
نیز شناخته میشود از   mba که به اختصار به رشته (Master in business administration) رشته مدیریت بازرگانی

جمله رشته های پرطرفدار در سراسر دنیا است. رقابت زیادی بین عالقه مندان به این رشته برای ورود به برترین رشته ها  

این رشته مهارت ها و علم مدیریت را در شاخه ها و گرایش های متنوع  و گرایش ها وجود دارد. افراد تحصیل کرده در 

آموخته و به عنوان نیروی کار کلیدی در بسیاری از شرکت ها و اداره ها مشغول به کار میشوند.عده کثیری از متقضیان 

د. این افراد در مراکز آموزشی و مدارس بیزینس در خارج از کشور هستن MBA ورود به این رشته خواستار تحصیل

بهترین گرایش  همواره به دنبال انتخاب  mba  هستند، حال آنکه بهترین گرایش در  برای مهاجرت  mba   و سایر رشته ها

تحت تاثیر عوامل زیادی نظیر عالقه شخصی، سوابق تحصیلی و بازار کار و ... است. در این مطلب با بررسی گرایش 

بهترین گرایشهای مختلف این رشته شما را برای انتخاب   mba  برای مهاجرت راهنمایی کرده و اطالعات زیادی را در

 .ارائه خواهیم داد  mba خصوص شرایط مهاجرت با مدرک

  

 

  

  

 mba گرایش های 

دارای گرایش های متنوع و زیادی است که افراد باید با در نظر گرفتن شرایظ خود اعم از : عالقه ، استعداد و   mba رشته

توانایی، سوابق تحصیلی و همچنین بازار کار اقدام به انتخاب یکی از گرایش های موجود کنند. در ادامه به تعدادی از  

 :پرداخته ایم mba گرایشات

  



 گرایش بازاریابی  (1

تحلیل   بازاریابی یکی از محبوب ترین گرایش ها در بین دانشجویان این رشته است. این گرایش تمرکز ویژه تی بر روی علم

بازار، فروش و توزیع، نحوه طراحی محصول، قیمت گذاری و بسیاری دیگر تز مفاهیم بازار یابی دارد. الزمه ورود به این  

 .گرایش توانایی در برقراری روابط عمومی و عالقه به دانش بازاریابی و تبلیغات است

 گرایش مالی (2

ادی دارد. در این گرایش دانشجویان به طور متمرکز با حسابداری، گرایش امور مالی نیز همانند بازاریابی عالقمندان زی

مدیریت مالی، بازار یرمایه و ارز، بانکداری آشنا میشوند. افراد پس از اتمام این دوره توانایی تحلیل بازار های مالی را  

ذ تصمیمات مالی نقشی کسب خواهند کرد و میتوانند وضعیت مالی سازمان ها، شرکت ها و صنایع را ارزیابی و در اخ 

 .کلیدی ایفا کنند

 گرایش تجارت بین الملل (3

در گرایش تجارت بین الملل افراد را برای برقراری ارتباطات و یا معامالت کاال، خدمات در عرصه بین الملل  mba دوره

انی، بازار های ارزی،  آماده میسازد. در این دوره ها به طور ویژه به استاندارد های کاری، تنوع فرهنگی، فرهنگ سازم

 .قوانین صادرات و واردات و از این دست موارد پرداخته میشود

  

 .کلیک کنید برای اطالع از بازار کار رشته مدیریت بازرگانی در خارج از کشور

  

  

 گرایش مدیریت پروژه(4

یان محسوب نیشود که مدیران جوان خیلی به این بخش توجه دارند. دانشجو MBA  جزو محبوب ترین گرایشات مدیریت

های الزم برای این کار را فرا بگیرند، تا بتوانند در مسیر  ها کنند و مهارتتوانند خود را آماده مدیریت پروژهاین گرایش می

 .موفقیت در دنیای کسب و کارها قدم بردارند. عموال تحصیل در این رشته به صورت دوره های عملی و کار آموزی میباشد

 گرایش استراتژی (5

اتژی درگرایش استر  MBA دهد.  به دانشجویان تفکر استراتژیک مورد نیاز برای مدیریت تاثیر گذار پروژه را می

های استراتژیک شامل برنامه ریزی استراتژیک، کارآفرینی سازمانی، مدیریت تحول سازمانی، تفکر استراتژیک، درس

اشد ها، یادگیری سازمانی، رهبری سازمانی و ... میبتحلیل دینامیک سیستم  . 

