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 یک( مقدمه 

ها در عمل تدوین  افزایی و افزایش قدرت تحلیل و شناخت و مهارت کاربست نظریهبا هدف دانش  ،دانشگاهی  های علمیدوره

تغییر کند. اگر دوره موثر باشد، این تغییر    ،هر دانشجو باید پس از ورود به یک دوره و گذراندن آنشوند؛ بنابراین  می

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

 دوره پیش از گذراندن آن درس و دوره پس از گذراندن آن درس.

هنما رو    بلد راهبه منزله    ،استاد  ه راهنماییسفری که ب  ؛تشبیه کردتوان به یک سفر علمی  هر دوره درسی دانشگاه را می

علمی  آثار و منابع    همراه با  ،د و دنیاهای متفاوت نگردرخدادهای گوناگون درک و ثبت می  ،شود و در جریان آنطی می

 د. گردفراهم می ،دانش متفاوتهای و سلوک در وادی  د و امکان سیرنشوتجربه می ،گوناگون

کل    1399در سال    ،برای مثال  یک تجربه و یک دوره تحول است.  ،و هر رخداد در زندگی  هر درس  با این رویکرد، 

این رخداد، در عین حال که پیامدهای   انتشار ویروس کرونا مواجه شد.  بین المللی  با بحران  ،کشور و سیستم آموزش آن

از   رای تغییر محک بزند و بر مراتب تاب آوری خود بیفزاید.وخیمی داشت، فرصتی ایجاد کرد تا جامعه ظرفیت خود را ب

 این رو به نظر می رسد که جهان پس از کرونا، جهانی مقاوم تر و تاب آورتر جلوه کند!

  دو( اخالق دانش پژوهی و آداب پژوهشگری

استادان و دانشجویان و محیط دانشگاه نقش بسیار مهمی در شکل دهی شخصیت و صفات اخالقی بارز افراد دارد. 

این محیط سپری می کنند و خودآگاه یا ناخودآگاه یکدیگر را قضاوت می کنند کارمندان، بخش مهمی از زندگی خود را در 

 و بر رفتارر یکدیگر تاثیر می گذارند. 

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

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

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

دانشجوی خردمند می داند که به جهات گوناگون ) بهره مندی از سرمایه های    درک مسئولیت  و تعهد اجتماعی: (1

نگی( مدیون جامعه خویش است و برای زندگی بهتر خود و دیگران باید تالش کند تا  اقتصادی و اجتماعی و فره

جامعه بهتری بسازد. دانشجو باید بداند که در برابر جامعه مسئول است؛ زیرا جامعه، همواره بخش مهمی از هزینه  

ینه تحصیل خود را  های آزاد که بخشی از هزسازد؛ به طوری که حتی دانشجویان دورهتحصیل او را فراهم می 

تواند محاسبه کند که در صورت المال و منابع عمومی مدیونند. برای مثال، دانشجو میپردازند نیز تا حدی به بیتمی

هزینه درد  تخصیص  وعده  نیازمند، یک  انسان  نفر  چند  برای مستمندان،  رایگان  نان  توزیع  به  او  تحصیل  های 

نکه دانشجو چگونه باید این مهم را برای جامعه جبران نماید، بسیار حائز  گرسنگی نخواهند کشید! بنا براین درک ای

های از دست رفته ناشی از آن، به  اهمیت است؛ زیرا اگر امروز هزینه تحصیل یک دانشجوی دکتری و فرصت 

جای هر دانشجوی دکتری، حدود چهارصدهزار قرص نان تهیه کرد.  توان بهرفع گرسنگی اختصاص داده شود، می

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

چهارم درنظر بگیرید و محاسبه کنید که هر قرص نان، چند نفر را در یک وعده سیر می کند و یا دست کم از  

 دهد!گرسنگی دردناک رهایی می

دانشجوی خردمند باید در سیر رشد خود، شخصیتی متعادل   تن:پردازش شخصیت متعادل، موحد و مقتدر از خویش (2

 و مقتدر را پردازش و تصویرپردازی نماید.
دانشجوی خردمند توانایی ها و ناتوانی های خود را شناسایی می کند و با پرهیز از رفتارهای    خویشتن سازی: (3

اقعیت های زندگی خود به صورت مدبرانه انفعالی یا سلطه جویی علیه دیگران یا بهانه جویی یا مقصرتراشی، با و

 کنار می آید تا به بهترین سطوح بهره وری  و مدیریت و توسعه ظرفیت خویشتن برسد. 
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انسان های عادل و منصف سریعتر به مسیر اصالح خویش می رسند و در روند رشد و  عدالت ورزی و انصاف: (4

عمل کردن به آن دشوار. عدالت ورزی به دور از    تکامل قرار می گیرند. سخن گفتن از عدالت ساده است؛ ولی

رفتار کودک ) شاد یا مخرب( و والد )ارشادی یا عیبجو( و در نگاه بزرگسال )بالغ( به خود و دیگری حاصل می 

 گردد.
دانشجوی خردمند به آینده امیدوار است و از تالش برای بهبود شرایط خویش و دیگران باز نمی   مهار ناتوانی ها:  (5

 د و تسلیم رویه های ترویج ناتوانی و بقا در انفعال نمی شود.ایست
های بیشتر بوده،  گری داشته باشد، در پی کشف و شناسایی پرسشگری و پژوهش: او باید روحیه پرسشگریپرسش (6

 بدیل باشد. بداند که هر پرسشی ممکن است در مسیر دانشجویی او یک سرمایه بی
ر باشد و بداند که رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران، الزمه نیل به تشخص یک دا: او باید امانتداریامانت (7

کند، کافیست و او به رزق هیچ بنده  داند که آنچه از حضرت حق دریافت میپژوه موحد است. انسان موحد میدانش

رزق پژوهشی خود  داری و رعایت حقوق دیگران،تواند با رعایت جوانب امانتدیگری نیاز ندارد و می  و آفریده

 نیاز باشد.را فقط از درگاه حضرت حق طلب کند و از همگان بی
درکاِر گروهی (8 دیگران، جلوهمشارکت  با  پژوهشی  جامعه و گروه: همکاری  در  نعمت حضور  از شکر  های ای 

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

انگیز باشد؛ از این رو  افزایی حاصل از پژوهش جمعی، ممکن است شگفتبسیار ممدوح و ستوده است؛ زیرا هم 

هایی که احتماال بتدریج های موفق را شکل خواهند داد؛ تیمپژوهان موفق، تیمشود که در عصر آینده ، دانش تاکید می

 دهند.کنند و توسعه میی گروهی را تعریف میدر فضای مجازی شکل گرفته، نوع جدیدی از همکاری پژوهش 
: او باید همواره، الزامات ادب و نزاکت علمی را مدنظر قرار دهد و از مجادله با  رعایت اخالق و ادب و نزاکت (9

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

مشارکت نماید تا مجموعه کالس به حداکثر (،  self-actualization)سازی و خودشکوفایی  ه خویشتنبیشترین تمایل ب

 افزایی نائل گردد. هم
: دانشجوی خردمند سعی میکند پدیده های مورد مطالعه را با عمق  نگرش عمیق به مشکالت و مسائل و پدیده ها (10

 کافی و تحلیل علت های اصلی تحلیل نماید.
ای ستایی و شرک در اندیشه مبرا بوده، بفهمد که هر انسان با هدف ویژهسازی و انگارهجو باید از بتدانشخالقیت:   (11

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

پردازش کرده و هویت ویژه خود را حق توسعه دهد. هر انسانی موظف است الگوی برتری را بر چهره خویش  

 گفته، شاکر باشد.بسازد، بارور کند، شکوفا نماید و همواره و در همه مراحل پیش
در امتداد پرهیز از مداحی و تمجیدهای سخیف از استاد و سایر دانشمندان، او   باوری:تفکر انتقادی همراه با حق (12

کند را در معرض نقد منصفانه قرار  شنود یا مطالعه مییباید بیاموزد که ضمن رعایت اخالق و نزاکت، آنچه م

دهد. تفکر انتقادی، سرمایه ارزشمند هر دانشجو برای یادگیری و پیشرفت و توسعه دانش است. تفکر انتقادی الزمه 

این نقد باید متوجه هر سیستم ناقصی باشد که دانشجو با آن سر و کار دارد و  تحقق هویت دانش پژوهی است. 

