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 (MBAدستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های ارشد مدیریت کسب و کار )
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 اجرای بر مبنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری  82/98/9011مورخ  093013با توجه به مجوز شماره 

دکتری حرفه ای مدیریت کسب و و  (MBA) ارشد مدیریت کسب و کار آزاد عالی آموزش هایدوره

 دد.می گر و اجرا تدویندر موسسه  مذکور هایدوره اجرای جهت زیر دستورالعمل ،(DBA)کار 

 

 :مقدمه-0

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد 

های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر های قوی و محركکه توان مدیریت یكی از اهرم

د نمدیریت بخصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز بخوبی احساس شده است. کشور ما اکنون نیازم

گیری ازآخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی مدیرانی است که بتوانند با بهره

های و نیز درنظرگرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه

وی تحول، به نح مدیریت منابع انسانی و باالخره نوآوری وهماهنگی و کنترل، ریزی، سازماندهی، برنامه

موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند. دوره 

نیز به منظور پرورش  کسب و کار و دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کارکارشناسی ارشد مدیریت 

 و طراحی تعاونی و خصوصی دولتی، هایبخش  های تولیدی و خدماتی درچنین مدیرانی برای بنگاه

دانش و مهارت الزم در حوزه های مدیریت و کسب و کار در حوزه  این دوره هادر  است. شده تدوین

های مهارت های فنی، ادراکی و انسانی آموزش داده خواهد شد. حضور مدیرانی که تجربه کار مدیریتی 

 دارند، می تواند فرصت یادگیری جمعی برای کلیه مخاطبین دوره را فراهم سازد.

 وره جامع مدیریت را دارند.مدیران کسب و کار که قصد گذراندن یک د

 صاحبان کسب و کار که به دنبال ارائه محصوالت جدید، توسعه بازار و گسترش فعالیت می باشند.

 مدیران و کارشناسان حوزه های فروش، بازاریابی، برند و عالقه مندان به این حوزه

 

 اهداف دوره:-2

  مشغول به فعالیت علمی شوند ارائهپرورش اساتید برجسته که بتوانند در رشته های مدیریتی 

یک نظام جامع مدیریتی بر پایه آموخته های پیشین و دانش روز مدیریت و توجه به مقتضیات 

 و شرایط محیطی

 های مدیریتی شرکت کنندگانارتقاء دانش و مهارت 
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 ر اهای مدیریت کسب و کار و توانایی سازگآشنایی با آخرین نتایج تحقیقاتی روز دنیا در حوزه

 سازی آن

 گیری از نظریات علمی مدیریتایجاد توان حل مسائل سازمانی با بهره 

 پرورش و تثبیت دیدگاه آینده نگار با استفاده از ابزارهای آینده پژوهی 

 کسب دانش و اطالعات تخصصی به روز در حوزه های نوین مدیریت و کسب و کار 

 یت استراتژیک، مدیریت فروش، کسب مهارت اجرایی در حوزه های مدیریتی شامل: مدیر

 کارآفرینی و

  کسب بینش و نگرش عمیق در حوزه کسب و کار جهت راه اندازی کسب و کار جدید و یا توسعه

 و گسترش کسب و کارهای موجود

 

 مخاطبان دوره:-3

 مدیران و کارآفرینان کشور 

 مدیران ارشد و میانی سازمان ها و شرکت ها 

 کارآفرین کارشناسان فعال، با انگیزه و 

 ( علوم فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی در رشته های مختلف

 (انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، معماری، پزشكی و غیره

 

 

 عنوان دوره و گرایش ها:-0

  دورهMBA  وDBA-  و فروشگرایش بازاریابی 

  دورهMBA  وDBA - استراتژی گرایش  

  دورهMBA  وDBA - و بورس مالی مدیریت گرایش  

  دورهMBA  وDBA - بازرگانی خارجی گرایش  

  دورهMBA  وDBA - پول و بانک گرایش 

  دورهMBA  وDBA - شهری مدیریت گرایش  

  دورهMBA  وDBA - پروژه مدیریت گرایش 

  دورهMBA  وDBA - الكترونیک تجارت و کار و کسب مدیریت گرایش 
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  دورهMBA  وDBA - گرا خدمت سازمانهای در اجرایی مدیریت گرایش 

