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ضرح درس:
ایي درس تا ّذف آهَسش ًظزیِ ّای ادارُ دٍلت ٍ حکَهت ٍ چالص ّای ادارُ دٍلت ّا ٍ آضٌایی تا اًَاع تیواری ّای رفتاری
ٍ ساختاری در سِ لَُ حکَهتی ،ارائِ هیطَد.
اّداف درس:
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.9

ضٌاسایی ادارُ ٍ اٍلَیت تٌذی هطکالت اداری ،تز اساس ضاخص ّا ٍ هؼیارّای هؼتثز؛
هطالؼِ تطثیمی اًَاع سیستن ّای حکَهتی در کطَرّا ٍ فزٌّگ ّای هتفاٍت؛
هطالؼِ تطثیمی ًحَُ تحلیل هسائل ٍ هطکالت هذیزیت ٍ حکوزاًی؛
جستجَ ٍ پژٍّص تزای ضٌاسایی راُ حل ّای هطکالت اداری ٍ حکوزاًی؛
ارائِ راّکارّای خالق تزای حل هسائل اداری ٍ حکوزاًی ٍ رصذ آسیة ضٌاساًِ ی راُ حل ّای پیطٌْادی خَد ،اس
طزاحی تا اجزا؛
رصذ آیٌذُ ًگزاًِ پیاهذّای حل هطکالت اداری ٍ حکوزاًی  ،در همایسِ تا پیاهذّای تی تَجْی تِ آًْا؛
تَاًایی ضٌاخت ریطِ ّای تزٍس هطکالت ٍ هسائل اداری ٍ حکوزاًی ؛
هْارت تِ گشیٌی ،اس طزیك هطالؼِ آثار هکتَب ،رٍش ّای اجزایی ،سثک ّای ػولی ٍ هْارت ّای هتؼذد
هتخصصاى درکطَرّای گًَاگَى؛
تْزُ گیزی اس فٌَى خالق ٍ ًَآٍراًِ در حل هطکالت ٍ هسائل ٍ تالش خَدتاٍراًِ تزای طزاحی ٍ هؼزفی فٌَى ٍ راُ
حل ّای جذیذ؛

هٌابغ 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 ّای ًَیي) ،ساسهاى هطالؼِ ٍ تذٍیي کتة ػلَم اًساًی
داًطگاُ ّا (سوت)
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اتزاّین پَر ،حثیة .چالص ّای هدیریت دٍلتی در ایراى ،اًتطارات داًطگاُ هحمك اردتیلی
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تکالیف داًطجَیاى ٍ زهاى بٌدی ارائِ آًْا ٍ ًحَُ ًورُ دّی
هْوتزیي تکالیف داًطجَیاى ػثارتٌذ اس:
ػٌَاى فؼالیت

اهتیاس

ضرکت هٌظن در کالس

--

هطارکت در هباحث کالس در طَل ًیوسال

2

ارائِ گسارش ّای درسی در طَل ًیوسال

2

ارائِ یک فصل از کتاب هدیریت دٍلتی (سیر اًدیطِ

0.5

ّای ًَیي)
ارائِ ًقد  5هقالِ ػلوی پژٍّطی هؼرفی ضدُ

2.5

آزهَى پایاًی
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فصلٌاهِ هذیزیت دٍلتی ایزاى (داًطکذُ هذیزیت داًطگاُ تْزاى)



فصلٌاهِ پژٍّص ّای هذیزیت ػوَهی (داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى)



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)

ٍب سایت ّای هرجغ :


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



هزکش تزرسی ّای استزاتژیک ریاست جوَْری تِ ًطاًی http://www.css.ir/fa/



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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