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 موسسه آموزش عالی مهرالبرز

 ایران. ا. ج غیردولتی الکترونیکی عالی آموزش موسسه نخستین

 الکترونیکیسازی و استقرار سیستم یادگیری دهنده خدمات جامع پیادهارائه

  هاها، موسسات آموزشی و سازماندر دانشگاه

 

سال      مهر البرز، نخستین مؤسسه     ست که در  سالمی ایران ا شعار   1382آموزش عالی الکترونیکی در جمهوری ا با 

سعه  شمند با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف ارائه دوره  یادگیری هدفمند، تو سی    هو شنا های کار

در بسدددتر یادگیری الکترونیکی آ از به کار کردی این مؤسدددسددده قر از اسدددتقرار سدددامتار  قو ی و ت مین ارشدددد 

سامت  سال      های فنی و نرمزیر سمی مود را در  شی ر شته    1386افزاری، فعالیت آموز شجو در ر های با قذیرش دان

شرایط الزمه و            کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت کسب و کار شروع کردی مؤسسه که با ا راز 

ی فناوری در  ال  اضددر از سدده دانشددکده ،باشدددامذ موافقت اولیه وزارت علوم، در شددرف تبدیب به دانشددماه می

است و در   عضو هیئت علمی  120با  شی فعال گروه آموز 9اطالعات، مدیریت و علوم مهندسی تشکیب شده، دارای    

شته  25 صیلی در مقطع  ر شد طریق       تح سی ار شنا شجو داردی     کار سری قذیرش دان سرا شبختانه  آزمون   کنون تا مو

شی  مدمات ارائه افتخارمهرالبرز  ستر  آموز شجو  1300 از بیش به الکترونیکی در ب این  در دانش آمومته 4000و  دان

شی  هایبرنامه یدارد را مقطع سه    این آموز س ساس  بر مو ستانداردهای  سازی بومی ا شماه  تجارب و جهانی ا  هایدان

 درآمده اجرا به کشدور  نیازهای و توان ها،ظرفیت با هاآن سدازی متناسدب  با که بوده جهان قیشدمام  الکترونیکی معتبر

 یاست

 دیمدر  بدا  قدردازد مدی  آموزشدی  مددمات  ارائده  بده  الکترونیکدی  فضدای  در کده  دانشدماهی  شدام   تمدایز  وجه

 مناسدب  ا تصدادی  صدرفه  بدودن،  دسدترس  در ،آموزشدی  مددمات  تندوع  و  ابلیدت  کیفیدت،  در سدنتی  هایدانشماه

 هددایدوره کامددب ارائدده  ابلیددت تنهدداندده مجددازی دانشددماه یدد  وا ددع دری باشدددمددی یددادگیری فراینددد تسددهیب و

 بلکده  داراسدت،  را مدود  مخاطبدان  از زیدادی  تعدداد  بدرای  مطلدوب  کیفیدت  بدا  و اجزا تمامی رعایت با را مختلف

 را مطلددوب یددادگیری و تحصددیب از کدداملی چرمدده بددودن دسددترس در جدداهمدده و همیشدده ویژگددی بددا تواندددمددی

 ی نماید تضمین
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 اسدت  تدالش  در ندوین  المدوی  ایدن  کیفدی  ارائده  بدر  تمرکدز  بدا  مهرالبدرز  عدالی  آموزش موسسه راستا همین در

 فراگیددری بدده نیدداز از عظیمددی بخددش قاسددخموی علمددی، تددوان و ظرفیددت سددط  بدداالترین از گیددریبهددره بددا تددا

 و فنداوری  ایدن  زمدان هد   و فزایندده  رشدد  بدا  هممدام  و باشدد  تکمیلدی  تحصدیالت  مقاطع در ویژهبه عالی آموزش

 محددوردانددش جامعدده بددرای متخصدد  انسددانی نیددروی تربیددت بدده ا دددام کشددور، در تحصددیالت ادامدده بدده تمایددب

 کدده نمایدددمددی ایجدداد را امکددان ایددن دانشددماه سددامتار در اطالعددات فندداوری محوریددتی نمایددد ایددران آینددده

 کردگدان تحصدیب  بده  جامعده  مبدرم  نیداز  یدا  و شدوند  بیشدتری  جدیدد  مشدا ب  ایجداد  عامب مود یا التحصیالنفارغ

 ی نمایند ت مین را نوین ای رفه هایمهارت به مسلط

آموزش عالی مهرالبرز میزبان کرسددی یونسددکو در یادگیری الکترونیکی اسددتی  مؤسددسدده 1395همچنین از سددال  

 که اندایمنطقه هاییارگان گیرند،می  رار همزاد دانشددماهی علمی هایشددبکه چارچوب در که یونسددکو هایکرسددی

