اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگسار مینماینذ:

« دوره کاربردی میان مذت مذیریت اجرائی (» )MBA
ویژه دبیران کل تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران
مقذمه:
بْبَد استاًذاردّای سًذگی در ّز جاهعِ ای هستلشم ایجاد وسب ٍ وار ٍ ّوچٌیني اتیت ی هیذیزیر در سیاسهاى ّیای
التصادی – اجتواتی ،تَلنذی ٍ خذهاتی اسر .تحمك ّذف تَسعِ یافتگی در گزٍ فزاّن آٍردى هَلعنر ّای التصادی
بنشتز ٍ بْتز ٍ اتت ی سطح داًش اسر .بذیْی اسر وِ رسنذى بِ چٌیني جایگیاّی هسیتلشم بْیزُ هٌیذی اس هیذیزاًی
آیٌذُ ًگز ،هذبز ٍ وارداى اسر .در ایي راستا ،رشتِ هذیزیر وسب ٍ وار هی تَاًیذ بسیتزی بیزای شیىر گنیزی چٌیني
رٍیىزدی را در افزاد با تخصص ّای هختلف فزاّن آٍردُ ٍ آًاى را بزای هذیزیر حزفِ ای تیز ریزٍرد دّیذ .اهیزٍس
اّونر رشتِ هذیزیر وسب ٍ وار در رشذ ٍ ارتماء ساسهاى ّا ٍ جَاهعً ،ظیام ّیای آهیَسد تیالی وشیَرّا را بیز آى
داشتِ اسر وِ ایي حَسُ را چِ اس ًظز ونفی ٍ چِ ووی تَسعِ دٌّذ .فلسفِ شىر گنزی چٌني دٍرُ ّای تور گزایی ٍ
بىارگنزی هفاّنن ًظزی در ٍادی تور ٍ اًتمال تجزبِ ّای واری اسر .در ٍالعّ ،ذف اس دٍرُ هیذیزیر وسیب ٍ ویار
آى اسر وِ با تزونب داًش تخصصی ٍ تسلط بِ فٌَى واربزدی هذیزیر  ،اس فزاگنیزاى  ،هیذیزاى وارآهیذتز ٍ هیَرزتزی
رزٍرد دّذ وِ در باسار رلابتی اس حذالر فزصر ّا ،حذاوثز هَفمنر ّا را بساسًذ ٍ در افشایش ویارآیی تیارنز بسیشایی
داشتِ باشٌذ.
در راستای ارائِ خذهات آهَسشی بِ فعاالى التصادی ،اتاق باسرگاًی ،صٌایع  ،هعادى ٍ وشاٍرسی تْزاى با ّوىاری
داًشىذُ هذیزیر  ،تلن ٍ فٌاٍری داًشىاُ صٌعتی اهنزوبنز )دٍرُ واربزدی هناى هذت هذیزیر اجزائی ٍ MBAیژُ
دبنزاى ور تشىر ّای التصادی تضَ اتاق تْزاى( را بزگشار هی ًوایذ.
اهذاف دوره :
 تزبنر دبنزاى تشىر ّای التصادی تضَ اتاق تْزاى افشایش داًش ٍ هْارت دبنزاى تشىر ّا -ایجاد ًگزد هبتٌی بز بزًاهِ ریشی ٍ تفىز ساسًذُ

 -آشٌایی فزاگنزاى با هفاّنن واربزدی ٍ بِ رٍس هذیزیتی بِ هٌظَر اتت ی سبه هذیزیر وسب ٍ وار

 یادگنزی رٍد ّا ٍ ابشارّای هٌاسب در گزایش ّای هختلیف ٍ هتٌیَب بیِ هٌظیَر بْیزُ گنیزی در ایجیاد وسیب ٍوارّای جذیذ
 رزٍرد رٍحنِ وارآفزیٌی ٍ هذیزیر تغننز در فزاگنزاى بِ هٌظَر ایفای ًمش وارآهذتز در حَسُ هذیزیر وسب ٍ وارمخاطبان دوره :
دبنزاى وٌفذراسنَى ّا  ،فذراسنَى ّا ،سٌذیىاّا ٍ اًجوي ّای تضَ اتاق تْزاى
سرفصل های دوره مذیریت اجرایی ) ( (MBAویژه دبیران کل تشکل ها)
عنوان کارگاه /دوره

تعذاد ساعت

هذیزیر رٍابط توَهی ٍ رساًِ

02

هذیزیر باساریابی

02

 شبىِ ساسی ٍ تارنز گذاری در تشىر
هباًی استزاتژی ٍ تذٍیي ًمشِ راُ

02

 هذیزیر داًش با رٍیىزد ًَیي
التصاد بزای هذیزاى

02

ًَآٍری ٍ وارآفزیٌی

02

رّبزی ٍ رفتار ساسهاًی

02

اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ ٍ سزهایِ گذاری خارجی

02

آهَسد ،تحمنك ٍ تَسعِ در تشىر ّا

02

جاهعِ شٌاسی سناسی ٍ ًْادّای هذًی

02

اصَل ٍ لَاتذ بزًاهِ ریشی در تشىر ّا

02

هذیزیر اتضاء در تشىر ّا

02

هذیزیر هالی ٍ رٍد ّای تاهني هالی ٍیژُ تشىر ّا

02

هباحث هٌتخب ٍ ًَیي در تشىر ّا

02

 اصَل ٍ رٍد ّای حوایر گنزی ٍ البی گزی در

02

تشىر ّا ٍ حىوزاًی وارآهذ در تشىر ّا
 آشٌایی با لَاًني ربر تشىر ّا ٍ بزگشاری هجاهع

5

 آشٌایی با همزرات هالناتی ٍ تاهني اجتواتی ٍیژُ تشىر ّا

5

 آشٌایی با لاًَى بْبَد هستوز هحنط وسب ٍ وار ٍ خذهات

5

ٍ ظزفنر ّای اتاق در تعاهر با تشىر ّا
 دتَت اس هتخصصني هَفك در تشىر ّا جْر اًتمال

05

تجزبِ
هجوَب ساتات

002

گواهینامه :
با تَجِ بِ ارسیابی تولىزد داًشرذیزاى در طَل دٍرُ،گَاّنٌاهِ هعتبز رایاى دٍرُ واربزدی یىسالِ  MBAبزابز ضیَابط
ٍ همزرات داًشگاُ اهنزوبنز هَرد تاینذ ٍسارت تلَم صادر خَاّذ شذ.

محل برگساری دوره :
خناباى شْنذ خالذ اس هبَلی (ٍسراء) -خناباى بنسر ٍ یىن-ر ن  -02ساختواى شوارُ 0
هزوش آهَسد اتاق باسرگاًی ،صٌایع ،هعادى ٍ وشاٍرسی تْزاى