 گرایش مدیریت منابع انسانی(6

وجود بخش منابع    منابع انسانی بر آموزش متخصصان برای مدیریت نیروی کار یک سازمان متمرکز است. MBA دوره

کسانی هستند که بر نیروی کار نظارت می  انسانی برای هر شرکت و سازمان حیاتی محسوب میشود. مدیران منابع انسانی

پیروی از مجموعه ارزش ها، چشم اندازها، آرمان ها، هنجارها، سیستم ها و روش ها، موفقیت سازمان را قطعی کنند تا با 

 .کنند

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/


 گرایش مدیریت گردشگری و هتل داری(7

به شما امکان می دهد تا مهارت های مورد نیاز برای مدیریت عملیات روزانه، موضوعات    در گردشگری MBA دوره

به دست آورید  شگری را از طریق یک رویکرد کل نگر به شکل سازمان یافتهنظری و عملی بخش گرد . 

 گرایش کارآفرینی (8

رشته کار آفرینی برای آن ها الزم  MBA  دانشجویانی که در رشته کار آفرینی مشغول به تحصیل هستند؛ دوره های

تحصیلی خود پیشرفت کنند. فراگیران در گرایش  میباشد تا اطالعات و علم خود را به روز رسانی کنند و در حوزه 

کارآفرینی دانش مرتبط با این زمینه را به دست می آورند. این دانش شامل مهارت های کنترل، توسعه ایده های تجاری 

خارج از چهارچوب فعلی، طراحی یک کسب و کار و شیوه های جذب سرمایه به آن و حفظ موفقیت آمیز شبکه های  

نیاز برای گسترش شرکت می شود  ارتباطی مورد . 

  

 

 mba مهاجرت با مدرک 

، یک لوح بین المللی محسوب میشود و در سرتاسر دنیا ارزشمند است؛ شما میتواند با اخذ  MBA  از آن جایی که مدرک

المللی  این مدرک سطح سواد و اطالعات خود را باالتر ببرید و در کنار این مزیت قرصت ارتقا شغلی و پیشنهادات بین

داخل یا خارج از کشور، این است که  انی، در برای افراد ایجاد میشود. از بهترین ویژگی های مطالعه و اپالی رشته بازرگ

آن ها متمرکز کنید که یکی از این زمینه ها و گرایش های زیادی در تجارت وجود دارد که می توانید تحصیالت خود را بر 

  ادامه تحصیل در خارج از کشور باعث میشود افراد عالوه بر این که میتواند بازبان وزمینه ها مدیریت است. تحصیل و 

رشته  فرهنگ دیگری آشنا شوند، موقعیت های کاری و تجاری بهتری کسب بکنند. از آن جایی که  MBA  دارای طیف

دارند؛ استعداد زیادی برای گسترده ای از شاخه های متفاوت رشته مدیریت است و افراد متخصصکمی در این زمینه وجود 



به دلیل رقابت زیاد در سرتاسر دنیا  MBA اپالی کردن و تصمیم گیری وجود دارد. اگر چه شرایط مهاجرت با مدرک

مقداری دشوار است اما با تالش زیاد و جمع آوری رزومه ای مناسب، امکان ادامه تحصیل در این رشته در کشور های  

 .خارجی را خواهید داشت

  

  

 برای مهاجرت  mba بهترین گرایش

اکثر رشته های مدیریت به یکدیکر مربوط هستند و در جزییات با یکدیرگ تفاوت دارند و دانشجویانی که مشغول به تحصیل 

در رشته های مدیریتی هستند با طیف گسترده ای از انشعابات رشته ای روبرو میشوند. یکی از مهم ترین مسائل برای 

مدیریت، انتخاب بهترین گرایشدانشجویان رشته   mba  برای مهاجرت است که به صورت مستقیم به عالقه اقراد و میزان

در آمدی که میتوانند کسب کنند دارد. اگر شما در هر رشته متخصص باشید و به رشته خود عالقه مند باشید، در کشور های  

