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 تعریف و هدف -1
های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی است که هدف اساسی آن تربیت نیروی یکی از رشته کسب و کاررشته مدیریت 

اندازی کسب و غیردولتی برای راهها و موسسات بخش خصوصی، دولتی و ها، شرکتانسانی متخصص مورد نیاز سازمان

 باشد. کارهای جدید و اداره امور کسب و کارهای فعلی می

 ضرورت و اهمیت -2
سهم باالی کسب و کارها در ساختار اقتصادی کشور و تاکید بر توسعه اقتصاد دانش بنیان مستلزم بکارگیری دانش مدیریت برای 

 باشد.این حوزه کلیدی اقتصادی کشور میپرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای اداره 

با توجه به اینکه ماموریت اساسی مدیریت کسب و کار کمک به برقراری ارتباط منطقی و سودمند بین الزامات فردی/ سازمانی 

ی و اندازی و اداره کسب و کارهای جدید در کشور به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعو محیط پیرامونی برای راه

گیری از نظریات نوین مطرح شده در زمینه مدیریت و کارآفرینی قابل تحقق نیست، باشد و این مهم بدون بهرهتوسعه پایدار می

لذا در کنار تاکید بر انطباق محتوای این دوره با الزامات مدیریت کسب و کار، توجه به شرایط خاص  جمهوری اسالمی ایران 

 است. های این رشتهاز جمله ضرورت

های مجموعه مدیریت است که کسب دانش و توانمندی الزم توسط های پویا در بین رشتهمدیریت کسب و کار یکی از حوزه

باشد و در این برنامه تالش التحصیالن این رشته مستلزم توجه به آخرین دستاوردها و نظریات مطرح در این عرصه میفارغ

 شده  زمینه این مهم فراهم گردد.

 آموختگان قش و توانایی دانشن -3
 های زیر باشند:ها و صالحیتآموختگان این رشته دارای توانمندیرود دانشانتظار می

اندازی و اداره کسب و کارهای های اساسی الزم برای راهداشتن شناخت و تسلط مناسب بر مبانی رشته با تاکید بر کسب مهارت

 جدید

 اندازی و اداره کسب و کار در کشورراهکسب شناخت مناسب نسبت به شرایط 

 کسب دانش و توان الزم برای انطباق نظریات مدیریت کسب و کار با الزامات فکری و معرفتی ایران اسالمی

 داشتن توانمندی و صالحیت الزم برای ایفاء نقش مناسب در کمک به ارتقاء شرایط اداره امور کسب و کارها در کشور

 ام آموزشیطول دوره و شکل نظ -4
-ها و دستورالعملنامهساله تعریف شده و نحوه اجرای آن تابع آیین 4این برنامه براساس نظام کارشناسی پیوسته و با طول دوره 

 های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه مجری دوره است.

 ساختار برنامه، تعداد و نوع واحدهای درسی -5
 واحد درسی به شرح زیر است: 031و کار شامل دوره کارشناسی مدیریت کسب 

 واحد 22دروس عمومی 

 واحد 44دروس پایه 

 واحد 22دروس اصلی 

 واحد 22دروس تخصصی 

 واحد 8دروس اختیاری 
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 فصل دوم: 

 جداول دروس
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 ساختار کلی دروس دوره -1
دروس عمومی طبق  ارائه شااده اساات. هریک از دانشااجویان موگف به گذراندن  (0شااماره  در جدول  دوره ساااختار کلی دروس

این  همچنین دانشجویان در باشند.چارچوب تعیین شاده توساط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقطع کارشناسی پیوسته می  

(، دروس تخصصی 3ل شماره  جدواصلی (، دروس 2تعیین شاده در فهرست دروس پایه  جدول شماره  س ودردوره باید تمامی 

با توجه به  .( را اخذ نموده و با موفقیت بگذرانند4واحد درسی از فهرست دروس اختیاری  جدول شماره  8( و 4 جدول شماره 

ای، در صااورت تقاضااای دانشااجو و تایید اسااتاد راهنما و گروه آموزشاای  رشااتههای بینماهیت رشااته و در راسااتای توسااعه فعالیت

های واحد درساای از دروس اختیاری دوره را از بین دروس مقطع کارشااناساای دیگر رشااته    4تواند حداکثر شااجو میمربوطه، دان

 ها اخذ نماید.مجموعه مدیریت و یا سایر رشته

  

 (: ساختار کلی دروس1جدول )

 طبقه بندی دروس ردیف
 تعداد واحد

 توضیحات
 جمع عملی نظری

  00 0 02 عمومی 1

  44 1 44 پایه 0

  02 - 02 اصلی 3

  02 0 04 تخصصی 4

  8 - 8 اختیاری 4

  132 4 104 جمع
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 دروس پایه -2
 

 (: ساختار دروس پایه5جدول )

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 --- 48 - 48 3 - 3 مبانی سازمان و مدیریت 0

 مبانی سازمان و مدیریت 48 - 48 3 - 3 مدیریت از دیدگاه اسالماصول و مبانی  2

 مبانی سازمان و مدیریت 48 - 48 3 - 3 اصول و مبانی کارآفرینی 3

 --- 48 - 48 3 - 3 ریاضیات پایه 4

 ریاضیات پایه 48 - 48 3 - 3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 4

 ریاضیات پایه 48 - 48 3 - 3 (0 آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت  2

 (0آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت   48 - 48 3 - 3 (2آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت   7

 ریاضیات پایه 48 - 48 3 - 3 اقتصاد خرد 8

 اقتصاد خرد 48 - 48 3 - 3 اقتصاد کالن 2

 --- 48 - 48 3 - 3 (0اصول حسابداری   01

 (0اصول حسابداری   48 - 48 3 - 3 (2اصول حسابداری   00

 --- 48 02 32 3 0 2 مبانی فناوری اطالعات 02

 (2آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت   48 - 48 3 - 3 تحقیق در مدیریت روش 03

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 48 - 48 3 - 3 روانشناسی سازمانی 04

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 48 - 48 3 - 3 شناسی سازمانیجامعه 04

     44 0 44  جمع
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 دروس اصلی -3
 

 (: ساختار دروس اصلی3جدول )

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 48 - 48 3 - 3 مدیریت رفتار سازمانی 0
 سازمانی روانشناسی

 شناسی سازمانیجامعه

 مدیریت رفتار سازمانی 48 - 48 3 - 3 مدیریت منابع انسانی 2

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 48 - 48 3 - 3 (0تحقیق در عملیات   3

 (0تحقیق در عملیات   48 - 48 3 - 3 (2تحقیق در عملیات   4

 (2حسابداری  اصول  48 - 48 3 - 3 (0حسابداری صنعتی   4

 (0حسابداری صنعتی   48 - 48 3 - 3 مدیریت مالی 2

 32 - 32 2 - 2 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک 7
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 اصول و مبانی کارآفرینی

 32 - 32 2 - 2 اصول بازاریابی و مدیریت بازار 8
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 اقتصاد خرد

 48 - 48 3 - 3 مدیریت عملیات و زنجیره تامین  2

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 (0تحقیق در عملیات  

آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

 2) 

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 32 - 32 2 - 2 حقوق تجارت و قوانین کسب و کار 01

 مدیریت منابع انسانی 32 - 32 2 - 2 ای در مدیریت با رویکرد اسالمیاخالق حرفه 00

     22 - 22  جمع
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 تخصصیدروس  -4
 

 (: ساختار دروس تخصصی4جدول )

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 زبان عمومی 32 - 32 2 - 2 (0زبان تخصصی   0

 (0زبان تخصصی   32 - 32 2 - 2 (2تخصصی  زبان  2

 32 - 32 2 - 2 تحلیل محیط کسب و کار 3
 اقتصاد کالن

 حقوق تجارت و قوانین کسب و کار

 32 - 32 2 - 2 گیری و حل مسئلهالگوهای تصمیم 4
 (2تحقیق در عملیات  

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 مدیریت کسب و کارهای کوچکمبانی  32 - 32 2 - 2 کارآفرینی شرکتی 4

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین 32 - 32 2 - 2 مدیریت تکنولوژی و نوآوری 2

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین 32 - 32 2 - 2 مدیریت پروژه 7

 سال چهارم 32 - 32 2 - 2 مدیریت استراتژیک 8

 32 - 32 2 - 2 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 2
 بازاریابی و مدیریت بازاراصول 

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 حقوق تجارت و قوانین کسب و کار 32 - 32 2 - 2 اصول مذاکره و مدیریت قراردادها 01

 32 - 32 2 - 2 مدیریت خرید 00

 اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 اصول مذاکره و مدیریت قراردادها

 32 - 32 2 - 2 المللیکسب و کار بین 02
 تحلیل محیط کسب و کار

 مدیریت خرید

 028 - 2 2 - کارورزی 03
02

8 
 سال چهارم

     22 2 24  جمع
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 اختیاریدروس  -5
 

 (: ساختار دروس اختیاری2جدول )

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 پیش نیاز
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 32 - 32 2 - 2 مدیریت خدمات 0

 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

 اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 32 - 32 2 - 2 یالکترونیک کسب و کار 2

 مبانی فناوری اطالعات

 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

 اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 اصول بازاریابی و مدیریت بازار 32 - 32 2 - 2 مدیریت تبلیغات 3

 32 - 32 2 - 2 تحقیقات بازاریابی 4
 روش تحقیق در مدیریت

 اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 سال چهارم 32 - 32 2 - 2 مدیریت عملکرد 4

 تحلیل محیط کسب و کار 32 - 32 2 - 2 مدیریت توسعه 2

 مبانی فناوری اطالعات 32 - 32 2 - 2 های اطالعاتی مدیریتسیستم 7

 32 - 32 2 - 2 هافنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 8
 مبانی سازمان و مدیریت

 های اطالعاتی مدیریتسیستم

     02 - 02  جمع

 واحد درسی را باید طی دوره انتخاب و بگذرانند.  8توجه: دانشجویان از بین دروس معرفی شده در این جدول به میزان 
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 سرفصل دروس
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 مبانی سازمان و مدیریت -1-1

 عنوان درس به فارسی:
  مبانی سازمان و مدیریت

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Essentials of Organization 

and Management 

 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ندارد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

وجه اصول مدیریت با ت باشد. تاکید بر انطباقمیدانشجویان با مفاهیم و اصول بنیادین مدیریت  نمودنآشنا هدف اصلی این درس 

زمان در رابطه با سا الملليشرایط جهاني و روندهاي آتي ملي و بینتوجه به و نیز کشور به شرایط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 

 و مدیریت از جمله ابعاد اصلی مد نظر در این درس است. 

 سرفصل درس

 کلیات و مفاهیم اولیه مبانی سازمان و مدیریت

 مختلف مدیریت و اهمیت آن در جوامع امروز تعاریف و مفاهیم

 روکراسيومدیریت: نظریه هاي مدیریت علمي، مکتب روابط انساني، نظریه هاي بکالسیک نظریه هاي 

 سیستمي ،مدیریت نظام گرا

 مدیریت اقتضایي

 نظریه نقش هاي مدیریتي

 فراگرد مدیریت

 نوآوري و خالقیت در سازمان

 خالقیت یا پیشنهادهاي عملي براي خالقیتفراگرد  اهمیت، موانع خالقیت،

روش  گیري عقالیي،گیري و حل مساله، موانع تصمیمیابي، انواع مساله، فراگرد تصمیمفراگرد مساله: گیري و حل مسالهتصمیم

 ها و فنون معین تصمیم گیري

 ریزيبیني و فنون برنامهها، فنون پیشبرنامهریزي، سلسله مراتب هاي عمده در برنامهریزي، گامانواع برنامه: ریزيبرنامه

مباني سازماندهي، انواع مختلف سازماندهي، وگایف صف و ستاد، عدم تمرکز و تفویض اختیار، الگوهاي جدید : سازماندهي

 سازماندهي، هماهنگي و مکانیزم هاي آن

تامین مواد و وسایل، مدیریت منابع انساني، ارزشیابي  مدیریت بازاریابي، تامین منابع مالي و سرمایه اي،: بسیج منابع و امکانات

 و انتخاب مدیران، پرورش مدیران، تامین و استفاده از منابع حقوقي و مقرراتي.

فراگرد نظارت و کنترل، فنون مختلف کنترل، علل مخالفت ؛ نظارت و کنترل؛ رهبري، انگیزش و ارتباطات سازماني: هدایت

 افراد با نظارت و کنترل

-ز نمونها استفادهبا شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و آن تناسب توجه به ها و مبانی مذکور سرفصلتنظیم و ارائه  در

 .باشدمورد تاکید میها و مصادیق ملی 

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 نشر نی. مدیریت عمومی.(. 0321الوانی، مهدی  

 نگاه دانش.انتشارات  .مباني سازمان و مدیریت .(0321سید جوادین، رضا  

 انتشارات نگاه دانش. مبانی سازمان و مدیریت  چاپ دوم(. (.0321مقیمی، سید محمد  

 انتشارات سمت. چاپ هجدهم(.  مباني سازمان و مدیریت .(0323رضاییان، علي  

 .انتشارات سمت .مباني سازمان و مدیریت .(0321 علی اصغر  ،پورعزتعلی؛ رضاییان، 

 انتشارات دانشگاه تهران. .: رویکردی اقتضایيمباني سازمان و مدیریت .(0382  زارعي متین، حسن

 انگلیسی:

Edition.  th10 Fundamentals of Management.) 2016Robbins, S., Coulter, M. A., & De Cenzo, D. A. (

Prentice Hall. 

Edition. John Wiley &  th5 Exploring management.). 2015( D. G. Schermerhorn Jr, J. R., & Bachrach, 

Sons. 

Edition. Pearson Education.  th6: an introduction. Management). 2013Boddy, D. ( 

Cafferky, M. E. (2012). Management: A Faith-Based Perspective. Prentice Hall. 

Koontz, H. (2010). Essentials of management. Tata McGraw Hill Education. 

 

 

 

  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Daniel+G.+Bachrach
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 اسالماز دیدگاه مبانی مدیریت اصول و  2-1-

 درس به فارسی:عنوان 
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Islamic Perspective on 

Management 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی سازمان و مدیریت

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم.

 سرفصل درس

ضرورت مدیریت اسالمی، نسبت تعاریف و مفاهیم: تعریف مدیریت اسالمی و مفاهیم اساسی آن  تحقق و ثبوت مدیریت اسالمی، 

 و مناسبات مدیریت اسالمی با دانش مدیریت(

-ریزی، ارکان برنامه، مشورت، حدود دقت در برنامهریزی از نظر آیات و روایات  فواید برنامهریزی: اهمیت برنامهبرنامه

 ریزی(

افراد ناالیق، روش عزل مسئوالن و تعدد  ها  انتصاببندی کارها، تعریف و واگذاری مسئولیتسازماندهی: شناسایی و دسته

 ها(مسئولیت

 های معنوی، پرسش و انگیزشانگیزش، انسان و اختیار، رابطه انگیزش و خیر و شر، نیازهای مادی،جاذبه

رهبری: تعاریف  عوامل موثر در اثربخشی، صفات فردی رهبر، رفتار رهبری، سبک رهبری در منابع اسالمی، مشارکت و 

 ها، اخالقیات اسالمی و اثربخشی(نگری، استفاده از فرصتجزئیاثربخشی، 

 گیری، افشای تصمیمهای تصمیمگیری، قاطعیت، لغزشگاهگیری، لوازم تصمیمگیری: اهمیت تصمیمتصمیم

 سلوک مدیریت: عدالت، حل مشکالت مردم، اطرافیان مدیران، سخن گفتن، توجیه زیردستان، رضایت اکثریت

 م، تکبر، ترساندن مردم، رشوه یا هدیه، پنهان شدن از مردمها: گللغزشگاه

ها، محورهای ارزیابی، پیگیری، تشویق و تنبیه، عفو، اسرار کارکنان و کنترل: تعریف کنترل، ارکان کنترل، انواع نظارت

 حقوق نیروی کار

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . انتشارات سمت. مدیریت اسالمی: رویکردها .(0324امیری، علی نقی؛ عابدی جعفری، حسن  

 نشر نگاه دانش. اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم.(. 0324مقیمی، سید محمد  

 انتشارات بنیاد نهج البالغه.. مدیریت اسالمی در پرتو نهج البالغه(. 0323پورعزت، علی اصغر  

 . انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.مدیریت اسالمی(. 0323نبوی، محمدحسین  
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 . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مدیریت اسالمی(. 0322پیروز، علی آقا و همکاران  

 خبرگان رهبری.. انتشارات دبیرخانه مجلس مدیریت از منظر قرآن(. 0383الدین  قوامی، سید صمصام

 انگلیسی:

Jafari, A., & Sandikci, Ö. (2016). Islam, Marketing and Consumption: Critical Perspectives on the 

Intersections. Routledge. 

Abbas, A. (2005). Islamic perspectives on management and organization. Edward Elgar. 
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 فرینیآمبانی کاراصول و  -3-1

 عنوان درس به فارسی:
 اصول و مبانی کارآفرینی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Fundamental of 

Entrepreneurship 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی سازمان و مدیریت

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

 منظور هیح و روشن از فرایند کارآفریني بآشنایي دانشجویان با مباني کارآفریني و مفاهیم مربوطه و دستیابي به درکي صح

عنوان یک کارآفرین مستقل از اهداف اولیه این ه ها و ایفاي نقش بدر سازمان وکار جدید، کارآفرینياندازي کسبتأسیس و راه

هاي مطرح در ها، مفاهیم و مهارترود پس از گذراندن این درس دانشجویان با تاریخچه، مباني، تئوريباشد. انتظار ميدرس مي

نشمندان علوم رفتاري آشنا شوند. آشنایي با دا و اقتصاددانان ،کارآفریني از دیدگاه دانشمندان مدیریت و علوم اجتماعي

-ها و رویکرد رفتاري، همچنین درک تفاوتکارآفرین و کارآفریني از جمله رویکرد ویژگيافراد رویکردهاي مطرح در مطالعه 

 باشد. هاي بین مدیر، کارآفرین مستقل و کارآفرین سازماني از دیگر اهداف این درس مي

 سرفصل درس

 چه کارافریني، مفاهیم کارافریني و انواع آنآشنایي با تاریخ

کسب و کار مبتنی بر فناوریهای پیشرفته،  جدید  هایکسب و کارگیری و گسترش روند شکلآشنایي با انواع کسب و کار و 

 (، و ...کسب و کار در خانه الکترونیکی،کسب و کار  ،کسب و کار در بخش خدمات

 بازارآشنایي با مباني بازار و مدیریت 

 فرینان و قهرمانان توسعهآبا داستانهاي موفقیت و شکست کار آشنایي

 انهفرینآکان سنجي و انتخاب ایده کارارزیابي، ام

 آشنایي با چارچوب طرح کسب و کار

 اقتصاد ایران و کلیات قوانین تجارت در ایران آشنایي با مباني کسب و کار در

 يآشنایي با تجربیات موفق کارافرینان ایران

 آشنایي با مهارت هاي کارافریني: کارگروهي، مدیریت منابع، مدیریت مالي، ارتباطات و ...

 برنامه ریزي و سازماندهي کسب و کار

 کنترل کیفیت و کنترل هزینه ها ،راه اندازي کسب و کار ، تولید

 بازاریابي و فروش و ارتباطات با مشتري

 کار آفرین کیست؟ ،چیست کارآفریني

 هاي نظري کارآفرینيبررسي مدل

 مباني کارآفریني در سازمان

 کسب و کارچگونگي راه اندازي  

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=873&productid=5835&shopid=1&dollarsale=0
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=873&productid=5837&shopid=1&dollarsale=0
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=873&productid=5837&shopid=1&dollarsale=0
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 پیشنهادیمنابع 

 فارسی:

 . نشر سریرا.مبانی کارآفرینی  چاپ شانزدهم((. 0323؛ مقیمی، سید محمد  اریاني، محمودد احمدپور

 . ترجمه: علی حسین کشاورزی. انتشارات سمت.نوآوری و کارآفرینی(. 0322دراکر، پیتر  

 .جاجرمی نشر .تعاریف، نظریات، الگوها :کارآفریني(. 0320  اریاني، محمودد احمدپور

همه  کتاب  یبرا ینیکارآفر(. 0320آنتونیا؛ ملور، نوحا و فیشر، آالن   یفالکو،بآن؛  یک،چگری؛  کالتون،؛ ملور، رابرت یب

 . انتشارات دانشگاه تهران.یکورش نجف و یفارس یدالهی یرجهانگترجمه: . (یاندانشجو یبرا یدرس

 انگلیسی:

Kuratko, D. (2016). Entrepreneurship: Theory, process, and practice. Cengage Learning. 

)2015Barringer, Ireland ( .Edition.  th5Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. 

Prentice Hall. 

Nandan, H. (2013). Fundamentals of entrepreneurship. PHI Learning Pvt. Ltd. 

Storey, D. J., & Greene, F. J. (2010). Small business and entrepreneurship. Financial Times Prentice 

Hall. 

Longenecker, M., & Petty, P. (2009). Small Business Management: an Entrepreneurial Emphasis 

(International Edition). South Western. 

