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 ((تصوین گیزی ٍ تؼییي خط هطی دٍلتیدرس ))طزح 
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 : ضزح درس

 ییآضٌا ّوچٌیي یٍ تخص ػوَه یدٍلت یّا در ساسهاى یزیگ نیهختلف تصو یّا تا الگَّا ٍ هذل اىیداًطجَ ییآضٌا

 تْثَد آى یٍ راّکارّا یػوَه تخصدر  یاستگذاریٍ س یزیگ نیتصو یٌیػ یٌذّایفزا تا اىیداًطجَ

 

 اّداف درس:

 ّا ٍ تز اساس ضاخص ،یهسائل ػوَه یتٌذ تیٍ اٍلَ یػوَه یخط هط یاتیت اجزا ٍ ارسضالهطک ییضٌاسا .0

 ؛یسِ گاًِ ٍ سطَح ػال یهؼتثز در لَا یارّایهؼ

 هتفاٍت؛ یّا در کطَرّا ٍ فزٌّگ یخط هط یاتیاجزا ٍ ارسض یادار یّا ستنیاًَاع س یمیهطالؼِ تطث .2

 ؛یػوَه یخط هط یاتیت اجزا ٍ ارسضالهسائل ٍ هطک لیًحَُ تحل یمیطالؼِ تطثه .3

 ؛یػوَه یخط هط یاتیت اجزا ٍ ارسضالهطک یّا حل راُ ییضٌاسا یجستجَ ٍ پژٍّص تزا .4

 تا یخَد، اس طزاح یطٌْادیپ یّا حل راُ ی ضٌاساًِ ةیٍ رصذ آس یحل هسائل ػوَه یق تزاالخ یارائِ راّکارّا .5

 ؛ یخط هط یاتیٍ ارسض اجزا .6

 یاتیاجزا ٍ ارسض یتزا ذُیتزگش یّا حل کارتست راُ یتزا یشیر ٍ تزًاهِ یتٌذ ّا ٍ تَدجِ حل راُ يیاًتخاب تْتز .7

 ؛ییاجزا یّا حظات ٍ دستَرالؼولالدر لالة ه ،یهط خط

 یتَجْی ت یاهذّایتا پ سِیدر هما ،یخط هط یاتیٍ اجزا ٍ ارسض یت ػوَهالحل هطک یاهذّایپ ًگزاًِ ٌذُیرصذ آ .8

 آًْا؛ تِ

 ؛یػوَه یّا یخط هط یاتیٍ اجزا ٍ ارسض یت ٍ هسائل ػوَهالتزٍس هطک یّا طِیر ییضٌاسا .9

 هتؼذد یّا ٍ هْارت یػول یّا سثک ،ییاجزا یّا هطالؼِ آثار هکتَب، رٍش كیاس طز ،یٌیگش تْثَد هْارت تِ .01

 گًَاگَى؛ یدر کطَرّا هتخصصاى

ی ٍ هؼزف یطزاح یش خَدتاٍراًِ تزاالٍ ت یت ٍ هسائل ػوَهالق ٍ ًَآٍراًِ در حل هطکالاس فٌَى خ یزیگ تْزُ .00

 ؛یخط هط یاتیاجزا ٍ ارسض ذیجذ یّا حل ٍ راُ فٌَى

 خطی اتیٍ اجزا ٍ ارسض یت ػوَهالدر هَاجِْ تا هطک ذیجذ یّا حل کارتست راُ یتزا یشیر تزًاهِ ییتْثَد تَاًا .02

 ؛یهط

 یاتیارسض ٍ اجزا ٍ یگذار یخط هط یًظارت تز ػولکزد فزاگزدّا یتزا یزیساهاًِ رصذ ٍ رّگ یطزاح ییتْثَد تَاًا .03

 ؛یدٍلت یدر حکَهت ٍ ساسهاًْا یخط هط

 

 

