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  مديريت بازرگاني

  :مقدمه 

يك فعاليت تجاري، . مديريت بازرگاني، فرايند برنامه ريزي، هماهنگ سازي و كنترل يك فعاليت تجاري است
طوالني مدت ، بايد سودآور و در جريان باشد از اين رو جهت اجراي اين فعاليت مهم، بايد در  تجاريبه منظور 

در اين ميان نبايد هزينه هايي اختصاص يافته به حوزه . وهله نخست روابط دو سويه ايي را با مشتريان برقرار نمايد
ئلي است كه در يك فعاليت تجاري، عملكرد كلي مديريت بازرگاني، پرداختن به مسا. مذكور را ناديده گرفت

مديران . نقش محوري آن ، تشكيل برخي از ارزش ها و ضوابط اجرايي در سازمان است. با آن مواجه مي شويم
بازرگاني، عالوه بر مهارت ها و توانايي حل مسائل شان، بايد در هفت حوزة كاركردي، از تخصص و دانش باال 

ي، ماليه، حسابداري ، منابع انساني، سيستم هاي اطالعاتي مديريت و بررسي و توليد، بازارياب: برخوردار باشند 
در عين حال، مديريت ارشد بايد قادر به هماهنگ نمودن اين فعاليت ها در يك پروسه تجاري و . توسعه محصول

  .امون باشدافزايش ارزش آن در برابر سهامداران و افرادي مثل كاركنان، عرضه كنندگان، مشتريان و محيط پير

  حوزه هاي مديريت بازرگاني

مديران توليد، به خريد و ارائه موجودي مواد خام و اطالعات ورودي نيم ساخته، مديريت استفاده  از اين 
اطالعات در فرآيند توليد، كنترل فهرست موجودي نهايي كاالها، ارسال ، انتقال و توزيع محصوالت نهايي 

  .مبادرت مي ورزند

بازارهاي  )يبانكدار(، بانك ها ) بازار سهام و اوراق قرضه(با تكيه بر منابع خارجي نظير بازار سهام مديران مالي 
ويژه و استقراض عمومي و نيز مديريت واگذاري بودجه داخلي در شركت، سرمايه اي را براي شركت ها، فراهم 

در رابطه با حقوق و مزاياي كاركنان حسابداران مديريت به جمع آوري و ارزيابي داده هاي هزينه، . مي سازند
آنها به منظور تايين سود . يك شركت، تجهيزات و ورودي مواد خام ومنابع متفاوت سرمايه آن مي پردازند

       شركت دارايي ها و بدهي هاي آن، نيازهاي گردش موجودي و تعهدات مالياتي، به ادغام اين داده ها، با 
  .مد مي پردازندداده هاي بر جاي مانده از درآ

   


