنیهد، بهتهر اسهت« ارزش آفرینی»تمایب دارید در کسب و کار خود 
( ویهژه ی معمهاران MBA) A-MBAفرپت یادگیری کهه در دوره ی
.فراهم آمده است، استفاده کنید

نه تنها شـما را از A-MBAآموختگی از دوره دانش
نـد، دیگر داوطلبان شغل های گوناگون، متمایز می ک

دانش بلکه نشانه ی انگیزه ی درونی شما برای کسب
.و موفقیت برای کارفرمایان خواهد بود



الِبس دورهـسی
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STRATEGIC MANAGEMENT

.هر شرکت و دفتر معماری با اهداف و مقاپد خاپی شکب می گیرد
سوایی که هر مدیر یا فهرد در سهازمان بها آن روبهرو اسهت چگهونگی 

فی آیا اپال الزم است هدف یا اهدا.دستیابی به اهداف سازمانی است
ی دفتر داشته باشید؟مسیر و نقشه راه چیست و چه باید کرد؟چه زمان

خ معماری خود را می توانید تاسیس کنید؟ و هشاران سوال بهی پاسه
ر مشابه اینها که در این درس پاسخی برایشهان خواهیهد یافهت و به
یهد طراحی و تدوین استراتژی کسب و کار شخصی خود مسلط خواه

.شد
ارائهه خواههد شهد و ارزیهابی آن ( جلسهه5)ساعت 15ین درس در ا

ده بصورت پروژه محور و موور در کسب و کار کنونی شما تعریهگ شه
.است

15h

مدیریـت استراتژیــک



HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

کافی موضوعی است که عمدتا ادعا داریم که به اندازه" منابع انسانی"
ر معماری اما به محض اینکه نسبت به تاسیس دفت.به آن اشراف داریم

ان مستقب اقدام می کنید،حجم زیادی از سواالت بی جوا  به سهراغت
...می آید

؟چهه چه کسی را باید استخدام کنم؟به چند نفر نیروی کهار نیهاز دارم
ی انتظاراتی بایهد داشهته باشهم؟چطور مصهاحبه کهنم و چهه سهواالت
ها چهه بپرسم؟با افت راندمان نیروهای انسانی و درخواست استعفا آن

کنم؟
( جلسه6)ساعت و 18رفتار سازمانی در +درس مدیریت منابع انسانی

.ودبا بررسی کیس های گوناگون پاسخگوی سواالت شما خواهد ب

18h

منابع انسانیمدیریـت 



ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

درس مدیریت رفتار سازمانی از دروس مهم مدیریتی است کهه هههن 
. شما را برای داشتن تفکر سازمانی آماده میکند

واالت مدیریت رفتار سازمانی توان پاسخ گویی به تعداد زیهادی از سه
چرا این نمایشگاه آن طهور کهه بایهد برگهشار نشهد؟ چهرا . شما را دارد

ریشی شده دفتر معماری طی سال گرشته نتوانستیم به اهداف برنامه
...دست یابیم؟ و 

عمار کنار تاکنون اتفاق افتاده است که، توانایی خود را به عنوان یک م
پس بگرارید و این بار از دید یک کارمند به سازمان نگاهی کنید و سه

!در جایگاه یک مدیر به توجیه رفتارهای فردی بپردازید؟
( جلسه6)ساعت و 18مدیریت منابع انسانی در +درس رفتار سازمانی
.ارائه خواهد شد

18h

رفتــار سازمانی



٪ آموزش معماری روی فرآیند طراحی متمرکش است ، اما بعد 90گرچه 
از فارغ ایتحصیلی است که متوجهه خواهیهد شهد بهرای رسهیدن بهه
.یداهدافتان مهارت های بسیاری را باید با پروسه طراحی ترکیب کن

مراکره با مشتریان از جمله مهارت های اپلی یک طراح معمهار مهی 
یجه باشد و در هر شاخه ای از حرفه معماری که فعال باشید به این نت

خواهید رسید که مراکرات در پروژه های معماری اجتنا  پریر هست
رفهه و همین موضوع به شما وابت میکند که برای موفقیت در این ح

.باید به یک مراکره کننده قوی تبدیب شوید
با تمهرین ههای ( جلسه5)ساعت 15درس اپول و فنون مراکره در 

گروهی و طرح کیس های مختلگ به آموزش تکنیک ههای کهاربردی 
.مراکره موفر میپردازد

NEGOTATION TECHNIQUES15h

اصول و فنون مذاکره



ر برند ، چیشی فراتر از یک نام تجاری یا یوگو و امضای یهک معمهار به
مدارک پروژه هاست و برندسازی کاری نیست که در مدت محهدود و 

.بدون دان  کافی انجام شود
و تها برندینگ قبب از شروع یک فعاییت جدِی حرفه ای آغاز می شود

.آخرین روز آن فعاییت،پابرجاست
چرا برندسازی در : حتما در ههن شما هم دغدغه هایی وجود دارد که 

