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شیوه ی ارزیابی دانشجویان 

نمره 14امتحان نهایی معدل با . 1

نفره 4و حداکثر 123نمره در غالب گروه های 3.5ارائه کالسی 2

نمره 3.5امتحان نیم ترم . 3

نمره3از استراتژیک پلن  نمونه ارائه یک . 4

صفحه از مقاله ارسالی 10تا 7نمره 3.5تا 3ترجمه متون  . 5
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منابع درسی

دکتر سید محمد اعرابی خرید و همراه داشتن کتابمدیریت استراتژیکدستنامه .1

.  استالزامی 

تر محمد ترجمه دکتر سید محمد اعرابی  و دک-مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید. 2

2009نسخه -تقی زاده
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های ارتباطیراه

Mani_shojaie@yahoo.com

Mshojaie.com

@inn_mind
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عناوین کارهای کالسی 
:دادکه می توان به عنوان کار کالسی ارائه هایی عناوین کتاب*

یاسمن فرا شاهیان -مدیریت استراتژیک صنعتی. 1

مدیریت با نگاهی کاربردی به برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای: مدیریت استراتژیک. 2

PDCAمشارکتی و چرخه 

رضا مهربان: پدیدآورنده

مدیریت استراتژیک پیشرفته. 3

زادهیوسف بیگ : پدیدآورنده
www.mshojaie.com

http://www.adinehbook.com/gp/product/9648907810/ref=sr_1_1000_5/191-4285956-9213318
http://www.adinehbook.com/gp/product/6008038576/ref=sr_1_1000_19/191-4285956-9213318


عناوین کارهای کالسی 
مبانی مدیریت استراتژیک. 4

جان. جفری هریسون، کارن اچ: پدیدآورنده

1394-مهکامه : ناشر

نیاز استآنچه برای طراحی و تدوین استراتژی بازاریابی: استراتژی بازاریابی محصول. 5
(ویراستار)سیدمحمد میرجوادی، رضا ابیاک، سمیه ده حقی : پدیدآورنده

راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی در عمل: جاری سازی استراتژی. 6
مجتبی لشکربلوکی: پدیدآورنده
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http://www.adinehbook.com/gp/product/9642827367/ref=sr_1_1000_37/191-4285956-9213318
http://www.adinehbook.com/gp/product/9645938039/ref=sr_1_1000_11/191-4285956-9213318
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عناوین کارهای کالسی 
کتاب برتر در زمینه استراتژی75چکیده : برداشت75استراتژی در . 7

علیرضا جاللی فراهانی: پدیدآورنده
1394–ابوعطا : ناشر

استراتژی موثر. 8
(مترجم)دانشکده بازرگانی هاروارد، سیمین موحد : پدیدآورنده

–ایران بان : ناشر

توسعه و ترویج استراتژی های اثربخش: استراتژی ساز. 9
استیون کامینگز، دانکن آنگوین: پدیدآورنده

روش های تجزیه و تحلیل محیط سازمان. 10
احمد شاکری، حسین رضایی دولت آبادی: پدیدآورنده
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55قرآن کریم، سوره ی یوسف 

ریت و این آیه داللت بر این است که دانش و توان، دو شرط اساسی برای مدیدر *

و تصدی امور ذکر شده و همچنین نشان می دهد که تعهد بدون تخصص و دانش

.نیز تخصص و دانش نیز بدون تعهد کار ساز نیست
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رَ ٬َمْن أََخذَ بِاْلَحْزِم اْستَْظَهرَ  .َمْن أَضاَع اْلَحْزَم تََهوَّ

ه هر که دوراندیشی پیشه کند، پشت گرمی پیدا می کند و آن ک

.دوراندیشی را کنار بگذارد، بی پروا گردد

.ال َخْيَر فِي َعْزٍم باِل َحْزمٍ 

.خیری نیست٬در تصمیمی که با دوراندیشی همراه نباشد

( :ع)حضرت علی 

(10682ُغَرُرالِحَكم َو ُدَرُرالَكِلم ، ص ح )

( :ع)حضرت علی 

(7914و 7913ص ح غُرَرُالحِكَم وَ دُرَرُالكَلِم ، )
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