رشته مدیریت بازرگانی چیست؟

هقذهِ:
هذیزیت ثبسرگبًی اس هْوتزیي ثخص ّبی هذیزیت ضزکت ّبی تجبری است سهبًی یک
ضزکت هی تَاًذ ثیي خَد هطتزیبى ٍ خزیذاراًص ارتجبط تجبری خَثی ثزقزار کٌذ کِ یک
هذیز ثبسرگبًی هَفق داضتِ ثبضذ  .فزدی کِ هذیزیت ثبسرگبًی یک ثٌگبُ اقتصبدی را ثِ
ػْذُ هی گیزد در جذة هطتزیبى ٍ ػزضِ ٍ هؼزفی صحیح ٍ اصَل هحصَل یب خذهبت
یک ضزکت تالش هی کٌذ ٍ ثِ طَر طجیؼی هذیز ثبسرگبًی فزدی است کِ ًقص اسبسی در
سَد ٍ سیبى ضزکتْب دارد  .دٍرُ کبرضٌبسی هذیزیت ثبسرگبًی یکی اس دٍرُ ّبی تحصیلی
آهَسش ػبلی است ٍ ّذف اس تطکیل ایي دٍرُ آهَسش ًیزٍی اًسبًی هتخصص هَرد ًیبس
سبسهبًْب ،ادارُ ّب ،هَسسِ ّب ٍ ضزکتْبی دٍلتی ٍ خصَصی در سهیٌِ ثبسرگبًی ثب ٍظبیف ٍ
ّذفْبی گًَبگَى در سطَح کبرضٌبسی هی ثبضذ.

ّذف رضتِ:
ّذف اس ایي رضتِ ػجبرت است اس  :آضٌبیی دقیق ثب ٍظبیف اسبسی سبسهبًْبی ثبسرگبًی ،
افشایص هْبرت ٍ تَاًبیی داًطجَیبى در ضٌبخت هسبئل هجتٌی ثِ هذیزیت  ،جوغ آٍری ٍ
تجشیِ ٍ تحلیل اطالػبت هزثَط ثِ ّز یک اس ایي هسبئل  ،ارسیبثی راُ حلْبی هختلف در
هَرد ّز هسألِ ٍ تصوین گیزی ٍ اجزای تصوویوبت هتخذُ .

صٌؼت ٍ ثبسار کبر:
فبرؽ التحصیالى ایي رضتِ ثب آگبّی ٍ ضٌبختی کِ اس سبخت سبسهبى ،تئَریْبی هذیزیت ٍ
سبسهبًذّی ٍ تکٌیکْبی هختلف تصوین گیزی دارًذ قذرت حل هطکالت را پیذا هی کٌٌذ ٍ
ّوچٌیي ػالٍُ ثز داًص ًظزی ثب کبرثزدّبی ایي رضتِ ًیش آضٌب هی ضًَذ .فبرؽ التحصیالى
هذیزیت ثبسرگبًی هی تَاًٌذ در هؤسسبت ثبسرگبًی ،اهَر دفتزی هبًٌذ :تذارکبت ،ادارُ اهَر
کبرگشیٌی ،اهَر هبلی ،ثبساریبثی هطغَل ثِ کبر ضًَذ.

گزایطْبی هختلف:
ایي رضتِ دارای گزایصّبی هختلفی هی ثبضذ کِ ػجبرتٌذ اس  :ثبساریبثی  ،سیبستگذاری
(استزاتژیک)  ،ثبساریبثی ثیي الولل  ،تحَل سبسهبى ی  ،هبلی ،ثیوِ ،ثبسرگبًی ثیي الولل ٍ ...

ٍاحذّبی درسی در داًطگبُ:
جوغ تؼذاد ٍاحذّبی درسی ایي رضتِ ٍ 23احذ ثَدُ ٍ ٍ 4احذ اس آى هزثَط ثِ پبیبى ًبهِ
هی ثبضذ .توبهی درسْبی ایي گزایص دٍ ٍاحذی ثَدُ ٍ داًطجَ ثبیذ  44درس داًطگبّی را
ثگذراًذ .اس هجوَع درسْبی ایي رضتِ ٍ 4احذ درس هذیزیت پیطزفتٍِ 4 ،احذ تحلیل
آهبری ٍ تحقیق در ػولیبت ٍ هبثقی آى درٍس اختصبصی ایي رضتِ در سهیٌِ آضٌبیی ثب
تجبرت ٍ کست ٍ کبر ،هجبحث استزاتژیک سبسهبًی ٍ هذیزیت ثبسار هی ثبضٌذ.

آیٌذُ ضغلی:

فبرؽ التحصیالى ایي رضتِ ثب تسلط ثِ هجبحث هزثَط ثِ ثبسار ،هجبحث تذٍیي استزاتژیْبی
سبسهبًی ،ضٌبخت هطتزیبى ٍ ًحَُ ارتجبط ثب آًْب ،ضٌبخت فزایٌذّبی فزٍش ،ثبساریبثی ٍ
خذهبت ثِ هطتزیبى سهیٌِ السم جْت استخذام در ٍاحذّبی ثبسرگبًی سبسهبًْب را داضتِ ٍ
ًسجت ثِ سبیز گزایص ّبی هذیزیت ثب تَجِ ثِ ًجَد رضتِ ای جبیگشیي اس ثبسار کبر هٌبسجی
ثزخَردارًذ .ضوي ایٌکِ داًطجَیبى ایي رضتِ ثب تَجِ ثِ ضٌبخت کبفی اس کست ٍ کبر ٍ
ًحَُ ایجبد تجبرت هَفق ضبًس سیبدی ثزای هَفقیت در حیطِ کبر آفزیٌی ٍ تطکیل کست
ٍ کبرجذیذ دارًذ.

ثبسار کبر:
فبرؽ التحصیالى ایي رضتِ ثِ خَثی هی تَاًٌذ در سطح هذیزاى اجزایی در سبسهبًْبی
ثبسرگبًی  ،صٌؼتی ٍ دٍلتی ثِ کبر اضتغبل ٍرسًذ ٍ یب در سوت هطبٍر هذیزیت اًجبم ٍظیفِ
ًوبیٌذ  .اًتظبر هی رٍد ایي فبرؽ التحصیالى پس اس کست تجزثیبت کبفی ثتَاًٌذ هسئَلیتْبی
ثیطتزی را در سطَح ثبالی سبسهبى ػْذُ دار ضًَذ  .ػالٍُ ثز ایي  ،فبرؽ التحصیالى ایي
دٍرُ هی تَاًٌذ در کبرّبی پژٍّطی ٍ تحقیقبتی کِ اهزٍس در هَسسبت ثشرگ اّویت سیبدی
ثزخَردار است  ،هطغَل ثکبر ضًَذ .

