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 یک ( مقدمه

ها در عمل تدوین افزایی و افزایش قدرت تحلیل و شناخت و مهارت کاربست نظریهدانش هدفهای علمی دانشگاهی، با دوره

تواند شوند؛ بنابراین هر دانشجو باید پس از ورود به یک دوره و گذراندن آن تغییر کند. اگر دوره موثر باشد، این تغییر میمی

ساز باشد. ارائه یک درس خوب ممکن است زندگی دانشجویان را به دو دوره تقسیم کند: دوره پیش از آفرین و سرنوشتتحول

 گذراندن آن درس و دوره پس از گذراندن آن درس.

شود و در جریان توان به یک سفر علمی تشبیه کرد. سفری که با استاد به منزله بلد راه و راهنما طی میهر دوره درسی دانشگاه را می

 شوند و امکان سیرگردند و دنیاهای متفاوت همراه با آثار و منابع علمی گوناگون تجربه میآن، رخدادهای گوناگون درک و ثبت می

 یک تجربه و یک دوره تحول است. ،گردد. با این رویکرد، هر درسفراهم می ،های متفاوت دانشو سلوک در وادی

 پژوهی و آداب پژوهشگریدو ( اخالق دانش

انشجو باید شان و منزلت خود را دریابد تا بتواند حضور موثرتری در کالس و در پی آن، در جامعه داشته باشد. دانشجو باید د

 انضباط را رعایت کرده و موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

 )آنچه باید بدان مبادرت ورزد(: هابایدها و بایستهالف ( 

های بیشتر بوده، بداند گری داشته باشد، در پی کشف و شناسایی پرسشژوهشگری و پ: او باید روحیه پرسشگریپرسش (1

 بدیل باشد. که هر پرسشی ممکن است در مسیر دانشجویی او یک سرمایه بی

پژوه دار باشد و بداند که رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران، الزمه نیل به تشخص یک دانش: او باید امانتداریامانت (2

دیگری نیاز  کند کافیست و او به رزق هیچ بنده و آفریدهداند که آنچه از حضرت حق دریافت مید میموحد است. موح

داری و رعایت حقوق دیگران، رزق پژوهشی خود را فقط از درگاه او طلب کند تواند با رعایت جوانب امانتندارد و می

 نیاز باشد.و از همگان بی

های اجتماعی ای از شکر نعمت حضور در جامعه و گروهی با دیگران، جلوه: همکاری پژوهشمشارکت درکارِ گروهی (3

است. پژوهش جمعی در صورت وجود انسجام و رعایت اخالق و برقراری مراوده عادالنه با دیگران، بسیار ممدوح و 

شود که در عصر انگیز باشد؛ از این رو تاکید میافزایی حاصل از پژوهش جمعی ممکن است شگفتستوده است؛ زیرا هم

 های موفق را شکل خواهند داد. پژوهان موفق، تیمآینده ، دانش

: او باید همواره الزامات ادب و نزاکت علمی را مدنظر قرار دهد و از مجادله با استاد و رعایت اخالق و ادب و نزاکت (4

و با بیشترین تمایل ( manipulation)جویی و فریب سایر دانشجویان بپرهیزد و در مباحث گروهی، بدون کمترین سلطه

افزایی نائل مشارکت نماید تا مجموعه کالس به حداکثر هم( self-actualization)سازی و خودشکوفایی به خویشتن

 گردد.
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های اللهجه و منطقی باشد. از بحث بیهوده بپرهیزد و در برابر پاسخ)اخالق آکادمیک(: او باید صریح ایرعایت اخالق حرفه (5

تسلیم شود و تالش کند تا یاد بگیرد. در عین حال ، نباید ریاکارانه در برابر استاد زبان به مداحی بگشاید یا تسلیم منطقی 

، خودمرجعی و خودستایی، خودنمایی، خودشیفتگیهای غلط، های ناشایست مورد تاکید استاد شود. اصرار بر رویهرویه

 های علمی و دانشگاهی پذیرفتنی نیست.در محیط

ای آفریده ستایی و شرک در اندیشه مبرا بوده، بفهمد که هر انسان با هدف ویژهسازی و انگارهدانشجو باید از بتخالقیت:  (6

شده، از دیگران متمایز است و باید هویت ویژه خود را در هستی بشناسد و آن را با توکل بر حضرت حق توسعه دهد. 

ه خویش پردازش کرده و هویت ویژه خود را بسازد، بارور کند، شکوفا هر انسانی موظف است الگوی برتری را بر چهر

 گفته، شاکر باشد.سازد و همواره در همه مراحل پیش

در امتداد پرهیز از مداحی و تمجیدهای سخیف از استاد و سایر دانشمندان، او باید بیاموزد که ضمن رعایت  تفکر انتقادی: (7

کند را در معرض نقد منصفانه قرار دهد. تفکر انتقادی سرمایه ارزشمند هر عه میشنود یا مطالاخالق و نزاکت، آنچه می

 پژوهی است. دانشجو برای یادگیری و پیشرفت و توسعه دانش است. تفکر انتقادی الزمه تحقق هویت دانش

ها و سلی گفتهپذیر باشد و به ویژه پیامدهای تسلدانشجو باید مسئولیت پذیری و درک پیامدهای تسلسلی:مسئولیت (8

ها و مالحظات خود را درک کرده، از اشتباهات خود پوزش خواسته، درصدد جبران آثار اشتباهات خود برآید. یک دیدگاه

عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان »نظریه ناروا ممکن است جامعه را به سراشیبی نابودی سوق دهد: به قول مولوی 

 «!مرده را شیران کند

دانشجو در برابر رشد و پیشرفت فردی خود مسئول است. او باید خود و وجود خود را امانتی از حضرت  توسعه فردی: (9

ترین مراتب کمال و رشد حق دانسته، متوجه باشد که موظف است تا بیشترین حد پیشرفت را دریافته، خود را به عالی

 برساند.

