راهنمای ثبت انم رد دوره اهی آموزش عالی آزاد
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار () MBA
دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار () DBA
گرایش  :مدیریت استراتژیک

معرفی دانشگاه صنایع و معادن :
این دانشگاه با بیش از  20سال فعالیت مستمر به عنوان یک دانشگاه تخصصی تحت پوشش مقررات و ضوابط آموزشی
وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری وابسته به وزارت صنعت  ،معدن و تجارت  ،در راستای توانمندسازی مدیران کارآمد ،
کارشناسان و برنامه ریزان خبره فعال در بخش خصوصی و برای توسعه و بهبود در نظام های اداری و مدیریتی کشور ،بعد
از برگزاری موفق چندین دوره عالی آزاد در سطح کشور  ،دوره های کارشناسی ارشد حرفه ای مدیریت کسب و کار () MBA
و دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار ( ) DBAگرایش تخصصی استراتژیک برگزار می نماید .
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار : MBA
تجارب موجود درفرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ونوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از
اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است  .توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء
مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است  .با بهبود مدیریت است که می توان بهره وری را افزایش داد و ازظرفیت ها
و امکانات موجود  ،کاال و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را به وجود آورد .
بهبود مدیریت نیز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است  .امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه های معرفت بشری
پیشرفت زیادی نموده است وآموزش وتحقیق درزمینه آن گسترش فراوانی یافته است .باتوجه به اهمیت دانش مدیریت در
رشد وارتقاء سازمان ها و جوامع ،نظام های عالی کشورها آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت را از نظر کیفی وکمی به سرعت
توسعه داده اند .نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت به خصوص درسطح اجرایی ،درکشور ما به خوبی اجرا شده است .
یکی از زمینه های بارز توسعه و آموزش مدیریت ایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ) (MBAدر کشورهای
مختلف جهان است .دوره رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ) (MBAیا Master of Business Adminis tration
به منظور پرورش مدیران کارآمد جهت اداره سازمان های اقتصادی -اجتماعی ،تولیدی و خدماتی طراحی شده است.

فارغ التحصیالن دوره های کارشناسی و مخصوصا فارغ التحصیالن دوره های فنی و مهندسی وارد این دوره شده و در یک
آموزش فشرده و پرکار به فراگیری دانش و فنون مدیریت می پردازند .
ترکیب دانش تخصیصی دوره کارشناسی و آگاهی به دانش و فنون میریت کارشناسی ارشد ،از فارغ التحصیالن این دوره،
مدیران کارآمد و مؤثری می سازد که در افزایش کارایجاد سازمان های اقتصادی -اجتماعی تأثیر بسزایی دارند .
آشنایی با رشته دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار : DBA
 DBAدر حقیقت مخفف کلمه  Doctor of Business Adminis tratiomبه معنای دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار است و
می توان آن را آخرین گام برای رهبران بین المللی و مدیران ارشد نامید تا دانش و تخصص خویش را توسعه داده و ارتقاء
بخشند  DBAبه مدیران کمک می کند تا مهارت های الزم جهت حل مسائل سازمان خود را به شایستگی فراگیرند و خود را آماده
تجزیه و تحلیل های پیچیده و تصمیم گیری های مقتضی نمایند .
 DBAکه دوره دکتری مدیریت است به گونه ای طراحی شده است که مدیران با فراگیری مهارت های رهبری در جهت رفع
چالش های موجود اقدام نمایند .

وجه تمایز دوره های MBAو  DBAبا مقاطع تحصیلی تکمیلی و رسمی دانشگاه :
 -1در دوره های  MBAو  DBAبیشتر مباحث کاربردی تجارت و مهارتی مدنظر است و در مقاطع تحصیالت تکمیلی و
رسمی دانشگاهی محورها براساس مباحث تئوری و نظری پایه گذاری شده است .
 -2خلق دانش کاربردی مدیریت و شیوه های کاربرد آن  ،تربیت حرفه ای افراد درکسب وکار و توسعه مهارت های
مدیران در بحث های چالش انگیز جامعه کسب و کار از جمله اهداف دوره های  MBAو DBAاست و این در حالی
است که اهداف اصلی مقاطع تحصیالت تکمیلی و رسمی دانشگاهی خلق تئوری های جدید  ،تربیت محقق حرفه ای
ومدرس دانشگاه و توسعه مهارت های مدیران در بحث های چالش انگیز جامعه آکادمیک است .

