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 مقدمٍ. 1
گزاسی تش هٌاتع ػشهایِؿَد ٍ اعالعات، استثاعات ٍ آهَصؽ تعشیف هی اػت وِ دس هَضَعی دس دًیای هعاكش پیـتاصی 

ّای فشدی ٍ آهادگی تشای علش تغییش ٍ ؿایؼتگی ،ویذ تش تَػعِ داًؾااص عشفی ت گشدد.هیتعشیف یه سػالت هلی اًؼاًی 

عَاهلی اها  .سًٍذتِ ؿواس هی پیـشفتِجَاهع  ّایؿاخقاص  ،ّاتِ خلَف داًـگاُ تحمیماتیهشاوض علوی ٍ  تشای واسآفشیٌی

عالی،  تحلیالتّای ، استثاعات جْاًی اص عشیك فٌاٍسیْای ًَیي، سؿذ ّضیٌِپیـشفتٍیی تا التلاد جْاًی دس حال سٍیاسچَى 

ػثة  عالی تحلیالت سلاتت دس عشكِصؽ ٍ ػَاد آهَصی جْاًی ٍ ظَْس ، افضایؾ آهَعلوی ٍ تحمیمیّای جذیذ ظَْس لاتلیت

 سا احؼاع وٌٌذ. ٍ تلٌذهذت دس حال تغییش ًیاص تِ یه تشًاهِ جاهع ّا ًیض تشای غلثِ تش ایي هحیظداًـگاُ اًذ تاؿذُ

ّای اهشٍصی ًگش ٍ التضایی، ساُ حل تؼیاسی اص هؼائل ػاصهاىًگش، جاهعپَیا، آیٌذُ تظیه تا تىیِ تش رٌّیتهذیشیت اػتشا

احتوالی سا ؿٌاػایی وشدُ ٍ تا تىاس تؼتي ّای ّا ٍ تْذیذّای خاف، تیندس ٍالع هذیشیت اػتشاتظیه تا اػتفادُ اص سٍؽ اػت.

ّا تایذ تِ تشسػی دس افك واس خَد وٌذ. تش پایِ ایي ؿیَُ تفىش، هذیشاى دس ّوِ تخؾتثذیل هی ْیذات الصم، آًْا سا تِ فشكتتو

 اّن آٍسًذ. تِ تیاىفشّا ای ؿایؼتِ ٍ واسػاص دس جْت افضایؾ تَاى پایٌذگی ػاصهاىؿَد تشًاهِتیٌی هیٍ اص آًچِ پیؾ پشداختِ

-ایي ؿیَُ هذیشیت تاعث هی .ای خالق ٍ ًَآٍس عول وٌذدّذ وِ تِ ؿیَُدیگش، هذیشیت اػتشاتظیه تِ ػاصهاى ایي اهىاى سا هی

سا دس دًیای دس حال  ٍ ػشًَؿت خَدال ًفَر وٌذ ای دسآیذ وِ اعوّایؾ تِ گًَِؿَد وِ ػاصهاى داسای اتتىاس عول تاؿذ ٍ فعالیت

 خَد سلن تضًذ ٍ آیٌذُ سا تحت وٌتشٍل دسآٍسد. ،تغییش

 ،ّا  وٌٌذُ فعالیت ای تؼتشػاص سؿذ، تٌظینُ   سیضی اػتشاتظیه ٍ هحلَل آى، تعٌَاى یه تشًاهِ هذٍّى دس ّش حَص فشآیٌذ تشًاهِ

ل لغعی خاسج تاؿذ، ٍوٌتشّای دسًٍی آى اص پَیایی تیـتش تشخَسداس تَدُ ٍ اص دایشُ   تاؿذ. ّش ًظاهی وِ هتغیش سٍاتظ ٍ ضَاتظ هی

دس ایي هیاى ًظام آهَصؿی تا ػِ عٌلش اػتاد، هحلل ٍ هحتَای آهَصؿی تیؾ اص دیگش  داسد. پالى اػتشاتظیهًیاص تیـتش تِ 

پزیش تَدُ ٍ هذیشیت دٌّذُ ایي ًظام ووتش لالةای اػت. صیشا هتغیشّای تـىیلّا ٍ ًْادّا ًیاصهٌذ چٌیي تشًاهِػاصهاى