Mohanty, S. K. (2009). Fundamental of Entrepreneurship. Prentice Hall. 

)2003( Deakins, Freel.McGraw Hill Education .Edition rd3Entrepreneurship and small firms.  .  
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 پایهریاضیات  -4-1

 عنوان درس به فارسی:
 ریاضیات پایه

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Basic Mathematics 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ندارد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 .آشنایي دانشجویان با مقدمات و مفاهیم اولیه ریاضي در سطح ریاضي عمومي

 سرفصل درس

 مدیریتریاضیات چیست؟ اهمیت، فایده و کاربرد آن در 

آشنایي با نظریه مجموعه ها : مفاهیم اولیه، عضویت، زیرمجموعه، ترکیب مجموعه ها، جبر مجموعه ها، نمودار ون، افراز 

 مجموعه ها، حاصلضرب دکارتي

 اد مختلطمجموعه هاي عددي: مجموعه اعداد طبیعي، صحیح، گویا، اصم، حقیقي و مجموعه اعد

بحث هاي حاشیه اي: مفهوم قدر مطلق، فاصله، جزء صحیح، قوانین شمارش  تبدیل، ترتیب، ترکیب(، بسط دوجمله اي، شیوه 

 ارتي و قطبي(کهاي استدالل  قیاس، تمثیل و روش استقراء ریاضي(، دستگاه هاي مختصات  د

توابع ساده و مرکب، تابع زوج و تابع فرد، تابع پوششي، تابع  ي،رابطه و تابع: تعریف، انواع رابطه و انواع تابع  توابع مقدمات

 و کاربرد آنها. (و مثلثاتي و معکوس مثلثاتيیک به یک و تابع معکوس، تابع خطي، توابع نمایي، لگاریتمي

 حد و پیوستگي: تعریف حد، فضاي حدي، تعریف پیوستگي، انواع حد

گیري، تعریف دیفرانسیل و فرمول هاي مربوط به آن، گیري، فرمول هاي مشتقمشتق و دیفرانسیل: تعریف مشتق، مراحل مشتق 

 ام. nمشتق تابع مرکب، دیفرانسیل کلي مشتق مرتبه 

کاربرد مشتق و دیفرانسیل، تعیین جهت تغییرات تابع، ماکزیمم و مینیمم، تحدب و تقعر عطف در اثبات پیوستگي، محاسبه حد و 

 رفع مبهمات

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 پیشنهادی منابع

 فارسی:

 نشر ني. .و کاربردهاي آن ریاضیات عمومي .(0321پورکاگمي، حسین  

 . نشر اثبات.یو حسابدار یریتو کاربرد آن در مد یاضیاتر(. 0321رنجبران، هادی  

 .نشر گسترش علوم پایه (.0  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت .(0323  نیکوکار، مسعود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و (. 0320عالم تبریز، اکبر؛ فاریابی باسمنج، محمد؛ میرقادری، سید هادی  

 نشر نور علم. اقتصاد.
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 نشر هستان.(. 2و0  یریتریاضیات و کاربرد آن در مد(. 0320صالحی صدقیانی، جمشید؛ ابراهیمی، ایرج  

 انگلیسی:

Tan, S. (2015). Applied mathematics for the managerial, life, and social sciences .Cengage Learning.  

Salzman, S. A., & Clendenen, G. (2013). Mathematics for business. Pearson Education.  

Ummer, E. (2012). Basic Mathematics with Mathematica for Economics, Business and Finance. 

Routledge. 
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 یتریات و کاربرد آن در مدیاضیر -5-1

 عنوان درس به فارسی:
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Mathematics and its 

Applications in 

Management 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ریاضیات پایه                    

 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 گیری از آن در حل مسایل مدیریتی.با مباحث تکمیلی ریاضی کاربردی و بهرهآشنایي دانشجویان 

 سرفصل درس

 توابع چند متغیره، مشتقات جزیی، دیفرانسیل کامل و قاعده زنجیری

 کاربردهای مشتقات جزیی در تعیین ماکزیمم و مینیمم توابع

 بردارها و جبر برداری

 تبدیل خطیها و ماتریس، جبر ماتریس

 های محاسبه آندترمینان و روش

 هاهای مقدماتی و تبدیل ماتریسهای مربع، ماتریسهای معکوس کردن ماتریسمعکوس ماتریس و روش

 های حل معادالت خطی  حذفی، دستور کرامر و تبدیالت ماتریسی(معادالت خطی و روش

 مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

 اربرد آن در مسایل مدیریتیمعادالت دیفرانسیل ساده و ک

 های معینهای انتگرال گیری، قواعدی برای تقریب زدن انتگرالانتگرال و روش

 کاربردهای انتگرال در حل مسایل مدیریتی

 

 

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 پیشنهادی منابع
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 فارسی:

 .نشرگسترش علوم پایه. (2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  (. 0324   مسعودنیکوکار، 

 . نشر اثبات.یو حسابدار یریتو کاربرد آن در مد یاضیاتر(. 0321رنجبران، هادی  

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و (. 0320عالم تبریز، اکبر؛ فاریابی باسمنج، محمد؛ میرقادری، سید هادی  

 نشر نور علم. تصاد.اق

 نشر هستان.(. 2و0  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(. 0320صالحی صدقیانی، جمشید؛ ابراهیمی، ایرج  

 نشر ني. . جلد دوم( و کاربردهاي آن ریاضیات عمومي .(0321پورکاگمي، حسین  

 انگلیسی:

Tan, S. (2014). Finite Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences. Cengage Learning.  

edition.  th6Applied Mathematics for the Managerial, Life, and Social Sciences. ) 2012Soo, (Tang Tan, 

Brooks Cole. 
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 (1) کاربرد آن در مدیریتاحتماالت و آمار و 6-1-

 عنوان درس به فارسی:
آمار و احتماالت و کاربرد آن در 

 (0مدیریت  
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Statistics and Probability 

and it’s Applications in 

Management (1) 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ریاضیات پایه                     

 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 گیرد.مورد استفاده قرار مي مدیریتیکه در پژوهش هاي  آمار و احتمالهدف از این درس آشنا ساختن دانشجویان با مباني 

 سرفصل درس

 یفي و آمار استنباطي توص آمار –تعریف علم آمار 

 محدود، نمونه و غیره(ناآشنایي با مفاهیم آماري  از قبیل جامعه، جامعه محدود و 

 شامل داده هاو تحلیل توصیفی طرز ارایه 

 یگمازمفهوم و کاربرد 

 توزیع هاي فراواني کیفي -فراواني ینحوه ساختن توزیع ها ،هاي فراوانيتوزیع

 هاي زمانينمودار سریال ،ايستوني و دایره ،يانمودار میله ،نمودار فراواني تجمعي ،گنپلي ،مهیستوگرا ،نمودارهاي آماري

 هاي مرکزي: میانگین، میانه؛ نماشاخص

 گشتاورهاي مرتبه دوم و رابطه آنها

 انحراف معیارو  واریانس ،انحراف متوسط، شاخص هاي پراکندگي: دامنه

 ولگي و کشیدگيچشاخص هاي 

 شامل احتمالمفاهیم 

 مفهوم و منشا احتمال

 مفاهیم اساسي در احتماالت آزمایش، پیشامد و فضاي نمونه

 قوانین شمارش

 برخي از قوانین احتماالت

 استقالل دو پیشامد -احتمال شرطي

 قاعده بیز

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 پیشنهادی منابع

 فارسی:

 . نشر اثبات.یو حسابدار یریتکاربرد آن در مد آمار و احتمال:(. 0321رنجبران، هادی  

 .انتشارات سمت .: جلد اول  چاپ بیستم(آمار و کاربرد آن در مدیریت .(0323منصور  ، آذر، عادل و مومني
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 . نشر فراگیران دانش.(0  یریتدر مدآمار و کاربرد آن (. 0322یانی، جمشید  صدق یصالحیکوکار، مسعود و ن

. ترجمه: دکتر محمد صالح احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت(. 0320هاینز، ویلیام وی و مونتگمری، داگالس سی  

 اولیا. انتشارات دانشگاه یزد.

 .گسترش علوم پایهنتشارات ا .آمار و کاربرد آن در مدیریت .(0321صدقیاني، ابراهیم  

 انگلیسی:

Anderson, D. R., Sweeney, D. J. &  Williams, T. A. (2015) Modern Business Statistics. 5th Edition. 

Cengage Learning.  

Cengage edition.  th10Statistics for Management and Economics. ). 2015Keller, G., & Warrack, B. (

Learning. 

Keller, G., & Gaciu, N. (2012). Managerial statistics. Cengage Learning. 

 Mendenhall, W., Beaver, R., & Beaver, B. (2012). Introduction to probability and statistics. Cengage 

Learning. 

Doane, David P. & Seward, Lori E. (2011) Applied Statistics in Business & Economics. 4th Edition. 

McGraw Hill International. 
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 (2کاربرد آن در مدیریت ) احتماالت و آمار و7-1- 

 عنوان درس به فارسی:
و احتماالت و کاربرد آن در  آمار

 (2مدیریت  
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Statistics and Probability 

and it’s Applications in 

Management (2) 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

 0) 
 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

-باشد. دانشجویان با روشهدف اصلي این درس ميناپارامتریک و  دانشجویان با روش هاي آمار استنباطي پارامتریکیی آشنا

 نمونه آشنا خواهند شد.های حاصل از دادهبا استفاده از  تحلیل استنباطیهاي 

 سرفصل درس

 نمونه و توزیع نمونه گیري

 استفاده از نمونه بزرگاستنباط آماري با 

 تخمین بر اساس نمونه بزرگ

 آزمون فرض آماري بر اساس نمونه بزرگ

 استنباط آماري از نمونه کوچک 

 دو و فیشر آشنا خواهد شد.-در این بخش دانشجو با کاربردهاي توزیع هاي استودنت، کاي

 دو  آزمون استقالل، همگني، نیکویي برازش(-کاي توزیعکاربردهاي 

 واریانس و طراحی آزمایشاتتحلیل 

 رگرسیون ساده خطي و همبستگي

هاي ساده، اقتصاد سنجي، میانگین متحرک، نمو هموار، میانگین نمایي، وزني باکس و جنینگر، مدل هاي پیش بیني  مدلمدل

 هاي پیش بیني کیفي، روش هاي ترکیبي(

 روش ارزیابی

  به انتخاب مدرس( سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 .انتشارات سمت : تحلیل آماری  چاپ نوزدهم(.آمار و کاربرد آن در مدیریت .(0321آذر، عادل و منصور مومني  

 .نشرگسترش علوم پایه .(2  مار و کاربرد آن در مدیریتآ(. 0323  یکوکار، مسعودن

 انتشارات سمت. )چاپ پنجم(. های آماری تک متغیریای از تحلیلاستنباطی: گزیدهآمار (. 2931زهره )سرمد، 

 انتشارات شرح. ،جلد دوم .مار و کاربرد آن در مدیریتآ(. 0321بامنی مقدم، محمد  

 انتشارات هستان. .مار و کاربرد آن در مدیریتآ .(0321صدقیاني، ابراهیم  
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 انگلیسی:

Anderson, D. R., Sweeney, D. J. &  Williams, T. A. (2015) Modern Business Statistics. 5th Edition. 

Cengage Learning.  

Keller, G., & Warrack, B. (2015). Statistics for Management and Economics. 10th Edition. Cengage 

Learning. 

Keller, G., & Gaciu, N. (2012). Managerial statistics. South-Western Cengage Learning. 

Doane, David P. & Seward, Lori E. (2011) Applied Statistics in Business & Economics. 4th Edition. 

McGraw Hill International. 
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 اقتصاد خرد8-1- 

 عنوان درس به فارسی:
 اقتصاد خرد

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Microeconomics 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ریاضیات پایه

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درسهدف 

فهم رفتار تصمیم گیرندگان اقتصادي  اعم از عرضه کنندگان، تقاضا کنندگان، و آموزش تحلیل هاي اقتصادي در سطح خرد

ل اسالمي؛ افزایش قدرت تحلی -اني اولیه اقتصاد ایرانیآشنایي با مبو  مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران و... (

 های اقتصادی از اهداف این درس است.گیری برای بنگاههارت تصمیمهای اقتصادی و باال بردن مپدیده

 سرفصل درس

 آشنایي با مفاهیم و تعاریف اقتصاد خردو آشنایي با مباني حاکم بر اقتصاد خرد اي بر مقدمه

 شامل: مسایل اقتصادي آشنایي با

 طرح سواالت اساسي در علم اقتصاد  -منحني امکانات تولید

 تولید شوند؟چه کاالهایي 

 چگونه کاال تولید شود؟

 چگونه کاالهاي تولید شده توزیع شوند؟

 استفاده از منحني امکانات تولید براي پاسخگویي به سواالت اساسي یاد شده

 و خصوصي هاي عموميحقوق اقتصادي  حق مالکیت( و جریان فعالیت هاي اقتصادي در بخش

 کننده  حقیقي و حقوقي(واحدهاي اقتصادي مصرف کننده و تولید 

 منحني تقاضا براي کاال، عوامل موثر در تقاضا، انتقال منحني تقاضا ،تعریف تقاضا

 تولید کاال و خدمات، تعریف عرضه، منحني عرضه، عوامل موثر بر عرضه، انتقال منحني عرضه

 تعریف بازار در اقتصاد آزاد، تعادل در بازار  

 وبیت نهایي، اصل نزولي بودن مطلوبیت نهایيمفهوم مطلوبیت، مطلوبیت کل و مطل

منحني بي تفاوتي، نرخ نهایي جانشیني، درآمد مصرف کننده و خط بودجه، تعادل مصرف کننده، ارتباط منحني تقاضا و 

 مطلوبیت

 تعریف تابع تولید، قانون بازده نزولي، منحني تولید کل، تولید متوسط و تولید نهایي

 و عوامل تولید  تکنولوژي نهایي، تکنولوژي
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 منحني تولید یکسان وسطح تولید، ویژگي هاي منحني تولید یکسان

 زش تولید نهایي و تقاضا براي عوامل تولید رقیمت گذاري عوامل تولید، ا

 سهم نیروي انساني در تولید به عنوان دستمزد یا بخشي از سود حاصله

 هنرخ بازده داخلي سرمای اجاره زمین، کرایه ماشین آالت و

 سود حاصل از کاربرد مدیریت 

  مفهوم قسط و سهم هریک از عوامل تولید

 مباحث مربوط به اقتصاد اسالمی با تاکید بر شرایط خاص اقتصاد در ایران

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 .اکبر کمیجاني و حسن سبحاني :ترجمه .اربرد اقتصاد خردکتحلیل اقتصادي نظریه و  .(0321فیلیپس  ، اونتوریس، چارلز و 

 انتشارات دانشگاه تهران.

 . ترجمه: مجمود روزبهان. مرکز نشر دانشگاهی.نظریه اقتصاد خرد(. 0321فرگوسن، چارلز  

 .دانشگاه تهران. انتشارات و کاربرد  اقتصاد خرد( یه: نظریاقتصاد یلتحل(. 0321  چارلزیس، مورو اوئن  یلیپس،ف

 . نشر خجسته.، اقتصاد کالنعلم اقتصاد: اقتصاد خرد یمبان(. 0321  طهماسبی، محتشم دولتشاه

 نشر ني. میدرضا ارباب.ح :ترجمه .وري و مسایل اقتصاد خردئت .(0323سالواتوره؛ دومینینگ  

 پوران پژوهش. . انتشاراتاقتصاد خرد(. 0321نظری، محسن  

  . انتشارات دانشگاه امام صادق  ع(.میمباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسال(. 0382  نیحس ،صادقی وعادل  ،غامییپ

 انگلیسی:

Baumol, W., & Blinder, A. (2015). Microeconomics: Principles and policy. Cengage Learning. 

Hamilton, J. H., & Suslow, V. (2013). Study Guide for Microeconomics. Pearson Education. 

Western College. -South .Edition th6Principles of Microeconomics (with Xtral). ). 2011Mankiw, N. G. ( 

McKkenzie, R. B., Lee, D. R. (2006), Microeconomics for MBAs: The Economics Way of Thinking 

for Managers. Cambridge University press. 

Kreps, D. (2004). Students Companion to Microeconomics for Managers. Norton and Company. 
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 اقتصاد کالن9-1- 

 عنوان درس به فارسی:
 اقتصاد کالن

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Macroeconomics 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اقتصاد خرد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

هاي کالن اقتصادي کشور  ازجمله تولید ناخالص ملي، رتحلیل متغیو همچنین آموزش تحلیل هاي اقتصادي در سطح کالن 

به دانشجویان  مصرف ملي، پس انداز، سرمایه گذاري، اشتغال، صادرات و واردات و ...( در تعامل با بازار داخلي و بین المللي

تفسیر ، خارج دولت در اقتصاد کالن جامعهمد و مآشناخت نقش درباشد. به عالوه مفاهیمی همچون از جمله اهداف این درس می

 در این درس مورد توجه قرار خواهد گرفت. مباحث اقتصاد کالن در ایران آشنایی باهای کالن پولی و مالی دولت و سیاست

 سرفصل درس

 نقش و اهمیت اقتصاد کالنو مقدمه  تعریف مفاهیم و متغیرهاي کالن اقتصاديي بر کلیات

 تعریف مفاهیم درآمد ملي و اجزاي آن 

 ناخالص ملي( دمعیار اندازه گیري فعالیت هاي اقتصادي در جامعه  تولی

گذاري بخش عمومي، ناخالص روش محاسبه تولید ناخالص ملي از طریق مخارج  مخارج سهمي، مخارج دولتي، مخارج سرمایه

 صادرات و واردات(

ق، دستمزد و حقو -هاق عوامل تولید  ذخیره استهالک سرمایه مالیات غیر مستقیم شرکتروش محاسبه تولید ناخالص ملي از طری

 کرایه ماشین آالت و اجاره زمین، مخارج حاصل از فعالیت هاي اقتصادي(

روش محاسبه تولید ناخالص ملي از طریق ارزش افزوده، سایر حسابهاي مالي  درآمد ملي، درآمد شخصي، درآمد قابل 

 تصرف(.

 اقتصادي مبادالت تجاريعلت 

هاي حمایت از محصوالت آزاد در مقابل سیاست تتجار ،نسبي و مطلق و فواید حاصل از آنهای هاتخصص بین المللي و مزیت

 داخلي

 تعرفه هاي ترجیحي و سهمیه هاي وارداتي

 نحوه تامین منابع مالي در تجارت بین الملل

 ات(موازنه پرداختهاي بین المللي  صادرات و وارد

 هاي بین المللي نحوه بازپرداخت بدهي
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 حرک سرمایهتمعامالت دولتي، 

 تعادل در تجارت بین الملل ایجادچگونگي و طال، ذخایر بین المللي، عدم تعادل در تجارت بین الملل 

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 پیشنهادیمنابع 

 فارسی:

 . انتشارات نگاه دانش.اقتصاد کالن رشته مدیریت(. 0321نظری، محسن و عباسیان، عزت اهلل  

 یف.شر یدانشگاه صنعت. انتشارات یشرفتهاز اقتصاد کالن پ مباحثی(. 0323نیلی، مسعود  

 . نشر نی.های اقتصادیاقتصاد کالن: نظریه و سیاست(. 0320تفضلی، فریدون  

 . انتشارات برادران.اقتصاد کالن(. 0321رحمانی، تیمور  

 . انتشارات بازتاب.اقتصاد کالن(. 0321طبیبان، سید محمد  

 نشر تابان. .وري اقتصاد کالنئت .(0388روزبهان، محمود  

 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. .اقتصاد کالن  کاربردي( .(0383اخوي، احمد  

 انگلیسی:

Bernanke, B., Antonovics, K., & Frank, R. (2015). Principles of Macroeconomics. McGraw Hill 

Higher Education. 

Goodwin, N., Nelson, J., Harris, J., Torras, M., & Roach, B. (2013). Macroeconomics in context. ME 

Sharpe. 

Moss, Darvid. A. (2007). Concise Guide to Macroeconomics: What Managers, Executives, and 

Students Need to Know. Harvard Business School Press. 

