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 اهداف درس:
 )نسبت به خود، کارکنان و سازمان( درك اصول حاکم بر وظایف توسعه ای درك مفهوم اصول مدیریت در سازمان های آموزشی

  مدیران آموزشیدرك اصول حاکم بر وظایف خاص   درك اصول حاکم بر وظایف سنتی مدیران در سازمان های اموزشی
 توانایی تشخيص مشكل سازمان و تجویز راه حل رفع آن مشكل درك اصول حاکم بر وظایف نوین مدیران در سازمان های آموزشی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدريس  شيوه رئوس مطالب موضوع درس

 فعالتدریس  تعریف اصل، مدیریت، آموزش، مدیرآموزش کليات 1جلسه 
 تدریس فعال جایگاه اصول در مدیریت آموزشی جایگاه اصول در مدیریت آموزشی 2جلسه 

 مدیریت آموزشی وظایف سنتی  3جلسه 

  برنامه ریزی
 سازماندهی
 هماهنگی

 تصميم گيری
 رهبری

 ارتباطات

 تدریس فعال

 مدرن مدیریت آموزشیوظایف نوین/ 4جلسه 

 مدیریت دانش
 مدیریت خالقيت و نوآوری

 مدیریت تغيير
 مدیریت اخالق حرفه ای

 مدیریت کيفيت و مسئوليت اجتماعی

 تدریس فعال

 مدیریت برخود وظایف توسعه ای نسبت به خود 5جلسه 
 خودتوسعه ای

 تدریس فعال

 نظام آموزش و یادگيری وظایف توسعه ای نسبت به کارکنان 6جلسه 
 نظام مدیریت استعداد

 تدریس فعال

 نظام جانشين پروری توسعه ای نسبت به کارکنانوظایف  7جلسه 
 نظام انگيزش

 تدریس فعال

 نظام مدیریت عملكرد وظایف توسعه ای نسبت به کارکنان 8جلسه 
 نظام چرخش شغلی

 تدریس فعال

 نظام کارراهه شغلی وظایف توسعه ای نسبت به کارکنان 9جلسه 
 نظام مشاوره و راهنمایی

 تدریس فعال

 اصول نظام جذب و استخدام نسبت به سازمانوظایف توسعه ای  10جلسه 
 نظام مدیریت مشارکتی و کار تيمی

 تدریس فعال

 تدریس فعال سموزش و تدریآ سموزش و تدریآ 11جلسه 
 تدریس فعال انگيزش کارکنان، معلمان و دانش آموزان انگيزش کارکنان، معلمان و دانش آموزان 12جلسه 
 تدریس فعال نامور مربوط به دانش آموزا نمربوط به دانش آموزاامور  13جلسه 

 تدریس فعال عامور مربوط به ارتباط مدرسه و اجتما عامور مربوط به ارتباط مدرسه و اجتما 14جلسه 
 تدریس فعال تسهيالت و تجهيزات موردنياز مدارسمرتبط با امور   تسهيالت و تجهيزات موردنياز مدارسمرتبط با امور  15جلسه 

 تدریس فعال جمع بندی جمع بندی 16جلسه 
 آزمون پايان ترم 17جلسه 
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 )به صورت درصد مشخص گردد(
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 )به صورت درصد مشخص گردد(
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