فرم اعالم آمادگي
(دورههاي ) DBA
نام و نام خانوادگي .......................................................................................................................... :
آدرس پست الكترونيك ................................................................................................................ :
تلفن همراه.......................................................................................................................................... :
آخرين مدرك تحصيلي /رشته.................................................................................................... :
شغل................................................................................................................................... :

عنوان دوره(هاي) مورد نظر:
اولويت اول....................................................................................... . :

اولويت دوم............................................................................................ :

 متذکر ميگردد با توجه به ظرفيت پذيرش در هردوره ،به ترتيب اولويتهاي فوق الذکر ،از داوطلبين جهت مصاحبه ورودي دعوت به عمل خواهد آمد.

شرايط عمومي پذيرش:
 -1داشتن مدرک کارشناسی ارشد مورد تائید وزارت علوم و یا سازمان مدیریت صنعتی.
 -2داشتن حداقل سه سال سابقه کار
 -3دارا بودن کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه عمومی (براي آقایان)

مدارك الزم جهت ثبت نام:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-8
-7

اسكن عكس جدید  3 × 4با رزولوشن  1224*867و ذخیره آن با كدملی داوطلب
اسكن صفحه اول شناسنامه
اسكن صفحه اول گذرنامه
اسكن كارت ملی
اسكن كارت معافیت یا پایان خدمت (براي آقایان)
اسكن آخرین مدرك تحصیلی
اسكن فرم اعالم آمادگی تكمیل شده
اصل فیش واریزي :
 مبلغ 222ر222ر 1ریال به شماره حساب  83535638/23متمركزجام به نام سازمان مدیریت صنعتی  -آموزش نزد بانك ملت شعبه سازمان گستترش
)الزم به ذکر است امکان استرداد اين وجه وجود ندارد(.

اينجانب  .................................................متعهد ميگردم حائز شرايط عمومي پذيرش كه در فرم حاضر ذکر شده است ،ميباشم و جهت
ثبت نام تمامي مدارك الزم را به مسئول مربوطه تحويل نموده ام.
محل امضا داوطلب و درج تاريخ:

دوره  – DBAمشترك با دانشگاههاي فرانسه (به زبان انگليسي):

میزان شهریه222 :ر222ر 322ریال 9.222 +یورو (معادل نرخ روز بازار آزاد ارز)
روزهاي برگزاري :چهار روز در ماه به صورت متوالی روزهاي هفته از ساعت  14-22و پنجشنبه و جمعه 9 -15
رشتههاي مجاز :كلیه رشتهها
مسئول دوره  :سركار خانم درودگرفر
شماره تماس داخلی421:
دوره ( – DBAبه زبان فارسي):

میزان شهریه222 :ر222ر 495ریال
روزهاي برگزاري :یك روز در هفته که متعاقباً اعالم خواهد شد.
رشتههاي مجاز  :دارا ب ودن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد مورد تائید وزارت علوم و یا مدرک در سطح کارشناسی ارشد از سازمان
مدیریت صنعتی
مسئول دوره  :سركار خانم درودگرفر
شماره تماس داخلی 421:

* شیوه ثبت نام:
داوطلبين گرامي مي توانند با تکميل فرم اعالم آمادگي ،به يكي از دو طريق زير آمادگي خود را براي شركت در مصاحبه ورودي اعالم نمايند:

 -1ارسال يا تحويل فرم و مدارك الزم به نشاني مذكور در ذيل اين برگ
 -2ارسال فرم تكميل شده به همراه مدرك درخواستي به آدرس ايميل Postgraduateimi@yahoo.com
درصورت دريافت صحيح مدارك ،تاييديه اي به صورت ايميل براي شما ارسال خواهد شد.
الزم به توضيح است که دعوت به مصاحبه براي هر رشته ،منوط به وجود ظرفيت پذيرش در هر نوبت برگزاري خواهد بود .در صورت عدم
ظرفيت ،درخواست مزبور براي نوبتهاي برگزاري آينده به صورت رزرو در نظر گرفته خواهد شد.
 نشاني :تهران -خيابان وليعصر -نبش خيابان جام جم -سازمان مديريت صنعتي -مركز آموزش -طبقه سوم -واحد تحصيالت تكميلي
 براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفن  00234222تماس حاصل فرمایيد.

واحد تحصيالت تکميلي ودورههاي عالي مدیریت

