اطالعیه پذیرش دوره بین المللی DBA
پیرو تفاهم نامه منعقد شده دانشکده فنی دانشگاه تهران با مدرسه کسب و کار ژنو سوئیس SSBM
 Swiss School of Business and Managementدوره دکترای مدیریت کسب و کار  DBAهمراه با اعطا گواهی DBA
یکساله از دانشگاه تهران و مدرک دکترای پایانی از  SSBMبرگزار 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 برگزار میشود که دانش پذیر  1ترم از مدت تحصیل خود را با اساتید دانشگاه تهران و  1ترم را
را با اساتید دانشگاه  SSBMخواهد گذراند و ترم سوم به بعد نیز مربوط به انجام امور پایان نامه 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 مدرک کارشناسی ارشد معتبر (عدم محدودیت نوع رشته) یا مدرک  MBAمعتبر
 توانایی مطالعه متون انگلیسی (از طریق مصاحبه سنجیده می شود) -درصورت نیاز به ترجمه همزمان دروس ترم دوم
مبلغ  4میلیون تومان مازاد شهریه الزم است پرداخت گردد.
 دانش پذیرانی که مقطع لیسانس یا فوق لیسانس آنها رشته های غیر مدیریتی بوده الزم است که حداقل  5سال سابقه
کار داشته باشند
موارد ذکر شده حداقل شرایط میباشد و پذیرش دانش پذیر با نظر نهایی کمیته علمی خواهد بود.
 -3مدارک الزم جهت نام نویسی اولیه:
 تصویر کارت ملی
 تصویر شناسنامه
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 رزومه داوطلب
داوطلبین ثبت نام الزم است ضمن تکمیل فرم ثبت نام مدارک الزم را همراه با فرم ارسال نمایند.
توجه :سایر مدارک الزم ( ازجمله :ترجمه مدارک ،عکس و رزومه انگلیسی) پس از پذیرش نهایی داوطلب در دوره اطالع رسانی
خواهد شد.
 -4مهمترین ویژگی های دوره:
 حضور در باالترین سطح علمی حوزه مدیریت

 کسب دانش و تجربه از اساتید دانشگاه تهران و اساتید بین المللی
 تحصیل در یک دوره بین المللی و اخذ مدرک دکترای  DBAاز  SSBMسوئیس
 کاهش قابل توجه هزینهها در مقایسه با شرکت در دوره  DBAمستقل در خارج از کشور
 امکان حضور در شهر ژنو سوئیس جهت انجام مطالعات علمی و کسب تجارب بین المللی در صورت تمایل
 -5موارد درسی دوره:
مطابق جدول زیر دانش پذیران می بایست در ترم اول دروس خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران بگذرانند و ترم دوم نیز بصورت
آنالین توسط  SSBMسوئیس ارائه خواهد شد .ترم سوم و چهارم نیز مرتبط به امور پایان نامه می باشد و درنهایت ارزیابی پروژه
پایانی توسط  SSBMسوئیس به انجام خواهد رسبد.
Modules to be completed

Programme delivering
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Semester

Management Decision Making
Problem Solving
Leadership

UT

1st

Change Management
Strategic Management
Research Methodology 1
SSBM

2nd

Research Methodology 1
Research phase

SSBM

3rd

Research phase

SSBM

4th

- 6امور ویزا
برای اخذ مدرک پایان دوره نیازی به حضور فیزیکی در محل ژنو سوئیس وجود ندارد و دانشجویان کلیه مراحل تحصیلی خود را
میتوانند از طریق بسترهای آنالین به انجام رسانند اما در مجموع درصورت نیاز به انجام برخی از کارهای تحقیقاتی گواهی پذیرش
SSBMجهت دریافت ویزای دانشجویی برای پذیرفته شدگان صادر خواهد شد.

بدیهی است هیچ دانشگاهی مسئولیتی در قبال دریافت ویزا برای دانشجویان ندارد و متولی صدور ویزا وزارت امور خارجه یا سایر
نهادهای مرتبط می باشند و به هر دلیلی که دانشجو موفق به دریافت ویزا نگردد این مسئله خللی در اخذ مدرک پایانی این دوره
بوجود نخواهد آورد.
 -7شهریه 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 (به مبلغ 4هزار یورو) به  SSBMسوئیس پرداخت خواهد شد.
 -8زمانبندی کالسها:
کالس های دانشگاه تهران روزهای بین هفته ساعت  18:30الی  21:30بصورت آنالین ارائه خواهند شد.
کالس های  SSBMنیز مطابق برنامه این دانشگاه و آنالین ارائه میشود.
دانشجویان موظف به حضور فعال در کالسها می باشند.
 -9نحوه ثبت نام:
هریک از داوطلبین میتوانند با تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی (کلیک کنید) از طریق این لینک جهت ثبت نام اعالم آمادگی
نموده تا پس از بررسی مدارک 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

آدرس دفتر مصاحبه و پذیرش
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