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تبسیخ بِسٍص سسبًی:

نیمسال اول/دوم سال تحصیلی ......
همطغ :کبسضٌبسی□ کبسضٌبسی اسضذ□ دکتشی□

تؼذاد ٍاحذً :ظشی3
فبسسی :سّبشی دس سبصهبى
ًبم دسس
 Leadership in Organizationپیصًیبصّب ٍ ّنًیبصّب:
ضوبسُ تلفي اتبق3٥٦٩ :
هذسس :داهغبًیبى
 hdamghanian87@gmail.comهٌضلگبُ ایٌتشًتی:
پست الکتشًٍیکی:
بشًبهِ تذسیس دس ّفتِ ٍ ضوبسُ کالس :طبك بشًبهِ اػالهی
اّذاف دسس :آضٌبیی بب سٍیکشدّبی ػلوی اثشبخص سّبشی دس سطَح فشدی ،گشٍّی ٍ سبصهبىی بِ هٌظَس تَاًوٌذسبصی داًطجَیبى
بِ اسصیببی ًمبداًِ ایي لبیل سٍیکشدّب.
اهکبًبت آهَصضی هَسد ًیبص:
اهتحبى پبیبىتشم
اهتحبى هیبىتشم
اسصضیببی هستوش(کَئیض)
فؼبلیتّبی کالسی ٍ آهَصضی
ًحَُ اسصضیببی
٧٥
2٥
دسصذ ًوشُ
 -1افجِای ،سیذ ػلی اکبش(“ .)13٩0سّبشی سبصهبًی” ،سبصهبى هذیشیت صٌؼتی.

هٌببغ ٍ هأخز دسس

 -2افجِای ،سیذ ػلی اکبش(“ .)13٩0هببًی فلسفی ٍ تئَسیّبی سّبشی ٍ سفتبس سبصهبًی” .اًتطبسات سوت.
 -3همبالت هٌتخب.
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بودجهبندی درس
مبحث
کلیبت ٍ هذخل (هفَْمضٌبسی سّبشی)
کلیبت ٍ هذخل (سیش تبسیخی)  /دٍگبًگی سّبشی ٍ هذیشیت؟؟
خبستگبُ سّبشی  /سٍابط سّبشاى -پیشٍاى  /جوَد یب پَیبیی؟
پیطبیٌذّبی سٍاىضٌبختی سّبشی  /سّیبفت فشآیٌذی سّبشی (هطبلؼبت اٍّبیَ ،هطبلؼبت هیطیگبى ،ضبکِ هذیشیت)
سّیبفت فشآیٌذی سّبشی (ًظشیِ هَلؼیتً ،ظشیِ التضبء ً ،ظشیِ هسیشّ -ذف / )... ،بحث
سّیبفت صفبت هطخصِ (ًظشیِ هببدلِ سّبش -ػضًَ ،ظشیِ سّبشی تحَلآفشیي / )... ،بحث
سّیبفت صفبت هطخصِ (ًظشیِ هببدلِ سّبش -ػضًَ ،ظشیِ سّبشی تحَلآفشیي / )... ،بحث
سّبشی اخاللی ،بصیش ٍ خذهتگضاس  /سّبشی ٍ هشبیگشی
آیب هٌببغ لذست هیتَاًذ تَضیح دٌّذُ ًفَر سّبشاى ببضذ؟  /بحث دس هٌببغ لذست
خَدضیفتگی دس سّبشاى؟
ًگشش ػوَهی بِ سّبشی (هَلؼیت سٍحبًی -اخاللی سّبش) ... ،
آیب هَفمیت دس سّبشی سیطِ دس جٌسیت سّبشاى داسد؟
پیطبیٌذّبی سٍاىضٌبختی سّبشی
چیستی هذل ،اًَاع آى ،هذل ٌّجبسی تصوینگیشی هطبسکتی
سّبشی دس هٌظش اًذیطِ اسالهی
سّبشی دس هٌظش اًذیطِ اسالهی
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