
 مدیریت اجرایی نام  دوره:

 EMBA : نام اختصاری دوره

 خدماتی و تولیدی اجتماعی، -اقتصادی های سازمان اداره جهت کارآمد مدیران پرورش  منظور بهاین دوره 

از اجرایی ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی و آگاهی به دانش و فنون مدیریت  .است شده طراحی

های  سازد که در افزایش کارآیی و رشد سازمان التحصیالن این دوره مدیران کارآمد و موثری می فارغ

 اجتماعی تأثیر بسزایی دارند.  -اقتصادی

های تولیدی، بازاریابی و  سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش با تسلط به مباحث این دوره میتوان

 راهبری و اداره نمود. موثر و کارآمدرا بطور  فروش، اطالعات و مالی

 باارائه کرد و  های اقتصادی و اجتماعی های مزبور به مدیران سازمان ای و مطالعاتی در زمینه خدمات مشاوره

  نمود. جدیدکارآفرینی های  سازمان ایجاد یا و سازمان درون در جدید های  فعالیت ایجاد

 مهم منابع از یکی عنوان به دانشجویان تجارب از استفاده دوره این آموزشی نظام های ویژگی جمله از

 کتاب، استاد، از استفاده متعارف روش کنار در رو این از.  باشد می گروهی کار به خاص توجه نیز و آموزشی

 در مدیریت مسایل و قضایا طرح. شود می تاکید یکدیگر از یادگیری و کنندگان شرکت تجربه تبادل بر

 شرکت ابتکارات و تجربه تبادل منظور به برنامه این در که است ابزارهایی جمله از کوچک های گروه

 کاری تجربه از کنندگان شرکت است ضروری لحاظ بدین. گیرد می قرار استفاده مورد وسیع طور به کنندگان،

 خدمت محل های واحد عینی مسایل با ارتباط در هایی پروژه تدوین همچنین. باشند برخوردار مفیدی

 این داوطلبان خالصه بطور. نماید می فراهم را شده آموخته های تئوری عملی بکارگیری فرصت دانشجویان

 آماده کنند، می ایفا را مهم و فعال نقشی آن در که آموزشی پرتحرک زندگی یک برای را خود باید برنامه

 علمی منابع آخرین به دستیابی جهت در نیز صنعتی مدیریت سازمان کتابخانه ارتباط این در. سازند

 مجرب و برجسته استادان از گروهی را برنامه این علمی هیئت.  باشد می اختیاردانشجویان در مدیریت،

 صنعتی پیشرفته کشورهای و ایران مدیر پرورش معتبر مراکز و ها  دانشگاه و صنعتی مدیریت سازمان

 .برخوردارند مدیریت مشاور و مدیر مقام در نیز علمی مدیریت عینی تجارب از که دهند می تشکیل

 

 دوره: مخاطبین

 و تولیدی های بنگاه ارشد کارشناسان  کار و کسب ارشد مشاوران  های اقتصادی بنگاه مدیران ارشد و میانی

 یخدمات



 

 

 هدف دوره:

 خدماتی های بنگاه و صنعتی تولیدی، های سازمان مدیریت نظام بهبود به کمک برنامه این کلی هدف

 مدیریت حرفه به برنامه این در شرکت با مذکور های بنگاه مدیران رود می انتظار. است دولتی و خصوصی

 از تر موثر نحوی به را خود وظایف مدیریت، جدید های تئوری و فنون از استفاده با و یابند بیشتری تسلط

 دشوارتر های مسئولیت قبول برای را راه برنامه این در شرکت رود می انتظار آن بر مزید. دهند انجام سابق

 .کند هموار کنندگان شرکت توسط مدیریت

 

 

 آموزشی ساعت 404 و درسی واحد 44 –سال 2.5 تا 2 حدود و تحصیلی ترم 5 تا 4 دوره:طول 

 

 :شرایط شرکت در دوره

 فرم اعالم آمادگي تكميل 

 کشور معتبر آموزشی موسسات و دانشگاهها از كارشناسي مدرک بودن دارا . 

 دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در حوزه های مرتبط با مدیریت

 اختصاصي مصاحبه و سطح تعيين در شدن پذیرفته 

 

 مدرک دوره:
 ارشد کارشناسی درسطح دوره گواهینامه صنعتی، مدیریت سازمان شرایط مطابق دوره التحصیالن فارغ به

EMBA- شد خواهد اعطا اجرایی مدیریت. 

 شمالی امریکای و کاناداWES (World Education Services ) ارزشیابی سازمان سوی از مدرک این

 .است گرفته قرار تایید مورد

 

 
 

 :تعداد دوره های برگزار شده

 دوره 157

http://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8CDBA.pdf


 لیست دروس به تفکیک نیمسال:
 

 ترم اول

 نام استاد درسنام  ردیف
تعداد 

 واحد
 نوع درس

 زمانی دکتر آقای اصول حسابداری ) اضافه از سرفصل (  1
 پیش نیاز 2

 حکمتی دکتر آقای 1اقتصاد برای مدیران  2
 پیش نیاز 1.1

 تکنولوژی نوین اطالعات  3
 اعتماد دکتر آقای

  مقدم
 پیش نیاز 1

 اصول و مبانی مدیریت و رهبری 4
 دکترمیرزائی آقای

 دریانی
 پیش نیاز 2

 درمدیریتروشهای کمی  1
 شاهی دکتر آقای

 پیش نیاز 3

 نگرش سیستمی 6
 بافنده دکتر آقای

 پیش نیاز 2

 مدیریت عملیات 7
 دکترباقرزاده آقای

 پیش نیاز 2

 

 ترم دوم

 2 مدیران برای اقتصاد 1
 1.1 حکمتی دکتر آقای

 پیش نیاز

  بیورانی دکتر اجتماعی علوم در تحقیق روش 2
 پیش نیاز 2

 مدیریت حسابداری 3
 دکترمحمدی

 اختصاصی 2

 مدیریت اطالعاتی سیستمهای 4
 دکتر اعتماد مقدم

 اختصاصی 2

1 
 محمودزاده دکتر بازاریابی اصول

 اختصاصی 2

 ترم سوم                                       

1 
 ستاری دکتر الملل بین بازرگانی

 اختصاصی 2

2 
  مردانی دکتر آقای انسانی منابع مدیریت

 اختصاصی 2

3 
  زاده شریف دکتر نوآوری و تکنولوژی مدیریت

 اختصاصی 2



4 
 اختصاصی 2 بادآور دکتر  مدیریت اقتصاد و مالی مدیریت

 اختصاصی 2 بهلولی دکتر مدیریت عمومی مهارتهای 1

 ترم چهارم

1 
 بافنده دکتر پیچیده سازمانهای مدیریت

 اختصاصی 2

2 
 باقرزاده دکتر توسعه طرحهای مدیریت

 اختصاصی 2

3 
 تاری دکتر استراتژیک مدیریت

 اختصاصی 2

4 
 رستم زاده دکتر سمپوزیوم)  مدیریت در جاری مسائل

 اختصاصی 2

1 
 فتوحی مهندس وکار کسب مدلهای

 اختصاصی 2

 

  ترم پنجم

 - 2 پایان نامه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


