
 

 
 

رشته مدیریت بازرگانی و گرایشات آن یکی از پر درآمد ترین رشته ها در سراسر دنیا محسوب میشود. بسیاری از دانشجویان 

تالش می کنند با اپالی کردن در دانشگاه های اروپایی و آمریکایی، شانس خود را برای حضور در کشور های مورد نظرشان 

 بازار کار رشته مدیریت بازرگانی در خارج از کشوررائه توضیحات تکمیلی در مورد تست کنند. در این مقاله تالش میشود با ا

و توضیح مزایا و معایب آن به شما، یاری رسان شما باشیم. به صورت کلی رشته های مدیریتی و علی الخصوص رشته های 

افراد متخصص در این حوزه  در کشور های خارجی دارای سود زیادی برای افراد است؛ زیرا MBA بازرگانی و مدیریت

  .کم پیدا میشوند و سازمان ها و شرکت ها تالش میکنند با دادن پاداش و حقوق مناسب این افراد را در مجموعه خود حفظ کنند

 رشته مدیریت بازرگانی

حیط کار و سازمان رشته مدیریت بازرگانی، رشته ای است که به دانشجویان آموزش میدهد که افراد چگونه میتوانند با تجزیه م

و شناسایی تمام عوامل انسانی و محیطی میتوانند شرکت و سازمان را به سود برسانند و این افراد با بهره وری در سازمان 

میتوانند با کم ترین امکانات و داده ها به حداکثر سود مالی و سازمان برسند. تمام سازمان ها و شرکت های موفق امروزه، 

یژه ای برای بخش بازرگانی و انسانی در نظر دارند و افرادی که به دنبال سود اقتصادی در مجموعه های تمرکز و جایگاه و

خود هستند به دنبال متخصصین این حوزه میروند. رشته مدیریت بازرگانی گرایشات زیادی دارد که از مهم ترین گرایشات 

رشته برتر پول ساز در دنیا محسوب میشود و در کشور  5و را نام برد. مدیریت بازرگان جز MBA آن میتوان رشته مدیریت

های اروپایی و آمریکایی به دلیل وچود شاخه های زیاد شغلی این رشته، فارغ التحصیالن در صورت داشتن شایستگی به 

شرایط از کشور بازار کار رشته مدیریت بازرگانی در خارج سرعت استخدام میشوند و در ادامه مقاله تالش کرده ایم با توضیح 

 .را برای شما مشخص کنیم

  

  

 .کلیک کنید MBA معرفی رشتهبرای 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-mba/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-mba/


 

 
 

 

 بهترین گرایش رشته مدیریت بازرگانی برای مهاجرت

دانشجویان باید در مورد آن به خوبی تحقیق کنند؛ انتخاب گرایش خود پس از انتخاب رشته یکی از مهم ترین معیار هایی که 

مدیریت است. در این بخش سعی میشود به روز ترین اطالعات و بهترین گرایشات مدیریتی را برای دانشجویانی که قصد 

و مشخصی برای کار کردن و انتخاب دانشگاه  اپالی دارند توضیح دهیم. دانشجویان با انتخاب گرایش خود میتوانند طیف وسیع

 .خود پیدا کنند. در جدول زیر گرایشات و درآمد های هر شاخه را برای شما قرار داده ایم

 مشاغل مربوطه  درآمد عنوان

 دالر ۱۰۷۶۸۰میانگین حقوق ساالنه :  مدیر کل یا عملیات
مدیر -مدیر بازرگانی-مدیر عملیات

 فروشگاه

 مدیر ارشد مالی-مدیر بیمه-مدیر ریسک دالر ۱۳۴۱۸۰میانگین حقوق ساالنه :  مدیر مالی

 دالر ۱۳۲۲۹۰میانگین حقوق ساالنه :  مدیر فروش
مدیر توسعه کسب و -مدیر حسابداری

 مدیر فروش منطقه-کار



 

 
 

