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نقشه راه یک مشاور
مدیریتمشاورهMBAسمینار آشنایی با 

1400اسفندماه 

محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت
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دانشکده مدیریت

To MBA, or not to MBA?
MBA (Master of Business Administration)

زمانی برای شما  MBAدوره 
مناسب است که با دالیل درست

.وارد آن شوید

برای آینده شغلی خود را آماده کنید•
برای کشف صنایع یا عملکردهای جدید•
برای تسریع در مسیر شغلی خود•
خودبرای گسترش و تنوع بخشیدن به شبکه•
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Consulting

Finance/
Accounting

Health care/
Pharma

Products 
and services

Technology

95%
76%

83%
75%

98%
95%

96%

82%

96%
89%

2020 2021

Source: www.statista.com/



4Source: www.consultancy.org/دانشکده مدیریت

https://www.consultancy.org/
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سایز بازار صنعت مشاوره
مدیریت در امریکا نرخ 
رشدی سریع تر از کل 

.اقتصاد این کشور را دارد

مشاوره مدیریت در آمریکا 
جایگاه سوم سهم بازار در 

را صنایع خدمات حرفه ای
دارد و سی و نهمین صنعت 

.بزرگ در کل آمریکاست

دانشکده مدیریت
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چهار کارکرد مشاوره

Information

Expertise

Insight

Execution

دانشکده مدیریت
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خدمات 
پس از 
فروش

لجستي
ك به 

سمت 
داخل

عملیات 
تولید

بازاریاب
ي و 

فروش

لجستي
ك به 

سمت 
خارج

زیرساخت شركت
مدیریت منابع انساني

توسعه تكنولوژي
تأمین و تداركات

فعالیت هاي اصلی

فعالیت هاي 
پشتیباني

زنجیره ارزش در صنایع تولیدی

دانشکده مدیریت
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مشاوره چگونه ارزش خلق می کند؟
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تعریف 
مسئله

تولید 
بدیل ها

ارزیابی 
بدیل ها

ارزیابی 
راه حل

پیاده سازی 
راه حل

خلق ارزش در صنعت مشاوره
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های دانشی در  تحلیل کسب و کار بر ارتباط بین حوزه
BABOKمبنای 

دانشکده مدیریت
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.هر زمینه کسب وکاری و هر کسب وکار و شرکتی، ویژه است▪
آزادی انتخاب جایی که می خواهید کار کنید، تیمی که با آن ها می خواهید کار کنید و کاری که می خواهید انجام دهید▪
می توانید از مهارت، تخصص، دانش و خبرگی که دارید استفاده کنید و از آن لذت ببرید▪
کنترل روی میزان درآمدتان▪
شانس انجام کاری که بیشتر معنی دار است و منجر به ایجاد تغییری در جهان می شود▪
فرصتی برای سفر▪
فرصتی برای حل چالش های پیچیده تر و هیجان انگیزتر▪
فرصت یادگیری و رشد▪
قابلیت زندگی در مناطق مختلف▪

چرا باید مشاوره مدیریت شوید؟
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اطبین این دورهمخ

کارشناسان و
تصمیم سازان 

فعاالن صنعت مشاوره 
مدیریت

دانش آموختگان آماده 
ورود به بازار کار

مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره شرکت ها

عالقمندان به کار 
فری لنس در حوزه مشاوره 

مدیریت

افراد عالقمند به استفاده از 
رویکرد حل مسئله در حل 

مسائل زندگی کاری و شخصی
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مشاوره مدیریت در یک نگاه MBAدوره 

مدت
آموزشساعت 250

گواهینامه
دانشگاه تهران

مدیر علمی دوره
دکتر محمد ابویی اردکان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
بخش های دوره

پنج ماژول

پیش نیاز شرکت در دوره
سال سابقه کار 3دارا بودن مدرک کارشناسی و 

یا
ردارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و حداقل یک سال سابقه کا

و
قبولی در آزمون و مصاحبه ورودی
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مشاوره مدیریت در یک نگاه MBAدوره 

هثبت نام اولی
اطالع رسانی 

خ منابع و تاری
آزمون

دعوت به 
مصاحبه

پذیرش و ورود به
جمع مدرسه 

مشاوره
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Main 
Course

s

SIPS

Case 
Studies

Managerial 
Games

Sprint Assignments

Coaching 
Sessions

Field 
Learning

Tracks Gathering

Consultant 
Talk

Projects

Study 
Group

Evaluation

Management 
Consultant 

Club

مشاوره مدیریت MBAارکان 
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مشاوره مدیریت  MBAمسیر یادگیری شما در

Gathering

Main Course

Coaching Session

SIP

Project

Field Learning

Study Group

Managerial Games

Main course

Case Studies

Study Group

Consultant Talk

SIP

Field Learning

Evaluation

Managerial Games

Main course

Case Studies

Study Group

Consultant Talk

SIP

Field Learning

Coaching Session

Main course

SIP

Managerial Games

Evaluation

Tracks

Main course

SIP

Coaching Session

Gathering

Field Learning

Module
1

Module
2

Module
3

Module
4

Module
5
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برنامه مدرسه مشاوره

دانشکده مدیریت

پروژه کارورزی آموزش

شبکه سازی
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THANK 
YOU!

دانشکده مدیریت