 واند اصالحش کند. دانشجوی خردمند اهل استدالل بوده، حق باور و حق ستاست. تمی
پذیر باشد دانشجو باید مسئولیت  پذیری در برابر اقدامات خویش و درک پیامدهای تسلسلی:امیدواری و مسئولیت (13

ها و مالحظات خود را درک کرده، از اشتباهات خود پوزش خواسته،  ها و دیدگاهو به ویژه پیامدهای تسلسلی گفته

درصدد جبران آثار اشتباهات خود برآید. یک نظریه ناروا ممکن است جامعه را به سراشیبی نابودی سوق دهد: به  

را یک   احساس  قول مولوی »عالمی  با  باید  دانشجو  بنابراین،  کند، روبهان مرده را شیران کند«!  سخن ویران 

های خود را در نظر آورد و نسبت به اصالح ها و گفتهها، نوشتهها، اندیشهمسئولیت پذیری باال، پیامدهای طرح

 آنها، کوشا باشد. 
ود مسئول است. او باید خود و وجود دانشجو در برابر رشد و پیشرفت فردی خ  توسعه فردی و درک ارزش زمان: (14

خود را امانتی از حضرت حق دانسته، متوجه باشد که موظف است تا بیشترین حد پیشرفت را دریافته، خود را به  

بیند، باید سطحی ترین مراتب کمال و رشد برساند. بنابراین، در مواردی که کالس را برای خود مناسب نمیعالی 

های خود، در خارج از برنامه کالسی، کوشا ری را در نظر آورد و برای توسعه توانمندیباالتر از تحصیل و یادگی

 باشد و کالس و استاد را در جریان قرار دهد تا سیر رشد و توسعه جمعی، تقویت گردد.
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پرهیزد : دانشجوی خردمند به رشد مستمر می اندیشد و از درجا زدن خویش می  تسهیل مسیر رشد خود و دیگری (15

 و دیگران را به سوی رشد تشویق می کند و مسیر رشد خود و دیگران را تسهیل می کند.
اللهجه و منطقی باشد. از بحث بیهوده بپرهیزد و در برابر  )اخالق آکادمیک(: او باید صریح  ایرعایت اخالق حرفه (16

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

های غلط، خودنمایی، خودشیفتگی ،  های ناشایست مورد تاکید استاد شود. اصرار بر رویهبگشاید یا تسلیم رویه

 های علمی و دانشگاهی پذیرفتنی نیست.  خودمرجعی و خودستایی، در محیط
 

 بپرهیزد(:  ها )آنچه دانشجو باید از آنهاب( نبایدها و نابایسته

همه ما در برابر نسل های گذشته، حال و آینده، به مراتب    خودخواهی و بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی: (1

 گوناگون و از جهات متفاوت مسئولیم وباید پاسخگو باشیم.

و دیگران: (2 از خویش  است که   بت سازی  متداول و شایعی  اخالقی  از رذایل  دیگری،  یا  از خویش  بت سازی 

های زیادی را در عصرهای متوالی، از مسیر کشف حقیقت گمراه ساخته است. انسان سالم نه تحقیر را می  انسان

 پذیرد و نه دیگران را تحقیر میکند. نه شیفته خویش می شود و نه شیفتگی دیگران او را مدهوش می سازد. 
استه های خود به دیگران پرهیز  دانشجو باید از رفتارهای سلطه جویانه برای تحمیل عقاید یا خو  سلطه جویی: (3

نماید. اهداف  سازوکارها و رفتارهای سلطه جویانه معموال ماهیتی مادی دارند و افراد از این سازوکارها برای  

 تحمیل اراده و نیل به منافع به کار می روند.
ار گیرد باید  ستم درجات و حاالت گوناگون دارد. هر آنکه می خواهد در مسیر رشد مستمر قر  ظلم وستمگری: (4

حتی المقدور از ستمگری و کمک به ستمگران پرهیز نماید و حتی درجات بسیار خفیف ستم در کردار و گفتار و 

 پندار را بشناسد و از آن پرهیز نماید. 
: دانشجوی خردمند، خویش را از بندها و انگاره های ذهنی ناشی از سیطره "ناتوانی  پرهیز از ناتوانی آموخته شده (5

 شده" رها می کند و تسلیم شرایط موجود نمی شود. آموخته
: تجربه نشان داده است که بحث و جدل در بسیاری از موارد، منتج به نتیجه نبوده، وقت فایدهبحث و جدل بی (6

ای برای افزایش دانش خود طلب پژوه هوشمند، از هر مباحثه، نتیجهبرد! دانشطرفین بحث و جدل را به فنا می

 پرهیزد. جدل بیهوده میکند و از می
سازد دار و شریف است و هرگز آثار علمی دیگران را به نام خود منتشر نمی: دانشجوی خوب امانتسرقت علمی (7

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

ده و نگاه و رویکرد علمی، یک رزق است؛ رزقی که حضرت حق به  داند که هر ایخود، گره خورده است و می

دهد. او به جای سرقت علمی، از محضر اعطاکننده فضل و رزق، افزونی سهم خویش را هر که شایسته باشد، می 

یابد و در این راه به داند که اگر خالق بی مثال بخواهد، او به بهترین مراتب علمی دست میکند. او میطلب می

 لطه پذیری ازهیچ مخلوقی نیاز نخواهد داشت. س
سازد.  اندوزی ، افراد را متواضع ساخته، از تکبر، خودپسندی و خودنمایی دور می: عرصه دانشخودنمایی و تکبر (8

کند و هرگز دیگران را حتی در ساحت شود، هرگز خودنمایی نمیبنا بر این، دانشجوی خردمند هرگز متکبر نمی

 نماید.تحقیر نمی ذهن و تفکر خویش،
پژوهان حق گرا، مبرا از چاپلوسی و مداحی است. دانشجوی خوب، حقیقت را  : مرام دانشمداحی و چاپلوسی (9

ها، آلوده  گرداند؛ ولی هرگز زبان خویش را به مداحی و چاپلوسی حتی بهترین انسانستاید و از باطل روی میمی

نمینمی تحقیر  ولی  است،  متواضع  او  نیکوپذیرسازد.  او  نمید؛  را  قدرتمندان  مداحی  ولی  است،  او سخن  کند؛ 

ستاید؛ او همواره سخن به حق  های خویش است، ولی آنان را چاپلوسانه نمیشکرگذار وجود استادان و همکالسی

 گوید.و عدل و توازن می
های ژرف و  لیلکند با تحکند و تالش میهای سطحی، بسنده نمی: دانشجوی خوب هرگز به تحلیلنگریسطحی (10

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

سازد و شخصیت علمی او را معرفی  یابد که وی را از دیگران متمایز میها دست میرای درباره سرشت پدیده 

 کند. می
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پرهیزد و سعی اندیشانه میای و ساده های کلیشه مقلد نیست و از تعمیم  : دانشجوی خوب،ایتقلید و تعمیم کلیشه  (11

ای، به شناخت دقیق اقتضائی در هر باشد و به جای تحلیل کلیشهکند به جای مقلد بودن، محقق و پژوهشگر  می

 یابد.وضعیت مقتضی، اینجا و اکنون، دست 
یست، تعصب ندارد، منتقد بی پایه نیست و تسلیم حرف دانشجوی خردمند لجوج ن ناباوری و انتقاد بی پایه:  حق  (12

 .حق می شود
کند شاداب، با نشاط و باانگیزه باشد. او از خمودگی و افسردگی  : دانشجوی خوب، سعی میانگیزگی و ناامیدیبی (13

شوق و انگیزه  داند که مطالعه هدفمند، به مراتب  کند که هدفمند مطالعه کند و میپرهیزد و سعی میآسایی میو تن

دانشجوی خوب ناامید نمیاش می نیل به موفقیت، تالش میافزاید.  یا سندروم گالم  شود و برای  اثر  از  او  کند. 

(Glum )دانم که ما پسند گالیور )تکرار این جمله که من مینگاشت و کودکباف در داستان کودکیا شخصیت منفی

نمی تسلیم مشکالت  موفق  و  پرهیز کرده  نمیشویم(  نامالیمات  و موفقیت، و  پیروزی  به  شود و خودش همواره 

 امیدوار می سازد.  
: شبکه های اجتماعی، به ویژه آنگاه که  بی توجهی به ارزش زمان و حضور بیش از حد در شبکه های اجتماعی  (14

بیش از اعضای زیادی دارند، به "معرکه های هزار تفسیر" و "ورطه های هزارتوجیه" تبدیل می شوند. حضور  

حد در این شبکه ها به هر نیت که باشد، بخشی از عمر آدمی را تباه می کند و گاهی، پایدارترین و پرکارترین 

اعضای این گونه شبکه ها، از مجموعه بیکارترین و بی هدف ترین افراد جامعه اند که از این گونه گروه ها،  

روهها که تحت نظر خردمندترین ادمین ها اداره می  هویت می گیرند! نکته این است که حتی حضور در بهترین گ

 شوند نیز به هر بهانه که باشد، ضایع کننده وقت است و عمر آدمی را نابود می کند. 
داستانی را در کودکی خوانده بودم که نکته ای بسیار تامل برانگیز داشت! حکایت چنین بود که جهاندیده ای خردمند  

که در سیر حرکت خود به سوی هدف، صداهای نقد و تحذیر و تعریف و تحسین بسیار به قهرمان داستان می گفت  

 می شنوی. هشدار که اگر برگردی و به صاحب صدا بنگری، سنگ خواهی شد!
پند فرا زمانی حاصل از آن حکایت کودک نگاشت این بود که هر انسان هدفمندی، در زندگی خود با صداها و نغمه 

ب و تحذیرزیادی مواجه می شود. هرگاه مسیر حرکت خود را رها کند و ناهوشمندانه  های صدق و تایید و کذ

 مشغول این صداها شود، دست کم بخشی از عمر خویش را تباه کرده، به سنگ تبدیل می کند. 

حضور درشبکه ها و ورود به بحث های بی سر وته آنها، ممکن است گاهی شهرت افزا و در موارد بسیار نادر،   

دانش افزا باشد، ولی هرگز ارزش آن با "ساعتی مطالعه هدفمند"، " زمانی برای تحلیل یک فیلم ارزشمند"،   اندکی

 "دقایقی مشاوره با یک پیرخردمند" یا "لحظاتی تفکر عمیق در باب خلقت"، قابل مقایسه نیست. 

