بنام خدا
« فرم طرح درس »

رشته :مدیریت محیطزیست

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :تئوریهای مدیریت پیشرفته
نام مدرس :دکتر حسن کریم زادگان

تعداد واحد نظری2 :
تمام وقت  نیمه وقت مدعو

گرایشHSE :
تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

آشنایی بیشتر دانشجویان با نظریههای مدیریت با نگرشی نوین و ارزیابی آنها تا با برخوردی نسبتاً فلسفی از فرد در سازمان کالسیک تا گروهبندی در
طراحی اقتضایی و نظریههای نوین سازمان و مدیریت با جدیدترین نگرش مدیریت در قرن بیست و یکم آشنا شوند و بتوانند نظریهها و ساختارهای
مدیریتی را به طور واقع بینانه مورد مطالعه ،بحث و بررسی قرار دهند.
رئوس مطالب
مباحث مقدماتی و یادآوری ،تعریف و اهمیت مدیریت ،وظایف مدیران ،مدیریت و رهبری ،کارایی و اثربخشی ،رسالتهای سازمان،

هفته اول

هدفهای عملیاتی مدیریت ،سطوح مدیریت ،مهارتهای مدیران
مدیریت و کارآفرینی ،روش تحقیق در مدیریت

هفته دوم
هفته سوم

نظریههای سازمان و مدیریت ،تعریف و اهمیت مطالعه تئوری ،تعریف سازمان ،چرخه حیات سازمان ،تاریخچه نظریههای سازمان و
مدیریت ،نظریه سازمان ،چالشهای سازمانی ،سازمان به عنوان یک سیستم ،سیمای سازمان

هفته چهارم -
هفته پنجم

ادامه نظریههای سازمان و مدیریت ،سیر تحول نظریهها و روند شکلگیری مکاتب مدیریت
مکتب کالسیک  -سنتی ،بررسی نگرشهای مکتب کالسیک ،کالسیکهای جدید ،مدیریت علمی ،نظریه فرآیندی مدیریت،
بوروکراسی -زنگ تفکر

هفته ششم

-

مکتب نئوکالسیک  -روابط انسانی و رفتار انسانی نوین

هفته هفتم

-

مکتب کمی ،نظریههای نوین از سال  1975تاکنون ،دیدگاه صرفههای اقتصادی ،سیستم اطالعاتی مدیریت

هفته هشتم -

مکتب سیستمی ،سیستم و تفکر سیستمی ،انواع طبقه بندی سیستمها ،سیستم باز و بسته ،نظریه یادگیری سازمان

هفته نهم

-

نظریه آشفتگی ،آشوب ،دیدگاههای بوم شناسانه طراحی و ساختار ،سازمان رسمی و غیررسمی

هفته دهم

-

مکتب اقتضائی و مکتب کیفیت پویا -زنگ تفکر

-

خالقیت و تحول ،انواع تحول ،تحول فنآوری محصوالت جدید ،تحول اداری ،تحول منابع انسانی ،راهبردهای ایجاد تحول ،اطالعات

هفته یازدهم

و کنترل و نوآوری ،رویکرد کایزن

دوازدهم
هفته

افول سازمانی ،سازمانهای آینده ،تاثیر فنآوری بر افراد ،بوروکراسی ،اندازه و چرخه حیات سازمان

هفته سیزدهم-

مدیریت کیفیت جامع ) – (TQMزنگ تفکر

چهاردهم
هفته

نظریه کمال مدیریت ،محیط جهانی سازمانها ،مدیریت و جهانی شدن

هفته پانزدهم-

مطالعه تطبیقی نحوه کاربرد نظریهها در نظام مدیریتی جمهوری اسالمی ایران

هفته شانزدهم-

تهیه یک مورد برای بحث در کالس ،پاسخ به مباحث زنگ تفکر

هفته هفدهم -

تمرین نمونه سواالت و جمع بندی

توجه:

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

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:
.1

مبانی سازمان و مدیریت ،دکتر علی رضائیان ،انتشارات سمت

.2

سازمان و مدیریت ،دکتر رضا نجف بیگی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی

.3

مقاالت مطرح شده در کالس

