مدیریت بازر گانی کارشناسی
مقدمه:
مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و
خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد  .فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه
اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تالش می کند و
به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد  .دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از
دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ،اداره ها،
موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.
هدف رشته:
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 متخذه

آینده شغلي:
فارغ التحصیالن این رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار ،مباحث تدوین استراتژیهاي سازماني ،شناخت مشتریان و نحوه ارتباط
با آنها ،شناخت فرایندهاي فروش ،بازاریابي و خدمات به مشتریان زمینه الزم جهت استخدام در واحدهاي بازرگاني سازمانها را داشته
و نسبت به سایر گرایش هاي مدیریت با توجه به نبود رشته اي جایگزین از بازار کار مناسبي برخوردارند .ضمن اینکه دانشجویان
این رشته با توجه به شناخت کافي از کسب و کار و نحوه ایجاد تجارت موفق شانس زیادي براي موفقیت در حیطه کار آفریني و
تشکیل کسب و کارجدید دارند.
نقش و توانایی یا کارایی
الف -فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با اطالعات وسیعی که در زمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی،
روابط انسانی ،امور مالی و اقتصادی پیدا می کنند ،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.
ب – انتظار می رود که این فارغ التحصیالن پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح باالی سازمان
عهده دار گردند.
ج -عالوه بر این فارغ التحصیالن این دوره می توانند رد کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروزه در موسسات بزرگ از اهمیت
زیادی برخوردار است مشغول کار شوند.
بازار کار:
فارغ التحصیالن این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان،تیوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیک های مختلف تصمیم
گیری دارند،قدرت حل مشکالت را پیدا می کنند و همچنین عالوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند.آنها می
توانند در موسسات بازرگانی،امور دفتری مانند:تدارکات،اداره ی امور،کارگزینی،امور مالی و بازاریابی مشغول به کار شوند.
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 اهمیت زیادی برخوردار است  ،مشغول بکار شوند.

مقاطع تحصیلی :
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ،کارشناسی ارشد و دکتری،
برای رشته مدیریت با زرگانی دانشجو می پذیرند.

