
 
 

 DBAالمللي بين  اطالعيه پذيرش دوره

 SSBM ، Swiss School of Business سيدانشگاه تهران با مدرسه كسب و كار ژنو سوئ يتفاهم نامه منعقد شده دانشكده فن رويپ

and Management  كسب و كار  تيريمد يدوره دكتراDBA يهمراه با اعطا گواه DBA از دانشگاه تهران و مدرك  كسالهي
 نيا يمند براعالقه نيانجام مصاحبه داوطلب قيراستا به صورت محدود و از طر نيبرگزار خواهد شد. در هم SSBMاز  يانيپا يدكترا
  خواهند شد. رشيپذ ريز طياساس شرا ردوره ب

  

  مدت دوره:  -١

ترم را  ١دانشگاه تهران و  با اساتيدخود را  ليترم از مدت تحص ١ ريكه دانش پذ شوديدوساله برگزار م يبازه زمان كيدوره در  نيا
  نامه خواهد بود. انيمربوط به انجام امور پا زيخواهد گذراند و ترم سوم به بعد ن SSBMدانشگاه  را با اساتيد

  

  شرايط پذيرش: -٢

 :باشديم ليدر دوره به شرح ذ يسينام نو يبرا طيانجام مصاحبه خواهد بود و حداقل شرا قيدوره از طر نيدر ا رشيپذ

 يا مدرك  نوع رشته) تيارشد معتبر (عدم محدود يمدرك كارشناس داشتنMBA معتبر 

 مي توان درخواست  ازيدرصورت ندانش پذيران  -شود) يم دهيمصاحبه سنج قي(از طر يسيمطالعه متون انگل ييتوانا
 ترجمه همزمان براي دروس ترم دوم داشته باشند.

 سال سابقه  ٥بوده الزم است كه حداقل  يتيريمد ريغ يها رشته هاآن سانسيفوق ل اي سانسيكه مقطع ل يرانيپذ دانش
 كار داشته باشند

  خواهد بود. يعلم تهيكم ييبا نظر نها ريدانش پذ رشيو پذ باشديم طيذكر شده حداقل شرا موارد
 
  مدارك الزم جهت نام نويسي اوليه: -٣

 يكارت مل ريتصو 

 شناسنامه ريتصو 

 يليمدرك تحص نيآخر ريتصو 

 داوطلب رزومه 

  .نديفرم ثبت نام مدارك الزم را همراه با فرم ارسال نما ليثبت نام الزم است ضمن تكم نيداوطلب

 

 يداوطلب در دوره اطالع رسان يينها رشيپس از پذ) يسيمدارك الزم ( ازجمله: ترجمه مدارك، عكس و رزومه انگل ري: ساتوجه
  خواهد شد.



 
 

  مهمترين ويژگي هاي دوره: -٤

 تيريحوزه مد يسطح علم نيحضور در باالتر 

 يالملل نيب ديدانشگاه تهران و اسات ديدانش و تجربه از اسات كسب 

 يو اخذ مدرك دكترا يالملل نيدوره ب كيدر  ليتحص DBA   ازSSBM سيسوئ 

 با شركت در دوره  سهيدر مقا هانهيقابل توجه هز كاهشDBA مستقل در خارج از كشور 

 ليدر صورت تما يالملل نيو كسب تجارب ب يجهت انجام مطالعات علم سيحضور در شهر ژنو سوئ امكان 

 

  موارد درسي دوره: -٥

بصورت  زيدانشگاه تهران بگذرانند و ترم دوم ن يدر ترم اول دروس خود را در دانشكده فن ستيبا يم رانيدانش پذ ريمطابق جدول ز
پروژه  يابيارز تيباشد و درنها ينامه م انيمرتبط به امور پا زيارائه خواهد شد. ترم سوم و چهارم ن سيسوئ SSBMتوسط  نيآنال

  انجام خواهد رسبد. به سيسوئ SSBMتوسط  يانيپا

  

Semester 
Programme delivering 

institution 
Modules to be completed 

 

1st UT 

Management Decision Making 

Problem Solving 

Leadership 

Change Management 

Strategic Management 

2nd SSBM 
Research Methodology 1 

Research Methodology 1 

3rd SSBM Research phase 

4th SSBM Research phase 

  

  



 
 

  زايامور و  -٦

خود را  يليمراحل تحص هيكل انيوجود ندارد و دانشجو سيدر محل ژنو سوئ يكيزيبه حضور ف يازيدوره ن انياخذ مدرك پا يبرا
 رشيپذ يگواه يقاتيتحق ياز كارها يبه انجام برخ ازيبه انجام رسانند اما در مجموع درصورت ن نيآنال يبسترها قياز طر تواننديم

SSBM شدگان صادر خواهد شد رفتهيپذ يبرا ييجودانش يزايو افتيجهت در.  
 ريسا ايوزارت امور خارجه  زايصدور و يندارد و متول انيدانشجو يبرا زايو افتيدر قبال در يتيمسئول يدانشگاه چياست ه يهيبد

دوره  نيا يانيدر اخذ مدرك پا يمسئله خلل نينگردد ا زايو افتيكه دانشجو موفق به در يليباشند و به هر دل يمرتبط م ينهادها
  بوجود نخواهد آورد.

  

  شهريه دوره: -٧

 يفن يهادانشكده سيرا به حساب پرد يالير هيخواهد بود كه داوطلب الزم است شهر يو ارز ياليكل دوره در دوبخش ر هيشهر
 پرداخت خواهد شد. سيسوئ SSBMبه مستقيما  ينموده و مبلغ ارز زيدانشگاه تهران وار

  

  ها:زمانبندي كالس -٨

  .ارائه خواهند شد نيبصورت آنال ٢١:٣٠ يال ١٨:٣٠ ساعت بين هفته يدانشگاه تهران روزها يكالس ها

  .شوديارائه م نيدانشگاه و آنال نيمطابق برنامه ا زين SSBM يها كالس

  باشند. يها مموظف به حضور فعال در كالس انيدانشجو

 

  ه ثبت نام:نحو -٩

 يجهت ثبت نام اعالم آمادگ نكيل نيا قي) از طرديكن كيكل( يكيفرم ثبت نام الكترون ليبا تكم تواننديم نياز داوطلب كيهر
. افتيرا خواهند  ييدر مصاحبه امكان ثبت نام نها رشيجهت مصاحبه دعوت شوند و پس از پذ هيمدارك اول ينموده تا پس از بررس

بر  طيبرخوردار از شرا انيتعداد، تنها دانشجو تينبوده و با توجه به محدود ييثبت نام نها لهفرم به منز لياست كه تكم يهيبد
  ارائه درخواست ثبت نام خواهند شد. تياساس اولو

  

  و كسب اطالعات بيشترتلفن مشاوره 
٠٢١٨٨٢٢٥٤٠٢  

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

 


