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  96-97 دٍم  ًيوسبل  در خذهبت ثْذاشتی درهبًی  تیریاصَل هذهؼرفی درس 

 ثْذ اشت ػوَهیگرٍُ آهَزشی :   ثْذاشتداًشکذُ : 

 4پيَستِ ترم  ثْذاشت ػوَهیکبرشٌبسی  رشتِ ٍ هقطغ تحصيلی :٭  در خذهبت ثْذاشتی درهبًی  تیریاصَل هذ  ًبم ٍ شوبرُ درس:٭

 ثْذاشتداًشکذُ  هحل ثرگساری:٭ 8-10 شٌجِ رٍز ٍ سبػت ثرگساری: ٭

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ )ًظری/ػولی( : ٭

 درٍس پيش ًيبز:٭

 33334754  تلفي ٍ رٍزّبی توبس:٭ دکتر الِْ تَسلی ًبم هسٍَل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داًشکذُ ثْذاشت، گرٍُ ثْذاشت ػوَهی آدرس دفتر :٭

 

 ّذف کلی درس:٭

 اًَاع ٍظبیف، هکبتت ٍ ًظریِ ّبی هذیریتٍ شٌبخت  هذیریتآشٌبیی ثب اصَل، هفبّين ٍ اصطالحبت 

 آشٌبیی داًشجَیبى ثب: اّذاف اختصبصی درس:٭

 تؼبریف ٍ هفبّين هذیریت-1

  سير تکَیٌی ًظریِ ّب ٍ هکبتت هذیریت از آغبز تب ثِ اهرٍز-2

 ی طيف سالهت ٍ داهٌِ فؼبليت ثْذاشت ػوَه -3

 کبرثرد اصَل هذیریت در ثخش ثْذاشت -4

 یبتيػول یسیهراحل هختلف ثرًبهِ ر -5

 ًقش اجتوبػی ٍ اّويت آى -6

  سبزهبى ٍ هذیریت تشکيالت ثْذاشتی در ایراى-7

 هراقجت ّبی  اٍليِ ثْذاشتی ٍ شجکِ ّبی ارائِ خذهبت-8
 

در صَرتی کِ هطبلؼِ  -اًتشبر، ًبم ًبشر، شوبرُ فصَل یب صفحبت هَرد ًظر در ایي درس)ػٌَاى کتبة ، ًبم ًَیسٌذُ ، سبل ٍ هحل  هٌبثغ اصلی درس٭

 ّوِ کتبة یب ّوِ هجلذات آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضرٍری ًجبشذ(  

  یسیًژاد پبر یراًیتب ػول دکتر ا یاز تئَر تیریسبزهبى ٍ هذ .1

 اصَل هذیریت در خذهبت ثْذاشتی فریجب خيبطی.2

 

 ًشجَ ٍ ثبرم هرثَط ثِ ّر ارزشيبثی :ًحَُ ارزشيبثی دا٭

 الف( در طَل دٍرُ)کَئيس، تکبليف،اهتحبى هيبى ترم...(

 ٍ هشبرکت فؼبل در کالس اًجبم تکبليفًورُ کَیيس،  2 ثبرم:

 ة( پبیبى دٍرُ

  یبى ترمبًورُ اهتحبى پ  17 ثبرم:

 هٌظن در کالس َر ضًورُ ح 1  رس:سيبست هسٍَل دٍرُ در هَرد ثرخَرد ثب غيجت ٍ تبخير داًشجَ در کالس د٭

 



 

2 

 

 96-97در خذهبت ثْذاشتی درهبًی  ًيوسبل  دٍم   تیریاصَل هذ جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجويان قبل 

 از شروع کالس
 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتر تَسلی ...

 حیتَض تیریابؼبد هذ ِیلکسبزهبى ٍ ٍیژگی ّبی هطترک سبزهبى ّب را تَضیح دّذ.

 .ذیًوب فیصبحبٌظر تؼر 3ذگبُیرا حذاقل از د تیریهذدّذ .

