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  76-77 دٍمًيوسال      اصَل ترًاهِ ریسی تْذاشتیهؼرفی درس 

 تْذ اشت ػوَهی گرٍُ آهَزشی :  تْذاشتداًشکذُ : 

  6پيَستِ ترم  تْذاشت ػوَهیکارشٌاسی  رشتِ ٍ هقطغ تحصيلی :٭ اصَل ترًاهِ ریسی تْذاشتی      ًام ٍ شوارُ درس:٭

 تْذاشتداًشکذُ  ری:هحل ترگسا٭ 10-12شٌثِ یکرٍز ٍ ساػت ترگساری: ٭

 ٍاحذ 2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ )ًظری/ػولی( : ٭

 درٍس پيش ًياز:٭

  تلفي ٍ رٍزّای تواس:٭ دکتر الِْ تَسلی ًام هسٍَل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داًشکذُ تْذاشت، گرٍُ تْذاشت ػوَهی آدرس دفتر :٭

 

 ّذف کلی درس:٭

 یٍ شاثکِ ّاا   یدرهااً  یتْذاشت یّا ستنيدر س یسیٍ ًحَُ ترًاهِ ر یدرهاً یتْذاشت یهراقثتْا تیریٍ هذ یسیل  ترًاهِ راصَ تا اىیداًشجَ ییآشٌا

 یدرهاً یتْذاشت

 آشٌایی داًشجَیاى تا: اّذاف اختصاصی درس:٭

 هفاّين ترًاهِ ریسی ٍ ترًاهِ ریسی تْذاشتی-1

 یت ّای آىدضرٍرت ترًاهِ ریسی، هحاسي ٍ هحذٍ-2

  لف ترًاهِ ریسیًظام ّای هخت-3

 ٍیژگی ّای ترًاهِ ریسی هٌاسة ٍ هطلَب-4

 هراحل هختلف ترًاهِ ریسی  -5

 پيگيری، پایش ٍ کٌترل-6

 ارزشياتی ًْایی-.7
 

صَرتی کِ هطالؼِ  در -)ػٌَاى کتاب ، ًام ًَیسٌذُ ، سال ٍ هحل اًتشار، ًام ًاشر، شوارُ فصَل یا صفحات هَرد ًظر در ایي درس هٌاتغ اصلی درس٭

 ّوِ کتاب یا ّوِ هجلذات آى تِ ػٌَاى هٌثغ ضرٍری ًثاشذ(  

 ترًاهِ ریسی در ارایِ خذهات سالهت هحوَد ًکَیی فر  -1

 تشارتاًتشارات آرر ٍ ّوکاراى،  یترجوِ دکتر فرتذ ػثاد ،یتْذاشت یسیاصَل ترًاهِ ر -2
 

 تی :ًحَُ ارزشياتی داًشجَ ٍ تارم هرتَط تِ ّر ارزشيا٭

 الف( در طَل دٍرُ)کَئيس، تکاليف،اهتحاى هياى ترم...(

 ًورُ کَیيس  1 تارم:

 ب( پایاى دٍرُ

 ًورُ ًَشتي ترًاهِ ترای یک هشکل تْذاشتی 7 ًورُ پایاى ترم،  10 تارم:

 سَر ٍ فؼاليت در کالضًورُ ح 2 سياست هسٍَل دٍرُ در هَرد ترخَرد تا غيثت ٍ تاخير داًشجَ در کالس درس:٭
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زیر

آمادگی الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتش تَسلی هطاسکت دس کالس
ٍ  هفاّين ٍ تؼاسیف، اغَل ٍ کاسکشدّاي ساصهاى ٍ هذیشیتآضٌایی تا 

 سطَح هختلف هذیشیتٍجِ افتشاق هياى 
23-21  2 

 هطاسکت دس کالس
 دکتش تَسلی

ٍ کاستشد آى دس  یتْذاضت يضیٍ تشًاهِ س يضیتشًاهِ س نيهفاّآضٌایی تا 

 ًظام تْذاضتی ٍ سالهت
23-21  3 

 هطاسکت دس کالس
 دکتش تَسلی

 آى يّا تیهحاسي ٍ هحذٍد ،يضیضشٍست تشًاهِ س

 اّذاف ٍ تيٌص ّاي تشًاهِ سیضي
23-21  4 

 هطاسکت دس کالس
 دکتش تَسلی

 يضیهختلف تشًاهِ س يًظام ّا

 سطَح ًاحيِ اي، هٌطقِ اي ٍ هلی تشًاهِ سیضي
23-21  5 

 هطاسکت دس کالس
 دکتش تَسلی

 ٍیژگی ّاي یک تشًاهِ سیضي هٌاسة ٍ هطلَب

 آضٌایی تا هشاحل کلی تشًاهِ سیضي
23-21  6 

 7  21-23 ، تاکتيکی ٍ ػولياتیکیاستشاتژ يضیتا تشًاهِ س ییآضٌا دکتش تَسلی هطاسکت دس کالس

