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مدیریت عالی کسب و کار
گرایش تربیت مدیر و مشاور مالی

Doctorate Of Business Administration

"اعطای مدرک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "



برای کسب و کارتان پولساز و ارزش آفرین باشید

DBA ( Doctorate Of Business Management)

مدیریت عالی کسب و کار با رویکرد مالی به شما کمک می کند که به مدیری عالی در کسب و کار خود تبدیل  
.شوید

گواهینامه پایان دوره مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و دریافت این مدرک نشان می دهد که  
.شما در حوزه تخصصی خود دارای شایستگی باالیی هستید



Money Talks پول همیشه در سازمان حرف اول را میزند 

.مسائل مالی و پول یکی از مهمترین مباحث در هر سازمانی هست
مدیران مالی وظیفه نظارت بر تیم مالی، دارایی ها، تحلیل داده ها، اراءه مشاوره مالی، برنامه ریزی برای سود 

.را بر عهده دارند.... آوری، مدیریت بودجه و 

ر مالی را دریافت می نمایند در سازمان ها یا شرکت ها پست های مدیریتی باال را ب DBAافرادی که گواهینامه
.عهده می گیرند

DBAایه، مدیرعامل شرکت های بیمه، کارگزاری، تامین سرم: مالی طیف گسترده ای از مشاغل را شامل می شود
اور  تحلیلگر ارشد مالی، مدیر امور مالی، مدیر حسابداری، مدیر امور اعتبارات، معامله گر حرفه ای بورس، مش

...... .مالی، تحلیلگر بودجه ، مدرس دوره های مالی و 



مخاطبان دوره

مدیران مالی و حسابداران•
کارشناسان حوزه مالی و شرکت های تأمین سرمایه/ مدیران•
ه و مدیران ارشد و میانی مؤسسات مالی مانند بانک ها، شرکت های کارگزاری، مؤسسات بیم•

.شرکت های سرمایه گذاری
.فعاالن بازارهای سرمایه و بورس•
.فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی و ارشد رشته های حسابداری و مدیریت•
، حسابداری و بورسMBAفارغ التحصیالن دوره های •



سرفصل های دوره

حسابداری مدیریت•
اقتصاد مدیریت•
مدیریت مالی مقدماتی•
قانون کار و حسابرسی تامین اجتماعی•
مبانی مدیریت استراتژیک•
مدیریت مالی پیشرفته•
مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و کاال•
رمزارزها و سرمایه گذاری در بازارهای مجازی•
قانون مالیات و آیین دادرسی مالیاتی•
تجزیه و تحلیل صورت های مالی•
تهیه طرح های توجیهی و اقتصادی با •
روش های تامین منابع مالی•
قانون تجارت و مبانی حقوقی قراردادها•
پروژه نهایی•



تیم اساتید دوره جامع مدیریت حرفه ای کسب و کار
DBA

استاد شادمان امینیدکتر ایرج سلطانی

دکتر مستولی زادهدکتر اسماعیلیان

دکتر محمدرضا سماعیدکتر ناصر ریاحی نسب



تیم اساتید دوره جامع مدیریت حرفه ای کسب و کار
DBA

دکتر اسدی
دکتر یاوری فرد

استاد حسین زاده



مزایای شرکت در دوره

تیم اساتید مجرب شامل مدیران با تجربه و اساتید دانشگاه•
فناوری اعطای گواهینامه پایان دوره مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و •

قابل ترجمه ویژه مهاجرت
هزینهکمترین با صرف    DBAتحصیل تا سطح عالی •
برقراری روابط کاری با سرمایه گذاران و کارآفرینان •



توانمندی های فارغ التحصیالن

تسلط به شیوه های جدید سرمایه گذاری در بازارهای مجازی•

کسب سود از طریق سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار•

جذب سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز کسب و کار•

اعیتسلط کامل به امور مالیاتی و قوانین کار و بیمه تامین اجتم•

تجزیه و تحلیل و مدیریت مالی کسب و کار•

به حداکثر رساندن سود سهامداران شرکت•

شناسایی و ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری•




