
 مدیریت حرفه ای کسب و کارسطح دکترای در نام  دوره:

 DBA: نام اختصاری دوره

 هاي اهرم از يكي مديريت توان كه دهد مي نشان صنعتي نوپاي و يافته توسعه كشورهاي در اقتصادي توسعه فرآيند در موجود تجارب

 احساس خوبي به نيز ما كشور در اجرايي سطح در خصوص به مديريت كادر تجهيز و تقويت به نياز است، توسعه اصلي هاي محرك و قوي

 كشورهاي تجارب و مديريت دانش دستاوردهاي آخرين از گيري بهره با بتوانند كه است مديراني نيازمند اكنون ما كشور است، شده

 در ويژه به مديريت سنتي و اصلي وظايف بر عالوه مديريت و راهبري در را خويش وظايف بومي، شرايط گرفتن نظر در نيز و صنعتي

. كنند هموار فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه براي را راه و داده انجام گذشته از موثرتر نحوي به كار محيط واقعي مسائل حل زمينه

 و طراحي تعاوني و خصوصي دولتي، هاي بخش در خدماتي و توليدي هاي بنگاه براي مديراني چنين پرورش منظور به نيز DBA دوره

 .است شده تدوين

 مشاوران و اجرايي  مديران ارشد، مديران براي دليل همين به و پردازد مي مهارتي و كاربردي موارد به نظري مباحث از بيش دوره اين

 .باشد مي مناسب

 

 ساعت آموزشی 213واحد درسی و  23ترم 5معادل ،سال 2.5 دوره:طول 

 

 :شرایط شرکت در دوره

 فرم اعالم آمادگي تكميل 

 ارت علوم و یا مدرک در سطح کارشناسی دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تائيد وز

 ارشد از سازمان مدیریت صنعتی

 دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در حوزه های مرتبط با مدیریت 

 هاي غير مرتبط گذراندن دروس پيش نياز برای دارندگان مدارك تحصيلی رشته 

 پذیرفته شدن در سنجش تعيين سطح و مصاحبه اختصاصي 

 مدرک دوره:
 .اعطا خواهد شد DBA التحصيالن دوره مطابق شرايط سازمان مديريت صنعتي، گواهينامه دوره فارغبه 

 

 دوره 14 تعداد دوره های برگزار شده:
 

 لیست دروس به تفکیک نیمسال:

 ترم اول

 

 نوع درس تعداد واحد نام استاد درسنام  ردیف

 نگرش تحليلي بر اقتصاد ایران 1
 آقاي دكتر بهشتي

 اصلي 2

 شهروندی در اداره کسب و کار پایدارهای اجتماعي و رفتار  سرمایه 2
 نصيرزاده دكتر آقاي

 اصلي 1

 سيستم  مهندسي 3
 خرم بيژن دكتر آقاي

 اصلي 2

 سمينار 4
 آقاي دكتر سريع القلم

 اصلي 1

http://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8CDBA.pdf


 ترم دوم

 رویكردهای نوین در مدیریت استراتژیك 1
 آقاي دكتر كرمي

 اصلي 2 

 اعرابي دكتر آقاي و تحليل رفتار در فضای نوین کسب و کارمدیریت  2
 اصلي 2

 آقاي دكتر ناجي زاده سمينار 3
 اصلي 1

 روش تحقيق 4
 آقايان دكترجبارزاده

 اصلي 3 و بافنده زنده

 ترم سوم                                       

 آقاي دكتر محمدي تفكر خالق و انتقادی در تحليل کسب و کار 1
 اصلي 1

 نمازي دكتر آقاي کار و کسب فضای در ها ارزش و اخالق 2
 اصلي 1

 اعرابي دكتر آقاي رویكردهای نوآورانه به رهبری سازماني 3
 اصلي 2

 آقاي دكتر سالمي تحليل استراتژی های بازرگاني بين المللي در فرایند جهاني شدن 4
 اصلي 2

 آقاي دكتر حكمتي اقتصادی مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابي طرح های 4
 اصلي 2

 

  ششم-پنجم-ترم چهارم

 - 11 پایان نامه 1

 

 

 


