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معزفی دوره عالی DBA
دٍرُ ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) یي عغح تاالتز اس دٍرُ  MBAتَدُ ٍ ّذف آى آهَسػ ٍ تَاًوٌذعاسی هذیزاىی هغتؼذ ٍ
توزى دٍرُ ( DBAهذیزیت
س
ؽایغت در ًؾَر جْت تَعؼِ ٍ گغتزػ كؼالیت هَكن عاسهاى ّا در عغح هلی ٍ تیي الوللی اعت.
ُ
ػالی ًغة ٍ ًار) تیؾتز تز ؽیَُ ّای ًارتزدی ٍ ػلوی -ػولیاتی هذیزیت در حَسُ ّای هختلق ًغة ٍ ًار تَدُ ٍ تِ عَر ًلی
تواهی ػولیات افلی سًجیزُ ارسػ ؽاهل ایذُ ،تاساریاتی ،تأهیي هٌاتغ ،عزاحی ،تَلیذ ،ػزضِ هحقَالت ٍ خذهات ،هٌاتغ اًغاًی،
كٌاٍری اعالػات ،هالی ،تزًاهِ ریشی ٍ  ...را در تز هی گیزد ٍ هذیزیت كزآیٌذّای یي ًغة ٍ ًار را در عغح ػالی عاسهاى ؽاهل
هی ؽَد.
در دٍرُ ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) عؼی ؽذُ تا رٍیٌزدی ػول گزایاًِ ( )Pragmatistاس یي عَ ٍ كؼالیت ّایی
پضٍّؼ هحَر ( )Research Orientedاس عَی دیگز ،یادگیزی آهَسػ ّا را تقَرت اجزایی ٍ ًارتزدی كزاّن عاخت ٍ اس
ّوِ هْوتز تا تَجِ تِ پزداختي تِ رٍػ ّای ًَیي هذیزیت ٍ ّوچٌیي تللین آى تا رٍػ ّای تَهی ًؾَر اس عزین تزگشاری
عویٌارّای ًارتزدی ،اًجام ًار گزٍّی ،اجزای عزح ّای ًارتزدی ٍ ّوچٌیي پضٍّؼ ّای هحَری ،تا حذ سیادی تِ اكزاد آهَسػ
داد ًِ چگًَِ در تاسار رهاتتی ٍ حزكِ ایّ ،وَارُ تْتزیي تاؽٌذ.
ضزورت و اهمیت سپزی کزدن دوره
DBA
پیچیذگی ٍ چالؾی ؽذى كؼالیت ٍ رهاتت عاسهاى ّا در ؽزایظ ًًٌَی ،اهٌاى پیَعتي ًؾَرهاى تِ  ٍ WTOجْاًی ؽذى
تاسارّای داخلی ٍ اكشایؼ رهاتت پذیزی  ،تِ تْذیذی جذی تزای تغیاری اس ًغة ٍ ًارّا ٍ كزفتی كَم الؼادُ تزای هذیزاى آیٌذُ
ًگز تثذیل ؽذُ اعت ًِ در ایي هیاى تجزتِ اكزاد ،دارایی ّای هالی ٍ تخقـ كٌی تِ تٌْایی ًوی تَاًذ گزُ گؾای چالؼ ّای
