
ــا 37  ــور ب ــی کش ــد آموزش ــه و برن ــن موسس ــران، برتری ــی ته ــع فن مجتم
ــی 17  ــش فن ــه دان ــکا ب ــوزش، ات ــوزه آم ــان در ح ــابقه درخش ــال س س
دپارتمــان تخصصــی و پتانســیل اجــرا در بیــش از 70 نمایندگــی و شــعبه 
در سراســر کشــور مفتخــر اســت کــه طــی ســنوات فعالیــت خــود مجــری 
بیــش از 1600 عنــوان دوره آموزشــی بــا ســاختاری منعطــف بــا نیــاز واقعــی 
ســازمان و منطبــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی درحــوزه هــای تخصصی 
و مهارتــی شــغلی بــوده و مفتخــر اســت کــه بــا شــناخت و درک صحیــح 
ــا  ــا ارائــه آموزشــهای متناســب ب ازنیــاز آموزشــی ســازمانهای ایرانــی و ب
تحــوالت جامعــه امــروز درمســیر توســعه و تجهیــز ســرمایه هــای انســانی 
کشــور و ارتقــای دانــش فنــی و مهارتی مدیــران، کارشناســان، سرپرســتان و 

پرســنل شــرکت هــا و ســازمانها گام برداشــته اســت.
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معرفــی مجتمع فنی تهران

Organizational Educations & Development Department



در ســال1358 در راســتای مســئولیت اجتماعــی خویــش بــا هــدف تربیــت 
نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص بــرای ســازمانها و بنــگاه هــای اقتصــادی 
کشــور مجتمــع فنــی تهــران را تاســیس نمودیــم مــا همــواره ارائــه خدمات 
آموزشــی بــا کیفیــت، اثربخــش و متمایــز را بــا رویکــرد توســعه فرصــت های 
ــه  ــم ک ــاور داری ــم و ب ــرار دادی ــود ق ــای خ ــت ه ــه راه فعالی ــغلی  نقش ش
ــت و خشــنودی آنهــا ارزشــمند  ــا و رضای اعتمــاد مشــتریان در انتخــاب م
تریــن ســرمایه بــرای ماســت. همیشــه تــاش نمــوده ایــم کــه با تشــخیص 
ــه  ــود در ارائ ــت خ ــای حرک ــب نم ــتری را قط ــازار، مش ــای ب ــت نیازه درس
ــک گام  ــم ی ــه بتوانی ــدف ک ــن ه ــا ای ــم و ب ــرار دهی ــی ق ــات آموزش خدم
جلوتــر از مشــتری و فراتــر از تصــور و خواســته آنهــا بیاندیشــیم، آمــوزش 
را بــرای ســازمانها بــا مناســب تریــن محتــوا طراحــی و بــا اثربخــش تریــن 
روش و در باالتریــن ســطح کیفــی ارائــه دهیــم بــا ایــن امیــد کــه بــا ارزش 
ــتریان  ــرای مش ــوزش را ب ــی از آم ــه ای عال ــده، تجرب ــاد فای ــی و ایج آفرین

ســازمانی خلــق نماییــم. 
بــی شــک اگــر امــروز از نــام مجتمــع فنــی تهــران بعنــوان برترین موسســه 
ــر  ــود و ه ــی ش ــاد م ــی ی ــه نیک ــور ب ــوزش و نشرکش ــوزه آم ــد در ح و برن
ســاله صدهــا هــزار ایرانــی بــه مــا اعتمــاد مــی کننــد نتیجــه ســی و هفــت 
ســال کار و تــاش شــبانه روزی و پیشــتازی در آمــوزش و تربیــت هــزاران 
نیــروی کار ماهــر و متخصــص بــرای ســازمانها و صنایــع نــام آشــنای ایــن 

مــرزو بــوم اســت.

