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هدف درس
هدف از این درس ،آشننایي یيشنتر دانشیویان یا سازمان و مدیریت یمنظور تشخيص نقش حياتي سازمان و اهميت نحوه اداره
آن مي یاشند یدین منظور منمن آنکه سنير تحودت دانش مدیریت و سنازمان یصنورت ید روند من قي و منسیم م ر مي
شنود ،نظریه هاي مدیریت یا نگرشي نوین مورد ارزیایي قرار مي گيرد و یا یرووردي نسبتا للسیي از لرد در سازمان کالسيد تا
گروه یندي در طر هاي اقتضایي و نظریه هاي نوین سازمان و مدیریت یعنوان جدیدترین نگرش مدیریت در انتهاي قرن یيستم
و ایتداي قرن یيست و یکم ،نظریه ها و ساوتارهاي مدیریتي ی ور واقع یينانه ،مورد م العه ،یحث و یررسي قرار مي گيرد
سرفصلهای درس:
قسمت اول :کلیات
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قسمت دوم :بافت سازمانی

قسمت سوم :مدیریت بافت سازمانی و فرایندهای آن
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رئوس مطالب به تفکیک جلسات درسی
توضیحات

موضوع

جلسه

Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
2( مباني مدیریت و وظایف مدیران
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
)جلسه
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 1)
Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 1)
Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
سير تحول تئوري هاي مدیریت
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 2)
، نمادین، مدرن: آن ال ؛ نظریه سنننازمان، ماري جو؛ کانليف، هچ
 نشننر، ترجمه دکتر حسننن دانایي لرد،تیسننيري و پسننت مدرن
)2  (لصل0463 ، تهران،مهریان

0

Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
مسئوليت اجتماعي و اصول اوالقي
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
مدیریت و جهاني شدن
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 4&5)
Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 3&4)
Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
تاسيس سازمان و یازآلریني سازمان
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 6)
 ترجمننه دکتر،  جرالنند اف، دایليو ری ننارد؛ دیویس، اسنننکننات
 الهام جمالي پویا؛ سازمان، یهروز پورولي،سيدرما سيدجوادین
،) و یاز، طبيعي،ھا و سنازماندهي (دیدگاه سنيستم ھاي عقالیي
0463 ،نشر مروارید

4

Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 9)
Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 5)
، نمادین، مدرن: آن ال ؛ نظریه سنننازمان، ماري جو؛ کانليف، هچ
 نشننر، ترجمه دکتر حسننن دانایي لرد،تیسننيري و پسننت مدرن
)3  (لصل0463 ، تهران،مهریان

تصميم گيري

9

Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
مدیریت اسننتراتکید و یرنامه ری ي
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
و اجراي استراتکي
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 10&11)
 Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 6&7)
 تیسننيري و، نمادین، مدرن: آن ال ؛ نظریه سننازمان، ماري جو؛ کانليف، هچ
0463 ، تهران، نشر مهریان، ترجمه دکتر حسننن دانایي لرد،پسنت مدرن
)6 (لصل
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Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
طراحي ساوتار سازماني
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
، تقسنننيم کار، سنننازماندهي:شنننامل
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 12)
هماهنگي
 Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 9)
 ترجمه دکتر سنننيدرمنننا،  جرالد اف، دایليو ری نارد؛ دیویس، اسنننکنات
 الهام جمالي پویا؛ سننازمان ھا و سننازماندهي، یهروز پورولي،سننيدجوادین
0463 ، نشر مروارید،) و یاز، طبيعي،(دیدگاه سيستم ھاي عقالیي
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8

،) تئوري و طراحي سننازمان ترجمه اعرایي0477(  ری ارد ال، دلت
 دلتر پکوهشهاي لرهنگي: علي تهران،سيد محمد پارسایيان

Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
قدرت و توزیع اوتيار
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 13)
 Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
مدیریت منایع انساني
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 14)
 Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 11)
 Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
مدیریت تغيير و نوآوري سازماني
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
،  نظریه آشنننو، مدیریت تحول:یعالوه
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 15)
 یادگيري،والقيت و نوآوري
 Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 16)
 تیسننيري و، نمادین، مدرن: آن ال ؛ نظریه سننازمان، ماري جو؛ کانليف، هچ
0463 ، تهران، نشر مهریان، ترجمه دکتر حسننن دانایي لرد،پسنت مدرن
)02 (لصل












Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 16)
Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 13)
Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 17)
Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 12)
Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
Education, 6th ed., 2003. (Chapter 20)
Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.;
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
Canada, Inc., 2016. (Chapter 20)
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نيازها و تئوریهاي انگي ش
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هدایت و رهبري
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کنترل اثریخش
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03

ارتباطات و سيستم اطالعات

09

جمع یندي

Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward,
Gilbert, Daniel R., “Management”, Pearson
)Education, 6th ed., 2003. (Chapter 19&22
;Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.
“Management“, 11th Edition, Pearson Education
)Canada, Inc., 2016. (Chapter 10





نحوه ارزشیابی
نحوه ارزیایي دانشیویان یصورت زیر وواهد یود (عدم انیام هر ید از موارد ،مانع گذراندن درس وواهد یود):
 آزمون ميان ترم/پایان ترم ( 02نمره)
 ارائه کالسي ( 9نمره)
 oارائه مي یایسننت یصننورت تيمي انیام وواهد شننود (گروههاي  2نیره) انیام پرزنت (همانند مشننارکت در
م العه و یحث م لب ،تهيه لایل پاورپوینت و ) توسط همه اعضاي تيم ال امي است
 oاسامي الراد تيم و موموع مورد نظر مي یایست تا جلسه دوم کالس انتخا شود و تایيد استاد اوذ شود
 oزمان ارائه ،از جلسه چهارم کالس مي یاشد
 oمرجع اصنلي ،کتا معرلي شنده اسنت که مي یایسنت یصورت کامل پوشش داده شود ارائه دهندگان مي
یایست م العه جانبي داشته یاشند
 oنمره ارائه شنامل محتوي (پوشنش کامل) ،شنکل (جامع و موج  ،شکيل ،رعایت اصول ساوت  ،)pptنحوه
ارائه (طرز یيان ،مدیریت کالس ،ای ارهاي کمد آموزشي و ) و رعایت زمانبندي (حدود ید ساعت) وواهد
یود
 oم العه لصل یراي همه مستمعين ني ال امي است و در پایان ارائه ،پرسش از طرلين انیام وواهد شد
 oلایل تحویلي -PowerPoint :اسننم لایل( AMT1-951-class code-Surname(s) :تذکر :قسننمت
سوم اسم لایل ،مشخصه گروه درسي مریوط یه وود و در قسمت چهارم ،لاميلي وود را ینویسيد)
 م العه موردي ( 2نمره) :معرلي اندیشههاي مدیران مولق ایراني معاصر
 oمقادت یصورت تيمي انیام مي شود (همان تيم ارائه)
 oمدیر منتخب مي یایست تا جلسه چهارم کالس معرلي و تایيد استاد اوذ شود
 oم العه مي یایسنت در قالب ید لایل پاورپوینت ارائه شننود محتواي لایل شننامل سوایق ،آرا  ،اندیشه ها و
عملکردهاي یرجسته مدیریتي مدیر انتخا شده یا توجه یه سرلصهاي درس یاشد
 oمهلت تحویل لایل ،آورین جلسه درسي کالس مي یاشد
 oلایلهاي تحویلي -PowerPoint :اسم لایل( AMT2-951-class code-Surname(s) :تذکر :قسمت
سوم اسم لایل ،مشخصه گروه درسي مریوط یه وود و در قسمت چهارم ،لاميلي وود را ینویسيد)
بایسته های دانشجویان در زمان حضور در کالس
دانشننیویان ع ی یه جهت اییاد امکان حداک ر یهره یرداري از زمان جلسننات درسنني و عدم یروز وقیه در تدریس ،ل یا هنگام
حضور در کالس نکات زیر را رعایت لرمایيد:
 یا توجه یه محتواي م االب ارائه شده در کالس ،حضور یا عالقه دانشیویان درتمامي جلسات یرنامه ری ي شده درس،
مروري تلقي مي شود
 قبل از مدرس در کالس حامر یاشيد و یدون اجازه یه هيچ عنوان از کالس وارج نشوید
 در زمان حضور در کالس ،استیاده از گوشي هوشمند ،تبلت ،لپ تاپ و وسایل مشایه میاز نيست
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 در زمان حضور در کالس ،تلین همراه وود را واموش یا یيصدا نموده و آن را وارج از دسترس وود قرار دهيد
منابع و مراجع
الف) منابع و مراجع اصلی:

 Stoner, James Arthur Finch; Freeman R. Edward, Gilbert, Daniel R.,
“Management”, Pearson Education, 6th ed., 2003.
 استونر ،جيم اي اف؛ لریمن ،آر ادوارد؛ گيلبرت ،دانيل آر ؛ ترجمه اعرایي ،سيد محمد و پارسایيان ،علي ( )0476مدیریت
(ج0و ،)2تهران ،دلتر پکوهش هاي لرهنگي
ب) سایر منابع و مراجع
1. Robbins, Stephen P.; Coulter, Mary A.; “Management“, 11 Edition, Pearson
Education Canada, Inc., 2016.
2. Robbins, Stephen P.; Coutler, Mary A.; DeCenzo, David A.; “Fundamentals of
Management: Essential Concepts and Applications”, 10th Edition, Pearson
Education Canada, Inc., 2016.
3. Daft, Richard L., “Organizational Theory and Design”, South-Western College
Publishing, Cincinnati, Ohio, 2012.
4. Koontz, H., Weihrich, H., “Essentials of Management”, McGraw Hill, New
York, 1990.
5. Hellriegel, Jackson, and Slocum, MANAGEMENT: A Competency-Based
Approach”, South-Western College Publishing, 2002.
 .6هچ ،ماري جو؛ کانليف ،آن ال ؛ نظریه سازمان :مدرن ،نمادین ،تیسيري و پست مدرن ،ترجمه دکتر حسن دانایي لرد،
نشر مهریان ،تهران0463 ،
 .7اسننکات ،دایليو ری ارد؛ دیویس ،جرالد اف  ،ترجمه دکتر سننيدرمننا سننيدجوادین ،یهروز پورولي ،الهام جمالي پویا؛
سازمان ھا و سازماندهي (دیدگاه سيستم ھاي عقالیي ،طبيعي ،و یاز) ،نشر مروارید0463 ،
 .8رایين  ،اسننتيین ( )0479تئوري سننازمان (سنناوتار  ،طراحي  ،کاریردها) ترجمه الواني ،سننيد مهدي و دانایي لرد،
حسن تهران :نشر موج
 .9دلت ،ری ارد ال ( )0477تئوري و طراحي سنننازمان ترجمه اعرایي ،سنننيد محمد پارسنننایيان ،علي تهران :دلتر
پکوهشهاي لرهنگي
 .01جاسبي ،عبداهلل ( )0496اصول و مباني مدیریت ،تهران ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي
 .00الواني ،سيدمهدي؛ مدیریت عمومي ،نشر ني ،چاپ هیدهم ،تهران0482 ،
 .01رمائيان ،علي؛ اصول مدیریت ،سمت ،چاپ چهاردهم ،تهران0482 ،
 .01رمایيان ،علي ( )0487مباني سازمان و مدیریت ،تهران ،انشارات وزارت لرهنگ و ارشاد کشور/سمت
 .01سيد جوادین ،سيد رما ( )0482مباني سازمان و مدیریت تهران ،نشر نگاه دانش
 .01اصالني ،سروش؛ میبوري ،مهدي؛ غیارزادگان ،نوید؛ ”نظریههاي عمومي مدیریت“ ،چاپ شلیين ،اول0480 ،
 .06تئوري سازمان ،ساوتار و طر سازماني ،ترجمه :دکتر سيد مهدي الواني و دکتر حسن دانایي لرد ،انتشارات صیار
 .07تئوریهاي مدیریت و سازمان تاليف  :آقاي دکتر منوچهر کيا از انتشارات مرک مدیریت دولتي
 .08تئوریها و لرآیند مدیریت تاليف  :آقاي دکتر سهرا وليلي از انتشارات مرک مدیریت دولتي
 .09ایرواني ،محمد جواد ( )0482درآمدي یر نظریه نهادي تهران :نشر سياست
 .11پرهي گار ،کمال؛ ”مدیریت منایع انساني و اداره امور پرسنلي“ ،دیدار ،چاپ اول0474 ،
 .10پاول هرسني ،کن یالن ارد؛ ترجمه دکتر قاسنم کبيري؛ ”مدیریت رلتار سنازماني (استیاده از منایع انساني)“ ،موسسه
انتشارات جهاد دانشگاهي ،چاپ چهارم0474 ،
th
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 .11ال دودن ،شنيمون؛ و همکاران؛ ترجمه دکتر محمدعلي طوسي و دکتر محمد صائبي؛ ”مدیریت امور کارکنان و منایع
انساني“ ،مرک آموزش مدیریت دولتي ،چاپ سوم0477 ،
 .11ج وه درسي تئوریهاي مدیریت پيشرلته ،دکتر مدني ،استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقيقات
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