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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

تواند ین تغییر مییک دوره و گذراندن آن تغییر کند. اگر دوره موثر باشد، اهر دانشجو باید پس از ورود به شوند؛ بنابراین می

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

 گذراندن آن درس و دوره پس از گذراندن آن درس.

شود و در جریان ی میطو راهنما  بلد راهبه یک سفر علمی تشبیه کرد. سفری که با استاد به منزله توان هر دوره درسی دانشگاه را می

د و امکان نشوگوناگون تجربه میعلمی آثار و منابع  همراه با د و دنیاهای متفاوتنگردرخدادهای گوناگون درک و ثبت می ،آن

 هر درس یک تجربه و یک دوره تحول است. این رویکرد،با  د.گرددانش فراهم می متفاوتهای سیرو سلوک در وادی

 

 دو( اخالق دانش پژوهی و آداب پژوهشگری

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

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

 )آنچه باید بدان مبادرت ورزد(: هابایستهبایدها و ( الف 

 بوده،های بیشتر گری داشته باشد، در پی کشف و شناسایی پرسششگری و پژوه: او باید روحیه پرسشگری پرسش (1

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

پژوه ص یک دانشو بداند که رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران، الزمه نیل به تشخ دار باشد: او باید امانتامانت داری (2

نیاز دیگری  هیچ بنده و آفریدهرزق کند کافیست و او به داند که آنچه از حضرت حق دریافت میموحد است. موحد می

و طلب کند از درگاه ا فقط ود راداری و رعایت حقوق دیگران، رزق پژوهشی ختواند با رعایت جوانب امانتندارد و می

 نیاز باشد.و از همگان بی

 های اجتماعیجامعه و گروهای از شکر نعمت حضور در : همکاری پژوهشی با دیگران، جلوه مشارکت درکار گروهی (3

دوح و مم ، بسیاراست. پژوهش جمعی در صورت وجود انسجام و رعایت اخالق و برقراری مراوده عادالنه با دیگران

در عصر  شود کهانگیز باشد؛ از این رو تاکید میافزایی حاصل از پژوهش جمعی ممکن است شگفتهم ؛ زیراوده استست

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

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

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

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

 گردد.
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برابر پاسخ  در اللهجه و منطقی باشد. از بحث بیهوده بپرهیزد ودمیک(: او باید صریح)اخالق آکا رعایت اخالق حرفه ای (5

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

رجعی و لط، خودنمایی، خودشیفتگی ، خودمهای ناشایست مورد تاکید استاد شود. اصرار بر رویه های غتسلیم رویه

 های علمی و دانشگاهی پذیرفتنی نیست.در محیط ،خودستایی

ای دف ویژهه، بفهمد که هر انسان با ستایی و شرک در اندیشه مبرا بودهسازی و انگارهدانشجو باید از بتخالقیت :  (6

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

ر کند، ، باروده و هویت ویژه خود را بسازد. هر انسانی موظف است الگوی برتری را بر چهره خویش پردازش کردهد

 ، شاکر باشد.گفتهسازد و همواره در همه مراحل پیش شکوفا

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

یه ارزشمند هر کند را در معرض نقد منصفانه قرار دهد. تفکر انتقادی سرماشنود یا مطالعه میاخالق و نزاکت، آنچه می

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

ها و تهپذیر باشد و به ویژه پیامدهای تسلسلی گفدانشجو باید مسئولیت پذیری و درک پیامدهای تسلسلی:مسئولیت (8

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

ند، روبهان کعالمی را یک سخن ویران »ودی سوق دهد: به قول مولوی نظریه ناروا ممکن است جامعه را به سراشیبی ناب

 «!مرده را شیران کند

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

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

 برساند.

