معرفی دوره عالی پژوهش محور Post-DBA
دوره تحقیقاتی -پژوهشی ( Post-DBAپَسا دی بی ای پا پُست دی بی ای) يك سطح باالتر از دوره  DBAبودده و
هدف از اجرای آن ،تدانمندسازی مديران جهت انجام تحقیقات و پژوهش های پیشرفته و بنیادی در راستای تدسعه ی
هر چه بیشتر علدم ندين مديريتی در کشدر ،و ايجاد ارتباط مؤثر مابین دانشگاه و کسب و کارهای مدفق در سطح ملی
و بین المللی است.

تمرکزِ تحقیقات و پژوهش های کاربردی دوره  Post-DBAدر حدزه مديريت استراتژيك و آينده پژوهی ،موديريت
بازاريابی و فروش ،مديريت منابع انسانی ،مديريت تدلید و کیفیت ،مديريت فناوری اطالعات ،مديريت موالی ،و سواير

ابعاد و جدانب يك کسب و کار و بنگاه مدفق اقتصادی می باشد.

در دوره  Post-DBAسعی شده با رويکردی عمل گرايانه ( )Pragmatistاز يك سد و فعالیت هوايی پوژوهش

محدر ( )Research Orientedاز سدی ديگر ،يادگیری آمدزش ها را بصدرت اجرايی و کاربردی فراهم سواتت
و از همه مهمتر با تدجه به پرداتتن به روش های ندين مديريت و همچنین تلفیق آن با روش هوای بودمی در کشودر و
تعريف پژوهش های محدری ،تا حد زيادی مشکالت و چالش های اين حدزه را بصدرت تخصصی حل و مرتفع نمدد.

اهداف و مخاطبان دوره Post-DBA
* مخاطبان دوره :Post-DBA
 مديران عامل و کارآفرينان برتر کشدر مديران ارشد سازمان ها و شرکت های مدفق دولتی و تصدص فارغ التحصیالن مقاطع دکتری از دانشگاه ها و مؤسسات آمدزش عالی در رشته های مختلف (علدم انسانی ،فنوی ومهندسی ،علدم پايه ،هنر ،معماری ،پزشکی و غیره)
 -فارغ التحصیالن رشته ی DBA

* اهداف دوره :Post-DBA
 کسب دانش و اطالعات تخصصی و به روز در حدزه های ندين مديريت و کسب و کار طرح مدضدعات جديد علمی  -پژوهشی در تکمیل مباحث DBA فراهمآوری فرصت جهت چاپ مقاله علمی پژوهشی ايجاد ارتباط مناسب و مؤثر مابین دانشگاه و صنعت بداسطه ی تعريف و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی تدسعه ظرفیت پژوهشی مديران -تهیه متدن تحقیقاتی و ندآورانه جهت کمك به پیشرفت و گسترش علم مديريت

شرایط و ضوابط ورود به دوره Post-DBA
 دارا بددن مدرک تحصیلی دکترای مدرد تأيید وزارت علدم و يا مدرک معتبر دوره  DBAاز مراکز آمدزشی معتبرتبصره  :1اولديت پذيرش با متقاضیانی است که دارای مدرک  IELTSو يا  TOFELمعتبر باشند.
تبصره  :2بنا به تشخیص واحد آمدزش ،محقق ملزم به سپری نمددن دوره فشرده ی زبان تخصصی مديريت می باشد.

شرایط اخذ گواهینامه پایانی Post-DBA
در پايان دوره ی تحقیق و پژوهش و در صدرت داشتن شرايط زير ،گداهینامه با عندان  Post-DBAاز سدی
دانشگاه شهید بهشتی به محقق اعطا تداهد شد:
 سپری نمددن دروس پیش نیاز (حداقل  2عندان) که قبالً لزوم سپری نمددن آن از سدی واحود آمودزش بوه اطوالمحقق رسیده است با کسب حداقل نمره ی  11در هر سرفصل
 ارائه ی پژوهش پايانی با کسب حداقل نمره 11 همکاری مستمر با استاد (يا اساتید) راهنما در طی انجام فرآيند تحقیق و پژوهش رعايت کامل آيین نامه ها و ضدابط عمدمی دانشگاه و همچنین آيین نامه و ضدابط مربدط به برگزاری دوره که قبالً بهروئیت و تأيید محقق رسیده است.
 چاپ يك تا دو عندان مقاله در نشريات علمی مرتبط -تسديه حساب کامل مالی

مدت زمان و محتوی دوره Post-DBA
مدت زمان دوره  Post-DBAيکسال ( 12ماه) بدده ،که شامل يك ترم ( 3ماه) بصدرت حضدری جهت سپری نمددن
واحدهای پیش نیاز (که قبالً لزوم سپری نمددن آن از سدی واحد آمدزش به اطال محقق رسیده است) و يوك بوازه ی
زمانی  9ماهه بصدرت نیمه حضدری جهت همکاری با اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه در راستای ارائوه پوژوهش
پايانی می باشد .محقق در راستای مدضدعات مطروحه از سدی واحد آمدزش و همچنین با تدجه به عالقه مندی تدد (و
در صدرت نیاز با راهنمايی و مشاوره اساتید) ،مدضد پژوهش را انتخاب نمدده و با همراهی استاد (يا اساتید) راهنموا،
پژوهش را در بازه ی زمانی مقرر به پايان می رساند.
نکته :حداکثر مدت زمان قابل تمديد جهت ارائه ی پژوهش پايانی  3ماه (مجمدعاً از ابتدای پژوهش  12ماه) می باشد.

واحدهای پیش نیاز
ردیف

عنوان

مدت زمان

1-1

زبان تخصصی مديريت

 22ساعت

2-1

داده کاوی و آينده پژوهی

 22ساعت

3-1

نقد و بررسی نظريه های سازمان و مديريت

 22ساعت

2-1

تجزيه و تحلیل الگدهای کمی در تصمیم گیری

 22ساعت

5- 1

آمار و روش شناسی تحقیق و پژوهش

 22ساعت

* سپری نمددن واحدهای پیش نیاز (حداقل  2عندان) که قبالً لزوم سپری نمددن آن از سدی واحد آمدزش بوه اطوال
محقق رسیده ،الزامی می باشد.

شهریه دوره  Post-DBAو شرایط پرداخت
شهريه دوره  Post-DBAمبلغ  11.000.000تدمان (هجده میلیدن تدمان) می باشد که محقق موی تدانود از شورايط
اقساط (با تحديل چك) نیز استفاده نمايد:
 واريز مبلغ  1.000.000تدمان (شش میلیدن تدمان) در ابتدای ثبت نام ارائه  2فقره چك هر يك به مبلغ  3.000.000تدمان (سه میلیدن تدمان) در فداصل  2ماهه (شرو از ماه چهارم)کلیه مبالغ می بايستی به حساب شماره  322212555به نام دانشگاه شهید بهشتی نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه
شهید بهشتی و يا از طريق سامانه  eBankingدانشگاه به نشانی  /http://payment.sbu.ac.irواريز
گردد.

اطالعات تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات  9الی  12و  13الی  11با شماره هوای  22210211و  22210212تمواس حاصول
فرمايید.
محل ثبت نام :تهران ،ولنجك ،دانشگاه شهید بهشتی ،ساتتمان شهید رواقی ،مرکز آمدزش های تخصصوی دانشوگاه
شهید بهشتی ،طبقه اول