پیؼ رٍ ٍ اعتلادُ تْیٌِ اس كزفت ّا تاؽذ .تزای ًغة هَكویت در چٌیي ؽزایغی ،تْزُ هٌذی ؽزًت ّا ٍ عاسهاى ّا ا س حضَر
هذیزاًی هَكن ،هذتز ٍ ًارآكزیي در عغَح ارؽذ عاسهاًی ًِ اس داًؼ تخققی ٍ ًگزؽی پیچیذُ ٍ كَم الؼادُ تزخَردارًذ هی تَاًذ
راُ حلی ػوین ٍ تأثیزگذار تاؽذ  .تا اكشایؼ تَاى علوی هذیراى هی تَاى تْزُ ٍری را اكشایؼ داد ٍ اس ظزكیت ّا ٍ اهٌاًات هَجَد،
تِ تْتزیي ًحَ هوٌي اعتلادُ ًوَد ٍ تا آیٌذُ ًگزی ظزكیتْای تیؾتزی را ًیش تَجَد آٍرد .تْثَد هذیزیت هغتلشم آگاّی ٍ تغلظ
هذیزاى تِ داًؼ رٍس اعت تٌاتزایي تِ ًظز هی رعذ دٍرُ ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) تا تَجِ تِ تزًاهِ ریشی آهَسؽی ٍ
رٍػ ّای تذریظ پیؼ رٍ هی تَاًذ تِ ایي ًیاس جاهؼِ پاعخ دّذ .در ٍاهغ دٍرُ ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) داًؼ پذیز را
تزای ادارُ ٍ راّثزی مؤ ثز ٍ ًارآهذ عاسهاى یا یي تخؼ تخققی اس آى ًظیز تخؼ ّای تَلیذ ،تاساریاتی ٍ كزٍػ  ،اعالػات ،هالی ٍ
ّوچٌیي تزای ایجاد تحَل در یي تخؼ تخققی عاسهاى آهادُ ٍ هحیا هی ًٌذ  .هؾَْد اعت ًِ كارؽ التحقیالى دٍرُ ّای
هذیزیتی ػلی الخقَؿ دٍرُ ّای ػالی  DBAدر عال ّای اخیز ،تاالتزیي هیشاى جذب را در عاسهاى ّا داؽتِ ٍ هإثز تزیي ػاهل
تزای ًغة هَكویت آًْا در كضای پز چالؼ ًغة ٍ ًار تِ ؽوار هی رًٍذ  .اس آًجا ًِ ؽزًت ًٌٌذگاى در دٍرُ ( DBAهذیزیت
ػالی ًغة ٍ ًار ) السم اعت ًِ عاتوِ اجزایی هٌاعثی داؽتِ ٍ در عَل هذت تحقیل ًیش تا دًیای ٍاهؼی ًظب ٍ ًار تؼاهل داؽتِ
تاؽٌذ ،هی تَاًٌذ پظ اس كارؽ التحقیلی ضوي ارتوای تَاى ػلوی ٍ تجزتی خَد ،تِ راحتی آهادُ تقذی هؾاؿل تخققی ٍ اجزایی
ارؽذ تٌگاُ ّای تشرٍ هی ؽًَذ.
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اهذاف و مخاطبان دوره

