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 HITدانشجویان  :فراگیران - پیش نیاز:
 الهه ناصری نژاد – مصطفی جهانگیرمشخصات استاد درس: 

 16تا  8هارشنبه از ساعت چشنبه تا ساعات حضور: 
 mjahangir@varastegan.ac.irپست الکترونیکی:  آدرس

  کلی: هدف 
 آشنایی با اصول مدیریت فردی و سازمانی

  :)با تعیین میزان نمره هر آیتم( شیوه ارزشیابی
 کالسی و پروژه های تمرینات

 آزمون پایان ترم
 کالسی مشارکت و فعالیت های

  اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب   تاریخ جلسه

1  
 بیان طرح، اهمیت، اهداف و برنامه های درس

 Job) یشغل یو خودآگاه هاتیاولو ق،یعال
Awareness) 

آشنایی با اهداف درس و  افزایش خودآگاهی 
 شغلی

 فارسی و انگلیسی CVو  Resumeنگارش  CVو  Resume نگارش  2

 توانایی انجام مصاحبه شغلی موفق   (Job Interview) یمصاحبه شغل  3

 آشنایی با عالیق و استعدادهای شغلی (Job Talent) یشغل یابیاستعداد  4

 آشنایی با نحوه تفکر سیستمی (System Thinking) یستمیتفکر س  5

 (Ideation & Creativity) تیو خالق یپرداز  دهیا  6
ایده پردازی و تقویت  آشنایی با روش های

 خالقیت

 Negotiationو اقناع مخاطب ) یرگذار یمذاکره، تاث  7
& Persuasion) 

 آشنایی با تکنیک های مذاکره و اقناع مخاطب

 (Personal Brandingبرندسازی فردی )  8
آشنایی با روش های برندسازی فردی و توسعه 

 برند شخصی
 توانایی نگارش طرح کسب و کار (Business Planطرح کسب و کار )  9

 (Business Modelsمدل های کسب و کار )  10
آشنایی با انواع مدل های کسب و کار و 

 انتخاب مناسبترین مدل
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11  
سازماندهی، نمودار سازمانی، شرح شغل، حیطه 

 (Organizingنظارت، قدرت و اختیار )
آشنایی با انواع مفاهمی سازماندهی و انواع 

 ساختارهای سازمانی و نحوه نگارش شرح شغل 
 آشنایی ویژگی ها و مهارت های موردنیاز رهبر (Leadershipرهبری )  12

13  
ارتباطات سازمانی و مکاتبات اداری 

(Organizational Communications &  
administrative correspondence) 

با ارتباطات سازمانی و نحوه نگارش  آشنایی
 مکاتبات اداری

 (Future Study) یپژوه ندهیآ  14
شناخت روندها و تحوالت آینده با تاکید بر 

 آینده فناوری اطالعات سالمت

 Emotional) 1در زندگی و محیط کار  یجانیهوش ه  15
Intelligence) 

شناخت مولفه های هوش هیجانی در زندگی و 
 محیط کار و نحوه تقویت آن 

16  
 2در زندگی و محیط کار  یجانیهوش ه
(Emotional Intelligence) 

شناخت مولفه های هوش هیجانی در زندگی و 
 محیط کار و نحوه تقویت آن 


