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به دنیای با شکوه مدیریت عالی صنعت گردشگری خوش آمدید

معرفی موسسه زبدگان

تحقیقوات و ,با اخذ مجوز از وزارت علووم ,1383موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان فعالیت خود را در سال 
.فناوری آغاز و ماموریت اصلی خود را برکزاری دوره های کاربردی در حوزه های تخصصی مدیریت بنا نهاد
ا در این موسسه از شروع فعالیت تاکنون تعداد بی شماری دوره های مدیریت تخصصی را طراحی و بوه اجور

سمینار مدیریتی با همکاری سازمان ها و شرکت های مختلف از دیگور 50آورده است و افزون بر آن بیش از 
.فعالیت های این موسسه تا کنون بوده است

نفور از 2000معرفی دانش کاربردی و مهارت های نوین مودیریت بوه بویش از ,از جمله افتخارات این موسسه 
.مدیران عرصه ی صنعت و کسب و کار های مختلف می باشد

و همچنوین بهوره منودی از ,موسسه ی زبدگان با در اختیار داشتن سال ها تجربه در پرورش مدیران موفق 
بوا هودا ارتقوا  ,دانش علمی و تجربی اساتید صاحب نام و دارا بودن فضای آموزشی استاندارد و آکادمیک 

جایگاه مدیران کسب و کار باالخص مدیران فعال در صنعت گردشوگری کشوور مدوادرت بوه طراحوی دوره 
و مودیریت عوالی کسوب و کوار (MBA in Tourism)پیشرفته و تخصصی مدیریت کسب و کار گردشوگری

دانشجویان و ,با رویکرد افزایش توانمندی و مهارت های مدیران گردشگری ( DBA in Tourism)گردشگری 
خوه عالقمندان به صنعت گردشگری با آخرین متد های نوین آموزش نموده است تا تحوولی عیویر را در  ر

.صنعت گردشگری کشور رقر زند
ع از جمله فعالیت های دیگر موسسه زبدگان می توان برگزاری دوره هوای کوتواه مودت تخصصوی در صونای

.مختلف همچنین طراحی دوره های ویژه بصورت سفارشی برای سازمان ها و شرکت ها نام برد
یش رو موسسه زبدگان با توجه به نیاز مدرم مدیران کسب و کار های صنعت گردشگری کشور و  الش های پ

ی این صنعت همچنین اهمیت موضوع هتلداری بعنوان بخش مهمی از آن مدادرت به طراحوی ایون دوره هوا 
ی از آنجائیکه هدا اصلی این دوره ها ارتقای دانش مدیران بزرگترین صنعت خدماتی جهوان مو.نموده است

اپ های باشد و بر خالا سایر موسسات کلیه دوره های این موسسه بصورت تلفیقی از دروس تئوری و ورکش
عملی در محیط واقعی و حتی کارورزی در صنعت طراحی شده تا دانش پذیران با  الش ها و جوذابیت هوای

.این صنعت از نزدیک آشنا شده و بتوانند در کسب و کار خود مهارت های آموخته را بکار گیرند
اری همچنین موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان برگزاری وبینار های تخصصی صنعت گردشگری را بوا همکو

ی را بورای دبیر خانه استاندارد سازی صنعت گردشگری و مراکز علمی بین المللی فعال در صنعت گردشوگر
.مدیران برجسته ی صنعت گردشگری کشور در دست اقدام دارد



درجهان  DBAو MBAتاریخچه برگزاری 

ی جنده تئوریک و فلسفی مانند سایر رشته های دانشگاه,در آغاز شکل گیری دوره های دانشگاهی مدیریت
دوره هوای فلسوفی ,برموضوعات و مداحث کاربردی مدیریت غلده داشت و دوره های عالی ایون رشوته هوا 

(PhD),دوره ,جهت پیشرفت و رقابت موثر,اما به تدریج با نیاز به کاربردی بودن مداحث مدیریت.نامیده شدند
طراحی شدند تا به عنووان مکمول تحصویالت دانشوگاهی و بوه صوورت   DBAو  MBAهایی تحت عنوان 

1908در سال  MBAاولین دوره ی.ابزارهای عملی را در اختیار صاحدان صنایع و مدیران قرار دهد,کاربردی
.میالدی در دانشگاه هاروارد به اجرا درآمد و سپس سایر دانشگاه ها به اجرای این دوره ها پرداختند

از همین رو موسسه ی آموزش عالی زبدگان نیز به عنوان موسسه ی برگزار کننوده ی دوره هوای تخصصوی
 MBAتحقیقات و فناوری مدادرت به طراحی تخصصی ترین دوره های ,مدیریت با اخذ مجوز از وزارت علوم 

.گرایش ازجمله گردشگری در ایران نموده است15با بیش از  DBAو 
در مدیریت گردشگری در آمریکا و اروپا طیف گسترده ای از دورس DBAو  MBAدر حال حاضر دوره های 

.هتلداری و رشته های وابسته را شامل می شود
ه موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان تالش دارد تا مجموعه ای از فعالیت های مرتدط با موضووعات خوود را بو

با هدا خروج از جنده صرفا تئوریک دور های آموزشی در برنامه هوای درسوی ,جهت آشنایی دانش پذیران 
.خود بگنجاند

ر از دیگر اهداا این موسسه برنامه ریزی جامع در جهت ارتقای کیفی دانش مودیران صونعت گردشوگری د
.بخش های مختلف می باشد



معرفی رشته مدیریت عالی هتلداری و فرصت های شغلی آینده

نعت امروزه گردشگری یکی ار اصلی ترین بخش های اقتصادی کشور هابحساب می آید و رشد سریع این صو
.مدیران و عالقمندان به آن شده است,در سال های اخیرباعث توجه صاحدان صنایع 

