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نوهايایدهباجوانانتوسطوکمسرمایه يبامعموالً کهنوپاوکارهايکسبهمانیا)start-up(آپاستارت
وسبکدنیاياخیر،دهه يدودرمی شوند،اندازيراهوطراحیفناورانهوخدماتیوصنعتیمختلفزمینه هايدر

Knowledge(بنیاندانشوکارهايکسبمعموالً آپ ها،استارت.داده اندتغییرراکار based(تالشکههستند

یتموفقضامنهمینوهستندمحورایدههاشرکت این.کنندایجادافزودهارزش،سرمایهترینکم بادارند
هیچدرحاضرحالدرکههستندمحصوالتیوخدماتدهندهارائهمعموالشرکتهااین.استآن هاازبسیاري،

شکالتموموانعدچارهاایدهبازاریابییاوبازارتست؛تأسیسطولدرهاآپاستارت.شودنمیارائهبازارکجاي

عالهکاستضروريبنابراین.کردخواهدمواجهشکستباراانهانشوندمدیریتچنانچهکهبودخواهدزیادي
تجاري،پردازيایدههايزمینهکلیهدرراآپاستارتراهبريومدیریتیهايمهارتبتوانندحوزهاینبهقمندان

پلتوهاربست،مالیتأمین،خدماتومحصوالتفروشوبازاریابیوکارکسبمدلهاي،سازيتیم،ایدهسازي

بهرا،آنهاهتوسعواندازيراهطولدروکردهکسب....ونآسازيیکپارچهواستراتژيتدوین،تکنولوژيهايفرم

..گیرندکار

MBA ؟استارت آپ چیست



پرریسکمشاغلصاحباننوپاکارآفرینان

مدیریتیهايمهارتمدرسان مدیریتحوزهمشاوران

MBA نیاز چه اشخاصی است ؟آستارت آپ



وکسبکاربرديمباحثرويبرتمرکز
بقهطنظريمباجثبرتمرکزجايبهکار

شدهبندي

کارآفرینیخالقیتپرورش

سبکزمینهدرموجوددانشوتحقیقاتکاربردنبه
تحقیقاتودانشتوسعهوخلقجايبهکارو

هاایدهدركویابیایدهامکان

جايبهسازمانیهايعارضهومسائلحلتوانایی
نظريتحقیقاتبرتمرکز

کاروکسبطرحنوشتن

در چیست ؟Masterو MBAتفاوت 



شرط ورود به دوره چیست ؟

تحت وزارت علوم) کلیه رشته ها(مدرك کارشناسی 

ثبت نام در زمان مقرر

قطعه عکس2کپی کارت ملی، شناسنامه، آخرین مدرك، 
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گواهینامه پایان دوره

ز دانشکده در صورتیکه دوره با موفقیت به پایان رسانیده شود، گواهینامه پایان دوره ا
.  طا خواهد شدکارآفرینی که به تائید دانشگاه تهران رسیده و قابل استعالم می باشد، اع

.هستمتهرانی _دانشگاهیکمن #



دیگر اطالعات

)3001401401102واریزشناسهبا(شباشماره

07801200000000052254035IR

دانشگاهشعبهملتبانک5225403533:حسابشماره

.)استالزامیفیشاصلتحویل(3001401401102:واریزشناسهبا

تهراناهدانشگدانشجویانوالتحصیالنوفارغبرايتخفیفدرصد10

روزهايدروباشدمیساعت350دورهمجموعه

.میگرددبرگزار13الی9ساعتازجمعهو18الی12ساعتازپنجشنبه



استارت آپ MBAواحد هاي دوره  



دکتر عبدالرضا حافظی

DBA از امریکا

دکتر حسن درگاهی 
دکتراي اقتصاد از انگلستان

دکتر محمدرضا نظري
دکتراي مدیریت استراتژیک

از انگلیس

دکتر هومن تصدیقی
دکتراي فناوري اطالعات
از دانشگاه شیزوکا ژاپن

دکتر عطااله همایون
DBA از فرانسه

فرانسهاز دکتراي مدیریت 

علی اکبر جعفري
ارشد حسابداري از دانشگاه

شهید بهشتی

دکتر فرهاد بیات
دکتراى حقوق خصوصى

از دانشگاه تهران

مهندس فرزین فردیس

MBAاز دانشگاه شریف

بهنود اهللا وردي
دکتري حرفه اي 

کسب و کارمدیریت 

دکتر نادر سید امیري 
پست دکتري از دانشگاه 

البرگ دانمارك

استاد وحید آزادمنش

MBA بین المللى از
دانشگاه کارلتون

دکتر رحیم محترم
المللدکتراي بازاریابی بین 

تهراندانشگاه از 

محسن برزگر خلیلیدکتر

بین الملل کارآفرینى 



دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران

، )شانزدهم (کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم : درسآ
زاددانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دفتر دوره هاي آموزش آ
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