ــا: پیام مدیر عامل به سازمانهـ

ــه                        به خردان مفرمای کار درشت کـ
نخواهـــی که ضایـــع شود روزگـار                               

آراستــه گـــرت مملـکـت بایــــد 

سندان نشـــاید شکســتن به مشت
بـــه کــار نادیده مفـــرمای کــار
مـــده کـار معظـم بـــه نوخاستـه



ما به روزی می اندیشــیم که با ارائه آموزشــهای ارزش آفرین و 
اثربخــش، بعنوان برترین و معتبرترین برند آموزشــی کشــور، اولین 

انتخاب شــرکت ها و ســازمانهای ایرانی در آموزش و توسعه 
ــرمایه های انسانی باشیم. شایستگی س

ــال  ــش از 16 س ــا بی ــازمانی ب ــعه س ــوزش و توس ــان آم دپارتم
ــروی  ــزاران نی ــارت ه ــطح مه ــای س ــوزش و ارتق ــه در آم تجرب
کار متخصــص و اعتمــاد بیــش از 2000 شــرکت و ســازمان ایرانــی 
در اجــرای دوره هــای ســازمانی بــا برخــورداری از مناســب تریــن 
زیــر ســاخت هــا بــرای پشــتیبانی و اجــرای دوره هــای آموزشــی 
ــا  ــب ب ــای متناس ــوزش ه ــه آم ــودرا ارائ ــت خ ــازمانها  ماموری س
نیــاز ســازمانهای ایرانــی و تحــوالت جامعــه امــروز ، ارزش آفریــن 
و اثربخــش درراســتای توســعه شایســتگی هــای ســرمایه هــای 

ــد. ــی ســازمانهای کشــورمی دان انســانی و تعال

ماموریت و چشــم انداز  : 

Mission & Vision 

Mission



الگوی همکاری دپارتمان آموزش و توسعه سازمانی
با شرکتها و سازمانها  به این شرح می باشد :

آموزشهای حضوری: الف- 

    اجــرای دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت )ارتقــای مهــارت شــغلی( 
بــا اعــزام مجربتریــن مــدرس بــه محــل ســازمان 

    اجــرای دوره هــای آمــوزش حضــوری کوتــاه مــدت  بــا تشــکیل یــک 
ــود  ــا وج ــب  ب ــکان مناس ــان و م ــی در زم ــازمان متقاض ــاص س کاس خ
فضــای آموزشــی مناســب و مجهــز در بیــش از 60 نمایندگــی در سراســر 

کشــور
ــی  ــمینارهای تخصص ــردی و س ــای کارب ــن کارگاه ه ــی و تدوی     طراح

ــغلی ــای ش ــژه مهارته ــرده وی فش
ــر بخــش جهــت  ــردی و اث     برگــزاری دوره هــای مهــارت آمــوزی کارب

ــد االســتخدام آمــوزش پرســنل جدی
    امــکان معرفــی فــردی پرســنل جهــت شــرکت دردوره هــای تخصصــی 
ــازمانی  ــاص س ــات خ ــی و تخفیف ــاوره تخصص ــدی ازمش ــره من ــا به ب

درثبت نــام
ــا ارزشــیابی حضــوری در مراکــز      برگــزاری آزمونهــای اســتخدامی و ی
آزمــون ایمــن و اســتاندارد در سراســر کشــوربا امــکان صــدور گواهینامــه 

مــورد تاییــد اســتانداری
    تدویــن و اجــرای دوره هــای تخصصــی آموزشــی مربــوط بــه مباحــث 
نویــن منابــع انســانی ) اســتقرار مــدل شایســتگی، ارتقــای ســطح مهارتــی 

منابــع انســانی،تعالی ســازمانی و...(

برای آموزش کارکنان، سرپرســتان و مدیران خود در سراســر کشور
22060009 تماس بگیرید. با مشــاورین این دپارتمان با شــماره 

معرفــی خدمات مجتمع فنی تهران به شــرکتها و ســازمانها : 



ب- خدمــات نوین آموزش غیرحضــوری مجتمع فنی تهران:

