
 درباره مسیر: 

است به منظور پرورش   Master of Business Administration (MBA) کسب و کار که معادلراهبردی دوره مدیریت 

 .اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است -های اقتصادی   مدیران کارآمد برای اداره سازمان

MBA مدیریت Business است و Business   یعنی کلیه عملیاتی که از تولید تا فروش و خدمات پس از فروش کاال یا خدمات را

 .شامل می شود و به صورت مکرر اتفاق می افتد

MBA  در سال های اخیر به شدت مورد توجه و تقاضا قرار گرفته است و به یکی از پرخواهان ترین رشته ها مبدل گشته است، چرا

شته به طور مستقیم منجر به افزایش درآمد، افزایش امنیت شغلی، امکان ایجاد بیزینس شخصی و در کل  که تحصیل در این ر

 وسعت شبکه ارتباطی حرفه ای می گردد. 

متقاضیان این رشته از جوانان تازه در شروع راه تا مدیران مجرب دارای سال ها تجربه می باشند و حسن آن این است که میان  

 از تمامی رشته ها می توانند در آن شرکت کنند.  رشته ای می باشد و

گرایش( و از بازاریابی و فروش، مالی، استراتژی، منابع   30امروزه گرایش های این رشته، افزایش و تنوع چشمگیری یافته )بیش از 

 انسانی، رهبری، زنجیره تامین و فناوری اطالعات تا هتلداری و توریسم و دندانپزشکی تدریس می شود. 

. 
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 ؟  MBAچرا دوره یکساله 

 مزایای ذیل را داراست:  MBA در مقایسه با دوره مقطع کارشناسی ارشد  MBAدوره یکساله

سال از زمان پذیرش در کنکور ارشد و شروع ترم تحصیلی می باشد   ۲.۵طول دوره گواهینامه یک سال، و طول دوره مقطع ارشد  

درس + پایان نامه می   ۱۷درس و تعداد دروس مقطع ارشد،   ۱۰امه( ؛ تعداد دروس دوره عمومی گواهینامه )با احتساب پایان ن 

 باشد.  

مدیران و شاغلین هستند حال آنکه مخاطبان دوره مقطع، دانشجویان مشغول به ادامه تحصیل   مخاطبان دوره گواهینامه معموالً

 می باشند. 

ق قبولی در کنکور سراسری ارشد و انتخاب در دفترچه انتخاب رشته و قبولی در آن ظرفیت نحوه پذیرش دوره مقطع صرفاً از طری

 کافی است.کارشناسی حال آنکه برای شروع دوره یکساله، داشتن مدرک  می باشد. 

در پایان دوره گواهینامه، گواهینامه دانشگاه شهید بهشتی مورد تآیید وزارت علوم و با قابلیت ترجمه رسمی اعطاء می شود در  

 ی گردد.صورتی که در پایان دوره مقطع، مدرک فوق لیسانس اعطاء م
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 مزایای دوره: 

که در کلیت امر و فرآیند،   مراکز بسیاری اقدام به برگزاری دوره می کنند MBAامروزه با توجه به حجم باالی تقاضا برای رشته 

همگی مشابه هستند )سرفصل دروس و تعداد ساعت و گرایش و گواهینامه و ...( آنچه می تواند در این میان ما را متمایز کند و  

 مزیت رقابتی محسوب گردد موارد ذیل می باشند: 

 آنالین بودن: -

جمع کثیری از داوطلبان تحصیل در این رشته و بودن   شاغل بیماری و هم با توجه به پاندمیهم با توجه به شرایط 

ی ایران که عمدتاْ از مراکز آموزشی فاصله دارند، آنالین بودن دوره و عدم نیاز به حضور  شهرستان ها همچنین ساکنین

 فیزیکی، مزیت بزرگی محسوب می شود. 

 اساتید: -

در زمینه حرفه ای و  و عملی  دانشگاهی و هم تجارب موفقاساتید به نام با رزومه های حرفه ای، هم دارای درجات 

 اجرایی 

 اعتبار مدرک:  -

 با قابلیت ترجمه رسمی  مدرک دانشگاه شهید بهشتی مورد تایید وزارت علوم

 شهریه اقساطی:  -

شهریه رقابتی با امکان پرداخت قسطی سه ساله: با توجه به وضعیت اقتصادی و اشتغال، ما امکان پرداخت اقساطی با  

فراهم آورده ایم تا هیچ شخصی به خاطر مشکالت مالی از تحصیل و ارتقای شغلی   پذیران کمترین میزان را برای دانش

 خود باز نماند. 

