
                 

 

 «باسمه تعالی »  »                                   

 کوتاه مدت MBAدوره آموزشی  یازدهمیناطالعیه پذیرش دانشپذیر برای                                

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

شنرای  اختصاصنی   . کوتاه مدت نموده اسنت   MBAدوره آموزشی  یازدهمينپذیر 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  ، ی و یا باالتر در یکی از رشته های فنی مهندسیدارا بودن مدرک کارشناس .1

 .از دانشگاههای داخل و یا خارج که به تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوری رسيده باشد  آمار و حسابداری ،فيییك  ،شيمی  ،کامپيوتر 

 .رکت در دوره نمی باشند متقاضيان با مدرک متادل مجاز به ش .2

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

خواهند   انتخنا  برای شنرکت در دوره  و شغلی نفر را بر اساس کيفيت سوابق آموزشی  32دفتر آموزشهای عالی تخصصی از بين متقاضيان حداکثر 

مجنددا   همراه با سوابق متقاضيان جدید در دوره های آتی سوابق آنان ، واجدین شرای  بيش از ظرفيت اعالم شده باشددر صورتی که تتداد  .نمود 

 . خواهد شد بررسی 

 : اولیه  ثبت نام

اینتنننر نتنننی   بنننه سنننایت 22/6/22شننننبه منننور   دوحنننداکثر تنننا پاینننان وقنننت اداری روز داورلبنننان شنننرکت در دوره منننی تواننننند  

.htmhttp://eng.ut.ac.ir/MBA  مراجته و باتکميل فرم مربوره نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

بانك تجارت شتبه اردیبهشنت بنه ننام پنردیس دانشنکده       11611641ریال می باشد که می بایستی به حسا  شماره  222/222/-هیینه بررسی سوابق 

 . یده و شماره فيش در فرم ثبت نام درج گردد های فنی واریی گرد

صنرفا   . ندارنند  بررسنی سنوابق   نيازی به ثبت نام مجدد و وارینی هییننه   آن دسته از داورلبانی که در دوره قبل ثبت نام اینترنتی نموده اند : تبصره 

  .دوره از رریق تلفن به دفتر آموزشهای عالی تخصصی اعالم نمایند بایستی تمایل خود برای شرکت در گیینش می

 :اعالم اسامی پذیرفته شدگان نهائی و ذخیره 

 26/6/22لغایت   24/6/22مور  

 : ثبت نام پذیرفته شدگان نهائی 

  3/6/22لغایت  32/6/22مور  

 :شروع دوره

 .(گردد برگیار می 11الی  14و  12الی  1و پنجشنبه از ساعت  22الی  16کالسها در روزهای چهارشنبه بتد از ظهر از ساعت ) 12/6/22

 :مدت دوره  

 .ساعت می باشد  366مدت دوره 

 :شهریه دوره 

                        دانشگاه تهران  فنیهای دانشکده پردیس دانشجویان برای 

                                              سایر دانشکده ها و دانشگاه ها دانشجویانبرای 

              پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران   فارغ التحصيالن برای 

 فارغ التحصيالن سایر دانشکده ها و دانشگاه ها برای 

 .هيچ شرایطی شهریه پرداختی مسترد نخواهد شد پس از شروع دوره تحت: 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 15موفقيت در دوره به متنای کسب حداقل متدل  .2

خواهند  اعطا  فنی دانشگاه تهرانهای دانشکده پردیس فوق بوسيله ( 2)در صورت تحقق مفاد  MBAوره کوتاه مدت دموفقيت در گواهينامه   . 3

 . شد 

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

4.  

 .تماس حاصل نمایند  11212622و   61114411: ماره تلفنهای اوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شد .5
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