بنام خدا
«فرم طرح درس»
دانشکده :فنی و مهندسی

رشته :مهندسی معدن

گرایش :استخراج معدن

نام درس :اقتصاد و مدیریت پروژه های معدنی تعداد واحد نظری2 :
نام مدرس :معصومه کردپریجائی

مقطع :دکتری تخصصی

تعداد واحد عملی0 :

تماموقت  نیمهوقت  مدعو 

محل برگزاری :کالس  آزمایشگاه 

هدف کلی درس :آشنایی با مبانی و مفاهیم علم مدیریت و اقتصاد ،نگرشها و تئوریهای مختلف ،سازماندهی و انواع ساختارهای سازمانی
در معادن ،صنایع معدنی و مراکز تحقیقاتی ،حوزه و حیطه مدیریت صنعتی و مدیریت در بخشها و سطوح مختلف ،اقتصاد و سرمایهگذاری
پروژه های معدنی
رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه ،اهداف ،اهمیت و ضرورت موضوع ،مفاهیم و تعاریف دانش مدیریت ،سیر تکامل و تئوریهای کالسیک و مدرن مدیریت

هفته دوم

ساختارهای سازمانی و انواع آن در سازمانها ،مزایا و معایب هر یک ،ساختارهای سازمانی مراکز صنعتی و تحقیقاتی معدنی

هفته سوم

تعاریف مدیریت و رهبری ،تفاوت های آنها ،انگیزش سازمانی و مدیریت منابع انسانی

هفته چهارم

مهارتهای مدیریتی و مدیریت در صنایع معدنی

هفته پنجم

تکنیکهای تحقیق در عملیات و مدلهای تصمیمگیری در معدن و صنایع معدنی

هفته ششم

مدیریت و برنامهریزی استراتژیک در فعالیتهای معدنی

هفته هفتم

برنامهریزی در معدن و صنایع معدنی

هفته هشتم

مبانی اقتصاد خرد و کالن و استفاده از آن در فعالیتهای معدنی

هفته نهم

مدیریت سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی

هفته دهم

مدیریت پروژه در فعالیتهای معدنی

هفته یازدهم

برنامهریزی تولید و مدیریت عملیات در فعالیتهای معدنی و مدلهای برنامه ریزی تولید

هفته دوازدهم

مدیریت زنجیره تامین در کارخانه های فرآوری

هفته سیزدهم

مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشینآالت و مدیریت بهرهوری

هفته چهاردهم

مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت ،مدلهای تحلیل ریسک در صنایع معدنی

هفته پانزدهم

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ،مدیریت انرژی و مدیریت بازیافت مواد معدنی

هفته شانزدهم

حقوق تجارت و قوانین شرکتهای معدنی ،کارآفرینی سازمانی و سازمانهای کارآفرین ،کارآفرینی در فعالیتها و صنایع معدنی

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی دانشجو در طی دوره:
.1

تکلیف و پروژه انفرادی 3 :نمره

.2

پروژه گروهی 3 :نمره

.3

امتحان پایان ترم 14 :نمره
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