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 پیَستِ کبرشٌبسی -ْذاشت عوَهیداًشجَیبى ب هخاطباى:                             اصَل هذیریت در خذهبت بْذاشتی: عٌَاى درس 

 ساعت پاسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:                                                                    ٍاحذ 2   ٍاحذ: تعذاد

            1397-98ًیوسبل دٍم تحصیلی   14-16یکشٌبِ سبعت : رٍس،ساعت ٍ ًیوسال تحصیلی(  سهاى ارائِ درس: )

 درس ٍ پیص ًیاس:                                                هتیيبْساد کرهی دکتر  هذرس:
 

  هدف کلی درس :

 ای سیز را کسب خَاٌّذ ًوَد:داًطجَیاى پس اس گذراًذى ایي درس آگاّی ٍ هْارت ّ

  آشٌبیی بب هفبّین اٍلیِ ٍ هذیریت 

  آشٌبیی بب اّذاف، سبختبر، ٍظبیف ٍ کبرکرد سبزهبًْب ٍ تشکیالت بْذاشتی درهبًی کشَر در سطَح هختلف ٍ ًحَُ هذیریت آًْب 

 آشٌبیی بب اّذاف، سبختبر، ٍظبیف ٍ کبرکرد سبزهبًْبی بْذاشتی بیي الوللی 

 
 

 ِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلسِ:اّذاف ٍیژُ ب

 آشٌبیی بب تعبریف ٍ هفبّین هذیریت 

  ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی رٍیکرد کالسیك     آشٌبیی ببClassic Approach 

  ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی آشٌبیی ببNeo-classic Approach 

  ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی رٍیکرد  ًظریِ پردازاى، اصَل،آشٌبیی ببQuantitative Approach 

  بب ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی رٍیکرد سیستوی آشٌبیی ببSystem Approach       

  بب ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی رٍیکرد اقتضبئیآشٌبیی ببContingency Approach    

  ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی  ببآشٌبیی ببTQM Approach    

  ٍظیفِ  برًبهِ ریسی هذیراى ٍ اًَاع برًبهِ ّبآشٌبیی بب 

  ٍظیفِ سبزهبًذّی هذیراى ٍ اًَاع سبزهبًذّیآشٌبیی بب 

  بب ٍظیفِ رّبری هذیراى ٍ اًَاع رّبری ّبآشٌبیی 

 بب ٍظیفِ کٌترل هذیراى ٍ اًَاع کٌترل آشٌبیی 

 ٍیژگیْبی اقتصبدی ٍ اجتوبعی بخش بْذاشت 

 کبربرد اصَل هذیریت در بخش بْذاشت 

 سبزهبًْبی بْذاشتی بیي الوللی 

  هراقبت ّبی اٍلیِ بْذاشتی ٍ شبکِ ّبی ارائِ خذهبت 

 اهتحبى 
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 اصَل هذیریت در خذهبت بْذاشتی، فریبب خیبطی .3
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 روش تدریس:
  پرسش ٍ پبسخ ٍارئِ کٌفراًس داًشجَیبىسخٌراًی 

 

 وسایل آموزشی :
 اسالیذ پبٍر پَیٌت ٍٍایت بَرد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  س ًوزُ کل)بز حسب درصذ(سْن ا رٍش       آسهَى

 //////////////////////// ////////////// 15 سخٌراًی ارئِ کٌفزاًس

   25 تستی تزم آسهَى هیاى 

   50 تستی آسهَى پایاى تزم

   10 پرسش ٍ پبسخ ل در کالساحضَر فع

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 داًشجَ هَظف است هقررات آهَزشی را بتوبم ٍکوبل رعبیت ًوبیذٍ کلیِ ٍظبیف هحَلِ بِ ٍی را بِ اًجبم رسبًذ

 
 
 



                              اصَل هذیزیت در خذهات بْذاضتی جذٍل سهاًبٌذی درس   

 14-16یکشٌبِ سبعت  رٍس ٍ ساعت جلسِ :   

 

 ضمارٌ

 جلسٍ
 مذرس  ريش تذریس جلسٍ عىًان 

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی   آضىایی با تعاریف ي مفاَیم مذیریت  1

ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت آضىایی با    2

 Classic Approachرٍیکرد کالسیك     ّبی 

 پرسش ٍ پبسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

یْب ٍ هحذٍدیت ّبی ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبیآضىایی با  3

Neo-classic Approach 
 پرسش ٍ پبسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت ّبی آضىایی با   4

 Quantitative Approachرٍیکرد 

 پرسش ٍ پبسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

بب ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت آضىایی با   5

       ystem Approachد سیستوی رٍیکرّبی 

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی 

بب ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت آضىایی با   6

    Contingency Approachرٍیکرد اقتضبئیّبی 

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی 

بب ًظریِ پردازاى، اصَل، ًبرسبییْب ٍ هحذٍدیت آضىایی با   7

    TQM Approachّبی 

 پرسش ٍ پبسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخ سخىراوی  برًبهِ ّبٍ اًَاع هذیراى برًبهِ ریسی  ٍظیفِ آضىایی با   8

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  سبزهبًذّی ٍ اًَاعٍظیفِ سبزهبًذّی هذیراى آضىایی با   9

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  رّبری ّبع ٍ اًَاهذیراى  رّبریٍظیفِ بب آضىایی  11

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  کٌترل ٍ اًَاعهذیراى  رلٌتکٍظیفِ بب  آضىایی   11

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  يیژگیُای اقتصادی ي اجتماعی بخص بُذاضت 12

 یهدکتر مت پرسش ٍ پبسخسخىراوی  کاربرد اصًل مذیریت در بخص بُذاضت 13

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  سازماوُای بُذاضتی بیه المللی   14

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  مراقبت َای ايلیٍ بُذاضتی ي ضبکٍ َای ارائٍ خذمات  15

 دکتر متیه پرسش ٍ پبسخسخىراوی  مراقبت َای ايلیٍ بُذاضتی ي ضبکٍ َای ارائٍ خذمات  16

   امتحان  17

 
 یهدکتر مت
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