« دوره مدیریت عمومی »
هذت آهَسػ  90 :رٍس
فصل ايل ” :خالصٍ تاريخي“
 هقذهِ
 هنتت مالعيل
 اًگيشُ ًگبرػ هذيزيت ػلوي
 اصَل هذيزيت ػلوي
 هنبًيغن يب رٍػ اجزاي اصَل هذيزيت
ً برعبيي ّب ٍ هحذٍديت ّبي هذيزيت ػلوي
 تَعؼِ هنتت مالعيل ٍ ثبستبة آى
 هنتت رٍاثظ اًغبًي
 هنتت عيغتن ّبي اجتوبػي
فصل ديم ” :سازمان ي بًريكراسي“
 جْبى عبسهبًي
 تؼزيف عبسهبى
 ثَرٍمزاعي
 هبرمغيغن ٍ ثَرٍمزاعي
 جوغ ثٌذي ًظزات هبرمغيغن
 هبمظ ٍثز ،ثَرٍمزاعي
 هؾخصبت ثَرٍمزاعي
 عبسهبى رعوي ٍعبسهبى غيز رعوي
 عبسهبى رعوي
 عبسهبى غيز رعوي
 خصَصيبت عبسهبًْب غيز رعوي
فصل سًم ” :مكتب سيستم َاي اجتماعي“
 هقذهِ
 تؼزيف عيغتن
 هثبل ثزاي عيغتن ّبي فيشيني
 اًَاع عيغتن ّب
ً بهتغيزّبي عبسهبًي در عيغتن عجيؼي
 خصَصيبت هؾتزك ٍ هْن عييغتن ّب

 هؾخصبت ػوَهي عيغتن ّبي ثبس
 رٍػ عيغتن ّب
 رفتبر عيغتن ّب
فصل چُارم ”تعاريف ي يظايف مذيريت“
 تؼزيف هذيزيت
 ػٌبصز هذيزيت ٍ -ظبيف هذيزيت
فصل پىجم ” :بروامٍ ريسي“
 هقذهِ
 تؼزيف ثزًبهِ ريشي
 عجيؼت ثزًبهِ ريشي
 خصَصيبت تصويوبت هزثَط ثِ ثزًبهِ ريشي
 ثزًبهِ ريشي تبمتيل ٍ اعتزاتضيني
 ثيٌؼ ّبي ثزًبهِ ريشي
 عبسگبري ( تَافق)
 اجشا ثزًبهِ ريشي
فصل ششم ” :سازماوذَي “
 هقذهِ
ً وَدار عبسهبًي
 تقغين مبر ٍ عجقِ ثٌذي اعبعي در عبسهبى
 عجقِ ثٌذي ثز حغت تؼذاد
 عجقِ ثٌذي ثز حغت سهبى
 عجقِ ثٌذي ثز حغت ٍظيفِ هَعغِ
 عجقِ ثٌذي ثز حغت ًبحيِ يب هٌغقِ جغزافيبيي
 عجقِ ثٌذي ثز اعبط هحصَل
 عجقِ ثٌذي ثز حغت ارثبة رجَع يب هؾتزي
 عجقِ ثٌذي ثز اعبط اٍلَيت ثبسار
 عجقِ ثٌذي ثز حغت فزآيٌذ
 عبخت عبسهبى هبتزيغي ٍ پزٍصُ اي


 هحغٌبت ٍهؼبيت تقغين مبر

 ؽٌبخت ٍ تؼزيف رّجزي

 اًتخبة يل عبختبر عبسهبًي

ً قؼ ٍ ٍظيفِ رّجزي

 حيغِ هذيزيت يب مٌتزل

 خصَصيبت هَرد اًتظبر در رّجزي

 علغلِ هزاتت

 هجبًي قذرت رّجز

 صف ٍ عتبد

 عجل ّبي هختلف رّجزي

 صف ٍ ٍظبيف آى

ً ظزيِ ّبي رّجزي

 عتبد ٍ ٍظبيف آى

 ػَاهل هَثز در تؼييي راثغِ ثيي عجل رّجزي ٍ مبرايي

 اًَاع عبسهبًْبي صف ٍ عتبد

 رّجزي هغيز ّ -ذف ثِ ػٌَاى يل ًظزيِ ٍضؼيتي

 عبساى صف ٍ عتبد

فصل وُم ” :وظارت ي كىترل “

 اًَاع عتبد
 رٍاثظ ثيي صف ٍعتبد

 تَضيح ٍ تؼزيف
 هزاحل مٌتزل

 ثْجَد رٍاثظ صف ٍعتبد

 رٍؽْبي مٌتزل

فصل َفتم ”:تاميه ويريي اوساوي “

 مٌتزل تَعؼِ ثَدجِ

 هقذهِ

 تجشيِ ٍ تحليل ًقغِ عز ثِ عز

 تؼزيف

 مٌتزل اس عزيق گشار ّبي آهبري

 اعتفبدُ اس رٍػ عيغتن ّب در تبهيي ًيزٍي اًغبًي

 تجشيِ ٍ تحليل ًغجتْبي هبلي ٍ مبرثزد آًْب

 اعتفبدُ اس رٍػ عيغتن ّب در اًتخبة هذيزاى

 رٍػ ّبي مٌتزل درهبًي

 هْبرت ّب ٍ خصَصيبت فزدي هَرد ًيبس هذيزاى

ً وَدار گبًت

ّ وبٌّگي ثيي صالحيت ّبي هذيز ٍ ًيبسّب

 في ثبسًگزي ٍ ارسؽيبثي ثزًبهِ (في ثبسًگزي ٍ ارسؽيبثي
ثزًبهِ () PERT

 هؾنل ارسيبثي هذيزيت

 ػٌبصز ؽجنِ پزت

 فزآيٌذ اًتخبة
 اًتخبة هؼيبر ارسيبثي
فصل َشتم َ ” :ذايت ي رَبري“
 هقذهِ
ّ ذايت ٍ رّجزي
 ارتجبعبت
 تؼزيف ٍ ؽٌبخت ارتجبعبت
 ػَاهل رٍاًؾٌبعي در ارتجبعبت
 ػالئن در ارتجبعبت
 ؽجنِ ارتجبعبت ( اًگبرُ ّب )
 اًگيشػ
 هقذهِ
ً ظزيِ هبري
 تئَري  ٍ Xتئَري Y
 ظَْر رّجزي ٍ اّويت آى