 .ذیًوب بىیرا ب یٍ بْرُ ٍر یاثر بخط -یکبرائ نیهفبّ

01-8  0 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 .ذیًوب فیرا بطَر خالصِ تؼر یتیریسطَح هذ ِیکل

 .بذاًٌذ بطَر خالصِ ضرح دّذ ذیبب راىیرا کِ هذ یّبئ هْبرت

 یتیریهذ یٍ هْبرت ّب یتیریسطَح هذ يیضذُ ارتببط ب سیتذر نیتَجِ بِ هفبّ بب

 ًطبى دّذ . کیًوَدار ضوبت کیرا بب رسن 

01-8  2 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هکتب کالسیک را تَضیح دّذ.

سَط تَضیح دّذ، تئَری هذیریت ػلوی را اصَل هذیریت ػلوی تیلَر را بِ طَر هب

 ضرح دّذ. 

01-8  3 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هفبّین تئَری اداری را تَضیح دّذ.

 بر اسبس تئَری برٍرٍکراسی سِ هٌطأ اختیبر یب قذرت در سبزهبى را تَضیح دّذ.
01-8  4 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هکتب ًئَکالسیک هذیریت را تَضیح دّذ.

 هَرد از هفرٍضبت هکتب ًئَکالسیک را بیبى کٌذ. 5حذاقل 

 ًتبیج هطبلؼبت ّبثَرى را تَضیح دّذ.

01-8  5 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 ًظریِ سیستن ّب را تَضیح دّذ.

 ذ.تئَری اقتضبیی در هذیریت را بیبى ًوبی
01-8  6 

  
هفبّین خالقیت، ًَآٍری ٍ فرآیٌذ ضکل گیری آى ّب را بِ طَر هبسَط تَضیح 

  دّذ.
01-8  7 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 تؼبریف هختلف تصوین گیری را بِ درستی بیبى ًوبیذ.

 تؼبریف برًبهِ ریسی ٍ هراحل آى را بِ طَر کبهل ضرح دّذ.
01-8  8 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هراحل هختلف برًبهِ ریسی ػولیبتی را بِ درستی بیبى ًوبیذ.

کبربرد ضبکِ ػلیت، ًوَدار استخَاى هبّی، جذاٍل هربَط بِ برًبهِ ریسی را بِ 

 درستی تَضیح دّذ. 

01-8  9 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 ّبی یک برًبهِ ریسی هٌبسب را بیبى ًوبیذ. ٍیژگی

 اًَاع برًبهِ ریسی را تَضیح دّذ.
01-8  01 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 سبزهبًذّی را تؼریف ًوبیذ.   

 اًَاع سبختبر سبزهبًی ٍ حیطِ ّبی ًظبرت را تَضیح دّذ.
01-8  00 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 سفؼبل در کال
 دکتر تَسلی

 هفَْم رّبری در سبزهبى را تَضیح دّذ. 

 تؼریف اًگیسش ٍ هفبّین هربَط بِ آى را بِ درستی تَضیح دّذ.
01-8  02 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هفَْم کٌترل، ًظبرت، پبیص ٍ ارزضیببی در سبزهبى را تطریح ًوبیذ.

 تی تَضیح دّذ.کبربرد ًوَدار گبًت را بِ درس
01-8  03 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هفَْم ارتببطبت، تؼبریف هختلف آى  ٍ اّویت آى در سبزهبى را بیبى ًوبیذ.

 اجسای فرآیٌذ ارتببط را بِ دستی بیبى ًوبیذ. 
01-8  04 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 ًقص اجتوبػی ٍ اّویت آى بیبى کٌذ. تؼریف هطخص از

 تؼبرض ًقص ٍ پبیگبُ اجتوبػی را بب رکر هثبل تَضیح دّذ.
01-8  05 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 دکتر تَسلی

 هذیریت ٍ تطکیالت بخص بْذاضت در ایراى را بِ درستی تَضیح دّذ. 

 تَضیح دّذ.   برخی از سبزهبى ّبی بیي الوللی هْن در اهر بْذاضت را
01-8  06 

هرٍری بر هطبلب ٍ هطبرکت 

 فؼبل در کالس
 07  8-01 هرٍری بر هطبلب، جوغ بٌذی ٍ رفغ اضکبل داًطجَیبى دکتر تَسلی

 

  تاريخ امتحان پايان ترم:٭                                                          ....تاريخ امتحان ميان ترم :            ٭

حضَر در کالس، هطبرکت در فؼبلیت ّب ٍ بحث ّبی کالسی هْن تلقی هی ضَد.

 


