






شــرکت آمــوزش، مطالعــات و مشــاوره ســیاحتی گردشــگران بنیــاد، بــا هــدف ارتقــاء ســطح مهــارت و افزایــش تــوان 
تخصصــی نیــروی انســانی و همچنیــن ارائــه مشــاوره، خدمــات تخصصــی و راهکارهــای ســازمانی در ســال 1370 
پایه گــذاری شــد. ایــن شــرکت بــا بیــش از ســه دهــه فعالیــت توانســته اســت گام مهمــی در جهــت ارتقــاء ســطح 
علمــی و مهارتــی فعــاالن در ســطوح مدیریتــی و ســایر رده هــای شــغلی در صنایــع مختلــف )بــه ویــژه صنعــت هتلــداری 

و گردشــگری( بــردارد.

درابره رشکت



آموزش های دانشگاهی 	 
دوره های آموزشی کوتاه مدت 	 
 	)MBA/DBA( دوره های عالی مدیریت
دوره های آموزشی عمومی	 
دوره های آموزشی وزارت میراث فرهنگی، 	 

گردشگری و صنایع دستی

مشاوره توسعه کسب و کار 	 
عارضه یابی و ارزیابی عملکرد سازمانی	   
مدیریت و بهبود فرآیندهای سازمانی	   
مشاوره و استقرار نظام مدیریت دانش 	   
 	HSE خدمات مشاوره
خدمات مشاوره روانشناسی	 
ارزیابی تاسیسات گردشگری	 

سامانه جامع ارتباطات	 
کانون ارزیابی و توسعه مدیران	 
آزمون های استخدامی	 
کاردوهای آموزشی	 
بازاریابی سازمانی	 
برنامه ریزی سازمانی	 

راهکارهای سازماینخدمات مطالعایت و مشاورهخدمات آموزیش

زمینه های فعالیت



مرکز علمی کاربردی سینا
)خراسان رضوی- مهشد(

1( بازرگانی-خدمات مشاوره امالک 
)کدرشته: 135232( 

2( حسابداری امور مالی )کدرشته: 12178(
3( مدیریت امور دفتری )کدرشته: 1125(

4( امور بانکی )کدرشته: 11852(
5( فناوری اطالعات )کدرشته: 10516(

6( امور بورس )کدرشته: 11864(
7( مدیریت امور اداری )کدرشته: 13226(

دوره های کارداین 

1( حسابداری امورمالی )کدرشته: 20882(
2( مدیریت امور دفتری )کدرشته: 21000(

3( مدیریت شعب بانک )کدرشته: 20719(
4( مهندسی فناوری اطالعات )کدرشته: 20376(

دوره های کارشنایس



1( مدیریت هتلداری )کدرشته: 21703(
2( مدیریت گردشگری )کدرشته: 21693(

3( آشپزی ایرانی )کدرشته: 21681(
4( آشپزی ملل )کدرشته: 21685(

5( مدیریت کسب و کار )کدرشته: 22270(
6( حسابداری امور مالی )کدرشته:20875(

7( مهندسی فناوری اطالعات )کدرشته: 20365(

دوره های کارشنایس  1( هتلداری )کدرشته: 12948(
2( گردشگری )کدرشته: 12932(

3( قنادی )کدرشته: 12923(
4( آشپزی )کدرشته:12914(

5( امور بانکی )کدرشته: 11851(
6( مدیریت امور اداری )کدرشته: 11193(

7( حسابداری مالی )کدرشته: 12168(
8( مدیریت کسب و کار )کدرشته:13629(

9( فناوری اطالعات ) کدرشته: 10504(
10( شبکه های کامپیوتری )کدرشته:13178( 

دوره های کارداین 

خدمات آموزیش

مرکز علمی کاربردی سینا
)هتران(



دوره های آموزیش
 کواته مدت

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک	 
بازاریابی و فروش	 
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی	 
سبک های رهبری	 
تفکر سیستمی	 
مدیریت تغییر و تحول سازمانی	 
مدیریت مالی	 
تیم سازی و کار تیمی	 
تصمیم گیری و حل مسئله	 
اصول و فنون مذاکره	 
بازاریابی بین الملل	 
مقابله با پولشویی	 
مدیریت کیفیت	 
مدیریت زنجیره تأمین	 
مدیریت دانش	 

