
 همتابی یگانۀ نام با

 مدیریت آموزشهای تخصصی آزاد

 مالی مدیریت گرایش ، DBA دورۀ آموزشی نامهآیین

              

 تماس حاصل نمایید. 88784011،86080741،86080746های برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس

 را به دقت مطالعه فرمایید:نامه دانشپذیر عزیز ضمن عرض خیرمقدم، خواهشمند است این آیین

 خواهد گرفت قرار استناد مورد مدیریت این نظر ابهام، بروز صورت در و بوده آزاد آموزشهای مدیریت عهدۀ بر نامهآیین تفسیر. 

 تاریخ شروع دوره، در صورت تغییر به نحو مقتضی به اطالع داوطلب خواهد رسید. .1

ماه پس  3% چک به مدت  30% نقد پیش از شروع دوره،  40پرداخت کل شهریه باید قبل از شروع دوره و یا بصورت اقساطی(  .2

ماه پس از شروع دوره) باشد، در غیر اینصورت از ورود دانشپذیر به کالس  6% الباقی یک فقره چک به مدت  30از شروع دوره و 

عدم پرداخت وجه نقدی و تحویل چک های اقساط تا پایان ترم اول، به شهریه کل و آزمون جلوگیری خواهد شد، در صورت 

 % تحت عنوان تأخیر در پرداخت افزوده می گردد. 5دوره 

 .ندارد اعتراض گونه هیچ دوره پرداختی شهریۀ به نسبت دانشپذیر .3

در ، دانشپذیر استرداد نخواهد شد % از کل دوره، هیچ گونه وجهی به 20در صورت انصراف دانشپذیر، پس از حضور حداقل  .4

 صورت انصراف پیش از این مدت صرفا چک های اقساط عودت داده می شود.

 ساعت خواهد بود. 300ماه بوده و مدت آن  12طول دورۀ تحصیل دانشپذیران  .5

 .کند استفاده تحصیلی مرخصی بار یک از دوره هر در تواندمی دانشپذیر .6

 .است الزامی فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مصوبۀ طبق کامل پوشش داشتن و اسالمی شئونات رعایت .7

 اعتراض حق و دانشپذیر گردد جایگزین آزاد آموزشهای تخصصی کمیتۀ نظر به بنا شده، مشخص مدرس است ممکن خاص شرایط در .8

 .داشت نخواهند

آزاد اعالم شده، و مسئولیت پیگیری با های شروع و تغییر زمانی کالسها در وب سایت مدیریت آموزشهای کلیۀ اطالعیه .9

 .بود خواهد دانشپذیران

 حضور دانشپذیر در تمام جلسات هر درس الزامی بوده و غیبت دانشپذیر در هر درس نباید از یک پنجم مجموع جلسات آن .10

 شهریۀ با پرداخت بعدی های دوره در درس آن گذراندن به ملزم دانشپذیر و حذف، مربوط درس اینصورت غیر در کند، تجاوز درس

 .بود خواهد مالی واحد توسط شده اعالم مجدد

 .بود مالک سنجش دانشپذیر، حضور در کالس، انجام تکالیف و کسب موفقیت در آزمونهای نظری و عملی توسط مدرس خواهد .11

 است. 14حداقل نمرۀ قبولی در هر درس  .12



و ملزم است تا  نشده شناخته التحصیل فارغ دانشپذیر باشد، کمتر 16از  دوره پایان در دانشپذیر، نمرات کل میانگین که صورتی در .13

 کند اخذ و با موفقیت بگذراند.های آزاد تعیین میای را که کمیتۀ تخصصی آموزشدروس تکمیلی

 حضور در کالس، رأس ساعت تعیین شده و همراه داشتن کارت دانشپذیری الزامی است. .14

 شود.ه موجب گرفتن نمره صفر در آن درس میغیبت غیرموجه در آزمون پایان دور .15

با پرداخت  و شده حذف مزبور درس شود، داده تشخیص موجه آموزشی مقررات نظر از امتحان، در دانشپذیر غیبت که صورتی در .16

 شهریه مجدد دوباره باید اخذ شود.

