اتاق باسرگاوی ،صىایع ،معادن ي کشايرسی تُزان با َمکاری داوشگاٌ صىعتی امیزکبیز بزگشار میومایىذ:

« ديمیه ديرٌ کاربزدی میان مذت مذیزیت اجزائی (» )MBA
در راعتای ارائِ خذهات آهَسؽی تِ فعاالى اقتصادی ،اتاا تاسراااًی ،ااٌا م ،هعاادى ٍمؾااٍرسی تْازاى تاا
ّوناری داًؾگاُ اٌعتی اهیزمثیز پظ اس تزاشاری اٍلیي دٍرُ مارتزدی هیاى هذت هذ ز ت اجزائی ( )MBAتا
هَفقیت ٍ رضا ت ماهل داًؼ پضٍّاى دٍرُ ً ،غثت تِ تزاشاری دٍهیي دٍرُ هذ ز ت اجزا ی تاازا ؼ عوَهی
تزای هذ زاى ٍ مارؽٌاعاى ارؽذ در تٌگاُّای اقتصادی اقذام ًوَدُ اعت  .ا ي دٍرُ تِ اًَاِای طزاحای ؽاذُ
اعت مِ هذ زاى تٌگاُ ّای اقتصادی تا هفاّین ًَ ي هذ ز تی آؽٌا ؽًَذ ٍ تَاًا ی تذٍ ي تزًاهِ ٍ هذ ز ت تزای
هَفقیت در فضای رقاتتی را مغة ًوا ٌذ.
مخاطبان ديرٌ :
هذ زاى ارؽذ ٍ هیاًی تٌگاّْای اقتصادی عضَ اتا تْزاى ٍ فعالیي اقتصادی
مذت ديرٌ :
هذت ا ي دٍرُ نغال ٍؽاهل  12درط ٍّزدرط تِ هذت  20عاعت هیتاؽذ .مل دٍرُ  240عاعت آهَسؽای
خَاّذ تَد مِ رٍسّای چْارؽٌثِ (اس عاعت 16لغا ت  ٍ )20پٌجؾٌثِ (اس عاعت 8لغا ت )12تزاشارهیؽَد.
شزایط شزکتکىىذگان :


دارا تَدى حذاقل هذرك مارؽٌاعی اس داًؾگاُّای هعتثز



دارا تَدى حذاقل عِ عال عاتقِ فعالیت هزتثط



آؽٌا ی تا ستاى اًگلیغی

گًاَیىامٍ :
تا تَجِ تِ ارس اتی عولنزد داًؼپذ زاى در طَل دٍرُ،اَاّیٌاهِ هعتثز پا اى دٍرُ مارتزدی نغالِ  MBAتزاتز
ضَاتط ٍ هقزرات داًؾگاُ اهیزمثیز هَرد تا یذ ٍسارت علَم اادر خَاّذ ؽذ.

َشیىٍ ديرٌ :
ّش ٌِ دٍرُ (ؽاهل مالعْای آهَسؽی  ،جشٍات ٍ پذ زا ی)  9500000000ر اال اعات ماِ تازای اعضااا اتاا
تاسرااًی تْزاى 2500000000 ،ر ال آى تعٌَاى مول ّش ٌِ آهَسؽی تَعاط اتاا تاسراااًی ،ااٌا م ،هعاادى ٍ
مؾاٍرسی تْزاى پزداخت هیؽَدٍ.هثلغ  7000000000ر ال تاقیهاًذُ ًیش تَعط داًؼپذ ز ٍ طی  3قغط قاتال
پزداخت خَاّذتَد.
تَجِ  :داًؼ پذ زاى درسهاى ثثت ًام هثلغ  500000000ر ال پزداخت هی ًوا ٌذ مِ ا ي هثلغ اس هثالغ فَ مغاز
خَاّذ ؽذ .
* آغاس ديرٌ آبان ماٌ  9316خًاَذ بًد.
فزآیىذ جذب ي وحًٌ ثبت وام داوش پذیز:
اس عالقوٌذاى تِ حضَر در دٍرُ درخَاعت هیؽَد حذامثز تا تاار

 1396/07/20هاذارك س از را تاِ پغات

النتزًٍینی  EDU@Tccim.irهزمش آهَسػ اتا تْزاى ارعال ًوا ٌذ.
دراَرت ًیاس تِ اطالعات تیؾتزلطفاً تا ؽوارُ تلفٌْاای 88107752ٍ 88107726 ٍ 88107732 ٍ 88107723
تواط حاال ًوا یذ .
مذارک السم :
 -1فزم تنویل ؽذُ درخَاعت ثثت ًام
 -2رسٍهِ ماری
 -3آخز ي هذرك تحصیلی (حذاقل مارؽٌاعی)
 -4اَاّی عاتقِ ماری
 -5فا ل عنظ پزعٌلی
 -6فیؼ پزداخت هثلغ  500000000ر ال تِ حغاب ؽوارُ ً 0103036969001شد تاًل هلی ا زاى ؽعثِ
آسادااى تِ ًام اتا تاسرااًی تْزاى
تِ علت هحذٍد ت ظزفیت ٍ لشٍم نغاىعاسی فضای حزفِای دٍرُ ،تا تزرعی عَاتق ٍ تجارب ٍ در اَرت
لشٍم هصاحثِ حضَری ًغثت تِ اًتخاب ٍ پذ زػ افزاد اقذام ٍ هزاتة تِ اطالع هتقاضیاى هیرعذ.
محل بزگشاری ديرٌ :
خیاتاى ؽْیذ خالذ اعالهثَلی (ٍسراا) -خیاتاى تیغت ٍ نن-پالك  -10عاختواى ؽوارُ 2
هزمش آهَسػ اتا تاسرااًی ،اٌا م ،هعادى ٍ مؾاٍرسی تْزاى

دريس ديرٌ مذیزیت اجزایی ()MBA
************
ديرس پایٍ :

 -1رّثزی ٍ رفتار عاسهاًی
 -2هذ ز ت تاسار اتی
 -3هثاًی اعتزاتضی ٍ تذٍ ي ًقؾِ راُ
 -4اقتصاد تزای هذ زاى
 -5هذ ز ت تنٌَلَصی ٍ ًَآٍری
 -6هذ ز ت هٌاتم اًغاًی
دريس تخصصی :

 -1تزًذعاسی ٍ ارتثاطات
 -2هذ ز ت ر غل تٌگاُ
 -3هذ ز ت فزآ ٌذّای مغة ٍ مار
 -4هذ ز ت سًجیزُ تاهیي
 -5عزها ِ اذاری خارجی ٍ ااَل ٍ فٌَى هذامزات تیي الوللی
 -6هذ ز ت هالی ٍ تاًنذاری

