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 کوتاه مدت MBAدوره آموزشی  بیستمین اطالعیه پذیرش دانشپذیر برای                               

 در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
تباط با صننتت از ررینق برگنیاری    رق مأموریت خویش مبنی بر گسترش اقاستای تحدفتر آموزشهای عالی تخصصی پردیس دانشکده های فنی در ر

شنرای  اختصاصنی   . نمنوده اسنت    کوتاه مندت  MBAدوره آموزشی  بیستمینپذیر برای  دانش  دوره های کوتاه مدت کاربردی اقدام به پذیرش

 :داورلبان به شرح ذیل می باشد 

 :شرایط اختصاصی

علنوم   ،ریاضی  ،علوم اقتصادی  ،مهندسی کشاورزی  ،مدیریت  ، و یا باالتر در یکی از رشته های فنی مهندسیدارا بودن مدرک کارشناسی  .1

 .از دانشگاههای داخل و یا خارج که به تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد  آمار و حسابداری ،فیییك  ،شیمی  ،کامپیوتر 

 .ت در دوره نمی باشند متقاضیان با مدرک متادل مجاز به شرک .2

 .در مقطع کارشناسی ارشد  22از  15در مقطع کارشناسی و یا  22از  14داشتن حداقل میانگین  .3

خواهند   انتخنا  بنرای شنرکت در دوره   و شغلی نفر را بر اساس کیفیت سوابق آموزشی  32دفتر آموزشهای عالی تخصصی از بین متقاضیان حداکثر 

مجنددا   همراه با سوابق متقاضیان جدید در دوره های آتی سوابق آنان ، جدین شرای  بیش از ظرفیت اعالم شده باشددر صورتی که تتداد وا .نمود 

 . خواهد شد بررسی 

 : اولیه  ثبت نام

مراجته و باتکمیل فرم مربوره نسبت به ثبت ننام   htm.MBA/ir.ac.ut.eng://httpاینتر نتی   به سایت داورلبان شرکت در دوره می توانند 

 .اقدام نمایند 

بایسنتی تماینل خنود بنرای     صنرفا  منی  . ندارند  نیازی به ثبت نام مجدد آن دسته از داورلبانی که در دوره قبل ثبت نام اینترنتی نموده اند : تبصره 

  .شرکت در گیینش دوره از رریق تلفن به دفتر آموزشهای عالی تخصصی اعالم نمایند 

 : ثبت نام نهائی 

 69ماه  اسفند هفته سوم

 :شروع دوره

برگنیار   18النی   14 و 12النی   8و پنجشننبه از سناعت    22النی   19کالسها در روزهای چهارشنبه بتند از ظهنر از سناعت    ) 69 ماه هفته سوم فروردین

 .(گردد می

 :مدت دوره  

 .ساعت می باشد  352مدت دوره 

 :شهریه دوره 

                        دانشگاه تهران  فنیهای دانشکده پردیس دانشجویان برای 

                                              یر دانشکده ها و دانشگاه هاسا دانشجویانبرای 

              پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران   فارغ التحصیالن برای 

 فارغ التحصیالن سایر دانشکده ها و دانشگاه ها برای 

 .د شدپس از شروع دوره تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی مسترد نخواه: توجه

 :ضوابط اعطای گواهینامه 

 .تمل می آید بحث بآموزشی یك آزمون از آن ممباحث در پایان هریك از  .1

 .باشددر هر درس می 12و کسب حداقل نمره  در کل دوره آموزشی 15موفقیت در دوره به متنای کسب حداقل متدل  .2

 . خواهد شد اعطا  فوق بوسیله دانشگاه تهران( 2)در صورت تحقق مفاد  MBA کوتاه مدتدوره موفقیت در گواهینامه   . 3

 .به ایشان صرفا  گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد گردید باشد  15تا  12در صورتیکه متدل کل دانشپذیر بین : تبصره

4.  

 .تماس حاصل نمایند  22968180و   16660289: اوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای د .5

 ریال  222/222/33/-
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 ریال  222/122/59/-

 ریال   222/222/99/-
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