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 فصل(عبارات  و ابیات مفهوم و نیمع مبحث و )شریف مدرسان فارسی کتاب هفتم فصل(فارسی  نگارش و زبان مباحث فارسی زبان درس در *

 . گنجانده شده است2 و 1به دلیل اهمیت و نیاز به تکرار و تمرین بیشتر، در آزمون ) پنجم کتاب فارسی مدرسان شریف

  )مدیریت اجرایی ( مباحث  نام دروس  ردیف

1  
  تخصصی  عمومی وزبان

  )ویژة مدیریت اجرایی( 

، لغـت،  )very-enough-too-such-so( قیود و کلمات ربط، قیود کمـی   اسم و انواع آن،   

 )درك مطلب(واژگان تخصصی 

   ـ سواالت هوش و تجسمی سبت و تناسبدرصد، ن: حل مسأله

هـاي   هاي ساده و مرکب و انـواع گـزاره   هاي منطقی ـ نقیض یک گزاره ـ تعریف گزاره   گزاره: استدالل

مرکب ـ ترکیب عطفی ـ ترکیب فصلی ـ ترکیب شرطی ـ عکس نقیض ترکیـب شـرطی ـ ترکیـب دو     

 ـ  )، اسـتدالل اسـتقرایی، اسـتدالل تمثیلـی    اسـتدالل علّـی   ( انواع استدالل ـ  شرطی ـ شرط الزم و کافی 

  تضعیف استدالل

 تجسمیهوش و سواالت ـ  ها درصد و نسبت و تناسب در کفایت داده: کفایت داده

 یک متن کامل درك مطلب: درك مطلب

2  
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه 

  )GMAT(رشته مدیریت 

 .تمام فصل مطالعه شود: تصحیح جمالت

3  
ت یدانش مسائل روز در زمینه مدیر

موسسات تولیدي، خدماتی و 

  طرحهاي عمرانی

  )حسابداري مدیریت ( کتاب مدرسان شریف فصل اول حث کلیه مبا

  )بازرگانی (کتاب مدرسان شریف فصل دوم 

  ها الیحه هدفمندي یارانه

  نظریه هاي عمومی مدیریت  4

سازمان و نیاز به مدیریت ـ تعریف مدیریت ـ خـرده سیـستم ارزشـی ـ       (مفاهیم بنیادي مدیریت 

 چیست؟ ـ  ـ سازمان بندي مدیران ـ انواع مدیران در سازمان  مدیریت به منزله علم، هنر و حرفه ـ طبقه 

ــ رویکـرد عوامـل    3  ــ رویکـرد سیـستمی   2ـ رویکرد نیـل بـه هـدف        1اهمیت اثر بخشی سازمانی     

هاي یادگیرندهـ   هاي رقابتی ـ محیط سازمانی ـ محیط طبیعی ـ سازمان ـ رویکرد ارزش4استراتژیک  

هاي فـرد و سـازمان از    هاي متخصص ـ تلفیق هدف  مند یا سیستمهاي هوش ها در آینده ـ نظام  سازمان

هاي ارزشی متفـاوت ـ مـشکالت و تنگناهـاي نظـام اداري جهـان سـوم ـ مـدیریت دانـش ـ            دیدگاه

سیر تحول علم مدیریتـ   ( نگاهی به نظریات مدیریتـ) هاي پست مدرنیسم در مدیریت دیدگاه

 ــ ) انواع اندیشیدن( خالقیت ـ)) از دیدگاه رابینز (ها    گانه نگریستن به سازمان     هاي مختلف ده    روش

گیري ـ فراگرد مساله یابی ـ    تعریف تصمیم (گیري  تصمیمـ ) ریزي ضرورت برنامه (ریزي برنامه

ظهور مدیریت اسـتراتژیک ـ فراگـرد    () جامع(ریزي استراتژیک   برنامهـ) گیري فردي تصمیم

 )ریزي راهبردي ـ مدیریت محیط برنامه

  زبان فارسی  5
ساده، مـشتق،  (ساختمان واژه  ـ  تکواژ، واژه، واج:  شامل مباحثینگارش و دستور زبان فارس

