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 (ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ) شرکت توف مپ

http://mitacademy.ir/fa 

شرکت ایده پردازان توسعه دارد.  در کارنامه خود هولدینگ پاژ سابقه دو دهه فعالیت در حوزه مهندسی و مدیریتی

همواره با بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مدرن، نیروهای کارآمد، متخصص و  (مپ توففناوری و مدیریت پاژ )

 مجرب، ارائه بروزترین خدمات مشاوره ای و آموزشی در حوزه مدیریت و مهندسی را در دستور کار خود قرار داده است.

 چشم انداز

برترین موسسه ارائه خدمات و آموزشهای کاربردی و تخصصی در حوزه مدیریت کسب وکار  1404این شرکت درسال 

 خواهد بود. کشورو تحلیل استراتژی در شرق کشور و یکی از پنج شرکت برتر در سطح 
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 محورهای فعالیت

 آموزش و مشاوره درزمینه مدیریت کسب و کار واستراتژی 

 کسب وکار، مطالعات اقتصادی و استراتژیک ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت 

 مشتریان کلیدی

        مراکز آکادمیک و صنعتی از قبیل:

 سازمان مدیریت صنعتی 

  موسسات آموزش عالی و دانشگاههای

 استان خراسان رضوی

 شرکت های مهندسی مشاورو پیمانکاری 

  شرکتهای صنعتی، بنگاههای بخش

 خصوصی و دولتی

 تهیه و تدوین کتب وجزوات آموزشی

بسیاری از کتب و جزوات آموزشی بر اساس منابع بروز، معتبر و استاندارد توسط متخصصین و اساتید مرکز 

 برخی از کتب تدوین شده  در ایران و آلمان عبارتند از: تهیه شده و توسط نویسنده آنها نیز تدریس می شود.

 

 مدیریت رفتار سازمانی 

  آشنایی با راهنمای تحلیل کسب وکار برمبنای

 کانادا BABOKاستاندارد 

 Strategic studies to improve the national 

innovation system of Iran 
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 آموزشی کارگاههایعناوین 

 نالیزکسب وکار بر اساس استاندارد آ

 کانادا BABOKراهنمای 

  با رویکرد) و پژوهش مقاله نویسیکارگاه 

 در حوزه علوم انسانی پایان نامه نویسی(

    5نظام آراستگی شغلیS 

 اخالق حرفه ای و رفتارسازمانی 

  تحلیل استراتژی، آینده پژوهی و برنامه

 ریزی

 خدمات مشاوره ایعناوین 

 برنامه ریزی استراتژیک 

  ریسک مدیریتبرنامه ریزی 

  ذینفعان شبکه برنامه ریزی روابط با 

 سازمان دهی مجدد 

 تحقیقات بازار و برندینگ 

 عارضه یابی سازمانی و بهبود بهره وری 

 ارزیابی سازمانی از زوایای مختلف 

  مطالعات امکان سنجی، فنی و اقتصادی

(FS, BP) 

 تحلیل کسب وکار(BA) 

 مزایای ویژه 

  دانشگاهیان و صاحب نظران صنعت و بازاربرخورداری از شبکه گسترده 

  با تحصیالت دکترا و کارشناسی ارشد  متخصصینبرخورداری از 
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 )حق الزحمه ساعتی باتعرفه مصوب( و آموزشی ویژه مدیران ارشد و میانی خدمات مشاوره ای

 

 آموزشی /خدمات مشاوره ای عنوان سرفصل خدمات

     تحلیل محیط درون و برون سازمانی   ● تعیین ماموریت و چشم انداز 

 تحلیلSWOT                        ●  تحلیلBCG 

  نتیجه گیری بر اساسQSPM    ● بکارگیری تکنیکهای مختلف استاندارد 

 برنامه ریزی استراتژیک

 تعیین سطح ریسک در مورد برنامه های اصلی سازمان 

  استانداردبرنامه ریزی برای تعدیل ریسک بر اساس روشهای 

 پیشنهاد و اولویت بندی برنامه ها در جهت مدیریت ریسک 

 برنامه ریزی تعدیل ریسک

         نحوه مدیریت روابط موثر با ذینفعان ●تعیین ذینفعان 

 مشاوره برای تهیه دیکشنری داده ها و مدلسازی سازمان 
 برنامه ریزی ارتباط با ذینفعان

  4بررسی بر اساسM                   ●  4بررسی بر اساسP 

 4 بررسی بر اساسS                    ● استراتژی بنیادین  بررسی بر اساس 

 ارائه راه حل 

 عارضه یابی

    پیشنهاد ساختار تشکیالتی مطلوب ●بررسی ساختار موجود تشکیالتی 

 تهیه ماتریس مسئولیتها و اختیارات 
 سازمان دهی مجدد

  7انجام تحقیق بر اساسP            ● تحلیل محصول، قیمت، مکان و ترویج 

 تحلیل فرایند، منابع انسانی و شواهد فیزیکی 
 تحقیقات بازار

     پیش بینی وضعیت مطلوب برند در بازار ●بررسی وضعیت موجود برند 

 های بهبود برند در فضای فیزیکی و مجازی ارائه راه حل 
 برندینگارتقائ 
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 تخصصی مدیریتی آموزشیخدمات شرح 

 عنوان سمینارآموزشی 5Sنظام آراستگی شغلی   

 هدف با سیستم های مدیریت ژاپنی، آراستگی فردی، محیطی و رفتاری آشنائی

 کلیه شاغلین و نیروهای متقاضی شغلتکنیسین ها، ،  مهندسین

 