مخالفان خود را مسدود    مانع تراشی در مسیر رشد دیگران: دانشجوی خردمند، هرگز مسیر رشد دوستان یا حتی (15

 نمی سازد.

)اخالق آکادمیک(: دانشجوی خردمند ارزش اخالق حرفه ای و آکادمیک را درک    ایبی توجهی به اخالق حرفه (16

می کند و آن را در محیط دانشگاه رایج می سازد و به نمایش میگذارد و از تظاهر به هنجارستیزی پرهیز میکند. 

 وجه نیست. او هرگز به اخالق حرفه ای بی ت
 

 

 های مورد انتظار از دانشجویان پس از گذراندن آنسه( هدف درس و مهارت

های  و آشنایی با انواع بیماری  حکمرانیهای  و چالش  اجرا و ارزشیابی خط مشیهای  این درس با هدف آموزش نظریه  

داریم که هر دانشجو، پس از گذراندن  گردد. بنابراین انتظار  ، ارائه میهای عصر حاضرحکومت  در    رفتاری و ساختاری

 های زیر دست یابد :این درس، به مهارت

مشی  مشکالت  شناسایی   .1 خط  ارزشیابی  و  اولویتعمومی  اجرا  عمومیبندی  و  شاخصمسائل  اساس  بر  و  ،  ها 

 ؛ در قوای سه گانه و سطوح عالی معیارهای معتبر

 های متفاوت؛ ها و فرهنگدر کشوراجرا و ارزشیابی خط مشی سیستم های اداری مطالعه تطبیقی انواع  .2

 ؛عمومیاجرا و ارزشیابی خط مشی مطالعه تطبیقی نحوه تحلیل مسائل و مشکالت  .3
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 ؛ عمومیاجرا و ارزشیابی خط مشی های مشکالت حلجستجو و پژوهش برای شناسایی راه .4

های پیشنهادی خود، از طراحی تا  حلراهی  شناسانهو رصد آسیبعمومی  کارهای خالق برای حل مسائل  ارائه راه .5

 ؛ اجرا و ارزشیابی خط مشی 

برای اجرا و ارزشیابی   های برگزیدهحلراهکاربست  ریزی برای  بندی و برنامهها و بودجهحلانتخاب بهترین راه .6

 های اجرایی؛ العملدر قالب مالحظات و دستور ،خط مشی

توجهی ، در مقایسه با پیامدهای بیو اجرا و ارزشیابی خط مشی  عمومیکالت  نگرانه پیامدهای حل مشرصد آینده .7

 ها؛ به آن

 ؛و اجرا و ارزشیابی خط مشی های عمومی عمومیهای بروز مشکالت و مسائل ریشه شناسایی .8

متعدد های  های عملی و مهارتهای اجرایی، سبکگزینی، از طریق مطالعه آثار مکتوب، روشمهارت بهبهبود   .9

 متخصصان در کشورهای گوناگون؛

و تالش خودباورانه برای طراحی و معرفی    عمومی  گیری از فنون خالق و نوآورانه در حل مشکالت و مسائلبهره .10

 ؛اجرا و ارزشیابی خط مشی های جدید حلراه فنون و

و اجرا و ارزشیابی   ومیمواجهه با مشکالت عمدر      های جدید حلراهکاربست  ریزی برای  توانایی برنامهبهبود   .11

 ؛خط مشی

اجرا و  و  خط مشی گذاری  گیری برای نظارت بر عملکرد فراگردهای  توانایی طراحی سامانه رصد و رهبهبود   .12

 ؛ ی دولتیهاسازمانحکومت و در  ارزشیابی خط مشی

ها، پیامدها، پیامدهای تسلسلی و دستاوردهای نهایی کاربست و اجرای هر برنامه توانایی ارزشیابی خروجیبهبود   .13

 ؛های دولتی سازمانحکومت و اصالح 

 های کاربردی؛توانایی تدریس محتوای این درس، در دورهایجاد  .14
 های علمی در ارتباط با موضوع درس؛توانایی به چالش کشیدن نظریهایجاد  .15

 تدریس استاد در این درس؛ های توانایی نقد شیوه ایجاد  .16

 های عملی قابل ارائه در این درس.توانایی به چالش کشیدن شیوهایجاد  .17

 

 چهار( روش تدریس 

سخنرانی استاد، پژوهش عملی دانشجو، سخنرانی   مقاله خوانی،  ،کتاب  چندگانه مطالعه  هایاز روش توان می  ،در این درس

های بازدید از صحنه   المقدورحتی    برگزاری کارگاه عملی و  اجرای آنی، حل معما، برگزاری میزگرد،  ارائه گزارش،،  دانشجو

خط و طراحی  بودجه  ی تحلیل  ابزارها  ، آشنایی باهاآموزش فنون و مهارت  ،هاها و پژوهشکدهتحلیل، رصد فعالیت اندیشکده

 د. کراستفاده  و نظایر آنمشی و الگوهای اداره 

د نشو ، توسط دانشجویان درس مطالعه میهمکار استادهای منتخب استاد و  کتاب    متن  ،ین روش: در امطالعه کتاب .1

 د؛نگیر مورد بحث قرار می  یهای اجتماعدر کالس یا شبکه و

در    و  دنشومی   مطالعه  درس   دانشجویان  منتخب استاد و همکار استاد، توسط  های، مقاله: در این روشخوانیمقاله .2

 ؛ دنگیرمی  قرار بحث مورد های اجتماعییا شبکه کالس

کالمی و به صورت سخنرانی    هایاستاد مطالب مهم مورد نظر خود را در قالب   ، : در این روشسخنرانی استاد .3

، در کالس یا شبکه های اجتماعیافزایش خالقیت،    یا افزایی یا ایجاد حساسیت  برای دانش  ،مند یا گاهی پراکندهسامان

 نماید؛ ارائه می 

را به   پژوهشی، " موضوع علمی"درباره یک  " پژوهش عنوان"   : دانشجویان با انتخاب یکپژوهش علمی دانشجو .4

 د؛ننمای ارائه می  های اجتماعییا شبکه صورت فردی یا گروهی انجام داده، نتیجه آن را در کالس

مند، به صورت فردی یا گروهی ارائه خود را به صورت سامان  های علمی: دانشجویان نتایج کارسخنرانی دانشجو .5

 دهند؛قرار می در معرض نقد همتایان و استادان خود  ،نمایند و از طریق سخنرانیمی
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توانند این  می  آنهانمایند.  مدون می   ، های خود را در قالب گزارش درسیویان نتیجه پژوهش: دانشجنویسیگزارش .6

و به نام خودشان منتشر    ار آثار علمی در آینده تلقی کنندانتشنحوه تدوین و  ای برای یادگیری  ها را مقدمهگزارش

 سازند؛
روش تدریس از طریق اجرای یک صحنه قضاوت یا به تصویرکشیدن یک    گونه ایبر    ”اجرای آنی“:  1اجرای آنی  .7

دارد. این روش به دلیل درگیر   داللتاز طریق درگیر ساختن دانشجو در موضوع بحث    ،تصمیم گیریوضعیت  

 ساختن دانشجو در موضوع بحث، در صورت اجرای صحیح و دقیق، اثر بسیار ماندگاری بر ذهن دانشجویان دارد. 

های بسیار موثر برای درگیر ساختن ذهن دانشجو در حل مشکالت و تقویت قدرت : حل معما از روشمعما  حل .8

 تفکر خالق و متمرکز شدن بر حل مسائل و مشکالت است. 

های ء و دیدگاه: طرح برخی مسائل بین استادان و پژوهشگران گوناگون و استفاده از تضارب آرابرگزاری میزگرد .9

 در بحث دارد.  سفسطه مهارآنها، آثار و نتایج بسیار مطلوبی بر پرورش قدرت تحلیل و مباحثه و 

های علمی، ظرفیت بسیار مناسبی را برای یادگیری و انتقال تجربه و دانش ضمنی : کارگاهکارگاه علمی  برگزاری .10

امکان    سازند ومیرا با مشکالت واقعی در عرصه عمل آشنا    طراحان سازمانگیرندگان و  ، تصمیمنمودهفراهم  

های آموزشی،  معموال عمیق و یادگیری از طریق کارگاه  د؛آورنطراحی و ارائه راه حل را فراهم می   ،تمرین

 ماندگار است.