 د است.تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهدۀ کمیتۀ تخصصی آموزشهای آزا .17

 موارد زیر در صورت مشاهده در جلسۀ امتحان، تخلف محسوب شده و منجر به نمرۀ صفر در آن درس خواهد شد: .18

 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی 

 یادداشت و جزوه کتاب، از استفاده و داشتن همراه 

 ایجاد هرگونه اختالل در روند برگزاری امتحان از سوی دانشپذیر 

  شرکت به موقع در امتحان یا جایگزین کردن فرد دیگر به جای دانشپذیرعدم 

 امتحان جلسۀ در اطالعات کردن بدل و رد و صحبت گونه هر 

دانشپذیر انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده عمل نماید. صدور هر گونه گواهی و تسلیم ریزنمرات، منوط به  .19

 هایدانشگاه و مؤسسات ها،سازمان های آزاد است و ریز نمرات تنها با درخواست کتبیت آموزشتسویۀ حساب دانشپذیر با مدیری

 .شد خواهد صادر معتبر

 بود. خواهد دوره اتمام از بعد ماه دو گواهینامه صدور زمان .20

 .است نامهآیین این مفاد کامل پذیرش معنای به دوره، در ثبتنام .21

 شود:پذیران ارائه میشرایط حضور و غیاب برای دانش نام  ودر ادامه نکاتی در خصوص ثبت

در صورتی که دانشپذیر در درس یا دروسی، نمرۀ قبولی کسب نکرده یا مردود شده باشد ملزم به امتحان مجدد و پرداخت  .1

 شهریه است.

مجدد و پرداخت و یا داشتن غیبت در جلسۀ آزمون، دانشپذیر ملزم به امتحان  17در صورت بروز تخلف مندرج در بند  .2

 تحت ٪5شهریه است. در صورت عدم پرداخت وجه نقدی و تحویل چک های اقساط تا پایان ترم اول، به شهریه کل دوره 

 .گردد می افزوده پرداخت در تأخیر عنوان

 دورهمبلغ  به نسبت دانشپذیر و است تومان میلیون ده مبلغ طباطبائی عالمه دانشگاه مالی DBA دورۀ بابت شهریه مبلغ .3

 .ندارد اعتراضی هیچگونه

 .میگیرد تعلق تخفیف درصد 5 دانشپذیر به دوره، شهریۀ مبلغ نقدی پرداخت صورت در .4

و یا مدرک کارشناسی  MBAمالی داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا داشتن مدرک  DBAشرایط ورود به دورۀ  .5

 سال سابقه مدیریت اجرائی مرتبط و قبولی در آزمون و مصاحبه ورودی است. 10با حداقل 

 مالی به هیچ عنوان مدرک دکتری یا معادل آن تلقی نمی شود و دانشپذیر با علم به DBAگواهی صادر شده برای دوره  .6

 .کند می شرکت دوره در موضوع این

 :نام تثب جهت نیاز مورد مدارک .7



 ملی کارت کپی 

 شناسنامه اول صفحه کپی 

 دانشجویی کارت کپی 

 ارشد کارشناسی مدرک کپی 

 یک قطعه عکس 

 

 مالی DBAدروس پایه 
 مدت دوره )ساعت( تعداد جلسات روزهای برگزاری نام دوره ردیف

 21 7 شنبه و جمعهپنج مبانی سازمانی و مدیریت 1

 21 7 شنبه و جمعهپنج مدیریت رفتار سازمانی 2

شنبه و جمعهپنج مدیریت منابع انسانی 3  7 21 

شنبه و جمعهپنج بازاریابی و مدیریت بازار 4  7 21 

شنبه و جمعهپنج اصول و فنون مذاکره 5  7 21 

شنبه و جمعهپنج مبانی حسابداری و مدیریت مالی 6  7 21 

شنبه و جمعهپنج اقتصاد برای مدیران 7  7 21 

 147 مجموع

 

  مالی DBA تخصصیدروس 

 مدت دوره )ساعت( تعداد جلسات روزهای برگزاری نام دوره ردیف

 21 7 شنبه و جمعهپنج پیشرفته تجزیه و تحلیل صورت های مالی 1

 21 7 شنبه و جمعهپنج حسابداری مدیریت پیشرفته 2

 21 7 شنبه و جمعهپنج بازارسرمایه اسالمی پیشرفته 3

 21 7 شنبه و جمعهپنج پیشرفته گذاریمدیریت ریسک و سبد سرمایه 4

 21 7 شنبه و جمعهپنج منابع مالیروش های تامین  5

 24 8 شنبه و جمعهپنج گذاری پیشرفتهمدیریت مالی و سرمایه 6

 24 8 شنبه و جمعهپنج ارزیابی فنی و اقتصادی طرح 7

 153 مجموع

 باشد.میساعت  153  ساعت و دروس تخصصی 147مالی  DBAساعت که دروس پایه  300در مجموع  مالی DBAدروس 