ینه تحصیل او جامعه همواره بخش مهمی از هز ند که در برابر جامعه مسئول است؛ زیرادانشجو باید بدا تعهد اجتماعی: (10

المال و منابع نیز تا حدی به بیتپردازند های آزاد که هزینه میبه طوری که حتی دانشجویان دوره ؛سازدرا فراهم می

ع نان های تحصیل او به توزیهزینه در صورت تخصیصتواند محاسبه کند که برای مثال دانشجو می ومی مدیونند.عم

ا برای جامعه باید این مهم ر اینکه چگونهدرک  نسان نیازمند یک وعده درد گرسنگی نخواهند کشید.رایگان، چند نفر ا

ه ناشی های از دست رفتحصیل یک دانشجوی دکتری و فرصتجبران نماید، بسیار حائز اهمیت است.امروز اگر هزینه ت

ه کرد. این از آن، به رفع گرسنگی اختصاص داده شود میتوان بجای هر دانشجوی دکتری حدود چهارصدهزار عدد نان تهی

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

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

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

 پرهیزد.بیهوده می

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

حقیر ترگز دیگران را حتی در ساحت ذهن و تفکر خویش، کند و هشود، هرگز خودنمایی نمیخردمند هرگز متکبر نمی

 نماید.نمی

ستاید و از ی خوب، حقیقت را میپژوهان، مبرا از چاپلوسی و مداحی است. دانشجو: مرام دانش مداحی و چاپلوسی (3

ولی تحقیر  ت،سازد. او متواضع اسها آلوده نمیگرداند و هرگز زبان خویش را به مداحی و چاپلوسی انسانباطل روی می

ی آنان را او شکرگذار وجود استادان خویش است، ول ؛کندسخن است، ولی مداحی قدرتمندان را نمیپذیرد؛ او نیکونمی

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

ی، های عمیق و غنحلیلکند با تکند و تالش میبسنده نمیهای سطحی، : دانشجوی خوب هرگز به تحلیلنگری سطحی (4

رای درباره  به نوعی ثبات ،های گوناگونو ضمن پذیرش آرا و اندیشه. اخشدبها عمق مراتب دانش خود را درباره پدیده

 کند.سازد و شخصیت علمی او را معرفی میمی یابد که وی را از دیگران متمایزدست میها سرشت پدیده

کند پرهیزد و سعی میاندیشانه میای و سادههشهای کلیمقلد نیست و از تعمیم ،ب: دانشجوی خوایکلیشهتقلید و تعمیم  (5

 یابد.، به شناخت دقیق اقتضائی دست ایباشد و به جای تحلیل کلیشهو پژوهشگر  بودن، محقق به جای مقلد

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

گره  خود، ثرداند که هر اثر علمی با هویت صاحب ادهد. او میجلوه نمی خود، ترجمه آثار دیگران را تصنیف یا نگارش

 ،ته باشدبه هر که شایس رزقی که حضرت حق ؛، یک رزق استکه هر ایده و نگاه و رویکرد علمیداند خورده است و می

 کند.، افزونی سهم خویش را طلب میفضل و رزق کنندهاز محضر اعطا ،میدهد. او به جای سرقت علمی

آسایی نتکند شاداب، با نشاط و باانگیزه باشد. او از خمودگی و افسردگی و سعی می ،: دانشجوی خوببی انگیزگی  (7

 پرهیزد.می

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

(Glum )شویم( پرهیز کرده گالیور )من میدونم، ما موفق نمی پسندو کودک نگاشتباف در داستان کودکیا شخصیت منفی

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

الب قعمومی در عمومی، نحوه تعریف مشکالت  مردم در عرصه هایاین درس با هدف آموزش شیوه شناسایی مشکالت و دشواری

ی حل آن های طراحی روش و ارائه راهکار براحل و گزینههای ارائه راههای تحلیل مسائل عمومی و سبکعمومی، شیوهمسائل

 ابد :های زیر دست یاین انتظار داریم که هر دانشجو، پس از گذراندن این درس به مهارتگردد. بنابرمی مسائل ارائه

ها اخصبر اساس ش ،آن مسائلبندی و اولویت و تعریف آنها در قالب مسائل عمومی شناسایی مشکالت عمومیتوانایی  .1

 ؛و معیارهای معتبر

 گوناگون؛های رها و فرهنگهای حل مشکالت در کشومطالعه تطبیقی شیوه .2

 ؛مطالعه تطبیقی نحوه تعریف این مشکالت در قالب مسائل عمومی .3

 )مورد نظر(؛ های مسائل هدفحلناسایی راهجستجو و پژوهش برای ش .4

 ؛از طراحی تا اجرا ،های پیشنهادی خودحلشناسانه راهارائه راهکارهای خالق برای حل مساله و رصد آسیب .5