  شیرای و-)نی و پسنیشی پيوابسته ها (ی گروه اسم-)ها یچندجزئ( نوع جمله -)مرکب

 1آزمون 



  

  

  

  
  

  

  )مدیریت اجرایی (مباحث  نام دروس  ردیف

1  

  

  تخصصی زبان عمومی و

  )ویژة مدیریت اجرایی( 
 )درك مطلب(، لغت، واژگان تخصصی ها و فعل، زمانضمایر، ربط دو جمله، تطابق فاعل 

ها، توان و رادیکال، مجموعـه اعـداد، اعـداد زوج و فـرد، مقایـسه اعـداد و           مجموعه: حل مسأله 

هـا و   عبارات اتحادها و عبارات جبري، معادالت و دستگاه معادالت، تعیین عالمـت، نامـساوي   

  سواالت هوش و تجسمی ـ آمار، لگاریتم، تصاعد، نامعادالت

 تقویت استدالل: استدالل

ها، عبـارات و اتحادهـاي    ها، مقایسه اعداد و عبارات در کفایت داده توان و رادیکال در کفایت داده: کفایت داده 

ــ    تصاعد، لگاریتم، آمـار ،ها و نامعادالت وي معادالت، تعیین عالمت نامسا ها معادالت و دستگاه   جبري در کفایت داده   

   تجسمیهوش و سواالت 

 یک متن کامل درك مطلب: درك مطلب

2  

استعداد و آمادگی تحصیلی 

ویژه رشته مدیریت 

)GMAT(  

 .تمام فصل مطالعه شود: تصحیح جمالت

3  

دانش مسائل روز در زمینه 

مدیرت موسسات تولیدي، 

  خدماتی و طرحهاي عمرانی

   )اقتصاد( کتاب مدرسان شریف  سومفصل کلیه مباحث 

   )مفاهیم سازمان و مدیریت( مدرسان شریف کتاب  چهارمفصل کلیه مباحث 

  قانون مدیریت خدمات کشوري

  هاي عمومی مدیریت نظریه  4

 عوامـل تعیـین کننـده    تعریف سازماندهی ـ ابعاد ساختار سـازمانی ـ  (ساختار و عوامل مؤثر بر آن 

: عامل چهارممحیط ـ  : تکنولوژي ـ عامل سوم : اندازه سازمان ـ عامل دوم : ساختار سازمان ـ عامل اول 

هاي مجازي ـ الگوي  استراتژي ـ مبانی سازماندهی ـ مباحثی در ارتباطات با سازمان: کنترل ـ عامل پنجم

پنج بخشی سازماندهی ـ مطالب تکمیلـی در ارتبـاط بـا انـواع سـاختارها ـ دیوانـساالري ـ همـاهنگی ـ         

 رهبـري و مـدیریت ـ    هـاي  نقش رهبري ـ رهیافـت  (رهبري ـ ) هاي سنجش ساختار سازمانی شاخص

احساسات و انگیزش ـ نظریات انگیزش ـ نظریات محتوایی ـ  (انگیزشـ ) اثربخشی در مدیریت و رهبري

تنش (هاي بهبود ارتباطات  روش( ارتباطات ـ)  محیط کار و انگیزشهاي فرایندي یا فراگردي ـ نظریه

 کنتـرل ــ ) هـاي جلـوه مـرجح    ـ گوش شنوا، زیر بناي مهارت ارتباطی ـ سیـستم   ) زدایی در مدیریت

سازمانی ـ نقش  رفتار (بسیج منابع و امکانات ـ مفاهیم اولیه رفتار سازمانی  ـ ) مدیریت بحران(

اي بر رفتار سازمانی ـ معنی و مفهوم کار ـ تأثیر جهانی شدن   هاي علمی در رفتار سازمانی ـ مقدمه رشته

هـاي شخـصیت ـ     خـصیت ـ نظریـه   ش(نگـرش و شخـصیت    ــ ) مدیریت، رفتار سـازمانی و سـازمان  

 )گیري نگرش گیري شخصیت ـ نگرش یا طرز تلقی ـ شکل شکل

   و عباراتاتیمعنا و مفهوم اب  زبان فارسی  5

 2آزمون 



  

