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  طرح درس ساالنه مدیریت تولید 

 ساعت 7تدریس در هفته:         نام هنرآموز:      711112نام کتاب: مدیریت تولید        کد کتاب:

 هدف های کلی:کسب شایستگی خود مدیریتی، برنامه ریزی برای تولید محصوالت یا خدمات

عنوان  هفته ماه
 پودمان

دیگر فعالیت های  موضوع عنوان درس صفحه
 و موارد الزم

مهر
 

 اول

ت تولید
تولید و مدیری

 

 تولید، کار اشتغال 01-3
 تولید، تولید ملی، راهکارهای تقویت ملی، آثار رونق ملی

 دیدگاه اسالم در مورد کار و تولید

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 تعطیل عاشورای حسینی دوم

 تولیدفرایند ساخت ، فرایند  01-01 سوم
 تفاوت کاال و خدمات 

 دسته بندی سیستم های تولیدی
 ویژگی های انواع سیستم های تولید

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 نمودارهای جریان تولید 01-02 چهارم
 مدیریت و خود مدیریتی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
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 فرایند مدیریت
 خود مدیریتی

 چشم اندار

 کار در کالس

 مأموریت 02-33 پنجم
 هدف گذاری

 وظایف مدیریت
 مدیریت تولید و عملیات

 تعاون در تولید
 انواع تعاونی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

آبان
 

 ارزشیابی پودمان اول اول
 دوم

ت منابع تولید
مدیری

 

 منابع تولید 64-60
 مدیریت مالی

 مدیریت منابع انسانی

 کار در منزل
 پژوهشتفکر، 

 کار در کالس

 وظایف و مسیولیت های مدیریت منابع انسانی 64-30 سوم
 مدیریت منابع اولیه

 مدیریت دارایی های فیزیکی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 شهادت امام رضا )ع( –تعطیل  چهارم

 کار در منزل مدیریت زمان 30-34 اول رذآ
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 چرا به مدیریت زمان نیاز داریم؟
 زمانسارقان 

 مدیریت زمان با ماتریس

 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 ارزشابی پودمان دوم دوم
توسعه  سوم

محصول 
 جدید

 مفهوم توسعه 46-40
 توسعه محصول جدید، مراحل توسعه محصول جدید

 مرحله اول: کشف . شناسایی ایده
 منابع الزم برای تولید ایده

 تکنیک ایده پردازی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 مکان سنجی 46-63 چهارم
 امکان سنجی بازار

 بازار، مفهوم بازار سنجی
 امکان سنجی فنی، نتیجه مطالعات فنی

 امکان سنجی مالی
 اهمیت بررسی ملی و اقتصادی

 نتیجه امکان سنجی مالی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

ی
د

 

 اولبرگزاری امتحانات ترم  اول

 دوم
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 سوم

 بازدید علمی عملی چهارم

بهمن
 

توسعه  اول
محصول 

 جدید

 توسعه مفهوم، آزمون 66-63
 تحلیل آزمون و کشف بازار اولیه
 معرفی به بازار و تجاری سازی

 نقش فناوری در طراحی و توسعه محصول
 فناوری ، امکان سنجی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پودمان سوم ارزشابی دوم
مدیریت  سوم

 کیفیت
 بررسی مفهوم کیفیت، دیدگاه مشتری 88-80

 دیدگاه تولید کننده، دیدگاه مشتری
 مشخه های کیفیت کاال

 مشخصه های کیفیت خدمات

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

 پیروزی انقالب اسالمی –تعطیل  چهارم

 کنترل کیفیتروشها و ابزارهای  88-26 پنجم
 علل پایین بودن کیفیت

 کنترل کیفیت در مراحل مختف تولید
 نمونه گیری، هزینه های کیفیت

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

 کار در منزل مفهوم بهره وری 26-010 اول دنفسا
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 رویکرد های بهبود بهره وری
 رابطه بهبود کیفیت و بهره وری

 3sاصول 

 3sابعاد پنجگانه نظام 
 چرخه بهبود بهره وری

 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

 ارزشیابی پودمان چهارم دوم

مدیریت  سوم
 پروژه

 مفهوم مدیریت پروژه 001-016
 فرایند مدیریت پروژه

 تعریف سیستم برنامه ریزی پروژه
 سازماندهی پروژه

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

 بازدید علمی پودمان چهارم

فروردین
 

اول
 

 26تعطیالت نوروز 

دوم
 

سوم
 

 عوامل)نقش آفرینان( پروژه 003-001
 مدیر پروژه، سرپرست گروه پروژه، اعضای گروه پروژه

 کنترل پروژه، ورودی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه
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 برنامه ریزی و کنترل پروژه 003-001 چهارم
 مدیریت زمان پروژه

 تعریف فعالیت ها و ساختار تقسیم بندی آنها
 ارتباط فعالیت ها، برآورد زمان، تهیه ی زمان بندی پروژه

 توالی فعالیت ها

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

ت
اردیبهش

 

 مدیریت هزینه پروژه 001-000 اول
 ریزی منابع کاریبرنامه 

 براورد هزینه و برنامه ریزی بودجه
 کنترل هزینه

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

 فنون برنامه ریزی پروژه 000-008 دوم
 نمودار گانت

 روش مسیر بحرانی
 نرم افزارهای برنامه ریزی

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه

 مدیریت خطرپذیری 008-033 سوم
 اقدام برای جلوگیری از خطر پذیری

 آغاز و پایان پروژه
 ارزیابی عملکرد، مستندسازی، درسهای پروژه

 جشن پروژه

 کار در منزل
 تفکر، پژوهش
 کار در کالس

 پروژه
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 ارزشیابی پودمان پنجم چهارم

خرداد
 برگزاری امتحانات ترم دوم 

 


