
 

 دادکشنه مدرییت و اقتصاد

 گروه کارآفرینی

 

 

 مبانی سازمان و مدیریت طرح درس
 

 کارآفریٌیگرٍُ آهَزضی:             کارآفریٌیرضتِ تحصیلی:             هْذی زیَدار ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرض:

 

 کارضٌاسیهقطغ:      

 

 (Principles of Organization and Management) هثاًی سازهاى ٍ هذیریتػٌَاى درض تِ طَر کاهل: 

                          □آهَزی کار                □  ػولی                 ■ری  ًظًَع درض:                 

 3 تؼذاد ٍاحذ:

 

   ■  تکَیٌی            ■رحلِ ای  ه          :هراحل ارزضیاتی

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گسیٌِ ای                  ■تطریحی             ■ضفاّی         :ًَع اهتحاى هیاى ترم

                  □صحیح ٍ غلط            □ چٌذ گسیٌِ ای                  ■تطریحی             ■ضفاّی         :ًَع اهتحاى پایاى ترم

 



 شرحی از درس:
 

ّای تارز توذى تطری  ّا یکی از خصیصِ ّای اجتواػی ٍ گسترش رٍز افسٍى آى ظَْر سازهاى

 است.

تذیْی است ّر  ّا هی افسایذ. تر تکاهل ٍ تَسؼِ ایي سازهاى پیَستِ ،ًیازّای خاظ ّر جاهؼِ

از  سثکی ًیازهٌذ آى، ضذُ ٍ تا تَجِ تِ ساختار یسازهاى اجتواػی ترای ًیل تِ اّذافی طراح

 .هذیریت است

پصٍّطی )رضتِ  - حَزُ هطالؼاتیٍ  ؛از یک سًَظریِ سازهاى ٍ هثاًی هذیریت  قرار دادىًظر  هذتا 

تر هثٌای اصَل  ترییذه خصَظّای فراٍاًی را در  ، هفاّین ٍ گسارُاز سَی دیگر کارآفریٌی(

 .قرار دادٍ تررسی تَاى هَرد تحث  هی ،کارآفریٌاًِ

 

 

 :درس كلی اهداف

 هثاًی هذیریتٍ  سازهاىدر خصَظ ًظریِ  ییافسا داًص -

هثاًی ٍ ّا  سازهاىًظریِ جْت ًقذ ٍ تحلیل اتؼاد هختلف  افسایی افسایی ٍ هْارت داًص -

 ضرکتیکارآفریٌی ًظر کارآفریٌی سازهاًی ٍ  از ًقطِ ،هذیریت

 

 

 درس: تدریس اصلی منابع
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 سال تحصیلی ًین طَل در ضذُ هؼرفی هؼتثر کتة ٍ هقاالت سایر 

 



 

 

 

 اهداف و موضوعات جلسات درسی

 ّا پردازی ٍ تحلیل ًظریِچیستی ًظریِ، الگَ 

 ّا رفیت الزم ترای ًقذ ٍ تحلیل سازهاىّا در ضٌاخت ٍ ارتقاء ظ ًقص ًظریِ 

 ّای کالسیک، اقتضایی، سیستوی ٍ رًٍذّای جذیذ کلیات هکاتة هذیریت تا دیذگاُ 

 ّا تخطی سازهاىّای اثر ًظریِ 

 تٌگاُ کارآفریٌی ٍ هلت کارآفریي ّای ًظریِ 

 ّای سازهاى تِ ػٌَاى سیستن ػقالیی ًظریِ -الف

 ًظریِ اصَل هذیریت اداری فایَل 

 یِ هذیریت ػلوی تیلَرًظر 

 ّا ّای تکٌَلَشی ٍ سازهاى ًظریِ 

 ػٌَاى سیستن طثیؼی: ّای سازهاى تِ ًظریِ -ب

 ّا ظریِ سرهایِ اجتواػی ٍ سازهاىً 

 ّای ًْاد ٍ هطرٍػیت ًظریِ 

 ّا ّای فرٌّگ ٍ سازهاى ًظریِ 

 ػٌَاى سیستن تاز ّای سازهاى تِ ج( ًظریِ

 تٌذی سازهاًی ّای پیکرُ ًظریِ 

 ی یادگیرًذُ ٍ هذیریت داًصّا ّای سازهاى ًظریِ 



 ّای هحیط ٍ ػولکرد سازهاى ًظریِ 

 ّای ٍاتستگی هٌاتغ ٍ قذرت سازهاًی ًظریِ 

 ًظریِ دٍرُ حیات سازهاى ٍ الساهات هذیریتی آى 

 ًظریِ تٌگاُ کارآفریي 

 ترکیة ًظریِ: د(

 ّا ّای اثرتخطی سازهاى ًظریِ -

 ّای ًَیي: ُ( ًظریِ

 ّا سازهاى ًظریِ َّضوٌذی رقاتتی 

 آضَب ٍ پیچیذگیّای  ًظریِ 

 ّای سازهاًی گرایی ًظریِ ضوَل جْاى 

 ّای سازهاى ٍ هذیریت پصٍّطی در ًظریِ ًَیيّای  رٍش 

 ًَآٍری تٌیادیي 

 


