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ضرح درس:
ایي درس تا ّذف آهَسش ًظزیِ ساسهاى ٍ چالصّای ادارُ آى ٍ آضٌایی تا اًَاع تیواریّای رفتاری ٍ ساختاری ،ارائِ هیگزدد.
اّداف درس:
.0
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.8
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.01

ضٌاسایی ساسهاى ٍ اٍلَیتتٌذی هطکالت ساسهاًی ،تز اساس ضاخصّا ٍ هؼیارّای هؼتثز؛
هطالؼِ تطثیمی اًَاع ساسهاىّا در کطَرّا ٍ فزٌّگّای هتفاٍت؛
هطالؼِ تطثیمی ًحَُ تحلیل هسائل ٍ هطکالت ساسهاًی؛
جستجَ ٍ پژٍّص تزای ضٌاسایی راُحلّای هطکالت ساسهاًی؛
ارائِ راّکارّای خالق تزای حل هسائل ساسهاًی ٍ رصذ آسیةضٌاساًِی راُ حلّای پیطٌْادی خَد ،اس طزاحی تا
اجزا؛
اًتخاب تْتزیي راُحلّا ٍ تَدجِتٌذی ٍ تزًاهِریشی تزای اجزای راُحلّای تزگشیذُ ،در لالة هالحظات ٍ
دستَرالؼولّای اجزایی؛
رصذ آیٌذًُگزاًِ پیاهذّای حل هطکالت ساسهاًی ،در همایسِ تا پیاهذّای تیتَجْی تِ آًْا؛
تَاًایی ضٌاخت ریطِ ّای تزٍس هطکالت ٍ هسائل ساسهاًی؛
هْارت تِ گشیٌی ،اس طزیك هطالؼِ آثار هکتَب ،رٍش ّای اجزایی ،سثکّای ػولی ٍ هْارتّای هتؼذد هتخصصاى
در کطَرّای گًَاگَى؛
تْزُ گیزی اس فٌَى خالق ٍ ًَآٍراًِ در حل هطکالت ٍ هسائل ٍ تالش خَدتاٍراًِ تزای طزاحی ٍ هؼزفی فٌَى ٍ
راُحلّای جذیذ

هٌببغ اصلی :
هْن تزیي کتاب ّا ٍ هماالتی کِ در ایي دٍرُ ،هَرد تزرسی ٍ ًمذ لزار هی گیزًذ ،ػثارتٌذ اس:


یؼمَتیًَ ،ر هحوذ .0389 .هدیریت دٍلتی (سیر اًدیطِ ّبی ًَیي) ،ساسهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی
داًطگاُ ّا (سوت)



جی ام  .ضفزیفتش ٍ جی  .استیَى اٍت .0396 .تئَری ّبی سبزهبى اسطَرُ ّب ج  ،2 ٍ 1تزجوِ ػلی پارسائیاى،
اًتطارات تزهِ



هیٌتستزگٌّ ،زی  .0377 .سبزهبًدّی :پٌج الگَی کبرسبز  ،تزجوِ حسیي ٍسیزیساتمی ،اتَالحسي فمیْی .
اًتطارات هزکش آهَسش هذیزیت دٍلتی ریاست جوَْری



للی پَر ،رحوت اهلل  .0395 .چبلص ّبی ًظبم اداری :بررسی هَردی ایراى ،اًتطارات داًطگاُ تْزاى



اتزاّین پَر ،حثیة .چبلص ّبی هدیریت دٍلتی در ایراى ،اًتطارات داًطگاُ هحمك اردتیلی



تزرسی ٍ ًمذ  04هقبلِ ػلوی ٍ پژٍّص ٍ ) (JCRارائِ ضذُ در کالس
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تکبلیف داًطجَیبى ٍ زهبى بٌدی ارائِ آًْب ٍ ًحَُ ًورُ دّی
هْوتزیي تکالیف داًطجَیاى ػثارتٌذ اس:
ػٌَاى فؼبلیت

اهتیاس

ضرکت هٌظن در کالس

--

هطبرکت در هببحث کالس در طَل ًیوسبل

2

ارائِ گسارش ّبی درسی در طَل ًیوسبل

2

ارائِ یک فصل از کتبة هدیریت دٍلتی (سیر اًدیطِ

2.5

ّبی ًَیي)
ارائِ ًقد  5هقبلِ ػلوی پژٍّطی هؼرفی ضدُ

3.5

آزهَى پبیبًی

01

هجوَع

21

هجلِ ّب یب پبیگبُ ّبی اطالػبتی هطلَة برای جستجَی هٌببغ بیطتر
الف) برخی از هْوتریي هجلِ ّبی ػلوی هرتبط بب ایي رضتِ ػلوی
Organization Studies
Organization
Organization Science
Public Administration Review
Academy of Management Journal
Academy of Management Review
Administration and Society
Administrative Management
Administrative science Quarterly
ة) برخی از هجلِ ّبی برتر در ISC


فصلٌاهِ هذیزیت دٍلتی ایزاى (داًطکذُ هذیزیت داًطگاُ تْزاى)



فصلٌاهِ هطالؼات هذیزیت دٍلتی ایزاى (اًجوي هذیزیت دٍلتی ایزاى)



فصلٌاهِ ػلَم هذیزیت ایزاى (اًجوي ػلَم هذیزیت ایزاى)



فصلٌاهِ پژٍّص ّای هذیزیت در ایزاى (داًطگاُ تزتیت هذرس)



فصلٌاهِ دٍلت پژٍّی (داًطگاُ ػالهِ طثاطثایی)



فصلٌاهِ چطن اًذاس هذیزیت دٍلتی (داًطکذُ هذیزیت ٍ حساتذاری داًطگاُ ضْیذتْطتی)

ٍة سبیت ّبی هرجغ :


رساًِ خط هطی گذاری تِ ًطاًی http://irpublicpolicy.ir/



هزکش تزرسی ّای استزاتژیک ریاست جوَْری تِ ًطاًی http://www.css.ir/fa/
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هزکش پژٍّص ّای هجلس ضَرای اسالوی تِ ًطاًی https://rc.maijlis.ir/fa



هزکش تحمیمات استزاتژیک هجوغ تطخیص هصلحت ًظام کطَر تِ ًطاًی https://irpublicpolicy.ir/



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