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 MBAمعرفی و آشنایی با 

 

  MBAتاریخچه 

یا به عبارتی دوره تحصیلی مدیریت کسب و کار، اولین  MBA (Master of Business Administration)دوره 

میالدی ایجاد شد. این رشته در حقیقت به منظور تربیت مدیران میانی و ارشد و آماده  1900بار در سال 

کردن آنان برای ورود به کسب و کار در آمریکا ایجاد شد. پس از آن، این رشته به سرعت مورد توجه بسیاری 

قرار گرفت و به صورت یک رشته دانشگاهی در بخش تحصیالت تکمیلی تدریس شد. جالب  از کشورهای دیگر

باشد. های مطرح دنیا در این رشته میاست که بدانید، امروزه بیشترین ورودی تحصیالت تکمیلی دانشگاه

است.  هدف اصلی از این دوره درک بهتر مدیران ارشد و میانی از مدیریت مناسب در کسب و کارهای مختلف

های دانشگاهی شده است، که با استقبال بسیار خوبی سال است که وارد رشته 15در ایران این رشته در حدود 

های نیز مواجه گشته است و جا دارد تا ظرفیت این رشته افزایش بیشتری هم داشته باشد. عالوه بر دوره

های مطرح در حوزه مدیریت نیز شرکتها، موسسات آموزش عالی و آکادمی دانشگاهی، بسیاری از دانشگاه

گذاری را بیشتر برای افرادی که تجربه کاری مناسبی دارند، پایه MBAهای کوتاه مدت و میان مدت دوره

، تا بتوانند نیاز جامعه را نسبت به این حوزه پوشش دهند و این افراد را نسبت به درک مناسب مدیریتی کرده

 آشنا کنند.  در حوزه کسب و کار خود، بیشتر

 
 MBAآشنایی با دوره 

این دوره یا رشته دانشگاهی به نوعی تدوین شده است که فراگیران و دانشجویان در این دوره با روندهای 

مختلف مدیریت کسب و کار مانند حسابداری، بازاریابی، برنامه استراتژیک، مدیریت عملیات، مدیریت منابع 

ه و به شکلی کامال جامع آنها را فرا گیرند. بسیاری از دانشجویان این رشته انسانی و مدیریت تبلیغات آشنا شد

تر های این رشته را که نام برده شد، انتخاب کرده و سپس در همان مباحث به صورت تخصصییکی از زمینه
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و  توان گفت که مدیریت کسب و کار یا مدیریت راهبردی در کسبافزایند. به طور کلی میبر دانش خود می

های ها و برطرف کردن چالشهای الزم و کاربردی در حوزه مدیریت، برای حل مسئلهکار، شامل کلیه مهارت

 دهد.پیشرو بوده و افق دید وسیعی را جهت روشنایی راه آینده، به فراگیران آن نشان می

 
 MBAهدف از برگزاری دوره 

ها )به غیر از مدیریت( است تا ران تمامی رشتهتربیت و آموزش دانش پذیران و فراگی MBAهدف اصلی دوره 

های مختلف به کار مشغول شده و به درستی از تخصص و رشته خود استفاده نمایند. اداره بتوانند در زمینه

های کردن و مدیریت صحیح سازمان یا یک مجموعه و تحول بخشیدن به آن، طراحی، رهبری و تعیین برنامه

زم در زمینه تخصصی در بحث مدیریت، ایجاد کارآفرینی در سازمان با ایجاد تخصصی پس از کسب تجربه ال

ها، ارایه مشاوره و خدمات مدیریتی و موارد دیگر، قسمت کوچکی از مدیریت کسب و کار بستری در زیرساخت

این تواند پس از کسب دانش و تجربه الزم، همه باشد. یک فرد فراگیر در این دوره میای میدر هر مجموعه

 موارد را به خوبی رهبری کرده و مجموعه را به سمت و سوی درستی هدایت کند. 
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 MBAهای دوره گرایش

های درسی و همچنین موقعیت شغلی آینده، با توجه به مطالب مندرج در سرفصل MBAهای مدیریت دوره

گرایش را در دنیا از  30یا همان مدیریت کسب و کار، حدودا  MBAهای مختلفی است. رشته دارای گرایش

پژوهان و فراگیران ها و کشورهای دنیا به دانشآن خود کرده است. اما چهار گرایش از آن تقریبا در تمام دانشگاه

 ها عبارتند از:ارایه شده که بسیار کاربردی هستند. این گرایش

 ها و پروژه یدتول یهایستمس و مـدیریت یدتول یریتدـم 

 یمنابع انسان مـدیرت  

 یابی و فروشبازار مـدیریت 

 یموسسات مال یریتدـم ی ومال یریتدـم 

های های دیگر نیز با عناوین مختلفی همچون گرایش خدمات، استراتژی، عمومی، عملیات، سازمانگرایش

اند ها برای اهداف خاصی مشخصی شدهباشند. هر یک از این گرایشپروژه محور، فناوری اطالعات و غیره می

 در جای خود از اهمیت باالیی برخوردار هستند.  و هر یک
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 با گرایش عمومی MBAدوره 

های های افراد در زمینهاز مهمترین اهداف ایجاد گرایش عمومی برای مدیریت کسب و کار، ارتقا توانمندی

توانند میشود، که فراگیران پذیران ارایه میگوناگون کسب و کار است. دروس متنوعی در این گرایش به دانش

های الزم های مختلف کار کنند و مهارتای با مجموعهبا توجه به عالقمندی خود در زمینه مدیریتی و مشاوره

ها را یاد گرفته ها و سازمانتوانند چگونگی ایجاد تحول در مجموعرا در آن زمینه کسب نمایند. این افراد می

ر گرایش عمومی مدیریت کسب و کار این امکان برای فراگیر به و آنها را به کار گیرند. عالوه بر این مسائل، د

 ها به شکل مطلوب استفاده نماید.های مدیریتی آشنا شده و از همه بخشآید، که با تمامی زمینهوجود می

 با گرایش منابع انسانی MBAدوره 

و به نوعی قلب آن مجموعه دانید، منابع انسانی در هر مجموعه و سازمانی جزو ارکان اصلی همان طور که می

باشد. به همین دلیل شناخت افراد و آشنایی با رفتارهای مختلف آنها در جهت مدیریت کارامد بسیار مهم می

های مجموعه و انطباق با شرایط پیرامونی و جهت افزایش قابلیت MBAو ضروری است. این گرایش از 

توانند کمک زیادی به افزایش کارایی ان در این گرایش میپذیری در برابر تغییرات محیطی است. فراگیرانعطاف

ها کنند و برای آنها بسیار مفید واقع شوند. دستیابی به این اهداف، با ایجاد ها و سازمانوری مجموعهو بهره

روابط حسنه با افراد و افزایش ارزش افزوده برای ذینفعان همراه خواهد بود. این بخش در مدیریت کسب و کار 

تواند تعامالت فردی و گروهی در مجموعه و سازمان را با ایجاد شرایط پایدار طوری شکل دهد که کارایی یم

شناسی، هر دو طرف ماجرا را تضمین کند. در این گرایش فراگیران به موضوعاتی همچون علوم رفتاری، روان

های عامل در سازمان، تقویت گروههای یادگیرنده، حقوق و دستمزد فردی، تاستعدایابی، آشنایی با سازمان

 شوند.کاری، رفتار سازمانی، توسعه فرهنگی و شغلی و بهبود سازمانی آشنا می

 

 با گرایش بازاریابی MBAدوره 

های رفتاری و بازخوردهای مشتریان در شرایط در این گرایش، فراگیران توانایی تسلط و آشنایی با پیچیدگی
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آورند تا یک بازار فرضی را تخمین زده و فراگیران این توانایی را به دست می گیرند.مختلف بازار را یاد می

میزان سوددهی معقول و مناسب آن را محاسبه کنند. گرایش بازاریابی این رشته نوعی نگاه با رویکردی خاص 

به ایجاد سود است که در آن عالوه بر ارایه محصول یا خدمت مرتبط، نیازهای مشتریان را نیز در نظر گرفته و 

گیرد که سود گروهی الزاما به ضرر ذینفعان دیگر نباشد. در این گرایش پردازد. این کار به شکلی انجام میمی

دهند. در گذاری قرار میشوند و بهترین بازار را برای ارایه کاال و خدمات مورد هدفبازارهای هدف شناخته می

المللی، بازاریابی خدمات، ارتباطات در بازاریابی، بازاریابی بین این گرایش به موضوعاتی همچون مدیریت برند،

گذاری، رفتارهای مصرف کنندگان، بازاریابی بین شرکتی و مواردی از این دست پرداخته تعیین نرخ و قیمت

 شود.می

 با گرایش خدمات MBAدوره 

تبادالت تجاری و اقتصادی به چگونگی ارایه خدمات به شکل مطلوب، به عنوان یکی از مهمترین مباحث در 

رود. میزان وسعت اقتصادی در یک کشور با مباحث مربوط به صنایع پیشرفته خدماتی نسبت مستقیم شمار می

یابد، به همین دارد. با افزایش پیشرفت در یک کشور، میزان سطوح خدماتی آن نیز در آن کشور افزایش می

واند گواه پیشرفت در بخش اقتصادی آن کشور باشد. در این گرایش تدلیل، ارایه بستر مناسب در این زمینه می

های مدیریتی خدمات و توسعه آنها فراگیران با انواع صنایع خدماتی و مباحث مدیریت مرتبط همچون سیستم

 شوند.بیشتر آشنا می

 
 با گرایش استراتژی MBAدوره 

استراتژیک کسب و کار، آشنایی با چگونگی  هدف از این گرایش ارایه اطالعات و دانش مربوط به مدیریت

ها و مدیریت پایدارتر و چگونگی دستیابی به آنها است. فراگیران و عملکرد درست برای موفقیت در مجموعه

های ها و مجموعهگیرند که به چه روشی و به چه دلیل شرکتهای گرایش استراتژی یاد میآموختهدانش
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تر عمل کنند. همچنین در مدت ملکرد بهتر رسیده و در بازار فعلی رقابتیتوانند به عدولتی و خصوصی می

های خود های مدیریت استراتژیک برای مجموعهگیرند که چگونه از آموزهبرگزاری دوره، فراگیران یاد می

و استفاده کنند. تسلط بر مباحث مدیریت استراتژیک و اطالع و آگاهی از دانش روز در این زمینه و تجزیه 

ها، تحول اساسی در کارگیری و اجرای استراتژیهای آن، بهالعملهای تفکر استراتژیک و دستورتحلیل روش

های آنی در شرایط بحرانی، چگونگی رهبری چندین گیریبندی و کنترل درست آن، تصمیممدریتی، بودجه

ها و ادارات و اتژیک در سازمانهای مدیریتی استرها و تکنیککارگیری روشکسب و کار با هم، چگونگی به

های این گرایش چنینی، مواردی هستند که در سرفصلهای دولتی و خصوصی و مباحث دیگر اینمجموعه

 وجود دارد.