ول است؛ زیرا جامعه همواره بخش مهمی از هزینه تحصیل او دانشجو باید بداند که در برابر جامعه مسئ تعهد اجتماعی: (10

المال و منابع پردازند نیز تا حدی به بیتهای آزاد که هزینه میسازد؛ به طوری که حتی دانشجویان دورهرا فراهم می

یع نان های تحصیل او به توزتواند محاسبه کند که در صورت تخصیص هزینهعمومی مدیونند. برای مثال دانشجو می

رایگان، چند نفر انسان نیازمند یک وعده درد گرسنگی نخواهند کشید. درک اینکه چگونه باید این مهم را برای جامعه 

های از دست رفته ناشی امروز اگر هزینه تحصیل یک دانشجوی دکتری و فرصت جبران نماید، بسیار حائز اهمیت است.

جای هر دانشجوی دکتری حدود چهارصدهزار عدد نان تهیه کرد. وان بهتاز آن، به رفع گرسنگی اختصاص داده شود می

این نسبت را برای هر دانشجوی کارشناسی ارشد، حدود یک دوم و برای هر دانشجوی کارشناسی حدود یک چهارم 

 کند!درنظر بگیرید و محاسبه کنید که هر عدد نان چند نفر را یک وعده سیر می
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 )آنچه باید از آنها بپرهیزد(:ها ب( نبایدها و ناشایسته

: تجربه نشان داده است که بحث و جدل در بسیاری از موارد، منتج به نتیجه نبوده، وقت طرفین فایدهبحث و جدل بی (1

کند و از جدل ای برای افزایش دانش خود طلب میپژوه هوشمند، از هر مباحثه، نتیجهبرد. دانشبحث و جدل را به فنا می

 یزد.پرهبیهوده می

سازد. دانشجوی اندوزی ، افراد را متواضع ساخته، از تکبر، خودپسندی و خودنمایی دور می: عرصه دانشخودنمایی و تکبر (2

کند و هرگز دیگران را حتی در ساحت ذهن و تفکر خویش، تحقیر شود، هرگز خودنمایی نمیخردمند هرگز متکبر نمی

 نماید.نمی

ستاید و از باطل هان، مبرا از چاپلوسی و مداحی است. دانشجوی خوب، حقیقت را میپژو: مرام دانشمداحی و چاپلوسی (3

سازد. او متواضع است، ولی تحقیر ها آلوده نمیگرداند و هرگز زبان خویش را به مداحی و چاپلوسی انسانروی می

تادان خویش است، ولی آنان را کند؛ او شکرگذار وجود اسسخن است، ولی مداحی قدرتمندان را نمیپذیرد؛ او نیکونمی

 گوید.ستاید؛ او سخن به حق و عدل و توازن میچاپلوسانه نمی

های عمیق و غنی، کند با تحلیلکند و تالش میهای سطحی، بسنده نمی: دانشجوی خوب هرگز به تحلیلنگریسطحی (4

های گوناگون، به نوعی ثبات رای درباره بخشد. او ضمن پذیرش آرا و اندیشهها عمق مراتب دانش خود را درباره پدیده

 کند.سازد و شخصیت علمی او را معرفی مییابد که وی را از دیگران متمایز میها دست میسرشت پدیده

کند پرهیزد و سعی میاندیشانه میای و سادههای کلیشه: دانشجوی خوب، مقلد نیست و از تعمیمایکلیشهتقلید و تعمیم  (5

 یابد.ای، به شناخت دقیق اقتضائی دست باشد و به جای تحلیل کلیشه، محقق و پژوهشگر به جای مقلد بودن

سازد و دار و شریف است و هرگز آثار علمی دیگران را به نام خود منتشر نمی: دانشجوی خوب امانتسرقت علمی (6

علمی با هویت صاحب اثر خود، گره داند که هر اثر دهد. او میترجمه آثار دیگران را تصنیف یا نگارش خود، جلوه نمی

داند که هر ایده و نگاه و رویکرد علمی، یک رزق است؛ رزقی که حضرت حق به هر که شایسته باشد، خورده است و می

 کند.دهد. او به جای سرقت علمی، از محضر اعطاکننده فضل و رزق، افزونی سهم خویش را طلب میمی

آسایی ند شاداب، با نشاط و باانگیزه باشد. او از خمودگی و افسردگی و تنک: دانشجوی خوب، سعی میانگیزگیبی (7