حرفه معماری مهم است؟شما به عنوان یک معمار دقیقها چهه کسهی 
ا هستید و چه جایگاهی دارید؟قصد دارید کدام دسهته از مخاطبهان ر

...جر  کنید؟ و 
پاسخی اپویی و کهاربردی ( جلسه5)ساعت 15در درس برندینگ با 

.برای دغدغه هایی از این دست خواهید یافت

BRANDING15h

برندینگ در حرفه معماری



ی انجام حفظ رابطه حیاتی بین عملکرد مایی کسب و کار شما و توانای
مکان ا" مدیریت مایی"ماموریت ها و دستیابی به چشم اندازتان،بدون 

.پریر نخواهد بود
و " داداع"هدف از مدیریت مایی موور این است که بتوانید با توجه به 

پیاده سهازی یهک فراینهد مهنظم بهرای بررسهی و تجشیهه و تحلیهب، 
اری تصمیمات خوبی در مورد کسب و کار خود بگیرید و به اهداف تج
رش خود برسید؛اهدافی همچون افشای  سودآوری ، رشد شرکت، گست

...بازارهای جدید یا موارد بیشتری از این دست
روش ههایی بهرای ( سهاعت12)جلسهه 4در درس مدیریت مایی بها 

.طراحی موور این فرآیند و نحوه کارکرد دان  مایی خواهید آموخت

FINANCIAL MANAGMENT12h

مدیریت مالی دفاتر معماری



اری از نبود مدیر فنی یا هماهنگ کننده فنی در دفاتر معماری در بسهی
. مواقع سبب پیچیده شدن بسیاری از کارها شده است

ر ضعگ موجود در فضای کسب و کار برای تربیت فردی کهه عهالوه به
و مهارت های تخصصی برای تطبیر نقشه های معماری، تاسیسهات
سازه، با مهارت های فردی مانند توان مهراکره، اقنهاع کهردن و ارائهه 
مستندات بتواند در تمهامی مراحهب قهرارداد، طراحهی و اجهرا پهروژه 

اشی از بسیاری از خسارات ن. یکپارچگی ایجاد کند کامالً مشهود است
.پروژه ها در دفاتر، به دییب عدم وجود مدیر فنی رخ میدهد

ه با هدف تسهیب مدیریت فنی پروژ( جلسه5)ساعت 15این درس در 
.از یحظه آغاز تا پایان اجرای آن ، برنامه ریشی شده است

TECHNICAL COORDINATION15h

فنی دفاتر معماریمدیریت 



ن جهت میدانند و از همی" تبلیغات"خیلی از افراد بازاریابی را به معنای
ی که در پورت.با استفاده از آن در حرفه معماری چندان موافر نیستند
.تبلیغات فقط یکی از انواع بازاریابی است نه خود آن

همانند تمامی کسب و کارههای موجهود ، در خهدمات معمهاری نیهش 
و بهدون یهک اسهتراتژی قهوِی فهروش.حیاتی ست" مارکتینگ"نق 

واهیهد بازاریابی شما قادر به برقراری ارتباط با مشهتریان احتمهایی نخ
.بود،بخصوص در شرکت های نوپا و کوچک

بازاریابی به شما امکان می دههد مشهتریان بهایقوه خهود را در مهورد 
.برندتان آگاه سازید و در بازار رقبا سهمی را از آِن خود کنید

با اپول کاربردی برای تدوین یک، ( جلسه5)ساعته 15در این درس 
.استراتژی موور بازاریابی آشنا خواهید شد

MARKETING15h

مارکتینگ در حرفه معماری



شی از به عنوان بخ)از یک دفتر معمارِی کوچک مایکیت و بهره برداری 
میتوانههد چههای  برانگیههش باشههد؛ بهها ( فعاییههت هههای روزمههره شههرکت

وجودزمههان محههدود پههروژه ها،جلسههات ضههروری از پههی  تعههیین 
...نشده،پیشنهادات جدید،نوسانات فشاِر کاری و 

معماراِن کارافرین بایهد بداننهد چگونهه معنهای شخصهی و حرفهه ای
سب و موفقیت خود را تعریگ کنند و چگونه با ایجاد تمایش، رویکرد ک

بها کار خود را تغییر دهند تا ساعات طوالنی و بدون پهاداِش کهاری را
.ساعات قابب قبول و رضایت بخ  جایگشین کنند

ساعته می آموزید کهه چطهور اههداف را نسهبت بهه 18در این درِس 
ایت شرایِط متغیر تعیین نمایید و ضمن ایجاد یک محیط کاری رضه

.بخ ،خواسته های بازار و مشتری را نیش برآورده سازید

SMALL BUSINESS MANAGEMENT18h

مدیریت دفاتر کوچک معماری



مدیریت پروژه به کارگیری دانه ، مهارت هها، ابشارهها و تکنیک هها در 
.حین فعاییت به منظور تحقر ایشامات پروژه است