دوره های دانش افزایی
در حوزه مدیریت

حسابداری 	 
استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی	 
انبارداری و تدارکات	 
 	ISO استانداردهای بین المللی
دیجیتال مارکتینگ	 
مدیریت و کنترل پروژه	 
آیین نگارش	 
حفاظت فیزیکی	 
حقوق کار و تأمین اجتماعی	 
حقوق تجارت و قراردادها	 
تحلیل رفتار متقابل	 
تعادل کار و زندگی	 
دوره های اخالق حرفه ای در سازمان	 
مدیریت زمان	 

دوره های توامنندسازی
کارشناسان



دروه زبان انگلیسی	 
نرم افزارهای کاربردی )مایکروسافت آفیس(	 
طراحی گرافیک	 
تولید محتوا	 
طراحی سایت	 
 	ICDL
کمک های اولیه	 
دوره های روانشناسی	 

دوره های کاربردی
مدیریت عمومی و تخصصی هتل	 
مدیرفنی بند ب	 
دوره های ممیزی و استانداردسازی	 
دوره های فرانت آفیس و پذیرش	 
دوره های خانه داری و اتاقداری	 
دوره های فنی  و مهندسی گردشگری	 
دوره های مالی، اداری و ایمنی هتل ها و 	 

تاسیسات گردشگری
دوره های پذیرایی و تشریفات	 
دوره های تشریفات دیپلماتیک	 
پذیرایی ویژه پرسنل و پیشخدمت اداری	 

دوره های آموزیش هتلداری،
 گردشگری و ترشیفات

دوره آشپزی عمومی و تخصصی	 
روش های بهینه سازی طبخ غذا	 
سفره اعیاد و مراسم مذهبی	 
میوه آرایی و سفره آرایی	 
دسر	 
قنادی	 
کافی شاپ 	 
آشپزی ملل	 
غذاهای دریایی	 
بهداشت مواد غذایی	 
کنترل هزینه غذا و نوشابه	 
دوره مدیریت رستوران	 

دوره های مرتبط اب 
غذا و نوشیدین

خدمات آموزیش



)MBA/DBA( دوره های عایل مدیریت      

MBA بــه عنــوان مــدرک یــک دوره عمومــی نیــز، بــه شــما دانــش مدیریتــی بنیــادی مــی دهــد. بــه ایــن معنــی کــه دیــدی کل نگــر از تجــارت در زمینــه هایــی 
ماننــد بازاریابــی، امــور مالــی و حســابداری در مقابــل شــما قــرار مــی دهــد و در عیــن حــال مهــارت هــای نــرم حیاتــی و مهــارت هــای رهبــری شــما را نیــز توســعه 
مــی دهــد. درحقیقــت ایــن امــر مــی توانــد بــه شــما کمــک قابــل توجهــی بــرای آنالیــز و تدویــن اســتراتژی هــای موفقیــت کســب و کار در مســیر شــغلی ای کــه 

هســتید، ایجــاد نمایــد.
 ”



240 ساعت مفید آموزشی	 
گواهینامه دوزبانه معتبر	 
ساعات برگزاری منعطف	 
برگزاری به صورت مجازی	 
شرایط پرداخت:	 

50% ابتدای دوره  
30% پس از ترم اول  
20% پس از ترم دوم  

ویژیگ های دوره

مبانی سازمان و تئوری مدیریت	 
اصول حسابداری و مدیریت مالی برای 	 

مدیران غیر مالی
مدیریت استراتژیک	 
مدیریت بازاریابی و فروش	 
مدیریت رفتار سازمانی	 
کارآفرینی سازمانی	 
تجزیه و تحلیل سیستم ها	 
تحول دیجیتال	 
مدیریت تغییر و تحول	 
اصول و فنون مذاکره	 
مدیریت منابع انسانی	 
مدیریت تولید و عملیات	 
مدیریت پروژه 	 
مدیریت تصمیم گیری و حل مسأله	 