 شرایط شرکت کنندگان

M 01 طول دوره ساعت 8 کد دوره 

        5مفاهیم  ●الگو های مدیریت ژاپنیS   

 چگونگی تهیه چک لیست ها و دستورالعمل ها 

  5چگونگی ممیزیS 

 سرفصل مطالب

 

 عنوان سمینارآموزشی مدیریت رفتار سازمانی واخالق حرفه ای

 هدف رفتار شناسی و پپش بینی و مطلوب سازی رفتارکارکنان در سازمان 

 ها و شرکت های خصوصی و دولتی سازمانمدیران و سرپرستان 

 

 شرایط شرکت کنندگان

M02 طول دوره ساعت 8 کد دوره 

          نقش رفتار سازمانی بر رفتار افراد ●ویژگی های شخصیتی و عاطفی افراد 

     نگرش ها در محیط کار و رضایت شغلی ●ویژگی های مهم شخصیتی در مخیط کار 

 سالمت روانی و کیفیت زندگی شغلی 

 سرفصل مطالب
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 تخصصی مدیریتی آموزشیخدمات شرح 

 عنوان سمینارآموزشی تحلیل استراتژی سازمان، آینده پژوهی و برنامه ریزی

مدیران و رهبران سازمان ها با استراتژی، چشم انداز، تجزیه و تحلیل محیط درون سازمانی و برون سازمانی وارائه  آشنائی

 راه حل
 هدف

 سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتیمدیران ارشد، اعضائ هیئت مدیره ، بنیان گذاران سازمان ها و شرکت ها 

 

 شرایط شرکت کنندگان

M03 طول دوره ساعت 16 کد دوره 

 تجزیه و تحلیل محیط درون سازمانی و برون انی و شرایط ریسک ●    کلیات و مفاهیم استراتژی 

 استراتژی های هدایتی، پرتفولیو و هولدینگ ●                          نحوه تدوین استراتژی 

  آشنایی با تحلیل هایSWOT و BCG  ●  برنامه ریزی استراتژیک کمی بر اساس مدلQSPM 

 CASE STUDY )مطالعه موردی(  

 سرفصل مطالب

 

 عنوان سمینارآموزشی کانادا BABOKدوره مقدماتی آنالیزکسب وکار بر اساس استاندارد راهنمای 

 هدف کانادا BABOK یکسب وکار بر اساس استاندارد راهنما ستیآنالآشنایی با حرفه 

 شرایط شرکت کنندگان دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد مدیریت، سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتیمدیران و سرپرستان 

M 04 طول دوره ساعت 8 کد دوره 

 با استفاده از ابزار استاندارد یها و ساختار سازمان هیکسب و کار، رو ندهاییفرآ لیتحل 

 مشکالت موجود در کسب و کار لیو تحل ازهایکسب و کار، رفع ن ازهایین ییشناسا 

 ارائه راهکار در سازمان میو ت نفعانیذ ان،یمشتر انیم یبه عنوان پل ارتباط دیینقش کل یفایا 

 (یدانش سازمان تیریو توسعه مستندات الزم )مد دیتول 

 سرفصل مطالب
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 تخصصی مدیریتی آموزشیخدمات شرح 

 عنوان سمینارآموزشی کانادا BABOKتکنیکها و مهارتهای تحلیل کسب وکار بر اساس استاندارد راهنمای 

 هدف حل مسائل کسب وکاربر اساس تکنیکهای استاندارد

 دولتیسازمان ها و شرکت های خصوصی و مدیران و سرپرستان 

 

 شرایط شرکت کنندگان

M 05 طول دوره ساعت 16 کد دوره 

 ....تحلیل ریسک و تعدیل آنانواع تکنیکهای توفان ذهنی، علت و معلول و 

 شبکه سازی و مدیریت ارتباط با ذینفعان  ●              تصمیم گیری در شرایط پیچیده 

 سازماندهی، مدلسازی و سایر تکنیکها 

 

 سرفصل مطالب

 

 عنوان سمینارآموزشی مصاحبه های استخدامی کمپانی های غربی در حوزه مدیریتی 

 هدف ی مدیران و تحلیلگران کسب وکاردر اروپا و امریکااستخدام یمصاحبه ها

 داوطلبان استخدام در حوزه های مدیریتی

 

 شرایط شرکت کنندگان

M 06 طول دوره ساعت 4 کد دوره 

  بررسی انواع سواالت استخدامی متناسب با شخصیت 

 فنون مدیریتیمتناسب با  یانواع سواالت استخدام یبررس 

  ادراکی مدیریت یانواع سواالت استخدام یبررس 

 سرفصل مطالب
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 تخصصی مدیریتی آموزشیخدمات شرح 

 

  ارتباط با ما:

      شرکت توف مپ 304واحد ساختمان اکسین 109 پالک 15و 13 بین دانشجوی -بلوار دانشجو -مشهد

                      حقی دکترسیدرضامدیر عامل: (  ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ) 

 

 عنوان کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی( با رویکرد) و پژوهش مقاله نویسی

 هدف آشنایی با مقاله نویسی های کنفرانسی و ژورنالی

 دانشجویان و محققین ) به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی(

 

 شرایط شرکت کنندگان

R01 طول دوره ساعت 6 کد دوره 

 ...کنفرانس ها و ژورنالهای معتبر   ●          مقاالت علمی پژوهشی، ترویجی و 

 انواع ایندکس )نمایه(  ●                                        ضریب تاثیر 

  سرقت ادبی(Plagiarism)                     ●  الگوی نگارش مقاله 

 تمرین  ●                         الگوی نگارش پایان نامه 

 سرفصل مطالب
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