 ؛ییدر قالب مالحظات اجرا ،حل برگزیدهریزی برای اجرای راهبندی و برنامهها و بودجهحلانتخاب بهترین راه .6

 ؛در مقایسه با پیامدهای رهاسازی آن در جامعه هدف ،نگرانه پیامدهای حل هر مشکلرصد آینده .7

 ؛مسائلمشکالت و بروز گیری و شکلهای توانایی شناخت ریشه .8

در  ،متخصصان متفاوتهای های عملی و مهارتهای اجرایی، سبکثار مکتوب، روشگزینی از طریق مطالعه آمهارت به .9

 ؛کشورهای گوناگون

طراحی و  ع،پردازی، ابداایده مسائل و تالش خودباورانه برای مشکالت و گیری از فنون خالق و نوآورانه در حلبهره .10

 ؛های جدیدحلمعرفی فنون و راه

 ؛هاحلاهریزی برای اجرای رتوانایی برنامه .11

 ؛راه حلهر اجرای  بر برای نظارت ،گیریتوانایی طراحی سامانه رصد و ره .12

 ؛هاحلها، پیامدها، پیامدهای تسلسلی و دستاوردهای نهایی کاربست و اجرای راهتوانایی ارزشیابی خروجی .13

 ؛در دوره های کاربردی ،توانایی تدریس محتوای این درس .14

 ؛علمی در ارتباط با موضوع درس هایتوانایی به چالش کشیدن نظریه .15

 ؛های تدریس استاد در این درستوانایی نقد شیوه .16

 .در این درس تحلیل و برگزاری کارگاه های عملیتوانایی به چالش کشیدن شیوه .17
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 چهار ( روش تدریس

برگزاری  رائه گزارش،چندگانه مطالعه، سخنرانی استاد، پژوهش عملی دانشجو، سخنرانی دانشجو و ادر این درس از روش های

ها و مهارت ها و آموزش فنون وها و پژوهشکدههای تحلیل، رصد فعالیت اندیشکدهبازدید از صحنه المقدورحتی کارگاه عملی و

 شود.استفاده می ،مشیسازی آزمایشگاه خطشبیه و ابزارها

د و نشووسط دانشجویان درس مطالعه می، تهمکار استادهای منتخب توسط استاد و متن ،ین روش: در ا مطالعه کتاب .1

 د؛نگیرمورد بحث قرار می

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

 ؛دنگیرمی قرار بحث مورد

مند سامان کالمی و به صورت سخنرانی هایباستاد مطالب مهم مورد نظر خود را در قال ،: در این روشسخنرانی استاد .3

 نماید؛افزایش خالقیت، ارائه می یاافزایی یا ایجاد حساسیت برای دانش ،یا گاهی پراکنده

ا : دانشجویان با انتخاب یک پژوهش درباره یک موضوع علمی، بررسی را به صورت فردی یپژوهش علمی دانشجو .4

 د؛ننمایارائه می گروهی انجام داده، نتیجه آن را در کالس

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

 دهند؛در معرض نقد همتایان و استادان خود قرار می ،طریق سخنرانی

توانند این نمایند. دانشجویان میمی های خود را در قالب گزارش درسی مدونویان نتیجه پژوهش: دانشج گزارش نویسی .6

 ار آثار علمی در آینده تلقی کنند؛ای برای یادگیری انتشها را مقدمهگزارش

ش ضمنی فراهم های علمی، ظرفیت بسیار مناسبی را برای یادگیری و انتقال تجربه و دان: کارگاه کارگاه علمی برگزاری .7

راحی و ط ،امکان تمرین سازند ومیا مشکالت واقعی در عرصه عمل آشنا گذاران را بمشیگیرندگان و خط، تصمیمنموده

 د؛آورنارائه راه حل را فراهم می

ظرفیت بسیار ها، ها و پژوهشکده: اندیشکدههاها و پژوهشکدههای اندیشکدههای تحلیل و رصد فعالیتبازدید از صحنه .8

 کهسازند؛ به طوریمیفراهم  ،و تالش برای حل آنها هاهبندی مشکالت، طراحی مسالمطلوبی برای شناسایی و اولویت