 با گرایش مالی MBAدوره 

گذاری و مدیریت مالی و کاربردهای هر یک آشنا شده و های مختلف سرمایهدر این گرایش فراگیران با نطریه

های مهمی را برای رفع مشکالت اقتصادی موجود گذاری، قدمهای خاص جهت توسعه سرمایهه روشبه وسیل

دارند. این گرایش به مدیریت کارامد و موثر وجوه مالی توجه دارد، به شکلی که باعث ایجاد و ثبت اهداف برمی

ها و منابع ، بررسی بدهیبندیگردد. در این گرایش چگونگی تامین مالی، بودجهها میها و مجموعهشرکت

های مالی و مدیریت مالی را برای آینده توانند تحلیلشود. فراگیران در این رشته میکوتاه مدت بررسی می

ها را ارزیابی ها، صنایع و سازمانتوانند سیستم مالی مجموعهشغلی خود بپذیرند. همچنین این فراگیران می

در این عرصه بگیرند. در این گرایش، به مباحث مهمی همچون  کرده و تصمیمات کارامد و مهم مالی را

گذاری مالی، بانکداری چگونگی مدیریت ریسک، مهندسی مالی، مهندسی طراحی، ارزیابی اوراق بهادار، قیمت

 شود.الملل پرداخته میو مدیریت مالی بین

 با گرایش مدیریت پروژه MBAدوره 

شوند. پروژه در های پروژه محور آشنا میبط با مدیریت پروژه و مجموعهدر این گرایش فراگیران با مفاهیم مرت

واقع تالشی است جهت ارایه خدمات، تولید محصول یا کسب یک نتیجه خاص. مدیریت پروژه در اصل به 

پژوهان با یادگیری شود که به موازنه اقتصادی کیفیت، زمان و هزینه دستیابی پیدا شود. دانشمسیری گفته می

ها را در کمترین زمان و با توانند این پروژهکارگیری ابزارهای نوین مدیریتی، میهای بهینه و مناسب و بههرا

سنجی، دهند. در این گرایش به موضوعات مهمی همچون امکانکمترین هزینه و به بهترین نحو انجام 

مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت،  ریزی، تدارک و تامین مالی، اجرا و کنترل پروژه، مدیریت ریسک،برنامه

 شود.های تعریف شده پرداخته میمذاکرات و حل مسائل مرتبط با پروژه

 با گرایش فناوری اطالعات MBAدوره 

کنند. این های اطالعاتی و فناروی اطالعات آشنایی پیدا میدر این گرایش تمامی فراگیران با مفاهیم سیستم

های اطالعاتی سازی، طراحی، توسعه، مدیریت سیستما، پشتیبانی از آنها، پیادههگرایش به مدیریت سیستم

پردازد. در جهان امروزی به علت پیشرفت و توسعه روزافزون تکنولوژی، ضرورت و اهمیت فناوری اطالعات می

یا و تعاملی های رقابتی و کارایی بهتر در محیطی پودر کسب و کارها به روشنی مشهود است. استفاده از مزیت

و قابل رقابت، نیازمند آگاهی و تسلط بر مباحث مرتبط با فناوری اطالعات و تبلیغات پیرامون آن است. در این 

گرایش به مباحث مربوط به تولید اطالعات باکیفیت و مناسب در کمترین زمان و افزایش سطح مدیریتی در 
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های نوین برای ارتقا کسب و کار و طالعات و ارایه راههای مربوط به مباحث فناوری ااین رابطه، اجرای پروژه

 شود.تحقیق و بررسی پیرامون نقش فناوری اطالعات در آن مجموعه پرداخته می

 
 با گرایش کارآفرینی MBAدوره 

های وجودی و ایجاد کسب و های افزوده، با توجه به موقعیتموضوع اصلی در این گرایش، ایجاد و خلق ارزش

های جدید و ویژه، باشد. شایان ذکر است که افراد کارآفرین برای ثبت موقعیتین و کارآفرینی میکارهای نو

ها و همچنین گیری، توانمندیکنند. آنها با استفاده از قدرت تصمیمموارد مورد نیاز خود را فراهم می

کنند. فعلیت تبدیل می های خود را به شکل یک کسب و کار جدید بهها و دیدگاهاستعدادهای شخصی، ایده

اهمیت کارآفرینی آنقدر مهم است که کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه از آن با عنوان موتور توسعه 

برند. در این گرایش، به موضوعات متنوعی از جمله شرایط مورد نیاز برای کارآفرینی، بررسی اقتصادی نام می

لعات مرتبط با ایجاد کارآفرینی و مسائلی از این دست، پرداخته هایی برای کارآفرینی، تحقیقات و مطافرصت

 شود.می

 با گرایش زنجیره تامین و عملیات MBAدوره 

باشد. نتیجه بررسی و تجزیه و هدف از این گرایش، آشنایی با مسائل مدیریتی در زمینه زنجیره تامین می

طراحی و منطبق کردن تمامی نیازهای مشتریان ریزی عملیاتی، تحلیل در رابطه با زنجیره تامین و برنامه

های باشد. در مسیر این اهداف، قوانین و دستورالعاملخدمات و محصوالت در یک مجموعه یا سازمان می

همسو با سطح کالن و خرد را باید به کار گرفت. به همین دلیل در این گرایش مباحثی مانند طراحی و تحلیل 

کنندگان و مدیریت ریسک، مدیریت موجودی انبار جیره تامین، ارتباط با تامینهای تولید، مدیریت زنسیستم

 و مباحثی از این دست وجود دارد.
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 المللیبا گرایش کسب و کار بین MBAدوره 

پذیر المللی، معامالت مربوط به کاالها و خدمات امکاندر این گرایش، به مباحث مربوط به کسب و کارهای بین

های دولتی و خصوصی دارای سود و منفعت سیاسی پردازد. مبادالت کاال برای مجموعهالمللی میبیندر سطح 

های سیاسی و اقتصادی، استاندارهای و اقتصادی بسیار زیادی است. در این گرایش به مباحثی همچون سیستم

مقررات واردات و صادرات  های محلی هر کشور،های حقوقی، بازارهای ارزی، فرهنگحسابداری و مالی، سیستم

 شود.های مربوطه پرداخته میو تعرفه

 با گرایش نوآوری و توسعه محصوالت و خدمات MBAدوره 

های نوین شوند. نوآوری و عملیاتی کردن ایدهدر این گرایش، فراگیران با مفاهیم توسعه محصوالت آشنا می

کند، که منجر به توسعه و رشد اقتصادی نیز می به شکل خدمات یا محصوالت به صورت یک فرایند نمود پیدا

ای است که به صورت مستمر و به وسیله ارتقا ایده ذهنی تا فعلیت رساندن آن اتفاق گردد. نوآوری پدیدهمی

شود. الزم به های جدید ایجاد میهای نوین در حقیقت نیازهای جدید مشتریان است، که با روشافتد. ایدهمی

کند. فراگیران در این گرایش با های کارآفرینی رشد میهای جدید با دیدگاهاوقات ایده ذکر است که اکثر

های متداول نوآوری، چگونگی استقرار کسب و کار نو، رفتار مصرف و بندیمدیریت روابط مشتری، دسته

 پردازد. فرایندهای کسب و کار در سطوح گوناگون می
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 با گرایش فناوری MBAدوره 

شود، که یکی از مباحث مهم در های مدیریت فناوری پرداخته میها و نظریهرایش به بررسی روشدر این گ

های جدید و پیشرفته مدیریتی برای ایجاد کسب و کار و ایجاد ثروت است. این گرایش به بررسی سیستم

ریت فناوری در پردازد. همچنین در این گرایش وظایف اصلی مدیهای جدید میچگونگی استفاده از فناوری

کنندگان از فناوری گردد. در این بخش محافظت و نگهداری استفادهها بررسی میها و سازمانسطح مجموعه

 گیرد.اطالعات در بخش موضوعات اصلی و پراهمیت قرار می

 با گرایش تجارت الکترونیک MBAدوره 

عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفته  در حال حاضر گرایشی ویژه و مورد نیاز در کسب و کارهای امروزی با

پذیران باشد. تمامی دانشهای مدیریتی میپذیری زیاد در بحثکه مورد نیاز روند فعلی در دنیا با قابلیت انعطاف

 های زیر مشغول به فعالیت شوند.های تخصصی خود در حیطهتوانند با توجه به زمینهها میاین دوره

های تولیدی و اجتماعی جهت کمک به مدیران سازمانی به منظور مدیریت مدیریت و اداره کردن مجموعه

های آنها. همچنین در بحث مدیریت درست و صحیح بخش تخصصی یا مجموعه بهتر و موثرتر زیرمجموعه

های فروش، مالی، توسعه، تولید، پرسنلی و اطالعات. ضمنا در زمینه ایجاد تولیدی و اجتماعی مانند بخش
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های نوین و مدیریت و رهبری این های تخصصی مجموعه جهت آغاز فعالیترات الزم در بخشتحول و تغیی

های یک سازمان یا ها و زیرمجموعهتواند مفید باشد. حتی در ایجاد تحول در همه بخشها میمجموعه

 تواند موثر باشد.های بزرگ و رهبری و هدایت تحوالت الزم برای آن مجموعه، میمجموعه

 
 برای کسب و کار در ایران MBAبهترین گرایش دوره 

کارگیری دوره کسب و کار تا حد زیادی به دانش و تخصص مدرسان این عرصه در حقیقت یادگیری و به

عمومی بسیاری از نکات مهم، کلیدی و کاربردی  MBAگردد، طوری که شما ممکن است در یک دوره برمی

شود که در ابتدا کار و حرفه خود استفاده کنید. به همین دلیل پیشنهاد می را از استاد مربوطه یاد گرفته و در

بدون توجه به عنوان گرایش انتخابی، تحقیق درست و مناسبی از اساتید و سوابق آموزش مرکزی که دوره 

MBA کند، انجام دهید.را برگزار می 

بی دارد، این است که بخواهید در انتخا MBAنکته دیگری که اهمیت زیادی در انتخاب نوع گرایش دوره 

های بزرگ استخدام شوید، چون ممکن است آنها گرایش انتخابی شما برایشان با توجه به کاربردهایی سازمان

خواهید به دنبال کارآفرینی بروید و شغل و حرفه خود را تقویت که مورد نیازشان است، مهم باشد. اگر می

رایش تاثیر زیادی بر روی یادگیری و محقق کردن اهدافتان نخواهد داشت. کنید، به احتمال زیاد انتخاب نوع گ

شود، که شما در حین برگزاری دوره از مطالعات ها اهمیتش کمتر میناگفته نماند که هنگامی این گرایش

 هایتان غافل نشده و جهت یادگیری بیشتر از این ابزارها کمک بگیرید.مناسب و پیگیری

  (MBA) ت کسب و کار اعتبار مدرک مدیری

ها و موسسات آموزش عالی بر عهده وزارت علوم، با توجه به اینکه اعتبار مدارک صادر شده از طرف دانشگاه

ها و موسسات معتبر که زیر نظر وزارت فناوری و تحقیقات است، تمامی مدارک صادر شده از طرف دانشگاه

های مطرح عتبار مدارکی که دانشگاهباشند. البته با این وجود اعلوم مشغول فعالیت هستند، کامال معتبر می

های ها چه به صورت تحصیالت تکمیلی و چه به صورت دورهکشور مانند دانشگاه تهران برای این قبیل دوره

کارگیری اساتید زبده و باشد. دانشگاه تهران با بهشود، بسیار بیشتر از سایر مراکز میکوتاه مدت برگزار می
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کند. این ها به فراگیران ارایه میها تجربه برگزاری این دورهکار را با سالهای مختلف کسب و مجرب دوره

های جدید و کاربردی پیشتاز بوده و با حضور اساتید دانشگاه همیشه در زمینه ایجاد و برگزاری رشته و دوره

ها و موزش تکنیکنماید. دانشگاه تهران با آپذیران ارایه میهای بسیار باکیفیتی را به دانشبرجسته، دوره

های نوین مدیریتی کسب و کار برای افراد داوطلب، آموزش در این زمینه را هموار ساخته و آنها را برای روش

 کند.ورود به دنیای کنونی کسب و کار آماده می

 
 MBAاهمیت و ضرورت 

ند ارتقا و بهبود افزایش سطح استانداردهای زندگی امروزه و توسعه و گسترش روزافزون تکنولوژی، نیازم

های تولیدی، اجتماعی و سازمانی است. مسلما بهبود و ارتقا سطح مدیریتی با کیفیت مدیریت در مجموعه

تواند از اهمیت زیادی در سطح کالن برخوردار باشد. ای میتوجه به نیاز امروز و همگام با پیشرفت لحظه

از امکانات موجود را به حداکثر رساند و کاال و خدمات های تولید و بهبود در استفاده توان ظرفیتهمچنین می

 بهتری را به مشتریان ارایه نمود یا با افزایش ظرفیت خدمات یا محصوالت نوینی را به بازار روانه کرد.