 پرهیزد.می

کند. او از اثر یا سندروم گالم شود و برای نیل به موفقیت، تالش می: دانشجوی خوب ناامید نمیناباوریناامیدی و حق (8

(Glum )شویم( پرهیز کرده دونم، ما موفق نمین میپسند گالیور )منگاشت و کودکباف در داستان کودکیا شخصیت منفی

 شود و خودش همواره به پیروزی و موفقیت، امیدوار است.و تسلیم مشکالت و نامالیمات نمی
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 های مورد انتظار از دانشجویان پس از گذراندن آنسه ( هدف درس و مهارت

های رفتاری و و آشنایی با انواع بیماری هادولتره های اداو چالش اداره دولت و حکومت هاینظریهاین درس با هدف آموزش 

های زیر به مهارت ،د. بنابراین انتظار داریم که هر دانشجو، پس از گذراندن این درسشوارائه می ،در سه قوه حکومتی ساختاری

 دست یابد :

 ؛ها و معیارهای معتبربر اساس شاخص، اداریمشکالت  بندیو اولویت ادارهشناسایی  .1

 های متفاوت؛ها و فرهنگدر کشور های حکومتیسیستمانواع عه تطبیقی مطال .2

 ؛حکمرانیمدیریت و تحلیل مسائل و مشکالت مطالعه تطبیقی نحوه  .3

 ؛اداری و حکمرانیمشکالت های حلستجو و پژوهش برای شناسایی راهج .4

از طراحی  ،های پیشنهادی خودراه حل یشناسانهو رصد آسیب اداری و حکمرانیمسائل کارهای خالق برای حل ارائه راه .5

 ؛تا اجرا

 ؛با مالحظه مشکالت و مسائل اجراییریزی بندی و برنامهبودجهو  های اداره و حکمرانیمعرفی انواع روش .6

 ها؛توجهی به آنبیدر مقایسه با پیامدهای ، اداری و حکمرانی مشکالت نگرانه پیامدهای حل رصد آینده .7

 ؛اداری و حکمرانی مشکالت و مسائل ی بروز هاتوانایی شناخت ریشه .8

متخصصان در  متعددهای های عملی و مهارتهای اجرایی، سبکاز طریق مطالعه آثار مکتوب، روش ،گزینیمهارت به .9

 ؛کشورهای گوناگون

  فنون و خودباورانه برای طراحی و معرفی مسائل و تالشمشکالت و گیری از فنون خالق و نوآورانه در حل بهره .10

 ؛های جدیدحلراه

 ی جدید؛هاحلریزی برای اجرای راهتوانایی برنامه .11

 اداری و حکمرانی؛گیری برای نظارت بر عملکرد فراگردهای توانایی طراحی سامانه رصد و ره .12

ی ادارهر برنامه اصالح ها، پیامدها، پیامدهای تسلسلی و دستاوردهای نهایی کاربست و اجرای توانایی ارزشیابی خروجی .13

 ؛و حکمرانی

 ؛های کاربردیدر دوره ،توانایی تدریس محتوای این درس .14

 ؛های علمی در ارتباط با موضوع درستوانایی به چالش کشیدن نظریه .15

 ؛های تدریس استاد در این درستوانایی نقد شیوه .16

 .در این درسقابل ارائه های عملی توانایی به چالش کشیدن شیوه .17
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 چهار( روش تدریس

چندگانه مطالعه، سخنرانی استاد، پژوهش عملی دانشجو، سخنرانی دانشجو و ارائه گزارش، برگزاری  هایاز روش ،در این درس

ها و ها و آموزش فنون و مهارتها و پژوهشکدههای تحلیل، رصد فعالیت اندیشکدهالمقدور بازدید از صحنهکارگاه عملی و حتی

 شود.استفاده می حکمرانیاداری و  هایسیستم ابزارهای تحلیل و طراحی

شوند و های منتخب توسط استاد و همکار استاد، توسط دانشجویان درس مطالعه می: در این روش، متنمطالعه کتاب .1

 گیرند؛مورد بحث قرار می

در کالس  و شوندمی مطالعه درس دانشجویان های منتخب استاد و همکار استاد، توسط: در این روش، مقالهخوانیمقاله .2

 گیرند؛می قرار بحث وردم

مند های کالمی و به صورت سخنرانی سامان: در این روش، استاد مطالب مهم مورد نظر خود را در قالبسخنرانی استاد .3

 نماید؛افزایی یا ایجاد حساسیت یا افزایش خالقیت، ارائه مییا گاهی پراکنده، برای دانش

وهش درباره یک موضوع علمی، بررسی را به صورت فردی یا : دانشجویان با انتخاب یک پژپژوهش علمی دانشجو .4

 نمایند؛گروهی انجام داده، نتیجه آن را در کالس ارائه می

نمایند و از مند، به صورت فردی یا گروهی ارائه می: دانشجویان نتایج کار خود را به صورت سامانسخنرانی دانشجو .5

 دهند؛ود قرار میطریق سخنرانی، در معرض نقد همتایان و استادان خ

توانند این نمایند. دانشجویان میهای خود را در قالب گزارش درسی مدون می: دانشجویان نتیجه پژوهشنویسیگزارش .6

 ای برای یادگیری انتشار آثار علمی در آینده تلقی کنند؛ها را مقدمهگزارش

ی یادگیری و انتقال تجربه و دانش ضمنی فراهم های علمی، ظرفیت بسیار مناسبی را برا: کارگاهبرگزاری کارگاه علمی .7

سازند و امکان تمرین، طراحی و گذاران را با مشکالت واقعی در عرصه عمل آشنا میمشیگیرندگان و خطنموده، تصمیم

 آورند؛ارائه راه حل را فراهم می

ها، ظرفیت بسیار ها و پژوهشکدهده: اندیشکهاها و پژوهشکدههای اندیشکدههای تحلیل و رصد فعالیتبازدید از صحنه .8

که سازند؛ به طوریها و تالش برای حل آنها، فراهم میبندی مشکالت، طراحی مسالهمطلوبی برای شناسایی و اولویت

 برخوردار است؛ اداره و حکمرانیهای نظریهای برای آموزش رصد فعالیت آنها از جذابیت ویژه

افزارها، به دانشجویان کمک ها ، ابزارها و نرمتوان با معرفی مدلدر این رویکرد، می ها و ابزارها:آموزش فنون و مهارت .9

 مشی، بهره گیرند؛کرد تا از امکانات علمی موجود و فنون آزموده شده برای تحلیل خط

 و حکومت دولتهای فکر طراحی اتاقو  مشیآزمایشگاه خط :های فکر اداره دولت و حکومتاتاقآزمایشگاه و سازی شبیه .10

ریزی اجرا و ارزشیابی له، نوآوری، مطالعه تطبیقی، مطالعه مدیریت دولتی، برنامهتعریف مسئ با کارکردهایی چون تحلیل مشکل،

کند؛ با توجه به گذاران و مدیران دولتی کمک میمشیسازی شده، به خطهای شبیهدولتی در وضعیت هایسازمانعملکرد 

های تجربهسازی آن برای ایجاد شبهتوان از شبیهگاه، از حیث احتمال عدم دسترسی به اتاق فکر، میهای موجود در دانشمحدودیت

 ، استفاده کرد.اداره دولت و حکومتمفید در تحلیل 
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 دوره برنامه( پنج

 برنامه دوره به شرح زیر خواهد بود :

 فعالیتها  شماره هفته تاریخ

2/7/98 1  
 آنان اهداف و دانشجویان با آشنایی و السیک مباحث چارچوب و دوره معرفی

 آموزش جستجو در منابع علمی

9/7/98 2  
  مروری بر چشم انداز های ملی کشورهای گوناگون

 شبکه بر مبتنی دانشجویان منتخب های پژوهش: مروری بر مسائلسازی موضوعنهایی

 و مشکالت کنونی کشور مسائل

 و اداره دولت و حکومت مبانی دانشمروری بر کتاب   3 16/7/98

 مبانی مدیریت دولتیکتاب  مروری بر  4 23/7/98

30/7/98 5    Future of Governance in Iran (Pourezzat et al, 2018) 

 تعطیل رسمی -شهادت  6 7/8/98

14/8/98 7  Can bureaucracy be beautiful ((Frederickson, 2000 ). 

21/8/98 8  Proverb of Administration (Simon) 

28/8/98 9  Street level bureaucracy (Lipsky,1979) 

 مبانی مدیریت دولتیآزمون از کتاب   10 5/9/98

12/9/98 11  

 ؛(1394،پورعزت و هاشمی کاسوایی)و دانش اداره بازشناسی هویت مدیریت دولتی

 (؛ 1380)وارث،نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی

بر اساس قانون اساسی  منفعت عمومیپردازی از اصطالح ومهای مفهشاخص

 (1397و همکاران،  )پورعزتجمهوری اسالمی ایران 

19/9/98 12  
 (1387نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی)نرگسیان، 

ثانی، ها )فقیهی و علیزادهها و پاسخبحران هویت در رشته مدیریت دولتی: چالش

1386 ) 

26/9/98 13  
آموزی سیاستی و مدیریتی جمهوری اسالمی ایران: رصدخانه ملی درسطراحی 

 (1391فرد، های فرارو )دانائیپردازی عملیاتی و چالشخردمایه نظری، مفهوم

3/10/98 14  
The Future of Public Administration: The Pursuit Of Excellence 
(Denhardt and Jennings, 1984) 
The Future of Public Administration (Denhardt ,2000) 

10/10/98 15  Rescuing Policy Analysis from PPBS(wildavsky,1969) 

17/10/98 16  

A Coherent Framework For Public Administration(Jos C.N. 
Raadschelders,1999) 

 ارائه کار کالسی دانشجویان )گزارش چشم انداز کشورها و انشای علمی(

 ایانی و نقد کالس توسط دانشجویانبندی و ارائه نکات پجمع
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 شش( منابع درس 

 عبارتند از : ،گیرندمورد بررسی و نقد قرار می ،مهمترین کتابها و مقاالتی که در این دوره

 دانشگاه انتشارات تهران: .یدولت گذاریمشیخط غازینآ چالش ؛عمومی لهئمس .1396 .ییکاسوا هاشمی میناسادات و اصغرلیع ،پورعزت 

 .نتهرا

  ،باران مدیریت: کتابهای مجموعه نشر، نمهربا تهران: .تدوین تا طراحی از ،مشیخط بسته .1396 رحمانی. فاطمه و اصغریعل پورعزت 

 .تدبیر

  ،سمت انتشارات تهران: .حکومت و دولت عملکرد ارزشیابی .1396 .سیدرضایی میریعقوب و و اصغریعل پورعزت.  

