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 داًؽجَیاى کارؼٌاظی تْذاؼت ػوَهیهخاطباى: ریسی تْذاؼتی                                         اصَل ترًاهِعنواى درس: 
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 ًیاز ًذاردپیػنیاز : هطخص بودى درس پیص

 

 هذف کلی دوره: 

 ریسی تْذاؼت در ًظام ظالهتداًؽجَیاى تا هاّیت، اصَل ٍ هراحل هختلف فرآیٌذ ترًاهِآؼٌایی  -

 ّای تْذاؼتیارتقاء هیساى ؼٌاخت ٍ تَاى تحلیل ترًاهِ -

دّی ٍ ّسیٌِ ّای تْذاؼتی در ظغح اٍل ٍ ًیس ارزؼیاتی تحصیل ّسیٌِ ـ تْرُکعة آهادگی الزم ترای هؽارکت در تذٍیي ترًاهِ -

 ّای تْذاؼتیترًاهِاثرتخؽی 

 

 ریسی تْذاؼتی ریسی ٍ ترًاهِآؼٌایی داًؽجَیاى تا تؼاریف ٍ هفاّین ترًاهِهذف کلی جلسه اول: 

 اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ اٍل:

 در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ:

 ریسی تْذاؼتی را تذاًذ.ریسی ٍ ترًاهِتؼریف ترًاهِ -1-1

 ریسی را تَضیح دّذ.فرآیٌذ ترًاهِ -1-2

 ریسی را تذاًذ.اًَاع ترًاهِ -1-3

 ریسی را تَضیح دّذ.اًَاع هختلف ترًاهِ -1-4

 ریسی ّای ترًاهِریسی، هحاظي ٍ هحذٍدیتآؼٌایی داًؽجَیاى تا ضرٍرت ٍ اّویت ترًاهِهذف کلی جلسه دوم: 

 ریسی را تَضیح دّذ.ضرٍرت ٍ اّویت ترًاهِ  -2-1

 ا تَضیح دّذ.فرآیٌذ خذهت ٍ فرآیٌذ پؽتیثاى ر -2-2

 ریسی تْذاؼتی ٍ هراحل عراحی را تَضیح دّذ.عراحی ترًاهِ -2-3

 ریسی را تٌَیعذ.هحاظي ترًاهِ -2-4

 ریسی را تٌَیعذ.ّای ترًاهِهحذٍدیت -2-5

 ریسی را تَضیح ٍ عراحی ًوایذ.دالیل ترًاهِ -2-6

 ریسی را تَضیح دّذ.اثرتخؽی ترًاهِ -2-7

 ریسی را تَضیح دّذ.ترًاهِکاّػ هحذٍدیتْای  -2-8

 ریسیّای ترًاهِآؼٌایی داًؽجَیاى تا اّذاف ٍ تیؽي هذف کلی جلسه سوم:

 ریسی را تَضیح دّذ.ّای ترًاهِریسی ٍ تیٌػاّذاف ترًاهِ -3-1

 ریسی اظتراتصیک را تَضیح دّذ.ترًاهِ -3-2



 هسایای اظتراتصیک را تَضیح دّذ. -3-3

 یک را رظن ًوایذ.فراگرد رّیافت اظتراتص -3-4

 تٌذی هذیریت اظتراتصیک را تٌَیعذ.ظغح -3-5

 را تذاًذ.  Objectives, Values, Vision, Missionتؼریف  -3-6

 ّای اّذاف اظتراتصیک را لیعت ًوایذ.ٍیصگی -3-7

 ریسی را تٌَیعذ. گاًِ ترًاهِاّذاف ّؽت -3-8

 ّا ریسی، هحاظي ٍ هحذٍدیتهختلف ترًاهِّای آؼٌایی داًؽجَیاى تا ًظام هذف کلی جلسه چهارم:

 ریسی را لیعت ًوایذ.ّای هختلف ترًاهًِظام -4-1

 ریسی هتورکس ٍ غیرهتورکس را تؼریف ٍ هحاظي ٍ هؼایة ّرکذام را لیعت ًوایذ.ترًاهِ -4-2

 داری را تَضیح ٍ هحاظي ٍ هؼایت آى را تٌَیعذ.ریسی ظرهایِترًاهِ -4-3

 ظَظیالیعتی را تَضیح ٍ هحاظي ٍ هؼایت آى را تٌَیعذ.ریسی ترًاهِ -4-4

 ریسی هختلظ را تَضیح ٍ هحاظي ٍ هؼایت آى را تٌَیعذ.ترًاهِ -4-5

 ای ٍ هلی(ای، هٌغقِریسی )ًاحیِآؼٌایی داًؽجَ تا ظغَح ترًاهِهذف کلی جلسه پنجن: 