 Michael K. Evans (2004). Macroeconomics for Managers. Blackwell Publishers. 
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 (1) اصول حسابداری10-1-

 عنوان درس به فارسی:
 (0اصول حسابداری  

 
 به انگلیسی:عنوان درس 

Principles of Accounting (1) 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ندارد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس  هدف

حسابداري و نقش حسابداري در تهیه اطالعات مفید در مورد سازمانهاي مقدماتی هدف اصلي آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم 

تصمیم گیري امور بازرگاني با استفاده از اطالعات مالي و همچنین آشنایي با صورتهاي مالي و تجزیه و تحلیل آن و  اقتصادي

ز ا تاکید بر کاربرد و تفسیر اطالعات حسابداريو  نگهداري دفاتر حسابداريثبت و آشنایي با طرز هاست. و خارج سازمانداخل 

تاثیر معامالت مختلف تجاري در صورتهاي مالي و مسایلي که در به نه تنها  درسدر این  باشد.دیگر اهداف اصلی درس می

، بلکه نحوه استفاده از اطالعات پرداخته شده ذاران و سایر افراد و موسسات استتفسیر اطالعات حسابداري مورد نظر سرمایه گ

 باشد نیز مورد توجه قرار گرفته است.که مورد نظر مدیریت مي سازمانحسابداري در امر کنترل و برنامه ریزي عملیات 

 سرفصل درس

 اصول و طرز عمل حسابداري

 مراحل مختلف حسابداري

 های حسابداریثبت

 حسابداري کاال و معامالت صندوق

 تهیه گزارشهاي دوره اي

 دیون و مطالبات

 موجودي کاال

 پیش پرداختهاي هزینه، پیش دریافتهاي درآمد و هزینه ها و درآمدهاي ثبت نشده 

 داراییهاي ثابت و داراییهاي غیر مادي

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 ترجمه: ایرج نوروش و غالمرضا کرمی. نشر صفار. .0اصول حسابداری (. 0324  ؛ هریسون، والترهورن گرن، چارلز
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 . نشر طراحان ایماژ.0اصول حسابداری ( 0324کرمی، غالمرضا  

 .ترمهنشر  .(0  اصول حسابداري .(0321 نسب، ناصر فوالدی

 .کتاب مهربان نشر .(0  اصول حسابداري .(0322  علوی طبری، سیدحسین؛ مجتهدزاده، ویدا

 . کتاب مهربان نشر.2و0اصول حسابداری (. 0320خلیلی، عباس  

 . سازمان حسابرسی.اصول حسابداری(. 0321علی مدد، مصطفی؛ ملک آرایی، نظام الدین  

 انگلیسی:

Collis, J., Holt, A., & Hussey, R. (2012). Business accounting: an introduction to financial and 

management accounting. Palgrave Macmillan. 

Reeve, J. M., Warren, C. S., Duchac, J. E., Du, X., & Yu, Z. (2012). Principles of Accounting. South-

Western Cengage Learning. 

Stott, R., & Truman, M. (2010). Basic Accounting (Teach Yourself). Hodder & Stoughton. 
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 (2اصول حسابداری )11-1- 

 عنوان درس به فارسی:
 (2اصول حسابداری  

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Principles of Accounting (2) 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 (0اصول حسابداری  

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 ،سیستم هاي حسابداريی همچون: بر مباحث یانشد و هدف آن تسط دانشجوبا( مي0درس اصول حسابداري   در ادامهاین درس 

عنوان بستری ه آشنایي مقدماتی با بورس اوراق بهادار ایران بو  سهاميو  ضامنيتاصول و مباحث حسابداري در شرکتهاي 

های کنترل داخلی در سازمان و نحوه است. در این درس همچنین در ارتباط با اهداف برقراری سیستم گذاریبرای سرمایه

 شود.برخورد با مسایل اخالقی در حسابداری بحث می

 سرفصل درس

 سیستم هاي مالي و کنترل ها

 سیستم هاي حقوق و دستمزد

 تنظیم سیستم ها و ماشین هاي محاسبه الکترونیکي

 اصول و مفاهیم حسابداري

 شرکت هاي تضامني: تشکیل، تقسیم سود و تصفیه

 ههاي سهامي: تشکیل، تقسیم سود و تصفیشرکت

 شرکت هاي سهامي: حقوق صاحبان سهام،درآمد شرکت و سود سهام

 شرکت هاي سهامي: بدهي هاي بلند مدت و سرمایه گذاري ها

 اصول بودجه و انواع بودجه در شرکتهاي خصوصي

 فرایند تدوین و تحلیل گزارش هاي بودجه اي

 بودجه نقدي و تحلیل منابع و مصارف

 بودجه بندي سرمایه اي

 تلفیقيبودجه 

 مباحث و مسائل حسابداری متناسب با قوانین مالی و مالیاتی کشور

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

ترجمه: ایرج نوروش و غالمرضا  .2اصول حسابداری (. 0324  ؛ هریسون، والتر؛ رابینسون، مایکلهورن گرن، چارلز

 کرمی. نشر صفار.

 . نشر ترمه.(2اصول حسابداری  (. 0324حیدری بالی، حسن  

 .حسابرسی . انتشارات سازماناصول حسابداری(. 0321علی مدد، مصطفی  

 نشر کتاب فرشید. .2اصول حسابداری (. 0322اسکندری، جمشید  

 .یکانانتشارات  .(2  اصول حسابداري .(0382 انصاری، شاهرخ و صدرارحامی، مهدی 

 .نشرگل .(2  اصول حسابداري .(0382  اهللنوروش، ایرج و شیرزادی، فیض

 .فرهنگ ایلیاانتشارات  .(2  حسابداري اصول .(0382  میترا، شعبانی نشتایي

 انگلیسی:

Otley, D., & Emmanuel, K. M. C. (2013). Readings in accounting for management control. Springer. 

Collis, J., Holt, A., & Hussey, R. (2012). Business accounting: an introduction to financial and 

management accounting. Palgrave Macmillan. 

Reeve, J. M., Warren, C. S., Duchac, J. E., Du, X., & Yu, Z. (2012). Principles of Accounting. South-

Western Cengage Learning. 

Droms, W. G. (2010). Finance and Accounting for Nonfinancial Managers: All the Basics You Need to 

Edition. l Basic Books. th6). Know (Finance & Accounting for Nonfinancial Managers 
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 مبانی فناوری اطالعات12-1- 

 عنوان درس به فارسی:
 ری اطالعاتومبانی فنا

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Principles Of Information 

Technology 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 ندارد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

ای هاستفاده از برنامهو فرا گرفتن اصول  مبانی کامپیوترآشنایي با هدف از ارائه این درس برای دانشجویان عبارتست از 

-های تازهشناسایي نیازهای شرکت، هاارتباطات در سازمانآشنایي با کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ، کاربردی متداول

فریني جهت حل مسایل، مدیریت نحوه برخورد با مسایلي از قبیل پذیرش ماشین به آکار،گیری از فناوری اطالعاتتاسیس به بهره

 .سیله در نیل به اهداف مدیریت و آشنایي مقدماتي با طرز تفکر سیستميوعنوان یک 

 سرفصل درس

 فناوری اطالعات و کاربرد آن برای مدیران مبانی

 ي مدیریتاهو کاربرد آن در تصمیم گیري فناوری اطالعات و ارتباطاتمقدمه اي درباره 

 علت ایجاد سیستم هاي جدید

 و برنامه ریزي فناوری اطالعات

 هاو تحلیل هاي راهبردي براي تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها وتهدید فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات و ارتباطاتبه استفاده از  کوچک و متوسطنیاز شرکتهاي 

 کاربرد کامپیوتر در مدیریت

 هابانکهاي اطالعاتي مدیریتي در صفحه گسترده

 هادر عملیات شرکتو کاربرد آن خدمات کامپیوتري با آشنایي 

 عملیاتهاي آماري و تحقیق در طرح مواردي از کاربرد کامپیوتر در تحلیل

 (…,WORD,POWER POIN, EXCEL, ACCESSافیس  مایکروسافت هاي مختلف  نرم افزار نحوه کارکردن با برنامه

 ICDLتاکید بر مهارت هاي 

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 انتشارات سمت. .کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداري .(0323  هللکشتکار ملکي، حبیب ا

 . نشر دیباگران.اطالعات در سازمان( یاطالعات  کاربرد فناور یفناور یریتمد(. 0322باختری، علی  

-سخن . نشریریتو مد یدر حسابدار یوترکاربرد کامپ(. 0321، جالل  آذربراهمانیرضا و آذربراهمان، علو  یعباسعلی، رضائ

 گستر.

 انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتي. .کاربرد کامپیوتر در مدیریت .(0381   گي، محمدیب

 انگلیسی:

Parsons, June J. et al. (2016). Illustrated Computer Concepts and Microsoft Office 365 & Office 2016. 

Cengage Learning. 

Edition. Cengage Learning. nd2Information Technology for Managers. ). 2016Reynolds, George ( 

Edition. Cengage Learning. th7). Practical PC. 2014Parsons, June J. ( 

Senn J. A., (2004). Information Technology: Principle, Practices and Opportunities. Prentice Hall. 
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 در مدیریتروش تحقیق -13-1

 عنوان درس به فارسی:
 روش تحقیق در مدیریت

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Research Methods in 

Management 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

 2) 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

ها و توان انجام تحقیق علمی توسط ارتقاء سطح آگاهی، دانش و آشنایی دانشجویان با روش علمی تحقیق به نحوی که شایستگی

 شناخت و حل مسایل تقویت شود.دانشجویان به منظور 

 سرفصل درس

مباني روش تحقیق، مفهوم تحقیق و پیمایش، مفهوم داده ها و اطالعات، هدف از تحقیق و پژوهش، پژوهش در علوم تجربي و 

 و روش فلسفي علوم انساني، روش علمي

انواع آن، مدل و انواع آن، نحوه انتخاب مساله هاي فرض و فرضیه، ارزیابي مساله، متغیر و سوال تحقیق، ویژگي تحقیق، مساله

 هاي پژوهشيو سوال

-متغییرهاي تحقیق، انواع متغیر  مستقل، وابسته، تعدیل کننده، کنترل(، رابطه متغیرها با یکدیگر، متغیر پیوسته وگسسته، معرف

ا بر دانش و آگاهي(، مدل سازي و تحلیل ها  سطوح کیفي داللت داده هها و مقیاس آنسازي و تعریف متغیرها(، دادهژهها  وا

 مدل ها

هاي جمع آوري اطالعات، انواع روش هاي جمع آوري اطالعات، روش کتابخانه اي  مطالعه اسناد و مدارک(، روش روش

 روش هاي جمع آوري اطالعات مزایا و نقاط ضعفش پرسشنامه، روش مصاحبه، ومشاهده، ر

هاي آن، سنجش از طریق طبقه بندي، انواع طیف، گویه سازي و هو سنجش و مقیاسگیري در تحقیق، سطوح هزسنجش و اندا

 تحلیل گویه ها

 ايتحقیق در مدیریت، تحقیق موردي، تحقیق میداني، تحقیق آزمایشگاهي، تحقیق کتابخانهطرح نواع ا

-پارامتریک، روش هایي، روشاستنباط هایتوصیفي، روش هایمدیریت، روش اتتحقیقدر آماري های کاربرد روشبندي طبقه

 ناپارامتریک، روش علي/ معلولي، روش مقایسه اي، روش تحلیل محتوا های

براي تعیین اندازه نمونه، تعریف نمونه و ویژگي هاي آن، عوامل موثر بر تعیین اندازه نمونه، روابط کمي نظریه نمونه گیري،

 گیري(هاي نمونهنحوه انتخاب عناصر نمونه  روش

ماري از نتایج تحقیق  درصورت لزوم(، فنون تخمین آماري آ، بررسي فرضیه ها و نتایج بدست آمده، استنباط هاداده تحلیل

 فنون آماري بر حسب متغیرها بندیطبقهپارامترها، فنون آزمون فرض آماري، 

-انهآزمایشگاهي، نمونه تحقیقات کتابختحقیقات موردي، نمونه تحقیقات میداني، نمونه تحقیقات  نمونه :کاربردي هاینمونهبررسي 

 اي
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 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر رشد.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 0321دالور، علی  

 نشر انتشار. .هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعيتکنیک  .(0322رفیع پور، فرامرز  

 نشر صفار. .: رویکردی جامع  مجموعه دو جلدی(روش شناسي پژوهش در مدیریت .(0321دانایي فرد، حسن و همکاران  

 یریتمرکز آموزش مدیرازی. انتشارات محمود ش و یمحمد صائب. ترجمه: روشهای تحقیق در مدیریت( 0321 سکاران، اوما 

 ی.دولت

 نشر توتیا. .ظري و عملي( نروش تحقیق در علوم اجتماعي  .(0386  د و وان کامپنهود، لوکمونیکیوي، ر

 انگلیسی:

Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business research methods. Oxford University Press. 

Briggs, A. R., Morrison, M., & Coleman, M. (2012). Research methods in educational leadership and 

management. Sage. 

Mandy Van Der Velde, et al. (2004). Guide to Management Research Methods. Blackwell Publishers. 
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 انشناسی سازمانیرو -1-14

 عنوان درس به فارسی:
 روانشناسی سازمانی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Organizational Psychology 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مدیریت از دیدگاه اسالمبانی اصول و م

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 مطالعه رفتار انسان در زندگی صنعتی و کاربرد مباحث رفتاری در حل مسایل انسانی سازمان.

 سرفصل درس

 نقش و جایگاه منابع انسانی در دنیای کار

 های تخصصیتعریف روانشناسی، مکاتب، رویکردها و رشته

 های کاری آنروانشناسی صنعتی/سازمانی، تاریخچه و حوزه

 ریزی موفقیت شغلی از جهت روانشناختی فردی در دنیای کار و طرحهای تفاوت

 ها و الزامات روانشناختی آنهاتجزیه و تحلیل مشاغل، ویژگی

 ها و ارزیابی آنها  کانون ارزیابی(تدوین شایستگی

 شغلی(های انسانی  هوش و استعداد،شخصیت،عالیق گیری ویژگیهای روانشناسی صنعتی و سنجش و اندازهآزمون

 های روانشناسی صنعتی در جذب، استخدام و ارزیابی منابع انسانیکاربرد آزمون

 روانشناسی یادگیری، اموزش کارکنان و بالندگی سازمانی 

 ها و کاربردها(انگیزش، روحیه، رضایت شغلی، رفتار مدنی و تعهد سازمانی  نظریه

 الگوهای شخصیت سالم و ارزیابی آن

 زا(ردی، شغلی و سازمانی استرساسترس شغلی  عوامل ف

 گیری آنفرسودگی شغلی  تشخیص و درمان( و اندازه

 زا در محیط کارشرایط کار و تأثیر عوامل فیزیکی و روانی استرس

 و مدیریت استرس (EAP)رسانی به کارکنان های کمکبرنامه

 مشاوره شغلی، مددکاری اجتماعی و سالمت کارکنان

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ستمرارزشیابی م
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 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 کتاب مهربان نشر. روانشناسی سازمانی.(. 0321مقیمی، سید محمد  

 ترجمه: جهانبخش صادقی. انتشارات سمت. روانشناسی صنعتی/ سازمانی: یک رویکرد کاربردی.(. 0321آموت، مایکل جی  

 .جنگلنشر  ی.و سازمان یصنعت یروانشناس (.0321علی   ،مهداد

 نشر ویرایش. روانشناسی صنعتی و سازمانی.(. 0323ساعتچی، محمود  

 ی. نشر ارسباران.شهناز محمدترجمه:  ی.و سازمان یصنعت یروانشناس(. 0322پل   اسپکتور،

 انگلیسی:

Aamodt, M. (2015). Industrial/organizational psychology: An applied approach. Nelson Education. 

Riggio, R. (2015). Introduction to industrial and organizational psychology. Routledge. 

Jex, S. M., & Britt, T. W. (2014). Organizational psychology: A scientist-practitioner approach. John 

Wiley & Sons. 

Koppes, L. L. (2014). Historical perspectives in industrial and organizational psychology. 

Psychology Press 
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 جامعه شناسی سازمانی -1-15

 عنوان درس به فارسی:
 جامعه شناسی سازمانی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Organizational Sociology 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اسالم دگاهیاز د تیریمد یاصول و مبان

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 ها در جامعه.های اجتماعی و ساختار و کارکردهای متنوع این سازمانگیری سازمانفرایند شکلآشنایی دانشجویان با 

 سرفصل درس

 ها و طبقات اجتماعی، نهادها و سازمانهای اجتماعی(شناسی، گروهشناسی  تعریف جامعه، جامعهمفاهیم اساسی جامعه

 شناسی سازمانیمفاهیم و تعاریف بنیادین و اصلی جامعه

 دهنده سازمانعوامل تشکیل

 تجزیه و تحلیل سازمان به عنوان سیستم اجتماعی

 گیری و سیر تحول سازمانها و نهادهای اجتماعیروند شکل

 رشد سازمانها و مراتب بلوغ سیستمهای اجتماعی

 های آن در جامعه و سازمانقدرت و پویایی

 فرهنگ و نقش آن در جامعه و سازمان

 گروه در سازمانهای گروه و پویایی

 های سازماننهاد و نهادگرایی در نظریه

 یافته و در حال توسعهسازمانها در جوامع توسعه

 جانبهنقش سازمانها در پیشرفت و توسعه همه

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

  فارسی:

 . انتشارات سمت.یریتبه سازمان و مد یجامعه شناخت یکردسازمانها: رو یجامعه شناس(. 0321قلی پور، آرین  



 

41 
 

 

 . نشر دوران.یها و توانسازمانسازمان یجامعه شناس( 0323گلشن، محمدرسول  

 . انتشارات سمت.جامعه شناسی صنعتی(. 0322صدیق سروستانی، رحمت اهلل  

 ها. نشر میترا.جامعه شناسی سازمان(. 0388گالبی، سیاوش  

 انگلیسی:

Greenberg, J., & Colquitt, J. A. (2013). Handbook of organizational justice. Psychology Press. 

Lammers, C. J., & Hickson, D. (2013). Organizations Alike and Unlike (RLE: Organizations): 

International and Inter-Institutional Studies in the Sociology of Organizations (Vol. 17). Routledge. 

Godwyn, Mary E. & Gittell, Jody H. (Ed.) (2012). Sociology of Organizations: Structures and 

Relationships. Sage Publications, Inc. 
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 دروس اصلی -2
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 مدیریت رفتار سازمانی -1-2

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت رفتار سازمانی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Management of 

Organizational Behavior  

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 روانشناسی سازمانی

 شناسی سازمانیجامعه

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48ساعت: تعداد 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

رفتار سازماني و هدف آن تجزیه و درس افراد در سازمانهاي مختلف اجتناب ناپذیر است. موضوع  حضوردر جامعه امروزي 

گوناگون در رابطه با علل رفتارها، پیش بیني رفتارهاي آتي و هدایت و کنترل و تغییر رفتارها در سطح فردي،  تحلیل عوامل

باشد تا به این ترتیب بتوان محیطي مساعد براي پیشرفت هاي شخصي و همچنین امکانات الزم براي نیل گروهي و سازماني مي

 به هدف هاي سازماني را فراهم آورد.

 سرفصل درس

 اي بر علوم رفتاريمقدمه

 تعریف و مباني علوم رفتاري، رابطه علوم رفتاري با سایر رشته هاي علوم انساني و اجتماعي

 اهداف رفتار سازماني

 سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازماني

 فرد و سازمان در کار و تعامل میان فرد و سازمان، تاثیر سازمان در فرد

 شناخت رفتار انسان

 ر، چگونگي شکل گیري رفتار، انگیزه و هدف، شدت انگیزه.تعریف رفتا

 مباني تحلیل رفتار

 ادراک  فرایند ادراک، خطاهاي ادراکي، کامیابي فراخود، نظریه اسناد(

 شخصیت  تفاوتهاي فردي، نظریه شخصیت، ابعاد شخصیت(

  نظریه هاي یادگیري و تقویت، مقتضیات تقویت( فراگرد یادگیري

 هدفگذارياصالح رفتار و 

 انگیزش و نیازها

 نظریه هاي نیاز  محتواي انگیزش(: سلسله مراتب نیازهاي مازلو، گریوز، آلدرفر، مک کله لند

مک گریگور، مطالعات آرجریس، نظریه بلوغ و عدم بلوغ آرجریس، نظریه  x , yمحیط انگیزشي: مطالعات هاثورن، نظریه 

 ل مراوده اي.انگیزش، بهداشت رواني هرزبرگ، تجزیه و تحلی
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 نظریه هاي شناختي  فراگرد انگیزش(: نظریه انتظار، نظریه برابري، تلفیق و بکارگیري نظریه هاي انگیزشي

 رفتار متقابل شخصي و رفتار گروهي

و غیر رسمي، چگونگي شکل نگاه کلي بر گروه و پویایي گروه  تعریف گروه، اهمیت مطالعه گروه، انواع گروه، گروه رسمي

 روه  نظریه همنز(، پویایي گروه هاي غیر رسميگیري گ

 رفتار تعاملي و تضاد  تضاد درون فردي، تضاد متقابل شخصي، رفتار متقابل گروهي و تضاد، تضاد سازماني(

رهبري در سازمان: تعریف رهبري، رهیافت صفات مشخصه نسبت به رهبري، رهیافتهاي رفتاري نسبت به رهبري  پیوستار 

اسمیت، مطالعات میشیگان، مطالعات دانشگاه ایالتي اوهایو، سبک مدیریت، سیستم هاي مدیریتي لیکرت(،  رهبري تانبوم و

هدف، نظریه رهبري وضعي  چرخه حیات( هرسي و  -رفتارهاي اقتضایي، نظریه اقتضایي رهبري فیدلر، نظریه رهبري مسیر

 بالنچارد.

 ارتباطات شخصي

 تباطات، فرایند اساسي ارتباط، ارتباطات از روي تمایلاهداف ارتباطات سازماني، روش هاي ار

 تلفیق فرد، گروه و سازمان

 نیروهاي تغییر، مقاومت در برابر تغییر، فراگرد تشخیص سطوح تغییر در رفتار.

 فراگرد تغییر رفتار، رهیافت جدید نسبت به تغییر سازماني.