 رٍػ هغيز ثحزاًي ( عي پي ام )
 فصل دَم ” مباوي كسب ي كار “
 راّجزدّبي هٌبثغ اًغبًي ثزاي هَفقيت
 راّجزدّبي تبهيي الشام ٍ تؼْذ ًغجت ثِ تحَل
 تلفيق تَعؼِ هٌبثغ اًغبًي ٍ راّجزد مغت ٍ مبر
 تذٍيي يل دعتَر مبر جذيذ تَعؼِ
ً تيجِ گيزي -اّذاف راّجزدي ثزاي هذيزيت هٌبثغ اًغبًي
 هقذهِ
 هبّيت تصوين گيزي
 لـشٍم تصوين گيزي
 اّويت تصوين گيزي
 هذل ّبي تصوين گيزي
 هغئلِ حل هي مٌين يب تصوين هي گيزين ؟
 چگًَِ ثِ ٍجَد هغئلِ پي هي ثزين ؟





















جغتجَ ثزاي يبفتي راُ حل
ػَاهل هؤثز در جغتجَ
ًبتَاًي در اًتخبة راُ حل صحيح
ًَع جغتجَ ثغتگي ثِ ًَع هغئلِ دارد
هفَْم ػقاليي ٍ مبرثزد آى در تصوين گيزي
ًقؼ ؽخصيت در تصوين گيزي
ًقؼ ارسؽْـب در تصوين گيزي
تضبدّبي ارسؽي
اًَاع ؽخصيت ٍ اثزات آى در تصوين گيزي
ًقؼ هحيظ در تصوين گيزي
عجقِ ثٌذي هحيظ
هحيظ ػوَهي
هحيظ اختصبصي
تصوين گيزي  ،پلي هيبى عبسهبى ٍ هحيظ
هحيظ ،ػبهل ًبهؼلَم در تصوين گيزي
اًَع هحيظ
ًقؼ اعالػبت در تصوين گيزي
حجن اعالػبت هَردًيبس ثزاي تصوين گيزي
اعتزاتضي ّبي عبسهبى در هقبثلِ ثب ًبهؼلَهي ّبي هحيظ





















اعتزاتضي ًَع اٍل
اعتزاتضي ًَع دٍم
اعتزاتضي ًَع عَم
اعتزاتضي ًَع چْبرم
عيغتن ّبي اعالػبتي هذيزيت
ايجبد عيغتن اعالػبتي هذيزيت در عبسهبى
تصوين گيزي در ثحزاى
هبّيت تصوين گيزي در ؽزايظ ثحزاًي
هؾنالت اجزا تصوين
تَصيِ ٍ دعتَرّبي ثزاي رٍيبرٍيي ٍ دفغ ثحزاى
ًقؼ هؾبرمت در تصوين گيزي
ريؾِ ّبي هؾبرمت
پيؼ ؽزعْبي السم ثزاي هَفقيت در هؾبرمت
هشايبي هؾبرمت
هحذٍديتْبي هؾبرمت
ًتيجِ گيزيْبيي درثبرُ هؾبرمت
تصوين گيزي گزٍّي
هقبيغِ تصوين گيزي گزٍّي ثب تصوين گيزي اًفزادي
ً 101نتِ درتصوين گيزي اثز ثخؼ

ابسارَاي آمًزشي  :دٍ جلذ جشٍُ آهَسؽي  ،دٍ ػذد فيلن آهَسؽي  ،دٍ ػذد  CDصـَتي آهَسؽـي  ،ثْـزُ هٌـذي اس تـين
اعتبداى راٌّوب ثِ هذت  3هبُ ،هؾبٍرُ رايگبى اس مليٌيل هـذيزيت .ػضـَيت درجـبهغ تـزيي عـبيت متـبة هـذيزيت ايـزاى
. www.irannetbook.com

وحًٌ ثبت وام  :مليِ داٍعلجبى ؽزمت در دٍرُ هذمَر السم اعت ٍجِ هزثَط ثِ ثجـت ًـبم را (هجلـ  3/000/000ريـبل ثـب
احتغبة  %9ارسػ افشٍدُ ) ثِ حغبة  0101570622004ثبًل صبدرات ثٌبم هَعغِ هذيزيت ٍ رّجـزي ايزاًيـبى ٍاريـش ٍ
اصل يب مپي رعيذ ثبًني را ّوزاُ ثب فزم تنويل ؽذُ ثجت ًبم ثِ يني اس دفبتز هَعغِ ارعبل ًوبيٌذ .

دفاتر ثبت وام :

www.leadership-2000.com

تْزاى  :تلفنظ 021 - 88970849 -50 - 88983781 -2 :
اصفْبى  :تلفنظ 031 - 32228194 -32205939-32230750 -2 :

E-mail:Info@leadership-2000.com

 هقذهِ
 تبريخچِ هذيزيت اهَر مبرمٌبى ٍ هٌبثغ اًغبًي
ٍ ظيفِ ّب ٍ فؼبليتْبي هذيزيت اهَرمبرمٌبى