 دالر ۱۲۱۲۲۰میانگین حقوق ساالنه :  مدیر منابع انسانی
مشاور استخدام  -مدیر آموزش و توسعه

 مدیر

 دالر ۸۷۶۶۰میانگین حقوق ساالنه :  تحلیلگر مدیریت
مشاور مدیریت تحلیلگر فرآیند کسب و 

 تحلیلگر عملیات-کار

 بهترین دانشگاه های دنیا برای تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت و مدیریت دانشجویانی که هدفمند هستند و در تالش هستند به بیشترین درآمد و سود و حداکثر افتخارات در حوزه 

بازرگانی برسند بعد از انتخاب گرایش خود باید با بهترین دانشگاه ها در عرصه مدیریت آشنا شوند و شانس خود را برای 

معتبر ترین موسسه برای سنجش دانشگاه های دنیا است و هر ساله با به روز  QS اپالی شدن در آن ها امتحان کنند. موسسه

خود آمار جدید و دقیق منتشر میکند؛ طبق آمار این موسسه ما چندین دانشگاه که در رشته مدیریت رسانی معیار های سنجش 

 .موفق بوده اند را برای شما قرار داده ایم 2022موفق هستند و در سال 

 دانشگاه کمبریج دانشگاه استنفورد دانشگاه پنسیلوانیا 
مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی 

 لندن

 دانشگاه کالیفرنیا برکلی HES مدرسه مدیریت پاریس  دانشگاه آکسفورد ایتالیادانشگاه بوّکونی 

 دانشگاه کلمبیا دانشگاه نیویورک دانشگاه هاروارد دانشگاه شیکاگو 

 دانشگاه روتردام
موسسه تکنولوژی فناوری 

 ماساچوست
 دانشگاه ملی سنگاپور مدرسه بیزینس لندن

  

واحد درسی است که برای ورود به بازار کار خارج از کشور طی کردن و  ۱۳۴لیسانس مدیریت بازرگانی دارای  :اطالعیه

 .تسلط تمامی این واحد ها الزم است

  



 

 
 

 

 درآمد فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی در خارج از کشور

در سراسر دنیا زیاد است و همین امر  MBA به صورت کلی درآمد رشته های مدیریتی به ویژه رشته بازرگانی و گرایش

باعث شده که فارغ التحصیالن رشته مدیریت با انگیزه و هدف دقیق به دنبال تحصیل و پس از آن استخدام در حوزه درسی 

خود باشند. در جدول زیر به صورت خالصه از درآمد فارغ التحصیالن رشته مدیریت بازرگانی در کشور های خارجی قرار 

 :داده ایم

 میزان درآمد کشور

 آمریکا
میانگین حقوق با مدرک مدیریت بازرگانی کمی بیش از 

 .دالر در سال است ۷۳۰۰۰



 

 
 

