
مدیریت



ي دولتي شرکتهاسازمانها، اداره ها و نياز متخصص مورد نيروي انساني آموزش : رشته عبارت است ازاین هدف از 
.مدیریتدر روشهاي علمي با کاربرد نيز آشنایي دانشجویان و خصوصي و 
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تعریف
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و یه  تجزخوب ، توان  اجتماعي  ، اعتماد به  نفس ، روابط  رهبري قدرت  
شته  ربراي  دانشجوي  الزم  ویژگي هاي  از بيان  قوي  و قدرت  تحليل  

ص  در رشته  بخصودانشجوي  این  . است تمامي  گرایش ها در مدیریت  
و صادي  اقتو تجاري  به  مسائل  صنعتي  باید و گرایش هاي  بازرگاني  

و ي  انگليس، زبان  ریاضي بازار عالقه مند بوده  و در دروس  محيط  
مدیریترشته  همچنين  دانشجوي  . باشدادبيات  فارسي  قوي  

. اشدبقوي  و آمار ریاضي  در دروس  مدیریت  صنعتي  باید بخصوص  
رهنگ  و فتاریخ  الزم  است  که  به  دانشجوي  مدیریت  جهانگردي  نيز 

بي  اجتماعي  خوعالقه مند باشد و از روابط  جغرافيا خود و به  درس  
یا عربي  ، فرانسهانگليسي مثل  خارجي  زبان  یک  برخوردار بوده  و به  

ط  برقرار ارتباراحتي  به  خارجي  مسلط  باشد تا بتواند با جهانگردان  
علوم فني،و ریاضي علوم آزمایشي رشته از هر سه گروه این . کند

.مي پذیرددانشجو انساني و علوم تجربي 

توانايي
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دروس تخصصي

حسابداري 
صنعتي

مدیریت

اصول بيمه

حقوق 
بازرگاني

مدیریت مالي

مردم شناسي

روانشناسي 
سياسي
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ا ب یک  دانشجوي  مدیریت  صنعتي مي تواند 
؛ مشارکت ، مهارت  و خویش استفاده  از دانش  

ظر را مورد نصنعتي  واحد انگيزه  نيروي  انساني  
د سه  بعمدیریت  صنعتي  داراي  . دهدافزایش  

و رفتاري  و مالي  ، تکنيکي و اصلي  فني  
ه  دو بمدیریت  صنعتي  است که رشته  اجتماعي  

.ري  داردرفتاري  صنایع  تأکيد بيشتو مالي  بعد 

مدیریت 
صنعتي

مدیریت 
بازرگاني

گرايش ها
(کارشناسي )

ور ام یک  دانشجوي  مدیریت  بازرگاني  مي تواند 
قدرتیاري  و اداره  کند و به  تفکيک  را تجاري  

، ارائه  جدیدبازار ایجاد در خالقيت خویش  
.  باشدکارآفرین  خدمات  متنوع  و تازه  ْ

براي  واند بتفارغ التحصيل  مدیریت  بازرگاني  باید 
یا کند  جدیدي  پيدا موجود، بازار کاالهاي  

سيستم  دولتي  را در توزیع  مطلوب  روش هاي  
.طراحي  نماید
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ه  چه  بداند کنهایت  باید رشته  در این  متخصص  
را جذب  کند؟ چگونه  جذب  جهانگردي  نوع  

بازارهاي  جهانگردي  جدیدي  کند؟ و چگونه  
؟توریست  ایجاد نمایدجذب  براي  

مدیریت 
جهانگردي

مدیریت 
دولتي

گرايش ها
(کارشناسي )

تربيت  مدیران  ، مدیریت  دولتي هدف  رشته  
نه  محوله  پنجگاوظایف  است  که  بتوانند شایسته اي  

تي  تشکيالت  دولرا به  نحو احسن  در سازمان ها و 
:عبارتند ازاین  وظایف  . کشور انجام  دهند

ـ سازمان دهي  یا 2اجراي  آن و ـ برنامه ریزي  1
ـ 3سازمان   یک  کارکنان  تقسيم  وظایف  بين  

ان  کارکناستخدامي  یا کارگزیني  امور عمليات  
.ـ نظارت  و کنترل 5راهبري  و هدایت  ـ 4جدید 
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ه   است  کتخصصي  دانشکده  یک  اکو بيمه  
عالقه مندان  بين  خود را از دانشجویان  

اب  اکو انتخپيمان  منطقه اي  عضو کشورهاي  
دربيمه  درباره  نقش  مي کند دانشجویان  

ادي  امنيت  اقتصو ایجاد امنيت  سرمایه گذاري  
.  مي کنندجامعه  مطالعه  رفاهي  و 

مدیریت اکو مدیریت 
بيمه

گرايش ها
(کارشناسي )

ي  سازمان ها، نحوه  اداره  دانشجوي  مدیریت  بيمه 
را فرابيمه گذارها رفتار با چگونگي  و بيمه  

و غيب  بيمه گذاري  ترتا بتواند آنها را به  مي گيرد 
 هاي  فعاليتدرباره  انواع  همچنين  کند و تشویق  

ودرماني  ، خدمات  ماشين عمر، بيمه  مثل  بيمه  
.کنداطالعات  الزم  را کسب  غيره  
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وین تئوري هاي نبا دانشجویان رشته این در 
و ند مي شوو کاربرد آنها آشنا مدیریت مالي 

راي راهکار هایي ببا ارائه نهایت مي توانند در 
ثري سرمایه گذاري، گام هاي مؤبسط و توسعه 

. کشور بردارنداقتصادي در حل مشکالت 
عالوه بر مدیریت مالي دانش آموختگان 

ر و حضور فعال دتحليل و توانایي تجزیه 
بازارهاي مالي مي توانند وضعيت مالي 

قرار ارزیابي شرکت ها و مؤسسات را مورد 
.دهند 

مدیریت مالي مدیریت 
امور 

گمرکي

گرايش ها
(کارشناسي )

ت  مدیریاز گمرکي  بخشي  امور گرایش  مدیریت  
ي  بررساست  که  در آن  نحوه  بازرگاني  و تجاري  

هار اظتنظيم  و نحوه  صادراتي  و کاالهاي  وارداتي  
چگونگي  ایجاد تعرفه هاي  مالياتي  نامه ها و 

همچنين  دانشجویان  . مي شودآموزش  داده  
کشور،سياست  اقتصادي  براساس  مي آموزند 

.نندکشناسایي  را غيرممنوعه  ممنوعه  و کاالهاي  
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وین تئوري هاي نبا دانشجویان رشته این در 
و د مي شونو کاربرد آنها آشنا مدیریت مالي 

راي راهکار هایي ببا ارائه نهایت مي توانند در 
ثري سرمایه گذاري، گام هاي مؤبسط و توسعه 

. کشور بردارنداقتصادي در حل مشکالت 
عالوه بر مدیریت مالي دانش آموختگان 

ر و حضور فعال دتحليل و توانایي تجزیه 
بازارهاي مالي مي توانند وضعيت مالي 

قرار ارزیابي شرکت ها و مؤسسات را مورد 
.دهند 

مدیریت مالي مدیریت 
امور 

گمرکي

گرايش ها
(کارشناسي )

ت  مدیریاز گمرکي  بخشي  امور گرایش  مدیریت  
ي  بررساست  که  در آن  نحوه  بازرگاني  و تجاري  

هار اظتنظيم  و نحوه  صادراتي  و کاالهاي  وارداتي  
چگونگي  ایجاد تعرفه هاي  مالياتي  نامه ها و 

همچنين  دانشجویان  . مي شودآموزش  داده  
کشور،سياست  اقتصادي  براساس  مي آموزند 

.نندکشناسایي  را غيرممنوعه  ممنوعه  و کاالهاي  
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مدیریت 
هتلداري

گرايش ها
(کارشناسي )

واع با مشخصات اندانشجویان مدیریت هتلداري 
، انتخابمعيارهاي اصول و پذیرایي، مؤسسات 
براي الزم تجهيزات و خرید وسایل شناخت و 
ادارهبراي و در کل هرآنچه پذیرایي  مؤسسات 

توان هتل، متل، رسیک و مناسب ومدیریت صحيح 
.شوندمياست، آشنا ضروري و موارد مشابه 
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مقاطع باالتر

.تحصيل دهند توانند ادامه مي رشته تا مقطع دکترا دانشجویان این 

هر گرایش کارشناسي در این رشته در مقطع کارشناسي ارشد گرایش هاي خاص خود را 
اما به طور کل ميتوان تحقيق در عمليات، بيمه، بازاریابي جهانگردي، مدیریت مالي . دارد

.را نام برد... دولتي، استراتژیک و 
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امر به  عنوان  انتظار داشته  باشد که  از همان  بدومدیریت  نباید رشته  یک  فارغ التحصيل  
اي  محتواز مطالب  و بخشي  چون  . کارخانه  مشغول  به  کار گرددیا شرکت  مدیر یک  

.  ودجامعه  گرفته  شسازمان هاي  و محيط  به  عنوان  تجربه  از کالس هاي  مدیریت  باید 
رده هاي  ر کارشناس  دیک  به  عنوان  باید رشته  در ابتدا بنابراین  فارغ التحصيل  این  

در کل  . کندطي  را پله هاي  ترقي  وارد بازار کار شده  و سپس  به  مرور پایين تر 
مشغول  خدماتيو عمومي  و دولتي  در مؤسسات  فارغ التحصيل  مدیریت  دولتي  مي تواند 

.به  کار گردد

موقعيت شغلي
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یت  صنعتي  مدیرکند و بازرگاني  فعاليت  و سازمان هاي  اقتصادي  در مدیریت  بازرگاني  مي تواند 
ار متخصص  کنيروي  به  دليل  نياز به  . است تر توليدي  مناسبو سازمان هاي  صنعتي  کار در براي  

ازار کار جذب  بتمامي  دانشجویان  گرایش  مدیریت  جهانگردي  ، نيزکشور جهانگردي  در صنعت  
در سازمان  ا یتورگردان  و مدیر فني  یا به  عنوان  مسافرتي  در دفاتر خدمات  مي توانند و مي شوند 

وه  بر عال. مشغول  به  کار گردنداسالمي  وزارت  ارشاد و فرهنگ  گردشگري  و ميراث فرهنگي 
و حمل  گاني  شرکت هاي  بازردارند، مدیریت  نياز که  به  متخصصان  رشته  شرکت هاي  بيمه  دولتي  

را ریت  بيمه  نيز فارغ التحصيالن  گرایش  مدیهستند بين المللي  و نقل  که  در ارتباط  با تجارت  
.مي کنندجذب  

مانند هتلداري صنعت زمينه هاي تخصصي در فارغ التحصيالن مدیریت هتلداري مي توانند 
هوایي حمل و نقل شرکت هاي و جهانگردي و ملي مؤسسات , اقامتيو واحدهاي پذیرایي 

.فعاليت کنند

موقعيت شغلي




