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 موسسه آموزش  و مشاوره دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن
 مدرییت بال اندیشه سپااهن

 DBAدوره های تخصصی ، کاربردی مدیریت 

 عنوان دوره ردیف
مدت دوره    

 (ساعت) 

تعداد 
 جلسات

 سرود و اوتحم

1 

 DBAدوره 
با گرایش 
مدیریت 

 پروژه

216 

بدون 
 احتساب

 پایان نامه

161 

 زبان تخصصی * مدیریت پروژه

 روش تحقیق * نظام های تحویل پروژه

 کسب و کار در محیط بین الملل *زبان پیش نیاز

 تفکر سیستمی و استراتژیک *آشنایی با استاندارد

 اخالق و مسئولیت های حرفه ای مدیران پروژه رهبری در مدیریت پروژه ها

 مدیریت ذینفعان پروژه مدیریت چندفرهنگی

 آسیب شناسی مدیریت پروژه در ایران بازاریابی صنعتی

قوانین مرتبط با مدیریت 

 پروژه
 مدیریت دانش

 .دروس پیش نیاز هستند، دارس ستاره درو: توجه

 
 

 DBAدوره های تخصصی ، کاربردی مدیریت 

 عنوان دوره ردیف
مدت دوره    

 (ساعت) 
تعداد 
 جلسات

 محتوا

 دروس 
 

6 

 DBAدوره 
با گرایش 

 مدیریت مالی

765 

بدون 
 احتساب

 پایان نامه

102 

 زبان تخصصی مالی * مدیریت سرمایه گذاری

 مبانی روش تحقیق آمیخته * مدیریت ریسک

 براقتصادایراننگرش تحلیلی  * بازارهای پول و سرمایه

 بازار سرمایه * حسابداری مدیریت

 سمینار * ارزش گذاری سهام و شرکتها

 ... قوانین و مقررات از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و * مدیریت مالی

اخالق و ارزشهادرفضای کسب 
 وکار

 مدلهای کسب و کار

 رویکردهای نوآورانه به رهبری سازمانی مالیتجزیه و تحلیل صورتهای 

 مدیریت سبد سرمایه گذاری بازارها و موسسات مالی

 متودولوژی تدوین رساله دکتری ابزارهای تامین مالی

ارزیابی طرحهای سرمایه 
 گذاری پیشرفته

 پایان نامه
 (دفاع نهایی-پیش دفاع-دفاع ازعنوان)

 .دروس پیش نیاز هستند، دارس ستاره درو: توجه
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 موسسه آموزش  و مشاوره دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن
 مدرییت بال اندیشه سپااهن

 .دروس پیش نیاز هستند، دارس ستاره درو: توجه

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 DBAدوره های تخصصی ، کاربردی مدیریت 

 عنوان دوره ردیف
مدت دوره    

 (ساعت) 

تعداد 
 جلسات

 محتوا

 دروس 

 

1 

 DBAدوره 
با گرایش 
مدیریت 

 کسب و کار

221 

بدون 
 احتساب

 پایان نامه

111 

 تخصصیزبان انگلیسی  *اقتصادبرای مدیران

 مبانی روش تحقیق آمیخته *رهبری سازمان

 نگرش تحلیلی براقتصادایران *(1)زبان تخصصی

 مدیریت سرمایه وارزیابی طرحهای اقتصادی *حسابداری مدیریت

 سمینار *اصول ومبانی مدیریت

 حقوق تجارت وروابط بین الملل *مدیریت استراتژیک

مدیریت وتحلیل رفتاردرفضای 
 نوین کسب وکار

 سمینار

 تفکرخالق وانتقادی در
 تحلیل کسب وکار

 رویکردهای نوآورانه به رهبری سازمانی

رویکردهای نوین درمدیریت 
 استراتژیک

 آثارجهانی شدن کسب وکاروتحلیل استراتژیهای بازرگانی

 رفتارشهروندی در اداره کسب وکارپایداری های اجتماعسرمایه  روش شناسی تحقیق آمیخته

اخالق وارزشهادرفضای کسب 
 وکار

 متودولوژی تدوین رساله دکتری
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 موسسه آموزش  و مشاوره دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن
 مدرییت بال اندیشه سپااهن

