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 : ضرح درس

 .هیگزدد ارائِ ساختاری، ٍ رفتاری ّای تیواری اًَاع تا آضٌایی ٍ آى ادارُ ّای چالص ٍ ساسهاى ًظزیِ آهَسش ّذف تا درس ایي

 

 اّداف درس:

 هؼتثز؛ هؼیارّای ٍ ّا ضاخص اساس تز ساسهاًی، هطکالت تٌذی اٍلَیت ٍ ساسهاى ضٌاسایی .0

 هتفاٍت؛ یّا ّا در کطَرّا ٍ فزٌّگ اًَاع ساسهاى یمیهطالؼِ تطث .2

 ؛یهسائل ٍ هطکالت ساسهاً لیًحَُ تحل یمیهطالؼِ تطث .3

 ؛یهطکالت ساسهاً یّا حل راُ ییضٌاسا یجستجَ ٍ پژٍّص تزا .4

تا  یخَد، اس طزاح یطٌْادیپ یّا راُ حل ی ضٌاساًِ ةیٍ رصذ آس یحل هسائل ساسهاً یخالق تزا یارائِ راّکارّا .5

 اجزا؛

 در لالة هالحظات ٍ ذُ،یتزگش یّا حل راُ یاجزا یتزا یشیر ٍ تزًاهِ یتٌذ ّا ٍ تَدجِ حل راُ يیاًتخاب تْتز .6

 ؛ییاجزا یّا دستَرالؼول

 تِ آًْا؛ یتَجْ یت یاهذّایتا پ سِیدر هما ،یحل هطکالت ساسهاً یاهذّایپ ًگزاًِ ٌذُیرصذ آ .7

 ؛یتزٍس هطکالت ٍ هسائل ساسهاً یّا طِیضٌاخت ر ییتَاًا .8

هتؼذد هتخصصاى  یّا ٍ هْارت یػول یّا سثک ،ییاجزا یّا هطالؼِ آثار هکتَب، رٍش كیاس طز ،یٌیگش هْارت تِ .9

 گًَاگَى؛ یکطَرّا در

 فٌَى ٍ یٍ هؼزف یطزاح یاس فٌَى خالق ٍ ًَآٍراًِ در حل هطکالت ٍ هسائل ٍ تالش خَدتاٍراًِ تزا یزیگ تْزُ .01

 ذیجذ یّا حل راُ

 

 

 

 

 : یبغ اصلبهٌ

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

  .ة ػلَم اًساًی ت، ساسهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي ک(یياًدیطِ ّبی ًَسیر )هدیریت دٍلتی . 0389یؼمَتی، ًَر هحوذ

 داًطگاُ ّا )سوت(

  .ػلی پارسائیاى، تزجوِ 2ٍ  1سبزهبى اسطَرُ ّب ج  یّب یتئَر. 0396جی ام . ضفزیفتش ٍ جی . استیَى اٍت ،

 اًتطارات تزهِ

 ی . ْیاتَالحسي فم ،یساتم یزیٍس يیحس ، تزجوِ کبرسبز ی: پٌج الگَیسبزهبًدّ. 0377ی . ٌّز، تزگ ٌتسیه

 یجوَْر استیر یدٍلت تیزیهزکش آهَسش هذ اًتطارات

 اًتطارات داًطگاُ تْزاىراىیا یهَرد ی: بررسیًظبم ادار یچبلص ّب. 0395. رحوت اهلل ، پَر یلل ، 

 ّاًتطارات داًطگاُ هحمك اردتیلیراىیدر ا یدٍلت تیریهد یچبلص ّب، حثیة. پَر نیاتزا ، 

  هقبلِ ػلوی ٍ پژٍّص ٍ  04تزرسی ٍ ًمذ(JCR) ارائِ ضذُ در کالس 
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 یارائِ آًْب ٍ ًحَُ ًورُ دّ یٍ زهبى بٌد بىیداًطجَ فیتکبل

 ػثارتٌذ اس: اىیداًطجَ فیتکال يیهْوتز

 

 اسیاهت تیػٌَاى فؼبل

 -- ضرکت هٌظن در کالس

 2 وسبلیهطبرکت در هببحث کالس در طَل ً

 2 وسبلیدر طَل ً یدرس یارائِ گسارش ّب

 طِیاًد ری)س یدٍلت تیریهدارائِ یک فصل از کتبة 

 (يیًَ یّب
2.5 

 3.5 پژٍّطی هؼرفی ضدُ یهقبلِ ػلو 5ًقد  ارائِ

 01 آزهَى پبیبًی

 21 هجوَع

 

 

 

 

 طتریهٌببغ ب یجستجَ یهطلَة برا یاطالػبت یّب گبُیپب بیهجلِ ّب 

 یرضتِ ػلو يیهرتبط بب ا یػلو یّب هجلِ يیاز هْوتر یبرخ (الف
Organization Studies 

Organization 

Organization Science 

Public Administration Review 

Academy of Management Journal 

Academy of Management Review 

Administration and Society 

Administrative Management 

Administrative science Quarterly 
 ISCبرتر در  یّباز هجلِ  یبرخ (ة

 (داًطگاُ تْزاى تیزیداًطکذُ هذ) زاىیا یدٍلت تیزیفصلٌاهِ هذ 

 (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) یپژٍّفصلٌاهِ دٍلت 

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

 

 هرجغ : یّب تیٍة سب
 ًِخط هطی گذاری تِ ًطاًی  رساhttp://irpublicpolicy.ir/ 

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