باشد. امروزه ارتقا و بهبود در سطوح مدیریتی یک مجموعه نیازمند آگاهی و تسلط در مباحث مدیریتی می

شود و تحقیقات بسیاری در این زمینه در حال انجام است. با توجه ز روز جهان شناخته میبحث مدیریتی نیا

المللی، از این رشته در به وجود این عنصر سرنوشت ساز در شرایط مختلف کشورها برای حضور در مجامع بین

ور آمریکا و سایر کشورهای مختلف دنیا استقبال زیادی قرار گرفته است. امروزه این رشته دانشگاهی در کش

 شود.ها نیاز آن به خوبی حس میکشورهای توسعه یافته و صنعتی راه خود را باز کرده و در بسیاری از مجموعه

توانند این همان طور که ذکر شد، همه افراد فارغ التحصیل در دوره کارشناسی در هر رشته و گرایشی می

یالت تکمیلی خود برگزینند و در رابطه با مباحث روز رشته و دوره را به عنوان یک دوره تکمیلی یا تحص

توان گفت ترکیب مدیریتی آشنایی الزم را کسب و با توجه به گرایش و تخصص خود آن را به کار گیرند. می
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های های نوین مدیریتی در دورههای کارشناسی و در کنار آن تسلط به فنون و تکنیکدانش تخصصی در دوره

توانند در افزایش سازد که میها مدیرانی کاربلد و تاثیرگذار میپذیران این دورهاز دانش مدیریت کسب و کار،

روزافزون پیشرفت و بهبود روندهای فعلی یک مجموعه یا سازمان تاثیرگذار باشند. به همین دلیل است که در 

ری که ظرفیت در جهان رو به افزایش بوده، به طو MBAهای مدیریتی سی سال گذشته تقاضای دوره

ها و موسسات آموزش عالی به تنهایی پاسخگوی این نیازها نیستند. طبق آمارهای اعالم شده، در کشور دانشگاه

اند. در کشورمان ایران مبادرت ورزیده MBAدانشگاه و موسسه عالی به ارایه دوره و رشته  750آمریکا حدود 

آموزش این دوره اقدام کرده و فارغ التحصیالن و  ها و موسسات معتبر نسبت بهنیز بسیاری از دانشگاه

اند. طبق آخرین اطالعات کسب شده، این رشته با تالش دکتر علی پذیران زیادی را جذب خود نمودهدانش

تقی مشایخی در دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران ایجاد شد. دانشکده اقتصاد و مدیریت این 

های نوین مدیریتی در ایران پرداخت. ها و روشای بود که به آموزش تکنیکدانشکدهدانشگاه در واقع اولین 

روز خودش را ها روزبهکارگیری از دانش روز مدیریتی کسب و کار در ادارت و سازماناین احساس نیاز برای به

ود نیازمند آگاهی داد و نیاز به وجود و حضور افرادی که عالوه بر تسلط به رشته تخصصی خمیبیشتر نشان 

شد. قبال این خلل با حضور مدیریت اند، حس میو دانش مورد نیاز در زمینه و حوزه مدیریتی کسب و کار بوده

شد. لذا با توجه به نبود منابع انسانی کافی در این زمینه و نیاز مبرم در این حوزه و مجرب و با تجربه پر می

بر نیز وارد این عرصه شدند تا نیاز کشور از مدیران مربوط به پایین بودن ظرفیت دانشگاهی، موسسات معت

های تخصصی و نوین حوزه کسب و کار تا حدی پر شود. البته ناگفته پیداست که تدریس و آموزش این دوره

پذیران و فراگیران بسیار مفید باشد، زیرا این تواند برای دانشبا حضور اساتید زبده و مجرب دانشگاه تهران می

توانند کمک شایانی به فراگیران ساتید اطالعات دقیق و جامعی از مباحث مرتبط با علم روز دنیا داشته و میا

 بکنند. 
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  MBAکاربرد مدرک 

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که برای یافتن شغل و موقعیت بهتر و پیشرفت در شغل فعلی چه 

های ممکن برای پیشرفت و ارتقا شغلی، کسب است یکی از راه هایی مورد نیاز است. الزم به ذکرمهارت

شود، مگر آنکه های نوین مدیریتی و اخذ تصمیمات استراتژی مدیریتی است. این مسئله حاصل نمیمهارت

فرا گرفته و در شغل فعلی خود  MBAهای مدیریت کسب و کار یا همان های الزم را در دورهفرد بتواند مهارت

کنید زمان زیادی است که در شغل و حرفه خود هنوز پیشرفتی حاصل نشده است، . اگر فکر میبه کار گیرد

و کارها هر روز برایتان تکراری شده است و به دنبال پویایی و پیشرفت روزافزون در کار و حرفه خود هستید، 

ها خود ارتقا یابید و با ایدهنیاز است تا با کسب آگاهی و آشنایی با فنون مدیریتی کسب و کار، در شغل و حرفه 

 های نوین به کار خود پویایی الزم را تزریق کنید. و روش

های جایگزین برای سوابق مدیریت و تجربه در این زمینه در اکثر توان گفت که یکی از راهبه راستی می

بعد از سپری  DBAباشد. دوره پیشرفته می MBAهای ها، شرکت در دورهها و شرکتها، سازمانمجموعه

نیاز آن خواهد بود. باید دانست پیش MBAشود، که البته دوره نیز برای فراگیران توصیه می MBAکردن دوره 

های زیادی برای افرادی که این مدرک را دارند، وجود خواهد داشت. اگر از شغل خود راضی نیستید که شغل

های جدیدی خواهید به دنبال شغلورتی که میو عالقه دارید در شغل جدیدی به فعالیت بپردازید، در ص

داشته یا با مباحث مختلف آن  MBAدهند که مدرک بروید، مشاهده خواهید کرد که اولویت را به کسانی می

آشنا باشند. پس داشتن این مدرک برای تصدی شغل مورد نظر شما به نوعی الزامی است یا شما را در اولویت 

ها شما هستند، قرار خواهد داد. پس همین امروز به فکر استفاده از این دوره سطحکسانی که در آن شغل هم

 های جدید خوش بدرخشید. های مربوطه، سطح شغلی خود را ارتقا داده یا در شغلباشید و با سپری کردن دوره

 هستند در MBAاگر بررسی کنید، متوجه خواهید شد که اکثر کارفرمایان کسانی را که دارای مدرک 

تواند سکوی پرتابی برای شما دهند، که این مسئله خودش میهای استخدامی و کاری خود قرار میاولویت

تلقی شود. به یاد داشته باشید که تغییر در شغلی که در آن حضور دارید یا ارتقا شغلی که مدنظرتان است با 

و  MBAرهبری مدیریتی مانند های های نوین مدیریتی و استفاده از سبکگسب مهارت و یادگیری شیوه

DBA ها راهگشای کار شما است و دیدگاه شما را نسبت به موضوعات محقق خواهد شد، زیرا این دوره

 کند. تر میتان تغییر داده و دیدتان را وسیعپیرامون
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 هاها و سازمانرشد مدیران مساوی است با رشد شرکت

ار دشواری است و یک شخص به تنهایی قادر به مدیریت آن ها کمدیریت صحیح و یکپارچه سازمان و شرکت

دهد تا توانایی مدیریت کردن یکپارچه مجموعه ها ایم امکان را به مدیران مینخواهد بود. آموزش این دوره

های نوظهور، به علت نداشتن دانش صحیح مدیریتی و نبود استراتژی خود را کسب کنند. معموال شرکت

شوند، زیرا تغییرات آنها مبتنی بر مشتری مداری کار و حرفه خود با شکست مواجه میمناسب، به سرعت در 

ریزی کرد. ای و شخصی است. مسلما تغییرات باید حساب شده باشد و روی آن برنامهنیست و بیشتر سلیقه

ب شده بوده و البته باید توجه داشت که هر تغییری نباید به مجموعه اعمال شود، زیرا این تغییرات باید حسا

بر اساس دانش روز انجام بگیرد تا احتمال شکست را به حداقل برساند. بنابراین با کسب دانش الزم در زمینه 

های کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیک را در توان برنامهمدیریت کسب و کار و اتحاذ تصمیمات درست می

 های زیر دست پیش برد. سازمان و مجموعه

ها باید با توجه به رویکرهایی که در بازار داخلی وجود دارد ها، این دورهجه به نیاز بازار و شرکتامروزه با تو

های برگزار شود. بازار داخلی ایران نیازمند نوآوری و خالقیت مخصوصا در حوزه خدمات است. معموال شرکت

ده و بدون تغییر محسوسی باقی داخلی که در این عرصه حضور دارند، پس از مدتی کوتاه دچار یکنواختی  ش

گردد، زیرا این مدیران هستند که باید در زمانی مانند. تمامی این موارد به نگرش مدیران اجرایی برمیمی

مناسب با یک برنامه مدون و حساب شده تغییرات را به درون سیستم اعمال کرده و باعث رشد و ارتقا آن 

 مجموعه شوند.
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  MBA افزایش درامد شغلی خود با

متفاوت خواهد بود. علت آن کسب  MBAهای مسلما موقعیت شغلی فعلی شما با قبل و بعد از گذراندن دوره

تان هدایت خواهد های مدیریتی است که شما را در کار و حرفههای الزم و آشنایی با تکنیکها و مهارتروش

های بهتر در آینده یاری کند و به تبع آن درآمدتان تواند شما را در رابطه با شغلکرد. اخذ چنین مدرکی می

 را نیز افزایش دهد. 

درصد رشد داشته  18های مدیریتی دهد که شغلنشان می 2024تا  2014های دریافت شده از سال طبق آمار

توان فهمید که بینی شده که این رشد در آینده نیز ادامه خواهد داشت. از همین آمارها میاست و پیش

داشته و میانگین  های ایجاد شده و درخواستی کارفرمایان در زمینه مدیریتی افزایش چشمگیریمیانگین شغل

 افزایش درآمدی آنها نیز رو به افزایش است. 

