رسالت ،مأموریت ،اهداف و چارچوب دوره های عالی و اجرایی کسة و کار
( DBAو  )MBAاوجمه حساتداری مدیریت ایران
داًطگبُ ّبًْ ،بدّب ٍ اًجوي ّب ٍ هؤسسبت ػلوی ٍ حزفِ ایی ٍ ّوچٌیي سبسهبى ّبی تخصصیٍ ،ظبیف آهَسضی را در
سطَح هختلف ٍ ثب رسبلت ،هأهَریت ٍ اّذاف هختلف ثزػْذُ دارًذ وِ اًتظبر هی رٍد حبصل تالش آًْب ،تَسؼِ داًص
ٍ ػلَم ،ارتمبء جبیگبُ حزفِ ایی ٍ هْبرت افشایی را ثْوزاُ داضتِ است( .تجزثِ تبریخی ،ایي هَضَع را تأییذ هی ًوبیذ).
جَاهغ ٍ ثطز در طَل تحَالت تبریخی در راستبی تىبهل خَد ،تبریخچِ ٍ تجزثیبت لبثل تأهلی را ثِ ػٌَاى دستبٍرد
هؼزفی ًوَدُ است ٍ .هَجت گزدیذ وِ تحَالت را در حَسُ ّبی هختلف اس جولِ التصبد ٍ وست ٍ وبر ثِ گزٍُ ّبی
هختلف دستِ ثٌذی ًوَد ٍ حبصل ایي تحَالت در ّشارُ سَم ،تحت ػٌَاى"التصبد ٍ وست ٍ وبر داًص ثٌیبى"
ًبهگذاری ضذُ است .طجمِ ثٌذی فَق ،اس یه طزف حبصل تحَالت ػلوی ػلَم ٍ داًص ّبی هختلف ثبالخص ػلن
التصبد ٍ هبلی ٍ رضتِ ّبی ٍاثستِ ثِ آى ًظیز داًص حسبثذاری ٍ اس طزف دیگز ثز تحَالت ٍ تىبهل ایي ػلَم اثزگذار
ثَدُ است .اس جولِ ًتیجِ ایي اثزات ٍ تؼبهالت هی تَاى ثِ تغییز رسبلت ،هأهَریت ٍ اّذاف آهَسضی ػلَم تَسط
ًْبدّبی هتَلی اضبرُ وزد:
 -1داًطگبُ ّب ،ثطَر ثٌیبدیي هسئَلیت تَسؼِ ػلَم را ثزػْذُ گزفتٌذ ٍ پیطزاى ایي ػزصِ گزدیذًذ ٍ ضیَُ ّبی
آهَسضی ایي ًْبدّب ،داوش پایٍ ي ريیکرد آن علم محًر هؼزفی ٍ هسئَلیت اػطبی درجِ آوبدهیه (هذرن)
ًظیز وبرداًی ،لیسبًس ،فَق لیسبًس ٍ دوتزی تخصصی را ثزػْذُ گزفتٌذ.
 -2سبسهبى ّبی تخصصی ،رسبلت ٍ هأهَریت ٍ ٍظیفِ ،هْبرت افشایی هخبطجبى ٍ وست ٍ وبر را ثزػْذُ گزفتٌذ
ٍ ضیَُ ّبی آهَسضی ایي ًْبدّب ،مُارت پایٍ ي ريیکرد آن فه محًر تؼییي ضذُ ٍ هسئَلیت اػطبی
گًاَیىامٍ فىی ي حرفٍ ایی را ػْذُ دار ضذًذ.
تحَالت التصبد ٍ وست ٍ وبر داًص ثٌیبىً ،مصبى ّبی دٍ ضیَُ هذوَر را حست ًَع ًیبس در ایي ػزصِ ٍ تغییز تمبضب
در جْت حزفِ ایی ًوَدى وست ٍ وبر ثِ هٌظَر خلك ارسش ٍ ثزٍت ٍ ثمبء را آضىبر وزد وِ ثبیستی ضیَُ ٍ رٍیىزد
دیگـزی را ثزای پبسـخ ثِ ایي تحَل در وست ٍ وـبر تؼـزیف ًوَد ٍ ًیبس ثِ ًْبدّبی جـذیذ در ایي ضزایـط است.
ضىل گیزی اًجوي ّب ٍ هؤسسبت آهَسضی ٍ پژٍّطی حزفِ ایی ،حبصل ایي تحَالت ثَدُ است ٍ .ضیَُ ّبی آهَسضی
ایي ًْبدّب ،داوش ي مُارت پایٍ ي ريیکرد آن حرفٍ ایی مدار ي تًان افسا معرفی شد ٍ هسئَلیت اػطبی گًاَیىامٍ
حرفٍ ایی مبتىی بر داوش َمراٌ با ارتقاء مُارت ي تًاومىد سازی را عُدٌ دار شدود ٍ .ثز ایي اسبس ٍ جْت تحمك
اّذاف فَق الذوز وِ هتفبٍت تلمی ضذُ ٍ هأهَریت جذیذ جْت رفغ ًمصبى ٍ پز وزدى خالء وبروزد داًطگبُ ّب ٍ
هؤسسبت هْبرتی ،آهَسش هذیزیت ػبلی ٍ اجزایی وست ٍ وبر ( )MBA ٍ DBAدر ػلَم هختلف اس جولِ ػلَم هبلی ٍ
حسبثذاری ،ظَْر یبفت.
اوجمه حسابداری مدیریت ایران ّوزاُ ٍ ّوگبم ثب ایي تحَالت ثٌیبدیي ،ثزگشاری دٍرُ ّبی حزفِ ایی ػبلی را در
حَسُ تخصصی خَد در دستَر وبر لزار داد ٍ ثب ًگزش ًَیي ،ضوي پزّیش اس ضیَُ ٍ رٍیىزد هحض داًطی (آوبدهیه) ٍ
ضیَُ ٍ رٍیىزد هحض هْبرتی (في افشایی) ،ثِ ضیَُ ایی تزویجی ٍ ٍالغ گزا ،یؼٌی ضیَُ ٍ رٍیىزد داًطی -هْبرت افشا
را ،هذًظز لزار داد ٍ چبرچَة اجزایی دٍرُ ّبی  MBA ٍ DBAحَسُ ّبی تخصصی خَد را ،طزاحی ٍ تذٍیي ًوَد.
بىابزایه اوجمه بز خًد فشض می داوذ ،ضمه آگاَی بخطی بٍ داوطپذیزان ایه ديرٌ َاَ ،مگام با ضزایط ياقعی کسب ي
کار داوص بىیان اس اساتیذی بُزٌ گیزد کٍ تًاوایی ي قابلیت آمًسش تخصصی ي حزفٍ ایی تعزیف ضذٌ را داضتٍ باضىذ ي
داوطپذیزان را با اَذاف ديرٌ آضىا ومایىذ کٍ مًجب رفع سًء بزداضت اس ایىگًوٍ فعالیت َای آمًسضی گزدد.

ّوزاّی ٍ ووه َّضوٌذاًِ داًطپذیزاى ثب اًجوي ،ثز ویفیـت تحمـك ،رسبلت ،هأهَریت ٍ اّـذاف دٍرُ ،ػویمبً ،هؤثز
هی ثبضذ.
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