هخاعثاى دٍرُ :DBA
 هذیزاى ٍ ًارآكزیٌاى ًؾَر هذیزاى ارؽذ ٍ هیاًی عاسهاى ّا ٍ ؽزًت ّا ًارؽٌاعاى ارؽذ كؼال ،تا اًگیشُ ٍ ًارآكزیي(ػلَم اًغاًی ،كٌی ٍ
 كارؽ التحقیالى هواعغ ًارؽٌاعی ارؽذ داًؾگاُ ّا ٍ هإعغات آهَسػ ػالی در رؽتِ ّای هختلقهٌْذعی ،ػلَم پایٌِّ ،ز ،هؼواری ،پشؽٌی ٍ ؿیزُ)
اّذاف دٍرُ :DBA
 ًغة داًؼ ٍ اعالػات تخققی تِ رٍس در حَسُ ّای ًَیي هذیزیت ٍ ًغة ٍ ًار ًغة هْارت اجزایی در حَسُ ّای هذیزیتی ؽاهل :هذیزیت اعتزاتضیي ،رّثزیً ،ارآكزیٌی ٍ ... ًغة تیٌؼ ٍ ًگزػ ػوین در حَسُ ًغة ٍ ًار جْت راُ اًذاسی ًغة ٍ ًار جذیذ ٍ یا تَعؼِ ٍ گغتزػ ًغة ٍ ًارّایهَجَد
ؽَى .
 پزٍرػ اعاتیذ تزجغتِ ًِ تتَاًٌذ در رؽتِ ّای هذیزیتی ػلی الخقَؿ  MBAهؾـَل تِ تذریظ دشزایط و ضوابط ورود به دوره DBA
 داؽتي هذرى ًارؽٌاعی ارؽذ اس داًؾگاُ ّا ٍ هإعغات آهَسؽی هؼتثز ًؾَر ٍ یا خارج اس ًؾَر هَرد تأئیذ ٍسارت ػلَم،تحویوات ٍ كٌاٍری
هنعغ دًتزی
هنعغ ًارؽٌاعی ارؽذ ٍ  3تا  5عال تزای ا
 داؽتي  6تا  8عال عاتوِ ًار تزای ا هَكویت در آسهَى ٍرٍدی (ؽاهل اعالػات ػوَهی هذیزیت ٍ تؼییي عغح ستاى) ٍ هقاحثِ حضَریتثقزُ  :1اٍلَیت پذیزػ تا هتواضیاًی اعت ًِ دارای هذرى  ٍ IELTSیا  TOFELاس هإعغات آهَسؽی هؼتثز تاؽٌذ.
تثقزُ  :2در فَرت لشٍم ،داًؾپذیزاى هلشم تِ عپزی ًوَدى دٍرُ كؾزدُ ستاى تِ هذت  10جلغِ هی تاؽٌذ.
شزایط اخذ گواهینامه پایان دوره
در پایاى دٍرُ ٍ پظ اس ارائِ پزٍصُ پایاًی ٍ داؽتي ؽزایظ سیز  ،گَاّیٌاهِ پایاى دٍرُ تا ػٌَاى ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) تِ
داًؾپذیزاى اػغا خَاّذ ؽذ.
 در پایاى ّز درط در تاریخ ّای هؾخـ ؽذُ  ،اس داًؾپذیزاى آسهَى تِ ػول هی آیذ ًِ ًوزُ ّز درط ؽاهل ( 50تا  70درفذ )ًوزُ ًتثی ٍ ( 30تا  50درفذ) ًوزُ پزٍصُ هی تاؽذ.
 حذاهل ًوزُ هثَلی در ّز درط  12هی تاؽذ. ارا ُئ ی پزٍصُ پضٍّؼ هحَر پایاًی (در تزم آخز) تا ًغة حذاهل ًوزُ  18تِ ّوزاُ تأییذیِ اعاتیذ راٌّوا حضَر هغتوز در دٍرُ تا احتغاب هیشاى ؿیثت ّای هجاس (حذاًثز هیشاى ؿیثت هجاس در ّز دٍرُ  3جلغِ تزای ّز عزكقل هیتاؽذ)
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 رػایت ًاهل آییي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ داًؾگاُ ٍ ّوچٌیي آییي ًاهِ ٍ ضَاتظ هزتَط تِ تزگشاری دٍرُ ًِ هثالً تِ رٍئیت ٍ تأییذداًؾپذیز رعیذُ اعت.
 تغَیِ حغاب ًاهل هالیمذت سمان و محتوی دوره DBA
هذت سهاى دٍرُ ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) دٍ عال( 24هاُ) تَدُ ًِ ،ؽاهل عِ تزم تقَرت حضَری تِ اًضوام یي تزم
تقَرت ًیوِ حضَری (جْت ارائِ پزٍصُ پایاىی) در هجوَع تیؼ اس  400عاػت آهَسؽی هی تاؽذ.
تزم ايل
ردیف

