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   :ًیوسال تحصیلی دکتر هحوذ قبسوی هذرس:

  ّذف کلی درس:

افشایص داًص ادراکی، فٌی ٍ قذرت تحلیل داًطجَیاى در سهیٌِ هسایل آهَسش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ساسهاى ّای  

  ٍ خذهاتی دٍلتی ٍ ضزکت ّای تشرگ تَلیذی

   اّذاف رفتاری:

 هذیزیت در آهَسش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًیکارتزد ًظزیِ ّای 

 تحلیل ًگزش سیستوی ٍ کارتزد آى در فزایٌذ عولیات پزسٌلی

ٍ اهٌیتی ( در تزًاهِ ریشی ٍ اجزای تزًاهِ ّای  ، فزٌّگیًقص عَاهل تزٍى ساسهاًی ) سیاسی، اقتصادی،اجتواعی

 پزسٌلی دٍلتی

 ٌاتع اًساًیتحلیلی تز راتغِ ساخت ساسهاًی ٍ ًیاسّای کوی ٍ کیفی ه

 تحلیلی تز ٍضع خظ هطی ّای پزسٌلی در سهیٌِ:

 تزًاهِ ریشی ، جذب ٍ تاهیي ًیزٍی اًساًی 

 کارآهَسی ٍ آهَسش سزهایِ اًساًی 

 حفظ ٍ ًگْذاری هٌاتع اًساًی در تخص دٍلتی 

 کارتزد هَثز ٍ کارساس هٌاتع اًساًی 

 تجشیِ ٍ تحلیل هطکالت کارهٌذیاتی، گشیٌص ٍ اًتصاب 

  تعییي ًیاسّای آهَسضیچگًَگی 

 هطکالت ٍ هَاًع ارسضیاتی کارکٌاى ٍ هذیزاى 

 تحلیلی تز هسایل ٍ هطکالت پزداخت حقَق ٍ هشایا 



 ًقص اقذاهات رفاّی ٍ کوکْای غیز ًقذی در حفظ ٍ ًگْذاری کارکٌاى ٍ هذیزاى دٍلتی 

 تجشیِ ٍ تحلیل ٍیژگی ّای ًظام تیوِ ٍ تاسًطستگی 

  هحیظ کار ٍ ٍضع خظ هطی ّای السم در جْت تاهیي سالهت ٍ تٌذرستی تزرسی اّویت تْذاضت ٍ ایوٌی

 کارکٌاى دٍلت

 تزرسی ًقص اًضثاط کار ٍ ایجاد هحیظ هٌضثظ اداری 

 تحلیلی تز هسایل هزتَط تِ جاتجایی ٍ تَرم، کوثَد هٌاتع اًساًی 

 ٍدرس ٍ غیزُ (تزرسی رٍضْای جذا ضذى کارکٌاى اس ساسهاى ) تاسخزیذ، استعفا، اخزاج، تاسًطستگی س 

 آهَسش ٍ تَسعِ، آهَسش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی در اسالم 

 هٌاتع اصلی:

، اًتطبرات کتبة صبرم یاصغر یفرد ٍ عل ییدکتر حسي داًب فیتبلگفتبرّبیی در ًظریِ پردازی تَسعِ هٌببع اًسبًی سبزهبًی، 

 هْرببى

 اًتطبرات ًگبُ داًص، برًبهِ ریسی ًیرٍی اًسبًی، تبلیف دکتر سیذرضب سیذجَادیي

 

 :تکالیف
 اهتحاى ٍ ارسضیاتی هستوز 

  فعالیت ّای کالسی ٍ پژٍّطی 

 

 
)رئَس هغالة ٍ ریش هحتَا( ضزح تزًاهِ درس  

  هذیریت در آهَزش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًیکبربرد ًظریِ ّبی هقذهِ، هفبّین ٍ کلیبت 
جلسِ 

 اٍل

 هذیریت هٌببع اًسبًی ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی چیست ٍ تبریخچِ ظَْر آًْب
جلسِ 

 دٍم

 هذیریت ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی
 جلسِ 

 سَم

 هببًی فلسفی تَسعِ هٌببع اًسبًی 
جلسِ 

 چْارم

 چبرچَة ّبی تَسعِ هٌببع اًسبًی
جلسِ 

 پٌجن

 چبرچَبی فلسفی برای اًذیطِ ٍ عول در تَسعِ هٌببع اًسبًی
جلسِ 

 ضطن

 ر پبراداین در پژٍّص ٍ ًظریِ پردازی تَسعِ هٌببع اًسبًیتغیی
جلسِ 

 ّفتن

جلسِ  تئَریسُ کردى تَسعِ هٌببع اًسبًی



 ّطتن

 ىآهَزش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی ٍ ًظریِ زیربٌبیی آ
جلسِ 

 ًْن

 هببًی اصلی حَزُ تَسعِ هٌببع اًسبًی: اًسبى، یبدگیری ٍ سبزهبى
جلسِ 

 دّن

 آهَزش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی: ٍاقعی یب خیبلی؟
جلسِ 

 یاسدّن

 چبلص ّب ٍ گسیٌِ ّبی اًتخببی پیص رٍی پژٍّص ًظری در آهَزش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی
جلسِ 

 دٍاسدّن

 آهَزش ٍ تَسعِ، آهَزش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی در اسالم

 

جلسِ 

 سیشدّن

 بب آهسش ٍ تَسعِ هٌببع اًسبًی بررسی ًقص اًضببط کبر ٍ ایجبد هحیظ هٌضبظ اداری

 

جلسِ 

 چْاردّن

 سرهبیِ اًسبًی تعییي ًیبزّبی آهَزضیچگًَگی 

 

جلسِ 

دّنپاًش  

 ًیبز اهرٍز سبزهبى ّب کبرآهَزی ٍ آهَزش سرهبیِ اًسبًی

 

جلسِ 

دّنضاًش  

  ذیهرٍر ٍ جوع بٌ
جلسِ 

ذّنّف  

 ضیَُ ارسیاتی

ٍ  کٌفزاًس هَضَعات فزعی هیاى تزم کل

 فعالیت ّای کالسی

 اهتحاى پایاى تزم
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