 پلتفرم برگزاری کالس ها:  -

  یها رساختیباالتر از ز تیفیسطح ک یکه دارا ینترنت یا ونیزیدر کالس در پلتفرم تلو نیامکان حضور و مشارکت آنال

شده با   یجذاب و کارگردان یباشد و امکان ضبط کالس ها به صورت برنامه ها ی ( مLMS) نیکالس آنال یبرگزار  یفعل

و ... را    Adobe Connectنرم افزار  قیاز طر کیکالس شآموز یها ت یوجود دارد، محدود نیو مدعو همانانیحضور م

 باشد.   یکالس ها و مشاهده مکرر مقدور م یی ویدیو لی به فا یدسترس نیندارد و همچن

 جلسه های نشست پرسش و پاسخ با کارآفرین های موفق و سرشناس هر صنعت: -

به نام در هر ماه، که   نانیسرشناس و موفق کسب و کار و کارآفر ی جلسه نشست پرسش و پاسخ با چهره ها هی یبرگزار

تواند   ی شده توسط افراد موفق را دارد و هم م  یکسب و کار ط ریتجربه ها و مرور مس یهم جنبه به اشتراک گزار

  کی نیخودشان را دارند. همچن یکسب و کار شخص دنبنا نها یباشد که سودا  یاز سئواالت کسان یاریبس یپاسخگو

 شده است.  جادیدانشگاه ا ی ارتباط یها تیه به ظرفاست که با توج ژهیو اریبس ی رقابت تیمز

 منتورینگ:  -

 و مسائل دانش پذیران به سئواالت  منتورهاپاسخگویی 

 



 بدون کنکور:   -

 دغدغه صرف زمان و تالش زیاد رو برای آمادگی کنکور و مراحل پذیرش و ... رو نخواهند داشت. 

 

 ورکشاپ ها:  -

موفق و سرشناس کسب و کار و مطرح شدن مسائل   یبا حضور چهره ها یپرسش و پاسخ حضور  یکارگاه ها یبرگزار

 نس یزیب یواقع

 سیالبس کاربردی:  -

و تالش در جهت ارائه سرفصل  یاز برنامه درس یدروس تئور یبا حذف حداکثر ،یدیو کل یکاربرد  یسرفصل ها سیتدر

 ی عمل-یکاربرد یها

 زمان: -

 و موجز آموزش  نهیمدت زمان به

 شیوه ی تدریس نوین: -

  نیدر کنار مهارت خاص در ارائه مطلب و ارائه مذاکرات و پرسش و پاسخ انال   دیاسات سی تدر ی و تعامل نینو یها کیتکن

 باشد.  ی م کیآکادم یای رپویمونولوگ و غ   سیو زنده سرکالس که کامالً متفاوت از مدل تدر

 پشتیبانی دانشجویان: -

 .میهست انیهمه جانبه همراه دانشجو یبانیرا با پشت ریمس یانتهااز ابتدا تا 
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 مسیر رشد این دوره مناسب کیست؟ 

 می خواهند:   این دوره مناسب کسانی است که

 شان را بزنندخود یکسب و کار شخص -

 نداموزیب   و به روز جدید   یتیریمطالب مد -

 کنند یشبکه ساز -

   دندار  تیریبه دانش مد ازیو هم اکنون ن دن کرد لیرشته ها تحص ریدر سا -

 ندن را باال ببرشاو درآمد یشغل تیامن -

 ندندار یحضور یشرکت در کالسها یبرا یفرصت کاف  -

 دارند خود  یمهارت ها یارتقابه  ازی ن و دنشاغل هست -

 ندارند  یبه امکانات آموزش یو دسترس دندور افتاده ساکن هست  یدر شهرها -

 آموزش ببینندباال  یفی و با سطح ک د یپلتفرم جد کیدر  -

 ند ن هستشادر کسب و کار  یعمل   یبه دنبال تجارب و راهکارها -
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 دستاوردهای مسیر 

 تایید وزارت علوم و قابلیت ترجمه رسمی دانشگاه شهید بهشتی با  MBAایان دوره پ گواهینامه  -

 ذاشت؟( میشه اینجا تصویر مدرک رو گپریسا   )

 دانش مدیریت همه جانبه و راهبردیاکتساب  -

 ستان مدیر در حوزه های مختلف کاریشبکه ای از دو -

. 
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 ملزومات مسیر 

 داشتن مدرک لیسانس  -

 امضای فرم ضوابط آموزشی دانشگاه شهید بهشتی  -

 مدارک مورد نیاز ثبت نام تصویر ارائه  -

  نامهیگواه افتیصدور و در یبرادر انتهای دوره،  )  یلیموقت مدرک تحص یگواه  ا یمعتبر  ی ) مدرک کارشناس •

 است( یمدرک الزام اصلتصویر دوره، ارائه  انی پا

 و شناسنامه ی مل کارت •

 عکس  •

 اقساطی پرداخت قاضیانمت برای دوره  غچک کل مبل •

 