 سمت انتشارات تهران: .دولتی مدیریت مبانی .1390 .اصغر علی ،پورعزت.  

 السالمعلیه صادق امام دانشگاه :تهران عمومی. منافع به پژوهانه آینده رویکرد مدار: عصر راهبردی مدیریت .9138 .اصغر علی ،پورعزت. 

 سمت انتشارات تهران: .( دولتی مدیریت مبانی ) حکومت و دولت اداره دانش مبانی .1387 .اصغرلیع ،پورعزت.  

 سمت انتشارات تهران: .ایران در دولتی مدیریت هایچالش .1396 حسن. فرد، دانایی.  

 پردازیمفهوم ،ینظر هیخردما :رانیا یاسالم یجمهور یتیریمد و یاستیس آموزیدرس یمل رصدخانه یطراح.1391 حسن. فرد، دانایی 

  .24-13 صص .16ش فناوری. و علم سیاست .فرارو هایچالش و یاتیعمل

 81-51صص .55ش .دولتی مدیریت نامه ویژه مدیریت، دانش .یدولت تیریمد به یمیفراپارادا نگرش .1380سیدحامد. وارث. 

 عمومی. مدیریت هایپژوهش .اداره دانش و یدولت تیریمد تیهو یبازشناس .1394.ییکاسوا یهاشم میناسادات و اصغر علی ،پورعزت 

 ؛31-5صص .30ش

 یاساس قانون اساس بر یعموم منفعت اصطالح از پردازیمفهوم هایشاخص .1397انی.کی پاکنوش و لودمرچی مریم اصغر، علی ،پورعزت 

  .24-1 صص .2ش .ایران دولتی مدیریت مطالعات .رانیا یاسالم یجمهور

 نفصلنامه علوم مدیریت ایراها. ها و پاسخ. بحران هویت در رشته مدیریت دولتی: چالش1386ثانی. فقیهی، ابوالحسن و محسن علیزاده .

 .47-25. صص 6ش 

 Simon, Herbert A. 1946. The Proverbs of Administration, in Jey M. shafritz & Albert C. Hyde. 

2017. Classics of Public Administration. Cengage Learning. 

 Lipsky . 1979. Street level bureaucracy 

 Frederickson, H. George. 2000. »Can Bureaucracy Be Beautiful?«. Public Administration Review, 

January/February 2000, Vol. 60, No. 1, pp. 47-53. 

 Denhardt b Robrt The Future of Public Administration. 1999. Public  Administration & 

Management: An Interactive Journal 4, 2, 1999 pp. 279-292. 

 Wildavsky, Aaron. 1969. Rescuing Policy Analaysis from P.P.B.S . in Jay M. shafritz & Albert C. 

Hyde(Eds). 1997. Classics of Public Administration, Fourth edition, Harcourt, pp.275-288. 

 Jos C.N. Raadschelders. Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 9, 

Issue 2, April 1999, Pages 281–304 

 Wildavsky, Aaron. Mar. – Apr 1969. Rescuing Policy Analysis from PPBS.  JOURNAL ARTICLE, 

Public Administration Review. Vol. 29, No. 2 , pp. 189-202 
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 دهیآنها و نحوه نمرهبندی ارائه و زمان دانشجویان هفت( تکالیف

 مهمترین تکالیف دانشجویان عبارتند از:

 امتیاز  عنوان فعالیت
 ---  شرکت منظم در کالس 

  2  مشارکت در مباحث کالس در طول نیمسال

  2  در طول نیمسالهای درسی ارائه گزارشآزمون و 

 از آنها  جمله 22مقاله علمی معتبر و استخراج  11کم مطالعه دست

 ( له منتخبا توجه به موضوع یا مسئ)ب

 3  

  3  نگارش انشای علمی با استفاده از جمالت منتخب فوق

 2  سندچشم انداز کشور منتخب یابیارائه گزارش درخصوص ارز

  8  آزمون پایانی

  20  مجموع

 د.نبرس اوید استاد یا همکار به تأی انتخاب شوند وهای معتبر جلهمباید از ها هتوضیح : مقال

به خاستگاه علم  با توجه ولی ؛انتخاب کند یا عربی معتبر فارسی هایمجلهمقاله را از  یازدهمقاله از این  چهارتواند دانشجو می

 .شوندانتخاب  یا فرانسه یا آلمانی به زبان انگلیسی Q1 هایاز مجله هالهمقامدیریت در غرب، باید سایر 

 بیشتر مطالعه و پژوهش رایب استفاده قابل علمی منابع(  هشت

 ها.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه .مبانی دانش اداره دولت و حکومت. 1397اصغر.  ی. پورعزت، عل1

. انتشارات یدولت یگذاریمشخط نی: چالش آغازیله عمومسئم. 1396. ییکاسوای سادات هاشم نایاصغر و م ی. پورعزت، عل2

 دانشگاه تهران.

