
 
 بِذاضت  داًطکذٍ

 

 اصَل ترًاهِ ریسی تْذاضتیعٌْاى درس : 

 داًطجْیاى بِذاضت عوْهیهخاطباى:                                                             
 (                                ساعت پاسخگْیی بَ سْاالت فراگیر:ّاحذ 2تعذادّاحذ:)

 دکتر هتیيّ ًیوسال تحصیلی(             هذرس: زهاى ارائَ درس:   )رّز،ساعت
 درس ّ پیص ًیاز:

 
 ُذف کلی درس :

 هی تاضذ: در هَارد زیرّذف كلی از ارائِ ایي دٍرُ آضٌایی داًطجَیاى ٍافسایص آگاّی ایطاى 
 
 ًظام سالهتآضٌایی داًطجَیاى تا هاّیت، اصَل ٍ هراحل هختلف فرآیٌذ ترًاهِ ریسی ٍ ترًاهِ ریسی تْذاضتی در ( 1
 
 ارتقا هیساى ضٌاخت ٍ تَاى تحلیل ترًاهِ ّای تْذاضتی( 2
 
كسة آهادگی الزم ترای هطاركت در تذٍیي ترًاهِ ّای تْذاضتی در سطح اٍل ٍ ًیس ارزضیاتی ٍ تحلیل ّسیٌِ تْرُ دّی ٍ ّسیٌِ اثر تخطی ( 3

 ترًاهِ ّای تْذاضتی 
 
 
 

  اهداف ويژه

 یت ٍ ٍظایف هذیراىآضٌایی تا هفاّین سازهاى ٍ هذیر -1

 تؼریف هفاّین ترًاهِ ریسی ٍ ترًاهِ ریسی تْذاضتی -2

 آضٌایی تا ضرٍرت ٍ اّویت ترًاهِ ریسی، هحاسي ٍ هحذٍدیت ّای ترًاهِ ریسی -3

 آضٌایی تا ّذفْا ٍ تیٌص ّای ترًاهِ ریسی) -4

 آضٌایی تا اًَاع هختلف ترًاهِ ریسی، هحاسي ٍ هحذٍدیت ّا -5

 احیِ ای، هٌطقِ ای ٍ هلی(آضٌایی تا سطَح ترًاهِ ریسی)ً -6

 آضٌایی تا ٍیژگی ّای یک ترًاهِ ریسی هٌاسة ٍ هطلَب -7

 آضٌایی تا سلسلِ هراتة ترًاهِ ّا -8

 آضٌایی تا هراحل هختلف ترًاهِ ریسی تْذاضتی -9

 آضٌایی تا ًحَُ اجرا ٍ ارزیاتی ترًاهِ ّای تْذاضتی)هذل ّا ٍ تکٌیک ّای اجرا ٍ كٌترل(  -11

 راتژیک در تیوارستاى)ترگساری تِ صَرت كارگاُ سِ جلسِ ایآضٌایی تا ترًاهِ ریسی است

).......... 
 
 

 1384اصَل ترًاهِ ریسی تْذاضتی، ترجوِ دكتر فرتذ ػثادی آرر ٍ ّوکاراى، چاج دٍم، اًتطارات تطارت، تْراى  هٌابع:

 صَل ترًاهِ ریسی استراتژیک، فرد دیَیذ، ترجوِ اػراتی ٍ ّوکاراىا

 ک در ًظام تْذاضت ٍ درهاى، دكتر طثیثی ٍ ّوکاراىترًاهِ ریسی استراتژی

 
 



 
 رّش تذریس:

 
 وارائه کنفرانس توسط دانشجویان  Lecture سخنرانی برنامه ریزی شذه                     

 

 
 سخٌراًی ّوراُ تا پرسص ٍ پاسخ ٍ هطاركت دادى داًطجَیاى در فرآیٌذ آهَزش -
 تردیسخٌراًی ّوراُ تا ارائِ هثال ّای كار -
 داًطجَیاى در زهیٌِ هسایل هرتثط تا درسكٌفراًس -

