نجم
موسسه آموزش ااتق بازرگانی تهران با هم کاری ا ن حسابدا ری اریان ربگزار می کند

دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار ) (DBAبا گرایش حسابداری

DBA
(Doctor of Business Administration in
)Accounting

دی 99

0

مقدمه
جامعه شناسان توسعه معتقدند که نیروی انسانی اندیشمند و کارا ،اساس ثروت ملت ها و دولت هاست و
غنی سازی انسان ها مهمترین گام برای دست یافتن به توسعه اقتصادی مستمر در هر کشور است .در
گذشته بسیاری از استادان و دانش آموختگان بعد از طی مراحل مختلف علمی و اخذ مقاطع تحصیلی ،خود
را از خواندن و مطالعه بی نیاز می دیدند .در دنیای امروز حتی استادان در فاصله های کوتاه زمانی ،نیاز به
بروز کردن دانش خود دارند .چرا که دانش دیروز ،برای امروز نیست .سرعت و حجم تولید اطالعات جدید
غیر قابل تصور ،باالست و این برای فردی که آموختن را نیاموخته است به راستی نگران کننده است.
هدف دوره


تربیت نیروی ان سانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه ک سب و کار و نیز به سازی عملکرد فعلی
حسابداران در این حوزه.



ارتقاء دانش و شایستگی های نظری و کاربردی مدیریتی ،حسابداری و حسابرسی و تجهیز آنان
به مهارت های تحلیلی و کاربردی به منظور پاسخخخگویی اثربخش به نیازهای کسخخب و کار در
سطوح ملی و بین المللی.
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ارتقاء قابلیت های تحلیلی و کاربردی و بکارگیری آن در تحلیل و تعدیل مشخخخکالت چندبعدی
محیط های کسب و کار.



ت سلط به ا صول اجرایی مدیریت با توجه به تاثیرات فرآیندهای مدرن ک سب و کار در ع صر
حاضر و بخصوص ایران



تلفیق دانش حسابداری و کسب و کار و ایجاد توانایی در مدیریت موفق فرآیندهای کسب و کار



ت سلط بر سی ستم ها و روش های پی شرفته مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت و
راهبری بنگاه های اقتصادی گسترده و پیچیده



ایجاد نگرش صحیح ن سبت به تواناییها و قابلیتهای فناوری های جدید و دانش ح سابداری و
مالی و تسلط بر الزامات و پیش نیازهای الزم برای بکارگیری موثر و بهینه اینگونه فناوری ها



آ شنایی با فر صت های جدید ا شتغال و کارآفرینی با ا ستفاده از فر صت های ایجاد شده تحت
تاثیر انقالب دیجیتال (کارآفرینی دیجیتالی)
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محتوای دوره
این دوره عالی شامل  7درس بوده و آزمون هر درس ،به تنهایی از سؤاالت کتبی یا تجربی و شفاهی و یا
ترکیبی از آنان می باشد.
نمره قبولی در هر درس  14می باشد.
گذراندن کلیه دروس با حداقل نمره  14در هر درس ،منجر به فارغ التحصخخخیلی از دوره و دریافت
گواهینامه )Doctor of Business Administration (In Accounting

یا Doctor of

) Business Administration (In Financeمی گردد.
 معدل شرکت کنندگان برای فارغ التحصیل شدن در این دوره عالی ،حداقل  15می باشد.
حداقل شرایط شرکت کنندگان
)1
)2
)3
)4

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا حسابدار رسمی
داشتن سابقه کار مرتبط (مدیریتی ،حسابداری ،حسابرسی و یا مالی)
آشنایی به زبان انگلیخسی
موفقیت در مصاحبه ورودی

گواهینامه
این دوره ،طبق بند  4ماده  5اسخخاسخخنامه انجمن حسخخابداری ایران ،مصخخوب وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری برگزار می شخخود و گواهینامه از سخخوی انجمن حسخخابداری ایران و اتاق بازرگانی تهران صخخادر می
گردد.
مدت دوره
یکسال
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زمان برگزاری کالس ها
حداقل یک نیم روز و حداکثر دونیم روز در هفته
شهریه دوره
کل مبلغ شهریه  240.000.000ریال می با شد که در  4ق سط ب صورت چک به شرح زیر در ابتدای
دوره دریافت می شود ( :چک متعلق به خود شخص و نام ثبت نام کننده در دوره  DBAروی برگه چک
نوشته شده باشد )
تاریخ چک

مبلغ

1399/11/30

 65.000.000ریال

1400/03/30

 55.000.000ریال

1400/06/30

 55.000.000ریال

1400/09/30

 65.000.000ریال

هیأت علمی گروه (مدیریت ،حسابداری ،اقتصاد و حسابرسی):
 -1دکختخر علخی ثخقخفخی

 -6دکتر عباس هشی

 -2دکتر علی اکبر عرب مازار

 -7دکتر ایخرج هشی

 -3دکختخر ایخرج نخوروش

 -8دکتر حسن همتی

 -4دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

 -9دکتر حسنعلی قنبری

 -5دکختخر ناصخر پخرتخوی

 -10دکتر رمضانعلی رویایی

 به عالوه دو نفر از اتاق بازرگانی تهران
مصاحبه توسط حداقل  2نفر از افراد فوق انجام می شود.
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دروس
 )1اقتصاد کالن
 )2مدیریت مالی پیشرفته
 )3اخالق حرفه ای
 )4نظریه های حسابداری
 )5حسابرسی پیشرفته
 )6حسابداری مدیریت
 )7بازار پول و سرمایه
 )8مباحث جاری مالیاتی
 )9مباحث جاری قوانین کار
 )10سمینار (مدیریتی یا مالی یا حسابداری)
*  7درس از  10درس فوق ،حسب گرایش  DBAو به تشخیص گروه علمی ارائه خواهد شد.
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