فلسفه رشته های MBAو  DBAدر دانشگاه صنایع و معادن ایران :
به طور خالصه هدف این رشته ها در دانشگاه صنایع و معادن ایران  ،آموزش مهارت های الزم برای راه اندازی و یا توسعه
یک کسب و کار (یک عملیات اقتصادی) به کسانی است که در یک رشته تحصیلی یا در یک صنعت تخصص دارند می باشد .
مثالً کسی که در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده  ،ولی قصد دارد برای خودش کار کند و در رشته تخصصی خود شرکتی
تأسیس کرده و کار اقتصادی کند  ،به تحصیل در این رشته می پردازد  .در این دوره مهارت های الزم از قبیل نحوه جذب
سرمایه  ،نحوه ثبت شرکت  ،روش های جذب و استخدام نیروی انسانی ،روش های بازاریابی و تبلیغات را یاد می گیرد .
لذا اصوالً کسی که وارد این رشته می شود،باید روحیات و استعداد الزم برای انجام کارهای مدیریتی و اجرایی  ،مهارت های
ارتباطی  ،مذاکره  ،تصمیم گیری قاطع و سریع در مواقع بحرانی را داشته باشد .

اصوالً نامرتبط بودن رشته تحصیلی مقاطع قبل  ،نه تنها یک ضعف به حساب نمی آید  ،بلکه حتی یک فرصت است  .زیرا
تلفیق رشته مدیریت با یک رشته تخصصی می تواند  ،زمینه پرورش مدیران و کارآفرینان متخصص را فراهم نماید .
هدفدوم این رشته،پرورشمدیران ومشاورانی استکه بتواننددرسازمان های موجودتحوالت سازنده ای راشکل داده وبه توسعه
و ارتقاء عملکرد آنها کمک کنند.مثالً پزشکی که در رشته  MBAتحصیل کند،می تواند مدیریت یک بیمارستان را به عهده گیرد .

بطور خالصه هدف این دوره ها پرورش افرادی است که قادر باشند در زمینه های ذیل انجام وظیفه نمایند :
 -1اداره و راهبری مؤثروکارآمدسازمان یایک بخش تخصصی ازآن ،نظیربخش های تولیدی،بازاریابی وفروش،اطالعات و مالی.
 -2ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مزبور به مدیران سازمان های اقتصادی و اجتماعی .
 -3کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمان های جدید .
 -4فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی  ،ارائه سمینارها و برگزاری دوره های آموزشی در
سازمان های دولتی و خصوصی و ...

نکات قابل توجه درخصوص  MBAو : DBA
-

ورود به  MBAو DBAبرای فارغ التحصیالن کلیه رشته ها مشروط به گذراندن دروس جبرانی می باشد .

-

درصد باالیی از مدیران ارشد کشورهای پیشرفته دارای مدرک  MBAو DBAهستند .

ضوابط دوره های  MBAو : DBA
 -1این دوره ها براساس مجوزداخلی شورای آموزشی دانشگاه وبارعایت ضوابط واستانداردهای آموزشی اجرامی شود.

 -2برای دانش پذیرانی که دوره را با موفقیت سپری نمایند گواهینامه معتبر دانشگاه صنایع و معادن ایران
صادر شده که برای جذب و به کارگیری در بخش صنعت  ،معدن و تجارت کشور ،قابل ارزشیابی می باشد .
شرایط کلی دوره های  MBAو DBA
MBA
دارا بودن مدرک کارشناسی رسمی

DBA
دارا بودنمدرککارشناسیارشدرسمییا  MBAدارای ارزش استخدامی

دارابودن سابقه کاری مفیدمرتبط بامدیریت

دارا بودن حداقل  5سال سابقه کاری مفید مرتبط با مدیریت

طول دوره  4نیمسال تحصیلی ( 2سال)

طول دوره  5نیمسال تحصیلی ( 2/5سال)

 36واحد نظری و  4واحد پروژه *

 44واحد نظری و  8واحد پروژه *

شهریه علی الحساب دوره  138/000/000 :ریال

شهریه علی الحساب دوره  287/500/000 :ریال

* موضوع پروژه در ارتباط با موضوعات کاربردی از محل خدمتی دانش پذیران و برای حل مشکالت محل خدمت آنان می باشد .