دپارتمــان توســعه آموزشــهای ســازمانی بــا تکیه بــر محتوای ارزشــمند، 
تــوان اجرایی و خدمات پشــتیبانی متمایــز دپارتمــان آموزشــهای الکترونیکی 
مجتمــع فنــی تهــران آمادگــی دارد کــه در صورت درخواســت ســازمان 
دوره هــای آموزشــی و آزمونهــای تخصصــی غیرحضــوری الکترونیــک، 
کامــا اثــر بخــش و کاربــردی بــه شــرح ذیــل در سراســر کشــور برگزار 

نماید:

ــا  ــان( و ی ــن )همزم ــورت آنای ــه دو ص ــت وب ب ــای تح ــوزش ه     آم
ــان (  ــن )غیرهمزم آفای

ــه  ــازمان ب ــت LMS س ــوزش تح ــوای آم ــن محت ــا تامی ــروش و ی     ف
منظــور اســتفاده نامحــدود بــا بهــره منــدی از خدمــات پشــتیبانی متمایز
ــی  ــوای سفارش ــا محت ــل ب ــای موبای ــن ه ــت اپلیکیش ــوزش تح     آم
ســازی شــده خــاص ســازمان، امــکان برگــزاری آزمــون و گــزارش گیــری 
    قابلیــت برگــزاری ازمونهــای غیرحضــوری کارکنــان دولــت بــه شــیوه 

الکترونیکــی بــا امــکان نظــارت دقیــق از طریــق وب کــم
ــه  ــی ب ــیوه الکترونیک ــه ش ــت ب ــان دول ــهای کارکن ــزاری اموزش     برگ
صــورت مشــترک بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران در 

 www.stafflearning.irســایت
    برگــزاری دوره پدافنــد غیرعامــل بــه صــورت مشــترک بــا ســازمان 

مدیریــت و برنامــه ریــزی و ســتاد پدافنــد غیرعامــل اســتان تهــران
    برگــزاری رســمی اموزشــهای فنــاوری اطاعــات و دولــت الکترونیــک 
مصــوب ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور بــه شــیوه غیرحضوری 
بــا تکیــه بــر دانــش اســاتید ممتــاز کشــور در 3 ســطح مدیــران ارشــد، 

مدیــران و کارشناســان فنــاوری و عمــوم کارکنــان



ــای تحقیقاتی: ج - پژوهش و انجام  پروژه ه

    طراحــی مــدل  شایســتگیهای عمومــی و شایســتگی هــای تخصصــی 
ســازمان ، ارزیابــی و ســنجش شایســتگی

    مشــاوره، طراحــی و اجــرای پــروژه هــای نیازســنجی، تدویــن نظــام 
ــای  ــی دوره ه ــر بخش ــنجش اث ــی و س ــیب شناس ــوزش، آس ــع آم جام

ــی   آموزش
    مشــاوره، طراحــی و پیــاده ســازی اســتاندارد آموزشــی ISO10015 در 

شــرکت هــا و ســازمانها
ــغلی  ــت ش ــنجش رضای ــای س ــروژ ه ــرای پ ــی و اج ــاوره، طراح     مش
ــزش  ــان، انگی ــرد کارکن ــی عملک ــر آن، ارزیاب ــر ب ــل موث ــان و عوام کارکن

ــازمانها و ....... ــنل س ــره وری پرس ــر به ــر ب ــل موث ــان، عوام کارکن
ــی  ــا ســامت و بهداشــت روان ــی در جهــت ارتق ــات مشــاوره ای     خدم

ــران ســازمان هــا کارکنــان و مدی
    مشاوره و اجرای پروژه های توانمند سازی مدیران

د- انعقاد تفاهم نامه آموزشــی :

بــرای ســازمانها و نهادهــای محتــرم امــکان انعقــاد تفاهــم نامــه آموزشــی 
جهــت ایجــاد زمینــه بهــره منــدی از تخفیفــات ســازمانی جهــت پرســنل 
شــاغل و خانــواده هــای محتــرم ایشــان بــا ارائــه معرفــی نامــه ســازمان 

درکلیــه نمایندگــی هــا و شــعب سراســر کشــور وجــود دارد.



