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  موسسه يمعرف

 يقات و فنااور يبا اخذ مجوز از وزارت علوم، تحق 3131ت خود را در سال يفعال آزاد بهار يموسسۀ آموزش عال

ن موسسا  در  يت و زبان قرار داد. ايريدر حوزۀ مد يکاربرد يهادوره يخود را برگزار ياصل تيمأمورآغاز و 

نار يسا   311و اجارا کارده و افازون بار      يرا طراحا  يت تخصصا يريدورۀ ماد  45ش از يسال گذشاه  با   31طول 

ران ينفار از ماد   3111ش از يمخهلف برگزار کرده است. آشانا سااخهن با    يهاها و شرکتسازمان يبرا يهيريمد

ت از ج لۀ افهخارات يرين مدينو يهاو مهارت يش کاربردبا دان مخهلف کشور يهاوکار کسبعرصۀ صنعت و 

 ن موسس  است.يا

 يهاا  دورهتجرب  در پرورش مديران موفق، براي اولين بار در ايران اقدام ب  برگزاري  ها سالاين مج وع  پس از 

رويکارد افازايش    باا  ,Post MBA, DBA in Tourism MBA in Tourism يو تخصصا  پيشارفه  

ک يو MBA دوره  7موفق ب  اجراي کنون تان وده است و کشور  يگردشگرمديران  يها هارتمتوان ندي و 

 شده است.  DBAدوره 

 دوره   و مزایای ویژگی ها 

 مندیازدانشاساتیدبرتروباسابقهکاریفعالدرکسببهره

 وکارگردشگریکشور

 حرفه و کاری ارتباطات مدیرانبرقراری و فعاالن بین ای

 گردشگریکشور

 کارگاهب و سمینارها ورگزاری گردشگری تخصصی های

 پذیرانهایکاربردیدانشارتقایمهارت

 کیفیتدوره به مهارتتوجه بر تمرکز و آموزشی هایهای

 کاربردیباتوجهبهمحیطکسبوکارگردشگری

 گرایش در تحصیل مسافرتی، هایامکان خدمات تخصصی

بازاریابیوتبلیغاتگردشگر مبنایعالقهویا بریهتلداری،

 (دومدرکپایاندورهپذیران)ارائهدانشحرفه

  تحصیل ادامه امکان دوره آموختگان MBAدانش

 DBAگردشگریو Post MBAهایگردشگریدردوره

گردشگری

 هایدورهوارائهبهدانشگاهامکانترجمهرسمیمدرکپایان

 خارجی

 های دوره آموزه

 ردشگریومحیطکسبوکارشناختسیستمصنعتگ 

 هایکسبوکارگردشگریهاوچالششناختفرصت 

 مدلهایتصمیمگیریدرکسبوکارهایگردشگری 

 هایگردشگریکشورآشناییبامنابعوپتانسیل 

 تکنیکهایپیشرفتهتحقیقاتبازارومخاطبشناسیگردشگران 

 تکنیکهایپیشرفتهبرندسازیوتبلیغاتگردشگری 

 هایمدیریتعمومیوسازمانیگردشگریتکنیک 

 فنونومهارتهایمدیریتمنابعانسانیدرصنعتگردشگری 

 ریزیراهبردیگردشگریبرنامه 

 المللیتجارتگردشگریشناختمحیطملیوبین 

 هایتامینمنابعمالیومدیریتسرمایهفنونومهارت 

 یامکانسنجیوتدوینطرحهایتوجیهیگردشگر 

 فنونومهارتهایمذاکراتتجاریگردشگری 

 فنونومهارتهایفروشمحصوالتوخدماتگردشگری 

 قوانین،مقرراتوضوابطکاربردیتجارتدرگردشگری 

 مدیریتکیفیتخدماتگردشگری 

 سیستمهایاطالعاتیومدیریتارتباطبامشتریان 

 آاننکه مي جنبند گاهي مي بازند

 آاننکه نمي جنبند، همیشه مي بازند

http://www.bahar.ac.ir/
http://www.bahartourism.ir/
http://www.baharmba.ir/بهار/معرفی-موسسه
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 مخاطبان دوره 
 يران و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتيمد 

 ان تور يراهن ا 

 ها ران و کارکنان ههليمد 

 يي ايهواپ يها ران و کارکنان شرکتيمد 

 يدر حوزه گردشگر يران و کارکنان بخش دولهيمد 

  مديران و کارکنان ساير کسب و کارها 

بهاریگردشگرفعلیرانیپذدانشوضعیتشغلی

 

بهاریگردشگرفعلیرانیپذدانشرشتهتحصیلی

 

 

هوش آنها رتشیب است.اهمیت داشتن مهارت اه رد پیشرفت انسان اه، از   

 

http://www.bahar.ac.ir/
http://www.bahartourism.ir/


                                        

 
 
 

4                                             www.bahar.ac.ir               www.bahartourism.ir                                    

 MBA ط ورود به دورهیشرا
 يليو تحص يسوابق کار 

 (يک ذهنيسه اتيس و چارچوب يذات يها ، مهارتيزه ارتقاء عل ي)ازنظر انگ ورودي مصاحب در  تيموفق 

 

 بخش اول دروس 

 Course Nameنامدرسکددرس

M01 صنعتگردشگریوگردشگریپایدارمبانیIntroduction in tourism and sustainable tourism 

M02شناسییرانا
Iran capability in tourism (New trends, Eco, 

Culture, Society, Climate, Events, Nature & 

Geo) 

M03خالقیت،نوآوری،کارآفرینیوایجادکسبوکارCreativity, Innovation, Entrepreneurship & 

business start-up 

M04مدیریتبازاریابیدرگردشگریMarketing management in tourism 

M05تکنیکهایتبلیغاتوبرندینگدرگردشگریAdvertisement & branding techniques 

M06
درتجارتفنونهایتکنیکالملل،بینتجارتمبانی

گردشگری
International trade, trading techniques in 

tourism 

 بخش دومدروس 

 Course Nameنامدرسکددرس

M07 مدیریتمقاصدوجاذبههایگردشگریDestination & attraction management 

M08دشگریمدیریتاستراتژیکدرگرStrategic management in tourism 

M09مدیریتمنابعانسانیورفتارسازمانیHuman resources management & 

Organizational Behavior (selected topics) 

M10مالیتأمیننحوهوگذاریگردشگری،سرمایهاقتصاد

گردشگریهایپروژه
Tourism economics, investment and financing 

M11شناخترفتارمصرفکنندهConsumer behavior 

M12مدیریتخدماتدرگردشگریService management in tourism 

 

 

 تغییر را نمي توان مهار کرد، ولي مي توان از آن شیپ افتاد

 

http://www.bahar.ac.ir/
http://www.bahartourism.ir/
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 براي ثبت نام و دريافت اطالعات بيشهر ت اس بگيريد

هایتماسشماره
3371448-33751143 

3683484-1030 

 163 - 33717437 دورنگار

  www.bahar.ac.irآدرسسایت

www.bahartourism.ir     

 Tourismbahar.a@gmail.comآدرسایمیل

 

 

 ، طبقه سوم )دپارتمان گردشگري(۷۲دوم، پالک  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاکستان، خيابان آردس:
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