 
  MBAهای فردی با پیشرفت در جنبه

 ها یافت:های فردی در این دورهتوان موارد ذیل را در بحث بهبود جنبهبه طور کل می

 یل ها و نامالیمات زندگی و مدیریت درست و یکپارچه این قبافزایش توانایی فرد در برابر سختی

 مشکالت

 افزایش توانایی فرد در مقابل تغییرات و شرایط سخت و به نتیجه رسیدن در برابر مشکالت موجود 

 های نوین و ابزارهای مدیریتی روز دنیا به منظور اداره کردن افزایش توانایی فرد در استفاده از روش

 های زیر دست به شکلی منظم و درستمجموعه

  ها و پیش بردن روند آنها با توجه به نیازهای ریزی، اجزا و کنترل پروژهبرنامهافزایش توانایی فرد در

 مجموعه

 های ارتباطی جهت مذاکرات داخلی و خارجی و ارتباط موثرتر با کارکنان افزایش توانایی فرد در مهارت

 و پرسنل مجموعه

  آینده جامعه و مردمافزایش توانایی فرد در پیش قدم شدن در اطالع از نیازهای روز بازار و 
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 ها و استفاده از نقاط بالفعل افزایش توانایی فرد در استفاده از پنانسیل و ابزارهای موجود در مجموعه

 هاو بالقوه مجموعه

 افزایش توانایی فرد در ایجاد رقابت و پیشرو بودن در مقابل رقبا 

 های تبلیغاتیافزایش توانایی فرد در ایجاد کمپین 

 فرد در تجزیه و تحلیل بازار و سنجش موقعیت کسب و کار در بازار افزایش توانایی 

 هاافزایش توانایی فرد در مدیریت منابع انسانی و ایجاد ساختاری منسجم با توجه به نیاز مجموعه 

 هاها و سازمانافزایش توانایی فرد در تحقق اهداف مجموعه 

  کوتاه، میان و بلند مدتافزایش توانایی فرد در مدیریت استراتژیک سازمانی در 

  MBAهای مدیریتی با پیشرفت در جنبه

 پذیریافزایش توانایی مدیر در رقابت 

 های رقابتیافزایش توانایی مدیر در ایجاد مزیت 

 افزایش توانایی مدیر در برندسازی 

 های محصوالت و خدماتهای تبلیغاتی با توجه به ویژگیافزایش توانایی مدیر در ایجاد کمپین 

 وریافزایش توانایی مدیر در منابع مالی و انسانی و افزایش بهره 

 افزایش توانایی مدیر در جلوگیری از کاربردهای غیر اصولی از محصوالت و خدمات 

 افزایش توانایی مدیر در یکپارچگی سازمان و مدیریت متمرکز 

 روز بازار افزایش توانایی مدیر در ارایه خدمات مناسب به مشتریان با توجه به نیاز 

 افزایش توانایی مدیر در جلوگیری از انفعال و نابودی مجموعه و سازمان 

 افزایش توانایی مدیر در ارتباط و حفظ مشتری 

 های حسابداری و مالی و بهبود شرایط آنهاافزایش توانایی مدیر در مهارت 

  MBAهای شخصیتی با پیشرفت در جنبه

های آن نمود زیادی ور معمول نیاز به مباحث مدیریتی در تمام عرصهاز آنجایی که در اداره یک زندگی به ط

تواند در سپری کردن های مدیریتی میدارد، کسب اطالع و یادگیری از اصول مدیریتی نوین و آموزش مهارت

ها به و پشت سر گذاشتن مشکالت موجود در زندگی افراد تاثیر زیادی داشته باشد. در اصل همین آموزش

سالی خود بارها درگیر زندگی بهتر کمک زیادی خواهد کرد. مسلما اکثر افراد در دوران جوانی و میان روند یک

مشکالت و مسایل مهم به وجود آمده مانند مباحث انتخاب همسر، انتخاب شغل مناسب، مشکالت روابطی 

روزانه ذهن و فکر افراد را خانوادگی و مواردی از این دست خواهند بود. این مشکالت و موارد مشابه به صورت 

کند، مسلما با داشتن دانشی مرتبط و مدیریتی صحیح از طریق یادگیری اصول اصلی مدیریت، درگیر خود می

توانید در شغل خود رشد داشته باشید، بلکه در مدیریت خانواده خود و اطرافیان نیز به درستی نه تنها می

های کوتاه حل و فصل کنید. پس معطل نکنید و همینک در دوره توانید مشکالت رابرخورد خواهید کرد و می

 MBAهای ها را به نحو مطلوب یاد بگیرید. مسلما دورهدانشگاه تهران ثبت نام کرده و این دوره MBAمدت 

تواند در شغل شما نقش موثری ایفا کند، بلکه تاثیر شگرفی نیز در زندگی شخصی شما خواهد نه تنها می

افزاید، زیرا های شخصیتی افراد را نیز درگیر کرده و به ارتقا و سالمتی آن میها جنبهاین دورهداشت، زیرا 
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 شود.باعث بهبود در ذهن و شخصیت افراد می

 
 کسب خواهید کرد MBAهایی که در پایان دوره مهارت

 های فردیمهارت
مدیر، توانایی در سخنوری است. این دوره ها برای یک یادگیری سخنوری و فن بیان: یکی از مهمترین مهارت

 باعث تقویت این روحیه در بین فراگیران خواهد شد.

یادگیری فنون مذاکرات: مسلما یکی از شرایط مورد نیاز برای موفقیت در مذاکرات آشنایی با فنون مذاکرات 

 شود.آموزش داده میکارگیری آن در زمان و مکان مناسب آن است. در این دوره این موارد به شما و به

تواند گویای بسیاری از موارد باشد. کسب دانش الزم در رفتارشناسی و زبان بدن: نوع رفتار در بدن افراد می

تواند شما را به دقت در این جزئیات ترغیب کرده و توان شما را در هنگام مذاکرات و گفتگو با این رابطه می

 افراد مختلف باال ببرد.

انی: کنترل احساسات خود و دیگران نیازمند کسب مهارت است. این موضوع ارتباط بین مدیریت هوش هیج

کند و به شما کمک کرده تا در هنگام هدایت و رهبری بین گفتگوهای خود با شما و دیگران را تقویت می

 دیگران قوی عمل کنید.

رسیده و این خودباوری را  اعتماد به نفس و عزت نفس: بعد از سپری کردن این دوره شما به خودباوری

 توانید در شغل و زندگی خود به کار گیرید.می

 های تبلیغاتی و برندسازیمهارت
های مختلف بازارگردانی آشنا شده و بازارشناسی و آشنایی با بازار: در طی این دوره با بازارهای موجود و روش

 گیرید.هدایت و پیشبینی آن را یاد می

ای است به همین دلیل مدیریت بازار نیز طیف وسیعی از موارد بازاریابی علم بسیار گستردهمدیریت بازاریابی: 

های مدیریت بازاریابی گیرد. به یاد داشته باشید برای یادگیری بهتر ساز و کار در بازار باید مهارترا در بر می

 خود را تقویت کنید که در این دوره این مهم محقق خواهد شد.

دمات: در بازاریابی چه محصول داشته باشید و چه خدمات، نیاز به بازاریابی صحیح  اصولی دارید. بازاریابی خ
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با توجه به اینکه امروزه بیش از هفتاد درصد مشاغل موجود خدماتی هستند، یادگیری این مهارت یک ضرورت 

 در این دوره است.

توانید کارتان دا از محیط کاری کوچک خود میبازاریابی در توسعه کسب و کار محلی: شما برای یادگیری ابت

را شروع کرده و بعد از مدتی آن را توسعه داده و جهانی کنید. چگونگی این مراحل در این دوره به شما آموزش 

 داده خواهد شد.

بازاریابی آنالین: دنیای امروزی به سمت آنالین شدن در حرکت است و بیش از نصف سود حاصل از فروش 

یا ارایه خدمات از این طریق خواهد بود، پس با یادگیری این مهارت و استفاده از آن، راه را برای محصوالت 

 کسب و کار خود هموار کنید. 

های مهمی دارد که در دوره بازاریابی دیجیتال: نحوه مدیریت و چگونگی بازاریابی در دنیای دیجیتال، تکنیک

 د شد.با آنها آشنا خواهی MBAمدیریت کسب و کار 

اند یا از مزایای درصد کسب و کارها الکترونیکی شده 60تجارت الکترونیک: شایان ذکر است که امروزه بیش از 

کنند. فنون مدیریتی که کسب و کار را به این سمت هدایت کند، مسلما آن در تجارت خود استفاده می

 پراهمیت خواهد بود.

فروشی که بزرگان این فن آن را ابداع کرده و از آنها در  هایهای فروش: یادگیری و آموزش تکنیکتکنیک

تواند دید وسیعی را برای ارتقا کار شما پیش روی اند، میجهت رشد و پیشرفت کار و شغل خود استفاده نموده

 شما بقرار دهد.

این عرصه  ای: برای فروش بیشتر و بهتر، تنها معرفی محصول و ارایه آن کافی نیست، شما باید درفروش حرفه

هوشمند عمل کنید تا بتوانید فروش خود را افزایش داده و عالوه بر حفظ مشتریان قبلی خود، مشتریان 

 جدیدی را پیدا کنید. 

مدیریت ارتباط با مشتری: وقتی تعداد مشتریان شما از یک حدی بیشتر شد، تازه آنجا است که متوجه 

داشتن لیستی از مشتریان و سوابق استفاده از خدمات یا  ای نیست.شوید ارتباط با مشتریان راه سادهمی

محصوالت شما و حفظ مشتریان قدیمی و یافتن مشتریان جدید، بدون یادگیری ارتباطات قوی میسر نخواهد 

 شد.

 های کارآفرینیمهارت
ری برای گذااندازی گام به گام کسب و کار آنالین: یادگیری مدیریت کسب و کار به شکل آنالین و هدفراه

شود و شما با مزایای این کار و چگونگی انجام آن رفتن به این سمت و سو در مدیریت کسب و کار محقق می

 آشنا خواهید شد.

گذر از کارمند بودن به کارآفرین بودن: برای کارآفرین شدن باید از کارمند بودن دست کشید. اما چگونگی 

ها گذاری درست است. در این دوره شما با روشریزی و هدفرنامهرهایی از این حصار و رسیدن به آن نیازمند ب

 هایی که باید به کار بگیرید تا به این سمت و سو بروید فر، آشنا خواهید شد.و تکنیک

موفقیت و زنجیره تحول سازمانی: ایجاد تحول در سازمان و رسیدن به اهداف مشخص شده محتمل خواهد 

 این موارد را به شما آموزش خواهد داد. MBAو کار را مدیریت کنید. بود، اگر به درستی مراحل کسب 
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 MBAکارآفرینی و 

اندازی یک کسب و کار جدید برای بسیاری از افراد جذاب و وسوسه کننده است. اما آمارها نشان داده است راه

و دید مدیریتی برای  ها منجر به شکست شده است. داشتن مهارتکه درصد بسیاری از این افراد در استارتاپ

یافتن نیاز بازار و کمبودهای آن در میان محصوالت و خدمات موجود و همچنین تحلیل رقبا به منظور پیدا 

کردن حوزه جدیدی که کمتر کار شده و برای آن کسب و کار ضروری بوده، بسیار پراهمیت است. همچنین 

های مورد نیاز برای ایجاد یک کسب و مله مهارتایجاد طرح تجاری، تعیین استراتژی و تامین سرمایه از ج

 کار تازه است.

