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توسط دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی  "مدیریت ارشد کسب و کار در کشتیرانی و لجستیک دریایی
دوره مطابق با ضوابط مقررشده از سوي این . شودمی

مدرك پایان دوره . گرددمیداردهاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجراء 
 .صادر خواهد شد) تکنیک تهرانپلی(هاي الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 سرفصل دوره آموزشی

  

  ردیف  عنوان درس
  مدیریت منابع انسانی

  المللو مالیه بین مالیمدیریت منابع 
  مدیریت استراتژیک
   مدیریت ریسک و بیمه

  المللیانتقال فناوري و قراردادهاي تجاري بین
   یالمللاصول و فنون مذاکرات بین
  المللیبازاریابی و فروش بین
  بیمه دریایی
  حقوق دریایی

    نقش تجارت دریایی در اقتصاد
   لجستیک عملیات دریایی و

   هاي دریایینامه ها و کنوانسیونیینآ
    نگاهی به آینده کشتیرانی

  :مجاري زیر پیگیري الزم را به عمل آورند
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مدیریت ارشد کسب و کار در کشتیرانی و لجستیک دریایی
می امیرکبیر با همکاري مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران برگزار

داردهاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجراء ـاوري و همچنین استانــات و فنـ
هاي الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر آموختگان از سوي مرکز آموزش

، )یک سال تحصیلی(دو نیمسال تحصیلی : طول دوره آموزشی
 ساعت کالس 300درس تخصصی و حدود 

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی 
 )تکنیک تهران

 )مجازي( الکترونیکی

و  01/04/1400نیمسال اول از : زمان برگزاري دوره آموزشی
/08/1400 

 نفر 30: ظرفیت پذیرش دوره آموزشی

آموخته دانش: کننده در دوره آموزشیشرایط داوطلبین شرکت
 هاي مرتبطدر یکی از رشته) حداقل در مقطع کارشناسی

  بیست میلیون تومان: شهریه دوره آموزشی
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مجاري زیر پیگیري الزم را به عمل آورندطریق مندان جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند از 
  grad.mte@aut.ac.ir: نشانی الکترونیکی

64543120 ،64543121  

  

 
مدیریت ارشد کسب و کار در کشتیرانی و لجستیک دریایی"آموزشی  ورهد

امیرکبیر با همکاري مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران برگزار
ـقـوم، تحقیـوزارت عل
آموختگان از سوي مرکز آموزشدانش

طول دوره آموزشی ·
درس تخصصی و حدود  13

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی : محل آموزش ·
تکنیک تهرانپلی(امیرکبیر 

الکترونیکی :شیوه آموزش ·

زمان برگزاري دوره آموزشی ·
/15نیمسال دوم از 

ظرفیت پذیرش دوره آموزشی ·

شرایط داوطلبین شرکت ·
حداقل در مقطع کارشناسی(

شهریه دوره آموزشی ·

مندان جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند از عالقه
ü نشانی الکترونیکی
ü 64543120: شماره تلفن
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