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 دانشگاه شهید بهشتی DBAعالی   معرفی دوره

و تدانمندسواز   آمودز    ،آن بودده و دود     MBA از دورهباالتر یك سطح  (کسب و کار مدیریت عالی) DBA دوره

در سوطح میوی و بویل المییوی      سازمان دامدفق کشدر جهت تدسعه و گستر  فعالیت  ه درمستعد و شایست یمدیران

مدیریت در حدزه دا  مختیف  عیم کاربرد  دا  شیده بیشتر بر (کسب و کار مدیریت عالی) DBAز دوره تمرک .است

شامل ایده، بازاریابی، تأمیل منواب،، رراحوی، تدلیود، عر وه      ؛ارز    تمامی عمییات اصیی زنجیره هک  بطدر ،است

مودیریت فرآینوددا     می گیرد و را در بر...  محصدالت و خدمات، مناب، انسانی، فناور  ارالعات، مالی، برنامه ریز  و

 .در بر می گیردرا در سطح عالی سازمان یك کسب و کار 
و فعالیوت دوایی    ،از یك سود ( Pragmatist)سعی شده با رویکرد  عمل گرایانه  (مدیریت عالی کسب و کار) DBAدر دوره 

از  رت اجرایی و کواربرد  فورادم سواخت،   از سد  دیگر، یادگیر  آمدز  دا را بصد( Research Oriented)پژودش محدر 

کشودر از رریوق برگوزار      دمه مهمتر با تدجه به پرداختل به رو  دا  ندیل مدیریت و دمچنیل تیفیق آن با رو  دا  بودمی 

به افراد آمدز   سمیناردا  کاربرد ، انجام کار گرودی، اجرا  ررح دا  کاربرد  و دمچنیل پژودش دا  محدر ، تا حد زیاد 

 .داد که چگدنه در بازار رقابتی و حرفه ا ، دمداره بهتریل باشند
 دانشگاه شهید بهشتی DBA مخاطبان دوره

 مدیران و کارآفرینان کشدر -

   فعال در صنعتسازمان دا و شرکت داارشد مدیران  -

عیدم انسوانی،  ) مؤسسات آمدز  عالی در رشته دا  مختیف دانشگاه دا و فارغ التحصیالن مقار، کارشناسی ارشد -

 (پزشکی و غیره معمار ،فنی و مهندسی، عیدم پایه، دنر، 

 از مراکز و مؤسسات آمدزشی مجاز MBAدوره  فارغ التحصیالن -

 دانشگاه شهید بهشتی DBA اهداف دوره
 در حدزه دا  ندیل مدیریت و کسب و کار کسب دانش و ارالعات تخصصی -

 ...مدیریت استراتژیك، ردبر ، کارآفرینی و : شامل اجراییدا   در حدزه اجراییکسب مهارت  -

 جدیدجهت راه انداز  کسب و کار  کسب بینش و نگر  عمیق در حدزه کسب و کار -

 .پژودشی و تدریس شدند-مشغدل به فعالیت عیمیکه بتدانند در رشته دا  مدیریتی  افراد پرور   -

 دانشگاه شهید بهشتی DBAشرایط و ضوابط ورود به دوره 

 مدرد تأئید وزارت عیدمو  معتبرمؤسسات آمدزشی  دانشگاه دا و کارشناسی ارشد از مدرکداشتل  -

 از مراکز و مؤسسات آمدزشی مجاز و مدرد تأیید MBAداشتل مدرک دوره  -

 سال سابقه کار  5حداقل داشتل  -

  حضدرمصاحبه و  (GMATو  تعییل سطح زبان شامل ارالعات عمدمی مدیریت،) آزمدن ورود مدفقیت در  -
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 دانشگاه شهید بهشتی DBA دوره پایان گواهینامه اخذ شرایط

مودیریت عوالی   ) DBAگدادینامه پایان دوره با عندان  ،پایانی و داشتل شرایط زیردر پایان دوره و پس از ارائه پروژه 

 .به دانشپذیران اعطا خدادد شداز سد  دانشگاه شهید بهشتی ( کسب و کار

تا  55)نمره در درس شامل که  از دانشپذیران آزمدن به عمل می آید ،در پایان در درس در تاریخ دا  مشخص شده -

 .می باشد 22حداقل نمره قبدلی در در درس  بدده ونمره پروژه  (درصد 55تا  05) کتبی ونمره ( درصد 05

 به دمراه تأییدیه اساتید رادنما 21با کسب حداقل نمره ( در ترم آخر) پایانیپژودش محدر پروژه   ه ئارا -

 (در سرفصل می باشد جیسه در 0 ،حداکثر میزان غیبت مجاز)حضدر مستمر در دوره  -

 .رعایت کامل آییل نامه دا و  دابط دانشگاه و دمچنیل آییل نامه و  دابط مربدط به برگزار  دوره -

 مالی تسدیه حساب کامل -

 دانشگاه شهید بهشتی DBA دوره محتوی و زمان مدت
یوك تورم    وبصودرت حضودر    سه تورم  بدده، که شامل  دو سال( مدیریت عالی کسب و کار) DBAدوره مدت زمان 

 .می باشد (یپروژه پایان جهت ارائه)نیمه حضدر  بصدرت 

 مدیریت حسابدار *   پیشرفته سازمانی رفتار و انسانی مناب، مدیریت* 

 ارالعات فناور  مدیریت*  پیشرفته بازاریابی مدیریت* 

 مالی غیر مدیران برا  مالی مدیریت*   پیشرفته استراتژیك مدیریت و پژودی آینده* 

 خدمات مدیریت*   کار و کسب گر  مربی وردبر   دا  مهارت* 

 تأمیل زنجیره مدیریت*   بهادار اوراق و بدرس و گذار  سرمایه مدیریت* 

 پروژه نگار  آییل و پیشرفته تحقیق رو *    کیفیت مدیریت* 

 تخصصی سمیناردا *   محدر پژودش پروژه بررسی و ارائه* 

 شرایط پرداختو  دوره شهریه

 که در صودرت احوراز شورایط ویوژه     تدمان می باشد 2105550555مبیغ ( مدیریت عالی کسب و کار) DBA شهریه دوره

 .استفاده نمایند( چك تحدیلبا )دانشپذیران می تدانند از شرایط اقساط 

به نام دانشگاه شهید بهشتی نزد بانك تجارت شعبه دانشوگاه   052282555کییه مبالغ می بایستی به حساب شماره 

 .واریز گرددشهید بهشتی 

 اطالعات تماس

 .تماس حاصل فرمایید 22525580و  22525581جهت کسب ارالعات بیشتر در ساعات ادار  با شماره دا  

 MBADBA/me.t://https: انال ارالع رسانی دوره دا  آمدزشیک  atc/ir.ac.sbu://http: سایت مرکز آمدز 

http://sbu.ac.ir/atc
https://t.me/MBADBA

