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ﻣحل برگزاري :كﻼس آزﻣايشگاه 

هدف كلي درس :

رئوس ﻣﻄالب
هفته اول

ﻣﻘدﻣه اي بر ﻣديريت

هفته دوم

ﻣروري تاريخي بر شكل گيري سازﻣان هاي اﻣروزي

هفته سوم

ﻣروري بر روند شكل گيري دانش ﻣديريت

هفته چهارم

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

هفته پنﺠم

انﻘﻼب هاي صنعتي )اول تا چهارم( و تاثير آنها بر شكل گيري تئوري هاي ﻣديريت

هفته ششم

بحث و تبيين ويژگي هاي سازﻣان هاي اﻣروزي

هفته هفتم

بحث در خصوص ﻣحيط )طبيعي و سازﻣاني( و نﻘش آن در ﻣديريت

هفته هشتم

جهاني شدن و نﻘش آن در سازﻣان هاي اﻣروزي

هفته نهم

الگو هاي ﻣديريت در سازﻣان هاي بين المللي تحت تاثير تئوري هاي جهاني شدن

هفته دهم

بحث در ﻣورد ﻣسئوليت اجتماعي و اخﻼق در كسب و كار

هفته يازدهم

بحث در ﻣورد ﻣفهوم كارآفريني و نﻘش آن در اقتصاد اﻣروز) .تفاوت هاي كارآفريني و ﻣديريت(

هفته دوازدهم

تبيين ويژگي هاي سازﻣان هاي دانش بنيان اﻣروزي ﻣبتني بر نظريه كارآفريني

هفته سيزدهم

تبيين فرهنگ سازﻣاني و نﻘش آن در ﻣوفﻘيت استراتژي هاي سازﻣان

هفته چهاردهم

بحث در ﻣورد كيفيت و ﻣروري بر تاريخ شكل گيري آن

هفته پانزدهم

ﻣروري بر استراتژي هاي بازآفريني سازﻣان

هفته شانزدهم

جمﻊ بندي ﻣباحث و ﻣروري بر آنها

توجه:

در صورت تغيير ﻣباحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم ﻣربوطه ﻣﺠددا توسط استاد ﻣحترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آﻣوزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره :حضور و ﻣشاركت در كﻼس ،اﻣتحان پايان ترم
ﻣنابﻊ ﻣﻄالعاتي:
 -1ﻣديريت ،نوشته استونر و فريمن ،ترجمه اعرابي و پارسائيان ،انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 -2بازآفريني استراتژي ،نوشته استيون كاﻣينگز ،ترجمه سهراب خليلي ،انتشارات يادواره كتاب
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