 یا شدی آموز جدید وا د عنوان به تواندمی یونسدکو  کرسدی  ی ی کنندمی فعالیت علمی ماص موضدوع  ی  قیرامون

ی شود تشکیب ساله  چهار ایدوره برای عالی آموزش  وزه در تحقیقاتی و دانشماهی  نهاد یا دانشماه  ی  در قژوهشی 

سهیب تبادالت بین        سازی برای ت ستر سی ب ستفاده از آموزش المللی میان عال ههدف این کر های عالی باز، مندان به ا

ستی این هدف از طریق قژوهش در   شورها    زمینهبرمط و منعطف ا سایر ک ی یادگیری الکترونیکی، تبادل تجارب با 

های قژوهشدددی و امبار آموزش الکترونیکی و همکاری با    های آموزشدددی کوتاه مدت، انتشدددار یافته     از طریق برنامه  

 شودی های مرتبط یونسکو محقق میکرسی

 تحوالت و هاچالش از جدیدی ابعاد با هاسددازمان امروز کار و کسددب قیچیده فضددای به توجه بااز سددوی دیمر، 

 هاسازمان  در مدیریت کیفیت بهبود و استانداردها  ارتقاء ضرورت  ر ابتی مزیت کسب  و بقاء برای که هستند  روروبه

ساس  قیش از بیش ساس،  همین بری شود می ا  سه   ا س  تخصصی   دانش و تجربه بر تکیه با مهرالبرز عالی آموزش مو

ساتید  و الکترونیکی یادگیری مزایای از گیریبهره با مود،  به ایمهارتی و  رفه آموزشی  هایدوره برجسته،  و مبره ا

ند می برگزار ها سدددازمان  برای ماص  صدددورت عه  هدف  با  ها دوره اینی ک قاء  ،مدیریتی  های توانمندی  توسددد  ارت

 بدون دسترسی    ابلیت سازمان،  دانشی  سرمایه  سط  دانایی و  افزایش مناسب،  ا تصادی  صرفه  شغلی،  هایشایستمی  

 در قذیریانعطاف وجود با که اسدددت شدددده تعریف یادگیری فرآیند سدددهولت همچنین و مکان، و زمان محدودیت

 یباشدمی فراه  سازمان نیاز با متناسب امتصاصی صورت به آن ریزیبرنامه امکان دوره، ریزیطرح

 مراجعه نمائیدی موسسه آموزش عالی مهر البرزتوانید به آدرس سایت جهت کسب اطالعات بیشتر می

 

https://mehralborz.ac.ir/
https://mehralborz.ac.ir/


١٣٨٣

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

با حضور اساتید برتر 

دانشگاه های تهران و ایران

تحصیل کارشناسی ارشد

 الکترونیکی
ً
 کامال

مدرک معتبر زير نظر وزارت علوم،

 تحقیقات و فناوری

57658000 mehralborz.ac.irwMehralborzUni  @



١٣٨٣

موسسه آموزش عالی مهرالبرز

مهرالبرز در ٢٤ رشته گرایش تحصیلی در سه دانشکده

زمون کارشناسی ارشد ١٤٠١ دانشجو می پذیرد.  ویژه آ

نالین  فرصت ارزشمند تحصیل آ

با شرایط پرداخت شهريه آسان 

دانشکده  
مدیريت  

دانشکده  
و فنی 

مهندسی  

دانشکده  
ی فناور  

اطالعات  

ونیکــی، کارآفرينی رگانــی بین المللی، تجــارت الکتر رگانــی: بازاريابــی، مدیريت اســتراتژيک، باز مدیريــت باز

مدیريــت صنعتــی: تولیــد و عملیــات   |   مدیريت کســب و کار: بازاريابی

ی، بیمه مالــی: بانکدار

ی وژه، کیفیت و بهره ور ی سیســتم هــا، مدیريت مهندســی، مدیريت پــر مهندســی صنایــع: بهینه ســاز

(HSE) وژه و ســاخت   |   مهندســی ایمنی، بهداشــت و محیط زيســت مدیريت پر

مهندســی عمران: مهندســی و مدیريت ســاخت، مهندســی محیط زيست 

ی اطالعــات: مدیريت دانش، مدیريــت منابع اطالعاتی، سیســتم های اطالعاتی پیشــرفته مدیريــت فنــاور

ی ســازمانی ونیکی، معــــــمار ی اطالعــات: مدیريت سیســتم های اطالعاتــی، تجارت الکتر مهندســی فنــاور

ونیکی  ی الکتر یادگیــر

رشــته گرایش های

ســال تحصیلی

1400-1401  