 ای را تَضیح دّذ.ریسی ًاحیِترًاهِ -5-1

 ای را عراحی ًوایذ.ًاحیِ ریسییک جذٍل ترًاهِ -5-2

 ای را تَضیح دّذ.ریسی هٌغقِترًاهِ -5-3

 ای را عراحی ًوایذ.ریسی هٌغقِیک جذٍل ترًاهِ -5-4

 ریسی هلی را تَضیح دّذ.ترًاهِ -5-5

 عراحی ًوایذ.ریسی هلی را یک جذٍل ترًاهِ -5-6

 ریسی را عراحی ًوایذ.ارتثاط هحیظ تا ظازهاى ٍ ترًاهِ -5-7

 ریسی هٌاظة ٍ هغلَبّای یک ترًاهِآؼٌایی داًؽجَ تا ٍیصگیکلی جلسه ضطن:  هذف

 ریسی را لیعت ًوایذ ٍ ّرگام را کاهالً تَضیح ٍ عراحی ًوایذ.گاهْای ترًاهِ -6-2 

 ریسی را تٌَیعذ.ظِ هؽخصِ ػوذُ ترًاهِ -6-3

 ذ.ریسی هَفق را تٌَیعهْای هْن در هعیر ترًاهِگا -6-4

 ّاآؼٌایی تا داًؽجَ تا ظلعلِ هراتت ترًاهِ هفتن:هذف کلی جلسه 

 ّا را لیعت ًوایذ.ظلعلِ هراتة ترًاهِ -7-1

 ذ.ریسی در ظازهاى را تٌَیعّای ترًاهِاًَاع رٍغ -7-2

 ریسی تاکتیکی را تَضیح دّذ.ترًاهِ -7-3

 اظتراتصیک ٍ درازهذت را تٌَیعذ.ریسی تفاٍت ترًاهِ -7-4

 اظتراتصیک تا ترًاهِ جاهغ، تلٌذ هذت ٍ ػولیاتی را تٌَیعذ.تفاٍت ترًاهِ  -7-5

 ّا را تَضیح دّذ.، رٍغّارٍیِّا، هقررات، تؼاریف اظتراتصی، ظیاظت -7-6



ٍ ترآٍرد ٍضؼیت ٍ ؼٌاخت ٍ تحلیل ریسی تْذاؼتی آؼٌایی داًؽجَ تا هراحل هختلف ترًاهِ: نهنهطتن و هذف کلی جلسه 

 ٍضغ هَجَد

 ریسی را لیعت ًوایذ.ترًاهِهراحل هختلف  -9-1

 ریسی را ترظین ًوایذ.چرخِ ترًاهِ -9-2

 ریسی را تؼریف ٍ عراحی ًوایذ.ّرکذام از هراحل هختلف ترًاهِ -9-3

 ؼٌاظی، اپیذهیَلَشیک، اقتصادی ٍ ارزیاتی ّسیٌِ ٍاقؼی ارائِ ّرًَع فؼالیت را ؼٌاظایی ٍ تَضیح دّذ.اعالػات جوؼیت -9-4

 ریسی ًوایذ.اؼتی را ؼٌاظایی ٍ ترًاهِهؽکالت تْذ -9-5

 ریسی ٍ ؼٌاخت هحیظ را تَضیح دّذ.راتغِ تیي ترًاهِ -9-6

ٍ ترآٍرد ٍضؼیت ریسی تْذاؼتی آؼٌایی داًؽجَ تا هراحل هختلف ترًاهِ: )اداهه هبحث جلسه هطتن( نهنهذف کلی جلسه 

 ٍ ؼٌاخت ٍ تحلیل ٍضغ هَجَد

 ریسی را لیعت ًوایذ.ترًاهِهراحل هختلف  -9-1

 ریسی را ترظین ًوایذ.چرخِ ترًاهِ -9-2

 ریسی را تؼریف ٍ عراحی ًوایذ.ّرکذام از هراحل هختلف ترًاهِ -9-3

 ؼٌاظی، اپیذهیَلَشیک، اقتصادی ٍ ارزیاتی ّسیٌِ ٍاقؼی ارائِ ّرًَع فؼالیت را ؼٌاظایی ٍ تَضیح دّذ.اعالػات جوؼیت -9-4

 ریسی ًوایذ.اؼتی را ؼٌاظایی ٍ ترًاهِهؽکالت تْذ -9-5

 ریسی ٍ ؼٌاخت هحیظ را تَضیح دّذ.راتغِ تیي ترًاهِ -9-6

 

 ریسی آؼٌایی داًؽجَ تا تؼییي اّذاف، ًیازّا ٍ اٍلَیتْای ترًاهِهذف کلی جلسه دهن: 