 هطاسکت دس تحث

ًَضتي تشًاهِ تا تَجِ 

 تِ هطالة گفتِ ضذُ

 دکتش تَسلی

 ضشٍع ًَضتي تشًاهِ تشاي یک هطکل تْذاضتی هْن 

چگًَگی ًَضتي هقذهِ دس خػَظ تشًاهِ، تؼشیف تستش هطکل، رکش 

سألِ، هشٍسي تش هطالؼاتی هطخػات جوؼيتی ًاحيِ هَسد ًظش، اّويت ه

 کِ تاتحال دس خػَظ اى هطکل اًجام ضذُ است.

23-21  8 

 هطاسکت دس تحث
 دکتش تَسلی

ضٌاخت تؼييي کٌٌذُ ّاي هطکل اػن اص سفتاسي ٍ غيش سفتاسي، 

 هحيطی، اجتواػی، سياسی، فشٌّگی، فشدي ٍ ضخػيتی، فٌی ٍ ...
23-21  9 

ًَضتي تشًاهِ تا تَجِ 

 ضذُفتِ گ تِ هطالة
 دکتش تَسلی

 ، )ًقاط قَت،ضؼف، فشغت ّا ٍ تْذیذّا( SWOTتحليل 

 ضٌاخت جاهغ ػَاهل فَق، آٍسدى هثال 
23-21  : 

 هطاسکت دس تحث
 دکتش تَسلی

 تؼييي اّذاف )کلی، اختػاغی(، ًياصّا ٍ اٍلَیت ّا

 آضٌایی تا ًياصسٌجی ٍ رکش چٌذ ًوًَِ اص سٍش ّاي اًجام ًياصسٌجی
23-21  21 

تشًاهِ تا تَجِ ًَضتي 

 تِ هطالة گفتِ ضذُ
 دکتش تَسلی

تؼييي ساّثشدّا، اتضاس ٍ ٍسایل تشاي حل هطکل ٍ اًجام هٌاسة تشًاهِ 

 تِ تفکيک اّذاف
23-21  22 

 هطاسکت دس تحث
 23  21-23 چگًَگی اًتخاب تْتشیي ساّثشد یا ساّثشدّا تشاي حل هطکل تْذاضتی دکتش تَسلی

ًَضتي تشًاهِ تا تَجِ 

 طالة گفتِ ضذُتِ ه
 24  21-23 چگًَگی صهاًثٌذي اجشاي تشًاهِ ٍ تؼييي تَالی فؼاليت ّا  دکتش تَسلی

 هطاسکت دس تحث
 دکتش تَسلی

 تياى کوی تشًاهِ ّا ٍ تخػيع هٌاتغ ٍ تَدجِ

 ساّثشدّاي جزب سشهایِ ٍ هطاسکت سایش افشاد ٍ ساصهاى ّا 
23-21  25 

ًَضتي تشًاهِ تا تَجِ 

 ضذُتِ هطالة گفتِ 
 26  21-23 آضٌایی تا هفاّين پيگيشي، پایص، کٌتشل ٍ ٍجِ افتشاق هياى آى ّا دکتش تَسلی

 هطاسکت دس تحث
 دکتش تَسلی

آضٌایی تا اسصضياتی ٍ اغطالحات کاسآیی، ّضیٌِ اثش تخطی، ّضیٌِ تْشُ 

 دّی
23-21  27 

ًَضتي تشًاهِ تا تَجِ 

 دکتش تَسلی تِ هطالة گفتِ ضذُ

 تِ ٍیژُ هشاحل تشًاهِ سیضي هشٍسي تش هطالة

پاسخ تِ سؤاالت تاقی هاًذُ داًطجَیاى دس خػَظ هطالة گفتِ ضذُ ٍ 

 تْذاضتی ػولياتی ًَضتي تشًاهِ

23-21  28 

 

 حضَس دس کالس، هطاسکت دس فؼاليت ّا ٍ تحث ّاي کالسی هْن تلقی هی ضَد.

 تْذاضتی یک ضشٍست هحسَب ضذُ ٍ اسایِ آى دس پایاى تشم الضاهی است. ػولياتی ًَضتي تشًاهِ

 