ه- تامین منابع آموزشــی متناســب با محتوای دوره :

دپارتمــان آمــوزش و توســعه ســازمانی درکنــار خدمــات متنــوع خــود آمادگی  
تامیــن محتــوای آموزشــی کامــا کاربــردی بــا توجــه بــه نیــاز مخاطبیــن را با 

همــکاری انتشــارات دیبا گــران تهــران دارد.
انتشــارات دیباگــران تهــران بــا هــدف تامیــن محتــوای آمــوزش مناســب و اثــر 
بخــش  بــه منظــور بــرآورده ســاختن الزامــات مشــتری تامیــن رضایــت آنهــا 
و حفــظ شــهرت و اعتبــار مجتمع فنی تهــران تاســیس گردیــد ه اســت.بهره گیری 
ــر  ــب نظ ــره و صاح ــان خب ــان و مترجم ــر از مولف ــش از460 نف ــکاری بی از هم
ــی  ــای تخصص ــوزه ه ــاب در ح ــوان کت ــش از 1400 عن ــار بی ــاپ و انتش و چ
ــداران  ــرای خری ــگان ب ــال رای ــی و ارس ــروش الکترونیک ــامانه ف ــون، س گوناگ
وجــود شــبکه ای از نماینــدگان معتبــر فــروش در سراســر کشــور و ارتبــاط 
پیوســته بــا مراکــز تحقیقاتــی و علمــی دانشــگاهی در داخــل و خــارج کشــور 

گــواه ایــن مدعاســت.

کتب آموزشی در گروه های آموزشی: 
کامپیوتر، فنی و مهندســی، علوم پایه، پزشــکی، پرستاری، مامایی، کشاورزی، 

علوم انســانی، کاردانش، کودک و نوجوان، هنر و...



    بیش از شانزده سال سابقه اجرای دوره های آموزشی تخصصی و مهارتی 
در شرکتها و سازمانهای ایرانی

    سی و هفت سال سابقه آموزش و همکاری با بیش از 2000 شرکت و 
سازمان ایرانی

    امکان اجرا در بیش از 70 نمایندگی و شعبه در سراسر کشور 
    امکان اجرای دوره ها بصورت غیرحضوری تحت وب یا موبایل 

    بهره مندی از مدرسین  متخصص و مشاورین توانمند 
    بیش از 200 لوح تقدیر در سطح ملی و بین المللی 

    همکاری با مراکز دانشگاهی داخلی و دانشگاههای معتبر بین المللی 
    امکان برگزاری آزمونهای الکترونیک معتبر و استاندارد در سراسر کشور 

    مجوز ارائه آموزش از دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، نهاد ریاست 
جمهوری و سازمان فنی و حرفه ای کشور

    دارای مجوز فناوری اطاعات از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست 
جمهوری

    مجوز آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL  از دفتر آموزش و پژوهش استانداری                                   
    مجوز مرکز آزمون الکترونیکی از دفتر آموزش و پژوهش استانداری

    گواهی تایید صاحیت آموزش ازشرکت ملی نفت ایران
    گواهی تایید صاحیت آموزش از واحد حراست فناوری اطاعات شرکت 

نفت ایران 

اعتماد بیش از 1000  ســازمان و شــرکت ایرانی در بهره مندی از خدمات آموزشــی
 مجتمــع فنی تهران و تربیت هزاران نیروی کار متخصص بزرگترین ســرمایه ماســت.