  

  
  

  

  )مدیریت اجرایی(  مباحث  

  1و2هاي  مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



  

  

  

  

  

 

  

  )مدیریت اجرایی (مباحث  نام دروس  ردیف

1  
  تخصصی زبان عمومی و

  )ویژة مدیریت اجرایی ( 

، معلوم و مجهول، جمالت مرکب کوتـاه، نقـل قـول مـستقیم و غیـر مـستقیم، لغـت،          )modal(افعال  

 )درك مطلب(واژگان تخصصی 

ل مربـوط بـه   ــ  مـسائ   آنالیز ترکیبی و احتمال، مجموعـه اعـداد و نظریـه اعـداد ـ سـرعت       : حل مسأله

  سواالت هوش و تجسمی ـ ساعت

 گیري از متن ـ تعیین موضوع متن ـ مفروض پنهان نتیجه: استدالل

ــ   و نظریـه اعـداد ـ سـرعت ـ سـاعت       اعـداد  آنالیز ترکیبـی و احتمـال ـ مجموعـه     : کفایت داده

 تجسمیهوش و سواالت 

 یک متن کامل درك مطلب: درك مطلب

2  

استعداد و آمادگی تحصیلی 

ویژه رشته مدیریت 

)GMAT(  

 .تمام فصل مطالعه شود: تصحیح جمالت

3  
انش مسائل روز در زمینه د

مدیرت موسسات تولیدي، 

  خدماتی و طرحهاي عمرانی

  )تولید، عملیات و تکنولوژي(کتاب مدرسان شریف کلیه مباحث فصل ششم 

   )مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی( کتاب مدرسان شریف  هفتمفصل کلیه مباحث 

  هاي کلی نظام اداري ی ـ سیاستهاي چشم انداز بیست ساله ـ قانون اساس سیاست

  نظریه هاي عمومی مدیریت  4

حـاالت مـن ـ وضـعیت      (اي  تحلیل مراودهـ) گذاري ها ـ هدف  ها و هدف انگیزه(انگیزش و رفتار 

مفهـوم  ( یـادگیري  ــ ) فراگـرد ادراك ـ خطاهـاي ادراکـی    ( ادراك ــ )  مراودات میان مردم ـ بودن

تعاریف گروه ـ اثربخـشی گـروه ـ پویـایی و اثربخـشی        (تیم گروه و ـ) یادگیري ـ نظریات یادگیري 

تعریف تعارض ـ انواع تعارض ـ فرآینـد   ( تعارض و مذاکره ـ) گیري گروهی ـ تیم  گروهی ـ تصمیم

 فرهنگ ـ)  مذاکره یا چانه زدن ـ فرآیند مذاکره تعارض ـ منابع تعارض سازمانی ـ فنون رفع تعارض ـ   

هـاي اخالقـی کـار     آید؟ ـ جنبه  ـ چگونه یک فرهنگ به وجود میمفهوم فرهنگ سازمانی   (سازمانی

نهـاي کنـونی ـ     هـاي اجتمـاعی در سـازما    هاي نسبیت ـ مسئولیت  گري مدیران ـ اصول اخالقی ـ چالش  

هاي فرآینـدي ـ    هاي تغییر ـ مدل  تغییر ـ سیکل (تغییر و تحول فردي و سازمانی ـ ) عدالت سازمانی

هاي بهبود سازمانی ـ مـدیریت تکامـل سـازمانی ـ       ـ بهبود سازمانی ـ روش علل مقاومت در برابر تغییر  

مـدیریت  (وري و کارآفرینی  بهره ــ ) قدرت ـ سیاست ـ اختیار   ( قدرت و سیاستـ) افول سازمانی

 )هاي سازمان ـ کیفیت ـ کارآفرینی وري فرد و سازمان ـ کمال مدیریت و سازمان ـ دوگانگی بهره

   و امالي شعريها  قالب،ی ادبيها هی آرا  زبان فارسی  5

 4آزمون 



  

  

  
  

  

  )یریت اجراییمد( مباحث   نام دروس  ردیف

1  
  تخصصی زبان عمومی و

  )ویژة مدیریت اجرایی ( 

اي، لغـت، واژگـان    جمله پیچیده، کاربرد فعل دوم، عبارت وصـفی، حـروف اضـافه، افعـال دو کلمـه          

 )درك مطلب(تخصصی 

محیط و مساحت، هندسـه اشـکال   ) هندسه اشکال، قضیه تالس، تشابه  زاویه،(هندسه  : حل مـسأله  

   مسائل متفرقه، سواالت هوش و تجسمیفضایی، 

 هاي مشابه هم ـ سؤاالت تحلیلی  استدالل تناقض در متن ـ: استدالل

سـواالت  محیط و مـساحت ـ حجـم ـ     زاویه ـ خواص اشکال هندسی قضیه تالس ـ   : کفایت داده

 تجسمیهوش و سواالت ـ   مسائل متفرقههوش و تجسمی ـ 

 یک متن کامل درك مطلب: درك مطلب

2  

استعداد و آمادگی تحصیلی 

ته مدیریت ویژه رش

)GMAT(  

 .تمام فصل مطالعه شود: تصحیح جمالت

3  

دانش مسائل روز در زمینه 

مدیرت موسسات تولیدي، 

  خدماتی و طرحهاي عمرانی

  )یجمعیت و نیروي انسان( کتاب مدرسان شریف کلیه  مباحث فصل هشتم 

  )اطالعات روز ایران( کتاب مدرسان شریف کلیه  مباحث فصل نهم 

  )فناوري اطالعات( کتاب مدرسان شریف کلیه  مباحث فصل دهم 

  قانون کار ـ قانون بیمه

  نظریه هاي عمومی مدیریت  4

تعریف مـدیریت منـابع انـسانی ـ     (ماهیت مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل و طراحی شغل 

 ـ  هـاي تجزیـه و تحلیـل شـغل     پیدایش منابع انسانی ـ تجزیه و تحلیـل شـغل یـا کارشـکافی ـ روش      تاریخچه 

 فرآیند کارمندیابی، انتخـاب و اجتمـاعی   ـریزي نیروي انسانی   فرآیند برنامهـ  ) طراحی شغلی 

ــ  ) يپـذیر  توجیه یـا جامعـه  (کارمندیابی  ـ فرآیند انتخاب یا گزینش ـ فرآیند اجتماعی کردن    (کردن فرد

 سیـستم  ــ ارزیابی عملکرد منابع انـسانی  ــ  ) مراحل مختلف فرآیند آموزش (آموزش منابع انسانی 

پاداش ـ حقوق و دستمزد ـ انضباط ـ سالمت، ایمنی و    (پاداش، مدیریت حقوق و دستمزد و انضباط 

تفکـر  ـ سـیر تحـول علـم مـدیریت      (  مفاهیم تجزیه و تحلیل سیـستم ــ ) رفاه کارکنان ـ نظام روابط کار 

ها براساس میزان  بندي سیستم طبقه ـ  )سایبرنتیک(علم کنترل و ارتباطات ـ ها   نظریه عمومی سیستمـ سیستمی  

 ــ ) علـم کنتـرل و ارتباطـات   (  علـم کنتـرل و ارتباطـات   ــ ) محـیط سیـستم  ـ مبانی سیـستم   ـ پیچیدگی  

شـناخت خـرده   ( هـا  اي بر تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته و شناخت خرده سیستم           مقدمه

اي بر تجزیه و تحلیل و طراحی نظـام   مقدمه ـ  هاي پویا ها در محیط ساز و کار تداوم حیات سازمانـ ها   سیستم

ریزي   طراحی و برنامهـ) فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی ـ  شناخت بافت سازمانیـ یافته سیستم  

 طراحـی تفـصیلی سیـستم    ــ )  سیـستم جدیـد  طراحی مفهـومی   ـ ریزي سیستم طراحی و برنامه(سیستم 

 )طراحی تفصیلی سیستم جدید ـ استقرار، ارزیابی و نگهداري سیستم(جدید 

   و واژگاناتی ادبخیتار  زبان فارسی  5

 5ون آزم
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