است. توانایی در  MBAهای یک مدیر کسب و کار دارای مدرک مواردی که در باال ذکر شد بخشی از توانایی

اجرای کار گروهی و داشتن روحیه شکست ناپذیری، جسور بودن، توانایی در مذاکرات و ارتباط با دیگران 

را گذرانده است، اجرا شود. آمارها نشان  MBAمواردی هستند که باید توسط یک مدیر کسب و کار که دوره 

التحصیلی های مطرح جهان پس از فارغدانشگاهاز  MBAدهد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشته می

درصد از  17اندازی کنند و در آن موفق شوند. برای مثال ای را راهاند برای خود کسب و کار ویژهتوانسته

درصد از  7التحصیالن دانشگاه هاروارد و درصد از فارغ 8دانشگاه استنفورد و  MBAالتحصیالن رشته فارغ

اند. شاید به جرات بتوان گفت اندازی کرده و آنها را رشد دادههایی را راه، استارتاپMITلتحصیالن دانشگاه 

مانند چراغی است که راه پر پیچ و خم و تاریک کارآفرینی  MBAهای آموزش دیده شده در دوره که مهارت

 تر و هموارتر خواهد نمود.را برای شما روشن

ترین رشته دانشگاهی در جهان است. همچنین ترین و پرهزینهنیکی از گرا MBAبهتر است بدانید که رشته 

ای است که سیتی بانک آمریکا دانشگاه هاروارد تنها رشته MBAجالب است بدانید که فارغ التحصیالن رشته 

های خود را بتوانند به راحتی تامین کنند. نکته دیگر حاضر است به دانشجویان آن وام بدهد تا کلیه هزینه

ها را بدون توجه به زبان آن کشور، به زبان انگلیسی برگزار اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی این دورهاینکه 

 شود.کنند، چون این یک رشته جهانی محسوب میمی
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 دانشگاه تهران MBAبرخی از مزایای دوره 

 استفاده از اساتید برگزیده و مجرب در حوزه مدیریت کسب و کار در ایران 

 سازی منابع دوره با توجه به نیازهای موجود کشور در بخش کسب و کاربومی 

 ارایه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و امکان ترجمه آن 

 کارگیری اطالعات آموزش داده شدهها جهت کسب و آگاهی عملی از چگونگی بهاستفاده از کارگاه 

 فرد و آشنایی با صاحبان کسب و کار در کشوربهحضور در یک مجموعه منحصر 

 های داخلی و خارجی های عملی از نمونههای کامال کاربردی با مثالتدریس به روش 

 آشنایی و ارتقا دانش در زمینه مسائل حقوقی حوزه کسب و کار 

 آشنایی و ارتقا دانش در زمینه اصول مذاکرات تجاری 

 تراتژی کسب و کارآشنایی و ارتقا دانش در زمینه اس 

 آشنایی و ارتقا دانش در زمینه بازاریابی و تبلیغات 

 آشنایی و ارتقا دانش در زمینه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 

 گذاری و بودجهآشنایی و ارتقا دانش در زمینه سرمایه 

 های ارتباطیآشنایی و ارتقا دانش در زمینه مهارت 

 دانشگاه تهران MBAدوره 

این دوره با رویکردی ارزش آفرین جهت استفاده مدیران و ایجاد قابلیت تجزیه و تحلیل کسب و کار به مدت 

شود. در پایان این دوره به ساله توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار میساعت و به شکل یک 250

 گردد. از طرف دانشگاه تهران اعطا میفراگیرانی که موفق به قبولی در آزمون پایانی شوند، گواهینامه  معتبری 

در این دوره دروس مختلفی در زمینه مدیریت منابع انسانی در کسب و کار، مبانی و طراحی سازمان، مدیریت 

تحول، تحلیل محیط اقتصادی کسب و کار، اصول حسابداری برای مدیران، قوانین و مقررات تجارت و کسب 
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های ریزی استراتژیک، کارآفرینی، تحلیل مالی و اقتصادی طرحهای برنامهو کار، استراتژی و روش

های بازاریابی، اصول و فنون مذاکرات و سایر مباحث ها، اصول و مهارتگذاری، اصول مدیریت پروژهسرمایه

 شود. مرتبط آموزش داده می

 دانشگاه تهران MBAبندی ثبت نام دوره یک ساله زمان

ر سه ترم مختلف برگزار میشود. در ترم اول دروس پایه آموزش داده شده و این دوره به صورت یک ساله و د

سپس در ترم دوم به دروس اصلی پرداخته میشود. در ترم سوم که همان ترم آخر است دروس تخصصی 

تدریس میشود. در ادامه دوره فراگیران میتوانند با توجه به عالقه خود هر یک از گرایش های موجود را انتخاب 

ه و در آن زمینه شروع به تحقیق و مطالعه نمایند. الزم به ذکر است که در این یک سال، این دوره به کرد

ساعت آموزشی برای فراگیران در نظر گرفته شده است. همچنین شایان ذکر است که برای راحتی  300مدت 

 میشود. افراد عالقمند این دوره در انتها=ی هفته و در خارج از زمانهای اداری برگزار

 دانشگاه تهران MBAی دوره یک ساله هاکالس یلساعت تشک

 .17:30 تا 13:30از ساعت  همچنین و 12:30 تا 8:30از ساعت  :پنجشنبه روزهای

 .17:30 تا 13:30از  همچنین و 12:30 تا 8:30از ساعت  :جمعه روزهای

 دانشگاه تهران MBAشرایط پذیرش و مخاطبان دوره 

 شناسی یا داشتن حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط با مدیریتدارا بودن مدرک کار 

 پذیرش در مصاحبه ورودی در هنگام ثبت نام 

هایی که ها و مجموعهها، شرکتافرادی که نیازمند تجزیه و تحلیل مناسب از کسب و کار خود در سازمان

شوند. در ها شناخته میباشند، به عنوان مخاطب اصلی این دورهتحت مدیریت و سرپرستی آنان است، می

فراد عالقمند به کارآفرینی ها و اتوان گفت افزادی که به عنوان مدیران ارشد و میانی مجموعهحقیقت می

ها باشند. الزم به ذکر است که جهت توانند جزو ارکان اصلی فراگیران این دورهمشغول به کار هستند، می

ها نیاز است که فراگیران دارای مدرک کارشناسی باشند. اما در صورتی که افرادی هنوز شرکت در این دوره

سال برای  5توانند با استفاده از سابقه کاری مناسب که حدود ، میاندمدرک کارشناسی خود را دریافت ننموده

ها آن در نظر گرفته شده است و پس از تایید آن توسط کارشناسان مستقر در دانشگاه تهران، در این کالس

 021-88652153و  021-61119824های نام نویسی نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره

 مراجعه نمایید.  سایتفته یا جهت پر کردن فرم ثبت نام به این تماس گر

https://catp.ut.ac.ir/fa/form/195/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
https://catp.ut.ac.ir/fa/form/195/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
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  DBAبا دوره  MBAتفاوت دوره 

ها مشابه یکدیگر هستند. حتی برخی از شرکت DBAو  MBAهای کنند که مفاد دورهبرخی از افراد فکر می

دانند. اما باید بدانید پندارند و تفاوت بین این دو را نمیها مدارک این دو دوره را در یک سطح میو سازمان

 که بین این دو رشته و دو مضوع تفاوت زیادی وجود دارد. 

می و کلی است و با رویکردی عملی و یک دوره مدیریت کسب و کار به شکل عمو MBAدر حقیقت دوره 

های مدیریتی در مواقع بروز به منظور تقویت کلیه مهارت MBAتوان گفت که دوره کاربردی. در واقع می

باشد. مطالب این دوره کامال بر جوانب کاربردی مدیریت تمرکز دارد و ها میها و مجموعهمشکالت در سازمان

تحقیق در رابطه با تولید محتوای علمی و مقاله  MBAگیرد. هدف از دوره میبا توجه به آن مورد مطالعه قرار 

تمرکز  MBAگیرد. دوره نیست و تنها بحث علمی و کاربردی را در زمینه مدیریتی کسب و کار بر عهده می

د کارهای مورخود را بر روی حل و مواجه شدن با مسائل گوناگون مدیریتی معطوف کرده است و بر ارایه راه

 شود. نیاز در زمینه کسب و کار خالصه می

دوره پژوهش محور بوده و بر تحقیقات مربوط به دانش مدیریت تمرکز دارد. در حقیقت دوره  DBAحال دوره 

DBA پذیر پس از هدفش حل مشکالت موجود مدیریتی نیست و هدف آن تنها این است که فراگیر یا دانش

ای مقاالت مربوط به مدیریت را تالیف کند. در این ان یک پژوهشگر حرفهسپری کردن این دوره بتواند به عنو

شود، مورد توجه قرار گرفته و پس از آن در مورد آن بحثی نمی MBAهای مدیریت پنهان که در دوره تئوری

رد که ف MBAپذیر دوره تواند به عنوان پژوهشگر به تولید دانش مدیریتی بپردازد. بر خالف دانشفراگیر می

های سودآوری در کسب و کار را یاد بگیرد، در مقابل آن یک فراگیر یا ها و تکنیککند تمامی روشتالش می

های کند تا از طریق روشدر هنگام مواجه شدن با مشکالت و مسائل در کسب و کار تالش می DBAپذیر دانش

پردازد به مطالعات و موارد خاص می DBAپذیر دست آورد. در حقیقت دانشهای سودآورتری را بهخاص، راه
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 نیز به کار رود. MBAتواند برای بسیاری از افراد در حوزه مدیریتی و فراگیران که می

پذیران نسبت به فراگیران و دانش MBAهای پذیران دورهشایان ذکر است که معموال سن فراگیران و دانش

کمتر بوده و همچنین از تجربه کمتری نیز برخوردار هستند. در واقع کسانی که قصد دارند  DBAهای دوره

روند. از دیگر می DBAهای های مدیریتی بر علم مدیریت تسلط کامل پیدا کنند، به سمت دورهدر دوره

ی بزرگ است. هاها و مجموعهحضور این افراد به منظور رهبری و مدیریت در سازمان DBAهای دوره ویژگی

را گذرانده و در شغل و حرفه خود موفق  MBAهای شوند معموال دورهمی DBAاکثر کسانی که وارد دوره 

 خواهند از این طریق پلی ارتباطی بین کار خود و فضای آکادمیک ایجاد کنند. اند، حال میعمل کرده

این دوره به دنبال ایجاد یک افق دید  ای کسب و کار است، زیرادکترای حرفه DBAتوان گفت به طور کل می

باشد. در این دوره بیشتر حرکت از سمت مدیریت به سمت باال برای مدیران ارشد در حوزه کسب و کار می

همان انجام فعالیت تحقیقاتی در زمینه مدیریت است.  DBAگیرد، هرچند هدف اصلی دوره رهبری شکل می

