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موسسه آموزش عالی مهرالبرز
نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی ج .ا .ایران
ارائهدهنده خدمات جامع پیادهسازی و استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی
در دانشگاهها ،موسسات آموزشی و سازمانها

مهر البرز ،نخ ستین مؤ س سه آموزش عالی الکترونیکی در جمهوری ا سالمی ایران ا ست که در سال  1382با شعار
یادگیری هدفمند ،تو سعه هو شمند با مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با هدف ارائه دورههای کار شنا سی
ارشدددد در بسدددتر یادگیری الکترونیکی آ از به کار کردی این مؤسدددسددده قر از اسدددتقرار سدددامتار قو ی و ت مین
زیر سامتهای فنی و نرمافزاری ،فعالیت آموز شی ر سمی مود را در سال  1386با قذیرش دان شجو در ر شتههای
کار شنا سی ار شد مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت ک سب و کار شروع کردی مؤ س سه که با ا راز شرایط الزمه و
امذ موافقت اولیه وزارت علوم ،در شددرف تبدیب به دانشددماه میباشددد ،در ال اضددر از سدده دانشددکدهی فناوری
اطالعات ،مدیریت و علوم مهندسی تشکیب شده ،دارای  9گروه آموز شی فعال با  120عضو هیئت علمی است و در
 25ر شته تح صیلی در مقطع کار شنا سی ار شد طریق آزمون سرا سری قذیرش دان شجو داردی مو شبختانه تا کنون
مهرالبرز افتخار ارائه مدمات آموز شی در ب ستر الکترونیکی به بیش از  1300دان شجو و  4000دانش آمومته در این
مقطع را داردی برنامههای آموز شی این مو س سه بر ا ساس بومی سازی ا ستانداردهای جهانی و تجارب دان شماههای
معتبر الکترونیکی قیشدمام جهان بوده که با متناسدبسدازی آنها با ظرفیتها ،توان و نیازهای کشدور به اجرا درآمده
استی
وجه تمدایز شدام

دانشدماهی کده در فضدای الکترونیکدی بده ارائده مددمات آموزشدی مدیقدردازد بدا دیمدر

دانشماههای سدنتی در کیفیدت ،ابلیدت و تندوع مددمات آموزشدی ،در دسدترس بدودن ،صدرفه ا تصدادی مناسدب
و تسددهیب فراینددد یددادگیری مددیباشدددی در وا ددع ی د

دانشددماه مجددازی نددهتنهددا ابلیددت ارائدده کامددب دورههددای

مختلف را با رعایت تمامی اجزا و بدا کیفیدت مطلدوب بدرای تعدداد زیدادی از مخاطبدان مدود را داراسدت ،بلکده
مددیتوانددد بددا ویژگددی همیشدده و همددهجددا در دسددترس بددودن چرمدده کدداملی از تحصددیب و یددادگیری مطلددوب را
تضمین نمایدی
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در همین راستا موسسه آموزش عدالی مهرالبدرز بدا تمرکدز بدر ارائده کیفدی ایدن المدوی ندوین در تدالش اسدت
تددا بددا بهددرهگیددری از بدداالترین سددط ظرفیددت و تددوان علمددی ،قاسددخموی بخددش عظیمددی از نیدداز بدده فراگیددری
آموزش عالی بهویژه در مقاطع تحصدیالت تکمیلدی باشدد و هممدام بدا رشدد فزایندده و هد زمدان ایدن فنداوری و
تمایددب بدده ادامدده تحصددیالت در کشددور ،ا دددام بدده تربیددت نیددروی انسددانی متخصد

بددرای جامعدده دانددشمحددور

آینددده ایددران نمایدددی محوریددت فندداوری اطالعددات در سددامتار دانشددماه ایددن امکددان را ایجدداد مددینمایددد کدده
فارغالتحصیالن یا مود عامب ایجداد مشدا ب جدیدد بیشدتری شدوند و یدا نیداز مبدرم جامعده بده تحصدیبکردگدان
مسلط به مهارتهای رفهای نوین را ت مین نمایندی
همچنین از سددال  1395مؤسددسدده آموزش عالی مهرالبرز میزبان کرسددی یونسددکو در یادگیری الکترونیکی اسددتی
کرسددیهای یونسددکو که در چارچوب شددبکههای علمی دانشددماهی همزاد رار میگیرند ،ارگانهایی منطقهایاند که
قیرامون ی