رسفصل های دوره

عالقه مندان به دوره های مدیریتی	 
کارشناسان، سرپرستان یا مدیران رده 	 

میانی که قصد ارتقاء جایگاه خود را دارند.
کارآفرینان و کسانی که تمایل به راه اندازی 	 

کسب و کار خود را دارند.
فارغ التحصیالن رشته های فنی و مهندسی	 

مخاطبان دوره

خدمات آموزیش



      دوره های وزارت میراث فرهنیگ، گردشگری و صنایع دسیت



شناخت صنعت گردشگری	 
شناخت هتل و خدمات پشتیبانی	 
مدیریت و سرپرستی در هتل	 
مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان هتل	 
مدیریت و نظارت بر بخش اتاقداری و 	 

خانه داری
مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه هتل	 
مدیریت و نظارت بر بخش مالی و اداری هتل	 
زبان انگلیسی تخصصی	 
ایمنی و بهداشت فرد و محیط	 
مهارت های فردی و ارتباطی	 
قوانین و مقررات و ضوابط هتلداری	 
آشنایی با آرایه های داخلی هتل	 
مدیریت کیفیت و بازار یابی در هتل	 

مدیریت عمویم 
هتلداری

آشنایی با مقررات صدور بلیت هوایی	 
الگوهای رفتاری و اخالق حرفه ای گردشگری	 
آشنایی با کاربرد فناوری اطالعات 	 
آشنایی با امور مالی و مبانی حسابداری دفاتر 	 

خدمات 
آشنایی با گردشگری سالمت	 
کارورزی	 
شناخت صنعت گردشگری	 
شناسایی مسیرهای گردشگری	 
برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها	 
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و 	 

گردشگری
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات 	 

مسافرتی
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری	 

مدیریت فین دفاتر
 خدمات مسافریت

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی درهتل
مدیریت استراژیک

فناوری جدید در هتلداری
صنعــت  در  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 

)IT( هتلــدرای 
مدیریــت و نظــارت برتاسیســات فنــی و مهندســی 

هتل
روابط عمومی هتل

بازاریابی و فروش در هتل
کنترل هزینه ها و تنظیم بودجه سالیانه هتل

زبان انگلیسی تخصصی هتلداری
سمینار و کارگاه های تخصصی هتلداری

مدیریت تخصیص
 هتلداری

خدمات آموزیش



مطالعات و مشاوره 
فراهم کردن امکانات آموزشی برای 	 صنعت گردشگری

فرهنگ سازی HSE در سازمان ها
ایجاد ساختار و بستر مشخص برای مدیریت 	 

سامانه HSE و تعیین مسئولیت ها
کاهش هزینه های خسارات وارده به تجهیزات، 	 

توقف کار و درمان
کاهش زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی 	 

از حوادث

HSE خدمات مشاوره

انجام کامل فرآیند ارزیابی، استاندارسازی 	 
و درجه بندی تاسیسات گردشگری مطابق 

با دستورالعمل های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی

مورد استفاده در هتل ها، هتل آپارتمان ها، 	 
واحدهای پذیرایی بین راهی، بومگردی ها، 

سفره خانه های سنتی و ...

ارزیایب أتسیسات گردشگری



مشاوره رواشناسی	 
مشاوره های آنالین و حضوری	 
ارتباط با مراکز روانشناسی معتبر	 
حفظ کامل اطالعات شخصی و حریم خصوصی 	 
مشاوره خانواده، ازدواج، روابط فردی، تحصیلی، 	 

شغلی و ...

مشاوره فردی  
عارضه یابی و ارزیابی عملکرد 	 
مدیریت بهبود فرآیندهای سازمانی	 
مشاوره و استقرار نظام مدیریت دانش	 
پیاده سازی نظام تفکر سیستمی و مدیریت 	 

استراتژیک
تجزیه و تحلیل کسب  و کار	 
برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران جهت 	 

توسعه کسب و کار

مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات آموزیش

مطالعات و مشاوره 
مدیرییت و روانشنایس



      سامانه جامع ارتباطات اپرسیان 2720

ســامانه ارتباطــات پارســیان بــا هــدف ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات و هوشمندســازی ســازمان ها بــا اســتفاده از »نــرم افــزار مدیریــت مرکــز تمــاس« و »نرم افــزار 
مدیریــت خدمــات مشــتریان« ایجادگردیــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ارزش هــای ایجــاد شــده؛ در بهــره منــدی از مشــاورین مجــرب و اســتفاده از تجهیــزات 
حرفــه ای، ایــن مراکــز تنهــا ایجــاد کننــده اطالعــات تصمیــم ســاز مبتنــی بــر داده هــای واقعــی، میدانــی و خــود اظهــاری مخاطبیــن هســتند. بــرای جلوگیــری از 

هــدر رفــت منابــع انســانی ســازمان و توجــه بــه آنچــه کــه بــرای یــک تصمیــم اســتراتژیک مهــم اســت، ایــن داده هــا نقــش اساســی ایفــا مــی کنــد.
 ”



زیرســامانه مدیریــت چندگانــه مرکــز تمــاس 	 
و پــروژه بــه صــورت همزمــان

زیــر ســامانه مدیریــت گــروه هــا و ســازمان 	 
هــا و ارائــه ســطوح دسترســی متناســب بــا 

نقش هــا
زیر سامانه نظرسنجی هوشمند صوتی	 
زیرســامانه گــزارش گیــری و مانیتورینــگ از 	 

ســطح زیرســاخت تــا پاســخگویی
دارای کلیــه زیرسیســتم هــای تعاملــی جهــت 	 

بهینــه ســازی ارتبــاط مشــتریان شــامل وب، 
ایمیــل و پیامــک

زیرسامانه تیکتینگ )CRM( داخلی 	 
زیرسامانه چت درون اپلیکیشنی	 
دارای سیســتم کامــل وب ســرویس جهــت 	 

دریافــت و ارســال اطالعــات 

لیست امکاانت و ویژیگ های اصیل

 نرم افزار مدیریت مرکز متاس

ــا تجهیــزات 	  زیرســاخت شــبکه ای مســتقل ب
cisco

ســرور HP جهــت زیــر ســاخت نــرم افــزاری و 	 
مدیریــت تمــاس هــا بــا سیســتم ایزابــل 

ایجــاد 	  قابلیــت  بــا   cisco روترهــای  دارای 
SIP Trunk , E1 بســتر  بــر  تمــاس  زیرســاخت 

ضبــط 	  جهــت  مســتقل    NAS Storage
و  ورودی  هــای  تمــاس  کلیــه  نگهــداری  و 

خروجــی
وجــود دو شــماره 2720 و 72495 یــک طرفــه 	 

جهــت دریافــت تمــاس ها 
اســتفاده 	  جهــت  طرفــه  دو   72064 خــط 

خروجــی  هــای  تمــاس 

لیست زیرسیسمت های 

مرکز متاس
امکان افزایش تعداد تماس همزمان در 	 

سیستم
 	HA بهره گیری از راهکار
مدیریت و توزیع ترافیک تماس های 	 

ورودی
مدیریت و نظارت متمرکز در سطح کالن	 
مدیریت تماس های بهمنی	 
پایش لحظه ای سخت افزار و نرم افزار	 
امکان ارائه APIها و وب سرویس های 	 

مدنظر مشتری
بازاریابی پیامکی، بازاریابی تلفنی و ثبت 	 

نظرسنجی و بازخورد از رویدادها

قابلیت ها، مزایا و 

ویژیگ های مرکز متاس

  راهکارهای سازماین



      کانون ارزیایب و توسعه مدیران

کانــون ارزیابــی بــه فراینــدی گفتــه مــی شــود کــه بــه عنــوان شبیه ســاز یــک موقعیــت کاری، شایســتگی های افــراد را بــا اســتفاده از تماریــن و ابزارهــای اســتاندارد 
توســط ارزیابــان خبــره مــورد ســنجش قــرار می دهد.کانــون بخشــی از فراینــد اســتخدام و یــا ارتقــا ســطح داخلــی و توســعه کارکنــان ســازمان اســت کــه بــرای 

ارزیابــی مدیــران مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مهمتریــن گام پــس از تعییــن شایســتگی ها و قابلیت هــا، تدویــن نظــام ســنجش و ارتقــاء شایســتگی ها در افــراد اســت کــه کــم خطاتریــن آنهــا برگــزاری 
کانون هــای ارزیابــی و توســعه اســت. ایــن کانون هــا عــالوه  بــر ارزیابــی مدیــران، قابلیــت شناســایی افــراد توانــا، بــرای در اختیــار گرفتــن جایگاه هــای مهــم 

ســازمانی را دارد.

 ”



1( گزارش تک برگ مدیریتی:
نتایج آزمونهای شخصیتی در یک نگاه	 
لیست نقاط ضعف و قوت	 
نتایج ارزیابی به صورت گراف	 
پیام مدیر کانون	 
میانگین نمره کسب شده	 
سطح عمومی شایستگی فرد	 

2( گزارش تفصیلی اقناعی:
معرفی کانون ارزیابی و روشهای ارزیابی	 
نتایج خود اظهاری آزمون های 	 

روانشناسی و مدیریتی
نتایج ارزیابی روز کانون	 
جمع بندی نتایج	 

:)IDP( برنامه توسعه فردی )3
کتب و مقاالت مناسب	 
لیست دوره  های توانمندسازی	 
روش بکارگیری برنامه	 

انواع نتایج کانون

مصاحبه شایستگی محور	 
بازی مدیریتی	 
بحث گروهی	 
مورد کاوی	 
ایفای نقش	 
آزمون شخصیت	 
ارائه شفاهی	 
ابزارهای نوشتاری	 

برخی از ابزارهای ارزیایب 

سناریوهای متنوع 	 
بهره مندی از فضای مناسب	 
ابزارهای متنوع برای بازی های مدیریتی	 
تحلیل و گزارشات جامع	 
بهره مندی از ارزیابان خبره و با سابقه	 

برخی از شایستگی های عمومی مورد ارزیابی:
کارگروهی1. 
ارتباط و مذاکره2. 
تصمیم گیری و حل مسأله3. 
و...4. 

ویژیگ های کانون ارزیایب

  راهکارهای سازماین



   کاردوهای آموزیش

یکــی از راهکارهــای ارتقــای کیفیــت و اثــر بخشــی دوره هــای آموزشــی، ایجــاد تجربه هــای بــه یــاد ماندنــی و جــذاب از آمــوزش اســت. در ایــن زمینــه شــرکت 
آمــوزش اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هــای اردویــی )کاردو( می نمایــد. کاردوهــا روشــی نویــن در آمــوزش اســت کــه بــا اســتفاده از ســرگرم آمــوزی، کارتیمــی، 

ابزارهــای متنــوع، چالش هــای گروهــی و فن آوری هــای آموزشــی، تجربــه یادگیــری اثربخشــی بــرای دانــش پذیــران ایجــاد می کنــد.
 ” ”



شــرکت آمــوزش بدلیــل ارتباطــات و روابــط ســازمانی گســترده  و همچنیــن ســابقه طوالنــی حضــور در صنعــت گردشــگری و تفریــح ؛  در ایـــن اردوهــا، از روشهـــای 
مختلـف آمـوزشی تفریحی، امکانـات مختلـف سـرگرمی و تفریحـی  و  امکانـات مختلـف پذیرایـی متناسـب بـا نیازهـای اختصاصـی سـازمانها،اسـتفاده می کند

و از اماکـــن اقامتـــی، مراکـــز ورزشـــی، مکانهـــای تفریحـــی، وســـایل بـــازی و روش هــای مــدرن اردو هــای آموزشــی بهــره مــی گیــرد تــا خاطــره ای بیــاد ماندنــی را در 
ایــن برنامــه هــا رقــم بزنــد و اثــر بخشــی خدمــات را بــاال بــرد.

 

 ”

  راهکارهای سازماین



شبکه همکاران و مشرتیان



شبکه همکاران و مشرتیان
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