ياحد رشت
مذيريت اجرايي (كارشناسي ارشذ )
هذيشيت اجشايي يكي اص پشطشفذاستشيي سضتِ ّا دس تيي فاسغ التحصيالى كاسضٌاسي دس سشاسش جْاى است  .داًص آهَختگاى اص
ّوِ سضتِ ّا (اعن اص هٌْذسي  ،علَم پايِ ٌّ ،ش  ،تجاست  ،پضضكي ) اضتياق تسياسي تِ ايي هذسك تحصيلي داسًذ .دليل ايي
گشايص ًيض دس رات ايي سضتِ ًْفتِ است .ايي سضتِ ضٌاختِ ضذُ تشيي سضتِ دس هذيشيت كسة ٍ كاس ٍ سكَي پشضي تشاي سسيذى
تِ حشفِ اي هَفك است  .دٍسُ ي كاسضٌاسي اسضذ هذيشيت اجشايي تِ هٌظَس پشٍسش كادس هذيشيت اجشايي تٌگاُ ّاي تَليذي
ٍ خذهاتي خصَصي  ،تعاًٍي ٍ دٍلتي ٍ ًيض تاهيي هذيش ٍ استشاتظيست تشاي طشح ّاي تضسگ عوشاًي  ،طشاحي ٍ ايجاد ضذُ
است  .ايي سضتِ دس گشايطْاي استشاتظيك تَليذ ٍ تاصاسياتي ٍ صادسات اسائِ هي گشدد.
آينذه شغلي
كاسضٌاساًي كِ داساي هذسك هذيشيت اجشايي هي تاضٌذ هيتَاًٌذ ٍاسد عشصِ هذيشيت ضًَذ ٍ دسسطَح هختلف  ،هثل هذيش
تَليذ  ،هذيش فشٍش  ،هذيشعاهل ساصهاى هطغَل كاسضًَذ .تشخي اص فاسغ التحصيالى ايي دٍسُ ّا ٍاسد عشصِ هطاٍسُ هي ضًَذ.
تعذادي دس ضشكت ّاي هطاٍسُ هذيشيت كاس هي كٌٌذ ٍ گشٍّي تِ عٌَاى هطاٍس دس صهيٌِ تحليلگشي هالي يا تحليلگشي هٌاتع
اًساًي  ،تذٍى ايٌكِ ٍاسد كاس اجشاي ضًَذ ،دس ساصهاى ّا خذهات هطاٍسُ اسائِ هي دٌّذ.
مهارتهاي كسب شذه
 اداسُ ٍ ساّثشي هَثش ٍ كاسآهذ ساصهاى تا يك تخص تخصصي اص آى ًظيش يخص ّاي تَليذي  ،تاصاسياتي ٍ فشٍش  ،اطالعاتٍ هالي اسائِ خذهات هطاٍسُ اي ٍ هطالعاتي دس صهيٌِ ّاي هضتَس تِ هذيشاى ساصهاًْاي التصادي ٍ اجتواعي
 طشاحي ّ ،ذايت ٍ سّثشي تحَل دس كل ساصهاى پس اص كسة تجاسب عولي دس هذيشيت ايجاد ساصهاًْاي جذيذ تا فعاليت ّاي جذيز دس دسٍى ساصهاى اص طشيك كاسآفشيٌيبرخي از دروس اصلي  /تخصصي
هذيشيت ساصهاًْاي پيچيذُ  ،تحليل سفتاسي ٍ هذيشيت هٌاتع اًساًي ،حساتذاسي هذيشيت ،هذيشيت تكٌَلَطي ٍ التصاد ،هذيشيت
طشحْاي تَسعِ ،تاصاسياتي ٍ تاصسگاًي تيي الولل ،هسائل جاسي هذيشيت ،تشًاهِ سيضي استشاتظيك ،تحليل هحيط داخلي ٍ تيي
الولل ،تحليلي اص استشاتظيْاي ساصهاًْاي هَفك ٍ ًاهَفك ،هذيشيت تحَل ٍ اجشاي تشًاهِ ّاي استشاتظيك.
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