 انگلستان
میانگین حقوق ملی برای یک مدیر بازرگانی در بریتانیا 

 .پوند است ۴۲۴۶۱

 کانادا

دالر در سال  ۸۵۰۰۰متوسط حقوق مدیر بازرگانی در کانادا 

دالر در ساعت است. موقعیت های شغلی سطح  ۴۳.۵۹یا 

دالر در سال شروع می شود، در حالی  ۶۵۰۰۰ورودی از 

دالر در سال درآمد  ۱۱۷۷۳۰که اکثر مدیران با تجربه تا 

 .دارند

 فرانسه
یورو  ۴۵۰۰۰میانگین حقوق یک مدیر بازرگانی در فرانسه 

 .است

 سنگاپور

دالر  ۶۶۰۰۰متوسط حقوق مدیر تجاری در سنگاپور 

دالر سنگاپور در ساعت است.  ۳۳.۸۵سنگاپور در سال یا 

دالر سنگاپور در  ۴۸۰۰۰موقعیت های شغلی سطح اولیه از 

سال شروع می شود، در حالی که اکثر مدیران باتجربه تا 

 .دالر سنگاپور در سال درآمد دارند ۹۶۰۰۰

 اسپانیا
یورو  ۴۹۸۰۲میانگین حقوق یک مدیر بازرگانی در اسپانیا 

 .است

 استرالیا

دالر در  ۹۰۴۸۴متوسط حقوق مدیر کسب و کار در استرالیا 

دالر در ساعت است. موقعیت های شغلی  ۴۶.۴۰سال یا 

دالر در سال شروع می شود، در  ۶۴۲۴۵سطح اولیه از 

دالر در سال  ۱۳۱۶۲۵حالی که اکثر مدیران با تجربه تا 

 .درآمد دارند

 برای رشته مدیریت بازرگانیکشورهای متقاضی کار 

 MBA رشته بازرگانی و گرایش های آن در تمامی کشور های دنیا به دلیل کمبود متخصص ماهر در حوزه بازرگانی و

دارای بازار کار مناسب و درآمد خوبی است. کشور های هلند، آلمان، کانادا، استرالیا و ایتالیا در تربیت مدیران ماهر و جذب 

 .راسر دنیا موفق ظاهر شده انداین افراد در س

  

 .شرایط اپالی کردن و جذب مدیران در هر کشور طبق قانون اساسی کشور مورد نظر متفاوت است :اطالعیه

  



 

 
 

 مزایا و معایب کار در خارج از کشور در حوزه مدیریت بازرگانی

 :مزایا

 میانگین درآمد باال 

 امنیت شغلی 

 پیشرفت و ارتقا در صورت شایسته بودن 

 دادن تسهیالت و شرایط ویژه به کارمندان مهم 

 ارتباطات بین المللی 

 :معایب

 نداشتن مزایا افراد بومی 

 وفق پیدا نکردنن با فرهنگ کشور 

 عدم تسلط به مهارت های ارتباطی و زبانی 

 عدم آشنایی کامل با بازار و محیط کاری کشور 

 



 

 
 

 اخبار پیرامون رشته مدیریت بازرگانی

  بازرگانی بین المللی راه اندازی شدرشته مدیریت! 

مدیریت  رشته اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید  علمی کاربردی دانشگاه بازرگانی اتاق مرکز آموزش هوشنگ عیدی، مدیر

الملل در مقطع کارشناسی راه اندازی شده است، این اقدام برای اولین بار در کشور صورت گرفته است. او با  بازرگانی بین

اینکه راه اندازی این رشته به منظور کمک به عرصه بازرگانی بین الملل است، افزود: کارشناس در حوزه بازرگانی  بیان

شد. به گفته مدیر آموزش مرکز اتاق بازرگانی دانشگاه علمی کاربردی؛ بین الملل کم بوده و یا به صورت تجربی انجام می

عیدی تصریح کرد: اگر دانشجویان مطابق   ورت تخصصی آموزش داده شود. بازرگانی بین الملل، اصولی دارد و باید به ص

شود به صورت کاربردی آموزش داده شوند؛ مفید واقع خواهند هایی که در آنجا انجام میهای اتاق بازرگانی و روشبا سیاست

 .شد

  

 خالصه مطلب

رشته   بپردازیم و به تحلیلبازار کار رشته مدیریت بازرگانی در خارج از کشور آنالیز   در این مقاله سعی کرده ایم به توضیح و

مدیریت بازرگانی و گرایش ههای آن و مقایسه درآمدی در کشور های خارجی بپردازیم. تالش کرده ایم با جمع آوری اطالعات 

اطالعات کافی را در اختیار شما قرار  به صورت مفید و اعالم مزایا و معایب این رشته برای کار کردن در خارج از کشور

دهیم. تیم ایران تحصیل با داشتن مشاورین متخصص و مجرب در تالش است که شما را در این مسیر یاری کند. برای 

 .اطالعات بیشتر میتوانید با شماره های درج شده تماس بگیرید

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف کامل مطالب این صفحه 
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