 ؿَد.ػخگَی چٌیي ٍضعیتی تَكیف هیاػتشاتظیه پا

تشیي ٍضعیت وَؿیذُ اػت تا ّذف دػتیاتی تِ هغلَب ّواًٌذ ّش ػاصهاى پیـشٍ دیگشتِ عٌَاى یه ًْاد  داًـگاُ واتة

گیشی اص اػاتیذ هجشب هتخلق تا تْشُ تحمیمات واستشدی ٍ تشتیت ًؼلجاهعِ، تَلیذ علن، اًجام  علوی هوىي دس استمای ػغح

اؽ تْشُ اّذافتِ عٌَاى یه تؼتش هٌاػة تشای پیـثشد  پالى اػتشاتظیهتالؽ هی وٌذ اص . دس ایي ساػتا داًـگاُ گام تشداسد

وِ دس اداهِ آٍسدُ هذٍى ٍ جاهع سا دس ساػتای چـن اًذاص داًـگاُ تذٍیي ًوَدُ  پالى اػتشاتظیهچٌیي، داًـىذُ التلاد ّن .تثشد

 ؿذُ اػت. 

 

 داوشکدٌ اقتصاد معرفی .2
دس داًـىذُ علَم اجتواعی آغاص تِ واس « التلاد تجاستی»تِ كَست یه دیپاستوٌت تا سؿتِ  1311داًـىذُ التلاد دس ػال 

الی، تِ كَست داًـىذُ هؼتمل دسآهذ. ّن اوٌَى ایي داًـىذُ حذٍد تا هجَص ٍصاست هحتشم تحلیالت ع 1331ًوَد ٍ دس ػال 

 تاؿٌذ.ذعَ داسد وِ داسای هذسن دوتشی ٍ هاػتشی هیاػتاد تلَست توام ٍلت ٍ ه 33ٍ داًـجَ  111

گیشی ایي فاوَلتِ ٍ ػپغ تشگضاسی  هشحلِ اٍل ؿىل دس همغع لیؼاًغ دس 2تجاست اداسٍُ  1اًذاصی سؿتِ التلاد تجاستی ساُ

-ّا ٍ تلذیاًهسؿتِ علَم التلادی ٍ التلاد تَػعِ دس همغع هاػتشی دس ساػتای پاػخگَیی تِ ًیاص ؿذیذ ًْادّا، هَػؼات، ت

 .تاؿذهی ٍ هتخلقهاّش  ٍ هذیشاى داًاىالتلاد تَس خلَكی ٍ دٍلتی تِ واسؿٌاػاى،ػى یّا

                                                           
1  Business Economics 
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تاؿذ وِ دس ًوَداس صیش دس همغع لیؼاًغ ٍ دٍ گشایؾ دس همغع هاػتشی هیاوٌَى داًـىذُ التلاد داسای دٍ دیپاستوٌت ّن 

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت:

 

 

 

 

  

 

 

 اٌ

   

 اَداف ديرٌ ادارٌ تجارت 1-2

 ّای دٍلتی ٍ خلَكی ٍ ؿشوت اداساتّا، آهَصؽ ًیشٍی اًؼاًی هتخلق هَسد ًیاص ػاصهاى -

 ػاصهاى ّای تجاسی ٍ واسآفشیٌیآؿٌایی داًـجَیاى تا  -

  3آٍسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّایشیت، جوعهؼائل هثتٌی تش هذافضایؾ هْاست ٍ تَاًایی داًـجَیاى دس ؿٌاخت  -

 دس هَسد هؼائل تجاسی ٍ هذیشیتیگیشی تلوینٍ ّای هختلف حل اسصیاتی ساُ -

 ایایجاد صهیٌِ الصم ٍ تـَیك داًـجَیاى تِ خَدآهَصی ٍ سؿذ فشدی ٍ حشفِ -

 

  دیپارتمىت ادارٌ تجارت پالن استراتژیکتديیه  .3
 هشاحل هختلفی تایذ عی ؿَد وِ دس اداهِ تِ آًْا اؿاسُ هی ؿَد.دیپاستوٌت اداسُ تجاست  پالى اػتشاتظیهتِ هٌظَس تذٍیي 

