تعریف

ایه ديرٌ تاعىًان « ديرٌ مذیریت فرَىگی» یک ديرٌ کارتردی ترای طالب خارجی تلىذ مذت تا
َذف ترتیت مذیران فرَىگی در عرصٍ تثلیغ در طًل یک ترم ي حذيد  84ساعت آمًزشی تراتر تا 3
ياحذ ( َر ياحذ  61ساعت) می تاشذ  .دريس در سٍ تخش پیش ویاز  ،وظری ي مُارتی ارائٍ خًاَذ
شذ .
اهداف دوره
هدف کلی

ترتیت مذیران فرَىگی
اهداف شناختی

 آشىائی تا اصًل ي شیًٌ َای مذیریت فرَىگی
 آشىائی تا مًلفٍ َای مذیریت فرَىگی
 آشىائی تا مشخصٍ َای مذیریت فرَىگی
 آشىائی تا مُارتُای مذیر فرَىگی
 آشىائی تا آسیة َای عرصٍ مذیریت فرَىگی
 آشىائی تا راَکارَای مقاتلٍ تا آسیة َای مذیریت فرَىگی
اهداف مهارتی

 وُادیىٍ کردن مُارتُای مذیر فرَىگی در افراد
 تکارگیری اصًل ي مثاوی مذیریت فرَىگی در مًقعیت عمل
 تکارگیری راَکارَای مقاتلٍ تا آسیة َای مذیریت فرَىگی در مًقعیت عمل

برنامه آموزشی

تروامٍ َای آمًزشی در سٍ تخش پیش ویاز  ،وظری ي مُارتی ارائٍ خًاَذ شذ  .عىايیه دريس پیش
ویاز ،وظری ي مُارتی تصًرت زیر می تاشذ .
ػٌَاى درس

ردیف

آشنائی با اصول و مبانی مدیریت
1

 کلیات مذیریت
 اصول و مبانی مذیریت اسالمی در نامه حضرت علی

-

8

1

-

 اصول مذیریت فرهنگی

-

2

 مشخصه های مذیران فرهنگی

-

2

 مهارتهای الزم برای مذیریت فرهنگی

-

2

-

4

-

2

-

4

1

-

 روانشناسی ارتباطات

-

11

 برنامه های فرهنگی

-

6

مدیریت فرهنگی

 آسیب شناسی و راهکارهای مقابله با آن در مذیریت
 عناصر مذیریت فرهنگی
 فعالیتهای فرهنگی
دروس مهارتی
3

1

16

8

( ع ) به مالک اشتر نخعی

2

ٍاحذ ساػت ًحَُ اجزا

هجوَع ساػت

3

48

كالسي
كالسي

ًشست ّای علوی ،فزٌّگی
1

آشٌایي تا هْذٍیت

2

تاریخ ادیاى اتزاّیوي

3

ًقذ ٍ تزرسي ٍّاتیت

4

آشٌایي تا سیزُ شْذا

5

آشٌایي تا سثک سًذگي اسالهي

6

جایگاُ اّل تیت در قزاى

7

آشٌایي تا جٌگ ًزم

8

آشٌایي تا جزیاًْاي تکفیزي

9

آشٌایي تا تاریخ تحلیلي صذر اسالم

11

تثلیؾ در فضاي هجاسي

11

آشٌایي تا دستاٍردّاي اًقالب اسالهي

12

آشٌایي تا اًذیشِ ّاي اهام ٍ هقام هؼظن رّثزي

13

آشٌایي تا ػقایذ اسالهي

14

آشٌایي تا تاریخ ٍ توذى ایزاًي اسالهي

بزًاهِ ّای ایزاى شٌاسی
هقصد

ًحَُ شزکت

1

هشْذ هقذس

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

2

تْزاى

تا ّشیٌِ هَسسِ

3

اصفْاى

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

4

گزگاى

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

5

كاشاى

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

6

كْک

در صَرت تاهیي ّشیٌِ( اس سَي فزاگیزاى ،راتط ٍ یا ًوایٌذگي)

باسدید اس اهاکي
اهاكي سیارتي

حزم حضزت هؼصَهِ ،هسجذ هقذس جوکزاى ،اهاهشادُ هَسي هثزقغ ،گلشار شْذا ،هؼجزُ قزاًي ،اهاهشادگاى قن

تزخي اس اهاكي

تیت الٌَر ،تیت حضزت اهام خویٌي ،هذرسِ فیضیِ ،تیوچِ تاسار ،هَسُ آستاًِ ،تپِ قلي درٍیش ،خاًِ هالصذار،هسجذ