ی هتلداری نیز یکی از مهر ترین و موثر ترین بخش های جوذب گردشوگر و بوه تدوع آن توسوعه و بالنودگ
ال گردشگری است و صنعتی است که باالترین نرخ برگشوت سورمایه را دارد و در دنیوایی کوه دائور در حو

.همچنان می تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد,دگرگونی می باشد
ته به همین دلیل دانش آموخته ی ایون رشو.صنعت میزبانی شامل طیف وسیعی از خدمات و محصوالت است

بازاریوابی ,مشاوره هوای موالی ,مدیریت رستوران,می تواند در مجموعه ای از مشاغل از جمله مدیریت هتل 
مدیریت نیام های آماری در بخش هتلداری راه خود را پیودا ,برنامه ریزی رویداد های گردشگری ,راهدردی 

زی کند و آینده ی خود را در زمینه های مدیریتی به روز کنند و مطابق با آخرین استاندارد هوا و برناموه ریو
.های بخش هتلداری به پیش بروند

امکان سنجی و ,پیش امکان سنجی ,دانش پژوهان پس از گذراندن این دوره توانایی انجام طرح های تجاری 
طراحی واجرای طرح های توجیه اقتصادی در حوزه ی سرمایه گذاری در گردشگری و هتلداری را افزون بور 

.خواهند داشت,آنچه برشمردیر



هتلداری DBAو  MBAآموزه های دوره ی 

ارتقا دانش مدیران در حوزه هتلداری
 مدیریت بر هزینه و در آمد در قالب حسابداری هتل ها
ارتقا  بینش کسب و کار و تسلط بر مهارت های مدیریتی
شناخت جدیدترین رویه ها در کشورها و شرکت های پیشر
 هتلداری گونگی اتصال به زنجیره های بزرگ صنعت جهانی
شناخت بازارهای هدا و گروه های هدا در گردشگری و هتلداری
کسب مهارت های اجرایی در عملیات تخصصی هتلداری و گردشگری
کسب جدیدترین تجارب مجموعه ها و شرکت های جهانی در زمینه ی رهدری هتل
آشنایی با قوانین حقوقی و تجاری فعالیت های بین المللی و قرارداد های مرتدط با آن



مزایای شرکت در دوره های موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان

 مالیاعطای تسهیالت
 فناوریتحقیقات و ,ثدت مدارک صادره در سایت رسمی وزارت علوم
بهره مندی از اساتید صاحب نام دانشگاهی و فعال در صنعت گردشگری
 تحقیقات و فناوری,مدارک رسمی پایان معتدر مورد تایید وزارت علوم ارائه
 خارجهقابلیت ترجمه رسمی مدارک صادره ممهور به مهر دادگستری و وزارت
برگزاری کارگاه های آموزشی کارورزی درقالب تورهای آموزشی در هتل های مطرح کشور
 ارتداطات کاری و حرفه ای به لحاظ حضور فعاالن صنعت گردشگری در طی دورهبرقراری
توجه ویژه به کیفیت دوره ها و همچنین تمرکز بر مهارت آموزی کاربردی برای دانش پذیران
امکان ادامه تحصیل دانش پذیران در مقاطع تحصیلی باالتر در دانشگاه های خارج از کشور
 دوره ها با بهره مندی از آخرین شیوه های نوین منطدق بر استاندارد های جهانی آموزشاجرای
  اعزام نفرات برتر دوره ها به خارج از ایران در قالب بورسیه جهت گذراندن دوره های تخصصی

DBAو  MBAشرایط ورود به دوره های 

آشنایی با زبان انگلیسی
موفقیت در مصاحده ورودی
بررسی سوابق کاری و تحصیلی متقاضی
 قدولی در آزمون ورودی برای دوره هایDBA



گردشگری MBAسرفصل دروس 

COURSEعنوانردیف

 Strategic Management for International Tourismمللیمدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری بین ال1

Marketingکتینگبازاریابی در گردشگری با تاکید بر دیجیتال مار2 in Tourism(Digital Marketing)

Service Operation Management(CRM)مدیریت عملیات خدمات3

Organization Behavior & Humanمدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در هتلداری4 Resource 
Management

Revenueمدیریت درآمد5 Management

Transportبرای گردشگریمدیریت سفر و حمل و نقل6 & Travel Management for Tourism

Principles and Techniquesاصول و فنون مذاکره7 of Negotiation

Management Seminarسمینار مدیریتی8

Tourism Law(Rules & Regulations of Contracts)(قوانین و مقررات قراردا ها)حقوق گردشگری 9

گردشگریDBAسرفصل دروس 

COURSEعنوانردیف

Future Studies in Tourismآینده پژوهی در افق گردشگری1

-Cost Control & Revenue Managementمدیریت هزینه و درآمد پیشرفته2
Advanced

Economicگریمدیریت محیط اقتصادی و سیاسی در صنعت گردش3 & Political Environment for Tourism

Design in Hotel Interior Aestheticزیدایی شناسی در طراحی داخلی صنعت گردشگری4

Entrepreneurship & Creativity in Tourismخالقیت و کار آفرینی در گردشگری5

Researchتحقیقروش6 Method

Tourism Industryمدل کسب و کار در صنعت گردشگری7 s Business Model

ه در مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی پیشرفت8
گردشگری

Organization Behavior & Human Resource 
Management – Advanced 

 Management and Leadership Strategy inریمدیریت استراتژیک پیشرفته و رهدری در گردشگ9
Tourism 

Marketingفروش و برند سازی در گردشگری,بازاریابی10 and Branding in Tourism

Personality Typologyتیپ شناسی شخصیت11

Iranایران شناسی12 Capability in Tourism

 Management Seminarسمینار مدیریتی13

Thesisپروژه پایانی14




