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 طزح درس 

                                                                                                                                                                                  

 

 مطخصات درس:

 ػىًان درس بٍ فارسی

 
 اوگلیسیػىًان درس بٍ 

 

 تؼذاد ساػت ع ياحذوً تؼذاد ياحذ

 Human Resourse منابع انسانیمدیریت 
Management 
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 مذرس ایمیل تاریخ تُیٍ کىىذٌ طزح درس رضتٍ مقطغ

 m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir 89-84ویمسال ديم  دکتز محمذ قاسمی مذیزیت ديلتی کارضىاسی

 
 َا تطکیل کالسآدرس 

گزيٌ مذیزیت ديلتی ي  -داوطکذٌ مذیزیت ي اقتصاد  -بلًچستان  داوطگاٌ سیستان ي -ساَذان 

 فىايری اطالػات

 

 

 درس:کلی اَذاف 

مفاهیم اساسی، مبانی نظری و روشهای دانشجىیان با  آشنا کردن -

 مدیریت منابع انسانی

مسائل و مشکالت مدیریت منابع انسانی جاری آشنایی دانشجىیان با  -

نین و مقررات در حىزه مدیریت منابع کشىر و چگىنگی استفاده از قىا

 انسانی در حل این مشکالت

 

 اَذاف رفتاری درس:

 تؼزیف مذیزیت مىابغ اوساوی ي بزرسی اَمیت آن اس دیذگاٌ اسالم -

 مذیزیت مىابغ اوساویسیز تحًل   -

 در ساسمان ) وقص َای راَبزدی ي ػملیاتی ( مذیزیت مىابغ اوساویوقص   -

 ريیکزد اسالمی بزرسی وقص مىابغ اوساوی با -

 در ساسماوُای ایزاوی مذیزیت مىابغ اوساویدر گستزش وقص  ػًامل مًثزبزرسی   -

 مذیزیت مىابغ اوساوی، تبییه ي تًجیٍ دیىی در اوجام يظایف يظایف مذیزیت مىابغ اوساوی -

 بزوامٍ ریشی استزاتژیک مىابغ اوساوی، ريش َا ي مذل َا -

 ي تحلیل ضغل با وگاَی اسالمی ي طزاحی ضغل با ريیکزد دیىیتجشیٍ  -

 بزرسی يیژگی َای ویزيی اوساوی با تکیٍ بز اوسان ضىاختی اسالمی -

 بزوامٍ ریشی ویزيی اوساوی با تاکیذ بز سیاست َای کلی اضتغال در کطًر -

ر قاوًن مذیزیت خذمات جذب ویزيی اوساوی )کارمىذیابی، اوتخاب ي استخذام( َمزاٌ با تطزیح مًاد مزتبط د -

 کطًری

 در جذب ي سامان دَی مىابغ اوساویبزرسی ريیکزد پیامبز اکزم )ظ(  -

 اجتماػی ساسی، جامؼٍ پذیزی اس وگاٌ اسالمی -

 آمًسش ي تًسؼٍ مىابغ اوساوی در دیه مبیه اسالم -

 ، وگزش اسالمی ي ارسیابی ػملکزدمذیزیت ارسیابی ػملکزد -



 2 

پاداش (حقًق ي دستمشد در اسالم، چگًوگی پزداخت حقًق ي  –تمشد مذیزیت جبزان خذمات ) حقًق ي دس -

 دستمشد در اسالم

 ريابط کار -

 بزرسی ريیکزد اسالمی در مذیزیت مىابغ اوساوی -

                            مذیزیت مىابغ اوساوی مؼزفی حًسٌ َای جذیذ در  -

 

 ارسضیابی درس:

  

  امتحان 

  فؼالیت َای کالسی ي پژيَطی 

 

 غ درس:مىاب

 سمت، اوتطارات مذیزیت مىابغ اوساوی ، اسفىذیار سؼادتدکتز 

 کزج مًسسٍ تحقیقات ي آمًسش مذیزیت ، مذیزیت مىابغ اوساوی ، سیذ حسیه ابطحیدکتز 

 اوتطارات داوطکذٌ مذیزیت داوطگاٌ تُزان ،مذیزیت مىابغ اوساویدکتز سیذ رضا سیذ جًادیه، مباوی 

، اوتطارات سمتمىابغ اوساویمذیزیت دکتز آریه قلی پًر، 
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