بسمه تعالی

فراگیران :دانشجویان کارشناسی

عنوان درس :مبانی نظری و اصول مدیریت اموزشی

مدرس :دکتر باقری مجد

هدف :
فراهم آوردن فرصت یادگیری در جهت شناخت و کاربرد نظریهها و اصول مدیریت در
سیستمهای آموزشی

اهداف کلی:
معرفی مفاهیم و کاربردهای مبانی نظری و اصول مدیریت در سیستم اموزشی مطابق با
سرفصلهای ذیل:
 .1زهیٌِ ّای هذیریت اهَزضی
 .2جایگاُ ًظریِ در هذیریت اهَزضی
ً .3ظریِّای سازهاى ٍ هذیریت
ً .4ظریِ برٍکراسی
ً .5ظریِ رفتاری
ً .6ظریِ سیستنّا
ً .7ظریِ سیستن اجتواعی
 .8هفاّین ٍ ًظریِ ّای جذیذ
 .9هذیریت ٍ رّبری اهَزضی
 .10بازًگری ٍ ترکیب هفاّین ٍ هذل ّا
اهداف جسئی:

.1-1

ًظام اهَزش ٍ پرٍرش

.2-1

کارکردّای اهَزش ٍ پرٍرش

.3-1

ًظام اهَزضی ٍ فرٌّگ

.4-1

کٌترل اهَزش ٍ پرٍرش

.5-1

هذیریت آهَزضی ٍ ضرٍرت ٍ اّویت آى

 .1-2رابطِ ًظریِ ٍ هذل
ً .2-2ظریِ ّای Y ٍ X

ً .3-2ظریِ علوی ٍ اجسای آى
ً .4-2ظریِ هسلَ
ً .5-2ظریِ پردازی در هذیریت آهَزضی
 .6-2برًاهِ ّویاری در هذیریت اهَزضی
 .7-2ارزش ّا ٍ کارکردّای ًظریِ
 .1-3هذیریت علوی ٍ تاثیر بر هذیریت آهَزش
 .2-3هذیریت اداری ٍ تاثیر بر هذیریت اهَزش
ً .3-3ظریِ رٍابط اًساًی ٍ تاثیر هذیریت بر اهَزش

 .1-4اختیار ٍ اًَاع آى
 .2-4بَرٍکراسی ٍ ٍیژگی آى
 .3-4سازهاى غیر رسوی
 .4-4بَرٍکراسی در اهَزش ٍ پرٍرش

 .1-5فرد ٍ سازهاى
 .2-5ساختار ٍ هذیریت
 .3-5تصوین گیری در سازهاى
 .4-5گرٍُ ّای ٍ سازهاى
 .5-5رّبری در سازهاى
 .6-5جَ ٍ فرٌّگ سازهاًی
 .1-6تعریف سیستن ٍ اًَاع آى
ً .2-6ظریِ عوَهی سیستن ّا

 .3-6سیستن ّای باز
 .4-6فلسفِ ٍ هذیریت سیستوی

 .1-7سازهاى بِ عٌَاى سیستن اجتواعی
 .2-7هذیریت بِ عٌَاى فرایٌذ اجتواعی
 .3-7تعارض ّای فردی ٍ سازهاًی
 .4-7رّبری ٍ هذیریت
 .5-7رفتار در سازهاى ٍ هالک ّای اى
 .1-8تاثیر فٌاٍری اطالعات بر سازهاى ّا
.2-8ز هذیریت داًص
 .3-8سازهاى یادگیرًذُ
 .4-8هذیریت کیفیت فراگیر
 .5-8هذیریت هذرسِ هحَر
ٍ .6-8یژگی سازهاى ّای جذیذ

 .1-9برًاهِ درسی
 .2-9تذریس ٍ یادگیری
 .3-9راٌّوایی اهَزضی
 .4-9ارزضیابی اهَزضی

 .1-10ساختار هذرسِ
 .2-10سیستن سیاسی هذرسِ
 .3-10هحیط هذرسِ

 .4-10بازدُ هذرسِ
 .5-10بازخَرد سیستن هذرسِ
روش تدریس:
 تذریس ایي ٍاحذ بر حسب هَضَع ٍ زهاى بر هبٌای داًطجَهحَری بِ صَرت
سخٌراًی ،پرسص ٍ پاسخ ٍ بحث گرٍّی ،رٍش هطارکتی ٍ هطالعِ فردی اًجام خَاّذ
گرفت.
وظایف دانشجو:
 حضَر فعال در کالس
 پطتکار ٍ جذیت در ارائِ ٍ تکالیف
 ضرکت در بحث گرٍّی
تکالیف درس:
 ارائِ هطالب تعییي ضذُ در کالس
ً قذ ٍ کاربرد هذل ّا در سیستن اهَزش ٍ پرٍرش
 ضرکت در اهتحاًات پایاى ترم
نحوه ارزشیابی:
 .1حضَر فعال ٍ تَام با اهادگی در کالس 0/10
 .2ارائِ هطالب بِ صَرت سخٌراًی 0/10
ً .3قذ هذل ّا ٍ کاربرد در سیستن آپ 0/10
 .4اهتحاى فیٌال 0/70
در صَرت عذم ضرکت در بٌذّای  3 ٍ2درصذ بِ اهتحاى فیٌال افسٍدُ هی ضَد.