مزیت رقابتی دپارتمان آموزش و توســعه ســازمانی:



عناوین برخی از شــرکتها و ســازمانهای طرف قرارداد:
    بانک سپه            

    بانک سینا 
    بانک شهر 

    بانک حکمت ایرانیان  
    بانک مرکزی

    اداره کل تامین اجتماعی                                          
    بانک ملت 

    جهاد کشاورزی
    شرکت دخانیات ایران                                                  

    سازمان امورمالیاتی کشور
    سازمان بنادر و دریانوردی

    سازمان بهزیستی کشور
    گروه صنعتی ماهان

    شرکت ایرانسل
    سازمان نظام مهندسی کشور

    شرکت آب و فاضاب
    سازمان ملل متحد                    

    شرکت ملی نفت 
    مجتمع گاز پارس جنوبی                                             

    صنایع الکترونیک ایران)صاایران(
    اداره کل پست جمهوری اسامی ایران

    صداو سیما
    فوالد مبارکه 

    سازمان انرژی اتمی کشور                                         
    همراه اول

    مجلس شورای اسامی                                                              
    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت بهداشت 
    وزارت کشور

    ستاداجرایی فرمان امام )ره(                                
    شهرداری تهران  

    راه آهن جمهوری اسامی ایران 
    سازمان منطقه آزاد کیش   

    شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران  
    سازمان اتکا 

    هواپیمایی ماهان                                      
     شرکت فرودگاه های کل کشور  

     و...                                             
     و بیش از 1000 شرکت و سازمان ایرانی                                                                                                                      



آموزشی: گروه های 

    فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات: مهندســی شــبکه، برنامــه نویســی نــرم افــزار و 
موبایــل، امنیــت اطاعــات، مدیریــت IT، رباتیــک و میکروتیــک، وب ســایت، مخابــرات 

و ارتباطــات  و...
    بــرق و الکترونیــک: نــرم افزارهــای تخصصــی بــرق و الکترونیــک، برق ســاختمان 
و قــدرت، ســخت افــزار و تعمیــرات، دوربیــن هــای مداربســته، الکتــرو هیدرولیــک، 

اتوماســیون صنعتــی
ــب  ــه، ط ــت، ورزش، تغذی ــو، بهداش ــت و م ــی، پوس ــامت: روانشناس ــش س     دان

ــازمانی  ــامت س ــی و س ــای روانشناس ــکی، آزمونه ــای پزش ــت ه ــنتی، فوری س
    دپارتمــان بیــن الملــل: رســتوران، میزبانــی و پذیرایــی، هوانــوردی و خلبانــی، 
هتلــداری، کافــی شــاپ، گردشــگری، فشــن و طراحــی لبــاس و... )بــا امــکان صــدور 

مــدرک از دانشــگاه هــای معتبــر بیــن المللــی(
ــوم  ــه، عل ــورس، بودج ــی، ب ــت مال ــابداری، مدیری ــی: حس ــوم مال ــان عل     دپارتم

ــی و... بانک
    دپارتمــان زبانهــای خارجــه: آمــوزش زبان انگلیســی، فرانســه، آلمانــی، ایتالیایی، 

روســی، ترکــی اســتانبولی، آمادگــی آزمونهای بیــن المللی
    دپارتمــان ســینمای دیجیتــال: کارگردانــی، تصویربــرداری، تدویــن، عکاســی، 
انیمیشــن، تیــزرای تبلیغاتــی، بــازی هــای کامپیوتــری، صداگــذاری، گریــم، گویندگی 

و...
ــی،  ــت بازرگان ــی، مدیری ــت اجرای ــب و کار: مدیری ــت و کس ــان مدیری     دپارتم
منابــع انســانی، عملیــات و کیفیــت، ســرمایه گــذاری، بیمــه، گمــرک و انبــار، مدیریــت 

ــتراتژیک و... اس
ــع،  ــک، صنای ــران، مکانی ــی: عم ــی و مهندس ــای فن ــرم افزاره ــان ن     دپارتم
ــرداری و نقشــه کشــی، معمــاری، گرافیــک،  ــوژی، نقشــه ب ــواد و متال تاسیســات،   م
ریاضــی و آمــار، مدیریــت پــروژه، کنتــرل کیفیــت، نفــت و پتروشــیمی، محیط زیســت، 

ــو و... ــاوری ن کشــاورزی، فن
    دپارتمان فرهنگ و هنر: طراحی لباس، طا و جواهر، رنگ و پتینه و..