وام درس

مذت سمان

مذیزیت مىابع اوساوی ي رفتار ساسماوی پیشزفتٍ
Advanced Human Resource Management & Organizational Behavior
حسابذاری مذیزیت ()Management Accounting

 30عاػت

3-1

مذیزیت باساریابی پیشزفتٍ ()Management Advanced Marketing

 30عاػت

4-1

مذیزیت فىايری اطالعات ()Information Technology Management

 30عاػت

5-1

سمیىار تخصصی بزوذ ساسی بزای مذیزان ()Branding for Managers

 6عاػت

6-1

سمیىار تخصصی مذاکزٌ مًفك ()Successful Negotiation

 6عاػت

1-1
2-1

 30عاػت

تزم ديم
ردیف
1-2

وام درس
آیىذٌ پژيَی ي مذیزیت استزاتژیک پیشزفتٍ
()Futures Study & Advanced Strategic Management

مذت سمان
 30عاػت

2-2

مذیزیت مالی بزای مذیزان غیز مالی
()Financial Management for Non-Financial Managers

 30عاػت

3-2

مذیزیت خذمات ()Service Management

 24عاػت

4-2

مذیزیت سوجیزٌ تأمیه ()Supply Chain Management

 24عاػت

5-2

سمیىار تخصصی حمًق تجارت ()Trade Law

 6عاػت

6-2

سمیىار تخصصی مذیزیت ارتباط با مشتزی ()Customer Relationship Management

 6عاػت
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تزم سًم
ردیف
1-3

وام درس
مُارت َای رَبزی ،مذیزیت عملکزد ي مزبی گزی کسب ي کار

()Leadership Skills, Performance Management and Business Coaching
مذیزیت سزمایٍ گذاری ي بًرس ي ايراق بُادار

مذت سمان
 24عاػت

2-3

()Investment Management and Stock Exchange

 24عاػت

3-3

مذیزیت کیفیت ()Quality Management

 24عاػت

4-3

ريش تحمیك پیشزفتٍ ي آییه وگارش پزيژٌ ()Advanced Methodology

 30عاػت

5-3

سمیىار تخصصی رفتار مصزف کىىذٌ ()Consumer Behavior

 6عاػت

6-3

سمیىار تخصصی لًاویه بیمٍ ي مالیات ()Tax and Insurance laws

 6عاػت

7-3

سمیىار تخصصی تجارت الکتزيویک ()Electronic Commerce

 6عاػت

تزم چُارم
ردیف

وام درس

مذت سمان

1-4

ارائٍ ي بزرسی پزيژٌ پژيَص محًر ()Proposal

 30عاػت

هشینه دوره  DBAو شزایط پزداخت
ؽْزیِ دٍرُ ( DBAهذیزیت ػالی ًغة ٍ ًار) هثلؾ  16.000.000تَهاى هی تاؽذ.
داًؾپذیزاى هی تَاًٌذ اس ؽزایظ اهغاط (تا تحَیل چي) ًیش اعتلادُ ًوایٌذ:
 ٍاریش هثلؾ  4.000.000تَهاى در اتتذای ثثت ًام در فَرت هثَلی در آسهَى ٍرٍدی ٍ هقاحثِ اٍلیِ ٍاریش هثلؾ  3.000.000تَهاى در پایاى ماُ دٍم ارائِ  6كوزُ چي ّز یي تِ هثلؾ  1.500.000تَهاى در كَافل  2هاِّ (ؽزٍع اس هاُ چْارم)ًلیِ هثالؾ هی تایغتی تِ حغاب ؽوارُ  342282555تِ ًام داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ًشد تاًي تجارت ؽؼثِ داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
ٍاریش گزدد.
اطالعات تماس
جْت ًغة اعالػات تیؾتز در عاػات  9الی  13 ٍ 12الی  16تا ؽوارُ  22410487 ٍ 22410486تواط حافل كزهاییذ  .هحل
ثثت ًام  :تْزاىٍ ،لٌجي ،داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی ،داًؾٌذُ كٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات ،عثوِ ّوٌق ،هزًش آهَسػ ّای تخققی
داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی