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 های. نشر دفتر پژوهشمحمد اعرابيسید علي پارساییان و  :ترجمه .مدیریت رفتار سازمانيمبانی  .(0321رابینز، استیفن پي  

 فرهنگی.

 (. مدیریت رفتار سازمانی  رفتار فردی(. انتشارات سمت.0321پور، آرین  قلی

 انتشارات نگاه دانش. .مدیریت رفتار سازماني .(0321جوادین، سید رضا  سید 

 .انتشارات سمت .مدیریت رفتار سازمانيمبانی  .(0321  ، عليرضاییان

 . نشر مروارید.غالمرضا معمارزادهو سیدمهدی الوانی  . ترجمه:رفتار سازمانی(. 0324  مورهد،گرگوری وگریفین، ریکی 

 رفتار سازمانی. ترجمه: غالمرضا شمس مورکانی. نشر آییژ.( 0382اس خانکا، اس  

 انگلیسی:

Miner, J. B. (2015). Organizational behavior 1: Essential theories of motivation and leadership. 

Routledge. 

.Edition. McGraw Hill th7Organizational Behavior. ). 2014McShane, S., & Glinow, M. V. ( 

Wagner III, J. A., & Hollenbeck, J. R. (2014). Organizational behavior: Securing competitive 

advantage. Routledge. 
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Greenberg, J. (2013). Organizational behavior: The state of the science. Routledge. 

 .Edition th9. Organizational Behavior and Management). 2010Ivancevich J. and Konopaske R. (

McGraw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amazon.com/Organizational-Behavior-Management-John-Ivancevich/dp/0073530506/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1328684264&sr=1-7
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 مدیریت منابع انسانی -2-2

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت منابع انسانی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Human Resource 

Management 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مدیریت رفتار سازمانی

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

تکمیلی آموزش 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

نقش اساسي مدیریت در کلیه سطوح موسسات استفاده مطلوب از منابع  انساني و مادي( و هدایت و کنترل منابع سازمان در 

جهت حصول هدفهاي معین است. حصول استفاده مطلوب از منابع انساني و ایجاد روحیه همکاري و کوشش مشترک در سازمان 

ف اهدا . بنابراینشندباهاي نوین مدیریت منابع انساني آشنا روش فلسفه و امدیران ب مگر آنکهبه سهولت امکان پذیر نیست 

بررسي مسایل و ، هاي مدیریت منابع انسانيروشمفاهیم، اصول و آشنا کردن دانشجویان با  آموزشي این درس عبارتند از:

منابع انساني در حل این مشکالت مدیریت منابع انساني جاري کشور و چگونگي استفاده از اصول و روش هاي مدیریت 

 .کشور آشنایي با مقررات و قوانین استخداميو  مشکالت

 سرفصل درس

و عوامل موثر در تعیین محل و موقع سازمان  نقش اساسي سازمان امور استخدامي -هاي آنتعریف مدیریت منابع انساني و هدف

 امور استخدامي

 ، چگونگي استفاده از تجزیه شغل در مدیریت منابع انسانيعوامل شغل( -مشخصات شغل -تجزیه شغل  تهیه شرح شغل

منابع کارمند یابي  درون سازماني و برون سازماني(، روش هاي پیش بیني نیروي انساني مورد  -برنامه ریزي نیروي انساني

 نیاز، بررسي مدل هاي برنامه ریزي نیروي انساني.

 جذب و استخدام

 آموزش کارکنان

 نپرورش و توسعه مدیرا

 نظام جبران خدمت کارکنان

 نظام ارزیابي عملکرد کارکنان

 باطضان

 روابط کار

 مباحث نوین در مدیریت منابع انساني

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 .های فرهنگی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. نشر دفتر پژوهشمبانی مدیریت منابع انسانی(. 0321دسلر، گری  

 .سمت. انتشارات و کاربردها( یهاتئور یم، مفاه یمنابع انسان یریتمد(. 0321قلی پور، آرین  

 نشر نگاه دانش. مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان.(. 0321سیدجوادین، سید رضا  

 .سمتانتشارات  .مدیریت منابع انساني .(0321  اسفندیار، سعادت

 .انتشارات دانشگاه تهرانانتشارات  .مدیریت منابع انسانيمبانی  .(0322سید جوادین، سید رضا  

 انگلیسی:

 th15Human Resource Management (with Info Trac). ). 2016Mathis, Robert L.; Jackson, John H. (

Edition. Sout-Western College. 

Dessler, G. (2015). Fundamentals of Human Resource Management. Pearson Education. 

Budhwar, P. S., & Debrah, Y. A. (2013). Human resource management in developing countries. 

Routledge. 

Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2012). Human Resource Management. 

Gaining a Competitive Advantage with OLC card. Mc Graw Hill. 
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 (1تحقیق در عملیات ) -3-2

 عنوان درس به فارسی:
 (0تحقیق در عملیات  

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Operational Research (1) 

 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 و کاربرد آن در مدیریت ریاضیات

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 تصمیم گیري در مدیریتو روش هاي کمي تحقیق در عملیاتآشنایي دانشجویان با تکنیک هاي کمي

 سرفصل درس

 سازی،کلیاتی از تحقیق در عملیات نرم و سختهای تحقیق در عملیات، مدل، انواع آن، فرایند مدلتعریف، تاریخچه، ویژگی

 تخصیصمدلسازي مسایل دنیاي واقعي در قالب مسایل برنامه ریزي خطي، مدل هاي حمل و نقل ساده و مرکب، مدل هاي 

  مروري بر مفاهیم برنامه ریزي خطي

 و سیمپلکسحل مسایل برنامه ریزي خطي به روش ترسیمي

 بررسي موارد استثنایي در حل مسایل برنامه ریزي خطي

آشنایی با مفاهیم مساله ثانویه، اهمیت و ضرورت مساله ثانویه نحوه ساخت و ایجاد مساله ثانویه، تفسیر اقتصادی مساله ثانویه، 

 ررسی و تحلیل روابط بین جداول نهایی مساله اولیه و ثانویهب

 حل مسایل اولیه و ثانویه و تعیین رابطه بین آنها

 با استفاده از روش ترسیمی و تفسیر اقتصادی جدول سیمپلکس آشنایي با مفهوم تحلیل حساسیت

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 نشر کتاب دانشگاهي.. آن یو کاربردها یخط یزی: برنامه ریاتیپژوهش عمل .(0321مهرگان، محمدرضا  

 . انتشارات سمت.ریزی خطیتحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه(. 0321آذر، عادل  

 مرکز نشر دانشگاهی.آشنایی با تحقیق در عملیات. (. 0321طه، حمدی  

 پوران پژوهش. نشر تحقیق در عملیات  مقدماتی تا پیشرفته(.(. 0323عالم تبریز، اکبر  
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. نشر نگاه (یاطالعات، تکنولوژ یفناور ی،صنعت ی، بازرگان یریتمد ی: رشته هایاتیپژوهش عمل(. 0322فدوی، عارفه  

 دانش.

 انگلیسی:

-Edition. McGraw th9Introduction to Operations Research. ). 2014S., & Lieberman, G. J. ( Hiller, F.

Hill. 

Duxbury  .Edition th4Operations Research: Applications and Algorithms. ). 2003Winston W. L. (

Press. 
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 (2تحقیق در عملیات ) -4-2

 عنوان درس به فارسی:
 (2در عملیات   تحقیق

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Operational Research (2) 

 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 (0تحقیق در عملیات  

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

سازی و همچنین های ریاضی به منظور حل مسایل مدیریتی در راستای بهینهمفاهیم و روشآشنایي دانشجویان با هدف این درس 

 عملیاتی است.های مدیریتی و حل مسایل سازمانی به وسیله درس پژوهش گیریکسب دانش و مهارت برای تصمیم

 سرفصل درس

 مباني ریاضي برنامه ریزي خطي 

 روش تجدید نظرشده سیمپلكس، سیمپلكس معمولي، 

 تجزیه و تحلیل حساسیت در برنامه ریزي خطي 

 برنامه ریزي پارامتریك  

 سازی حمل و نقل در اشکال ساده و مرکبمدل

 ود جواب(حل مسایل حمل و نقل  به دست آوردن جواب موجه ابتدایی و بهب

 های حل مسالهسازی و روشمدل تخصیص؛ مدل

 برنامه ریزي شبكه اي  

 آشنایي با مفهوم برنامه ریزي عدد صحیح و روش هاي صفر و یك و روشهاي حل آن  

 تصمیم گیري با استفاده و بدون استفاده از احتماالت، ارزش اطالعات كامل و ناقص  

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 نشر کتاب دانشگاهي.. آن یو کاربردها یخط یزی: برنامه ریاتیپژوهش عمل .(0321مهرگان، محمدرضا  

 . انتشارات سمت.ریزی خطیتحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه(. 0321آذر، عادل  
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 مرکز نشر دانشگاهی.آشنایی با تحقیق در عملیات. (. 0321طه، حمدی  

دانشگاه علم و . انتشارات (3و  2 یاتی پژوهش عمل 2 یاتدر عمل یقتحق (.0323وسجادی، سیدجعفر   یربهادرقلیمیانژاد، آر

 یران.صنعت ا

 ن پژوهش.پوراتحقیق در عملیات  مقدماتی تا پیشرفته(. نشر (. 0323عالم تبریز، اکبر  

. نشر نگاه (یاطالعات، تکنولوژ یفناور ی،صنعت ی، بازرگان یریتمد ی: رشته هایاتیپژوهش عمل(. 0322فدوی، عارفه  

  دانش.

 انگلیسی:

-Edition. McGraw th9Introduction to Operations Research. ). 2014Hiller, F. S., & Lieberman, G. J. (

Hill. 

Duxbury  .Edition th4Operations Research: Applications and Algorithms. ). 2003Winston, W. L. (

Press. 
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 (1) حسابداری صنعتی -5-2

 عنوان درس به فارسی:
 (0حسابداری صنعتی  

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Cost Accounting (1) 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 (2اصول حسابداری  

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

هدف از درس حسابداري صنعتي آشنا ساختن دانشجویان با ماهیت هزینه ها و سایر اطالعات اقتصادي و موارد استفاده مدیریت 

باشد. در این بخش مخصوصا روي بسط و توسعه داخلي اطالعات مربوط به قیمت تمام شده و نحوه استفاده از این اطالعات مي

 است. شدهریزي و کنترل عملیات در موسسات صنعتي تاکید از آن در امر تجزیه و تحلیل، برنامه 

 سرفصل درس

 آشنایي اجمالي با مفاهیم هزینه

 آشنایي با عوامل هزینه و سیستم هاي مختلف محاسبه قیمت تمام شده 

 آشنایي با نحوه استفاده از هزینه ها در ارزیابي اجراي عملیات و برنامه ریزي سود

 هزینه ها در تصمیم گیري هاي مدیریتآشنایي با نحوه استفاده از 

بررسي روش هاي اصلي حسابداري قیمت تمام شده که در آن تاکید بیشتر بر جمع آوري  و نه استفاده( اطالعات مربوط به 

 باشد:هزینه است و عمدتا حاوي مباحث زیر مي

 تعیین قیمت تمام شده واحد محصول

 موجودي کار در جریان

 زینه و کنترلمواد و دستمزد: تعیین ه

 هزینه هاي غیرمستقیم تولید

 بودجه بندي و تخصیص هزینه هاي غیر مستقیم تولید

 هزینه هاي مستقیم تولید

 ثبت هزینه هاي غیرمستقیم تولید، تجزیه و تحلیل و طرز بستن مابه التفاوت هزینه هاي غیر مستقیم تخصیص یافته و واقعي.

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 نشر حفیظ. .0حسابداري صنعتي  .(0321اسکندري، جمشید  

 و ینیاحمد حسی، رضا نظریسی، نو یدفرشترجمه: . جلد اول - یصنعت یحسابدار(. 0321یلتون  م ی،آسرو آدولف  ماتز،

 ی.حسابرس سازمان. انتشارات ور یعال یزعز

 .و علیرضا مهر آذین غالمرضا کرمي ،ترجمه و اقتباس: ایرج نوروش .حسابداري صنعتي .(0322  هورن و همکاران گرن،

 کتاب نو. نشر

 یجامع بر حسابدار یمرور(. 0322ایرج ؛ مهرانی، ساسان ؛ کرمی، غالمرضا ؛ وافی ثانی، جالل و فرهمند، محمد   نوروش،

 . نشر کتاب نو.(تمام شده ی بها یصنعت

 .نشر ترمه .حسابداري صنعتي .(0321آبنوس، سورن  

 . نشر نگاه دانش.2(. حسابداری صنعتی 0321درگاهی، رضا  

. نشر کتاب (0 یصنعت ی حسابدار 0تمام شده  یبها یحسابدار(. 0382نوروش، ایرج؛ کرمی، غالمرضا و مهرآذین، علیرضا  

 نو.

 انگلیسی:

Bhimani, A., Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. (2013). Management and Cost Accounting: 

UEL: Pearson UK. 

Kinney, M., & Raiborn, C. (2012). Cost accounting: Foundations and evolutions: Cengage Learning. 

Pearson Education  Edition. th13Emphasis.  Cost Accounting: A Managerial). 2009Horngren, C. T. (

India. 
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 دیریت مالیم -6-2

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت مالی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Financial Management 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 (0حسابداری صنعتی 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48ساعت: تعداد 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 نبه عنوان مهم تری به دانشجویان است. روشهای متداول مدیریت مالی یم روش ها و تکنیک هاي متداول ماليلهدف این درس تع

ن . هدف دیگر ایشوندبرای مدیران شناخته می ا شرکت هاي دولتيیبزار حراست و بکارگرفتن منابع مالي موسسات خصوصي ا

بودجه ریزي، تامین مالي و سرمایه گذاري و روش هاي تامین مالي و تکنیک هاي  یدرس همچنین آشنایي دانشجویان با مبان

ع های تامین منابرود دانشجویان در این درس با شیوههمچنین انتظار می لي است.تجزیه و تحلیلي و انتخاب گزینه هاي تامین ما

 مالی اسالمی آشنا شوند. مدیریتهای مبتنی برمالی در ایران و با استفاده از شیوه

 سرفصل درس

 آشنایي با مدیریت مالي

 تجزیه و تحلیل گزارش هاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي

 رابطه با فعالیت هاي تولید و فروش و استفاده از تکنیک نقطه سربه سرپیش بیني سود در 

 پیش بیني نیازهاي مالي

 نقش بهره در تصمیمات مالي

 تصمیمات سرمایه گذاري و تخصیص منابع مالي در شرایط معلوم/ نامعلوم

 تعریف و اهمیت بودجه بندي سرمایه اي

 فرایند بودجه بندي سرمایه اي

 اي و شناخت جریان هاي نقدي بودجه بندي سرمایه

 انواع تصمیمات بودجه بندي سرمایه اي

 ح توسعه و تولید محصوالت جدیدرط

 جریان نقدي طرح ها

 بودجه بندي سرمایه اي در شرایط اطمینان

 بودجه بندي سرمایه اي در شرایط سهمیه بندي سرمایه اي

 بودجه بندي سرمایه اي در شرایط نامطمین 

 گذاري و تامین ماليمباني سرمایه 

 انواع روش هاي تامین مالي و چرخه حیات کسب و کار

 معیارهاي انتخاب منابع تامین مالي

 هزینه سرمایه و تصمیمات تامین مالي شرکتها

 تکنیک هاي تصمیم گیري سرمایه گذاري

 تصمیمات ساختار سرمایه

 تجزیه و تحلیل ریسک اجزاء سرمایه

 تامین مالي ترکیبي

 ز در تامین مالي کارافرینروش فرانشی
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 خط مشي و مدیریت اقالم سرمایه در گردش

 عامل بهره در تصمیم گیري هاي مالي

 موارد استفاده از اهرم مالي

 هزینه هاي سرمایه اي

 سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالي داخلي

 مدیریت ریسک

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 ی.صنعت یریتسازمان مد. تهران: یرانمد یبرا یمال یریتو مد یحسابدار(. 0321بختیاری، پرویز  

 ییان. انتشارات سمت.پارسا یعلو  یجهانخان یعلترجمه:  (.جلد دوم  یمال یریتمد(. 0323ریموند   نوو،

 . نشر نگاه دانش.مالیمدیریت (. 0323تهرانی، رضا  

 انتشارات دانشگاه تهران. .(0مدیریت مالي   .(0383نوروش، ایرج  

 نتشارات سمت.ا .اصول بودجه بندي سرمایه اي .(0383  فدایي نژاد، محمد اسماعیل

 انگلیسی:

. USA, Barron’s education edition) rd3Financial Management (). 2015Shimj, k., & Siegel J. G. (

series.  

Titman, S., Martin, J. D., & Keown, A. J. (2015). Financial management: Principles and 

applications. Prentice Hall. 

Brigham, E., & Ehrhardt, M. (2013). Financial management: Theory & practice. Cengage Learning. 

Brooks, R., & Mukherjee, A. K. (2013). Financial management: core concepts. Pearson. 

Melicher, R. W., & Norton, E. A. (2013). Introduction to finance: markets, investments, and financial 

management. Wiley Global Education. 
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 مدیریت کسب و کارهای کوچکمبانی  -7-2

 درس به فارسی: عنوان
 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Fundumentals of Small 

Business Management  

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 

 اصول و مبانی کارآفرینی
 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

است. به عالوه این درس باعث آگاهی  دیریت کسب و کارهاي کوچکمآشنایي هر چه بیشتر دانشجویان با مباني هدف این درس 

 خواهد شد. وسعه کسب و کارهاي کوچک در ایرانتاین سازمانها به منظور م بر شرایط حاک دانشجویان از

 سرفصل درس

 آشنایي با تعاریف و ویژگي هاي کسب و کارهاي کوچک

 جایگاه کسب و کارهاي کوچک در محیط اقتصادي ایران

 کوچک با نگاهي به وضعیت ایرانکارافریني در کسب و کارهاي 

 فرایند مدیریت کسب و کارهاي کوچک

 شکل گیري مفهوم یک کسب و کار جدید

 راه اندازي کسب و کارهاي کوچک

 الگوهاي فراتشیز در کسب و کارهاي کوچک

 روش هاي ارزش گذاري و خرید کسب و کارهاي کوچک

 راه اندازي و مدیریت کسب و کارهاي خانوادگي

 و استراتژي رشد بازار در کسب و کارهاي کوچکبازاریابي 

 مهارت هاي مدیریت حرفه اي در کسب و کارهاي کوچک

 مدیریت ریسک در کسب و کارهاي کوچک

 ارزیابي عملکرد کسب و کارهاي کوچک

 هاي صنعتيخوشهبر د کیاي کسب و کارهاي کوچک با تاالگوهاي توسعه منطقه

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی ممیان تر ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

ترجمه سید محمد اعرابی  .برای موفقیت در مدیریت کسب و کارهای کوچک چارچوبی( 0321بامفورد، چارلز؛ بروتن، گری  

 و رضا آرمانپور. نشر مهکامه.

ها و ابزارهای اساسی در موفقیت کسب و کارهای کوچک: مهارت مدیریت( 0382گتس، ریچارد ام هود؛ کوراتکو، دونالد  

 . انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.کارآفرینی

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم .(یکاربرد یمکوچک  مفاه یدر کسب و کارها ینیکارآفر یریتاصول مد( 0382یا، شهرام  ن یالنیگ

 .رشت

 رسا.نشر  .مهرپویا و مجیدي :ترجمه .الگوهاي موفق توسعه درون زا -صنعتي یها خوشه .(0383  روبرت، رابلوتي

 انگلیسی:

Essentials of entrepreneurship and small ). 2014Cornwall, J. R., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (

. Prentice Hall.Edition th11business management.  

 th10 Effective Small Business Management an Entreprenuerid Approach.). 2011Scar Brough, et al (

Edition. Prentice Hall. 

 th13Small Business Management: an Entrepreneurial Emphasis. ). 2010Longencker, J. G., et al (

Edition. South-western college. 

Edition. McGraw Hill. nd2Entrepreneurial small business. ). 2009& Green, R., (Katz, J.,  
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 اصول بازاریابی و مدیریت بازار -8-2

 عنوان درس به فارسی:
 اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Principles of Marketing and 

Market Management  

 2تعداد واحد: 

 درسنوع 

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 اقتصاد خرد

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

رشد و توسعه  آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم کلي مدیریت بازار و کاربرد آن در رابطه با بیمه و نیازهاي جامعه در جهت

و رفع نیازهاي مادي و معنوي با توجه به شرایط موجود از نظر فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و صنعت و تجارت در ایران 

 اقتصادي.

 سرفصل درس

 داخلي سازمان( منظربازار  مفاهیم مدیریت 

 خارجي سازمان( منظرانواع مختلف بازار و محیط بازاریابي  

 تفسیمات بازار و نیازهاي مختلف خریدار

 رفتار خریدار

 بازار و پیش بیني فروشاندازه گیري کمي

 اهداف بازرگاني و سازمان بازاریابي

 و بازاریابي بیمه مخصوصبرنامه ریزي بازاریابي عمومي

 وه تصمیم گیري در زمینه بازاریابينح

 تحقیقات بازاریابي و آشنایي با روش هاي تجزیه و تحلیل

 سیستم بازاریابي و انواع مدل هاي بازاریابي

 چگونگي ایجاد خالقیت در مدیریت بازاریابي

 یبازاریابي الکترونیک

 بازارهاي رقابتي

 آشنایي با خوشه هاي صنعتي

 رقابت در ایرانآشنایي با مفاهیم بازار و 

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 انتشارات سمت. .مدیریت بازاریابي .(0321ونوس، داور   و احمد، روستا ؛عبدالحمید ،ابراهیمی

 .آموختهنشر  بهمن فروزنده.. ترحمه: مدیریت بازاریابي .(0323کاتلر، فیلیپ  

 . ترجمه: بهمن فروزنده. انتشارات سمت.اصول بازاریابی(. 0323کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری  

 . نشر رسا.مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران(. 0321درگی، پرویز  

 هنما.انتشارات ر .بازاریابان خبره .(0383رضا  ، شریعت، سید طاهر و رنجبران

 انگلیسی:

Hollensen, S. (2015). Marketing management: A relationship approach. Pearson Education. 

Chaston, I. (2014). Small business marketing. Palgrave Macmillan. 

Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing. Pearson Australia. 

Kotler, P. (2013). Principles of Marketing [electronic Resource]. Pearson Education. 

Kotler, P. (2012). Kotler on marketing. Simon and Schuster. 

Jobber, D., & Ellis-Chadwick, F. (2012). Principles and practice of marketing. McGraw Hill Higher 

Education. 

Edition. Prentice Hall. th14marketing management. ), 2011Kotler, T. P., & Keller, L. K. ( 
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 مدیریت عملیات و زنجیره تامین -9-2

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

 
 انگلیسی:عنوان درس به 

Operations and Supply 

Chain Management 

 3تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 (0تحقیق در عملیات  
آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

 2) 
 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 48تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

ان تولید به افزایش میز و نحوه بکارگیری تکنیک های مختلف در طراحیعملیات، با مفاهیم اساسی مدیریت  آشنایی دانشجویان

برنامه و  یبا در نظر گرفتن نقش نیروی انسان)  چگونگی تامین مواد و قطعات مصرفی در کسب و کارو همچنین لحاظ کمی و کیفی 

 باشد.( از اهداف این درس میعنوان عوامل اساسی عملیات بهریزی 

 سرفصل درس

 مفاهیم پایه اي مدیریت عملیات

 طراحي محصول یا فرایند

 تکنولوژي تولید و اتوماسیون

 تولیدي و خدماتيسیستم هاي 

 استراتژي عملیات و رقابت پذیري

 طراحي تسهیالت  جابجایي و جانمایي(

 SCMمدیریت زنجیره تامین

 روش هاي پیش بیني در مدیریت عملیات

 اي تولیدي و خدماتيهمدیریت گرفیت و سیستم 

 برنامه ریزي جامع عملیات

 MRPو برنامه ریزي احتیاجات مواد  ERPبرنامه ریزي منابع سازماني

 سیستم هاي زمانبندي و کنترل عملیات

 مدیریت موجودي

 سیستم هاي حمل و نقل و لجستیک

 JITسیستم هاي تولید به موقع
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 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 .دیریت صتعتيمانتشارات سازمان  . ترجمه: حمید نوری.مدیریت تولید و عملیاتمباحث نوین در  (. 0321رادفورد، راسل  

 .انتشارات دانشگاه تهران .مدیریت تولید و عملیات نوین(. 0323، احمد  جعفرنژاد

 .انتشارات سمت .مدیریت تولید و عملیات (.0323و کسایي، مسعود   کاگمي، عباس

 انتشارات سمت. مدیریت تولید و عملیات.(. 0323کاگمی، عباس  

جامع از  ی(: مجموعه اینتام یرهها، مدل ها و زنج یستمس یم، مفاه یننو یاتو عمل یدتول یریتمد(. 0323جعفرنژاد، احمد  

 . انتشارات دانشگاه تهران.یاتو عمل یدمباحث تول

 نشر آوای پاتریس. .یت تولید و عملیاتمدیر (.0388  متقي، هایدهزاده، امیر و حسین

 انگلیسی:

Min, H. (2015). The Essentials of Supply Chain Management: New Business Concepts and 

Applications. FT Press. 

Wisner, J., Tan, K. C., & Leong, G. (2015). Principles of supply chain management: a balanced 

approach. Cengage Learning. 

Dyckhoff, H., Lackes, R., & Reese, J. (2013). Supply chain management and reverse logistics. 

Springer Science & Business Media. 

Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2013). Operations management: processes and 

supply chains. Pearson. 

 th7Operations Management: Creating Value Along the Supply Chain.  ).2011Russel, R. Teylor, B (

Edition. Wiley.  

Starr, M. (2008). Production and Operation Management. Atomic Dog. 
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 قوانین کسب و کار  حقوق تجارت و -10-2

 عنوان درس به فارسی:
 حقوق تجارت و قوانین کسب وکار 

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Business Law 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

ن شور  از قوانیبا حقوق بازرگاني و انواع قوانین و ضوابط حاکم بر راه اندازي و توسعه کسب و کار در ک دانشجویان آشنایي

آشنایي با نظام  همچنینو بانک هاي خصوصي(  یاتاسیس موسسات خاص مانند موسسات فرهنگي هنري  اساسي تا ضوابط

ي و حقوقي طبق قانون تجارت تکالیف و حقوق اشخاص حقیق، ي ناشي از اعمال تجاري و خصایلهاولیتئروابط بازرگاني و مس

 باشد.از جمله اهداف این درس می ایران

 سرفصل درس

 ادي در کشور(هاي اقتصنگاهي به قانون اساسي  مروري بر اصول مرتبط با فعالیت

هاي پنج ساله با تاکید بر قانون برنامه پنج سال چهارم و پیگیري قوانین مربوط به خصوصي سازي در مروري بر قوانین برنامه

 این برنامه ها

 قانون تجارت  بررسي روند تغییرات و اصول اساسي موجود در این قانون(

 معامالت تجاري

 تجار

 ، اشتغال به تجارت، الزامات تجارتجار حقیقي یا طبیعي: تعریف تاجر

 تجار حقوقي: کلیات، تاریخچه، قرارداد شرکت، تابعیت شرکت، اقامتگاه شرکت

 اقسام شرکتها: شرکتهاي تجاري، شرکتهاي تعاوني

 اسناد بازرگاني

 قراردادهاي بازرگاني

 ویهسورشکستگي و ت

 تامین اجتماعي(قانون کار و تامین اجتماعي  بررسي و تحلیل اصول قانون کار و 

 فزایش سرمایه، ورود شرکاي جدید، انحالل و...(امقررات تشکیل شرکتهاي سهامي خاص  تاسیس، 

 قوانین و مقررات بانکي کشور  بانک هاي دولتي، بانک هاي خصوصي و شرایط حاکم بر هر یک(

 قانون تشکیل شرکتهاي تعاوني و سیاست هاي دولت در این زمینه

 فرهنگي هنري و سیاست هاي دولت در این زمینه ضوابط تاسیس موسسات
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 قانون تاسیس شرکتهاي بیمه خصوصي

 قوانین تاسیس سایر موسسات خصوصي خاص

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر امید انقالب.+ پرسش و پاسخ یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس(. 0321شمس، محمود  

قانون تجارت مصوب  23 یال 20ها و الحاقات همراه با مواد  یهاصالح ینقانون تجارت با آخر(. 0321منصور، جهانگیر  

 . نشر دیدار. ... یکی،قانون تجارت الکترون یی،نامه پولشو ین، قانون و آئ0300/02/03

اصالح  یقانون یحهمجموعه قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت، ال (.0321  و مقررات ینوانق یحو تنق یناداره کل تدو

 یاستو مقررات ر ینقوان یحو تنق ینمعاونت پژوهش، تدو . انتشاراتیکیاز قانون تجارت، قانون تجارت الکترون یقسمت

 ی.جمهور

بورس اوراق بهادار،  ی،و اعتبارات اسناد یررات ارزمق ی،حقوق بانک یمه،حقوق تجارت: حقوق ب(. 0386عرفانی، محمود  

 . نشر میزان.یو فرانسه، مشارکت بازرگان یراندر حقوق ا یدولت یشرکت ها

 انگلیسی:

Miller, R. (2015). Business Law Today, Standard: Text & Summarized Cases. Nelson Education. 
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 رویکرد اسالمیاخالق حرفه ای در مدیریت با  -11-2

 عنوان درس به فارسی:
ای در مدیریت با رویکرد اخالق حرفه

 اسالمی
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Business Ethics with 

Islamic perspective 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مدیریت منابع انسانی

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 ای در مدیریت.ها در مدیریت و مفاهیم بنیادی اخالق حرفهآشنایی دانشجویان با نقش ارزش

 سرفصل درس

 اخالق اسالمی مفهوم شناسی کسب و کار، اخالق و

 پیوند کسب و کار با اخالق و مدیریت

 های اخالقی اسالم از دیدگاه قرآن و سنتارزش

 مسایل اخالقی در ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی

 های اخالقی حاکم بر مدیریت کسب و کاراصول ارزش

 های مدیریتیمسئولیتهای اخالقی در وگایف و نقش

 داخلی و خارجی مسئولیتهای اخالقی در تجارت

 مسایل اخالقی داوری اختالفات تجاری داخلی و خارجی

 مسایل اخالقی در تبلیغات تجاری

 مسایل اخالقی کسب رضایتمندی مشتریان

 مسایل اخالقی در رقابت بین کسب و کارها

 یافته تجاریمسایل اخالقی و جرایم سازمان

 مسایل اخالقی در کسب رضایتمندی مشتریان

 هادر رقابت سازمان مسایل اخالقی

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر مجنون.ایحرفه اخالق(. 0323قراملکی، فرامرز  

 . نشر مجنون.در کسب و کار یاخالق یسازمانها(. 0321قراملکی، فرامرز  

 نشر سرآمد. ای.درآمدی بر اخالق حرفه(. 0382قراملکی، فرامرز  

 فتیان. نشر. اخالق و احکام کارمندی (.0382 اکبری، محمود 
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 . نشر آهنگ.اخالق کارگزارن(. 0388علی نژاد، معصومه  

 .بوستان کتاب نشر .مدیران و اخالق اسالمی(. 0387 زاده، محمدعلی حسین

 . نشر تولید دانش.یاسالم یبر ارزش ها یهبا تک یارزش یریتمد(. 0383علی احمدی، علیرضا و علی احمدی، حسین  

 .یدفتر انتشارات اسالم .اخالق کارگزاران در کالم و پیام امام خمینی قدس سره الشریف (.0382امام خمینی  

 انگلیسی:

Ferrell, O. C., & Fraedrich, J. (2016). Business ethics: Ethical decision making & cases. Nelson 

Education. 

Hoffman, W. M., Frederick, R. E., & Schwartz, M. S. (2014). Business ethics: Readings and cases in 

corporate morality. John Wiley & Sons. 

Evans, W. A. (2013). Management ethics: An intercultural perspective (Vol. 1). Springer Science & 

Business Media. 

Naqvi, S. N. H. (2013). Islam, Economics, and Society (RLE Politics of Islam). Routledge. 
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 دروس تخصصی: -3
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 (1) زبان تخصصی -1-3

 عنوان درس به فارسی:
 (0زبان تخصصی  

 
 انگلیسی:عنوان درس به 

Specialized English for 

management (1) 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 زبان عمومی

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 باشد.هدف این درس می  آشنایي دانشجویان با متون مدیریت به زبان اصلي به ویژه متون مدیریت کسب و کارهاي کوچک

 سرفصل درس

دیریت مبر انتشار یافته به زبان انگلیسي، در زمینه تسرفصل هاي این درس متناسب با تشخیص استاد از میان کتب و مقاالت مع

 شود.کسب و کارهاي کوچک انتخاب مي

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

(، یشهاگرا یه کل یریت: رشته مدManagement=  یسیبه زبان انگل یریتمد یمتون تخصص(. 0321اسماعیل پور، حسن  

 نشر نگاه دانش. .MBAو  ییاجرا

 انتشارات سمت.. English for the students of management (.0323مشفقی، فرهاد  

 . نشر سخن گستر.یریتمد یتخصص یسیزبان انگل (.0323هادوی، سید محمد  

ترجمه(.  انتشارات  گردآوری و "یریتمد یبر اصول و مبان ی( "مروری مقدمات یریتمد یزبان تخصص(. 0322ونوس، داور  
   دانشگاه تهران.

و  یمجامع بر اصول، مفاه ی: مروریابیبازار ی،بازرگان یریتمد یزبان تخصص(. 0320، میترا و ونوس، داور   یانصفائ
 . نشر نگاه دانش.(یابیتست بازار 282  به همراه  یابیبازار یروشها

 انگلیسی:

Bridge, S., & O'Neill, K. (2012). Understanding enterprise: Entrepreneurship and small business. 

Palgrave Macmillan. 

Weihrich, H., & Koontz, H. (2005). Management: A global perspective. McGraw Hill Singapore. 
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Edition.  nd2New Business Matters: Business English with a Lexical Approach. ). 2004Powell, M., et al (

Heinle ELT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

69 
 

 

 (2) زبان تخصصی -3-2

 عنوان درس به فارسی:
 (2زبان تخصصی  

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Specialized English for 

management (2) 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 (0زبان تخصصی  

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 آشنایي دانشجویان با متون مدیریت به زبان اصلي به ویژه متون مدیریت کسب و کارهاي کوچک

 سرفصل درس

بر انتشار یافته به زبان انگلیسي، در زمینه کسب و تمتناسب با تشخیص استاد از میان کتب و مقاالت معسرفصل هاي این درس 

 شود.کارهاي کوچک انتخاب مي

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 یه)کل یریت: رشته مدManagement=  یسیبه زبان انگل یریتمد یمتون تخصص(. 4931اسماعیل پور، حسن ) فارسی:

 نشر نگاه دانش. .MBAو  یی(، اجرایشهاگرا

 انتشارات سمت.. English for the students of management (.0323مشفقی، فرهاد  

 . نشر سخن گستر.یریتمد یتخصص یسیزبان انگل (.0323هادوی، سید محمد  

انتشارات   گردآوری و ترجمه(."یریتمد یبر اصول و مبان ی( "مروری مقدمات یریتمد یزبان تخصص(. 0322ونوس، داور  
   .دانشگاه تهران

و  یمجامع بر اصول، مفاه ی: مروریابیبازار ی،بازرگان یریتمد یزبان تخصص(. 0320، میترا و ونوس، داور   یانصفائ
 . نشر نگاه دانش.(یابیتست بازار 282  به همراه  یابیبازار یروشها

 :Bridge, S., & O'Neill, K. (2012). Understanding enterprise انگلیسی:

Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan. 

Weihrich, H., & Koontz, H. (2005). Management: A global perspective: McGraw Hill Singapore. 

Edition.  nd2New Business Matters: Business English with a Lexical Approach. ). 2004Powell, M., et al (

Heinle ELT. 

 



 

70 
 

 

 محیط کسب و کارتحلیل  -3-3

 عنوان درس به فارسی:
 محیط کسب و کارتحلیل 

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Analyzing Business 

Environment 

 

 2تعداد واحد: 

 درسنوع 

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اقتصاد کالن

 حقوق تجارت و قوانین کسب و کار

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

یخي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و انواع موانع تار همچنینآشنایي دانشجویان با محیط کسب و کار در ایران و هدف این درس 

وی است. و از س کارافریني( به عنوان محیط و بستر رشد و پرورش کارافرینان و فعالیت هايدر ایران   سب و کارتصادي کقا

و فرهنگ آن در  سب و کارتوسعه ک با هدفیا تضعیف اثر این موانع در کشور، کارهاي رفع بررسي و شناخت راهدیگر به 

 پردازد.می جامعه

 کار عملی درس

و نیز تهیه گزارشي از شرایط حاکم بر کسب و کار  در این درس استفاده از مطالعات موردي، به ویژه مطالعات موردي بومي

کار رایج در کشور( و دسته بندي و ارایه تجارب و یافته هاي حاصل از  در ایران  در محدوده یکي از اصناف یا انواع کسب و

 است.این تحقبق توسط دانشجو الزامي

 سرفصل درس

 مفهوم محیط کسب و کار

 ساختار محیط کسب و کار و عناصر آن

 مدل ها و الگوهاي تحلیل محیط کسب و کار

 تحلیل محیط اقتصادي کسب و کار در ایران و جهان

 اجتماعي و فرهنگي کسب و کار در ایران و جهان تحلیل محیط

 تحلیل محیط سیاسي و قانوني کسب و کار در ایران و جهان

 تحلیل محیط دانش و فناوري کسب و کار در ایران و جهان

 تحلیل محیط بازار و مشتریان کسب و کار در ایران

 تحلیل محیط رقابتي و رقباي کسب و کار در ایران

 تامین کنندگان کسب و کار در ایران تحلیل محیط تجاري و

 تحلیل ساختار صنعت و تاثیر آن بر کسب و کار

 تحلیل جو سازماني و تاثیر آن بر کسب و کار

 سازمان ها ي بین المللي و محیط کسب و کار
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 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 پیشنهادیمنابع 

 فارسی:

 انتشارات دانشگاه تهران. محیط کسب و کار: نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها.(. 0321مرادی، محمدعلی  

 انتشارات دنیای اقتصاد. تحلیل فضای کسب و کار.(. 0321عمادزاده، مرتضی  

ترجمه جعفر خیرخواهان. انتشارات مرکز پژوهش های مجلس  آموزه های بهبود محیط کسب و کار.( 0321دوستو، هرناندو  

 شورای اسالمی.

انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  بررسی عوامل موثر در بهبود کسب و کار در ایران.(. 0321شیرکوند، سعید  

 ایران.

 .هاد دانشگاهیج. انتشارات و بهبود محیط کسب و کار سنجش (.0387  اصالن ،قودجاني و ري، احمددمی

 www.doingbusinessiniran.irوکار در ایران سایت رسمی وزارت اقتصاد و دارایي برای فضای کسب

 www.myindustry.irرسانی صنعت پایگاه اطالع

 انگلیسی:

Botha, A., Kourie, D., & Snyman, R. (2014). Coping with continuous change in the business 

environment: knowledge management and knowledge management technology. Elsevier. 

Wetherly, P., & Otter, D. (2014). The business environment: themes and issues in a globalizing 

world. Oxford University Press. 

Edition. Prentice Hall. th7Business and Its Environment. ). 2012Baron, D. P. ( 
 

  

http://www.doingbusinessiniran.ir/
http://www.myindustry.ir/
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 هألالگوهای تصمیم گیری و حل مس -3-4

 عنوان درس به فارسی:
 گیری و حل مسألهالگوهای تصمیم

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Decision Making & 

Problem Solving Models 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 (2تحقیق در عملیات  

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 باشد.و حل مسئله از اهداف این درس میو الگوهاي تصمیم گیري آشنایي با نظریه ها 

 سرفصل درس

 آشنایي با مفاهیم اساسي تصمیم گیري

 مروري بر تاریخچه علم تصمیم گیري و آراء اندیشمندان تصمیم گیري

 گیريآشنایي با مکاتب فکري تصمیم 

 تصمیم گیري و حل مساله فرایند علمي

 الگوهاي تصمیم گیري و تصمیم سازي

 روش هاي تصمیم گیري فردي

 روش هاي تصمیم گیري گروهي

 تصمیم گیري سازماني و الگوهاي آن

  TRIZ تصمیم گیري خالقانه با تاکید بر الگوي

 ابعاد رفتاري و روانشناختي تصمیم گیري

 تصمیم گیري و حل مساله سازماني کاربري تکنولوژي نوین در

 تصمیم گیري و تحلیل تصمیممروري بر روش هاي کمي

 مروري بر روش هاي کیفي تصمیم گیري

 تصمیم گیري در شرایط عدم اطمینان و ریسک پذیري

 ابزارهاي حل مساله کاربردي

 الگوي برنامه ریزي سناریو در حل مسایل مدیریت

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی ترم میان ارزشیابی مستمر
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 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

. ترجمه: محمود احمدپور کسب و کار ینو برا یها یشهاند یحل خالق مسئله: راهنما یکتکن 010(. 0323هیگینز، جیمز  

 داریانی. انتشارات امیرکبیر.

 .انتشارات دانشگاه تهران و مجید عزیری.: رضا نقدی ترجمه .تصمیم گیریتفکر خالق، حل مشکل و  .(0322  ساعتی، توماس

 یش.نسل نو اندیرزابیگی. نشر م یمحمدعلترجمه:  .حل مساله به روش خالق(. 0321یان  د یز،در

 انتشارات دانشگاه تهران. خالقیت، جوهره کارآفرینی. (.0382صمداقایی، جلیل  

 انگلیسی:

Liedtka, J., King, A., & Bennett, K. (2013). Solving problems with design thinking: Ten stories of 

what works. Columbia University Press. 

Aken, Brend & Bij, (2012). Problem Solving in Organization, A Methodology Hand book for 

Business Students. Cambridge University Press. 

Liedkta, J. Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers. 

Columbia Business School Publishing. 

Friga, P. N. (2009). a Powerful Toolkit for More Efficiency & Effectiveness Team Problem Solving. 

McGraw Hill. 

Rantanen, J., & Domb, E. (2008). Simplified TIRZ: New Problem Solving Applications for Engineers 

Edition. Auerbach. nd2and Manufacturing Professionals.  

Gustafsson, V. (2006). Entrepreneurial decision-making: Individuals, tasks and cognitions: Edward 

Elgar Publishing. 
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 شرکتیفرینی آکار-5-3

 عنوان درس به فارسی:
 کارآفرینی شرکتی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Corporate Entrepreneurship  

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

هاي و کسب مهارت تنظیم و اجراي برنامه شرکت هافریني در درون آآشنایي دانشجویان با مفاهیم کاردر این درس به 

هاي به ویژه در سازمان فرینيآمفاهیم، تعاریف و الگوهاي کار بررسی همچنینتاکید شده است.  کارافرینانه در سازمانهاي مختلف

از  های ایرانیهای جدید در سازمانتوجه به ضرورت نوآوری و خلق ایده و در نهایت و سازمانهاي غیر دولتي بخش عمومي

 جمله اهداف این درس است.

 سرفصل درس

 چارچوب یک سازمان آشنایي با مفهوم کارافریني در

 استراتژي هاي کارافریني و کارافریني استراتژیک

 اندازه گیري سطح فعالیت هاي کارافرینانه در یک سازمان

 مقایسه کارافریني مستقل و کارافریني سازماني

 کارافرینان سازماني و ویژگي آنها

 نقش خالقیت در کارافریني سازماني

 کارافریني سازماني توسعه محصول جدید، توسعه تکنولوژي و

 ساختار سازماني در بنگاه هاي کارافرین

 الگوهاي برنامه ریزي و کنترل در سازمانهاي کارافرین

 مدیریت منابع انساني در سازمانهاي کارافرین

 توسعه فرهنگ کارافریني در سازمان

 ایران کارافریني در سازمانهاي دولتي و غیر انتفاعي

 سازمانهاي دانش بنیانکارافریني در دانشگاه هاي 

 سرمایه گذاري مخاطره پذیر بنگاهي

 توسعه کسب و کار جدید در چارچوب یک بنگاه موجود
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 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

  . نشر راز نهان.ها( یهو نظر یفتعار یم، مفاه یسازمان ینیکارآفر(. 0320  یدیوسفسی، صالح؛ بهزاد ی،شوق

 یریتی،مد یکرد: با رویسازمان ینانهکارآفر یشبا گرا ینیکارآفر(. 0320، صمد  باروج ؛فروزانفر، هومنید؛ فروزانفر، حم

 یران.ا یصنعت یقاتمرکز آموزش و تحق. انتشارات یروانشناخت

بر  یدبا تاک یسازمان ینیراهبرد کارآفر 22+0سازمان   ینیکارآفر یمبان (.0321  مهرداد ی،سلمان؛ محمدرضا ی،سپهر

 ی.اجتماع ینموسسه کار و تامانتشارات . ...( یلسرعت تکم یشافزا ینه،هز یکانون ها یریتو مد ییشناسا

. انتشارات بهاره صبورو زاده  یعباس نور . ترجمه:Corporate Entrepreneurship=  یسازمان ینیکارآفر(. 0321  کوراتکو، دونالد

 ی.صنعت یریتسازمان مد

ت و نوآوری در شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی یاتل نوآوری: عوامل کشنده خالقق (.0382 ب یر، ابارتونینتیس

 . نشر آینده پژوه.ییه فخرایمرض وقبادی یه کضیمرترجمه:  .کدامند و چگونه می توان برآنها غلبه کرد؟

 انتشارات دانشگاه تهران. .کارافریني در نهادهاي جامعه مدني .(0383 مقیمي، محمد 

 نشر ترمه. .علي پارساییان :ترجمه .سازمانهاي کارافرین .(0383رایت، راجر کارت  

 انگلیسی:

Hayton, J., Salvato, C., & Manimala, M. J. (2014). Global Entrepreneurship: Case Studies of 

Entrepreneurial Firms Operating Around the World. Routledge. 

Burns, P. (2012). Corporate Entrepreneurship: Innovation and Strategy in Large Organizations. 

Palgrave Macmillan. 

Edition.   rd3Corporate Entrepreneurship & Innovation. ). 2010Morris. M. H., & Karatko, D. F. (

South-Western College Publishing. 

Wolcatt, R., & Lippitz, F. (2009). Grow from within: Mastering Corporate Entrepreneurship and 

Innovation. McGraw Hill. 

Burns, P. (2008). Corporate Entrepreneurship: Building the Entrepreneurid Organization. Palgrave 

Macmillan. 
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 مدیریت تکنولوژی و نوآوری -3-6

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت تکنولوژی و نوآوری

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Technology and Innovation 

Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

ختلف در کارهاي مکنندگان و رقابت صنایع و کسب وفنون و تکنولوژي  و نوگرایي مصرفبا توجه به سرعت فزاینده پیشرفت 

ي وهنح بررسیبه نظر  از کشور، عصر حاضر و نیاز کشورهاي در حال توسعه به دستیابي و انتقال این متون و فنون  ازخارج

براي انتخاب و بهره برداري از تکنولوژي مناسب و بومي کردن آن باید از  ضروری است.به تکنولوژي  انتقال و دستیابي

امید است این درس دانشجویان را قادر به تحقق این امور  انه جدید، بهره برد تا این مهم  محقق گردد.خالقیت و ایده هاي نواور

 نماید.

 سرفصل درس 

 مفاهیم نواوري و تکنولوژي  و منظور از افعال

 بررسي  فرایند نواوري 

 بررسي انواع نواوري ها

 کنولوژي و یا انجام نواوري بررسي ساختار و توان صنعتي موجود کشور  یا شرکت( براي جذب ت

 نقش اموزش و مهارت نیروي انساني بر بهبود  فرایند نواوري و   بهره برداري بیشتر از تکنولوژي ها

 جغرافیاي سیاسي انتقال تکنولوژي

 نقش تکنولوژي خارجي در وابستگي صنعتي و اقتصادي 

 کنولوژي ( در شرکتهاي صنعتي در جذب تعه تحقیق در توس  R&Dبررسي اثرات 

 تاثیر استانداردهاي بین المللي در ترغیب تولید کنندگان براي جذب تکنولوژي خارجي 

 در سازمان ها بر فرایند نواوري سازمان تاثیر بروکراسي 

 هاي نواورانه در سازمانهاسي چگونگي پروراندن و ترغیب ایدهبرر

 اثرات جذب تکنولوژي برتر در رقابت بین المللي و داخلي

 عوامل و مراحل انتقال تکنولوژي

 روشهاي انتقال تکنولوژي 

 محدودیتهاي انتقال تکنولوژي

 چگونگي انتقال تکنولوژي در ایران

 ن در رشد و  توسعه توان ملي آع و نگرشي به میزان جذب و اثرات پروژه بررسي تکنولوژي انتقال یافته به ایران در صنای

 کشور ه موفقبررسي  نمونه کسب و کارهاي نواوران

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

. نشر سید محمد اعرابيو داوود ایزدي  . ترجمه:مدیریت تکنولوژي: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت (0321  خلیل ،طارق

 دفتر پژوهش های فرهنگی.

 . نشر رسا.مرتضي رضا پورو  : سید کامران باقريترجمه .مدیریت تكنولوژي (.0323  هانس، ثامهاین

 یها دفتر پژوهش. نشر زاده مطلق یمحمد تقترجمه:  .یکتکنولوژ ینوآور یکاستراتژ یریتمد( 0323  یسامل یلینگ،ش

 ی. فرهنگ

  ی.صنعت یریتسازمان مدی. انتشارات هومن اهرام. ترجمه: نوآوری(. 0322ریچارد   سان، ینتبرا

نعتي امیر انتشارات دانشگاه صه، زاد مسعود سلیمانو  علی محمد کیمیاگریترجمه:  .مدیریت نواوري .(0383 جانسون ، فلیکس

 .(کبیر  پلي تکنیک تهران

 .ه شاوردییمرضو  باقری کامران. ترجمه: آوری باز: پارادایم نوین آفرینش و تجاري سازی فناورینو(. 0320چسبرو، هنری  

 نشر رسا.

 .مدیران نشر .پاریزی هدی ایران نژاد: ترجمه .وريآمدیریت تحول ونو( 0382 وندي  ،پریتچارد؛ ریچارد، بک هارد

 انگلیسی:

Archibald, R. D., & Archibald, S. (2015). Leading and Managing Innovation: What Every Executive 

Team Must Know about Project, Program, and Portfolio Management (Vol. 22). CRC Press. 

Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge. 

Managing Innovation: Integrating Technological, Market and ). 2013Tidd. J, Bessant. J. (

Wiley. .Edition th5Organizational Change.  

Davila, T., Epstein, M., & Shelton, R. (2012). Making innovation work: How to manage it, measure 

it, and profit from it. FT press. 

Govindarajan, V. Trimble, Ch. (2011). The Other Side of Innovation: Solving the Execution 

Challenge. Harvard Business Publishing. 
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 مدیریت پروژه -7-3

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت پروژه

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Project Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

باشد. عالوه بر آشنایي با مفاهیم مدیریت پروژه در ریزي و کنترل پروژه ميآشنایي دانشجویان با مباني و مفاهیم مدیریت، برنامه

-ریزي و کنترل پروژه، با توجه به اینکه این درس یک واحد عملي دارد، انتظار ميهاي برنامهو شیوه PMBOKقالب استاندارد 

-ي ترجیحا مرتبط با راهاي فرضافزارهاي این حوزه، برنامه زماني پروژههاي چندنفره با استفاده از نرمرود دانشجویان درگروه

 .ي از پیشرفت پروژه استخراج کنندوکار را ارئه نموده وگزارشانداري یک کسب

 درس سرفصل

گانه آن و آشااانایي با  طرح  2و ارکان  PMBOKمروري بر مفاهیم مدیریت پروژه شاااامل آشااانایي با نظام مدیریت پروژه، معرفي  

 مدیریت پروژه 

هاي تهیه (، آشاانایي با پارامترهاي پروژه، معرفي روشWBSزمانبندي شااامل معرفي ساااختار شااکساات کار  آشاانایي با تهیه برنامه 

 برنامه زمانبندي پروژه 

 معرفي روش مسیر بحراني و شیوه هاي رسم شبکه پروژه

 آشنایي با مفاهیم مربوط به بروز رساني پروژه

ادل هاي تبدود و تخصااایص منابع نامحدود، آشااانایي با تکنیکهاي تخصااایص منابع محمعرفي مفهوم تخصااایص منابع شاااامل شااایوه

 هزینه و زمان 

 ايگیري و تعیین پیشرفت پروژه، مفاهیم پیشرفت زماني و هزینهمفاهیم کنترل پیشرفت پروژه شامل انداره

 ریزي و کنترل پروژه بعنوان واحد عملي درسبراي برنامه MSPآموزش کار با نرم افزار 

 در پروژه هاي راه اندازي کسب و کارمدیریت محدوده 

 مدیریت ریسک در پروژه هاي راه اندازي کسب و کار

 مدیریت کیفیت در پروژه هاي راه اندازي کسب و کار

 انسجام و جامعیت بخشیدن به حیطه هاي مختلف مدیریت پروژه در پروژه هاي راه اندازي کسب و کار

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

 * * * * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

  نشر ترمه. .کنترل پروژه به روش گام به گامو  یریتمد یو کاربرد یدرس مرجع (0321سبزه پرور، مجید  
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 یذکائمحسن . ترجمه:  PMBOK پنجم یرایشپروژه و یریتگستره دانش مد یراهنما( PMI  0321پروژه  یریتموسسه مد

 . نشر آدینه.یانیآشت

 ،. نشر آدینه.نژاد یغزاله کاگم. ترجمه: کنترل انواع پروژه یدرس برا 21پروژه:  یریتمد( 0323گری   یرکنز،ه

 نشر زمان. .برنامه ریزي و کنترل پروژه( 0323گلشني، مجتبي  

 . نشر آسیا.pmbok  راهنماي گستره دانش مدیریت پروژه( 0388 امیر ، محمودي

 ترمه. نشر .بهروز داداش زاده و همکاران :ترجمه .مدیریت پروژه در راستاي هدف( 0382ون، اریک و همکاران  ساندر

 آدینه. نشر .محسن زکایي :ترجمه .مدیریت پروژه( 0382کرین  ، و تیت مارتین، یاآال

 انگلیسی:
Heldman, K. (2015). PMP: Project Management Professional Exam Study Guide: Updated for the 2015 

Exam. John Wiley & Sons. 

Kerzner, H. R. (2013). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons. 

Burke, R. (2013). Project management: planning and control techniques. New Jersey. 

Phillips, J. (2013). PMP, Project Management Professional (Certification Study Guides). McGraw Hill 

Osborne Media. 

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and ). 2013Kerzner, H. (

 Sons. John Wiley & Edition. th11Controlling.  

Meredith, J. R., & Mantel Jr, S. J. (2011). Project management: a managerial approach. John Wiley 

& Sons. 
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 مدیریت استراتژیک -8-3

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت استراتژیک

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Strategic Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 سال چهارم

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

و تصمیم  ریزي، برنامهيگذارگذاري، هدف و نحوه سیاست کسب و کارهای کوچکاستراتژیک  مباحثبا  یانآشنایي دانشجو

از اهداف این درس  های تازه تاسیستجاری و صنعتی و شرکت کسب و کارهای کوچکاستراتژیک در سطح مدیریت  گیري

های وکار در ایران و یژگیهای محیط کسبشخصهمبا در نظر گرفتن رود دانشجویان با مطالعه این درس، . انتظار میاست

 نمایند. تحلیلها های شرکتراهبردها و برنامهآن را در تدوین های ایرانی نقش و تاثیر شرکت

 صل درسفسر

 بطتراساسی متعریف استراتژي، آشنایي با عتاوین و مفاهیم 

 استراتژي و تاکتیک

 گذاریهدف

 سیاستگذاري

 برنامه ریزي

 تصمیم گیري

 شرکتاستراتژي و انتخاب  تدوینفرایند 

 تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف

 مشخص کردن گزینه ها یا بدیلها

 استراتژیانتخاب 

 کسب و کارهای کوچکاستراتژیک  مباحثآشنایي با 

 انساني و اجتماعي  منابع انساني( مباحث

 (سیم کار، سلسله مراتب و تقساختاري  اندازه سازمان مباحث

 محیطي سازمان  بازار رقابتي، بازار کار و اشتغال، عرضه کنندگان، دولت و نهادهاي دولتي( عوامل

 ه، انتخاب و انتقال تکنولوژي، فرایند تولید(یراکم سرماتي و تولید  ژتکنولو

 ها (سنتها، اسطوره ها، آداب و رسوم،فرهنگ سازماني  ارزش
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 سازی استراتژیاجراء و نهادینه

 عملکرد و مزیت رقابتیمدیریت 

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر دفتر پژوهش هاي فرهنگي.ترجمه محمد اعرابي و علی پارساییان  مدیریت استراتژیک.(.  0321فردآر، دیوید  

مدل مدیریت استراتژیک مبنا: نقشه راهنماي تدوین، اجرا و ارزیابي (.  0321، امیرحسین  صبور طینتکاوه؛  سیروس، محمد

 ات دانشگاه صنعتی امیرکبیر  پلی تکنیک تهران(.انتشار. برنامه هاي استراتژي براي شرکت ها و سازمان هاي ایرانی

. ترجمه: سید محمد اعرابی و محمو رسول اعرابی فرد. یکاستراتژ یریتمد یمبان( 0321 کارن ، اچ. جان ی وجفر یسون،هر

 نشر مهکامه.

و  یساز یادهول پو اص یکاستراتژ یزیدرجه: اصول برنامه ر 361 ی: نمایاستراتژ (.0323ین  فر یضی،تفوو  وفا یان،غفار

 ی.صنعت یریتسازمان مد. انتشارات یاستراتژ یابیارز

دفتر ی. نشر اعراب یدمحمدس. ترجمه: داود ایزدی و یکاستراتژ یریتمد (. مبانی0322 توماس ال یلن، وهانگر، دیوید جی. و 

 ی.فرهنگ یپژوهشها

. انتشارات موسسه آموزش و پژوهش تجاريمدیریت استراتژیک و استراتژي هاي صنعتي و ( 0382شمس، عبدالمجید  

 مدیریت و برنامه ریزي.

 انگلیسی:

Rothaermel, F. T. (2015). Strategic management. McGraw Hill. 

Edition. Prentice Hall. th15Strategic Management: Concept and Cases. ). 2014David, F. F., ( 

Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson, (2012). Strategic Management: 

Western College Pub. -Edition. Sout th6Competitentiveeness and Globalization, Concepts and Cases.  

 th9ch. Strategic Management: An Integrated Approa). 2009Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones (

Edition. South-Western College Publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adinebook.com/gp/product/9644633744/ref=sr_1_1000_2/507-7463264-2013899
http://www.adinebook.com/gp/product/9644633744/ref=sr_1_1000_2/507-7463264-2013899
http://www.adinebook.com/gp/product/9644633744/ref=sr_1_1000_2/507-7463264-2013899
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 کسب و کارطرح  طراحی و تدوین  -9-3

 عنوان درس به فارسی:
 طراحی و تدوین طرح کسب و کار

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Writing Business Plan 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 بازاربازاریابي و مدیریت اصول 

 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درسهدف 

هدف اصلی این درس است.  طراحي اولیه یک کسب و کار و کسب مهارت تدوین طرح کسب و کار آشنایي دانشجویان با مراحل

و نیز تهیه گزارشي از انواع طرح هاي کسب و کار  در این درس استفاده از مطالعات موردي ، بویژه مطالعات موردي بومي

هاي حاصل از این تحقیق ارایه تجارب و یافته دسته بندي و، مسابقات و جشنواره هاي ایران و و بازرگانی در صنایعکوچک 

 است.توسط دانشجو الزامي

 سرفصل درس

 مقدمه اي بر طرح کسب و کار

 دهاي طرح کسب و کاررفواید و کارب

 آرمان هاي کارافریني

 جستجو، غربال و انتخاب ایده

 مطالعات امکان سنجي فني

 مطالعات امکان سنجي مالي

 مطالعات امکان سنجي قانوني

 سیاسي -فرهنگي -مطالعات امکان سنجي اجتماعي

 انتخاب مکان کسب و کار

 طراحي ساختار فعالیت هاي کسب و کار

 طراحي ساختار سازماني کسب و کار

 تاسیس سازمان کسب و کار

 تدوین سیاست هاي تولید و عرضه

 بازاریابي و برنامه ریزي بازار

 استراتژي هاي قیمت گذاري

 فروشبرنامه ریزي عرضه و 
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 د از بازارربازخو

 نحقیق و توسعه

 برنامه ریزي تامین مالي

 ات اجتماعي و اخالقي کسب و کارظمالح

 چارچوب تدوین طرح کسب و کار

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

  * * * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر آریانا قلم.مدل کسب و کار شما (.0321، تیم  کالرکو استروالدر، الکساندر 

کسب  ی،و نوآور یتکسب و کار: خالق یعمل یطرح ها یکردبا رو ینیکارآفر(. 0323، ایرج  اربوسرا ییبابا و اصغر یان،ترک

 . نشر کتاب آوا.کوچک و متوسط، ثبت شرکت ها ... یو کارها

 . نشر رسا.انداز پروژه قبل از اجرا(وکار  طرح جامع تدوین چشمراهنمای تهیه طرح کسب (.0323شفیعی، مسعود  

. مهرداد پرچو  یمسعود کرم، داور ونوسترجمه:  .طرح کسب و کار یهته یجامع و کاربرد راهنمای (.0322  فرانک یوره،ف

 .کتاب مهربان نشر

 .گستران بهارنشر نقش .طراحی و تدوین طرح کسب و کار .(0321  احمدپور داریانی، محمود

 فرا. نشر .خادمی پاشاکی . ترجمه: بابکرطرح کسب و کا (.0382سایر، لیندا  

 انگلیسی:

McKeever, M. (2014). How to write a business plan. Nolo. 

Planning Shop. Edition. th6Successful Business Plan (Secrets & Strategies).  ).2014Abrams, R., ( 

Bridge, S., & Hegarty, C. (2013). Beyond the Business Plan: 10 Principles for New Venture 

Explorers. Palgrave Macmillan. 

Finch, B. (2013). How to write a business plan (Vol. 35). Kogan Page Publishers. 

Mullins, J. (2012). The new business road test: What entrepreneurs and executives should do before 

writing a business plan. Pearson Education. 

Lasher, W. (2005). the Perfect Business Plan Made Simple: The best guide to writing a plan that will 

secure financial backing for your business. Broadway. 

Gumpert, D. E. (2003). Burn your business plan!: what investors really want from entrepreneurs. 