  دورهMBA  وDBA - رسانه مدیریت گرایش 

  دورهMBA  وDBA - کشاورزی مدیریت گرایش 

 

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره:-5

 از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی معتبر کشور  و کارشناسی ارشد   داشتن مدرك کارشناسی

 MBAدوره های به ترتیب برای  و یا خارج از کشور مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  DBA و

  دوره کارشناسی در دوره دانشجویانMBA در دوره ویان دوره کارشناسی ارشدو دانشج   

DBA  می توانند ثبت نام نمایند.نیز 

 

 

 مدت زمان برگزاری دوره:-6

  برگزاری دوره  مدت زمانMBA ( به  98یک سال )ساعت آموزشی می باشد. 853مدت ماه 

  برگزاری دوره  مدت زمانDBA ( به  98یک سال )ساعت آموزشی می باشد. 853مدت ماه 

 

 

 

 شرایط و ضوابط ثبت نام: -7

  و تكمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارك ثبت نام )کپی شناسنامه دانشگاهثبت نام حضوری در- 

 یک قطعه عكس( -کپی آخرین مدرك تحصیلی -کپی پایان خدمت -کپی کارت ملی

  ثبت نام غیرحضوری در وب سایت دانشگاه و تكمیل فرم ثبت نام و آپلود مدارك ثبت نام )کپی

یک قطعه  -مدرك تحصیلی کپی آخرین -کپی پایان خدمت -کپی کارت ملی -شناسنامه

 عكس(
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 ها: دورهتشکیل و نحوه زمان -8

ماه( به صورت مجازی و حضوری  0نیمسال تحصیلی ) هر نیمسال  4در از ابتدای تیرماه هر سال دوره ها 

 د شد.نتشكیل خواه

  روزهای اخر هفته( -معمولی )ساالنه 

 )فشرده )بیشتر ویژه متقاضیان صنعت و بازرگانی و شاغلین می باشد 

  گردد( توجه به زمان مورد نظر آن سازمان برگزار میبرون سازمانی ) با 

 

 

 

 محتوی دوره ها: -9

بصورت عملی  ساعت 933و  و نظری دروس تئوری ساعت 953که  روس در چهار دسته بندی می باشندد

  می باشد.

 دروس اصلی و پایه 

 دروس تخصصی 

 دروس اختیاری 

  /پایان نامه کارورزی/سمینار/ پروژه 

 

 هزینه  دوره ها و نحوه پرداخت: -01

یكصد و سی میلیون ریال است که هر ساله براساس  DBAهشتاد میلیون ریال و  MBAشهریه دوره 

 مصوبه هیات محترم امنا مورد بازنگری قرار خواد گرفت.

 واریز هزینه دوره ها می تواند تابع یكی از شرایط زیر باشد:

  شروع نیمسالواریز کل هزینه هر نیمسال قبل از 

  واریز یک سوم کل شهریه دوره در ابتدای نیسمال اول و ما بقی طی دو قسط در پایان نیمسال

 های دوم و سوم

  کل شهریهدرصد تخفیف  5واریز کل شهریه دوره در ابتدای نیسمال اول و بهره مندی از 
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 رایط اخذ گواهینامه پایان دوره: ش-00

  دروس ارائه شده در دورهاز میانگین  94کسب حداقل نمره 

  به همراه تأییدیه اساتید راهنما 91ارائه ی پروژه پژوهش محور پایانی با کسب حداقل نمره 

  هاحضور مستمر در دوره 

  رعایت کامل آیین نامه ها و ضوابط دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضوابط مربوط به برگزاری

 رسیده است.دوره که قبالً به روئیت و تأیید دانشپذیر 

 تسویه حساب کامل مالی 

 

 

 

 

 

 