موضدوع ماص علمی فعالیت میکنندی ی

قژوهشی در ی

کرسدی یونسدکو میتواند به عنوان وا د جدید آموزشدی یا

دانشماه یا نهاد دانشماهی و تحقیقاتی در وزه آموزش عالی برای دورهای چهار ساله تشکیب شودی

هدف این کر سی ب ستر سازی برای ت سهیب تبادالت بینالمللی میان عال همندان به ا ستفاده از آموزشهای عالی باز،
برمط و منعطف ا ستی این هدف از طریق قژوهش در زمینهی یادگیری الکترونیکی ،تبادل تجارب با سایر ک شورها
از طریق برنامههای آموزشدددی کوتاه مدت ،انتشدددار یافتههای قژوهشدددی و امبار آموزش الکترونیکی و همکاری با
کرسیهای مرتبط یونسکو محقق میشودی
از سددوی دیمر ،با توجه به فضددای قیچیده کسددب و کار امروز سددازمانها با ابعاد جدیدی از چالشها و تحوالت
روبهرو هستند که برای بقاء و کسب مزیت ر ابتی ضرورت ارتقاء استانداردها و بهبود کیفیت مدیریت در سازمانها
بیش از قیش ا ساس می شودی بر همین ا ساس ،مو س سه آموزش عالی مهرالبرز با تکیه بر تجربه و دانش تخ ص صی
مود ،با بهرهگیری از مزایای یادگیری الکترونیکی و اساتید مبره و برجسته ،دورههای آموزشی مهارتی و رفهای به
صدددورت ماص برای سدددازمان ها برگزار میک ندی این دوره ها با هدف توسددد عه توانم ندی های مدیریتی ،ارت قاء
شایستمیهای شغلی ،صرفه ا تصادی مناسب ،افزایش سط دانایی و سرمایه دانشی سازمان ،ابلیت دسترسی بدون
محدودیت زمان و مکان ،و همچنین سدددهولت فرآیند یادگیری تعریف شدددده اسدددت که با وجود انعطافقذیری در
طرحریزی دوره ،امکان برنامهریزی آن به صورت امتصاصی متناسب با نیاز سازمان فراه میباشدی
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به آدرس سایت موسسه آموزش عالی مهر البرز مراجعه نمائیدی

2

نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی ج .ا .ایرانwww.mehralborz.ac.ir/

١٣٨٣

ﻣﻮﺳﺴﻪآﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽﻣﻬﺮاﻟﺒﺮز

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و اﯾﺮان

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ زيﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
w mehralborz.ac.ir

@MehralborzUni

57658000

ﻣﻬﺮاﻟﺒﺮز در  ٢٤رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﻪ داﻧﺸﮑﺪه
وﯾﮋه آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  ١٤٠١داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻼﯾﻦ
١٣٨٣

ﻣﻮﺳﺴﻪآﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽﻣﻬﺮاﻟﺒﺮز

ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮيﻪ آﺳﺎن

رﺷــﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی
ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
1400-1401

ﻣﺪﯾﺮيــﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧــﯽ :ﺑﺎزاريﺎﺑــﯽ ،ﻣﺪﯾﺮيﺖ اﺳــﺘﺮاتﮋيﮏ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧــﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺠــﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮيﻨﯽ
ﻣﺪﯾﺮيــﺖ ﺻﻨﻌﺘــﯽ :ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻋﻤﻠﯿــﺎت | ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر :ﺑﺎزاريﺎﺑﯽ
ﻣﺎﻟــﯽ :ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ﺑﯿﻤﻪ

داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﺪﯾﺮيﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﺻﻨﺎﯾــﻊ :ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزی ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎ ،ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ،ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﭘــﺮوژه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری
ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﭘﺮوژه و ﺳــﺎﺧﺖ | ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زيﺴــﺖ )(HSE
ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻋﻤﺮان :ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ و ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ،ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻣﺤﯿﻂ زيﺴﺖ

داﻧﺸﮑﺪه
ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻣﺪﯾﺮيــﺖ ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت :ﻣﺪﯾﺮيﺖ داﻧﺶ ،ﻣﺪﯾﺮيــﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳــﯽ ﻓﻨــﺎوری اﻃﻼﻋــﺎت :ﻣﺪﯾﺮيﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗــﯽ ،ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻌــــــﻤﺎری ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﯾﺎدﮔﯿــﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

داﻧﺸﮑﺪه
ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت

