
  
 

 

 MBA  المللی کارشناسی ارشدبین  اطالعیه پذیرش دوره

 VUM (Varna University of وارنای بلغارستانبا دانشگاه مدیریت دانشکده فنی دانشگاه تهران  پیرو تفاهم نامه منعقد شده

Management)  و دانشگاه کاردیف مترو پلیتن انگلستانCMU (Cardiff Metropolitan University)  دوره کارشناسی

 و وارنا مترو پلیتناز دانشگاه تهران و دو کارشناسی ارشد از دانشگاه کاردیف  کوتاه مدت MBA گواهی ءهمراه با اعطا MBAارشد 

مند برای این دوره بر اساس شرایط زیر در همین راستا به صورت محدود و از طریق انجام مصاحبه داوطلبین عالقه برگزار خواهد شد.

 پذیرش خواهند شد.

 

 مدت دوره:  -1

و در دانشگاه تهران  خود را از مدت تحصیلترم  2که دانش پذیر  شودمیترم برگزار  4زمانی دوساله و در طی این دوره در یک بازه 

 ترم را در کشور بلغارستان و دانشگاه مدیریت وارنا خواهد گذراند و ترم آخر نیز مربوط به انجام امور پایان نامه خواهد بود. 1

 

 شرایط پذیرش: -2

 باشد:پذیرش در این دوره از طریق انجام مصاحبه خواهد بود و حداقل شرایط برای نام نویسی در دوره به شرح ذیل می

  عدم محدودیت نوع رشته(داشتن مدرک کارشناسی معتبر( 

 داشتن گواهی پایان خدمت ویژه آقایان 

  آزمون تولیمو نیز قابل قبول است( ها در مدت یکسال ابتدایی تحصیلیا معادل آن در سایر آزمون 6اخذ نمره آیلتس( 

 نداشتن منع خروج از کشور 

 

 مدارک الزم جهت نام نویسی اولیه: -3

  کارت ملیتصویر 

 تصویر شناسنامه 

 تصویر دانشنامه مقطع کارشناسی و ریز نمرات 

 )تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت )برای آقایان 

 فرم ارسال نمایند.داوطلبین ثبت نام الزم است ضمن تکمیل فرم ثبت نام مدارک الزم را همراه با 

 طالع رسانی خواهد شد.توجه: سایر مدارک الزم پس از پذیرش نهایی داوطلب در دوره ا

 



  
 

 

 مهمترین ویژگی های دوره: -4

 ترین رشته دانشگاهی جهانحضور در پر متقاضی 

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

 تحصیل در یک دوره بین المللی و اخذ مدرک کارشناسی ارشد 

  کاهش قابل توجه هزینه ها در مقایسه با شرکت در دورهMBA مستقل در خارج از کشور 

 امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بهترین دانشگاه های جهان 

 

 موارد درسی دوره: -5

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 

 

 شهریه دوره: -6

های فنی شهریه کل دوره در دوبخش ریالی و ارزی خواهد بود که داوطلب الزم است شهریه ریالی را به حساب پردیس دانشکده

 .خواهد شدوارنا پرداخت  به دانشگاه یورو( 5350)به مبلغ  تهران واریز نموده و مبلغ ارزیدانشگاه 

 

 ها:زمانبندی کالس -7

o  برگزار خواهد شد.  20الی  17شنبه ساعت چهارشنبه و دو  ،شنبهآنالین و در روزهای کالس ها در ایران بصورت 

o باشد.ها در ترم سوم در کشور بلغارستان برگزار خواهد شد و بصورت حضوری میکالس 



  
 

 

 های مهم:تاریخ -8

o 1400خرداد اوایل وارنا:  دانشگاه مدیریت ارسال مدارک به 

o  :1400تیر اوایل اقدام برای اخذ ویزا 

o  :1400 اواخر شهریورشروع ترم تحصیلی در وارنا  

 

 ه ثبت نام:نحو -9

جهت ثبت نام اعالم آمادگی نموده تا پس از  این لینکتوانند با تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی از طریق هریک از داوطلبین می

بدیهی است که  مصاحبه دعوت شوند و پس از پذیرش در مصاحبه امکان ثبت نام نهایی را خواهند یافت. بررسی مدارک اولیه جهت

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. 

 

 سب اطالعات بیشترتلفن مشاوره و ک

02161119824 

02188652153 

09303709097 

 آدرس دفتر مصاحبه و پذیرش

روبروی  –بعد ازتقاطع جالل آل احمد  –خیابان کارگرشمالی 

ساختمان  -دانشکده فنی دانشگاه تهران –کوچه نهم امیر آباد 

دفتر  –طبقه همکف  -جدید دانشکده مهندسی مکانیک 

 های عالی تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهرانآموزش

 
 

https://catp.ut.ac.ir/fa/form/195/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
https://catp.ut.ac.ir/fa/form/195/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87

