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هدف كلي درس :

رئوس ﻣﻄالب
هفته اول

ﻣﻘدﻣه اي بر شكل گيري سازﻣان هاي اﻣروزي

هفته دوم

تعريف ﻣفهوم پارادايم ،چگونگي شكل گيري آن و ﻣعرفي اصول حاكم بر پارادايم ها

هفته سوم

سوال كليدي :تئوري سيستم ها چگونه ظهور نمود؟ ﻣروري بر روند شكل گيري دانش تئوري سيستم ها

هفته چهارم

انﻘﻼب هاي صنعتي )سوم و چهارم( و نﻘش نظريه هاي سيستمي در شكل گيري آنها

هفته پنﺠم

بحث در ﻣورد ﻣفهوم شكست سياست ها در نظريه سيستمي

هفته ششم

بحث در ﻣورد تعاريف سيستم از ديدگاه ها و ﻣنظر هاي گوناگون

هفته هفتم

تفاوت هاي اصلي بين عصر سيستم و عصر ﻣاشين

هفته هشتم

تئوري عموﻣي سيستم ها )سيستم هاي داده – ستاده  ،سيستم هاي هدف جو(

هفته نهم

تبيين رويكرد حل ﻣساله در تئوري سيستم ها

هفته دهم

ﻣدلسازي سيستمي )انواع روش ها و رويكردها به ﻣدلسازي سيستمي(

هفته يازدهم

بحث در ﻣورد پيچيدگي و نظريه هاي ﻣرتبط با آن

هفته دوازدهم

رويكردهاي تحليلي و رفتاري در ﻣدلسازي سيستمي

هفته سيزدهم

ﻣروري بر ﻣفاهيم اقتصاد شبكه اي )تحت تاثير تئوري سيستم ها(

هفته چهاردهم

بحث در ﻣورد تئوري آشوب

هفته پانزدهم

نظريه هاي سيستمي و نﻘش آن در شكل گيري سايبرنتيك

هفته شانزدهم

جمﻊ بندي ﻣباحث و ﻣروري بر آنها

توجه:
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