 
 ّسایل آهْزضی :

 

 استفادُ از پاٍرپَیٌت  -

 استفادُ از ٍایت ترد -
 
 
 

 سٌجص ّ ارزضیابی 

سِن از ًورٍ کل)بر حسب  رّش       آزهْى
 درصذ(

 ساعت تاریخ 

 /// //////////////////// /////////////////////////// 52 تستی ترم آزهْى هیاى 

   25 تستی آزهْى پایاى ترم

حضْر فعال در 
 کالس

پرسش و 
 پاسخ

05   

   02 سخنرانی ارائَ کٌفراًس

   055  جوع

 
 هقررات کالس ّ اًتظارات از داًطجْ:

 داًطجْ هْظف است هقررات آهْزضی را بتوام ّکوال رعایت ًوایذّ کلیَ ّظایف هحْلَ بَ ّی را بَ اًجام رساًذ
 
 
 
 



 ...............جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 موضوع جلسه مدرس
شماره 

 جلسه

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا هفاّین سازهاى ٍ هذیریت ٍ ٍظایف هذیراى

 
1 

 دكتر هتیي
 یتؼریف هفاّین ترًاهِ ریسی ٍ ترًاهِ ریسی تْذاضت

 + ارائِ كار كالسی
2 

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا ضرٍرت ٍ اّویت ترًاهِ ریسی، هحاسي ٍ هحذٍدیت ّای ترًاهِ ریسی+ ارائِ كار كالسی

 
3 

 4 + ارائِ كار كالسیآضٌایی تا ّذفْا ٍ تیٌص ّای ترًاهِ ریسی دكتر هتیي

 دكتر هتیي
 هختلف ترًاهِ ریسی، هحاسي ٍ هحذٍدیت ّا اًَاعآضٌایی تا 

 + ارائِ كار كالسی
5 

 دكتر هتیي
 هختلف ترًاهِ ریسی، هحاسي ٍ هحذٍدیت ّا اًَاعآضٌایی تا 

 + ارائِ كار كالسی
6 

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا سطَح ترًاهِ ریسی

 + ارائِ كار كالسی
7 

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا ٍیژگی ّای یک ترًاهِ ریسی هٌاسة ٍ هطلَب

 + ارائِ كار كالسی
8 

 9 + ارائِ كار كالسیٌایی تا سلسلِ هراتة ترًاهِ ّاآض دكتر هتیي

 11 + ارائِ كار كالسیآضٌایی تا سلسلِ هراتة ترًاهِ ّا دكتر هتیي

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا هراحل هختلف ترًاهِ ریسی تْذاضتی

 + ارائِ كار كالسی
11 

 دكتر هتیي
 کٌیک ّای اجرا ٍ كٌترل(آضٌایی تا ًحَُ اجرا ٍ ارزیاتی ترًاهِ ّای تْذاضتی)هذل ّا ٍ ت

 
12 

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا ترًاهِ ریسی استراتژیک در تیوارستاى

 
13 

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا ترًاهِ ریسی استراتژیک در تیوارستاى

 
14 

 دكتر هتیي
 آضٌایی تا ترًاهِ ریسی استراتژیک در تیوارستاى

 
15 

 دكتر هتیي
 جوغ تٌذی

 
16 

 
 

  :ات توضيح

لسِ تستِ تِ ًظر داًطجَیاى ٍ ػالقِ هٌذی آًْا تِ تحث در راتطِ تا هَضَػی خاظ در حیطِ ترًاهِ ریسی هحتَای ّر ج
 تْذاضتی تاحذ اهکاى تا رػایت سر فصل درس قاتل تغییر خَاّذ تَد.

 

نبم و امضبی               کرمی متیننبم و امضبی مدیر گروه:             کرمی متیننبم و امضبی مدرس: 

 دانشکده: EDOولمسئ

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :


