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رشته :مدیریت صنعتی

گرایش :تولید و عملیات و مدیریت عملکرد

نام درس :مدیریت استراتژیک پیشرفته تعداد واحد نظری2 :
نام مدرس:دکتر امیررضا کیقبادی

تعداد واحد عملی------ :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز--------- :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با مباحث پیشرفته در زمینه مدیریت استراتژیک و مکاتب رایج  ،توجه به پیش فرض ها و ملزومات رویکرد اسالمی
در مدیریت استراتژژیک.
رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با مکاتب برنامه ریزی استراتژیک (پارادایم های تجویزی و توصیفی)

هفته دوم

تشریح مراحل و عناصر برنامه ریزی استراتژیک بر اساس پارادایم های تجویزی

هفته سوم

آشنایی با ابزار های پارادایم های تجویزی به برنامه ریزی استراتژیک SWOT-TOWS-IFE-EFE -CPM

هفته چهارم

آشنایی با ابزار های پارادایم های تجویزی به برنامه ریزی استراتژیک  QSPM-IE -BCGو ...

هفته پنجم

آشنایی با نوع شناسی استراتژی ها

هفته ششم

آشنایی با مبانی و اصول تفکر استراتژیک

هفته هفتم

کسب صالحیت های متمایز و مزیت رقابتی

هفته هشتم

استراتژی در سطوح شرکت ،کسب و کار،وظیفه ای و جهانی

هفته نهم

مباحث روز در مدیریت استراتژیک (ابزارهای نوین تجلیل استراتژیک ،استراتژی اقیانوس آبی و )....

هفته دهم

مباحث روز در مدیریت استراتژیک (ابزارهای نوین تجلیل استراتژیک ،استراتژی اقیانوس آبی و )....

هفته یازدهم

اجرا و پیاده سازی استراتژی

هفته دوازدهم

رویکرد انتقادی به مدیریت استراتژیک متداول از دیدگاه اسالم

هفته سیزدهم

ارزشها و پیش فرض های مدیریت استراتژیک با رویکرد اسالمی

هفته چهاردهم

عدالت سازمانی از دیدگاه اسالم

هفته پانزدهم

تحول سازمان و کارکنان از دیدگاه اسالم

هفته شانزدهم

قوانین اسالمی در سازمان(قوانین اسالمی مدیران عالی،مدیران میانی و کارکنان)

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :محتوا و نحوه ارائه کالسی  ،امتحان پایان ترم از مباحث کتب مرجع و مطرح شده کالسی
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