 ٍ .... را تَضیح دّذ. aim, objective, goalّذف ًْایی  -10-1

 ظایی تَضیح دّذ.اّذاف تیٌاتیٌی را ؼٌا -10-2

 ّای اّذاف اختصاصی ٍ ًْایی ٍ .... را تَضیح دّذ.ٍیصگی -10-3

10-4- Smart P .را تَضیح دّذ 

 ریسی ػولیاتی را لیعت ًوایذ. اصَل تؼییي اّذاف در ترًاهِ -10-5

 تٌذی ٍ اًتخاب اّذاف را تکویل ًوایذ.قادر تاؼذ جذٍل اٍلَیت -10-6

 تَضیح دّذ.رٍغ تارغ افکار را  -10-7

 ریسی آؼٌایی داًؽجَ تا تؼییي راّْا ٍ ٍظایل ٍ اتسار ٍ اًتخاب تذیل ٍ راّکار هٌاظة ٍ هؤثر ترًاهِهذف کلی جلسه یازدهن: 

 گیری هتؼذد را تَضیح دّذ.رأیرٍغ  -11-1

 رٍغ گرٍُ اظوی را تَضیح دّذ. -11-2

 لیعت ًوایذ.ّا را تَضیح دّذ ٍ تؼییي راّکارّا ٍ اًتخاب فؼالیت -11-3

 ریسی را عراحی ًوایذ.ؼثکِ ػلیت ترًاهِ -11-4

 گیری را تَضیح دّذ.رٍغ هاتریکط تصوین -11-5

 هاتریکط اًتخاب را تَضیح دّذ. -11-6



 ریسی ّا ٍ تکٌیکْای ترًاهِزیاتی رٍغآؼٌایی داًؽجَ تا ار هذف کلی جلسه دوازدهن:

 دّذ. ریسی ػولیاتی را تَضیحّای ترًاهِتکٌیک -12-1

 ریسی تصَیر را ًام تثرد.ّای ترًاهِرٍغ -12-2

 ای را تَضیح دّذ.ّای ؼثکِرٍغ -12-3

 را تَضیح دّذ ٍ قادر تِ عراحی آى تاؼذ.  PERTرٍغ  -12-4

 را تَضیح دّذ ٍ قادر تِ عراحی آى تاؼذ. CPMرٍغ  -12-5

 ّا را تَضیح دّذ.ایرادات ٍ هسایای ّرکذام از رٍغ -12-6

 ترآٍرد زهاى را تَضیح دّذ. رٍغ -12-7

 ریسیآؼٌایی داًؽجَ تا تٌظین ترًاهِ تفصیلی ٍ ػولیاتی ترًاهِ هذف کلی جلسه سیسدهن:

 ریسی ػولیاتی ٍ تفصیلی را تَضیح دّذ.ترًاهِ -13-1

 ّای تفصیلی را رظن ٍ تکویل ًوایذ.جذٍل فؼالیت -13-2

 تَضیح دّذ . ًکاتی کِ در ترًاهِ تفصیلی تایذ رػایت ؼَد را -13-3

 ریسی جاهغ را تٌَیعذ.هؽخصات ترًاهِ -13-4

 تٌذی اجرای ترًاهِآؼٌایی داًؽجَ تا تؼییي تَالی فؼالیتْا ٍ زهاى هذف کلی جلسه چهاردهن:

 جذٍل گاًت را تَضیح دّذ ٍ قادر تِ رظن آى تاؼذ.  -14-1

 گیری را تَضیح ٍ قادر تِ رظن آى تاؼذ. جذٍل هاتریط تصوین -14-2

 هاتریط اًتخاب را تَضیح ٍ تَالی فؼالیتْا را تٌَیعیذ. -14-3

 را تَضیح ٍ قادر تِ رظن آى تاؼذ. Time Tableتٌذی اجرای ترًاهِ جذٍل زهاى -14-4

 ّا، تخصیص هٌاتغ ٍ تَدجِآؼٌایی داًؽجَ تا تیاى کوی ترًاهِ هذف کلی جلسه پانسدهن:

 ن کٌترل تَضیح دّذ.تَدجِ را تِ ػٌَاى یکی از اتسارّای هْ -15-1

 ریسی ػولیاتی را تَضیح دّذ.تَدجِ -15-2

 ریسی ٍ قیوت توام ؼذُ ٍ اّذاف رٍغ قیوت توام ؼذُ را تَضیح دّذ.تَدجِ -15-3

 ًحَُ ٍ رٍغ هحاظثِ قیوت توام ؼذُ را تذاًذ. -15-4

 آى تاؼذ.هاتریط ظَد، تحلیل ًقغِ ظر تِ ظر ٍ درخت تصوین را تؼریف ٍ قادر تِ عراحی  -15-5