 دیپارتمىتاوداز  چشم 1-3

ػاصهاى ّا تشای تحمك اّذاف ٍ وؼة هَفمیت ًیاصهٌذ تلَیش سٍؿي اص آیٌذُ خَد هی تاؿٌذ. تلَیشی وِ جْت گیشی 

ٍضَح هعیي ًوایذ. تِ ایي تلَیش اص آیٌذُ چـن اًذاص هی گَیٌذ. تٌاتشایي چـن اًذاص ٍ ّذف ًْایی  ّای آتی ػاصهاى سا تِ

 تِ ؿشح صیش تعشیف هی ؿَد:دیپاستوٌت اداسُ تجاست 

  قطب علمی علوم مدرییتی رد کشور تبدیل شدن هب 

 دیپارتمىتمامًریت   2-3

تا اسائِ داًؾ تا ویفیت هثتٌی تش تاصاس واس ٍ تشتیت ًیشٍی اًؼاًی هتخلق ٍ واسآهذ جْت دیپاستوٌت اداسُ تجاست 

یك فشاّن ػاصی فضای شاص عدیپاستوٌت ایي ًوایذ. جاهعِ تالؽ هی اًىـافیپاػخگَیی تِ ًیاصّای هذیشیتی ٍ 

یشی تىٌالَطی ًَیي ٍ هتذّای اػتفادُ اص اػاتیذ هجشب ٍ هتخلق، تىاسگی، وو تحمیماتتىیِ تش اػتاًذاسد آهَصؿی ٍ 
                                                                                                                                                                                     
2  Business Administration 
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داسد. دس ایي ساػتا، هْن گام تشهی الوللی دس جْت تحمك ایيدسػی تِ سٍص ٍ جلة ّوىاسی ًْادّای هعتثش علوی تیي

  ؿَد.ّای اكلی هحؼَب هیپیـشفت علوی اػاتیذ ٍ استمای ظشفیت واسهٌذاى اص اٍلَیت

 دیپارتمىتتعییه اَداف اصلی  3-3

تاؿذ. تِ تیاى دیگش، اػتشاتظی ساّی عولی ّای هـخق هیتیاًگش ًتایج هَسد اًتظاس اص اجشای اػتشاتظیّای تلٌذهذت ّذف

ػال  3تا  2ّا ٍ اّذاف تلٌذهذت تا ّن ػاصگاس ٍ هعوَال تیي چاسچَب صهاًی اػتشاتظی. اػتتشای دػتیاتی تِ اّذاف تلٌذهذت 

 ٍ لاتل دػتیاتی داسًذ.ٍالعی، لاتل دسن، چالـی ل ػٌجؾ، ووّی، لات وـذ. اّذاف تلٌذهذت هاّیتعَل هی

ٍ تا دس تشاتش ّش یه،  دیپاستوٌتٍ ًحَُ عولىشد  دیپاستوٌت اداسُ تجاستّا، تْذیذّا، ًماط لَت ٍ ضعف تشاػاع فشكت

ػال  3شای ت دیپاستوٌتٍ داًـگاُ، اّذاف اكلی  التلاد داًـىذُ دیپاستوٌت اداسُ تجاست، اًذاص ٍ هاهَسیت اكلیچـنتَجِ تِ 

 آتی تِ ؿشح صیش تعییي گشدیذُ اػت:

 (MBAتشگضاسی دٍسُ هاػتشی هذیشیت ) -

 داسای هذسن دوتشی ٍ یا داًـجَی همغع دوتشی تاؿٌذ. دیپاستوٌتّیات علوی اعضای  تواهی -

 پظٍّـی التلاد ٍ هذیشیت -داؿتي ًـشیِ علوی -

 ًفش 311تِ  دیپاستوٌت اداسُ تجاستافضایؾ تعذاد ول داًـجَیاى  -

 تا ًْادّای علوی خاسجی ٍ داخلیًاهِ اهضای تفاّن -

 تش اػاع اكَل اوادهیه دیپاستوٌتتغییش ػاختاس  -

 ایجاد وتاتخاًِ تخللی -

 تـىیل اًجوي علوی داًـجَیی -

 ایجاد هشوض هـاٍسُ ٍ تحمیمات -

 ّای هعتثش هٌغمِتغثیك هعیاسّای علوی داًـگاُ -