 3یعمران یپروژه ها یابیارزش. 1397همراه.  یریلو و عاطفه نص یدمرچ میاصغر ، حسن هژبر افکن، مر ی. پورعزت، عل 

 .تدبیر باران مدیریت: کتابهای مجموعه نشر، نمهربا تهران: ،دولت

 .195-157. صص 17شماره  ،سازمانیفرهنگ  مدیریت فصلنامه. یدولت تیریتطور مد ریبه س ی. نگاه1388عباس. ،اننرگسی. 4

5. Shafritz, Jay M and Albert C. Hyde. 2017. Classics of Public Administration. Cengage 
Learning. 
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 بیشتر منابع جستجوی برای مطلوب اطالعاتی هایپایگاه یا هامجله( نه

 ( :                                           (Suggested Journals for Researchهای معتبر دنیابرخی از مجلهالف( 

Public Administration Review  

Administration and Society (Emerald) 

Administrative Management 

Administrative Science Quarterly 

Journal of Management Studies 

Journal of Public Administration Research and theory  

      :  ISCهای برتر درب( برخی از مجله

  )فصلنامه مدیریت دولتی ایران )دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

 انجمن مدیریت دولتی ایران( مطالعات مدیریت دولتی ایران فصلنامه( 

 )فصلنامه علوم مدیریت ایران )انجمن علوم مدیریت ایران 

 مدیریت در ایران )دانشگاه تربیت مدرس(های فصلنامه پژوهش 

 (رهمه طباطباییپژوهی )دانشگاه عالّفصلنامه دولت 

 (ره انداز مدیریت دولتی )دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتیفصلنامه چشم 

 ع(دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی )دانشگاه امام صادق() 

 شگاه پیام نور(های دولتی )دانفصلنامه مدیریت سازمان 

 (دانشگاه سیستان و بلوچستانهای مدیریت عمومی )فصلنامه پژوهش   

 ( ریزی ریاست جمهوریسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامهموسّفصلنامه فرایند مدیریت توسعه) 

 ( یدانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی) 

  های استراتژیک()مرکز بررسی سیاستگذاری عمومیمطالعات راهبردی فصلنامه 

 (دانشگاه صنعتی شریف)علم و فناوری  نامهفصلنامه سیاست  

  سیاست علمی کشور( مرکز تحقیقاتسیاست علم و فناوری )فصلنامه 
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 های مرتبط ( برخی از مراکز و موسسهج

 عنوان  نوع 

های مراکز و موسسه

 لیداخ

 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 

 های تحول و پیشرفت مرکز همکاری 

 های استراتژیک ریاست جمهوریمرکز بررسی 

 نظام مصلحت تشخیص مجمع راهبردی تحقیقات پژوهشکده 

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی مرکز 

 (آصف) فناوری و صنعت اندیشکده 

 های تفکر ایران )ایتان(شبکه کانون 

  گذاریحاکمیت و سیاستاندیشکده 

 مرکز آمار ایران 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

 پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

 پژوهشکده مطالعات فناوری 

 

 یهاموسسهو  مراکز

 خارجی مهم 

 ASPA (American Society of Public Administration) 

 Center for American Progress (CAP) (United States( 
 Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium( 

 EROPA 

 EURAM(A european based community of engaged management scholars 

 Brookings Institution (United States( 

 Institute François des relations internationals ( 

 Carnegie Endowment for International Peace (United State  (  

 The Brussels-based economic think tank 

 Center for Strategic and International Studies (United States  (  

 Fundação Giulio Vargas (FGV  (  

 Chatham House: International Affairs Think Tank 

 Heritage Foundation (United States  (  

 RAND Corporation Provides Objective Research Services  

 International Institute for Strategic Studies (IISS) (United Kingdom  (  

 Wilson Center, FKA Woodrow Wilson International Center for Scholars 
(United States  (  

 Peterson Institute for International Economics (PIIE) (United States( 

 Center for American Progress (CAP) (United States( 

 Japan Institute of International Affairs (JIIA) (Japan  (  

 Cato Institute | Individual Liberty, Free Markets, and Peace 
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 Konrad Adenauer Foundation (KAS) (Germany  (  

 Council on Foreign Relations (CFR) (United States  (  

 Fraser Institute (Canada( 

 Friedrich Ebert Foundation (FES) (Germany( 

 Korea Development Institute (KDI) (Republic of Korea( 

 Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (Germany( 

 Carnegie Endowment for International Peace Middle East Center (Lebanon( 

 Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgium( 

دانشکده ها و 

انجمن های علمی 

 مرتبط

 

 دانشگاه تهران تیریدانشکده مد 

 مدرس تیدانشگاه ترب یعلوم انسان دانشکده 

 رهییدانشگاه عالمه طباطبا تیریمد دانشکده 

 رهیبهشت دیدانشگاه شه تیریمد دانشکده 

 دانشگاه امام صادق)ع( یو معارف اسالم تیریمد دانشکده 

 ایران یدولت تیریمد علمی انجمن 

 رانیا تیریمد انجمن 

 ایران یفناور تیریمد انجمن 

 ایران نگاریانجمن آینده 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی  

  

 های مرتبط( برخی از سایتد

 https://www.fao.org 

 https://www.cnx.org 

 https://www.creativelearning.com 
 http://institutecreativeproblemsolving.org 
  https://innovationmanagement.se 
  https://www.thecreativeinstitute.ie 

 ( واژگان و مفاهیم کلیدیهد

 واژه های قابل استفاده در این کالس عبارتند از : مهمترین واژگان و دانش

 معادل انگلیسی واژگان کلیدی

 Policy سیاست /مشیخط

 Policy Making سیاستگذاری /گذاریمشیخط

 Public Interest منافع عمومی

https://www.fao.org/
https://www.cnx.org/
https://www.creativelearning.com/
http://institutecreativeproblemsolving.org/
http://www.creativeeducationfoundation.org/
https://innovationmanagement.se/
https://creativity.buffalostate.edu/
https://www.thecreativeinstitute.ie/
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 Policy Formation مشیدهی خطشکل

 Policy Implementation مشیاجرای خط

 Policy Evaluation مشیارزشیابی خط

 Problem Solving حل مساله

 Open Innovation نوآوری باز

 Creativity خالقیت

 Implementation اجرا

 Public Problem Network شبکه مسائل عمومی

 Problem Definition تعریف مساله

 Problem Analysis مساله تحلیل

 Agenda Setting گذاریدستور

 Evidence Based Policy Making گذاری شواهدمحورمشیخط

 Policy Learning مشیخط یادگیری

 Lesson Drawing In Policy Making مشیآموزی از خطدرس

 Policy Laboratory/ Policy Lab مشیآزمایشگاه خط

 Policy Research پژوهیمشیخط

 Policy Analysis مشیتحلیل خط

 Policy Termination مشیخاتمه خط

 Policy Change مشیتغییر خط

 Scenario Building سناریوپردازی

 Prediction بینیپیش

 Forecasting نگریپیش

 Back casting نگریپس

 Futures Studies پژوهیآینده

 Foresight نگاریآینده

 Strategic Management یت استراتژیکمدیر

 Vision اندازچشم

 Mission رسالت

 Crisis Management مدیریت بحران

 Disaster Management مدیریت فاجعه 

 

  



 دوره کارشناسی ارشد   دانشگاه تهران              اصغر پورعزت  علی
 

13 
 
 

 

 کتبیهای پروژه و تمرین  (یازده 

 علمی دربارة سند چشم انداز کشور منتخبگزارش تنظیم الف( 

 به صورت گروهی؛ "ریت دولتیمبانی مدی"های کتاب حل کارگاهب( 

 مشخص، در دسترس هستند.به طور ها، در پایان هر بخش از کتاب، گر این کارگاههای هدایتپرسش

 (Essay)  ( ساختار پروژه نهاییج

 :دهیدهای زیر را درباره موضوع منتخب خود انجام فعالیت بر اساس تکالیف تعیین شده،

 اقدامات ضروری مرحله 
اکتشافی درباره یک( مطالعه 

موضوع درس و شبکه مسائل 

 علمی مرتبط با آن

 1-1  مرتبط با موضوعمرور شبکه مشکالت و مسائل  

 1-2 نظران و استادان راهنما و مشاورمصاحبه اکتشافی با صاحب 

 در دسترسعلمی مطالعه اکتشافی در منابع  1-3

انتخاب موضوع پژوهش و  دو(

 تایید آن توسط استاد

 1-2 تامل درباره اهمیت موضوع تفکر و 

 2-2 انتخاب چند موضوع مناسب بر حسب عالئق خود و پیشنهاد آن به استاد 

 2-3  انتخاب موضوع نهایی 

جستجوی پایگاه های  سه(

کم اطالعاتی و انتخاب دست

 مقاله از میان آنها 11

 1-3 مصاحبه با استادان برای شناسایی مقاالت محوری 

 2-3 طالعاتی مرتبطهای اجستجوی پایگاه 

 3-3 های مناسبانتخاب مقاله 

جمله  2حداقل چهار( انتخاب 

 از هر مقاله و ترجمه آن

 1-4  های محوری و آموزنده هر مقاله در ارتباط با موضوعانتخاب جمله 

 2-4 هاترجمه جمله 

پنج( نگارش یک انشا با 

  استفاده از جمله های منتخب

 1-5  های ترجمه شدهترکیب جمله 

 2-5   تدوین یک انشای هدفمند 

شش( نتیجه گیری و تدوین 

 گزارش

 1-6 گرانای با دستاوردهای سایر پژوهشمقایسه نتایج پژوهش کتابخانه 

 2-6  گیری نهایینتیجه 
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 دهی( شیوه منبعدوازده

  : شیوه استناد به یک مقاله در یک مجله 

 ساختار:

. شماره و زمان نام مجله به صورت ایتالیک سیاه. "نام مقاله داخل گیومه" نام خانوادگی، نام )صاحب اثر(. سال انتشار.

 چاپ. موسسه ناشر. صفحه های مقاله در مجله.

 مثال:

ویژه نامه  -دانش مدیریت. "مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی". 1380پورعزت، علی اصغر. 

 .83-117ران. . دانشکده مدیریت دانشگاه ته1380. پاییز 55. شماره مدیریت دولتی

 :  شیوه استناد به یک مقاله در یک کتاب ویراسته شده 

 ساختار:

. نام و نام خانوادگی ویراستار. سال انتشار "نام مقاله داخل گیومه"نام خانوادگی، نام )صاحب اثر(. سال انتشار مقاله. 

 له در مجموعه.. موسسه ناشر. صفحه های مقانام مجموعه ویراسته به صورت ایتالیک سیاهمجموعه. 

 مثال:

تبیین الگوی مراوده ای توسعه ادبیات و ملت سازی برای آینده ". 1387پورعزت، علی اصغر. 

. شرکت . اسطوره متن هویت ساز1387. بهمن نامور مطلق. ")مطالعه موردی: شاهنامه فردوسی(

 .189-209انتشارات علمی و فرهنگی. 

 : شیوه استناد به یک کتاب 

 ساختار:

 . نام ناشر.نام کتاب به صورت ایتالیک سیاه .نام )صاحب اثر(. سال انتشار ،ینوادگنام خا

 مثال:

مختصات حکومت حق مدار، در پرتو نهج البالغه امام علی الف. 1387اصغر.  یپورعزت، عل

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ."علیه السالم"

. سازمان مطالعه و تدوین لت و حکومتمبانی دانش اداره دوب. 1387اصغر.  یپورعزت، عل

 ها.دانشگاه کتب علوم انسانی

 در مواردی که کتاب، دو نویسنده یا بیشتر داشته باشد، نام نفر دوم به صورت طبیعی، یعنی نام و نام خانوادگی می آید:

 مثال: 
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 در مورد ریچارد دبلیو اسکات و جرالد اف. دیویس: 

Scott, W. Richard & Gerald F. Davis. 2007. Organization and organizing; 

Rational, Natural and Open system Perspectives. 

Pearson Education International. 

این ترتیب، کامال منطقی است؛ زیرا جابجایی نام و نام خانوادگی نفر اول، فقط به لحاظ سهولت جستجوی الفبایی نام خانوادگی 

انجام می پذیرد؛ با این مالحظه که در انتهای اثر، منابع و مآخذ به صورت الفبایی، بر حسب نام خانوادگی نفر وی در انتهای اثر، 

 اول، مرتب می شوند. 

در مواردی که به ویراسته های متعدد یک کتاب در سال های گوناگون ارجاع شده باشد، در پایان اثر، همه ویراسته های مورد 

 نتشار ذکر می شوند. البته پس از نام کتاب، معموال شماره ویرایش نیز ذکر می گردد:استناد، به ترتیب سال ا

 مثال: 

 Second edition   وThird edition :در 

a) Hughes, Owen E. 1998. Public management & administration: An 

Introduction. Second edition. McMillan Press LTD. 

b) Hughes, Owen E. 2003. Public management & administration: An 

Introduction. Third edition. Palgrave 

 ویرایش دوم در :

، رویکرد جامعه شناسی به سازمان و مدیریت –جامعه شناسی سازمان ها . 1380قلی پور، آرین. 

 ها.ویرایش اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ،تیریبه سازمان و مد یجامعه شناس کردروی –سازمان ها  یجامعه شناس. 1388قلی پور، آرین. 

 .هادانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدودوم با اضافات.  شیرایو

 : شیوه استناد به یک کتاب ترجمه شده یا ترجمه و تالیف 

 ساختار:

 . نام مترجم. نام ناشر.اهنام کتاب به صورت ایتالیک سینام خانوادگی، نام. سال انتشار. 

 مثال:

. ترجمه و تالیف لطف اهلل نبوی. منطق سینوی به روایت نیکوالس رشر. 1381رشر، نیکوالس. 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

درآمدی بر روش پژوهش علمی )فراگرد تدوین می توانید به کتاب ، در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص این بخش

 مراجعه کنید.  )به صورت برخط( تالیف علی اصغر پورعزت شی و دفاع از آن(رساله پژوه
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 سیزده ( تقدیر و تشکر
ها نیست. از آن در تدوین این طرح درس، از تجارب و آثار استادان و همکاران زیادی استفاده شده است که امکان ذکر نام همه آن

ی فرد، دکتر ئ، دکتر حسن داناونداسفندیار فرج ن فقیهی، دکترسانی، دکتر ابوالحدکتر سیدمهدی الو ها و آقایانمیان، به ویژه از خانم

نسب سادات هاشمی، مریممعینیانزاده، امین منؤحیدر نجفی، سیاوش رفیعی، پریا م مازیار نیلچی، منش،سیدحامد وارث، امین جالل

 شود. و مریم رنجبری تشکر می

پس از طی  با توکل بر حضرت حق، که ام با این انگیزه و امید تدوین کردهپژوهان عزیز ، این طرح درس را دانش»

 .«کشور افزوده شودو متخصصان دانش اداره و حکمرانی در زبده  انپژوهمشیخط شما بر  به تعداد ،این دوره

      1398 زیپائ       اصغر پورعزتعلی

 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


