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معرفی دوره عالی پژوهش محور PostDAB
دوره تحقیقاتی -پژوهشی پَسا دی بی ای پا پُست دی بی ای  PostDBAیك

طك

بكاتت از دوره  DBAبكدده و

هدف از اج ای آن ،تدانمندطازی مدی ان جهت انجام تحقیقات و پژوهش های پیش فته و بنیادی در راطتای تدطعه ی
ه چه بیشت علدم ندین مدی یتی در کشدر ،و ایجاد ارتباط مناطب مابین دانشگاه و کسب و کارهای مدفك در طك
ملی و بین المللی اطت.
تم کز دوره  PostDBAب روی تحقیقات و پژوهش های کارب دی در حدزه مدی یت اطكت اتژی

و آینكده پژوهكی،

مدی یت بازاریابی و ف وش ،مدی یت منابع انسانی ،مدی یت تدلید و کیفیت ،مدی یت فناوری اطالعات ،مدی یت مالی ،و
طای ابعاد ی

کسب و کار می باشد.

در دوره  PostDBAطعی شده با رویک دی عمل گ ایانه ( )Pragmatistاز ی

طد و فعالیت هایی پژوهش محكدر

( )Research Orientedاز طدی دیگ  ،یادگی ی آمدزش ها را بصدرت اج ایی و کارب دی ف اهم طكاتت و از همكه
مهمت با تدجه به پ داتتن به روش های ندین مدی یت و همچنین تلفی آن با روش هكای بكدمی در کشكدر و تع یك
پژوهش های محدری ،تا حد زیادی مشکالت و چالش های این حدزه را بصدرت تخصصی حل و م تفع نمدد.

اهداف و مخاطبان دوره PostDBA
مخاطبان دوره :PostDBA
 مدی ان و کارآف ینان ب ت کشدر مدی ان ارشد طازمان ها و ش کت های مدف دولتی و تصدص -فارغ التحصیالن مقاطع دکت ی از دانشگاه ها و مؤطسات آمدزش عالی در رشته های مختل

(علدم انسانی ،فنكی و

مهندطی ،علدم پایه ،هن  ،معماری ،پزشکی و غی ه)
 -فارغ التحصیالن رشته ی DBA

اهداف دوره :PostDBA
 کسب دانش و اطالعات تخصصی به روز در حدزه های ندین مدی یت و کسب و کار ط ح مدضدعات جدید علمی  -پژوهشی در تکمیل مباحث DBA ف اهمآوری ف صت جهت چاپ مقاله علمی پژوهشی -ایجاد ارتباط مناطب و مؤث مابین دانشگاه و صنعت بداط ه ی تع ی

و اج ای پ وژه های تحقیقاتی و پژوهشی

 تدطعه ظ فیت پژوهشی مدی ان -تهیه متدن تحقیقاتی و ندآورانه جهت کم

به پیش فت و گست ش علم مدی یت
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شرایط و ضوابط ورود به دوره PostDB
 دارا بددن مدرک تحصیلی دکت ای مدرد تأیید وزارت علدم و یا مدرک معتب دوره  DBAاز م اکز آمدزشی معتب به انضمام داشتن مدرک کارشناطی ارشد و یا مدرک دوره  MBAاز دانشگاه ها و مؤطسات آمدزشی معتب کشدر ویا تارج از کشدر مدرد تأئید وزارت علدم ،تحقیقات و فناوری
تبص ه  :1اولدیت پذی ش با متقاضیانی اطت که دارای مدرک  IELTSو یا  TOFELاز مؤطسات آمدزشی معتب باشند.
تبص ه  :2در صدرت لزوم ،محق ملزم به طپ ی نمددن دوره فش ده زبان به مدت  8جلسه می باشد.