های برخالف تحقیقات صورت گرفته در دوره DBAرت گرفته در دوره البته ناگفته نماند که این تحقیقات صو

ها مربوط عادی آکادمیک فقط جنبه تئوری و کتابی ندارد، بلکه به موارد و مسائل مرتبط با کارکردها و فعالیت

به دنبال رهبری اثربخش در کسب و کار، حل  DBAهای توان نتیجه گرفت که دورهشود. بنابراین میمی

های جدید های عملیاتی به صورت ریزبینانه در جهت رفع موانع و ایجاد فرصتها، انجام پروژهدر سازمان مسائل

باشد و دروس ارایه شده در گیری در مدیران ارشد میو نو برای کسب و کار و همچنین ایجاد قابلیت تصمیم

 خواهد بود. MBAتر از دوره تر و پیشرفتهاین دوره عمیق

 
 MBAدوره  های اصلیرفصلسبرخی از 

 پروژه یریتمد
 پروژه یریتمد ، تعریفلغوی پروژه ، معنایپروژه ، مفهومپروژه یریتبا مد مباحث مربوطه در فصل اول: آشنایی

و کنترل  یزیرانجام برنامه ، مراحلمدیریت پروژه ، تاریخچهکنترل پروژه ، تعریفریزی پروژهبرنامه تعریف

 ییطال ، قوانیندانش مدیریت های، حوزهمدیریت ، استانداردهایمدیریت پروژه کارکرد، پروژه ، مدیریتپروژه

 های، حوزهحیات پروژه، چرخههای مدیریت پروژه، رویکردپروژه با عملیات مستمر ، مقایسةپروژه یریتمد

 دانش مدیریت 

 ،هاپروژه یاساس های، مشخصهوژهپر یرمد های، توانمندیهابا ارکان پروژه مباحث مربوطه در فصل دوم: آشنایی
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، پروژه یاتح ینده، چرخهفزا یلتفص ، مشخصههابودن پروژه یکتا ، مشخصههابودن در پروژه یموقت مشخصه

اقالم  یکو تفک یمتقس یهارشته ، مهمترینشکست کار ، ساختارپروژه های، محدودیتاهداف پروژه هایویژگی

 یفیتک ، مدیریتپروژه یهاول ، مراحلفازهای پروژه ی، ویژگیفـدل ، روشFWBS یمتقس ، مـعیارهایپروژه

 در پروژه یسنجمطالعات امکان ، اهمیتپروژه

و  های، فرهنگسازمان هایی، سیستمسازمان ، سازمان، تاثیراتدر پروژه مباحث مربوطه در فصل سوم: سازمان

، ارتباط ی، رهبری، برقراریعموم یریتمد یدیکل های، مهارتپروژه ی، ادارهسازمان ی، ساختارسازمان یهاسبک

، و مقررات یطی، استانداردهامح-یاقتصاد-یاجتماع ، تاثیراتبر سازمان ، تاثیرگذاریلهئمس مذاکره، حل

 کارگیری این روشو مزایای به ها، نارساییسازمانی ، فرهنگپروژه ی، سازماندهیسازیالمللبین

، های مدیریت پروژهیکپارچگی، فرایند یریتپروژه و مد یریتمد مباحث مربوطه در فصل چهارم: فرایندهای

، هاپروژه ایندیفر یهابر گروه ، مروریمدیریت پروژه ایندهایهم کنش فر، برمدیریت پروژه ایندهایفر گروه

، و مدیریت اجرایی پروژه ، هدایتبرنامه مدیریت پروژه ، تهیهمنشور پروژه ، تهیهپروژه یکپارچگی مدیریت

 پروژه یا فاز ، خاتمهتغییر یکپارچه ، کنترلو کنترل کارهای پروژه نظارت

، منابع یزیربرنامه یها، ورودیمنابع یزیر، برنامهپروژه ینههز مباحث مربوطه در فصل پنجم: مدیریت

ینه، برآورد هز هاییکو تکن ینه، ابزارهابرآورد هز هایینه، ورودیهز ، برآوردمنابع یزیربرنامه یهاخروجی

 یبندبودجه هاییکو تکن ینه، ابزارهاهز یبندبودجه یهاینه، ورودیهز یبندینه، بودجهبرآورد هز هایخروجی

کنترل  هاییکو تکن ینه، ابزارهاکنترل هز هایینه، ورودیهز ینه، کنترلهز یبندبودجه  هایینه، خروجیهز

 ینهکنترل هز هایینه، خروجیهز

 ، اهمیتارتباطات در پروژه ، چگونگیپروژه یریتمد ایندارتباطات در فر : مدیریتمباحث مربوطه در فصل ششم

 هاییکو تکن ، ابزارهاارتباطات یزیربرنامه های، ورودیارتباطات یزیر، برنامهارتباطات در پروژه یریتمد

و  ت، ابزارهااطالعا یعتوز هایت، ورودیاطالعا ، توزیعارتباطات یزیربرنامه یها، خروجیارتباطات یزیربرنامه

 یدهگزارش های، ورودیعملکرد یده، گزارشاطالعات یعتوز های، خروجیاطالعات یعتوز هاییکتکن

 یهای، ورودیادار د، خاتمهگزارش عملکر های، خروجیعملکرد یدهگزارش یهایکو تکن ، ابزارهاعملکرد

 یخاتمه ادار یهای، خروجیخاتمه ادار یهایکو تکن ی، ابزارهاخاتمه ادار

، هاریسک ، شناساییپروژه یسکر ، مدیریتریسک ، تعریفپروژه یسکر مباحث مربوطه در فصل هفتم: ارزیابی

 ، افزایشمدیریت ریسک اینداز فر ای، خالصهمدیریت ریسک پروژه ، فراینداصلی ریسک ، عناصرریسک انواع

، ای مدیریت ریسک پروژهپایه مفاهیم، عوامل ریسک ، اجرایعوامل ریسک ، تخصیصریسک ، ثبتریسک

 ، تحلیلریزی مدیریت ریسک، برنامهپروژه ، تیمبازبینی پروژه ، گروهکننده ریسک ، تعیینریسک هایسمت

 یریتمدی، ها، گامو کنترل ریسک ، نظارتهای ریسکریزی پاسخ، برنامهکمی ریسک ، تحلیلکیفی ریسک

 منتظره در پروژهیرو اتفاقات غ یسکر

 ، منطقهامایلستون ، انتخاببندی و مفاهیم آن، زمانپروژه یبندث مربوطه در فصل هشتم: زمانمباح

 ریزی دستیروش برنامه ، منافعشبکه ، ترسیمنیروی انسانی مورد نیاز ، برآوردها، وابستگیایریزی شبکهبرنامه

 بندیزمان هسازی برنامتژی فشردهاسترا ، تعیینبندیزمان هسازی برنام، فشردهبحرانی ، مسیرشناوری زمان

 ، کنترلبندیبرنامه زمان ، تهیههامدت زمان فعالیت ، تخمینزمان پروژه ، مدیریتپروژه هسند برنام تهیه
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 بندیبرنامه زمان

 یرفتار سازمان یریتمد
ی، شناس ی، جامعهشناسی، روانسازمان ی، رفتاربر رفتار سـازمان یدرآمد مباحث مربوطه در فصل اول: پیش

 ، تـفویضکار گوناگون ی، نیرویو بازده یفیتک ی، بهبودرفتار سازمان یهایاسی، هدفس ی، علومشناس مردم

 یرفتار از نظر اخالق ، بهبودکار دوگانه ، نیرویکارکنان یشدن وفادار ییر، کمتغ یجادو ا یآوریار، نـواخت

 یهمکار یدادهایتی، قرارچندمل کشورهایی، در سـطح جهان یسازمان مباحث مربوطه در فصل دوم: رفتار

و  ی، تجزیهمل یهای، فرهنگنظری، کوتهالمللینبا مسائل ب ی، رویاروییشرق ، اروپایاروپا ی، اتحادیهامنطقه

 یتبه فعال ، توجهفرد ، ماهیتبه زمان یط، توجهبا مح ی، رابطهاختالفات فرهنگ یلتحل

 ینب ی، رابطهشناخت ی، ناهمسـانیشغل ی، نگرش، رضـایترفتار فرد مباحث مربوطه در فصل سوم: مبانی

 ی، یادگیریاسناد ، ادراک، تئوریبا شغل یتشخص ، شـخصیت، تناسبنگرش و رفتار

سلسله  یزش، نظریهانگ یهایهنظر یست، نخستینچ یزش، انگیزشانگ مباحث مربوطه در فصل چهارم: مدیریت

بر  یمبتنیزش، تئوری، انگ یننو یهاانگیزش، تئوری-بهداشت ، تئوریY یو تئور X یازها، تئوریمراتب ن

رفتار در رفتار  ، تعدیلانتظار ی، نظریهبرابر ، نظریهرفتار یتتقو ، تئوریهدف یینتع ، نظریهسه گانه یازهاین

 کارکنان ی، مشارکتسازمان

یری، گیممدر تص یری، خالقیتگی، تصمیمو گروه یفرد یریگمباحث مربوطه در فصل پنجم: تصمیم

و  ، رهبریبا گروه یمت یم، تفاوتت ، شناختگروه یریگ، تصمیمرفـتار گروه ی، مبنایسازمان یهامحدودیت

 ساختار

یتی، شخص یها ی، تئوریرهبر یهایست، تئوریچ مباحث مربوطه در فصل ششم: رهـــبری، رهبری

 ترین، مهمهاسازمان یرهبر یو دائم یعموم هایی، چالشسازمان یرهبر یفوظا ترینی، مهمرفتار یهاتئوری

 آن یو کاربردها یسازمان یرهبر هایی، سبکسازمان یدر مقوله رهبر ی، بازاندیشیسازمان یرهبر یفوظا

 یلیتحل ، چهارچوبSWOT ی، تحلیلو رفتار سازمان یکاستراتژ مباحث مربوطه در فصل هفتم: مدیریت

 ینههز یهایمنحن ، تحلیلپورتر یکلما یرقابت یرویپنج ن ، تحلیلADL ی، ماتریسرفتار و بازده ساختار،

ارزش چرخه  ، تحلیلاندازه و سهم ، تحلیلPEST یک، تحلیلو اقدام استراتژ یتموقع یابیارز ، ماتریسصنعت

، سه گانه یهاافق ، تحلیلارزش یرهزنج ی، تحلیلگشت و گذار مشتر ، نقشهعرضه و تقاضا ، منحنیعمر

هم  ، ماتریسرشد آنسوف یاستراتژ ، ماتریسگروه مشاوران بوستون ی، ماتریسدهجهت یهایاستس ماتریس

 یرفتار سازمان یکاستراتژ ی، مدیریتخانوادگ

 یریتمد ، ضرورتبا مدیریت بحران ی، آشناییبحران و رفتار سازمان مباحث مربوطه در فصل هشتم: مدیریت

برنامه مدیریت  ، اجزایمدیریت بحران ، برنامهحرانب یریتمد یکل ، اهدافبحران یریتمد های، مدلبحران

، مدیریت بحران ، وظایفهابندی بحران، اولویتمدیریت بحران ، گروهمدیریت بحران هبرنام، تهیه بحران

بحران و  ، مدیریتبحران یریتمد های، ویژگیهابحران و رسانه ، مدیرکلیدی هبحران در هفت نکت مدیریت

