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 خرد    و جان خداوند به نام
 

 مديريت و سازمان مباني طرح درس: : 
        

 

 96-97نيمسال اول  ترم ارائه
 

ارائه مباحث اصلی توسط استاد، مباحثه و مشارکت فعال  روش ارائه
، (تقویت ذهن پرسشگر)تشویق پرسش و پاسخ   دانشجویان با

 طرز تفکر انتقادی و خالقیت دانشجویان

  پيش نيازها

 مژگان ضرغامی فرد مدرس

 دفتر گروه مدیریت دولتی -ساختمان علوم پایه قدیم  آدرس دفتر

 zarghami@hormozgan.ac.ir ايميل
mzarghamifard@yahoo.com 

 14-11:30ساعت  شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت مشاوره حضوری
 10-8سه شنبه و  

رفتارسازمانی، رهبری، اخالق در مدیریت، راست کرداری،   زمينه های تحقيقاتی
 ی  و صخره شیشه ایرهبری و اشتغال زنان، سقف شیشه ا

 
 508 -ساختمان علوم  و فنون مکان برگزاری کالس

 11-10و چهارشنبه 12-10شنبه  زمان برگزاری کالس

 
 

 :درس با دانشجو كلي آشنايي
 

 .اشدب مي مدیریت هاي نظریه و سازمان تعاریف مباني، ، اصول با دانشجو آشنایي درس این از هدف
 می آشنا مدیر یك كلي وظایف و ها مهارت با كلي طور به باید درس این گذراندن از پس دانشجو همچنین

 ملكردع كنترل و نظارت ، رهبري و هدایت هماهنگي، و سازماندهي ریزي، برنامه:از عبارتند كه باشد
 .دشومی  آشنا است مطرح امروز مدیریت در كه مباحث جدید  با نیز نهایت در  .انساني نیروي

 
 :سهاقواعد برگزاری کال

 

 استاد حضور از قبل كالس در دانشجو موقع به حضور. 

 احترام به همدیگر 

 زمجو بدون آمد و رفت قبیل از كالس براي مزاحمت ایجاد عدم 

mailto:m.zarghamifard@hormozgan.ac.ir
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 كالس سر در موبایل داشتن نگه خاموش 

 وجزوه و  كتاب داشتن همراه ... 

 دندا دست از ثباع مقرر تاریخ در كالسي كار ارائه عدم و میان ترم امتحان در حضور عدم 
 دشو مي آن نمره

  تعامل و مشارکت فعال در مباحث کالس 

  ه بدر برخی جلسات سواالت و موضوع هایی مطرح میشود که دانشجو مکلف است پاسخ انها را
 صورت کتبی و هم  شفاهی در کالس ارائه نماید.

 
 :ارزيابی و نمره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :منابع آموزشی درس
 

 
 معرفی خواهد شد.و کتب مکمل دیگر که در طول ترم   مقاالت

 
 
 
 
 
 

  نمره مواردارزشيابی

 

 
 دانشجو    کالسی هاي فعاليت

5 

 %50) امتحان ميان ترم
 مطالب کتاب(

7  

  8  امتحان پايان ترم

  20  جمع کل

  ناشر  نويسنده نام کتاب    

 
 ()اصلی مديريت و سازمان مباني

  سمت دکتر رضاییان

 نشر نی  دکتر الوانی مديريت عمومی)اصلی(  

  دفتیچارد ر )مکمل(مديريت و سازمانتئوريهای 

 میلموسسه انتشارات ع  هارولد کونتز و ... اصول مديريت)مکمل( 

مرکز آموزش مدیریت    تیلور اصول مديريت علمی)مکمل(
 دولتی

سازمان و مديريت از تئوری تا 
 عمل)مکمل(

 

د کتر مهدی ایران نژاد 
 پاریزی ،پرویز ساسان

 نشر نی
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 :درس  ارائه برنامه 
 

 مالحظات
 

 هفته موضوع درس

 هفته اول تعاریف سازمان و مدیریت 

نظریه های مدیریت )ماشین گونه و انسان  
 گونه(

 هفته دوم

 هفته سوم نظریه های مدیریت )سیستمی و اقتضایی( 

 هفته چهارم برنامه ریزی 

 هفته پنجم سازماندهی 

 هفته ششم منابع بسیج  

 هفته هفتم امتحان ميان ترم 

 هفته هشتم رهبری  

 هفته نهم  کنترل 

 هفته دهم ارتباطات و خالقیت سازمانی  

 هفته یازدهم تصمیم گیری 

هفته  نظریه هاو مسائل  جدید مدیریت   
 دوازدهم

 هفته سیزدهم نظریه هاو مسائل  جدید مدیریت 

هفته  خمرور درس و پرسش و پاس 
 چهاردهم

 
 

فیلمهای برخی ( مختلف و Cases) کاویهای همچنین سعی می شود عالوه بر درس اصلی ، مورد
ار آموزشی در هر جلسه  ارائه گردد تا موضوعات درس  بطور عملی در سازمانها  مورد بررسی قر

 گیرند. 
 
 
  .دتغییر یابو تعطیالت رسمی  یل کالسها ه ممکن هست با توجه میزان تشکاین برنام 
 
 

 فردضرغامی  – آرزوی موفقيتبا 
 
 
 