ابع انسانی، تحلیلگر مدیریت، مدیریت فروش، مدیر خارجی حقوق مناسبی دریافت میکنید. گرایش های مدیریت منابع من

هزار دالر در   15تا  8مالی، مدیر عملیات و... به خاطر نبود افراد متخصص و اهمیتی که در سازمان ها دارند؛ ماهانه بین 

 .آمد دارند

 بهترین دانشگاه در رشته مدیریت بازرگانی 

در جهان طبق معیار های جدید، به تمام دانشجویان برای اپالی کردن با اعالم رتبه بندی دانشگاه ها  QS  هر ساله موسسه

بهترین دانشگاه در رشته مدیریت بازرگانی به شکل زیر  QS و انتخاب رشته کمک میکند. طبق آخرین رتبه بندی موسسه 

 :میباشد

 نام دانشگاه رتبه 
 دانشگاه پنسیلوانیا 1
آن آربور -دانشگاه میشیگان 2  
برکلی -دانشگاه کالیفرنیا  3  
 دانشگاه تگزاس در آستین 4
 دانشگاه نیویورک 5
بلومینگتون –دانشگاه ایندیانا  6  
 تگزاس A&M دانشگاه 7
چپل هیل  –دانشگاه کارولینای شمالی  8  
 دانشگاه ویرجینیا 9

 MIT -دانشگاه تکنولوژی ماساچوست 10

  

 چگونه رزومه بنویسیم؟ 

  

  

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%9f-12-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/


 mba شرایط مهاجرت با مدرک

افراد باید بتوانند ویزای تحصیلی و تایدیه خود را از دانشگاه مقصد   MBA برای مهاجرت کردن و تحصیل در رشته

هر کشور قوانین خاص خودش را در رابطه با دادن ویزای تحصیلی به دانشجویان مهاجر دارد. یکی از مهم ترین   بگیرند.

توجه داشته باشید، انتخاب درست کشور مقصد است. از لحاظ فرهنگی، زبانی، مهاجر پذیری، آب، هوا  نکاتی که باید به آن 

 و.. باید کشور مقصد را تحلیل کنید و آیا توانایی زندگی کردن طبق آن عرف، هنجار، فرهنگ و... دارا هستید؟ 

شما انگلیس، آمریکا، کانادا و استرالیا است.  اگر میخواهید به زبان انگلیسی درس بخوانید بهترین کشور های مقصد برای 

تر  تر است و اگر در اروپا دنبال کشورهایی با هزینه تحصیل ارزان لحاظ هزینه از بقیه کشورها اقتصادی کشور کانادا به

ن باید در اختیار  هستید آلمان، فرانسه و اسپانیا پیشنهاد مناسبی است. یکی از مهم ترین مدارکی که همه افراد برای اپالی کرد

داشته باشند؛ مدرک کارشناسی یا لیسانس است؛ البته هر ساله قوانین اپالی کردن کشور ها تغییر میکند و نمیتوان یک حکم  

کلی و دائمی برای این شرایط تعیین کرد. از مسائل مهم دیگری که باید آن را در نظر بگیریم؛ سن افراد و بازار کاری  

قدر سن افراد کم تر باشد؛ موقعیت های شغلی و تحصیلی بیشتر برای افراد فراهم میشود  کشور مقصد است. هر چه . 

  

 اخذ ویزای تحصیلی در رشته مدیریت بازرگانی 
صورت آنالیندرخواست مصاحبه در سفارت و گرفتن نوبت به   •  

 پر کردن فرم درخواست ویزا •
مورد نظر  تعیین رشته •  

پذیرش دانشگاه همراه داشتن نامه  •  
مراه داشتن گذرنامه ه •  

 اثبات تمکن مالی  •
شناسنامه الزامی است(  همراه داشتن مدارک شناسایی ازجمله شناسنامه و کارت ملی )ترجمه •  

قطعه عکس مناسب برای گذرنامه ۵قطعه عکس و حداکثر  ۲داشتن حداقل  •  
آخرین مدرک تحصیلی  ارائه •  

 همراه داشتن مدرک دیپلم به همراه ترجمه •
ی مورد نیاز رک زبان انگلیسی یا مدرک زبان کشور موردنظر با حداقل نمره همراه داشتن مد •  