 آؼٌایی داًؽجَ تا پیؽرفت کار، پایػ ٍ کٌترل هذف کلی جلسه ضانسدهن:

 را تذاًذ. Evaluation & Controlتؼاریف  -16-1

 ریسی ٍ کٌترل را تذاًذ.تؼریف ترًاهِ -16-2

 ریسی ٍ کٌترل را تذاًذ.اّذاف ترًاهِ -16-3

 تؼاریف پایػ، کٌترل ٍ ًظارت را تذاًذ. -16-4

 پیؽرفت کار ٍ اقذاهات اصالحی ترای ظِ ًَع کٌترل را تَضیح دٌّذ. جریاى -16-5

 ای را عراحی ًوایذ.پایػ ٍ ارزؼیاتی تر اظاض هذل زًجیرُ -16-6

 ّای ارزؼیاتی کارآهذ را تٌَیعیذ.ٍیصگی -17-10



 کار کالظی ٍ رفغ اؼکال داًؽجَیاى  :هفذهنهذف کلی جلسه 

 

 

 هنابع:

 فرد آررریسی تْذاؼتی، ترجوِ دکتر فرتذ ػثادیاصَل ترًاهِ -

الذیي عیثی، دکتر ریسی اظتراتصیک دکتر ظیذجوالترًاهِ –زادُ ذاؼت ٍ درهاى ، دکتر ظؼیذ آصفریسی تْهذیریت ٍ ترًاهِ -

 هحوذرضا هلکی 

 های کوک آهوزضی:رسانه

Power Point 
 

 

 

 

 سنجص و ارزضیابی

 ظاػت تاریخ ًورُ رٍغ آزهَى آزهَى

 15/10 -15/12 در عَل ترم تحصیلی 3 تِ صَرت ؼفاّی کَئیس

 15/10 -15/12 در عَل ترم تحصیلی 2 ؼفاّی حضَر فؼال در کالض

   15 کتثی آزهَى پایاى ترم

 

 در کالض هٌظنهقررات درض ٍ اًتظارات از داًؽجَ: ؼرکت در تحث گرٍّی، حضَر 

    

  



 جذول زهانبنذی درس
 

 صثح 15/10-15/12 ّایکؽٌثِروز و ساعت جلسه: 

 وسیله کوک آهوزضی روش تذریس هذرس هوضع هر جلسه جلسه

ریسی ٍ هفاّین ترًاهِتؼاریف ٍ  1

 ریسی تْذاؼتی ترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

ریسی، ضرٍرت ٍ اّویت ترًاهِ 2

 هحاظي ٍ هحذٍدیتْا

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی ریسیّای ترًاهِاّذاف ٍ تیٌػ 3

ریسی، ّای هختلف ترًاهًِظام 4

 هحاظي ٍ هحذٍدیتْا

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی ریسیظغَح ترًاهِ 5

ریسی هٌاظة ٍ ّای ترًاهٍِیصگی 6

 هغلَب

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

ّا، ترًاهِ ظلعلِ هراتة ترًاهِ 7

 اظتراتصیک

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

ریسی هراحل هختلف ترًاهِ   8

تْذاؼتی،  ٍضؼیت ؼٌاخت ٍ 

 تحلیل ٍضغ هَجَد

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

ریسی هراحل هختلف ترًاهِ   9

تْذاؼتی،  ٍضؼیت ؼٌاخت ٍ 

 تحلیل ٍضغ هَجَد

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

تؼییي اّذاف، ًیازّا ٍ اٍلَیتْای  10

 ریسیترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

تؼییي راّْا ٍ ٍظایل ٍ اتسار ٍ  11

اًتخاب تذیل ٍ راّکار هٌاظة ٍ 

 ریسیهؤثر ترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

تکٌیکْای ّا ٍ ارزیاتی رٍغ 12

 ریسیترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

تٌظین ترًاهِ تفصیلی ٍ ػولیاتی  13

 ریسیترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

تٌذی تؼییي تَالی فؼالیتْا ٍ زهاى 14

 اجرای ترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

ّا، تخصیص تیاى کوی ترًاهِ 15

 هٌاتغ ٍ تَدجِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

پایػ ٍ کٌترل ٍ پیؽرفت کار  16

 ریسیترًاهِ

 PowerPoint ظخٌراًی ٍ تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

رفغ اؼکال ٍ پاظخگَیی تِ  17

 ظَاالت داًؽجَیاى

 PowerPointتذٍى   تحث گرٍّی دکتر ظتار رضایی

 


