
 
 

  MBA  المللي كارشناسي ارشدبين  اطالعيه پذيرش دوره

 VUM )Varna University of وارناي بلغارستانبا دانشگاه مديريت دانشكده فني دانشگاه تهران  پيرو تفاهم نامه منعقد شده

Management(  و دانشگاه كارديف مترو پليتن انگلستانCMU )Cardiff Metropolitan University(  دوره كارشناسي
 و وارنا مترو پليتناز دانشگاه تهران و دو كارشناسي ارشد از دانشگاه كارديف  كوتاه مدت MBA گواهي ءهمراه با اعطا MBAارشد 

مند براي اين دوره بر اساس شرايط زير در همين راستا به صورت محدود و از طريق انجام مصاحبه داوطلبين عالقه برگزار خواهد شد.
  پذيرش خواهند شد.

  

  مدت دوره:  -١

و در دانشگاه تهران  خود را از مدت تحصيلترم  ٢كه دانش پذير  شودميترم برگزار  ٤زماني دوساله و در طي اين دوره در يك بازه 
  ترم را در كشور بلغارستان و دانشگاه مديريت وارنا خواهد گذراند و ترم آخر نيز مربوط به انجام امور پايان نامه خواهد بود. ١

  

  شرايط پذيرش: -٢

  باشد:پذيرش در اين دوره از طريق انجام مصاحبه خواهد بود و حداقل شرايط براي نام نويسي در دوره به شرح ذيل مي

  (عدم محدوديت نوع رشته)داشتن مدرك كارشناسي معتبر  

 داشتن گواهي پايان خدمت ويژه آقايان  
  (آزمون توليمو نيز قابل قبول است) ها در مدت يكسال ابتدايي تحصيليا معادل آن در ساير آزمون ٦اخذ نمره آيلتس  
 نداشتن منع خروج از كشور 

  

  مدارك الزم جهت نام نويسي اوليه: -٣

  كارت مليتصوير  
 تصوير شناسنامه  

 تصوير دانشنامه مقطع كارشناسي و ريز نمرات  
 (براي آقايان) تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت  

  فرم ارسال نمايند.داوطلبين ثبت نام الزم است ضمن تكميل فرم ثبت نام مدارك الزم را همراه با 

  طالع رساني خواهد شد.توجه: ساير مدارك الزم پس از پذيرش نهايي داوطلب در دوره ا

  



 
 

  مهمترين ويژگي هاي دوره: -٤

 ترين رشته دانشگاهي جهانحضور در پر متقاضي 

  كسب دانش و تجربه از اساتيد دانشگاه تهران و اساتيد بين المللي 

 تحصيل در يك دوره بين المللي و اخذ مدرك كارشناسي ارشد 

  كاهش قابل توجه هزينه ها در مقايسه با شركت در دورهMBA مستقل در خارج از كشور  
 امكان ادامه تحصيل در مقطع دكترا در بهترين دانشگاه هاي جهان  

  

  موارد درسي دوره: -٥

Semester 
Program delivering 

institution 
Modules to be completed 

1st 
 

University of Tehran 

Strategic Management and Planning 
Financial Risk Management 

Understanding the Behavioral Elements of 
Marketing: Knowing Your Consumer 

2nd University of Tehran 
Change Management 

Large-Scale Project Management 
Quantitative Decision-Making models 

3rd VUM 

People & Organizations 
Accounting for Decision Makers 
Marketing in a Global Context 

Operations management 

4th VUM 
Ethical Research Issues 

Final Project 
  

  شهريه دوره: -٦

هاي فني شهريه كل دوره در دوبخش ريالي و ارزي خواهد بود كه داوطلب الزم است شهريه ريالي را به حساب پرديس دانشكده
  .خواهد شدوارنا پرداخت  به دانشگاه يورو) ٥٣٥٠(به مبلغ  تهران واريز نموده و مبلغ ارزيدانشگاه 

  

  ها:زمانبندي كالس -٧

o  تا زمان ارائه مجوزهاي الزم از سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا ها در ايران كالس كروناهمه گيري بيماري به دليل شرايط
  برگزار خواهد شد.  ٢٠الي  ١٧شنبه ساعت چهارشنبه و دو  ،شنبهبصورت آنالين و در روزهاي 

o باشد.ها در ترم سوم در كشور بلغارستان برگزار خواهد شد و بصورت حضوري ميكالس  



 
 

  مهم:هاي تاريخ -٨

o :آبان ٧ مهر تا ٢٠ اطالع رساني پذيرش و ارسال مدارك  
o  :آبان ١٠آبان تا  ٧دعوت به مصاحبه  
o آبان ١٥آبان تا  ١٠: و ثبت نام نهايي واريز شهريه  
o ١٤٠٠خرداد  ٦لغايت   ٩٩آبان  ٢٩: دانشكده فنيدر  تحصيل  
o ١٤٠٠خرداد اوايل وارنا:  دانشگاه مديريت ارسال مدارك به  
o  :١٤٠٠تير اوايل اقدام براي اخذ ويزا  
o  :١٤٠٠ اواخر شهريورشروع ترم تحصيلي در وارنا   

 

  ه ثبت نام:نحو -٩

جهت ثبت نام اعالم آمادگي نموده تا پس از  اين لينكتوانند با تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي از طريق هريك از داوطلبين مي

بديهي است كه  پس از پذيرش در مصاحبه امكان ثبت نام نهايي را خواهند يافت.بررسي مدارك اوليه جهت مصاحبه دعوت شوند و 
تكميل فرم به منزله ثبت نام نهايي نبوده و با توجه به محدوديت تعداد، تنها دانشجويان برخوردار از شرايط بر اساس اولويت ارائه 

  درخواست ثبت نام خواهند شد. 

  

  تلفن مشاوره و كسب اطالعات بيشتر
٠٢١٦١١١٩٨٢٤  

٠٢١٨٨٦٥٢١٥٣  

٠٩٣٠٣٧٠٩٠٩٧  

  آدرس دفتر مصاحبه و پذيرش
ي روبرو –بعد ازتقاطع جالل آل احمد  –خيابان كارگرشمالي 
ساختمان  -دانشكده فني دانشگاه تهران –كوچه نهم امير آباد 

دفتر  –بقه همكف ط -جديد دانشكده مهندسي مكانيك 
  هاي عالي تخصصي دانشكده فني دانشگاه تهرانآموزش

  
 