اعضای  ، خصوصیاترویارویی و مقابله با بحران ، چگونگیمربوط به مدیریت بحران موارد ،راهبردهای ارتباطات

 بحران یاسازمان در دوران رکود  ، مدیریتستاد مبارزه با بحران

 یمدر مهارت تصم ، ضعفزمان یریتمد ی، تعریفزمان و رفتار سازمان مباحث مربوطه در فصل نهم: مدیریت



  www.MianaWeb.ir                                                                                   فرهاد ناجی محتوانویس:

 

26 

ی، کاراهمال ، مشکلدر هنر حل مسئله ی، ضعفطلبیار، کمالاخت یضتفو در ی، ضعفبند یتو اولو یریگ

 یدهسازمان یها، روشهازمان در سازمان ی، مدیریتوربهره یشزمان و افزا ، مدیریتدر هنر نه گفتن ضعف

 اول سازمان یتزمان، اولو ، مدیریتزمان

 ، مبانیرفتار سازمانی ، هدفی چیستسازمان ی، رفتاررفتار سازمان مباحث مربوطه در فصل دهم: مدیریت

، افزایی، همهارسالت و استراتژی و ، هدفبه عنوان محیط کار ها، سازماناقتضایی ، تفکرعلمی رفتار سازمانی

، مدیریت و رفتار سازمانی در دنیای امروز های، چالشمدیریت سازمانی و ، رفتارهای کاریو سیستم هاانسان

 رفتار سازمانی عناصر

 ، مدلرفتار سازمانی های، مدلسازمانی ی، ساختارساختار سازمان مباحث مربوطه در فصل یازدهم: مبانی

 ، چگونگیو اجزا فرهنگ سازمانی ، عواملهای اجتماعی فرهنگ، سیستممشارکتی ، مدلحمایتی ، مدلمراقبتی

 تعارض در مدیریت ، جایگاهسازمانی ، تعارضگراسازمانی مثبت ، رفتارگیری و تداوم فرهنگ سازمانیشکل

 یگذار یهو سرما یمال یریتمد
با  ، آشناییبا اوراق بهادار ، آشناییبا بازار کاالها ، آشناییبا بازار سهام مباحث مربوطه در فصل اول: آشنایی

های اصول مقایسه انحصاری بورس ، شناساییاستعالم نرخ بازار ، سیستمفروشو  ، خریدبازار تبادالت ارزی

 یمال یبازارها یبررس های، روشالمللیبین

ی، مال یریتمدی، شناخت الـم یریتمد ی، تـاریخچهمال یریتمفهوم مدمباحث مربوطه در فصل دوم: آشنایی با 

 ، دامنه تجزیه وهامجموعهدر  یمال یراندـم ی، نقشمال یریتمد یدی درکل ی، نـقشمال یرمد های یکوظیفه

 ینب ی، روابـطمال یهامدل از صورت، چهار توارتـاس ی، مدلمال ورتـص یلتحل های، مدلحلیل مالیـت

 ی در حوزه مالی، انتخابادـاقتص ینمایادی، دورنـب یلتحل یادی،بن یگذارم با ارزشگابه  ی، گاممال یهاصورت

 ، تعیینمدت بلند ، مسیرهایکسب و کار ، مدلدر صنعت منتخب یشـروپ یهاشرکتی، شناخت نعتـبخش ص

 ی شرکت وهایع، شـاخصهصنا مالی، جداسازی هوشمند ی، تـجارتمال یهاورتـص ، تجزیه و تحلیلارزش

 گریلتحل یر وگجهت ی، شخصیتردـف یهایادی، ذهنیتنـب یلتحل و قوت عفـض ، نقاطصنعت

 ی، بانکالمللـینب یالـو م یپول یهاسازمان ی، انواعو مال یولـپ هایمباحث مربوطه در فصل سوم: سازمان

 یبازارها یاپول  های، سازمانوسعهـو ت یمترم یالمللینب ، بانک(یهانـو توسعه )بانک ج یمرمـت یالمللینب

و  یعموم های، محدودیترضهـاوراق ق ، انواعدازـانی، پسو مال یپول یهاازمانـعمده س هایی، فعالیتالـم

 یپول های، سیاستاروپا( یپول یاقتصاد یهاروپا )اتحاد یهاداتح یمال ، نـهادهایپرداخت وام ، مبانیبانک یکل

مربوط به صندوق  ی، سواالتالمللینب یالـم ی وپول یهابا سازمان یرانا ، مناسباتاروپا یتصادـاق یهاتحاد یمال

)گروه بانک  یهانـوابسته به بانک ج مالی ی وپول ، نهادهایرتن وودزـمربوط به ب ، سواالتولـپ یالمللینب

وارد شونده بر سازمان  ، انتقاداتنترلـک ینگذار بر ایرتاث یران، ابزارهایدر ا یمال یولـپ ، موسسات(یجهان

 ـیاسیو س یاقتصاد یهحادـات ی، انواعتجارت جهان

باید  ی، چراگذارو سرمایه گذارانیهسرمای، گذاریهسرما مباحث مربوطه در فصل چهارم: مدیریت

 برای اصلی تصمیم ، ماهـیترمایهـهای آن در بازار سروشگذاری و سرمایه ، مفهومکنیمگذاری رمایهـس

ارجی ـخ ثیرگذارات ، عواملتحلیل اوراق بهادار ،رتفلیوـپ ، دیـریتگیریتصمیم یندارـف ، ساختارگذاریسرمایه

 ، شناختهامـس ، بازارهایبازار سرمایه یهاگذاری، سرمایهگذاری جهانیسرمایه ، عرضهگیریصمیمـیند تابر فر
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ی، گذاریهسرما یماتتصم یاصل ، مـاهیتگذارانیهسرما ، انواعهادار با سود ثابتـاوراق ب ، انواعسهام عادی

، گذارانیهسرما یو بازده برا یسکر ، رابـطهمشترک یگذاری، سرمایهمستقل خارج یگذارسرمایه

ی، خارج یگذاریهسرما یتو حما یقو مشکالت قانون تشو مـوانعی، مشترک سهام یممستق یگذارسرمایه

 هاییگذاریهسرما ، انواععاملهـابل مـقـیرغ یهای، دارایـیخارج یگذاریهسرما یتو حما یقتشو یقانون مزایای

معامله  ی، بازارهایخارج یگذاریهسرما یتو حما یقتشو یقانون یه، مزایایسرما یتمالک یبمشترک از نظر ترک

، خطر یریتمد یه، اصولبازگشت سرما ی، دورهسودآور ، شاخصوجود بورس اوراق بهادار ، مزایاىاوراق بهادار

و  ، تجزیهو تحلیل اقتصاد ، تجزیهبنیادی ، تحلیلتحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ، مبانیسهام عادی ارزشیابی

 ، ارزشیابیدفتری هر سهم زش، ارP/E، نسبت سود خالص ، حاشیهو تحلیل شرکت ، تجزیهتحلیل صنعت

 های، آرایشکلی تحلیل تکنیکی ، اصولبزرگ تحلیل بنیادی ، نقصبنیادی در تحلیل سهام ، اصولقیمت سهام

 ، کاربردهایهاروند و کانال های، خطهای مختلف در نمودار سهامایجاد آرایش ، نحوهاصلی در تحلیل تکنیکی

قدرت  ، تحلیلمتحرک نمایی ، میانگینمتحرک موزون ، میانگینمتحرک ساده ، میانگینهای متحرکمیانگین

 نسبی

اصول استفاده  ، شناساییول احتماالت در معامالتـو استفاده از اص مباحث مربوطه در فصل پنجم: شناسایی

با اشتباهات  ، آشناییاصول محاسبه ، شناساییانـگیری بازگشت از زیبا اندازه ، آشناییود به زیانـاز نسبت س

در  ، سرمایهمعامله یکانجام  یاصول یه، مراحلرر بر اساس سرماـض یزانحداکثر م ی،بتدـگران مهمعامل یجرا

یه، سرما ، بازارهایرمایه در گردشـو مصارف س ، مـنابعسرمایه در گردش در مرحله عمل ، مدیریتگردش

، بازده ، اجزااوراق بهادار بـورسی، گذاریهسرما بـازده ،دست دوم یبازارها ، نقشاى دست اولـبازاره نقش

 ، انواعالى بر حسب سررسید اوراق بهادارـبازارهاى م یسک، انواعر ، انواعگذارىسرمایه ، ریسکسکـری منابع

 هادارـالى برحسب نوع انتشار اوراق بـبازارهاى م

بانک  ، تعریفگذارییهسرما یبا بانکدار ی، آشناییگذاریهسرما مباحث مربوطه در فصل ششم: بانکداری

گذاری، یهسرما یبانکدار یسازمان ، ساختاراز نظر قانون اوراق بهادار یهسرما ینشرکت تام گذاری، تعریفیهسرما

 ، نقشهاشرکت یمال ینتام یلدر تسه یگذاریهسرما یهابانک ی، نقشگذاریهسرما یهابانک خدمات

 یهابانک ی، نقشدر واگذار یگذار یهسرما یهابانک یه، نقشسرما یلدر تشک یگذاریهسرما یهابانک

 اقتصاد در حوزه خرد یگذاریهسرما یهابانک ی، نقشمال یاطالعات بازارها ییکارا یشدر افزا یگذاریهسرما

در  یمال یرمد ی، توضیحاتایهسرما یبندبودجه ای، تعریفیهسرما یبندمباحث مربوطه در فصل هفتم: بودجه

، بندی بودجه در ایران، طبقهGFSآمارهای مالی دولت  ، نظامبندی بودجهی، طبقهاهیسرما یبندمورد بودجه

با عمر  هاییگذار یهسرما ی، مقایسهگذاریهسرما یهاطرح یابیارز هایی، روشایهسرما یبندبودجه فرایند

 های، کمکاجتماعی های، کمکمالیاتی ، درآمدهایاختصاصی ی، درآمدهایایهسرما یبند، جیرهمتفاوت یدمف

بندی واگذاری ، طبقهایهای سرمایهبندی واگذاری داراییطبقه، هااموال و دارایی ، درآمدهایبالعوض

ی، ارزش فعل یه، خالصدوره بازگشت سرما ی، معکوسایهسرما یهاپروژه یابیارز های، روشهای مالیدارایی

 مدت اجاره بلند ، مزایایدتبلند م ی، اجارهنرخ سودآور ی، شاخصبازده داخل نرخ

 یهبا نظر یریتاقتصاد مد یریت، ارتباطاقتصاد مد یریت، تعریفمد مباحث مربوطه در فصل هشتم: اقتصاد

ها بنگاه ، انواعبنگاه یهنظر یا ی، تئوریبازرگان یریتمد یکاربرد یهابا رشته یریتاقتصاد مد ی، ارتباطاقتصاد
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از نظر  یاقتصاد یواحدها یبندیت، تقسیماز نظر مالک یاقتصاد یواحدها یبندی، تقسیماقتصاد یواحدها و

 ی، تعریفاقتصاد یواحدها یبندیت، تقسیماز نظر نوع فعال یاقتصاد یواحدها یبندیت، تقسیمهدف فعال