 : یبغ اصلاهٌ

 ػثارتٌذ اس: زًذ،یگ یٍ ًمذ لزار ه یدٍرُ، هَرد تزرس يیکِ در ا یّا ٍ هماالت کتاب يیتز هْن

 ة ػلَم اًساًی تساسهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي ک، ی دٍلت یخط هط يییٍ تؼ یزیگ  نیتصو. 0368   یذْ  ه ذیس، ی  َاً ال

 داًطگاُ ّا )سوت(

 ییداًطگاُ ػالهِ طثاطثا، ی ػوَه یگذار یخط هط ٌدیفزآ. 0394. ، ضزیف سادُ، فتاح یذْ  ه ذیسی ،  َاً ال 

 یکتة ػلَم اًساً يیساسهاى هطالؼِ ٍ تذٍ ،داًص ادارُ دٍلت ٍ حکَهت یهباً  . 0387 .اصغز   یػل ،ػشت پَر 

 داًطگاُ ّا )سوت(
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 یارائِ آًْا ٍ ًحَُ ًوزُ دّ یٍ سهاى بٌد اىیداًطجَ فیتکال

 ػثارتٌذ اس: اىیداًطجَ فیتکال يیهْوتز

 

 اسیاهت تیػٌَاى فؼال

 -- ضزکت هٌظن در کالس

 2 وسالیهطارکت در هباحث کالس در طَل ً

 2 وسالیدر طَل ً یدرس یارائِ گشارش ّا

 0.5 ارائِ یک فصل اس کتاب 

 2.5 هؼزفی ضدُپژٍّطی  یهقالِ ػلو 5ًقد  ارائِ

 02 آسهَى پایاًی

 21 هجوَع

 طتزیهٌابغ ب یجستجَ یهطلَب بزا یاطالػات یّا گاُیپا ایهجلِ ّا 

 یرضتِ ػلو يیهزتبط با ا یػلو یّا هجلِ يیاس هْوتز یبزخ (الف
Organization Studies 

Organization Science 

Public Administration Review 

Academy of Management Journal 

Academy of Management Review 

Administration and Society 

Administrative Management 

Administrative science Quarterly 
 ISCبزتز در  یاس هجلِ ّا یبزخ (ب

 (داًطگاُ تْزاى تیزیداًطکذُ هذ) زاىیا یدٍلت تیزیفصلٌاهِ هذ 

 (ىاتسچَلت ٍ ىاتسیس ُاگطًاد) یهَوػ تیزیذه یاّ صٍّژپ ِهاٌلصف 

 (زاىیا یدٍلت تیزیاًجوي هذ) زاىیا یدٍلت تیزیفصلٌاهِ هطالؼات هذ 

 (زاىیا تیزیاًجوي ػلَم هذ) زاىیا تیزیفصلٌاهِ ػلَم هذ 

 (هذرس تیداًطگاُ تزت) زاىیدر ا تیزیهذ یفصلٌاهِ پژٍّص ّا 

 ٍّ(ییداًطگاُ ػالهِ طثاطثا) یفصلٌاهِ دٍلت پژ 

 (یذتْطتیداًطگاُ ضْ یٍ حساتذار تیزیداًطکذُ هذ) یدٍلت تیزیفصلٌاهِ چطن اًذاس هذ 

 

 هزجغ : یّا تیٍب سا
 ًِخط هطی گذاری تِ ًطاًی  رساhttp://irpublicpolicy.ir/ 

 جوَْری تِ ًطاًی  استیر کیتزرسی ّای استزاتژ هزکشhttp://www.css.ir/fa/ 

 پژٍّص ّای هجلس ضَرای اسالوی تِ ًطاًی  هزکشhttps://rc.maijlis.ir/fa 

 هجوغ تطخیص هصلحت ًظام کطَر تِ ًطاًی کیتحمیمات استزاتژ هزکش  https://irpublicpolicy.ir/ 

 ِهطالؼات سیاست گذاری ػوَهی ضثک https://npps.ir/aboutus.aspx 

https://npps.ir/aboutus.aspx

