
 
 

 DBAالمللی بین  اطالعیه پذیرش دوره

  SSBM سیدانشگاه تهران با مدرسه کسب و کار ژنو سوئ یتفاهم نامه منعقد شده دانشکده فن رویپ

 Swiss School of Business and Management کسب و کار  تیریمد یدوره دکتراDBA یهمراه با اعطا گواه DBA 

انجام  قیراستا به صورت محدود و از طر نیبرگزار خواهد شد. در هم SSBMاز  یانیپا یاز دانشگاه تهران و مدرک دکترا کسالهی

 خواهند شد. رشیپذ ریز طیاساس شرا ردوره ب نیا یمند براعالقه نیمصاحبه داوطلب

 مدت دوره:  -1

ترم را  1دانشگاه تهران و  با اساتیدخود را  لیترم از مدت تحص 1 ریکه دانش پذ شودیدوساله برگزار م یبازه زمان کیدوره در  نیا

 نامه خواهد بود. انیمربوط به انجام امور پا زیخواهد گذراند و ترم سوم به بعد ن SSBMدانشگاه  را با اساتید

 

 شرایط پذیرش: -2

 :باشدیم لیدر دوره به شرح ذ یسینام نو یبرا طیانجام مصاحبه خواهد بود و حداقل شرا قیدوره از طر نیدر ا رشیپذ

 یا مدرک  نوع رشته( تیارشد معتبر )عدم محدود یمدرک کارشناس داشتنMBA معتبر 

 به ترجمه همزمان دروس ترم دوم  ازیدرصورت ن -شود( یم دهیمصاحبه سنج قی)از طر یسیمطالعه متون انگل ییتوانا

 .الزم است پرداخت گردد هیتومان مازاد شهر ونیلیم 4مبلغ 

 سال سابقه  5بوده الزم است که حداقل  یتیریمد ریغ یها رشته هاآن سانسیفوق ل ای سانسیکه مقطع ل یرانیپذ انشد

 کار داشته باشند

 خواهد بود. یعلم تهیکم ییبا نظر نها ریدانش پذ رشیو پذ باشدیم طیذکر شده حداقل شرا موارد

 مدارک الزم جهت نام نویسی اولیه: -3

 یکارت مل ریتصو 

 شناسنامه ریتصو 

 یلیمدرک تحص نیآخر ریتصو 

 داوطلب رزومه 

 .ندیفرم ثبت نام مدارک الزم را همراه با فرم ارسال نما لیثبت نام الزم است ضمن تکم نیداوطلب

 یداوطلب در دوره اطالع رسان یینها رشی( پس از پذیسیمدارک الزم ) ازجمله: ترجمه مدارک، عکس و رزومه انگل ری: ساتوجه

 خواهد شد.

 مهمترین ویژگی های دوره: -4

 تیریوزه مدح یسطح علم نیحضور در باالتر 



 
 

 یالملل نیب دیدانشگاه تهران و اسات دیدانش و تجربه از اسات کسب 

 یو اخذ مدرک دکترا یالملل نیدوره ب کیدر  لیتحص DBA   ازSSBM سیسوئ 

 با شرکت در دوره  سهیدر مقا هانهیقابل توجه هز کاهشDBA مستقل در خارج از کشور 

 لیدر صورت تما یالملل نیو کسب تجارب ب یجهت انجام مطالعات علم سیحضور در شهر ژنو سوئ امکان 

 موارد درسی دوره: -5

بصورت  زیدانشگاه تهران بگذرانند و ترم دوم ن یدر ترم اول دروس خود را در دانشکده فن ستیبا یم رانیدانش پذ ریمطابق جدول ز

پروژه  یابیارز تیباشد و درنها ینامه م انیمرتبط به امور پا زیارائه خواهد شد. ترم سوم و چهارم ن سیسوئ SSBMتوسط  نیآنال

 انجام خواهد رسبد. به سیسوئ SSBMتوسط  یانیپا

Semester 
Programme delivering 

institution 

Modules to be completed 

 

1st UT 

Management Decision Making 

Problem Solving 

Leadership 

Change Management 

Strategic Management 

2nd SSBM 

Research Methodology 1 

Research Methodology 1 

3rd SSBM Research phase 

4th SSBM Research phase 

 

 زایامور و -6

خود را  یلیمراحل تحص هیکل انیوجود ندارد و دانشجو سیدر محل ژنو سوئ یکیزیبه حضور ف یازیدوره ن انیاخذ مدرک پا یبرا

 رشیپذ یگواه یقاتیتحق یاز کارها یبه انجام برخ ازیبه انجام رسانند اما در مجموع درصورت ن نیآنال یبسترها قیاز طر توانندیم

SSBM شدگان صادر خواهد شد رفتهیپذ یبرا ییجودانش یزایو افتیجهت در. 



 
 

 ریسا ایوزارت امور خارجه  زایصدور و یندارد و متول انیدانشجو یبرا زایو افتیدر قبال در یتیمسئول یدانشگاه چیاست ه یهیبد

دوره  نیا یانیدر اخذ مدرک پا یمسئله خلل نینگردد ا زایو افتیکه دانشجو موفق به در یلیباشند و به هر دل یمرتبط م ینهادها

 بوجود نخواهد آورد.

 شهریه دوره: -7

 یفن یهادانشکده سیرا به حساب پرد یالیر هیخواهد بود که داوطلب الزم است شهر یو ارز یالیکل دوره در دوبخش ر هیشهر

 پرداخت خواهد شد. سیسوئ SSBM( به ورویهزار 4)به مبلغ  ینموده و مبلغ ارز زیدانشگاه تهران وار

 

 ها:زمانبندی کالس -8

 .ارائه خواهند شد نیآنالبصورت  21:30 یال 18:30 ساعت بین هفته یدانشگاه تهران روزها یکالس ها

 .شودیارائه م نیدانشگاه و آنال نیمطابق برنامه ا زین SSBM یها کالس

 باشند. یها مموظف به حضور فعال در کالس انیدانشجو

 ه ثبت نام:نحو -9

 یجهت ثبت نام اعالم آمادگ نکیل نیا قی( از طردیکن کیکل) یکیفرم ثبت نام الکترون لیبا تکم توانندیم نیاز داوطلب کیهر

. افتیرا خواهند  ییدر مصاحبه امکان ثبت نام نها رشیجهت مصاحبه دعوت شوند و پس از پذ هیمدارک اول ینموده تا پس از بررس

بر  طیبرخوردار از شرا انیتعداد، تنها دانشجو تینبوده و با توجه به محدود ییثبت نام نها لهفرم به منز لیاست که تکم یهیبد

 ارائه درخواست ثبت نام خواهند شد. تیاساس اولو

 تلفن مشاوره و کسب اطالعات بیشتر

02188225402 

02188652153 

09303709097 

 آدرس دفتر مصاحبه و پذیرش

روبروی  –بعد ازتقاطع جالل آل احمد  –خیابان کارگرشمالی 

ساختمان  -دانشکده فنی دانشگاه تهران –کوچه نهم امیر آباد 

دفتر  –طبقه همکف  -جدید دانشکده مهندسی مکانیک 

 های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهرانآموزش

 
 

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