، ها و عملکرد انهاوجود بنگاه ، دلیلمنتخب جهان یاز کشورها یکوچک و متوسط در برخ یاقتصاد یهابنگاه

ی، کوچک در توسعه اقتصاد یاقتصاد یهابنگاه یران، نقشها در ابنگاه ، وضعیتبنگاه یهنظر یهادودیتمح

 ی، نظریهاقتصاد یهاجهت بنگاه ، قیوددر جامعه یاقتصاد یهابنگاه یران، نقشمد ییبر کارا یسود مبتن نظریه

، وابسته( یکاالها یمتدر ق ییرانواع کاال )بر اساس تغ یبند ، تقسیمدر تقاضا ییرتغ ، انواعتقاضاها ، انواعتقاضا

 هامختلف بنگاه انواع

 یغاتو فنون تبل یابیاصول بازار
یابی، بازار یریتمد، کتینگرما نگوناگو دبعاایابی، بازار یفتعریابی، بازار یمعرف مباحث مربوطه در فصل اول:

 یابیبازار یریتمد یهافلسفه

، یابیزاربا محیط تحلیلو  تجزیه، بازار یستمس، بازار یترقبا و وضع یلو تحل یهتجز مباحث مربوطه در فصل دوم:

 بازار رقبا یلو تحل یهتجز

 یندفرآ، شرکت نکال تژیکاسترا برنامهیابی، بازار یکاستراتژ یزیربرنامه مباحث مربوطه در فصل سوم:

 یابیبازار یختهآم، یابیزاربا

 طالعاتیا یهاسیستمیابی، بازار یقاتنقش تحقیابی، بازار یقاتحقت یفتعر مباحث مربوطه در فصل چهارم:

 بازار یقاتتحق یندفرآ، یابیزاربا

له اانواع حل مس، کنندهرفتار مصرف یریگیمتصم یندفرآ، کنندهرفتار مصرف مباحث مربوطه در فصل پنجم:

 مانیزسا یخریدها صلیا تمشخصا، خرید یگیرتصمیم ایندثر در فروم ملاعوید، خر

 یرهایها و متغروش، بازار یمتقس یارهایمع، بازار هدف یینبازار و تع تقسیم مباحث مربوطه در فصل ششم:

 انتخاب بازار هدف یمختلف برا یهایاستراتژیت، متمرکز کردن فعال یانتخاب بازار هدف برا، بازار یمتقس

 وشفر پیشبینی یهاروشزار، با سهمو  ازهندا تخمینمباحث مربوطه در فصل هفتم: 

 دیجاا صلیا حلامر، محصول یختهآم یریتمدیابی، موضع، محصوالت یریتمدمباحث مربوطه در فصل هشتم: 

 عمر محصول یمنحن، جدید تمحصوال عرضهو 

ها و روش، یعزتو و ترفیع-لمحصو-قیمت متقابل بستگیوا، قیمت تعیینمباحث مربوطه در فصل نهم: 

 اریگذقیمت ایندفر، مختلف یهازاربا اعنوا در اریگذقیمتی، گذاریمتق یاستراتژ

 یقاتتحق ، دامنهبازار یابی، تحقیقاتبازار یقاتتحق یابی، مفهومبازار مباحث مربوطه در فصل دهم: تحقیقات

 یقاتتحق یانم ، تمایزاز لحاظ فرم یابیبازار یقاتتحق ، انواعاز لحاظ محتوا یابیبازار یقاتتحق یابی، انواعبازار

، بازار یقاتتحق ، فرایندیابیزاربا طالعاتیا یسیستمها، تحقیقات بازاریابی یم، نقشمستق یابیو بازار یابیبازار

 و هدفمند     یاحتمال یریگیابی، نمونهبازار یقاتدر تحق یریگیابی، نمونهبازار یقاتتحق یابی، اهمیتبازار محقق

سنجش  هایتکنیک ،رودررو ، مصاحبههاداده  یآورجمع یهاروش عیابی، انوابازار یقاتدر تحق یهثانو یهاداده

 یابیبازار یقاتتحق یااستفاده از خدمات حرفه ، مزایاینگرش

  یفنون مذاکرات تجار اصول و
 ، اشکالمذاکره ، اهدافمذاکره ، سطوحمذاکره و سطوح آن یست، انواعچ مذاکره مباحث مربوطه در فصل اول:
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در  یتشخص ، نقشمذاکره ، فنونقبل از مذاکره ، کارهایمذاکره ، فرایندمذاکره یاصل های، ویژگیمذاکره

 ، مذاکرهکنندگانمذاکره یها، تاکتیکمذاکره ، عناصرمذاکره های، استراتژیمذاکرات ، اصولمذاکره یندفرا

 در مذاکره ، اخالقمذاکره هایی، مهارتاصول

 ی، روانشناسیعموم ، روابطمختلف یتیشخص های، تیپارتباط مباحث مربوطه در فصل دوم: ارتباطات، انواع

 یزیر، برنامهارتباط ی، فرایندروابط عموم ، کارکردهایتخصص یکدر قالب  یعموم ، روابطبدن ، زبانزبان

 هادر سازمان یکالم ، ارتباطارتباط ، روانشناسیارتباطات

 ی، روشثر در سخنرانوم ی، عواملسخنران ی، سخنرانی، اهدافسخنور مباحث مربوطه در فصل سوم: تعریف

 یها، نکتهه سخنرانییدرباره نحوه ارا یان، نکاتیب ی، اعجازو فنون سخنران یان، مدیریـتقدرت ب یـشافزا

 یدر سخنران یارتباط چشم ی، تاثیرو اضطراب به هنگام سخنران ییمقابله با ترس، کمرو یکاربرد

 یجانب یهاش، گزینهمذاکرات پرتن یبرا یدفاع یهاحلی، راهارتج مباحث مربوطه در فصل چهارم: مذاکره

رفتن  یهاشـح ی، بهمذاکره تجار یکدر  ی، موفقیتمذاکره اقتصاد یکشروع  یگام برا ی، دهدر مذاکرات تجار

ذاکره و ـم ، تفاوتمذاکره ، مدیریترهنگ در مذاکراتـف ، تفاوتذاکرهـم یهایوهاز ش ، استفادهدر مذاکرات

 ناظره ـم

ول فنون ـاص ی، درکنون مذاکرات تجارـف ی، اهمیتذاکرات تجارـم مباحث مربوطه در فصل پنجم: فنون

، مذاکره در یردـف یروهاین کارگیریـی، بهنوسانات روح ، حفظارهـاش ی، زبانانسان رفتار ، برانگیختنمذاکرات

 امواج موزون مذاکره هـدایت

انجام  تاکتیک کارگیرى، بهگیرانهغافل ، حملههاى مذاکرهتاکتیک رىکارگیمباحث مربوطه در فصل ششم: به

، آبرو در مذاکرات غیررسمى ، حفظوقفه در مذاکره ، ایجادمفاد قرارداد ، نقضاز موانع با یک پرش شده، عبور

با عامل  مبارزه، قرارداد با توجه به حاالت اشخاص ، انعقاداختیار گرفتن کنترل دستور جلسه ، دربه حمله اقدام

 هاکنندهمذاکره ییغذا یماز رژ ، پیرویخستگى

به ایجاد  ، تصمیماستقرار ، محلو نور ، دکور، دمامحیط فیزیکى مذاکره مباحث مربوطه در فصل هفتم: طرح

بر  یتیو عوامل موقع یطشرا ، تاثیربر محیط بیرونى یافتن، دستشخصى و کارى ، خصوصیاتتغییر در محیط

 مذاکره
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 واالت متداولس

 بخوانیم؟ MBAچرا باید  -

این دوره طوری بنا شده است که بتواند شکاف بین نیازهای حقیقی فضای کسب و کار و دانش آکادمیک را 

باشد. پر کند. در حقیقت خروجی این دوره ایجاد نگرشی نوین به فراگیران در حوزه مدیریت کسب و کار می

کند تا به شکلی اصولی گیری را دوچندان کرده و به فراگیران کمک میهای آموزشی نیز این یادوجود کارگاه

و با توجه به دانش روز جهان در زمینه مدیریت کسب و کار، جهت ارتقا و بهبود روزافزون کاری و شغلی، به 

 فعالیت خود ادامه دهند.

 برای همه مناسب است؟ MBAهای آیا شرکت در دوره -

بیشتر به منظور رشد و توسعه شغل فعلی خود هستید، یا اگر سابقه مدیریت  اگر به دنبال ارتقا و یادگیری

خواهید از پتانسیل موجود کارمندان و امکانات شرکت یا سازمان خود به ای را بر عهده دارید و میمجموعه

مدیریت خواهید در شغل و حرفه خود ارتقا پیدا کرده و کارهایتان را بهتر درستی استفاده کنید، یا اگر می

ای در زمینه مدیریت کسب و کار عمل کنید، مسلما این کنید، یا اگر قصد دارید به عنوان یک فعال حرفه

 ها بسیار برای شما مفید خواهند بود.دوره

 برای فراگیران آن چه چیزهایی است؟ MBAدستاورهای دوره  -

 .مهمترین مورد تغییر نگرش شما در زمینه کسب و کارتان است 

  های مدیریتی نوین از دیگر دستاوردهای شما خواهد بود. آگاهی بیشتر در زمینه مهارتارتقا و 

 .ارتقا و کسب دانش ارتباطاتی که جهت توسعه فردی و شغلی شما بسیار مثمرثمر خواهد بود 
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 ها و کارفرمایان برای ارتقا شغلی یا کسب ها، شرکتارایه گواهینامه معتبر دوره جهت ارایه به سازمان

 های باالتر.ولویت در انتخاب پستا

 اساتید این دوره چه کسانی هستند؟ -

باشند که دارای دانشگاه تهران از بهترین اساتید موجود در کشور می MBAهای مطمئنا اساتید حاضر در دوره

توانند کلبه دروس مربوطه را به شکل کامل و ها تجربه تدریس، مطالعه و تحقیق در این زمینه بوده و میسال

ادامه  های عملی داخلی و خارجی به فراگیران آموزش دهند و راهنمای آنها درقابل فهم همراه با ارایه نمونه

توانید در بخش معرفی اساتید مربوط به هر دوره مشاهده ها را میاین مسیر باشند. اسامی و لیست اساتید دوره

 کنید.

 این گواهینامه چه اندازه معتبر است؟ -

دانشگاه تهران هم به خاطر یدک کشیدن نام دانشگاه تهران و هم به خاطر  MBAاعتبار گواهینامه دوره 

توان آن را ترجمه و در رزومه خود قرار داده و لوم، بسیار معتبر خواهد بود، به طوری که میتاییدیه وزارت ع

 های خارجی نیز از آن استفاده کرد. ها و شرکتجهت ارایه به سایر دانشگاه

 را سپری کرد؟ DBAتوان دوره می MBAآیا بدون گرفتن مدرک  -

پذیر یا یک دوره مشابه را گذراند. ولی با توجه به انعطاف MBAباید دوره  DBAمعموال برای سپری کردن دوره 

ای این روند است نیازهای دانشگاهی شاید بتوان این کار را انجام داد ولی توصیه ما انجام مرحلهبودن پیش

 بروید. DBAرا گذرانده و سپس به سمت دوره  MBAیعنی در ابتدا دوره 

 

 


