اطالعیه پذیرش دوره بین المللی کارشناسی ارشد MBA
پیرو تفاهم نامه منعقد شده دانشکده فنی دانشگاه تهران با دانشگاه مدیریت وارنای بلغارستان Varna University of ( VUM
 )Managementو دانشگاه کاردیف مترو پلیتن انگلستان  )Cardiff Metropolitan University( CMUدوره کارشناسی
ارشد  MBAهمراه با اعطاء گواهی  MBAکوتاه مدت از دانشگاه تهران و دو کارشناسی ارشد از دانشگاه کاردیف مترو پلیتن و وارنا
برگزار خواهد شد .در همین راستا به صورت محدود و از طریق انجام مصاحبه داوطلبین عالقهمند برای این دوره بر اساس شرایط زیر
پذیرش خواهند شد.

 -1مدت دوره:
این دوره در یک بازه زمانی دوساله و در طی  4ترم برگزار میشود.
دانش پذیر می تواند به انتخاب خود یكی از حالت هاي زیر را براي گذراندن دوره انتخاب نماید:
حالت الف -دانش پذیر  2ترم از مدت تحصیل خود را در دانشگاه تهران و  1ترم را در کشور بلغارستان و دانشگاه مدیریت وارنا
خواهد گذراند  .در این حالت امکان دریافت مدرك از دانشگاه کاردیف متروپولیتن وجود دارد و نیز دانش پذیر می تواند به عنوان
دانشجوی رجیستر شده در ارسموس اتحادیه اروپا ترم چهارم خود را در صورت موافقت دانشگاه مقصد در هرکشور دیگر اتحادیه
اروپا بگذراند.
حالت ب -دانش پذیر  2ترم از مدت تحصیل خود را با اساتید دانشگاه تهران خواهد گذراند و ترم سوم بصورت آنالین و با اساتید
دانشگاه وارنا برگزار خواهد شد .در این حالت دانش پذیر باید به مدت تقریبی  10روز برای معرفی استاد راهنما و نیز آزمون های
مرتبط با ترم سوم در کشور بلغارستان و دانشگاه وارنا حضور یابد .در این حالت تنها امکان ارائه گواهی از دانشگاه تهران و مدرك
کارشناسی ارشد وارنا فرآهم خواهد بود.
حالت ج -دانش پذیر کل چهار ترم خود را بصورت آنالین خواهد گذراند .در این حالت تنها امکان ارائه گواهی از دانشگاه تهران و
مدرك کارشناسی ارشد وارنا فرآهم خواهد بود.
 -2شرایط پذیرش:
پذیرش در این دوره از طریق انجام مصاحبه خواهد بود و حداقل شرایط برای نام نویسی در دوره به شرح ذیل میباشد:


داشتن مدرك کارشناسی معتبر (عدم محدودیت نوع رشته)



اخذ نمره آیلتس  6یا معادل آن در سایر آزمونها در مدت یکسال ابتدایی تحصیل (آزمون تولیمو نیز قابل قبول است)

 -3مدارک الزم جهت نام نویسی اولیه:


تصویر کارت ملی



تصویر شناسنامه



تصویر دانشنامه مقطع کارشناسی و ریز نمرات

داوطلبین ثبت نام الزم است ضمن تکمیل فرم ثبت نام مدارك الزم را همراه با فرم ارسال نمایند.
توجه :سایر مدارك الزم پس از پذیرش نهایی داوطلب در دوره اطالع رسانی خواهد شد.
 -4مهمترین ویژگی هاي دوره:


حضور در پر متقاضیترین رشته دانشگاهی جهان



امکان گذراندن ترم چهارم در هرکدام از دانشگاه های اروپایی عضو ارسموس



امکان دریافت حق پژوهش ماهیانه  700یورو در ترم چهارم و در صورت پذیرش دانشگاه مقصد



کسب دانش و تجربه از اساتید دانشگاه تهران و اساتید بین المللی



تحصیل در یک دوره بین المللی و اخذ مدرك کارشناسی ارشد



کاهش قابل توجه هزینه ها در مقایسه با شرکت در دوره  MBAمستقل در خارج از کشور



امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بهترین دانشگاه های جهان

 -5موارد درسی دوره:
Modules to be completed
Strategic Management and Planning
Financial Risk Management
Understanding the Behavioral Elements of Marketing:
Knowing Your Consumer
Change Management
Large-Scale Project Management
Quantitative Decision-Making models
People & Organizations
Accounting for Decision Makers
Marketing in a Global Context
Operations management
Ethical Research Issues
Final Project

Program delivering
institution

University of Tehran

Semester
1st

University of Tehran

2nd

VUM

3rd

VUM

4th

 -6شهریه دوره:
شهریه کل دوره در دوبخش ریالی و ارزی خواهد بود که داوطلب الزم است شهریه ریالی را به حساب پردیس دانشکدههای فنی
دانشگاه تهران واریز نموده و مبلغ ارزی بصورت یورویی به دانشگاه وارنا پرداخت نماید.
بر اساس نوع حضور داوطلب در دوره شهریه ارزی متغیر خواهد بود و یکی از موارد زیر است:
شهریه ارزی در صورت انتخاب حالت الف معادل  5350یورو
شهریه ارزی در صورت انتخاب حالت ب معادل  3850یورو
شهریه ارزی در صورت انتخاب حالت ج معادل  4250یورو

 -7زمانبندي کالسها:
 oبه دلیل شرایط همه گیری بیماری کرونا کالسها در ایران تا زمان ارائه مجوزهای الزم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا
بصورت آنالین و در روزهای زوج ساعت  17الی  20برگزار خواهد شد.

 -8نحوه ثبت نام:
هریک از داوطلبین میتوانند با تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی از طریق این لینک جهت ثبت نام اعالم آمادگی نموده تا پس از
بررسی مدارك اولیه جهت مصاحبه دعوت شوند و پس از پذیرش در مصاحبه امکان ثبت نام نهایی را خواهند یافت .بدیهی است که
تکمیل فرم به منزله ثبت نام نهایی نبوده و با توجه به محدودیت تعداد ،تنها دانشجویان برخوردار از شرایط بر اساس اولویت ارائه
درخواست ثبت نام خواهند شد.
تلفن مشاوره و کسب اطالعات بیشتر
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