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هدف کلی و منابع 
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موضوعات مورد بحث  زمانبندی هدف جزئی
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 نقش حکمرانی در توسعه

تاریخچه اجماع واشگتنی  هفته اول 

و پیشنهاداتی برای برنامه 

 کار اصالحات

درس هایی از بحران 

بهتر -مالی شرق اسیا

-نمودن عملکرد بازار

 اهداف توسعهگسترش 

ابزار بیشتر و اهداف  هفته دوم

گسترده تر، حرکت به 

سوی اجماع پسا 

 واشنگتنی

 هفته سوم

درک نادرست از اقتصاد 

بدفهمی فرایند  -بازار

 اصالحات

اصالحات به کجا می  هفته چهارم

 هفته پنجم رود؟ ده سال تجربه گذار

نقش  -مشارکت جهانی

مردم ساالری و -دولت

گذار از اقتصاد  -توسعه

 -برنامه ریزی به بازار

جامعه  –تمرکز دایی 

سیاست اعطایی  -مدنی

نتایج سیاستی  -کمک

 برای حکمرانی خوب

حکمرانی خوب . پیشینه  هفته ششم

 و تکوین مفهوم

تجربه کشورهای اروپای 

شرقی و شوروی سابق و 

 انهابحرانهای مالی 

تغییر در سیاستهای  هفته هفتم

بانک جهانی و پیدایش 

 نظریه حکمرانی خوب



اثار حکمرانی و اثار فساد 

 بر روی رشد و توسعه

حکمرانی خوب و مبارزه  هفته هشتم

 با فساد

عواقب نبود حکمرانی 

مردم ساالر و راههای 

 دستیابی به ان

 حکمرانی مردم ساالر هفته نهم

نظریه و سرچشمه این 

 -اهمیت -ساختمان ان

پرسشها و فروض مطرح 

 شده در ان

-درامدی بر نظریه خروج هفته دهم

 اعتراض

 -اصالح نهادهای عمومی

عوامل محرکه اصالح 

 بخش عمومی

اصالح نهادهای عمومی و  هفته یازدهم

 تقویت حکمرانی

نهادهای سیاسی و 

-سیاستهای انتخابی

 -حوزه سیاست-فساد

 یات ستانینهادها و مال

نهادهای سیاسی و  هفته دوازدهم

 حکمرانی

نگاهی کلی به نظریه 

اسالم و نظریه  -حکمرانی

 حکمرانی

بر رسی تطبیقی نظریه  هفته سیزدهم

حکمرانی خوب با اموزه 

ها و سیره حکومت امام 

 علی )ع( 

اینده  –نقش شفافیت 

تقویت فرهنگ  -شفافیت

 ان

 سیاست شفافیت هفته چهاردهم

انسجام اجتماعی و 

داده های مربوط  -توسعه

 –به انسجام اجتماعی 

 و منشا آن -شواهد

سیاستمداران خوب و  هفته پانزدهم

 سیاستهای بد

 -بحران در حکمرانی

دالیل بی تفاوتی 

موسسات عمومی به 

کارت  -نیازهای مردم

-مزایا–اهداف  –گزارش 

 اثربخشی و تجارب ان

راهکاری کارت گزارش  هفته شانزدهم

برای بهبود عملکرد 

 موسسات دولتی

 هفته هفدهم



 