شرایط اخذ گواهینامه پایان دوره
در پایان دوره ی تحقی و پژوهش و در صدرت داشتن ش ایط زی  ،گداهینامه با عندان  PostDBAاز طدی دانشگاه
شهید بهشتی به محق اع ا تداهد شد:
 طپ ی نمددن دروس پیش نیاز (حداقل  2عندان) که قبالً لزوم طپ ی نمددن آن از طدی واحكد آمكدزش بكه اطكالمحق رطیده اطت با کسب حداقل نم ه ی  11در ه ط فصل
 ارائه ی پژوهش پایانی با کسب حداقل نم ه 18 همکاری مستم با اطتاد (یا اطاتید) راهنما در طی انجام ف آیند تحقی و پژوهش رعایت کامل آیین نامه ها و ضدابط عمدمی دانشگاه و همچنین آیین نامه و ضدابط م بدط به ب گزاری دوره که قبالً بهروئیت و تأیید محق رطیده اطت.
 -چاپ ی

تا دو عندان مقاله در نش یات علمی م تبط

 -تسدیه حساب کامل مالی

مدت زمان و محتوی دوره PostDBA
مدت زمان دوره  PostDBAیکسال ( 12ماه) بدده ،که شامل ی

ت م ( 3ماه) بصدرت حضدری جهت طكپ ی نمكددن

واحدهای پیش نیاز (که قبالً لزوم طپ ی نمددن آن از طدی واحد آمدزش به اطال محق رطیده اطت) و یك

بكازه ی

زمانی  9ماهه بصدرت نیمه حضدری جهت همکاری با اطاتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه در راطتای ارائكه پكژوهش
پایانی می باشد.
محق در راطتای مدضدعات م وحه از طدی واحد آمدزش و همچنین با تدجه به عالقه مندی تدد (و در صدرت نیكاز
با راهنمایی و مشاوره اطاتید) ،مدضد پژوهش را انتخاب نمدده و با هم اهی اطتاد (یا اطاتید) راهنمكا ،پكژوهش را در
بازه ی زمانی مق ر به پایان می رطاند.
نکته :حداکث مدت زمان قابل تمدید جهت ارائه ی پژوهش پایانی  3ماه (مجمدعاً از ابتدای پژوهش  12ماه) می باشد.
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دروس پیش نیاز
ردیف

نام درس

مدت زمان

1-1

زبان تخصصی مدی یت

 22طاعت

2-1

داده کاوی و آینده پژوهی

 22طاعت

3-1

نقد و ب رطی نظ یه های طازمان و مدی یت

 22طاعت

2-1

تجزیه و تحلیل الگدهای کمی در تصمیم گی ی

 22طاعت

5- 1

آمار و روش شناطی تحقی و پژوهش

 22طاعت

* طپ ی نمددن واحدهای پیش نیاز (حداقل  2عندان) که قبالً لزوم طپ ی نمددن آن از طدی واحد آمدزش بكه اطكال
محق رطیده ،الزامی می باشد.

شهریه دوره  PostDBAو شرایط پرداخت
شه یه دوره  PostDBAمبلغ  22.500.000تدمان (بیست و چهار میلیدن و پانصد هزار تدمان) می باشد که محق می
تدانند از ش ایط اقساط (با تحدیل چ ) نیز اطتفاده نمایند:
 واریز مبلغ  1.500.000تدمان (شش میلیدن و پانصد هزار تدمان) در ابتدای ثبت نام -ارائه  1فق ه چ

ه ی

به مبلغ  3.000.000تدمان در فداصل  2ماهه (ش و از ماه چهارم)

کلیه مبالغ می بایستی به حساب شماره  322282555به نام دانشگاه شهید بهشتی نزد بان

تجارت شعبه دانشگاه

شهید بهشتی و یا از ط ی طامانه  eBankingدانشگاه به نشانی  /http://payment.sbu.ac.irواریز گ دد.

اطالعات تماس
جهت کسب اطالعات بیشت در طاعات  9الی  12و  13الی  11با شماره هكای  22210281و  22210282تمكاس حاصكل
ف مایید.
محل ثبت نام :ته ان ،ولنج  ،دانشگاه شهید بهشتی ،طاتتمان شهید رواقی ،م کز آمدزش های تخصصكی دانشكگاه
شهید بهشتی ،طبقه اول

