مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال  3111به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی ،در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با
همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد .سپس این رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور

گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی ،آزاد و پیام نور ارائه می گردد.
هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی  ،افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در
شناخت مسائل مبتنی به مدیریت  ،جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به هر یک از این مسائل  ،ارزیابی راه حلهای
مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات اتخاذ شده  .رشته مدیریت بازرگانی شامل مدیریت مالی ،مدیریت
تحول ،بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی ،روابط انسانی ،فنون تجزیه و تحلیل سیستمهاي اطالعاتی و امور مالی واقتصادی
برای نیل به اهداف ذیل دایر شده است:

·

افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت ،جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به

هر یک از این مسائل ،ارزیابی راه حلهاي مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای آن؛

·

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانها و مؤسسات بازرگانی ـ تجاری و صنعتی؛

·

افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی ،اقتصادی ،تکنولوژی و سیاسی و

تطبیق برنامههاي سازمان با شرایط جدید؛

·

ایجاد زمینه الزم برای رشد فردی و حرفه ای.

آینده شغلی :فارغ التحصیالن این رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار ،مباحث تدوین استراتژیهای سازمانی ،شناخت مشتریان و
نحوه ارتباط با آنها ،شناخت فرایندهای فروش ،بازاریابی و خدمات به مشتریان زمینه الزم جهت استخدام در واحدهای بازرگانی
سازمانها را داشته و نسبت به سایر گرایش های مدیریت با توجه به نبود رشته ای جایگزین از بازار کار مناسبی برخوردارند .ضمن
اینکه دانشج ویان این رشته با توجه به شناخت کافی از کسب و کار و نحوه ایجاد تجارت موفق شانس زیادی برای موفقیت در حیطه

کارآفرینی و تشکیل کسب و کار جدید دارند .
فارغ التحصیالن این رشته به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی ،صنعتی و دولتی به کار اشتغال
ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند .انتظار می رود این فارغ التحصیالن پس از کسب تجربیات کافی بتوانند
مسئولیتهای بیشتری را در سطوح باالی سازمان عهده دار شوند .عالوه بر این ،فارغ التحصیالن این دوره می توانند در کارهای
پژوهشی و تحقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است ،مشغول بکار شوند.

گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایشهای مختلفی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات (مصوبه مورخه  42تیر 3132
شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی) عبارتند از :بازاریابی  ،بازرگانی (بازاریابی )بین المللی ،
تجارت الکترونیکی  ،مدیریت استراتژیک  ،بازرگانی داخلی و کارآفرینی ، .مالی ،بیمه و تحول گرایشهای رشته بازرگانی است