 ها،پژوهشکده  و  هاشکدهیاند:  هاپژوهشکده  و  هاشکدهی اند  یهاتیو رصد فعال  متخصصان  لیتحل  یهاصحنه  از  دی بازد .11

  فراهم   ،آنهاحل    یتالش برا   و  هامساله   ی طراح  مشکالت،  یبندتیاولو  و  ییشناسا  یبرا  یمطلوب  اریبس  تیظرف

مشکالت و   لیو تحل  سازمان  ه ینظرآموزش    یبرا  یاژهیو  تیذابجآنها از    تیرصد فعال  کهی طور  به  سازند؛یم

 برخوردار است؛  ها،سازمان تیریمسائل مد

به    ، افزارهانرم   و  ابزارها   ،  ها مدل  یمعرف  با   توانی م  ،کردیرو  ن یا  در:  ابزارها  و  هامهارت  و  فنون  آموزش .12

  ، یسازمان  مسائل  و  مشکالت  لیتحل  یموجود و فنون آزموده شده برا  یکمک کرد تا از امکانات علم  انیدانشجو

 ؛رندیبهره گ 

  لیچون تحل  ییبا کارکردها  ،سازمان  یطراح  فکر  ی هااتاق  در   شرکت:  سازمان  یطراح  فکر  یهااتاق  یسازهیشب .13

تطب  ،ینوآور  مساله،  فیتعر   مشکل، ارزش  اجرا  یزیربرنامه  ،هاسازمان  مشکالت  مطالعه  ،یقی مطالعه    یابیو 

 موجود  یهاتیمحدود  به  توجه  با  کند؛یکمک م  متخصصانشده، به    یسازهیشب  یهاتیدر وضع  عملکرد سازمان

  ی اهتجربهشبه  جادیا   یبرا  هاآن  یسازهیشب  از   توانیم   ،فکر  یهااتاقبه    ی احتمال عدم دسترس  ثیح  از  ،هادر دانشگاه

 استفاده کرد. ،هاسازمان مسائل و مشکالت لیتحل در دیمف

نسبتا   تیظرف دانشگاه تهران، یک یالکترون یریادگی سامانه: دانشگاه ژهیو یکیالکترون یریادگیسامانه  در سیتدر .14

 . دارد دور راه از سیتدر یهابرنامهو ضرورت استفاده از  یبحران یدر دوره ها سیتدر یبرا یمناسب

 به  ،یمکان ی هافاصله شیافزا از یناش یهاتیبا توجه به محدود :یمجاز  یفضا و  یاجتماع یهاشبکه در سیتدر .15

توسعه    .کرد  استفاده  یمجاز  یفضا  در  یاجتماع  یهاشبکه  از  توانی م  بحران،  یهادوره  در  ژهیو به  توجه  با 

 مطلوب است. اریبس تیظرف نیاستفاده از ا  ،یمجاز یروزافزون امکان مراوده و گفتگو در فضا

 ،یخبر  ا ی  یمصنوعات منتخب هنر  ای  هالمیف  نقد  :ها رسانه  در  یخبر  و  ی هنر  ،یعلم  تمصنوعا  ریسا  ای  لمیف   نقد .16

 . کند یم جادیا انیدانشجو یبرا یو نسبتا ماندگار دیتجارب مف سیدر ارتباط با موضوع تدر

-حوزهدر    ستمیس  لی و طراحان سازمان و متخصصان تحل  رانیسخنان مد  لیتحل  :منتخب  یها پیکل  ای  سخنان  لیتحل .17

 .سودمند باشد اریتواند بس  یم گوناگون یاه

 به  استاد،  یهماهنگ   ا ی  یهمکار  با  هیاول  یمدل  یطراح  با  تا  کندیم  تالش  دانشجو  روش  نیا  در:  یقی تطب  مطالعه .18

 ی کشورها  ای  هاسازمان  در  ستم،یس  یطراح  نحوه  ای  فراگرد  ای  وهی ش  ای  موضوع  کی  درباره  یاسهیمقا   پژوهش

  آموزش   یبرا  آن   از  توانیم  هم  و  نمود  یتلق  یپژوهش  روش  کی  هم  توانی م  را  یق یتطب  مطالعه.  بپردازد  گوناگون

 .کرد استفاده یطراح ای کار انجام وهیش

 
1 Performance 
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 فرد کی سرگذشت درباره مطالعه با تا شودیم ختهیبرانگ  دانشجو ،روش نیا در: ینگارسرگذشت ای  ینگارواقعه . 19

 ی ابیتراز و یالگوپرداز  یبرا را ناب یهاعبرت و هاتجربه خاص، یزمان برهه کی در ،کشور کی ای سازمان کی ای

  یبرا  یارزشمند  اریبس  ی آموزش  بار  ها،تجربه   و  هاعبرت  ن یا  مطالعه.  دینما  فهرست  و  کرده  یابیباز  برتر،  طیشرا

 . دربردارد توانمند استادان و رانیمد پرورش

  ینظر ،ییایجغراف ،یک ی ز یف دهیپد ک ی مطالعه  با تا شودیم ختهیبرانگ  دانشجو روش نیا  در: مندسامان ینگار تک . 20

  ی امدهایپ  موجود،  تیوضع  ش،یدایپ  روند  از  یجامع  ریتصو  داده،  قرار   ی بررس  مورد  را  آن   گوناگون،  ابعاد  از   ،یلیتحل  ای

  مطالعه،  مورد  موضوع  بر  تمرکز  جادیا  به  توجه  با  وهیش   نیا.  دینما  ارائه آن  درباره  مخالف  و  موافق  ینقدها  و  یاحتمال

 کارنامه  مطالعه  احتماال  وه،یش  ن یا  در   مثال،  ی برا  .شودی م  یتلق  قیعم  یریادگی  و  آموزش  یبراسودمند    اریبس  یروش

 خواهد  آموزنده  اریبس  عمل،  ابتکار  ک ی  یطراح  ای  یمش خط  کی  یاجرا  نحوه ای  عیصنا  توسعه  روند  ای  دانشمندان  یعلم

 .بود

 گوناگون   ابعاد  و  ایزوا  از   را  یعلم  هینظر  ای  دهیپد  کی  تا   شودیم  موظف  دانشجو  روش  نیا  در:    درجه  ٣۶٠  نقد.  21

  مدل مورد، هر در که است ستهیشا و  است کارساز اریبس  نقد مدل کی داشتن موارد، نیا در. دهد قرار کامل  نقد مورد

  ی طراح خبره در دسترس، ایدرس  استاد یهمکار با ده،یپد آن درباره  مطالعه مورد یای زوا و هاشاخص بر دیتاک با نقد

 کی  نقد  ،اندازچشم  کی  نقد  عملکرد،  گزارش  کی  نقد  ،یاانهیرا  تیسا  کی  نقد  است  ممکن  نقد  نیا.  گردد  یسازژهیو  و

 .باشد دانشمند کی یعلم کارنامهنقد  یحت ای یعلم هینظر

  مورد   بدون   ای  دشوار   ده،ی پد  کی  درباره  مطالعه   که  یصورت  در  ژه،یو  موارد  در  روش  ن یا  از :  یشاگرد  و  استاد.  22

 ن یا بر قرار ای باشد نداشته وجود آن مورد در یکاف یپژوهش سابقه ای باشد داشته یخاص یتازگ  موضوع  ای باشد مشابه

  مستند   نظر،  مورد  استاد  یضمن  یهامهارت  و  پژوهش  ژهیو  یهاروش  آن،  ثبت  و  یضمن  دانش  انتقال  فراگرد  در  که  باشد

 .شودی م داده آموزش دانشجو به استاد توسط کار، روش  ارکان  آن، در و ردیگیم قرار  استفاده مورد گردد، یساز

 مقاالت  دهیچک   و  نیعناو  حسب   بر موضوع، اتیادب  مندسامان  یبررس  ضمن  ابتدا  ،روش  نیا  در:   مندسامان  مرور.  23

  ابتدا .  است  شده  یمعرف  شفاف،  طور  به  حد  چه  تا  ،مقوله  ای  مفهوم  کی  که  شودیم  مالحظه  ،(SJR)  شرویپ  یهامجله

  ی اصل   یهاآن،پرسش   از  پس  شوند؛یم  مشخص  مقاالت  نشیگز  یارهایمع  سپس  شود،یم  نییتع  پژوهش  یمحدوده

  از   تا  شودی م  تالش  ان،یپا  در  و  شکنندی م  تر  قیدق  یها  پرسش  به  ،پژوهش  ی اصل  یمساله  محور  بر  پژوهش  تگریهدا

 مقاالت،  آن   از   پژوهش،  پاسخ  انگرینما  ای  موضوع  کنندهیمعرف  یهاگزاره  نیمهمتر  منتخب،  یهامقاله   مطالعه  قیطر

 .شوند یبنددسته و استخراج

 ق یطر  از  پرداز،  هینظر  کی  یفکر  یهاشهیر  تا  شودیم  تالش  ،روش  نیا  در:  پردازانهینظر   یفکر   یهاشهیر  رصد.  24

 به  وبر  ماکس   دنیرس  نحوه  تا   شودیم  تالش  روش  نیا  در  مثال،  یبرا.  شود  ییشناسا  و  یواکاو  او،  مطالعات  رصد

  گونه   ن یا  در   . گردد  یبررس  اداره«،   و  استیس  یدوگانگ »  درباره  لسونیو  یپردازدهیا   نحوه  ای"  یآرمان  یبوروکراس" 

 گرانی د  ینقدها   ای  او  آثار  مطالعه  با  سپس  و  کندیم  انتخاب  پرداز  هینظر  کی  ازرا    هی نظر  کی  ،دانشجو  ابتدا  ،موارد

 شکل  آن  در  مذکور  هینظر  که  یتی موقع  ای  آنگاه  و  آنجا  در  هینظر  آن  یریگشکل  یهاشهی ر  به  تا  کندیم  یسع  او،  درباره

 . برسد است، گرفته

در این روش دانشجو با اتکا به تحلیل های عقالنی خویش، تالش می کند تا به   . انشاء و نگارش تحلیل های خالق:25

طور بسیار خالصه، ابعاد گوناگون یک مساله را تحلیل نماید و راه حل هایی ابتکاری را برای مهار آن ارائه کند.  

نگارشی بدیع به جای   اهتمام به نگارش انشا و نگارش خالق، مقدمه بسیار مهمی برای آموزش تصنیف و تولید آثار

 تالیف و ترجمه است.

 

 دوره  ی معرف(  پنج
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 :  بود خواهد  ریز شرح به  دوره  برنامه

 ها  تیفعال   هفته شماره خ یتار

آنان اهداف و انیدانشجو با ییآشنا  و یکالس  مباحث  چارچوب و دوره یمعرف •  1 06/07/1400  
دولت وحکومت اجرا و ارزشیابی اداره اهمیت   •  
هشت گانه خط مشی گذاری عمومیمراحل مرور  •  
 آشنایی با حوزه های هجده گانه بحث از خط مشی عمومی  •

هللا ص و امام حسن مجتبی ع  لتعطیل رسمی: شهادت رسو   2 07/1400/  13  

جستجوی ده مجله برتر   •  3 20/07/1400  
 شناسایی ده دانشمند مطرح در مدیریت دولتی •
ساالری و اجرا جستجوی مقاالت در باره شایسته  •  
• The merciless mind in a dog-eat-dog society: neoliberalism and the 

indifference to social inequality 

منابع و موانع احساس و ادراک مشکل، منطق طراحی در مرحله  احساس مشکل و دستور گذاری،  •
 احساس مشکل، مقتضیات معاینه جامعه، درک مشکالت عمیق جامعه 

خط مشی مواجهه با کرونا تحلیل •  
تفاوت جهان بینی و ایدئولوژی  •  
 منافع ملی و فراگرد احساس و تشخیص مشکل  •
 وظیفه خط مشی پژوهان  •
 مطالعه موردی: طرح صیانت از اینترنت و نیازهای فیزیو لوژیک مردم: پوپولیسم ایدئولوژیک  •

آغازین خط مشیمرور بخش اول کتاب مساله عمومی؛ چالش  •  4 27/07/1400  

 مرور بخش دوم کتاب مساله عمومی؛ چالش آغازین خط مشی •  5 04/08/1400
مقاله روش شناسی ترسیم نقشه های علم، مطالعه موردی: ترسیم نقشه علم مدیرست  و نقد  مرور   •

 دولتی 
یه خط مشی عمومی؛ پژوهشی ترکیبیمقاله طراحی چهار چوبی برای پیشنهاد ونقد  مرور •  

 آرزوهای یک خط مشی پژوه برای کشور خود •   6 11/08/1400
 آرزوهای یک خط مشی پژوه برای رشته خود •
 خواسته های ملت ایران از خط مشی پژوهان و دانشجویان مدیریت دولتی  •
 مفهوم طراحی خط مشی •

اجرا و شایسته ساالری، شایسته گزینی و شایسته شکاری  •  7 18/08/1400  
 رسالت خط مشی پژوه زبده •
 تفاوت مشکل عمومی با مساله عمومی  •
مشی  ارزشیابی خط  واجرا    اثرآن بر  و  خوش تراش شناسایی مشکل عمومی  الزامات طراحی خوب و •  
 مروری بر کتاب بسته خط مشی  •
 مهمترین دانش واژه های خط مشی  •
مشکل عمومی تعریف  •  
دالیل شکست خط مشی شناسایی  •  

ی و اثر آن بر اجرا و ارزشیابی خطمشی مالزامات طراحی خوب و خوش تراش مساله عمو •  8 25/08/1400  
مروری بر مدل های خط مشی و ساز و کارهای گزینش برترین مدل برای اینجا و اکنون در مقایسه   •

 با آنجا و آنگاه

گذاری سناریومبنامروری بر کتاب خط مشی   •  

مشی  الزامات طراحی خوب و خوش تراش دستور کار و اثر آن بر اجرا و ارزشیابی خط  •  9 02/09/1400  
 عوامل موثر بر فراگرد دستور گذاری  •
 مروری بر کتاب اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی •

اجرا و ارزشیابی خط مشی الزامات طراحی خوب و خوش تراش شکل دهی  خط مشی و اثر آن بر  •  10 09/09/1400  
•  

عمومی؛ دیدگاه های نظری و راه کارهای عملی  خط مشیی مروری بر کتاب اجرا  

 الزامات طراحی خوب فراگرد تصویب و اثر آن بر اجرا و ارزشیابی خط مشی  •  11 16/09/1400
 مروری بر کتاب خط مشی پژوهی  •

نگاشت نهادی و اثر آن بر خط مشی الزامات طراحی خوب برنامه اجرا و  •  12 23/09/1400  
 مروری بر کتاب ارزشیابی پروژه های عمرانی

با مالحظه چالش های اجرا و ارزشیابی   درس آموزی    ارزشیابی و   الزامات طراحی خوب برنامه •  13 30/09/1400
 خط مشی 

 مروری بر کتاب سامانه ارزشیابی عملکرد دوره ای)ساعد(

الزامات طراحی خوب برنامه خاتمه بخشی و مستند سازی و مدیریت دانش با مالحظه چالش های   •  14 07/10/1400 
 اجرا و ارزشیابی خط مشی 

 مروری بر کتاب عدالت حق مدار  •
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 برنامه ریزی جامع ارزشیابی خط مشی و درس آموزی از خط مشی  •  15 14/10/1400
 برنامه ریزی جامع اجرای خط مشی  •

اجرای بودجه و برنامه توسعهبرنامه ریزی جامع  •  

ان یدانشجو توسط کالس نقد و یانیپا نکات ارائه و یبند جمع •  16 21/10/1400  

 

 

 ( منابع درس شش

 عبارتند از: ،رندیگی و نقد قرار م یمورد بررس ،دوره نیا در که یمقاالت و هاکتاب نیترمهم

  .ت. تهران: انتشارات سم دانش اداره دولت و حکومت یمبان . 1390. اصغری لپورعزت ع •

  . ت. تهران: انتشارات سم یدولت ت یری مد یمبان . 1390. اصغری لپورعزت ع •
: باران  ت ی ری مد یتهران: مهربان نشر، مجموعه کتابها .)ساعد(   یا دوره   کرد عمل   یابیارزش ستمی س . 1397 . اصغری لع پورعزت •

 .ری تدب 

تهران:   . دولت ی عمران یهاپروژه  یاب یارزش. 1396. همراه یری نص  عاطفه لو و ی دمرچ می مر ،هژبرافکن  حسن، اصغری علعزت پور •
 .ری : باران تدب تی ری مد ینشر، مجموعه کتابها مهربان

  انتشارات  تهران:  .آن  از  دفاع   و  ی پژوهش رساله  ن یتدو  فراگرد :  ی علم  پژوهش روش  بر  یدرآمد . 1393 . اصغری لع پورعزت •
 ( است. دسترس در  internet یجهان   شبکه  در گان،ی را و  برخط  صورت  به کتاب،  نی )ا .یدانچی م

 امام انتشارات. تیواقع  یاجتماع ساخت و یعموم یگذار یمش خط. 1398آذر.   یجوانعل یفرد، حسن و مرتض ییدانا •

   .السالم  هی عل صادق
  ".یا  رشته انی م علوم یشناخت   زبان الزامات  بر دی تاک با، یشناس معرفت  ی ا شه ی ش  یحصارها   از گذار " .1387. اصغری لع ،پورعزت •

 . 1387. 1 ش. یانسان علوم در یا رشته انیم مطالعات
  نهج براساس) اجتماعي عدالت  تحقق  براي مدار  حق   گذاري مشي  خط سیستم تبیین و  طراحي  " .1385. اصغری لع ،پورعزت •

 . 1385. 17 ش. رفتار دانشور ".(البالغه
  نهج براساس ) مدار  حق عدالت  تحقق  یبرا  یدولت  ی گذار یمش  خط   ستمی س ی طراح  یمنطق یمبان  " .1383. اصغری لع ،پورعزت •

 . 1383.  5 ش. رفتاردانشور  ".(البالغه
 علوم حوزه در  دانش كیفي توسعه براي مراتبي، سلسله آگزیوماتیزه مهاي نظا طراحي بر درآمدي".1383. اصغری لع ،پورعزت •

 . 30-1.ف یشر دانشگاه: تهران.یفناور  و  دانش توسعه شیهما ".یانسان 

• Dye, Thomas, R. 2011. Understanding Public Policy. 13th edition. Longman & Pearson. 

• Shafritz, Jay M. and Albert C. Hyde. 2017. Classics of Public Administration. Eighth Edition. 

Cengage Learning. 

• Shafritz,  Jay M. , Karen S. Layne and Christopher P. Borick .2005. Classics of Public Policy. 
Pearson Education. 

• Shafritz,  Jay M. , J. Steven Ott and Yong Suk Jang .2016. Classics of Organization Theory. Eighth 

Edition. Cengage Learning. 

• Frederickson, H. George .2000. Can Bureaucracy Be Beautiful?, Public Administration 

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

•  Morgan, Gareth .2006. Image of Organization. Sage. 
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 :از عبارتند انیدانشجو فیتکال نیترمهم

 از ی امت  ت ی فعال عنوان
 ---   منظم در کالس   شرکت 

   3  مسال ین طول در  هاو شرکت در آزمون یدرس یهاگزارش  ارائه و  کالس  مباحث  در  مشارکت
   2    اجرا و ارزشیابی خط مشی نقد دو مورد از فیلم های منتخب با تحلیل های علمی در حریم             

   5  مساله منتخب(   ایجمله از آنها )با توجه به موضوع  60معتبر و استخراج   یمقاله علم  20کمدست  مطالعه 
   3  ها آن  از  استفاده با  انشاء ک ی نگارش

 3  اجرا و ارزشیابی خط مشی بیان دقیق یک مساله عمومی در ارتباط با  
   4  ی انیپا آزمون

   20  مجموع 

 

 . دنبرس اوهمکار  ا یاستاد  د یبه تائ  و شوند  انتخابمعتبر  ی هاجلهماز  دیبا  هاهمقال: 1 حیتوض

در   تی ریبه خاستگاه علم مد با توجه  یول ؛ انتخاب کند  یعرب ای یمعتبر فارس یها مجلهمقاله را از  20 نیمقاله از ا 2 تواندیم دانشجو: 2 حیتوض

  از استفاده در دانشجو،  شتریب  تالش ن، یبنابرا ؛ انتخاب گردند  یآلمان ا یفرانسه   ای ی سیانگل زبان به Q1 یهااز مجله هالهمقا ریسا دیبا فعال غرب، 

 خواهد شد.  ق یتشو Q1 شتریب  یهامقاله

 و نام منبع، نظم داده شوند.  صفحه  ذکر با هم، کنار در ، یاصل زبان و یفارس زبان به د یبا  شده  استخراج  جمالت: 3 حیتوض

 . ابدی نگارش دانشجو،  یشخص ی هال یتحل و ها  جمله نیا از  استفاده با خالق  صورت  به  دیبا  انشاء: 4 حیتوض

 : پیشنهادی زیر را انتخاب کرده و در پرتو نظریه های علمی مورد نقد قرار دهند: هر یک از دانشجویان باید دو مورد از فیلم های  5توضیح 

    بخشی از سرگذشت آبراهام لینکلن :(Lincoln,2012لینکلن )

 بخشی از سرگذشت جان اف. کندی   :(Jackie,2016جکی )

 بخشی از سرگذشت نیکسون  :(Nixon,1995) نیکسون

 دونالد رامسفلد  بخشی از سرگذشت :(Vice,2018معاون )

 بخشی از سرگذشت جرج دبلیو بوش  :(W,2008) دبلیو

 نقد قضاوت های سطحی و ظرفیت دلیل تراشی گروه اندیشانه  :(Angry Man,1957 12 ) دوازده مرد خشمگین

 بخشی از سرگذشت جرج دبلیو بوش و یازده سپتامبر  :(fahrenheit 9/11,2004) 11/9فارنهایت  

 بخشی از سرگذشت مارگرت تاچر  :(The Iron Lady,2011) نقد فیلم بانوی آهنین 

 در باره  رسوایی رئیس جمهور امریکا  کمدی سیاه :(Wag the Dog, 1997) سگ را بجنبان

 بخشی از سرگذشت کمال الملک در مواجه با شاهان، از ناصرالدین شاه تا پهلوی اول  :( kamalolmolk,1984) کمال الملک

 شتر یب مطالعه و پژوهش یبرا استفاده  قابل یعلم منابع( هشت

 موارد  منبع نوع 
 
   هاکتاب

 1. Shafritz, Jay M. 2008. Introducing Public Policy. Pearson / Longman. 
2. Williams, Kavan. 2011. Brilliant Business Plan: What to Know and 

do to make the perfect plan. Pearson/ Prentice Hall. 
3. Morgan, Gareth and Gibson Burrell. 1979. Sociological paradigms 

and Organizational Analysis. Routledge. 
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 Ghoshal, Sumantra. 2005. “Bad management theories are destroying good .1  مقاالت
management practices”. Academy of Management Learning and Education. 
Vol.4, No 1,pp 75-91. 

2. Frederickson, H George. 2000. “Can bureaucracy be beautiful?”. Public 
Administration Review. Jan/Feb.Vol.60.No 1.pp 47-53. 

3. Vav de Ven, Andrew H.1989.”Nothing  is Quite so Practical as a Good Theory”. 
The Academy of Management Review. Vol. 14, No 4. Oct. pp 486-489. 

 

 
 
 
 

 افزارها  نرم

 : یعل   ینمودارها می و ترس خط مشی  مسائل  یبررس  یبرا ی شنهادی پ  یافزارهانرم 
   Xmindافزار   نرم( کی 
 Mind Mapافزار   نرم ( دو
 Visioافزار  نرم (سه

 
 راه حل:  نی و انتخاب بهتر خط مشی   مسائل درباره یری گمی تصم یبرا ی شنهادی پ  یافزارهانرم

 ؛ AHP کی تکن  یبرا  Expert Choiceافزار   نرم( کی 
 ؛ ANP کی تکن  یبرا  Super Decisionافزار  نرم ( دو
 . Topsis کی تکن  یبرا MCDM Engineافزار  نرم( سه

 
 : و حکومت ها  ها اداره  ندهی آ یوهای سنار یطراح   یبرا ی شنهادی پ  یافزارهانرم

برای حکومت ها و سیستم    ندهی آ یوهای سنار  ییجهت شناسا Scenario Wizardافزار  نرم( الف

 ؛های اداری آنها
 . مسائل  متقابل راتی تاث  لی تحلجهت  Mic Macافزار   نرم( ب

 

 .  ندی و تالش نما یز یربرنامه  فوق، یافزارهانرم   با یکاف ییآشنا  یبرا که شود یم شنهاد ی پ پژوهاندانش به

 شتریب منابع یجستجو یبرا مطلوب یاطالعات یهاگاهیپا ای هامجله( نه

   : یعلم  رشته نیا با مرتبط یعلم یها مجله نیترمهماز  یبرخ( الف

• Public Administration Review 

• Journal of Public Administration Research and Theory 

• Public Administration 

• Administration and Society 

• Administrative Management 

• Administrative science Quarterly 

• Academy of Management Inquiry 

•  Journal of Public Policy 

• International Journal of Public Policy 

• Futures 

• Foresight 

• Public Policy and Administration 

• Journal of Asian Public Policy 

• Journal of European Public Policy 
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• Journal of Accounting and Public Policy 

• Science and Public Policy 

• Journal of Public Policy 

• Journal of Management Studies 

• Management Science 

 

        :   ISCدر برتر یهامجله از   ی برخب( 

 ( دانشگاه تهران  تیریمد)دانشکده  رانیا یدولت تیریمد فصلنامه •

 (رانیا یدولت تیریمد انجمن) رانیا یدولت  تیریمطالعات مد فصلنامه •

 ( رانیا تیریمد علوم)انجمن  رانیا تیریمد علوم فصلنامه •

 (مدرس  تی)دانشگاه ترب رانیدر ا تیریمد یهاپژوهش فصلنامه •

 ( ییطباطبا عالمه )دانشگاه یپژوه دولت فصلنامه •

 ( یبهشت دیشهدانشگاه  یو حسابدار تیری)دانشکده مد یدولت تیریمد انداز  چشم فصلنامه •

 ()ع(امام صادق )دانشگاه یراهبرد تیریمد شهیاند دوفصلنامه •

 ( نور امیپ)دانشگاه  یدولت یهاسازمان تیریمد فصلنامه •

    ()زاهدان یعموم تیریمد یهاپژوهش فصلنامه •

 ریزي ریاست جمهوري( )موسسه عالي آموزش و پرورش مدیریت و برنامه توسعه تیریمد ندیفرا فصلنامه •

 )دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردي( یمل دفاع یراهبرد تیریمد مطالعات فصلنامه •

 (کیاستراتژ یهای)مرکز بررس  یعموم یاستگذاریس یراهبرد مطالعات فصلنامه •

   (فیشر یصنعت دانشگاه) یعلم و فناور نامهاستیس فصلنامه •

 کشور( یعلم استیس  قاتیتحق  مرکز) یفناور  و علم استیس فصلنامه •

 ( یبهشت دیشه یحکمران)مدرسه  یمتعال یحکمران فصلنامه •

 

   مرتبط یهاموسسه  و  مراکز از  یبرخ   (ج

  عنوان  نوع

و  مراکز
 ی داخل یهاموسسه

 یاسالم ی شورا مجلس  یهاپژوهش  مرکز •
   شرفتی پ  و تحول  یهای همکار مرکز •
 ی جمهور   استی ر  کی استراتژ یهای بررس مرکز •
 نظام  مصلحت  صی تشخ مجمع یراهبرد  قاتی تحق پژوهشکده •
 شرفت ی پ  یران ی ا ی اسالم ی الگو مرکز •

 (آصف ) ی فناور  و  صنعت شکدهی اند •
 (تانی )ا رانی ا تفکر یهاکانون  شبکه •
 ی گذاراست ی س و  تی حاکم شکدهی اند •
 ران ی ا آمار مرکز •
 یدولت  تی ری مد مطالعات  موسسه •
 یفرهنگ مطالعات  و  ی انسان  علوم پژوهشگاه •
 کشور یعلم است ی س  قاتی تحق مرکز •
 یاجتماع و  یانسان  علوم  پژوهشکده •
 ی فناور  مطالعات پژوهشکده •
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و  مراکز
  یخارج یهاموسسه

گزارش   گرفتن نظر در با)
در    ایلوانی پنس  دانشگاه
  ی ها   شکدهیاندرابطه با 

  در سال جهان  برتر

2018 ) 

• Brookings Institution (United States( 

• French Institute of International Relations (IFRI) (France( 

• Carnegie Endowment for International Peace (United State( 

• Bruegel (Belgium ( 

• Center for Strategic and International Studies (United States ( 

• Fundação Getulio Vargas (FGV( 

• Chatham House (United Kingdom( 

• Heritage Foundation (United States( 

• RAND Corporation (United States( 

• EURAM (European Academy of Management) 

• 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 (United States( 

• 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 ( 

• ASPA (American Society of Public Administration) 

  و  ها دانشکده
  ی علم یهاانجمن

 مرتبط 

 

 دانشگاه تهران تی ری دانشکده مد •
 پردیس فارابی دانشگاه تهران  •

 مدرس  تی دانشگاه ترب  ی علوم انسان  دانشکده •

 ییدانشگاه عالمه طباطبا تی ری مد دانشکده •

 یبهشت  دی دانشگاه شه تی ری مد دانشکده •

 دانشگاه امام صادق)ع(  یو معارف اسالم تی ری مد دانشکده •
 زی تبر دانشگاه  تی ری مد و  اقتصاد  دانشکده •
 بلوچستان  و  ستانی س دانشگاه  اقتصاد و  تی ری مد دانشکده •
 کرمان باهنر دی شه دانشگاه  اقتصاد و  تی ری مد دانشکده •
 راز ی ش دانشگاه یاجتماع  علوم  و  تی ری مد و  اقتصاد  دانشکده •
 اصفهان دانشگاه یاقتصاد  و  ی ادار علوم دانشکده •
 )مشهد(    یدانشگاه فردوس یو اقتصاد  ی علوم ادار دانشکده •
 ی مل دفاع  یعال دانشگاه یبهشت  دی شه  یحکمران  مدرسه  •
 رانی ا یدولت  تی ری مد یعلمانجمن  •
 ایران انجمن علمی حکمرانی متعالی •

 رانی ا تی ری مد انجمن •

 ی فناور  تی ری مد انجمن •

 ران ی ا ینگار ندهی آ انجمن •
 ی دولت  ت ی ری مد آموزش مرکز •
 یشناخت   علوم یهاانجمن •
 ی المللنی ب  یهافرهنگستان •
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 مرتبط یهات یسااز  یبرخ (د

• https://www.fao.org 

• https://www.cnx.org 

• https://www.creativelearning.com 

• http://institutecreativeproblemsolving.org 

•  https://innovationmanagement.se 

•  https://www.thecreativeinstitute.ie 

 ی دیکل میمفاه و واژگان( ده 

 عبارتند از :  ،کالس نیا  در استفاده قابل یهاواژهدانش و واژگان نیترمهم

 ی سی انگل معادل فارسی            رهنما       واژگان 

 organization سازمان

 System ستمی س

 government   حکومت  

 governance حکمرانی

 administration اداره

 problem Solving مساله  حل 

 management مدیریت

 bureaucracy بوروکراسی، دیوان ساالری 

 Public Agency بخش عمومی  یندگی نما واحد

 wealth دولت )به معنی قوه ثروت( 

 State دولت )به معنی قوه کشور( 

 executive branch دولت )به معنی قوه مجریه( 

 cabinet دولت )به معنی قوه هیات دولت( 

 welfare ط ی مح

 liberty آزادی 

 equality/  equity  برابری

 egality مساوات 

 justice عدالت 

 social justice عدالت اجتماعی 

 policy خط مشی 

 scenario Building ی وپردازی سنار

 public difficulty مشکل عمومی 

 public problem مساله عمومی 

 public policy خط مشی عمومی

 budget بودجه 

 policy package بسته خط مشی 

 big data کالن داده

 digital governance حکمرانی دیجیتال

 crisis management مدیریت بحران 

 

https://www.fao.org/
https://www.cnx.org/
https://www.creativelearning.com/
http://institutecreativeproblemsolving.org/
https://innovationmanagement.se/
https://www.thecreativeinstitute.ie/
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 ی کتب یهان یتمر و ها پروژه    (دهازی

 اجرا و ارزشیابی خط مشی انتخاب و معرفی دقیق یک مشکل عمومی در ارتباط با  ( الف

تامل بر فضای عمومی جامعه،  ، بااجرا و ارزشیابی خط مشیتالش کنند تا با مطالعه درباره  دیبا انیدانشجو بخش نیا در

 . مهمترین مشکل عمومی را از نظر خود معرفی نمایند

 در این باره پاسخ استداللی به پرسش های زیر ضرورت دارد: 

 یک( چرا معتقدید این مشکل عمومی از سایر مشکالت مهمتر است؟

 کدامند؟دو( جامعه هدف مشکل عمومی منتخب شما کدام است؟ حدود و مرزهای آن 

 

 بیان مشکل منتخب در قالب مساله عمومی ( ب

به طوری  ؛مشکل منتخب خود را با واژگان دقیق و جامع و مانع، تعریف نمایندتالش کنند تا  دیبا انیدانشجو بخش نیا در

 امکان برداشت های متفاوت از مساله عمومی مورد نظر منتفی گردد.

 در این باره پاسخ استداللی به پرسش های زیر ضرورت دارد: 

 یک( چرا معتقدید تعریف شما "جامع" است؟

 دو( چرا معتقدید تعریف شما "مانع" است؟ 

 سه( چرا معتقدید تعریف شما "دقیق و سنجش پذیر" است؟ 

 

 یی نها پروژه تارساخ( ج

انجام  درباره موضوع منتخب خود را ریز یهاتیفعال دیبا ،ییدانشجو یهاهر کدام از گروه  ،شده نییتع  فیتکال اساس بر

 :دهند

 ی ضرور اقدامات  مرحله
درباره   ی مطالعه اکتشاف (کی

موضوع درس و شبکه مسائل  
 مرتبط با آن ی علم

   هادولت ها و حکومتمرور شبکه مشکالت و مسائل  1-1 •

 مشاور  و  راهنما استادان و نظرانصاحب با  یاکتشافمصاحبه  1-2 •
 دسترس   در منابع در ی اکتشاف مطالعه  1-3

  پژوهش موضوع انتخاب (دو
 استاد  توسط آن دییتا و

 موضوع  ت ی تفکر و تامل درباره اهم 1-2 •

 استاد به آن شنهادی پ  و  خود   عالئق حسب  بر مناسب موضوع چند  انتخاب  2-2 •

  ییانتخاب موضوع نها 2-3 •
  ی ها گاهیپا ی جستجو   (سه

  کمدست انتخاب و  یاطالعات

 آنها  انیمقاله از م 20

 ی مقاالت محور  ییشناسا ی مصاحبه با استادان برا 1-3 •

 مرتبط  یاطالعات  یهاگاهی پا یجستجو   2-3 •

 مناسب  ی هامقاله انتخاب  3-3 •

  هر از  جمله 3  انتخاب( چهار

 آن  ترجمه و  مقاله
 موضوع  با ارتباط در خالق   دهی ا ک ی  گرفتن نظر  در  1-4 •

 موضوع  با ارتباط  در  مقاله هر آموزنده و  یمحور  ی هاانتخاب جمله 2-4 •

 ها جمله  ترجمه 3-4 •
با   ءانشا کی نگارش( پنج

   منتخب  ی ها استفاده از جمله
 انشاء  یخالق برا  دهی ا ای تم  ک ی نگارش  1-5 •
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 شده  ترجمه  ی هاجمله بی ترک   2-5 •

   هدفمندء انشا کی  نی تدو   3-5 •
  نیتدو و  ی ریگ جهینت( شش

 گزارش
 گرانپژوهش ری سا  یدستاوردها با یا کتابخانه پژوهش جی نتا سه ی مقا 1-6 •

 یینها یری گجهی نت    2-6 •

 

 دوازده(  الگوهای نقد و تحلیل

 

 نظریه علمیالف( الگوی نقد و تحلیل 

 . زمینه شکل گیری و موقعیت ارائه نظریه 1

 نظریه مورد بحث در چه شرایط و چه زمینه ای شکل گرفته است؟

 . تبارشناسی نظریه علمی2

 این نظریه در امتداد کدام نظریه ها مطرح شده است؟

 . تحلیل کارکرد نظریه در حل مشکل3

 ری کاهش داده است؟ این نظریه کدام مشکالت را از مسیر رشد جامعه بش

 آیا خود این نظریه دردسرساز و مشکل آفرین شده است؟ 

 تحلیل کارکرد نظریه در پاسخ به پرسش های بنیادین. 4

 ین نظریه به کدام پرسش های بنیادین جامعه علمی پاسخ داده است؟ا

 آیا خود این نظریه پرسش برانگیز شده است؟

 نقاط قوت برجسته نظریه. 5

 یه بارز بوده است؟دام ویژگی مثبت نظرک

 نقاط ضعف برجسته نظریه. 6

 دام ویژگی منفی نظریه بارز بوده است؟ک

 تاثیر نظریه بر توسعه پژوهش ها و شکل گیری نظریه های بعدی. 7

 دام پژوهشها در پی این نظریه یا تحت تاثیر آن شکل گرفته اند؟ک

 

 ب( الگوی نقد عملکرد علمی یک نظریه پرداز 

 گشای جامعه بشری بوده اند یا دردسرساز شده اند؟ . آثار وی تا چه حد کار1

 . آثار وی تا چه حد به پرسش های جامعه علمی پاسخ داده اند؟ 2

 . آثار وی تا چه حد محرک جامعه علمی برای پژوهش های بعدی بوده اند؟3
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 . کدام نظریه یا نظریه های علمی توسط او ابداع شده یا توسعه یافته اند؟ 4