معرفی بخشی از فعالیتهای آموزشی شرکت عملیات غیرصنعتی
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی با هدف خدمت رسانی به کارکنان شرکتهای پتروشیمی و فارغ نمودن
شرکت های تولیدی از انجام کارهای خدماتی و تمرکز بر تولید  ،درسال 1368تأسیس گردید  .عمده تررین فعالیتهرای شررکت
شامل ارائره خردمات فرهنگی،آموزشری و ورزشری،خدمات رفراهی واقامتی،رسرتوران،حمل و نقرل زمینری و هروایی ،خردمات
شهری(حراست،ایمنی وآتش نشانی،تنظیفات و فضرای سربز) ،پرارک ارم ،امورسراختمانی(پرویه ای ،تعمیررات ونگهرداری) و
فناوری اطالعات به کلیه کارکنان و خانواده های ایشان  ،مهمانان شرکتهای پتروشریمی و بصرورت محردود بررای شررکتهای
تابعه وزارت نفت  ،شرکتهای خصوصی و جامعه شهری منطقه با هدف ایجاد بستر مناسب برای زندگی و اقامرت راحرت ترر و
بهتر می باشد  .این شرکت با در اختیار داشتن فضاهای فرهنگی و آموزشی متنرو نظیرر فرهنگسررای فردوسری در ناحیره
صنعتی ،فرهنگسراهای باقرالعلوم( ) و گلستان در شهرک بعثت و فرهنگسرای چمران در شهر شهید چمران تالش قابل توجهی
در ارتقای سطح فرهنگی وعلمی منطقه بعمل آورده است .در این فضراهای آموزشری برا همکراری مؤسسرات مختلرف علمری،
فرهنگی و آموزشی نظیر مؤسسات آموزش زبانهای خارجی  ،مؤسسه خالقیت  ،آموزشرگاه هرای فنری و حرفره ای اقردام بره
برگزاری دوره های متنو زبانهای خارجی ،دور ه های خالقیت ،طراحی سیاه قلم  ،انوا دوره های آمروزش رایانره ،خیراطی ،
آشپزی ،کالسهای تقویتی درسی،آموزش انوا سازهای موسیقی و  ...می گردد .همچنین فرهنگسراهای شررکت برا در اختیرار
داشتن سالن چند منظوره در طول سال میزبان برگزاری جشنواره های مختلف  ،نمایشگاه های مختلف مناسربتی ،همایشرهای
متنو با حضور اساتید مطرح کشوری می باشد .کلیه کالسها در فرهنگسراهای شرکت مجهز به پرده برقی و ویدئو پرویکتور
و سیستم رایانه  ،اسپیکردیواری و صندلی های مبلی بوده و از استاندارد باالی فضاهای آموزشی بهره مند می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه :
 -1تصویرآخرین حکم استخدامی-کارگزینی
 -2تصویر احکام مسئولیت
 -3اصل وتصویرمدارک تحصیلیکارشناسی(ویژه متقاضیان ) MBAو مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد(ویژهمتقاضیان ) DBA
 -4اصل وتصویرریزنمرات دوره کارشناسی(ویژه متقاضیان ) MBAو مقاطعکارشناسی وکارشناسی ارشد(ویژه متقاضیان ) DBA

 -5رزومه علمی – اجرایی
 -6اصل و تصویر مدارک شناسایی (کلیه صفحات شناسنامه  ،کارت ملی  ،پایان خدمت)
 -7تصویر صفحات اول مقاالت علمی  ،کتب و ...
 -8پوشه  :مقطع کارشناسی ارشد (آبی) و مقطع دکتری (قرمز)
 -9اصل فیش پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه بمبلغ  750/000ریال به عنوان هزینه پیش ثبت نام و مصاحبه بحساب
شماره  1770318983نزد بانک ملت شعبه کارگر شمالی به نام دانشگاه صنایع و معادن
آدرس ثبت نام و برگزاری مصاحبه  :بندرماهشهر،ناحیه صنعتی،دفترمرکزی شرکت عملیات غیرصنعتی ،واحد اموراداری
تلفن تماس )061( 52345580 :
وب سایت شرکت www.posc.ir :

وب سایت دانشگاه صنایع ومعادن ایران www.iuim.ac.ir :