 

 MBAدوره های تخصصی ، کاربردی مدیریت 

 عنوان دوره ردیف
مدت دوره    

 (ساعت) 

تعداد 
 جلسات

 محتوا

 دروس تخصصی دروس پایه

1 

 MBAدوره  
فشرده با گرایش 
 مدیریت عمومی 

640 44 

 سیستم های اطالعات مدیریت مدیریت و سازمان

 هوش تجاری تفکر سیستمی

 مدیریت بهره وری مدیریت منابع انسانی

 مدیریت بازاریابی و فروش رفتار سازمانی

 مدیریت بازرگانی حسابداری برای مدیران

 مدیریت کسب و کار و طرح تجاری مدیریت استراتژیک

 قانون کار و تامین اجتماعی اقتصاد برای مدیران

 
 قانون تجارت

 
 و مباحث منتخب مدیریت

6 

 MBAدوره  
فشرده با گرایش 

 منابع انسانی

640 44 

 انسانیمدیریت منابع  مدیریت و سازمان

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی حسابداری برای مدیران

 رویکردهای نوین در منابع انسانی مدیریت استراتژیک

 قانون کار و تامین اجتماعی تفکر سیستمی

 مدیریت دانش رفتار سازمانی

 و مباحث منتخب مدیریت سیستم های اطالعات مدیریت

 

 MBAدوره  
فشرده با گرایش 

 مدیریت مالی 

640 
640 

44 

44 

 حسابداری مالی مدیریت و سازمان

 حسابداری بهای تمام شده مدیریت منابع انسانی

 حسابداری مدیریت سیستم های اطالعات مدیریت

 مدیریت مالی و سرمایه گذاری مدیریت استراتژیک

 و مباحث منتخب مدیریت تفکر سیستمی

 رفتار سازمانی
 

 اقتصاد برای مدیران
 

4 

 MBAدوره  
فشرده با گرایش 
مدیریت کسب و 

 کار 

 
640 

 
44 

 فناوری اطالعات در سازمان مدیریت و سازمان

 ERP-ESCM-ECRMمدل های کسب و کار الکترونیکی                مدیریت منابع انسانی

 مدیریت خدمات فناوری اطالعات حسابداری برای مدیران

 مدیریت امنیت اطالعات مدیریت استراتژیک

 کسب و کارمدیریت فرایند های  تفکر سیستمی

 IT GOVERNANCE رفتار سازمانی

 هوش تجاری اقتصاد برای مدیران

 
 و مباحث منتخب مدیریت
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 موسسه آموزش  و مشاوره دااگشنه آزاد اسالمی واحد داهاقن
 مدرییت بال اندیشه سپااهن

 

 MBAدوره های تخصصی ، کاربردی مدیریت 

 عنوان دوره ردیف
مدت دوره    

 (ساعت) 

تعداد 
 جلسات

 محتوا

 دروس تخصصی دروس پایه

7 

 MBAدوره  
فشرده با گرایش 
مدیریت زنجیره 

 تامین 

640 44 

 مبانی لجستیک و زنجیرهاصول و  مدیریت و سازمان

 طراحی سیستم های صنعتی مدیریت منابع انسانی

 مدیریت مواد و موجودی ها حسابداری برای مدیران

 طراحی انبار و اصول انبارداری مدیریت استراتژیک

 شبیه سازی سیستم های لجستیکی تفکر سیستمی

 و تخلیل و طراحی شبکهتجزیه  رفتار سازمانی

 مدل های سفارش دهی ناب سیستم اطالعات مدیریت

 
 و مباحث منتخب مدیریت

2 
 دوره فشرده 

EMBA   گرایش
 مدیریت اجرایی

640 44 

 مدیریت تکنولوژی و نوآوری مدیریت و سازمان 

 های توسعه مدیریت طرح مدیریت منابع انسانی 

 مدیریت منابع انسانی حسابداری برای مدیران

 های اطالعات مدیریت سیستم مدیریت استراتژیک 

 مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت تفکر سیستمی

 های پیچیده مدیریت سازمان رفتار سازمانی

 مدیریت عملیات سیستم اطالعات مدیریت

 و مباحث منتخب مدیریت  روش تحقیق 
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