 روش های علمی توسط او ابداع شده یا توسعه یافته اند؟ . کدام روش یا 5

 . کدام واژگان و اصطالحات علمی توسط او ابداع شده یا توسعه یافته اند؟ 6

 

 ج( الگوی نقد و ارزیابی مقاله علمی

 . این مقاله به کدام پرسش بنیادین پاسخ گفته است؟1

 است؟ . این مقاله روایت حل کدام مشکل در جامعه بشری 2

 . این مقاله تا چه حد بر مقاالت و پژوهشهای بعدی اثرگذار بوده است؟3

 . این مقاله روایتگر کدام نظریه یا روش یا ایده علمی ناب است؟4

 

 د( الگوی نقد کتاب مرجع 

 . این کتاب تا چه حد به پرسش های واضحی پاسخ می دهد؟ 1

 . ساختار نگارش کتاب تا چه حد مستدل است؟ 2

 ار نگارش کتاب تا چه حد مستند است؟. ساخت3

 . قلم کتاب تا چه حد رسا و قابل اعتماد است؟ 4

 . قلم کتاب تا چه حد زیبا و جذاب است؟5

 . یافته های مطرح شده در کتاب تا چه حد از روایی برخوردارند؟6

 . یافته های مطرح شده در کتاب تا چه حد از پایایی برخوردار است؟  7

 ا چه حد منطقی است؟ . ساختار کتاب ت8

 . کتاب تا چه حد محرک پرسش های بدیع و برانگیزاننده ذهن پژوهشگران است؟ 9

 

 ه( الگوی نقد کتاب درسی 

 . این کتاب تا چه حد خوش تراش و خوب نگاشت است؟ 1

 . ساختار نگارش کتاب تا چه حد مستدل است؟ 2

 . ساختار نگارش کتاب تا چه حد مستند است؟3

 چه حد رسا و قابل اعتماد است؟  . قلم کتاب تا4

 . قلم کتاب تا چه حد زیبا و جذاب است؟5
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 . ساختار کتاب تا چه حد منطقی است؟ 6

 . کتاب تا چه حد مروج دانسته های معتبر است؟ 7

 . کتاب تا چه حد محرک پرسش های بدیع و برانگیزاننده ذهن دانشجویان است؟ 8

 

 و( الگوی نقد فیلم 

 چه حد خوش تراش و خوب نگاشت است؟ . داستان فیلم تا 1

 . ساختار روایت فیلم تا چه حد مستدل است؟2

 . ساختار روایت فیلم تا چه حد مستند یا خیال پردازانه است؟ 3

 . ساختار روایت فیلم تا چه حد تاثیرگذار است؟4

 . ساختار روایت فیلم تا چه حد محرک ذهن مخاطب است؟5

 حد خالقیت برانگیز است؟ . ساختار روایت فیلم تا چه 6

 . ساختار روایت فیلم تا چه حد آموزنده و عبرت برانگیز است؟7

 

 ی دهمنبع وه یش( زدهسی

 مجله :   ک ی مقاله در  ک ی استناد به  وهی ش ✓
 : ساختار

  زمان و  شماره. اه ی س ک یتالیا  صورت به مجله  نام ". ومه ی نام )صاحب اثر(. سال انتشار. "نام مقاله داخل گ ،یخانوادگ نام

 . مجله در  مقاله ی ها صفحه.  ناشر  موسسه. چاپ 

 : مثال

  نامه  ژه ی و  -ت یریمد  دانش ".  یو عدالت اجتماع  یدولت  تی ری . "مد1380اصغر.    یعل پورعزت،

 . 83- 117.  تهران دانشگاه ت ی ری مد دانشکده. 1380 زیی پا. 55  شماره.  ی دولت  تی ریمد

 

 :    شده  راستهی و کتاب ک ی  در مقاله  ک ی  به  استناد وهی ش ✓
 : ساختار

. سال انتشار  راستار ی و ی ". نام و نام خانوادگومهی نام )صاحب اثر(. سال انتشار مقاله. "نام مقاله داخل گ ،یخانوادگ نام

 . مجموعه در  مقاله  ی ها صفحه.  ناشر موسسه . اهیس  کی تالیا صورت  به  راسته ی و مجموعه  ناممجموعه. 

 : مثال

  ندهی آ یبرا ی ساز ملت و  اتی ادب  توسعه یا  مراوده یالگو نیی . "تب 1387.  اصغر   یعل پورعزت،

  شرکت . ساز ت یهو متن اسطوره. 1387. مطلق نامور بهمن(". ی فردوس شاهنامه : ی مورد)مطالعه 

 . 189- 209.  یفرهنگ  و  یعلم انتشارات

 

 :   کتاب ک ی  به  استناد وهی ش ✓
 : ساختار

 . ناشر  نام. اه یس ک یتالیاصورت   به کتاب  نامنام )صاحب اثر(. سال انتشار.  ،ینام خانوادگ

 : مثال
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  یعل امام  البالغه  نهج  پرتو   در  مدار، حق  حکومت مختصات. الف1387اصغر.    یپورعزت، عل

 .یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم ". السالم  هی"عل 

کتب   نی . سازمان مطالعه و تدوحکومت  و  دولت اداره  دانش  یمبان.  ب1387اصغر.    یپورعزت، عل

 . هادانشگاه یانسان علوم 

 : د ی آ یم یخانوادگ  نام و نام یعن ی  ،یعی طب   صورت  به دوم نفر نام باشد، داشته  شتری ب  ای  سندهی نو دو  کتاب،  که یموارد  در

 : مثال 

 : س ی وی د. اف جرالد  و  اسکات وی دبل چارد ی ر مورد  در 

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

Natural and Open system Perspectives.  Pearson Education International. 

 

  در یو  ی خانوادگ نام ییالفبا یجستجو  سهولت  لحاظ  به فقط اول، نفر  یخانوادگ نام  و  نام ییجابجا رای ز است؛ یمنطق کامال ب،ی ترت  نی ا

  اول، نفر ی خانوادگ نام حسب   بر ،ییالفبا صورت  به مآخذ و  منابع اثر، یانتها در  که مالحظه  نی ا با رد؛ی پذ یم انجام اثر، یانتها

 .  شوند یم مرتب

 

  استناد، مورد  ی هاراستهی و  همه اثر، انی پا در باشد،  شده  ارجاع  گوناگون یهاسال در  کتاب  کی  متعدد ی هاراستهی و  به که یموارد  در

 : گرددیم ذکر زی ن  ش ی رای و شماره  معموال کتاب،  نام از پس البته . شوندیذکر م ،انتشار سال بی ترت  به

 

 : 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 . 

  شی رای و ، تیری به سازمان و مد ی جامعه شناس کردی رو  ؛ها سازمان یشناس  جامعه. 1380.  نی پور، آر یقل

 . هادانشگاه  یانسان  علوم کتب  نی تدو و مطالعه  سازمان  اول،

  شی رای و ، تیری به سازمان و مد ی جامعه شناس کردی رو  ؛سازمان ها یجامعه شناس. 1388.  نی پور، آر یقل

 . هادانشگاه ی کتب علوم انسان  نی با اضافات. سازمان مطالعه و تدو دوم

 

 :   فی تال و  ترجمه ای  شده  ترجمه کتاب ک ی  به  استناد وهی ش ✓
 : ساختار

 . ناشر  نام. مترجم نام . اهیس  کی تالیا صورت  به  کتاب نام نام. سال انتشار.  ،یخانوادگ نام

 : مثال

  شرکت. ینبو هللا  لطف  ف ی تال و  ترجمه. رشر کوالس ی ن ت یروا به  ینوی س منطق. 1381.  کوالس ی ن  رشر،

 . یفرهنگ  و  یعلم انتشارات

 

  رساله   نیتدو )فراگرد  ی علم پژوهش روش  بر  ی درآمدبه کتاب  د ی توان  یم ،بخش نی ا خصوص  در شتر ی ب  اطالعات به  ازی ن  صورت  در

   .دی مراجعه کن  موجود است( نترنت ی ا ای  ی)در شبکه جهان   برخط  صورت  به  که اصغر پورعزت  یعل  نوشته  ، (آن از دفاع  و  یپژوهش 
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 تشکر  و  ری تقد  
  ها آن همه نام ذکر امکان  که است شده استفاده یادیز همکاران و استادان آثار و تجارب از  درس، طرح نیا نیتدو در

  ، عباس صدقی دکتر مرحوم دکتر سید مهدی الوانی، دکتر ابوالحسن فقیهی، انیآقا و هاخانم  از ژهیبه و ان،ی. از آن مستین

 اریماز ،یهیفق محمدمحسنفاطمه ابراهیم گل،  وند،فرج اریاسفند دکتر ،سید حامد وارث حسن دانائی فرد، دکتر دکتر

   .شودیم تشکر نسبیهاشم ساداتمیمر دکتر منش،جالل نیام زاده،مومن ایپر ،یعی رف اوشیس ،ینجف دریح ،یلچین

 
پس از   با توکل بر حضرت حق، که   امکرده نی تدو  دیام  و زهیانگ  نی ا  با را  درس طرح نی ا  ز،یعز  پژوهاندانش»

 « .شود افزوده کشور خط مشی گذاری در زبده و تحلیل گران انپژوهخط مشی  شما بر به تعداد  ،دوره  نیا یط

   پورعزت  اصغریعل
 1400پائیز 

 تهران  دانشگاه تیریمد دانشکده  یدولت تیریمد گروه


