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  يكساله eMBAاطالعيه پذيرش دانشپذير براي دوره آموزشي                                
  در پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران

تباط با صنعت از طريـق برگـزاري   رمأموريت خويش مبني بر گسترش ا ققدفتر آموزشهاي عالي تخصصي پرديس دانشكده هاي فني در راستاي تح
شرايط اختصاصي داوطلبان به شرح . نموده است  يكساله eMBAپذير براي دوره آموزشي  دانش  دوره هاي كوتاه مدت كاربردي اقدام به پذيرش

  :ذيل مي باشد 
  :شرايط اختصاصي

علوم  ،رياضي  ،علوم اقتصادي  ،مهندسي كشاورزي  ،مديريت  ، ز رشته هاي فني مهندسيدارا بودن مدرك كارشناسي و يا باالتر در يكي ا .1
 .از دانشگاههاي داخل و يا خارج كه به تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد  آمار و حسابداري ،فيزيك  ،شيمي  ،كامپيوتر 

 .متقاضيان با مدرك معادل مجاز به شركت در دوره نمي باشند  .2
 .در مقطع كارشناسي ارشد  20از  15در مقطع كارشناسي و يا  20از  14داشتن حداقل ميانگين  .3

خواهـد   انتخـاب براي شـركت در دوره  و شغلي نفر را بر اساس كيفيت سوابق آموزشي  30دفتر آموزشهاي عالي تخصصي از بين متقاضيان حداكثر 
مجدداً همراه با سوابق متقاضيان جديد در دوره هاي آتي سوابق آنان ، فيت اعالم شده باشددر صورتي كه تعداد واجدين شرايط بيش از ظر .نمود 

  . خواهد شد بررسي 
  : اوليه  ثبت نام

اينتـــر نتـــي   بـــه ســـايت 30/02/94شـــنبه مـــورخ چهار  حـــداكثر تـــا پايـــان وقـــت اداري روزداوطلبـــان شـــركت در دوره مـــي تواننـــد 
MBAe/ir.ac.ut.eng://http  مراجعه و باتكميل فرم مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.  

به نام پرديس دانشـكده   دانشگاه تهرانشعبه  ملتبانك  5225429137ريال مي باشد كه مي بايستي به حساب شماره  000/200/-هزينه بررسي سوابق 
  . ديده و شماره فيش در فرم ثبت نام درج گردد هاي فني واريز گر

صـرفاً  . ندارنـد  بررسـي سـوابق   نيازي به ثبت نام مجدد و واريز هزينـه  آن دسته از داوطلباني كه در دوره قبل ثبت نام اينترنتي نموده اند : تبصره 
   .تخصصي اعالم نمايند  بايستي تمايل خود براي شركت در گزينش دوره از طريق تلفن به دفتر آموزشهاي عالي مي

  :اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهائي و ذخيره 
06/03/94    

  : ثبت نام پذيرفته شدگان نهائي 
   94/ 12/03لغايت  06/03/94مورخ 

  :شروع دوره
  .)گردد زار ميبرگ 18الي  14و  12الي  8و پنجشنبه از ساعت  20الي  16كالسها در روزهاي چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت ( 20/03/94

  :  مدت دوره
  .ساعت مي باشد  256مدت دوره 

  :شهريه دوره 
                         دانشگاه تهران  فنيهاي دانشكده پرديس دانشجويان براي 
                                               و دانشگاه هاساير دانشكده ها  دانشجويانبراي 
               پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران   فارغ التحصيالن براي 
  فارغ التحصيالن ساير دانشكده ها و دانشگاه ها براي 

  .پس از شروع دوره تحت هيچ شرايطي شهريه پرداختي مسترد نخواهد شد: توجه
  :طاي گواهينامه ضوابط اع

 .عمل مي آيد بحث بآموزشي يك آزمون از آن ممباحث در پايان هريك از  .1
 .باشد در هر درس مي 12و كسب حداقل نمره  در كل دوره آموزشي 15موفقيت در دوره به معناي كسب حداقل معدل  .2
 . خواهد شد اعطا  فني دانشگاه تهرانهاي دانشكده ديس پرفوق بوسيله ) 2(در صورت تحقق مفاد  eMBA يكسالهدوره موفقيت در گواهينامه   . 3

 .به ايشان صرفاً گواهي شركت در دوره اعطا خواهد گرديد باشد  15تا  12در صورتيكه معدل كل دانشپذير بين : تبصره
4.  

 . و تماس حاصل نمايند  61119820و  61114159:شماره تلفنهاي اوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با د .5

  ريال  000/000/30/-
  ريال   000/000/39/-
  ريال  000/100/50/-
  ريال   000/000/60/-
  


