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3مریم غنوي

 پذیرفته ارزشی نظام یک مبناي بر 2 انسانی و مادي منابع کارآمد و موثر کارگیري به فرآیند1

 طریق از 3 که است شده

  برنامه ریزي،

  سازماندهی،

  امکانات، و منابع بسیج

  و هدایت،

  عملیات کنترل

.می گیرد صورت ،شده تعیین اهداف به دستیابی براي 4

آموزش مدیریت

4مریم غنوي
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1394/9/13

سازمان 

5مریم غنوي

کارآفرینی -1یهشکل گیري اول -2رسمیت -3پیچیدگی -4افول -5

بحران رهبري

استقاللبحران 

کنترلبحران 

تشریفات زاید اداريبحران 

بعديبحران 
بزرگ

کوچک

اندازه
سازمان

کمزیاد عمر سازمان

.می کنند همکاريمعینی  اهدافکه براي تحقق مجموعه اي از افراد عبارت است از 

رشدمراحل 

سازمان ها 

سطوح مدیریت در سازمان

بیشتر  پرمشغله، تنظیم برنامه هاي جامع و بلندمدت، گذراندن•

.وقت با مدیران هم سطح یا افراد خارج سازمان

 ه هايبرنام تنظیم دیگر، سطح دو واسط حلقه•
 در قتو بیشتر گذراندن میان مدت، و عملیاتی
.مکاتبه و مطالعه و همکاران، با جلسات

  وقت آنی، مسائل فصل و حل•

  زي،برنامه ری و مطالعه براي کمی

.کنانکار با وقت بیشتر گذراندن

6مریم غنوي

مهارت هاي سه گانه مدیران

7مریم غنوي

ادراکی

انسانی

فنی

مدیران عالی

مدیران میانی

مدیران عملیاتی

ازمانعوامل تعیین کننده موفقیت مدیر در س

8مریم غنوي

انمیزان تطابق تونایی ها، مهارت ها، نگرش ها و انگیزه هاي افراد با شغل آن

نحوه ارزیابی مقام هاي مافوق و میزان همکاري کارکنان

نحوه رویارویی با فرصت ها و محدودیت هاي پیش بینی نشده
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کارآفرینی

.آنها راختیا در موجود منابع گرفتن نظر در بدون افراد وسیله به فرصت ها شکار فرایند

9مریم غنوي

انواع رویکردهاي کارآفرینی

فرآینديمحتوایی

 ري هايفناو و ،فعالیت ها محصوالت، سازمان، یک داخل در که کسی :سازمانی کارآفرین
.می رساند بهره برداري به و کرده کشف را جدید