تاریخي

اهام حسي ػسکزي ٍ خاًِ ّاي تاریخي

تزخي اس اهاكي
ػلوي ٍ تحقیقاتي

هزكش تحقیقاتي كاهپیَتز ًَر ،كتاتخاًِ آیت اهلل هزػشي ًجفي ،داًشگاُ هجاسي ،هَسُ احکام ،داًشگاُ ادیاى ٍ
هذاّة ،هَسسِ اسزا ،اًتشارات الوصطفي ،اًتشارات اًصاریاى (كتة ؿیز فارسي) ،هزكش فقْي ائوِ اطْار ،داًشکذُ
ػلَم حذیث ،رادیَ هؼارف ،هجوغ جْاًي اّل تیت ،هجوغ تقزیة هذاّة اسالهي  ،شثکِ ّاَّارُ ّاي ّذّذ ،شثکِ

قن

هاَّارُ اي الکَثز ،جاهؼِ القزاى كزین ٍ هَسسات تیي الوللي قزاى  ،دادگستزي ،كتاتخاًِ تخصصي تاریخ ،تٌیاد ًْج
الثالؿِ......ٍ ،
تزًاهِ ّاي

تَستاى ًزگس(ٍیژُ تاًَاى) ،فَتسال ،تا تَستاى ّاي قن ،هجتوغ ٍرسشي ٍ تفزیخي رًگیي كواى(اخذ ّشیٌِ) ،كَُ خضز

تفزیحي
دیذار تا ػلوا

آیت ػظام هکارم شیزاسي ،سثحاًيًَ ،ري ّوذاًي  ،جَادي آهلي ،شاّزٍدي ،تسخیزي ،حسیٌي تَشْزي ،سیذ كاظن
حایزي  ،حکین ،ػلَي تزٍجزدي  ،خزاسي  ،ػلَي گزگاًي ،اراكي ،اػزافيّ ،ادٍي تْزاًي ،طثسي..... ٍ ،

تزًاهِ ّاي ٍیژُ

هحفل قزاًي  ،جلسِ ّفتگي قزاى كزین ،حلقِ ّاي هؼزفت  ،جلسات پزسش ٍ پاسخ آساد تا حضَر اساتیذ ،هساتقات

اهاكي سیارتي

حزم شاُ ػثذالؼظین حسٌي ،حزم اهام خویٌي ،تْشت سّزا

اهاكي تاسدیذي

جواراى ،هَسُ ػثزت ،تزج هیالد ،هَسُ دفاع هقذس ،پارک في آٍري

اهاكي سیارتي

حزم اهام رضا ،خَاجِ اتاصلت ،هشار شْذا

هشْد

تزًاهِ ّاي

بزًاهِ ّای هَسسسِ :هَسّاي آستاى قذس ،ؿذاي تثزكي حزمً ،شست هشْذ شٌاسي ٍ سیزُ اهام رضا ،كتاتخاًِ

هقدس

تاسدیذي ٍ ..

آستاى قذس ،تیت ٍ سادگاُ هقام هؼظن رّثزي ،جلسِ شثي تا خاطزُ تا رسهٌذگاى دفاع هقذس،

کاشاى

اهاكي سیارتي

هشْذ اردّال

اهاكي تاسدیذي

آتشار ًیاسز ،گالتگیزي ،تاؽ فیي  ،تپِ ّاي تاریخي سیلک ،هذارس ،تاسار ٍ هساجذ تاریخي ،آشٌایي تا خاًِ ّاي

تْزاى

بزًاهِ ّای اختیاری با اخذ ّشیٌِ :هَسُ ٍ قثز فزدٍسي ،هَجْاي آتي ،كَُ سٌگي ،پارک ٍحذت ،هَسُ ًادري ٍ ....

تاریخي
اصفْاى

اهاكي تاسدیذي

کْک

هکاى تاسدیذ

هیذاى ًقش جْاى ،هسجذ شیخ لطف اهلل  ،هسجذ تارتخي حکین ،تاؽ پزًذگاى ،ؿذاي سٌتي اصفْاى  ،هٌارجٌثاى ،تخت
فَالد ،ػوارت ػالي قاپَ ،تاسار تاریخي  ،صٌایغ فَالد
استفادُ اس هٌاطق ییالقي قن ،تاسدیذ اس هٌشل هالصذرا ،آشتایي تا تاریخ  4111سالِ قن ،سیارت اهاهشادُ گاى ،ؿذاي هحلي

-

بزخی اس بزًاهِ ّای فزٌّگی بز اساس سطح ٍ ًیاس دٍرُ ٍ با تَجِ بِ سهاى بزًاهِ ّای دٍرُ اًجام هی پذیزد.

-

اس پیشٌْادات فزاگیزاى ٍ رابطیي دٍرُ ٍ یا ًوایٌدگی در خصَص بزًاهِ ّای فزٌّگی استقبال هی شَد.