 برخوردار است؛ گذاریمشیخطای برای آموزش ذابیت ویژهجرصد فعالیت آنها از 

به دانشجویان کمک  ،افزارهاتوان با معرفی مدلها ، ابزارها و نرممی ،: در این رویکردآموزش فنون و مهارتها و ابزارها .9

 ؛بهره گیرند ،مشیلمی موجود و فنون آزموده شده برای تحلیل خطکرد تا از امکانات ع

لعه نوآوری، مطا تعریف مساله، مشی با کارکردهایی چون تحلیل مشکل،خطهای آزمایشگاه: شبیه سازی آزمایشگاه .10

ذاران گمشیسازی شده، به خطهای شبیهمشی، در وضعیتو ارزشیابی خط ریزی اجرا، برنامهپژوهیمشیخط ،تطبیقی

 کند؛کمک می
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سازی آزمایشگاه توان از شبیهمشی، میدر دانشگاه، از حیث احتمال عدم دسترسی به آزمایشگاه خط موجود هایبا توجه به محدودیت

 استفاده کرد؛ ،مشیای مفید در تحلیل خطهتجربهبرای ایجاد شبه

 مطالعه مرحله شناسی و تعریف مساله،مسالهمرحله ، آنها ندیبو اولویت تشناسایی مشکالمرحله »سازی امکان شبیه ،بدین ترتیب

های هارتبرای آموزش م ،مشیخط توسعههای سازی برنامهمشی و شبیهارزشیابی خط مرحلهیابی و اجرا، حلراه مرحلهتطبیقی، 

 سود جست. ،مشیارزشیابی خط گذاری ، اجرا ومشیخط

 

 پنجم ( معرفی دوره

 زیر خواهد بود :برنامه دوره به شرح 

 فعالیتها  شماره هفته تاریخ

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

 یابی و حل مساله عمومیآموزش مبانی مساله  2 8/7/98

 و ترسیم شبکه مشکالت و مسائل عمومی مساله حل و یابیمساله تمرین  3 15/7/98

 و مشکالت کنونی کشورمسائل  شبکهمنتخب دانشجویان مبتنی بر  مسائلبررسی   4 22/7/98

 شورو مشکالت کنونی ک مسائل شبکه بر مبتنی دانشجویان منتخب مروری بر مسائل  5 29/7/98

، ومیکارکرد در حل مسائل عم ، از منظر مراتبسازمانها و نهادهاعملکرد بررسی   6 6/8/98

 ی زائدهابرای تشخیص سازمان

 :روهیدر قالب مشارکت گ کالس در آنها ارائه و منتخب مقاالت و کتب مروری بر -  7 13/8/98

 .های عمرانیارزشیابی عملکرد پروژهبررسی کتاب: 

می نامه رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران به رئیس جمهوری اسال»بررسی مقاله: 

 .(1396شهریور  10«)ایران

 : یارکت گروهکتب و مقاالت منتخب و ارائه آنها در کالس در قالب مشبر  یمرور -  8 20/8/98

 : نقد و تحلیل سه دیدگاه-

گاه دید – و مستندساز گربه منزله نظاره ،اهمیت تامل نظری و تحلیل دانش الف(

 ؛امیرحسین خالقی

یدگاه د -اهمیت کاربست نظریه در عمل و استفاده دوسویه از نظر و عمل ب( 

 ؛رعزتاصغر پوعلی

 .نیما عرب حسینیدیدگاه  -اهمیت ورود به عرصه عملج( 

27/8/98 9  

 

 :یارکت گروهبر کتب و مقاالت منتخب و ارائه آنها در کالس در قالب مش یمرور -
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 .«یاسالم یدوره مجلس شورا نیدهم ندگانینامه سرگشاده به نما »: مقاله بررسی

 (1395شعبان  مهین)

 «های عمومیمشیرزیابی خطر باب امالحظاتی د»بررسی مقاله: 

 : های  شناسایی و فهم دقیق مساله شاملآموزش تکنیک-

 ماهی استخوان نمودار ترسیم(Fishbon Diagram) ؛ 

 نمودار ترسیم (  چرا؟چرا؟Why Why Diagram)؛ 

 قابلیت –جذابیت  ماتریس در پرتو ،نفعان مسالهتحلیل ذی. 