Lauson Publishing Co. 
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 قراردادها مدیریت اصول مذاکره و -10-3

 عنوان درس به فارسی:
 اصول مذاکره و مدیریت قراردادها

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Principles of Negotiation 

and Contract Management 

   2 تعداد واحد:

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 حقوق تجارت و قوانین کسب و کار

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

هاي هاي همكاريالمللي در زمینههاي متنوع بینانعقاد قرارداد مذاكره و انجامهاي دانشجویان براي توانمندي افزایش اطالعات و

است. به از اهداف این درس ها نیاز پروژه هاي صنعتي و تامین مالي منابع ارزي موردتكنولوژي و اجراي پروژه صنعتي، انتقال

که از جمله المللي هاي بینحضور در صحنه هاي الزم برايتلط ایراني و خارجي و ایجاد نگرشهاي مختاسیس شركت عالوه

المللي براي توافق و اجراي قراردادهاي بین ،تدوین ،مدیریت مذاكره مسئول رهبري یا به عنوانمدیران ارشد ایراني  ملزومات

 در این درس مورد تاکید خواهد بود. است،هاي مزبور پروژه اجراي

 سرفصل درس

  الملليبین اقدامات و فعالیت هاي مربوط به برقراري ارتباطات قبل از شروع مذاكرات

  روش هاي گوناگون مذاكره

  روش مذاكره سنتي

  روش مذاكره علمي و پیشرفته و اصولي

  اركان روش مذاكره علمي و پیشرفته و اصولي

  مهارتهاي الزم براي مذاكره كننده ایراني ها، صفات وویژگي

  الملليبایدها و نبایدها در مذاكرات بین

  الملليآداب و تشریفات جلسات مذاكرات بین

  آنها هاي مناسب براي مقابله و اصالحالمللي و روشترفندها و نیرنگ هاي مذاكرات بین

  قراردادهاهاي پس از انجام مذاكره وانعقاد اقدامات و فعالیت

صنعتي، مالي و بازرگاني واجراي  هاي اقتصادي،المللي براي همكاريعناوین مورد بحث دوره در زمینه قراردادهاي بین

هاي خارجي و ایجاد اعتبارات ارزي فاینانس و مشاركت با شركت تولیدي و زیربنایي از طریق دریافت هاي صنعتي،پروژه

  كنسرسیوم و مشاركت مدني

اقتصادي، صنعتي و تولیدي و نیروگاهي و زیر  المللي و خارجي همكاریهايبا انواع و چارچوب حقوقي قراردادهاي بینآشنایي 

  بنایي

 تولیدي و بازرگاني و انتقال تکنولوژي المللي براي همكاریهاي اقتصادي، مالي،نوع قراردادهاي بین 41معرفي حدود 

  المللي و خارجي همكاریهاي اقتصاديمشترک بین كلیه قراردادهاي مهم بین گانه 001تشریح اصول و مواد و احكام اساسي 



 

85 
 

 

  بنایي هاي صنعتي، تولیدي و زیرروش تامین مالي ارزي پروژه 04معرفي 

  (Buyers Credit) تشریح روش اعتبار خریدار

  تشریح فرآیند و گردش كار فاینانس كردن پروژه از طریق اعتبار خریدار

  هاي فاینانس از طریق اعتبار خریدارنهجزئیات هزی

  تشریح روش اعتبار فروشنده با پاره اي از مطالب فوق تحت عنوان اعتبار خرید

  (تشریح ساختار قراردادهاي بیع متقابل  پس از خرید محصول

 (ابزارهاي بانكي مربوط به اجراي قرارداد هاي بیع متقابل پس از خرید محصول

  و آیین نامه اجرایي آن 0380ویق و حمایت سرمایه گذاري هاي خارجي مصوب چهارم خرداد تشریح ضوابط قانون تش

  (B.O.T)  احداث/ بهربرداري/انتقال، مدني درارتباط با سرمایه گذاري مستقیم خارجي، بیع متقابل پس از خریدمحصول( مشاركت

  ها JVCو

  تشریح قراردادهاي تشكیل كنسرسیوم

 (Joint Venture) یل مشاركت مدنيتشریح قراردادهاي تشك

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.مسعود حیدري :ترجمه .اصول و فنون مذاکره (.0321  ویلیام، راجر و یوري، فیشر

 . نشر آها.اصول و فنون مذاکره(. 0321زند، فاطمه  

 دانشگاه تهران. انتشارات .و فنون مذاکره یپلماسیآداب د (.0323آقایی، سید داوود  

 . انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.مذاکره کننده موفق یک یها یستگیشا(. 0323حیدری، مسعود  

 یشرفته. انتشارات سمت.پ یرفتار سازمان یریتدتعارض و مذاکره: م یریتمد(. 0323رضاییان، علی  

 . نشر رسا.اصول ، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران(. 0382پرویز؛ غوثی، محمد حسین  ، درگی

 انگلیسی:

Van Weele, A. (2014). International Contracting: Contract Management in Complex Construction 

Projects. World Scientific. 

century workplace:  st21The psychology of negotiations in the ). 2012Goldman, B., & Shapiro, D. L. (

New challenges and new solutions. Routledge. 

th Anniversary Edition: Inside Secrets from a 15Secrets of Power Negotiating,  ).2010Dawson, R. (

Edition. Career Press. th15ster Negotiator. Ma 
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 مدیریت خرید -11-3

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت خرید

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Purchasing Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اصول بازاریابی و مدیریت بازار
 مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

 مذاکره و مدیریت قراردادهااصول 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 هدف اصلی این درس است. سیستم هاي خرید و انبارداريآشنا کردن دانشجویان با طراحي و اجراي انواع 

 سرفصل درس

 نقش مدیریت و تدارکات در کسب و کارهاي کوچک

 ویژگي ها و استانداردها در خرید کیفیت کاال،

 شناخت منابع عرضه کاال،نکات مهم در عقد قرارداد خرید

 روش هاي مذاکره با فروشندگان

 زمان مناسب در خرید

 اصطالحات اینکوترمزآشنایي با 

 ارزش کاربردي و ارزش گاهري کاال

 خرید تجهیزات و ماشین آالت و تفاوت هاي آن با خرید کاالهاي مصرفي

 تصمیم گیري در مورد خرید یا ساخت قطعات و کاالها

 نکات مهم در قراردادهایي که یک طرف آن دولت است

 ساختار توزیع در ایران

 روش هاي انبارداري

 خرید کاال و خدمات از خارجروش هاي 

 مراحل و فرایندهاي اداري خرید از خارج

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 نشر ترمه..  صادرات( - واردات  یکاربرد یممفاه یو اصول انباردار یدخر یریتمد(. 0320دیبایی، نادر  

شرکت چاپ و نشر  ."یاتیو عمل یشرفته"پ یدخر یها یستمو س یخارج یدخر ی: راهنمایدخر یریتمد(. 0321یرج  ا، زاده ینالز

 ی.بازرگان

 نشر ترمه. .و کنترل انبار یزیبرنامه ر یها یستمو س یدخر یریتمد(. 0321عباسی، علی  

مدیریت،  انبارداري، ویژه: دانشجویان کلیه رشته هاي و خرید مدیریت .(0388حسنقلي پور، طهمورث   ر، مجید وسماعیل پوا

 یادواره کتاب. نشر .تجاری و شرکت هاي تولیدي خرید ماموران و مدیران

 انگلیسی:

Masterman. J.w.e, (2001). an Introduction to Building Procurement System. Spon Press. 

Kovas. A. (2012). Comprehensive Approach to Acquiring Complex Facilities and Projects. Springer. 

 

  

http://www.amazon.com/Enhancing-Procurement-Practices-Comprehensive-Facilities/dp/1402077408/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1328819188&sr=1-1
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 المللی کسب وکار بین -12-3

 عنوان درس به فارسی:
 کسب و کار بین المللی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

International Business 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 کسب و کار محیطتحلیل 

 مدیریت خرید

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32تعداد ساعت: 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

لمللی االمللی و نقش نهادهای ملی و بینمفاهیم، نظریات، ابزارها و فرایند انجام کسب و کار در محیط بینآشنا کردن دانشجویان با 

 هدف اصلی این درس است.المللی در تسهیل کسب و کار بین

 سرفصل درس

 المللیمفاهیم و اصطالحات اساسی کسب و کار بین

 المللیتحلیل محیط کسب و کار بین

 های کسب و کار در عرصه جهانیبازارشناسی و تحلیل فرصت

 المللیهای نهادی در گسترش کسب و کار بینای و زیرساختالمللی و منطقههای بیننقش سازمان

 استراتژیهای کسب و کار در عرصه جهانی

 المللیالگوهای همکاری و رقابت در کسب و کار بین

 المللیفرایند کسب و کار بین

 المللیبازاریابی بین

 مدیریت زنجیره تامین و عملیات در سطح جهانی

 المللی و مدیریت واردات و صادراتتجارت بین

 های فراملیمسائل اساسی مدیریت در شرکت

 المللی در ایرانابزارهای تسهیل و گسترش کسب و کارهای بین

 المللی در ایرانها و مسائل خاص کسب و کار بینچالش

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر نگاه دانش.المللیبازرگانی بین(. 0321پور، حسن  اسماعیل

 . نشر نگاه دانش.المللیمدیریت بازاریابی بین(. 0321پور، حسن  اسماعیل

 آترا.نشر  المللی.مکاتبات بازرگانی بین(. 0321محترم قالتی، رحیم  

-تر پژوهشترجمه: عبدالحمید ابراهیمی و هرمز مهرانی. نشر دف بازاریابی جهانی.(. 0321کیگان، وارن؛ سی گرین، مارک  

 های فرهنگی.

 انتشارات سمت. المللی.بازاریابی بین(. 0323بابایی زکلیکی، محمد  

 ترجمه: حسین نوروزی. کتاب مهربان نشر. مدیریت بازاریابی جهانی.(. 0323کوتابه، ماساآکی؛ هلسن، کریستیان  

 یرزاد فرهیخته و فاطمه فرهیخته. نشر ترمه.ترجمه: ش المللی.استراتژی بازاریابی بین (.0320دول، ایزوبل؛ لو، روبین  

 شرکت چاپ و نشر بازرگانی. المللی.های بازرگانی و اقتصادی بینسازمان(. 0387علمی، محمد  

 . انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.المللی در عرصه رقابت جهانیکسب و کار بین(. 0383بال، دونالد؛ کالچ، مک  

 .دانشگاه تهرانانتشارات  ها و دیدگاهها.الملل: نظریهبازرگانی بین .(0382  محمد، حقیقی

 انگلیسی:

 th10. International Business: Competing in the Global Marketplace). 2015Hill, Charles W. L. (

Edition. McGraw Hill Education. 

Edition. Pearson  th15 International Business.). 2014(Daniel Sullivan,  ;, John; Radebaugh, LeeDaniels

Education. 

International ). 2013, John. (Riesenberger, Gary; Knight, Pervez; Ghauri, S. Tamer; Cavusgil

Edition. Pearson Education. rd3. Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Daniel+Sullivan&Download=1&SearchTerm=+Daniel+Sullivan
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Lee+Radebaugh&Download=1&SearchTerm=+Lee+Radebaugh
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=John+Daniels&Download=1&SearchTerm=John+Daniels
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+John+Riesenberger&Download=1&SearchTerm=+John+Riesenberger
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Gary+Knight&Download=1&SearchTerm=+Gary+Knight
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Pervez+Ghauri&Download=1&SearchTerm=+Pervez+Ghauri
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=S%2E+Tamer+Cavusgil&Download=1&SearchTerm=S%2E+Tamer+Cavusgil
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 زیورکار-3-13

 عنوان درس به فارسی:
 کارورزی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Internship 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 سال چهارم

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

تعداد ساعت: 
028 

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

کسب و مدیریتی بررسي و تحلیل مسایل و  ي کسب و کارهاي کوچک فعال در ایران  از طریق بررسي میداني(کاومورد

 از جمله اهداف این درس است. بندي و تحلیل مسایل کسب و کارهاي کوچک فعال در کشورطبقه و همچنین کارهاي کوچک 

 سرفصل درس

، برنامه اي جهت بصورت انفرادیچند جلسه راهنمایي دانشجویان در انتخاب و تعیین موضوع تحقیق طی استاد این درس 

  ماید.نتدوین و اجرا مي کار آنهاایي و نظارت بر پیشبرد راهنم

 تحقیقکه به آن عالقه مند است طرح  های کوچککسب و کارمدیریت تخصصي های زمینهدر این درس دانشجو در یکي از 

دهد و ضمن تهیه گزارشي کتبي، انجام مي تجربیخود را نوشته ودر یکي از واحدها یا سازمانهاي فعال در آن زمینه کار 

از اساتید گروه زیر نظر یکي دانشجویان بصورت انفرادی این درس در  دهد.رضایت نامه محل کار را به دانشگاه تحویل مي

 د.نشوراهنمایي مي

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

*   * * 
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 دروس اختیاری:  -4
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 خدماتمدیریت  -4-1

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت خدمات

 
 درس به انگلیسی:عنوان 

Service Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

 اصول بازاریابی و مدیریت بازار
 مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

-فرایندها، روش رت مدیریت مشتریان،کسب مهاو  کسب و کار در بخش خدمات مدیریتآشنایي دانشجویان با هدف این درس 

استفاده از مطالعات موردي بومي و نیز تهیه گزارشي از شرایط حاکم در این درس است.  هاي خدماتيکسب و کارهاي توسعه 

بر کسب و کار در بخش خدمات در ایران  انواع کسب و کار خدماتي رایج در کشور( و دسته بندي و ارایه تجارب و یافته هاي 

 حاصل از تحقیق توسط دانشجو الزامي است.

 سرفصل درس

 مفاهیم اساسی مدیریت خدمات

 و کار خدماتي طراحي کسب

 خدمات جدید هتوسع

 اتوماسیون در خدمات

 طرح تفصیلي  نقشه( خدمات

 نگرش هاي اصلي طراحي سیستم خدمات

 نگرش خط تولید به خدمات

 نگرش مشتري به عنوان کمک تولید کننده

 نگرش تماس مشتري

 نگرش نشر اطالعات

 تسهیالت حمایت کننده خدمات

 محیط فیزیکي خدمات

 طرح تسهیالت

 آرایش و نحوه استقرار تسهیالت

 روانشناسي محیطي و تشخیص موقعیت

 محل تسهیالت خدمات
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 مسایل مربوط به محل

 ورد تقاضاي جغرافیایيآبر

 یابي تسهیالتتکنیک هاي مکان

 هاي مربوط به محلبررسي

 سیستم اطالعات جغرافیایي

 شناخت مشتریان

 گیري مشتریانخدمات یعني خلق ارزش اندازه

 هاي مشتریانشکایت مدیریت

 وفادار کردن مشتریان

 کارکنان خدمات و مشتریان

 مدیریت خدمات در آینده

 مواجهه خدماتي

 تسلط سازمان خدماتي بر مواجهه خدماتي

 تسلط کارکنان بر مواجهه خدماتي

 سلط مشتري بر مواجهه خدماتيت

 سازمان خدماتي

 مشتري

 خالصه مواجهات خدماتي

 گیري خدماتي مشتريجهت

 زنجیره سود خدمات

 هاي خدماتيمدیریت پروژه

 در کالس جهاني یخدمات هایسیستم

 کسب و کارهای خدماتی رشد و گسترش

 رشد وگسترش

 هاي رشد و توسعهاستراتژي

 اعطاي نمایندگي

 توسعه نمایندگي

 توسعه چند ملیتي

 هاي خدمات جهانياستراتژي

 خدمات در ایرانمسائل خاص مدیریت 



 

94 
 

 

 خدمات در ایران آشنایي با بخش

 روند ایجاد کسب و کارهاي کوچک در بخش خدمات ایران و جهان

 ایجاد کسب و کار در بخش خدمات پشتیباني صنایع بزرگ

 خدمات در ایران بازار رصوصي سازي و مقررات زدایي و شرایط حاکم بخ

 هاي کسب و کار در بخش خدماتجستجو و تحلیل ایده

 کارهاي خدماتي در ایرانپیش بیني آینده بازار کسب و 

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 یزکامب . ترجمه:در رقابت در حوزه خدمات یانمشتر یریتخدمات: مد یابیو بازار مدیریت( 0321یستین  گرونروس،کر

  نشر.یدرزاده.کتاب مهربان ح

عادل ی و پندر یعباس رضائترجمه: .خدمات، بهبود ارائه خدمات یاتعمل یریتمد (.0322  کالرک،گراهام؛جانستون، رابرت

 . نشر نگاه دانش.آذر

 . نشر نگاه دانش.مدیریت کیفیت خدمات(. 0321سیدجوادین، سیدرضا؛ کیماسی، مسعود  

دفتر پژوهش  نشر .مدیریت خدمات، ترجمه محمد اعرابي و داوود ایزدي .(0382موناجي  ، فیتز سیمونز ؛فینز سیمونز، جینراي

 هاي فرهنگي.

 دفتر پژوهش هاي فرهنگي. نشر .محمد اعرابي و داوود ایزدي :ترجمه .هفت کلید استراتژي خدمات( 0382هور ویتز، ژاک  

 انگلیسی:

Lovelock, C., Patterson, P. G., & Wirtz, J. (2014). Services marketing. Pearson Australia. 

Fitzsimmons, J., & Fitzsimmons, M. (2013). Service management: Operations, strategy, information 

technology: McGraw-Hill Higher Education. 

Alexander, J. (2010) Seriously Selling Services: How to Build a Profitable Services Business in Any 

Industry. Thomson-Shore, Inc. 

Inghileri, L. et al (2010) Exceptional Service, Exceptional Profit: The Secrets of Building a Five-Star 

Customer Service Organization. AMACOM. 

Lovelock, C., & Wright, L. (2001). Principles of service marketing and management. Prentice Hall. 
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 کسب و کار الکترونیکی -4-2

 عنوان درس به فارسی:
 کسب و کار الکترونیکی

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Electronic Business 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی فناوری اطالعات

 مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

 و مدیریت بازاراصول بازاریابی 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

آن در فرایند و عملکرد کسب و کارهای کوچک و همچنین بررسی مبانی کسب و کار الکترونیکی و نقش هدف اصلی این درس 

 های کسب و کار الکترونیکی است.های طراحی و پیاده سازی سیستمها، تکنیکآشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم، مدل

 سرفصل درس

 ای بر کسب و کار الکترونیکیمقدمه

 ریزی استراتژیک و فرآیند کسب وکاربرنامه

 سنتی به کسب و کار الکترونیکیحرکت از کسب و کار 

 نقش مدیریت دانش در کسب و کار الکترونیکی

 انواع کسب و کارهای الکترونیکی

 الکترونیکی کسب و کارهای مدل

  (EDI)هاتبادل الکترونیکی داده

 امنیت در تجارت الکترونیکی: رمزنگاری، امضای الکترونیکی

 یکیپرداخت الکتروندریافت و های زیرساخت و سیستم

 الکترونیکی کسب و کارافزارهای نرم

 های تجارت الکترونیکیطراحی وبسایت

 الکترونیکی کسب و کارموارد قانونی در 

 الکترونیکی از طریق موبایل کسب و کار

 الکترونیکی کسب و کارنوین  و مسایل جاریها و چالش

 مباحث ویژه توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در ایران

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . انتشارات سمت.حقوق تجارت الکترونیکی(. 0321السان، مصطفی  

 . نشر علوم رایانه.تجارت الکترونیکی راهبردی(. 0321اسدی، داریوش  

 . ترجمه: امیر مانیان. نشر نگاه دانش.یکیتجارت الکترون یمبان(. 0323ینگ، دیوید؛ توربان، افرایم  ک

  . نشر آتی نگر.تجارت الکترونیکی(. 0323  رامین، موالناپور ؛فتحیان، محمد

. انتشارات جستجو یموتورها یساز ینهبه یقاز طر یکتجارت الکترون(. 0320ی  مصطف ی،بهمن آباد ؛کاوه ی،کهنوئ یمنگل
 یف.شر یدانشگاه صنعت یجهاد دانشگاه

 انگلیسی:

Laudon, K. C., & Traver, C. (2016). E-Commerce 2016: Business, Technology, and Society. Prentice 

Hall. 

Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., & Turban, D. C. (2015). Electronic commerce: A 

managerial and social networks perspective. Springer. 

Barnes, S., & Hunt, B. (2013). E-commerce and v-business. Routledge. 

Segovia, J., Szczepaniak, P. S., & Niedzwiedzinski, M. (2013). E-commerce and Intelligent Methods 

(Vol. 105). Physica. 

Schineider, G.Edition. Cengage Learning. th10. CommerceElectronic ). 2013(  

Watson, R. T., Berthon, P., Zinkhan, G. M., & Pitt, L. F. (2008). Electronic commerce: the strategic 

perspective: The Orange Grove. 