    دپارتمان کارآفرینی و توسعه اشتغال

کلیــه دوره هــای آموزشــی تخصصــی شــغلی غیــر از عناویــن ذکــر شــده 
ــاوره  ــری از مش ــره گی ــا به ــی، ب ــازمان متقاض ــت س ــه فعالی ــا زمین ــب ب متناس
ــن  ــل تدوی ــه، قاب ــوزه مربوط ــن ح ــازمانی و متخصصی ــوزش س ــان آم کارشناس

ــند. ــی باش ــرا م و اج



•   رتبه دوم موسسه آموزشی برتر در دومین جشنواره ملی فاوا
ــا رأی  ــا )ب ــاوری ایت ــاالنه فن ــنواره دوس ــور در دو جش ــی کش ــه آموزش ــن موسس •   برتری

ــال 1389 و 1391 ــی داوران(س ــت تخصص ــردم و هیئ ــی م عموم
•   منتخب چهار دوره جشنوار ستاره های فناوری 

TOPEX شرکت برتر آموزشي در همایش ملي   •
•   مؤسسه آموزشي خاق و نوآور در جشنواره ملي ایران خاق

ــي و  ــت در کارآفرین ــي مدیری ــنواره مل ــي در جش ــي کارآفرین ــه آموزش ــن مؤسس •   برتری
ــات ــاوري اطاع فن

 ICS دارنــده گواهینامــه بیــن المللــي برتریــن کیفیــت مدیریــت در مؤسســه اســتاندارد   •
کانــادا

•   برگزیده چهارمین اجاس سران و مدیران عالي رتبه کشور
•   داری گواهینامه بین المللی ISO10668 از موسسه ICS  کانادا

•   کســب گواهینامــه رضایتمنــدی مشــتری ISO 10004:2010 بــا نظرســنجی هــای انجــام 
 ACS شــده توســط شــرکت

•   کســب گواهینامــه از ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان 
ــال 1391 س

•   کسب رتبه برند برتر آموزشی در طرح ملی سپاس
•   کسب رتبه برترین روابط عمومی در جشنواره روابط عمومی های برتر کشور

•   کســب رتبــه ســوم کشــوری در جشــنواره انتشــارات تخصصــی روابــط عمومــی هــای 
کشــور

•   حامــی کــودک الکترونیــک و اشــاعه فرهنــگ ICT بصــورت الکترونیکــی جهت کــودکان و 
نوجوانــان )کلیــه مســتندات بــه پیوســت ارســال گردیده(

•   آمــوزش الکترونیکــی هــزاران نفــر در دروس همــت مضاعــف و کار مضاعــف و آمــوزش 
مهارتهــای زندگــی بصــورت کامــا آنایــن و الکترونیکــی و مجــازی

 ،)www.mft.info(بصــورت روزنامــه ، وب ســایت  ICT پایــگاه اطــاع رســانی در حــوزه   •
ماهنامــه و ارســال پیامــک

•   پاســخگویی بــه مراجعیــن بصــورت پیامک،ایمیــل، وب ســایت و سیســتمهای مخابراتی در 
کلیــه شــعب و نمایندگــی ها

•   آمــوزش و آزمــون الکترونیکــی بیــش از هــزاران نفــر از کارکنــان محتــرم دولــت در بحــث 
ICDL و آمــوزش ضمــن خدمــت 

•   اولیــن و تنهــا مرکــزی کــه کلیــه آزمونهــای خــود را در کل کشــور بصــورت آنایــن انجــام 
ــد  ــادر نخواه ــپذیر ص ــرای دانش ــه ای ب ــچ گواهینام ــی هی ــون الکترونیک ــدون آزم داده و ب

گردیــد.
•   مرکز آزمونهای بین المللی MCITP، cissco ،TOEFL ،ICDL و ...

•   همــکاری بــا وزارت آمــوزش و پــرورش جهــت تالیــف و انتشــار مجموعــه کتــب کاردانــش 
ICT در حــوزه

سند افتخارات:



آخرین افتخارات کســب شده توســط مجتمع فنی تهران:


