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هدف کلی درس :
آشنایی دانشحویان با اصول مدیریت ،رهبری و نظریه سازمان
آشنایی دانشحویان با طراحی مشاغل و ساختارسازمانی
آشنایی دانشحویان با مدیریت جامع منابع انسانی در سازمان
آشنایی دانشحویان با هرم مازلو ERG ،و نظزیه های برابری و X, Y
آشنایی دانشحویان با مدل های سازمانی تعامل گرا و تحول گرا

رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با رویکرد های رهبری در سازمان

هفته دوم

آشنایی با نظریه های مدیریت

هفته سوم

تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان

هفته چهارم

آشنایی با برنامه ریزی در سازمان

هفته پنجم

آشنایی با مدل های سازمانی تعامل گرا و تحول گرا

هفته ششم

طراحی ساختارسازمانی

هفته هفتم

طراحی مشاغل در سازمان

هفته هشتم

مدیریت جامع منابع انسانی در سازمان ،تعهد سازمانی و رضایت کارکنان

هفته نهم

آشنایی با هرم مازلو ERG ،و نظزیه های برابری و X, Y

هفته دهم

مبانی رفتار فردی و گروهی در سازمان

هفته یازدهم

طراحی حقوق و دستمزد در سازمان

هفته دوازدهم

سیستم انگیزش و پاداش

هفته سیزدهم

رهبری و سرپرستی در سازمان

هفته چهاردهم

سازمان یادگیرنده

محل برگزاری :کالس 

هفته پانزدهم
هفته شادهم
توجه:

سازمان یاددهنده
تفکر سیستمی

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 فعالیت دانشجو در طی دوره:


سه نمره پژوهش موردی و ارایه



سه نمره ارزیابی تکالیف کالسی و مقاالت مرتبط با سرفصل های درس



چهارده نمره پایان ترم
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