ی صدور ویزا پرداخت هزینه •  
سوء پیشینه  همراه داشتن نامه  •  

شدهمقاالت چاپ  ارائه •  

  



 

  

  

 بازار کار رشته مدیریت بازرگانی در خارج از کشور 

درصد رشد داشته است؛ در حالی که میانگین  5چشم انداز شغلی مدیریت بازرگانی تقریبا  2021و   2019بین سال های 

دالر در  ۷۲,۲۵۰درصد است. متوسط حقوق مدیریت بازرگانی برای مشاغل در این زمینه  4الی  2رشد بقیه شغل ها تقریبا 

نگین در آمد بقیه شغل ها. برخی از مشاغل پردرآمد مانند بازرسان مالی،  هزار دالر بیشتر از میا  30بود؛ تقریبا  ۲۰۲۰سال 

دالر هستند ۸۰۰۰۰تحلیلگران مدیریت و مشاوران مالی شخصی دارای میانگین دستمزد بیش از  . 

 میانگین در آمد کشور 
هزار دالر 73تقریبا  آمریکا  

هزار پوند 42تقریبا  انگلستان   
الرهزار د 120تا  85بین  کانادا   

هزار یورو 45تقریبا  فرانسه   
هزار دالر 95تا  66بین  سنگاپور  

هزار یورو 50تقریبا  اسپانیا  
هزار دالر 130تا  90بین  استرالیا  

  

 را بخوانیم ؟   MBA چگونه رشته



میباشد زیرا به صورت حضوری و آنالین برگزار میشود. دوره های حضوری برای دانشجویان مناسب  MBA دوره های

در زمان هایی برگزار میشود که تداخل زمانی با کالس دانشجویان نداشته باشد. دوره های آنالین برای افرادی مناسب است  

که با بیماری یا نقص عضو درگیر هستند و یا افرادی که در ساعات ادارای مشغول به کار هستند. این افراد با دوره های  

یتوانند مدرکآنالین به صورت اینترنتی م  MBA خود را دریافت کنند. 

 کاربردی در دنیا  MBA بهترین دانشگاه و مدرسه بازرگانی دارنده مدرک  

 دانشگاه مانهایم آلمان  •
 دانشگاه جیمز مدیسون، ایاالت متحده  •

 مدرسه بازرگانی ژنو، سوئیس •
 دانشگاه ولورهمپتون، انگلستان •

 دانشگاه کوچ ترکیه  •
انگلستان دانشگاه الفبورو،  •  

  

  MBA مزایا و معایب رشته

به قدری زیاد است. که در مقابل معایب آن اصال قابل مقایسه نیست. برای رشد کردن   .MBA مزایای تحصیل. در رشته

ها را دریافت خواهید کرد. در ترین آموزش آموزش حرف اول را میزند و در دوره های ام بی ای شما کاربردی  MBA 
مدیریت کردن خود را هم یاد میگیرید و از آن جایی که این مدرک بین المللی است زمینه های رشد و ترقی شما فراهم  شما 

 .میشود. در این بخش با مزایا و معایب این رشته آشنا میشویم

 :مزایا 

 MBA پیشرفت شغلی با  •
ای توسعه روابط حرفه •  

 توسعه شخصی •
های مدیریتیتسلط بر مهارت •  

راه اندازی کسب و کار شخصیمهارت برای  •  

  

 :معایب

 هزینه •
 تعهد زمانی)حداقل یک سال و حداکثر دو سال الزامی است.(  •

  

 .کلیک کنید  mba برای اطالع از دانشگاه های دارای رشته مدیریت کسب و کار

  

 خالصه مطلب

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/


یکی از گرایشات رشته های مدیریتی محسوب میشود که برای گرفتن این مدرک باید به صورت آنالین یا  MBA رشته

و گرایشات آن   MBA حضوری دوره های این رشته را طی کرد. به صورت کلی در آمد میانگین افرادی که در رشته

هزار دالر میباشدو در این مقاله تیم ایران تحصیل تالش کرده است با گرد آوری مطالبی در  15تحصیل کرده اند بیشتر از 

بهترین گرایش مورد   mba  برای شما، یاری رسان و همراهتان باشدبرای مهاجرت . 

  

کلیک کنید برای دریافت پی دی اف کامل مطالب این صفحه  . 
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