Rayport, J. F., & Jaworski, B. J. (2002). Introduction to e-commerce. McGraw Hill. 
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 مدیریت تبلیغات  -3-4

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت تبلیغات

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Advertising Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 اصول بازاریابی و مدیریت بازار

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

مورد نیاز کسب و کارهای کوچک برای تبلیغ محصوالت و خدمات و  یقابلیت هامفاهیم بنیادی و این درس به معرفي و توضیح 

 اتیبکارگیری ابزارهای تبلیغپردازد. از آنجا که نحوه مي ای تاثیرگذار بر کسب و کارموثر با فضای رسانهرتباطات برقراری ا

یادگیری مباحث ارائه شده در این درس برای  ،داشته باشد کسب و کاردر موفقیت یک تواند نقش مهميو مدیریت صحیح آن مي

 .شودضروري احساس مي دانشجویان

 سرفصل درس

 یریت تبلیغاتمفاهیم اساسی تبلیغات و مد

 نقش تبلیغات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه

 ها و الگوهای تبلیغاتتئوریهای، مدل

 ریزی تبلیغاتاستراتژی و برنامه

 های تبلیغاتیمدیریت کمپین

 طراحی و تولید محتوای تبلیغاتی

 های تبلیغاتیریزی رسانهبرنامه

 های اجتماعی و فناوریهای نوین تبلیغاتیشبکه

 ارزیابی کارایی و اثربخشی تبلیغات

 مباحث اخالقی و مسئولیت اجتماعی در مدیریت تبلیغات

 مباحث جاری در مدیریت تبلیغات

 های آن در کشورصنعت تبلیغات و زیرساخت

 های مدیریت تبلیغات در کسب و کارهای ایرانیمسائل و چالش

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر هپروژ آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 . نشر نگاه دانش.تا عمل( ی از تئور یغاتتبل یریتمد (.0321ینی، سیدحمید  خدادادحساحمد؛  روستا،

 نشر نگاه دانش. مدیریت تبلیغات.(. 0320سجادی، احسان  
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ترجمه: زهرا محمدزاده و فریبرز رحیم نیا. انتشارات  تبلیغات.مدیریت استراتژیک (. 0320پرسی، الری؛ الیوت، ریچارد اچ  

 سازمان مدیریت صنعتی.

 نشر حروفیه.مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. (. 0388محمدیان، محمود  

 نشر نگاه دانش. مدیریت تبلیغات. (.0388موسوی، مجتبی و همکاران  

 . نشر رسا.تبلیغاتمدیریت استراتژیک (. 0388روستا، احمد و همکاران  

 .انتشارات مدیریت صنعتي .امیر بختائي و شادي گلچین فر. ترجمه: چگونه تبلیغات موفق بسازیم (.0386 دیوید ، فاربی

 انگلیسی:

Arens, W. F.; Weigold, M. F.; Arens, C. (2016). Contemporary Advertising. 15th Edition. McGraw 

Hill Education. 

Clow, K.;  Baack, D. (2015). Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications. 7th 

Edition. Pearson Education. 

Moriarty, S.; Mitchell, N.; Wells, W. (2014).  Advertising & IMC: Principles and Practice. 10th 

Edition. Pearson Education. 

M. A; Belch, G. E Belch, .keting Advertising and Promotion: An Integrated Mar). 2014(  

Edition. McGraw Hill Education.  th10. Communications Perspective 

  

http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=William%20F.%20Arens
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Michael%20F.%20Weigold
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Christian%20Arens
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Kenneth+Clow&Download=1&SearchTerm=Kenneth+Clow
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Donald+Baack&Download=1&SearchTerm=+Donald+Baack
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Sandra+Moriarty&Download=1&SearchTerm=Sandra+Moriarty
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Nancy+Mitchell&Download=1&SearchTerm=+Nancy+Mitchell
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+William+Wells&Download=1&SearchTerm=+William+Wells
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+William+Wells&Download=1&SearchTerm=+William+Wells
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Michael%20A%20Belch
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Michael%20A%20Belch
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Michael%20A%20Belch
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=George%20E%20Belch
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 تحقیقات بازاریابی -4-4

 عنوان درس به فارسی:
 یابیتحقیقات بازار

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Marketing Research 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 روش تحقیق در مدیریت

 بازاریابی و مدیریت بازاراصول 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

های دانشجویان در گرایش مدیریت بازاریابی است. این و بررسی آموختهاز جمله اهداف این درس ایجاد توان تجزیه و تحلیل 

درس موجب آگاهی دانشجویان از مفهوم، اهمیت و راهکارهای پژوهش و تجزیه و تحلیل در بازار و مراحل آن خواهد شد. از 

های تبلیغات بی، تقویت مهارتتوان به برخورداری از مهارت تدوین و اجرای استراتژی بازاریاجمله دیگر اهداف این درس می

و فروش، ایجاد توانایی در دانشجویان در کاربرد الگوها و نظریات بازاریابی و ارایه راه حل برای مشکالت بازاریابی در 

 سازمانها و شرکتها اشاره کرد.

 سرفصل درس

 آشنایی با مفهوم و جایگاه تحقیقات بازاریابی

 تدوین برنامه تحقیقات بازاریابی

 فرایند تحقیقات بازاریابی

 نقش منابع اطالعاتی ثانویه در تحقیقات بازاریابی

 انواع طرح تحقیقات بازاریابی

 های آزمایشی در تحقیقات بازاریابیطرح

 های کیفی در تحقیقات بازاریابیطرح

 گیری در تحقیقات بازاریابی های نمونهروش

 طراحی ابزارهای گردآوری داده  

 تحقیقات بازاریابیسنجش نگرش در 

 هاتجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر یافته

 های تحقیقات بازارنحوه تهیه و ارائه گزارش

 روندهای جاری در تحقیقات بازاریابی

 مباحث ویژه تحقیقات بازاریابی در کسب و کارهای کوچک

 های و مسائل تحقیقات بازاریابی در محیط کسب و کار ایرانچالش
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 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم زشیابی مستمرار

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 (. تحقیقات بازاریابی. ترجمه: کامبیز حیدرزاده و همکاران. کتاب مهربان نشر.0321آکر، دیوید و همکاران  

در حوزه  یواقع ی همراه با مثال ها یابیبازار یقاتدر تحق یو داده کاو یآمار یروش ها یمعرف(. 0321، وحید  تبار ییرضا
 ی.انشگاه علوم اقتصادانتشارات د. بازار( یقاتتحق

 . ترجمه: بهرام خیری. نشر دارلفنون.تحقیقات بازاریابی با رویکرد عملی(. 0321کولب، بونیتا ام  

 بهار تیمورپور. کتاب مهربان نشر.ترجمه: کامبیز حیدرزاده و  تحقیقات بازاریابی.(. 0323مالهوترا، نارش کی  

 . نشر آموخته.تحقیقات راهبردی بازار(. 0320فروزنده، بهمن  

 . نشر دانش نگار.استراتژی بازارشناسی و تحقیقات بازار (.0320قاسمی، سید احمد و آیتی، حمید  

ی. و کشاورز یمحصوالت صنعت بازار یقاتخدمات تحق(. 0321. (یاشتغال دانش آموختگان  جهاد دانشگاه یاریسازمان هم
 ی.اجتماع ینوسسه کار و تامانتشارات م

 انگلیسی:
McQuarrie, E. F. (2015). The market research toolbox: a concise guide for beginners. Sage. 

 Edition. John Wiley & Sons. th10. Marketing Research). 2015R. ( C., Gates, J.McDaniel,  

Malhotra, N. K., Birks, D. F., & Wills, P. (2013). Essentials of marketing research. Pearson Education. 

McGivern, Y. (2013). The practice of market research: an introduction. Pearson Education. 

 rd3. Essentials of Marketing Research). 2012, D. J. (Ortinau, R. P; Bush, M.; WolfinbargerJ. F.; Hair, 

Edition. McGraw Hill Education. 

 

  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Roger+Gates
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Carl+McDaniel%2C+Jr.
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=David%20J.%20Ortinau
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Robert%20P%20Bush
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Mary%20Wolfinbarger
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Joseph%20F.%20Hair,%20Jr.
http://www.mheducation.co.uk/catalogsearch/advanced/result/?authors=Joseph%20F.%20Hair,%20Jr.
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 عملکردمدیریت  -5-4

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت عملکرد

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Performance Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 سال چهارم

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

های مختلف ارزیابی عملکرد در این درس دانشجویان با مسایل مختلف مرتبط با عملکرد و مدیریت عملکرد و همچنین با روش

 شوند.کسب و کارهای کوچک آشنا می

 سرفصل درس

 تعریف عملکرد و مدیریت عملکرد

 ها و کارکردهای مدیریت عملکردویژگی

 مدیریت عملکرد و مزیت رقابتی

 ها و ابزارهای ارزیابی عملکردمدل

 شناسایی معیارهای عملکرد و ارتباط آن با اهداف سازمان

 های کلیدی عملکردشاخص

 های ارزیابی عملکردطراحی برنامه

 فرایند ارزیابی عملکرد

 ، فرآیند، منابع، مالی و ...(ارزیابی عملکرد و ابعاد آن  افراد

 تجزیه و تحلیل عملکرد

 گزارش عملکرد

 بهبود و ارتقاء عملکرد

 ها و مباحث نوین مدیریت عملکردچالش

 مباحث ویژه مدیریت عملکرد در کسب و کارهای کوچک

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 
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 منابع پیشنهادی

 فارسی:

ترجمه: عادل  .مدیریت استراتژیک عملکرد: اندازه گیری و تقویت محرک های ارزش آفرین نامشهود(. 0321مار، برنارد  
 آذر. نشر نگاه دانش.

اه ترجمه: عادل آذر. نشر نگ شاخص که هر مدیری باید از آن اگاه باشد. 72های کلیدی عملکرد: شاخص(. 0321مار، برنارد  
 دانش.

 ی. نشر صفار.ل یچبهروز قلترجمه:  .و سازمان( یمعملکرد  فرد، ت یریتمد (.0323مایکل   آرمسترانگ،

ترجمه: محسن قره خانی و حسین صامعی.  .مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان(. 0323براگ، استیون ام  
 نشر آریانا قلم.

 . ترجمه: محمد زینی. نشر آدینه.بهبود عملکرد کارکنان یدرس برا 21عملکرد:  یریتمد(. 0323بکال، روبرت  

 نشر سخن گستر. مدیریت عملکرد.(. 0323شکاری، غالمعباس  

انتشارات دانشگاه امام   ویراستاری شده(. مدیریت عملکرد: چیستی، چرایی و چگونگی(. 0320رضائیان، علی و همکاران  
 صادق  ع(.

 ی.صنعت یریتسازمان مدیرامی. انتشارات ب ینمحمدحس. ترجمه: سنجش عملکرد یمبان (.0321 ی جر ال هاربر،

 انگلیسی:

Shields, J., Brown, M., Kaine, S., Dolle-Samuel, C., North-Samardzic, A., McLean, P., Plimmer, G. 

(2015). Managing Employee Performance & Reward: Concepts, Practices, Strategies. Cambridge 

University Press. 

Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). Performance management in the public 

sector. Routledge. 

De Waal, A. (2013). Strategic Performance Management: A managerial and behavioral approach. 

Palgrave Macmillan. 

Aguinis, H. (2009). Performance management. Pearson Education. 
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 مدیریت توسعه  -6-4

 عنوان درس به فارسی:
 مدیریت توسعه

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Development Management 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 محیط کسب و کارتحلیل 

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

کارهای کوچک در این  ای و ملی و نقش کسب وبستر محلی، منطقهنشجویان با مفاهیم توسعه در اشنایي دآاین درس زمینه 

کسب و کارهاي محلی همچون کارآفرینی اجتماعی، توسعه  ابزارهایشنا نمودن دانشجویان با آنماید.خصوص را فراهم می

 از دیگر اهداف این درس است.ایي روستکسب و کار و  ، کسب و کارهای خانوادگیخانگي

 سرفصل های درس

  مفاهیم اساسی رشد و توسعه

 توسعهمدیریت  اتنظریالگوها و 

 پایدارمفهوم توسعه 

 نظریات و الگوهای توسعه پایدار

 ریزی توسعههای برنامهنظام

 های توسعه سرمایه انسانیالگوها و شاخص

 نقش کسب و کارهای کوچک در مدیریت توسعه:

 کارآفرینی اجتماعی:

 مفاهیم و نظریات کارآفرینی اجتماعی

 کارافریني اجتماعي الگوهای توسعه

 و توسعه محلي اجتماعی کارافریني 

 فرینآنهادهاي اجتماعي کار

 کسب و کارهای خانوادگی:

 مفاهیم و نظریات کسب و کارهای خانوادگی

 الگوهای توسعه کسب و کارهای خانوادگی

 نقش کسب و کارهای خانوادگی در توسعه محلی

 کسب و کارهای روستایی
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 مفاهیم و نظریات توسعه کسب و کار روستایی

 الگوهای توسعه کسب و کار روستایی

 نقش توسعه کسب و کارهای روستایی در توسعه محلی

 روندهای نو در مدیریت توسعه

 ریزی توسعه در ایران و کشورهای در حال توسعهبررسی و نقد تجارب برنامه

 ها و مسائل خاص مدیریت توسعه در ایرانچالش

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

 انتشارات سمت. های نظری.مدیریت توسعه روستایی: بنیان(. 0321الدین افتخاری، عبدالرضا  رکن

 . انتشارات سمت.توسعه( یتوسعه  تحول سازمان به مثابه استراتژ یریتمد(. 0321محمدزاده، عباس  

 نشر نی. های رشد و توسعه اقتصادی.استراتژی(. 0321یوسفی، محمدقلی  

 انتشارات سمت. توسعه پایدار.(. 0323السادات  زاهدی، شمس

 نشر آیین محمود. های کسب و کار.مدیریت توسعه خوشه(. 0323وحدت، سیاوش  

 . نشر صفار.مدیریت توسعه(. 0322الوانی، مهدی و همکاران  

 . ترجمه: اسماعیل کرمی دهکردی. انتشارات دانشگاه زنجان.درآمدی بر توسعه پایدار(. 0322الیوت، جنیفر  

 . نشر علم.مبانی توسعه پایدار در ایران(. 0322صرافی، مظفر و همکاران  

 . نشر پویندگان پارس.وکار خانوادگیکسب(. 0321زاده، محمدرضا  احمدپور داریانی، محمود و سمیع

 . نشر علم و ادب.مدیریت توسعه(. 0388طالقانی، غالمرضا  

 انگلیسی:

Edition. Pearson Education. nd2. Development: A Cultural Approach Human). 2015J. (Arnett,  

Nada R. Sanders, N. R.; Wood, J. D. (2014). Foundations of Sustainable Business: Theory, Function, 

and Strategy. John Wiley & Sons. 

Edition. Pearson Education. th12Economic Development. ). 2014S. (; Smith, M.Todaro,  

Brooks, A. (2008). Social Entrepreneurship: A Modern Approach to Social Value Creation. Pearson 

Education. 

 

  

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Jeffrey+Arnett&Download=1&SearchTerm=Jeffrey+Arnett
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nada+R.+Sanders
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=John+D.+Wood
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Stephen+Smith&Download=1&SearchTerm=+Stephen+Smith
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Michael+Todaro&Download=1&SearchTerm=Michael+Todaro
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Arthur+Brooks&Download=1&SearchTerm=Arthur+Brooks
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 سیستم های اطالعاتی مدیریت -7-4

 عنوان درس به فارسی:
 های اطالعاتی مدیریتسیستم

 
 عنوان درس به انگلیسی:

Management Information 

Systems 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی فناوری اطالعات

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 درس هدف

 سیستم اطالعات حسابداري،هاي اطالعاتي  انواع سیستمکارکرد  مفاهیم اساسی و انشجویان باآشنا ساختن دهدف اصلی این درس 

سیستم اطالعات بازاریابي، سیستم اطالعاتي برنامه ریزي مواد، سیستم اطالعاتي نیروي انساني، سیستم اطالعاتي مدیریت، 

یستم سسیستم پشتیباني تصمیم گیري، سیستم پشتیباني تصمیم گیري گروهي، سیستم  پشتیباني مدیر عالي، سیستم پشتیباني خبره، 

 است. آنهابکارگیری روه کاري( و نحوه پشتیباني گ

 سرفصل درس

 درآمدي بر مدیریت سیستم هاي اطالعاتي

 روندها در مدیریت و فعالیت هاي سازماني

 کارکردهاي سیستم هاي اطالعاتي

 محیط سیستم هاي اطالعاتي

 اطالعات و دیدگاه هاي سیستمي

 تعریف و انواع اطالعات

 ویژگي هاي اطالعات

 چرخه حیات داده

 اطالعات و سیستم هاي اطالعاتي کامپیوتري

 منابع اطالعات

 کنترل در سیستم ها

 عناصر ضروري کنترل

 سیستم هاي اطالعاتي و کنترل سازماني

 سیستم هاي پردازش داد و ستد

 مدیریت و نیازهاي اطالعاتي

 ساختار سازماني و سیستم هاي اطالعاتي
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 استراتژي هاي پردازش اطالعات

 سیستم اطالعاتي هاینرم افزار

 سیستم هاي پردازش داد و ستد

 م هاي اطالعاتيتانواع سیس

 سیستم هاي پردازش داد و ستد

 سیستم هاي اطالعاتي مدیریت

 ارتباط سیستم اطالعاتي مدیریت  با سیستم پردازش داد و ستد

 گزارش هاي سیستم هاي اطالعاتي

 سیستم هاي اطالعاتي بازاریابي

 هاي اطالعاتي برنامه ریزي موادسیستم 

 سیستم هاي اطالعاتي برنامه ریزي نیروي انساني

 سیستم هاي پشتیباني تصمیم گیري

 سیستم هاي پشتیباني خبره

 سیستم هاي پشتیباني گروه کاري

 های اطالعاتی مدیریتروندهای نو در سیستم

 چکهای اطالعاتی در کسب و کارهای کوهای ویژه سیستممباحث و چالش

 مسائل مدیریت اطالعات در کسب و کارهای ایرانی

 روش ارزیابی

 مدرس( نتخابا به) سایر پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 * *  * 

 منابع پیشنهادی

 فارسی:

. یمفهوم یو طراح یلو تحل یه: تجزیاطالعات یستمهایس یو طراح یلو تحل یهتجز یافتهساخت  یروشها (.0321ذاکری، بتول  

 ی.صنعت یریتسازمان مد

 .انتشارات سمت .(یریتاطالعات مد یستم س یاطالعات یستمتعامل انسان و س(. 0321رضاییان، علی  

 شرن .داکبر مصطفوییس و نییدمجتبی حسیس :ترجمه .سیستم هاي اطالعاتي مدیریت .(0322  الودن، کنت و الودن، جین پریس

 فدک ایساتیس.

 .دانشگاه تهرانانتشارات  .مدیریتدر سیستم هاي اطالعاتي  .(0320  محمودی، سیدمحمود

 انتشارات دانشگاه مازندران. سیستم های اطالعاتی مدیریت.(. 0321مدهوشی، مهرداد  

 ترجمه: امیر مانیان. نشر نگاه دانش. سیستمهای اطالعات مدیریت.(. 0387ابراین، جیمز  
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 انگلیسی:

Kroenke, D. M., & Boyle, R. J. (2015). Using MIS. Prentice Hall. 

Galliers, R. D., & Leidner, D. E. (2014). Strategic information management: challenges and strategies 

in managing information systems. Routledge. 

Rainer, R. K., Cegielski, C. G., Splettstoesser-Hogeterp, I., & Sanchez-Rodriguez, C. (2013). 

Introduction to information systems: Supporting and transforming business. John Wiley & Sons. 

Edition. Prentice  th12), Management Information System. 2012Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon (

Hall.  

McGraw Hill. .Edition th10Management Information Systems.  ),2010Obrien, J. A., Marakas, G. ( 
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 هافنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم -8-4

 عنوان درس به فارسی:
-فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 ها
 

 عنوان درس به انگلیسی:

Systems Analyzing and 

Designing 

 2تعداد واحد: 

 نوع درس

 پایه
 نظری

 دروس پیشنیاز:
 مبانی سازمان و مدیریت

 های اطالعاتی مدیریتسیستم

 عملی

 اصلی
 نظری

 عملی

 32 تعداد ساعت:

 تخصصی
 نظری

 عملی

 نظری اختیاری

 عملی

آموزش تکمیلی 
 عملی:

 ندارد

 سمینار آزمایشگاه کارگاه سفر علمی دارد

 هدف درس

آشنا کردن دانشجویان با ضرورت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم و همچنین شناخت مفاهیم سیستم، تفکر سیستمی، رویکرد 

ها، علوم کنترل و ارتباطات و کاربرد هر یک از آنها در کسب و کارهای کوچک و سرانجام سیستمی، نظریه عمومی سیستم

 باشد.راحی سیستم هدف این درس میآشنایی با  فرایند تجزیه و تحلیل و ط

 سرفصل درس

 هانگاهی کلی بر سیستم

 مبانی سیستم

 علم کنترل و ارتباطات

 سازی الگوی تعاملی آنهاها و سادهشناخت خرده سیستم

 های پویاها در محیطسازوکار تداوم حیات سازمان

 یافته سیستمای بر تجزیه و تحلیل و طراحی نظاممقدمه

 یافته تجزیه و تحلیل و طراحیفنون نظام

 ریزی سیستمطراحی و برنامه

 تعیین نیازمندیهای کاربران

 هاسازی فرایند و دادهمدل

 طراحی مفهومی سیستم

 طراحی مقدماتی سیستم

 طراحی تفصیلی سیستم

 استقرار، ارزیابی و نگهداری سیستم

 هاروندهای جدید تحلیل و طراحی سیستم

 و استقرار سیستم در کسب و کارهای کوچکهای طراحی مسائل و چالش
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