
 فارسي زبان به Post-DBA نام  دوره:

 Post-DBA: نام اختصاری دوره

 شود می توصیه دکترا آموختگان دانش به و باشد نمی مقطعی فعالیت یک مدیریتی و پژوهشی ظرفیت توسعه

 های مهارت و مدیریت دانش زمینه در آکادمیک و علمی مطالب و ها یافته به نسبت همیشه را خود که

 مشاوره امر در خود ساله 75 تجربه بر تاکید با صنعتی مدیریت سازمان رو، این از. دارند نگاه روز به پژوهشی

 گرونوبل دانشگاه همکاری با انگلیسی زبان به POST- DBA دوره یک اجرای از پس تحقیق، و آموزش ،

 اینک ، آلمان  FHM دانشگاه همکاری با انگلیسی زبان به  POST- DOC دوره یک همچنین و فرانسه

 .است نموده فارسی زبان به  POST- DBA دوره اجرای و طراحی به اقدام

 

 مخاطبین دوره:

 DBA یا Ph. D های دوره التحصیالن فارغ

 

 هدف دوره:

 خود دارند تمایل که باشد می دکتری های دوره آموختگان دانش برای فرصتی ارائه Post-DBA دوره از هدف

 تا المللی بین کار و کسب از موضوعات این گستره که نمایند روزرسانی به مدیریت کلیدی موضوعات در را

 .دهد می قرار موردتوجه را Post-DBA در مدرن تحقیقات

 

 

  دوره:طول 

این دوره هر دو ماه یکبار یک درس ارائه میشود و ارائه هر درس در طی یک هفته خواهد بود بطوری که در 

 57الی  9و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت  02الی  57از ساعت ها  طی روزهای کاری هفته، کالس

 .گردد برگزار می

 .گردد می اجرا نیم و سال یک طی در و بوده ساعت 072 معادل دوره این

 

 

 

 



 :شرایط شرکت در دوره
 آمادگی اعالم فرم ارسال و تکمیل-

 مدیریتی کار سابقه سال 7 حداقل داشتن-

 معتبر های دانشگاه از Ph.D یا و سازمان تایید مورد DBA مدرك بودن دارا-

 ورودی مصاحبه در شدن پذیرفته-

 

 مدرک دوره:
 یکی در را خود مقاله انتشار پذیرش و گذرانده موفقیت با را مربوطه دروس که دوره این آموختگان دانش به

 اعطا صنعتی مدیریت سازمان توسط Post DBA گواهینامه باشند، نموده اخذ داخلی معتبر نشریات از

 .شد خواهد
 

 لیست دروس به تفکیک نیمسال:

 ترم اول

 ساعتتعداد  درسنام  ردیف

 43 ديجيتال عصر در مديريت 1

 43 (Manager as a coach) مربي نقش در مدير 2

 43 المللي بين كارهاي و كسب مديريت 4

 11 سمينار 3

 23 مقاله تدوين كارگاه 5

1 pedagogy (تدريس جهت آمادگي) 43 

 43 (Teaching Assistant) تدريس عملي تجربه 7

 433 مقاله تدوين 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