، مدیریت پروژه و ساخت،گرایشی بین رشته ای از مدیریت ، عمهران
معماری ، پنایع ، حقوق می باشد و هدف آن بهه ومهر رسهاندن ههر 

.پروژه با زمان ، هشینه و کیفیت مناسب است
وژه را برای مدیریت موور یک پروژه می بایست مسیر پفر تا پد پهر
ر زمان ترسیم کنید،بدانید از کجا شروع و به کجا ختم خواهد شد،چقد

و هشینه و سود خواهد داشهت و چهه ریسهک ههایی پهی  رویتهان 
.خواهد بود

راجهع بهه چگهونگی ( ساعت15)جلسه5در درس مدیریت پروژه در 
.انجام این مراحب پحبت خواهد شد

PROJECT MANAGEMENT15h

مدیریت پروژه



امروزه هیچ کسب و کار و حرفهه ای وجهود نهدارد کهه از علهم و هنهر 
ین نوع خیلی افراد ادعا دارند دان  ا.بازاریابی دیجیتال بی نیاز باشد

ی و کار را دارند اما تعداد کمی هستند که واقعا روش های علمی، اپوی
. کاربردی را فراگرفته باشند و ازآنها استفاده نمایند

یهن اگر شما هوش بازاریابی دیجیتال خود را ارتقا ندهید ، رقابت در ا
بازار با افرادی که علم بازاریهابی دارنهد بسهیار سهخت خواههد بهود و
بایعکس با تسلط بر این دان  شما از هم نسب ههای خهود حهداقب

.چندین سال جلوتر خواهید بود
به شهما آمهوزش ( ساعت12)جلسه 4در درس دیجیتال مارکتینگ با 

داده می شود که چگونه در فضای مجازی فعاییت و از آن بهه عنهوان
.ابشاری موور برای توسعه کسب و کار خود استفاده کنید

DIGITAL MARKETING12h

دیجیتال مارکتینگ در حرفه معماری



BUSINESS MODEL GENERATION

از مها داشتن کسب و کار، دفتر کار مستقب  و سودآور رویای بسیاری
معماران است، که هر یحظهه درپهی آن هسهتیم؛ امها در ایهن زمینهه 
ازاِر آموزشی ندیده ایم و بطور کب با نحوه طرح ریشی، اقدام و عمب در ب

.کار آشنایی چندانی نداریم
برنامه پاحبان کسب و کار میدانند وجود سایها تجربه، برای تحلیب و
خت ریشی به منظور پیشبرد اهداف سازمان کار آسانی نیسهت و شهنا
ی ایگوها و مدیهای کسب و کار الزمه ی پیشرفت، توسهعه و سهودآور 

.استشرکت 
ر از طریر بررسی بیشینس های برت( جلسه5)ساعت 15این درس در 

سب و بشرگ دنیا، فرپتی برای آموختن روشهای نوین در خلر مدل ک
.و کار ، برای شما فراهم می سازد

15h

نوآوری و خلق مدل کسب و کار



ی معماری برای ما با آرزوی ساختن دفتر مستقب و شخصی شروع مه
شود و معموال بدون اینکه برای مقابله بها مشهکالت و چهای  ههای

.پی  رو مهارتی آموخته باشیم، دست به اقدام می زنیم
طی دوره تحصیلی در دانشگاه به ما نمهی آموزنهد کهه  چطهور بایهد 
یم مخاطب و مشتری را شناخت، یا چگونه باید متن قراردادها را تنظ

ت ناشهی کنیم و همین ضعگ سبب میشود تا با سیب عظیمی مشکال
از عدم آگاهی و مهارت روبرو شویم و سایها با ضرر زیاد و سود انهدک

بدشانسهی کار کرده و ادعا کنیم که دییب پیشرفت ُکند یا زیان شرکت،
. ماست که همواره مشتری بد به پست ما میخورد

شما را با موارد حقوقی ( جلسه5)ساعت15درس مدیریت حقوقی در 
.تاویرگرار در پروژه های معماری آشنا می کند

LEGAL MANAGEMNET15h

کارفرماشناسی+ مدیریت حقوقی دفاتر معماری 



دوره در یک نگاه
مرکز معماری ایران

99زمستان -پاییز



مدت عناویهههن دروس
زمان

تعداد
جلسات

مدیریت مایی دفاتر معماری

بازاریابی در حرفه معماری

مدیریت استراتژیک

کارفرماشناسی+مدیریت حقوقی دفاتر معماری

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
بازاریابی دیجیتال

نوآوری و توسعه مدل کسب و کار

برندینگ در حرفه معماری

مدیریت پروژه برای معماران

اپول و فنون مراکره

مدیریت دفاتر کوچک معماری

مدیریت فنی دفاتر معماری

1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

11

12
جمع

4 12
5  15
5    15
5   15
6  18
4    12
5    15
5  15
5   15
5   15

5  15
6 18

49  180

معمارانMBAشهریه دوره آنالین 
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