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 2 تعداد کل واحد:  عرصه آموزشی: اصول مدیریت موضوع درس:

 

 صنایع غذاییکارشناسی   رشته و مقطع تحصیلی: - عملی:                       2تئوری: 
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 : دکتر فرید غریبیتدوین کننده اصول مدیریت و ابعاد مختلف آنآشنایی با  هدف کلی درس:

 ارزشیابی و فعالیتهای تکمیلی رسانه و وسیله -نحوه ارائه درس حیطه هر جلسه درس قادر خواهد بود( )دانشجو در پایان هدف رفتاری هر جلسه درس: رئوس مطالب

تعریف مدیریت، وظایف مدیر، شیوه مطالعه علم مدیریت، تعریف  ) سازمان و مدیریت  1

 (سازمان، سطوح سازمانی و مدیریتی

ف سازمان، سطوح تعریف مدیریت، وظایف مدیر، شیوه مطالعه علم مدیریت، تعری

 سازمانی و مدیریتی
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی 

مشارکت در امتحان کتبی و 

 کالس

مدیریت در تمدن باستانی، روند تاریخی مکاتب  ) 1 و مکاتب مدیریت هتاریخچ  2

 (نئوکالسیک ا کالسیک، هیافت منابع انسانی یامدیریت، رهیافت سنتی ی

ا کالسیک، در تمدن باستانی، روند تاریخی مکاتب مدیریت، رهیافت سنتی یمدیریت 

 نئوکالسیک هیافت منابع انسانی یا
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

رهیافت کمی یا علم مدیریت، رهیافت های سیستمی  ) 2 و مکاتب مدیریت هتاریخچ  3

 (تضایی، رهیافت های نوینیا اق
 دانشی و نگرشی رهیافت کمی یا علم مدیریت، رهیافت های سیستمی یا اقتضایی، رهیافت های نوین

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

تعریف برنامه ریزی، چرایی برنامه ریزی، اهمیت برنامه ریزی، انواع  ) برنامه ریزی  4

رنامه ریزی، مدیریت بر مبنای هدف، ویژگی های هدف گذاری خوب، انتقادات وارده ب

 (بر برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی، چرایی برنامه ریزی، اهمیت برنامه ریزی، انواع برنامه ریزی، 

 مدیریت بر مبنای هدف، ویژگی های هدف گذاری خوب، انتقادات وارده بر برنامه ریزی
 دانشی و نگرشی

ستفاده از اسالید و تخته و ا

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

برنامه ریزی استراتژیک، انواع استراتژی برنامه ریزی استراتژیک ) تعریف و اهمیت،   5

 (های سازمانی، روش ها و ابزارهای برنامه ریزی، ابزارهای برنامه ریزی عملیاتی

انواع استراتژی های سازمانی، روش ها و برنامه ریزی استراتژیک، تعریف و اهمیت، 

 ابزارهای برنامه ریزی، ابزارهای برنامه ریزی عملیاتی
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

تعریف تصمیم گیری، راه های شناسایی مساله، تصمیم گیری عقالیی ) تصمیم گیری  6

میم گیری عقالیی محدود، انواع تصمیم گیری ها، اهمیت تصمیم و فرایند آن، تص

گیری گروهی، مزایا و معایب تصمیم گیری گروهی و فردی، روش های بهینه کردن 

 (تصمیم گیری گروهی

تعریف تصمیم گیری، راه های شناسایی مساله، تصمیم گیری عقالیی و فرایند آن، 

تصمیم گیری عقالیی محدود، انواع تصمیم گیری ها، اهمیت تصمیم گیری گروهی، 

مزایا و معایب تصمیم گیری گروهی و فردی، روش های بهینه کردن تصمیم گیری 

 گروهی

 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

تعریف شکل و ترکیب سازمانی، مبانی طراحی تعریف سازماندهی،  سازماندهی )  7

سازمان، تقسیم کار و تخصص شغلی، گروهی نمودن مشاغل و اجرای آن، مشاغل صف 

 (و ستاد، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی

تعریف سازماندهی، تعریف شکل و ترکیب سازمانی، مبانی طراحی سازمان، تقسیم کار 

آن، مشاغل صف و ستاد، تمرکز و  و تخصص شغلی، گروهی نمودن مشاغل و اجرای

 عدم تمرکز سازمانی

 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

برنامه ریزی نیروی انسانی )اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها، اصول برآورد نیاز به   8

ی انسانی در سازمان، برآورد نیروی نیروی انسانی، ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به نیرو

انسانی از ابعاد کمی،  برآورد نیروی انسانی از ابعاد کمی، مبانی کارمند یابی، جامعه 

 پذیر نمودن کارکنان، شرح شغل، شرایط احراز شغل، کارراهه شغلی(

اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها، اصول برآورد نیاز به نیروی انسانی، ایجاد بانک 

عاتی مربوط به نیروی انسانی در سازمان، برآورد نیروی انسانی از ابعاد کمی،  اطال

برآورد نیروی انسانی از ابعاد کمی، مبانی کارمند یابی، جامعه پذیر نمودن کارکنان، 

 شرح شغل، شرایط احراز شغل، کارراهه شغلی

 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

ارکت در امتحان کتبی و مش

 کالس



 

 

 لیست منابع:

 اصول مدیریت، استیفن رابینر

 اصول مدیریت، دیوید استونر

 رفتار سازمانی، استیفن رابینز

 طراحی سازمانی، استیفن رابینر

                                                                                                                                                                                مدیریت کیفیت فراگیر، ابوافتح المعی

) تعریف رهبری، اهمیت رهبری، ویژگی های رهبر، انواع  رهبری و هدایت کارکنان  9

 رهبری، الهام بخشی در سازمان، مفهوم انگیزش، مدل های انگیزشی در سازمان(

تعریف رهبری، اهمیت رهبری، ویژگی های رهبر، انواع رهبری، الهام بخشی در 

 ی انگیزشی در سازمانسازمان، مفهوم انگیزش، مدل ها
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

کنترل در  مدل هایکنترل سازمانی، کنترل و ارزشیابی ) مفهوم کنترل، اهمیت   11

 ، ابزارهای کنترل، مدل های ارزشیابی(صنایع

، ابزارهای کنترل، کنترل در صنایع مدل هایکنترل سازمانی، مفهوم کنترل، اهمیت 

 مدل های ارزشیابی
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

) مفهوم کیفیت، اهمیت کیفیت در سازمان ها، مدیریت کیفیت  مدیریت کیفیت  11

ای ارتقای کیفیت جامع، تاریخچه کیفیت سازمانی، مدل های ارتقای کیفیت، ابزاره

 سازمانی(

مفهوم کیفیت، اهمیت کیفیت در سازمان ها، مدیریت کیفیت جامع، تاریخچه کیفیت 

 سازمانی، مدل های ارتقای کیفیت، ابزارهای ارتقای کیفیت سازمانی
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 سخنرانی

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

ی مدیریت در عرصه صنایع غذایی ) جایگاه برنامه ریزی، مصادیق آموزه ها  12

 سازماندهی، رهبری، کنترل، تصمیم گیری و ارتقای کیفیت در عرصه صنایع غذایی(

جایگاه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل، تصمیم گیری و ارتقای کیفیت در 

 عرصه صنایع غذایی
 دانشی و نگرشی

استفاده از اسالید و تخته و 

 خنرانیس

امتحان کتبی و مشارکت در 

 کالس

13 
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