 :یارکت گروهالت منتخب و ارائه آنها در کالس در قالب مشبر کتب و مقا یمرور -  10 4/9/98

 .؛ از طراحی تا تدوینمشیبسته خطبررسی کتاب: 

 سیئر یها یژگی: وینگهبان قانون اساس ینامه سرگشاده به شورا »بررسی مقاله: 

 (.1396 فروردین 30) «ستهیجمهور شا

 های  تحلیل مساله شامل :آموزش تکنیک -

 وشر به تحلیل مساله SWOT؛  

 روش به تحلیل مساله PESTLE؛ 

 های شناسایی مساله شامل:آموزش تکنیک -

 ؛لهدرباره مسا نیشیپ یهامرور پژوهشو  ایمطالعه اسنادی و کتابخانه 

  آموزش نرم افزارMaxqda . 

 ی:روهبر کتب و مقاالت منتخب و ارائه آنها در کالس در قالب مشارکت گ یمرور -  11 11/9/98

 .یاعملکرد دوره یابیارزش بانیپشت ستمیکتاب سکتاب:  بررسی

رابر بدرباره تکالیف حکومت در  قانون اساسیتحلیلی بر مطالبات »: مقاله بررسی

  «سایر نهادهای اجتماعی

 :مطلوب  راهکار انتخاب و گیریکاربردی تصمیمفنون آموزش یکی از -

 ؛ Expert Choiceگیری از نرم افزار با بهره AHPتکنیک معرفی  -

 . (How How Diagram)  چگونه؟ چگونه؟ نمودار ترسیم -

 :نگاری شاملآموزش تکنیک های آینده  12 18/9/98

 ؛ Mic Macبا نرم افزار  ،تکنیک تحلیل تاثیرات متقابل -

 . Scenario Wizardبا نرم افزار  ،تکنیک شناسایی سناریوهای آینده -

 به کالس. Bو گروه  Aگروه ای هدستاوردهای پروژه ارائه  13 25/9/98

 به کالس. Dو گروه  Cگروه  یهاپروژه یارائه دستاوردها  14 2/10/98

 .ای در کشورهای تفکر و فضاهای اندیشکدهبازدید میدانی از یکی از کانون  15 9/10/98

 و نقد کالس توسط دانشجویان. بندی و ارائه نکات پایانیجمع  16 16/10/98
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 درس  ششم( منابع

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

 دانشگاه انتشارات تهران: .یدولت گذاری مشی خط اغازین چالش ؛عمومی مساله .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.  

  انتشارات امیرکبیر .مساله خالق حل تکنیک 101 . 1398محمود. داریانی، احمدپور. 

  ،گروه آموزشی آها. گیرییابی و تصمیممهارتهای مساله، (1392) ن.،، اکبری مقدمممتدین. 

 ات ادیبان روز، انتشارگیری یابی و تصمیممهارتهای مساله ، (1394) .رحیمی ،م. 

 انتشارات سایه سخنآموزش مهارتهای تفکر خالق، مسالهگیری و استراتژی حلتصمیم ، (1391). کرمی، ا ،. 

  ،انتشارات ادیبان روزگیری مساله و تصمیممهارت حل ،(1395) ح.بهرامی، ،سمیرزاپور ،. 

 ،انتشارات مولف.چندشاخصه ریگیتصمیم افزارهاینرم و هامدل  ،(1390) ع.، سلیم شریفی م. مومنی ، 

 تدبیر باران مدیریت: کتابهای مجموعه ر،نش مهربان : .)ساعد( ای دوره کردعمل ارزشیابی مسیست .1397 .اصغرلیع پورعزت.  

 تهران: عمل. در بودجه تدوین و تنظیم فراگرد : ایبودجه تدبیر سامانه طراحی رب درآمدی .1397 کیانی. پاکنوش و .اصغرلیع پورعزت 

  . ریتدب باران :تیریمد یکتابها مجموعه نشر، مهربان نشر، مهربان

 مهربان تهران: .دولت عمرانی هایوژهپر ارزشیابی .1396 .همراه نصیری عاطفه و لودمرچی مریم ، هژبرافکن حسن ، اصغرعلی پورعزت.  

 الگوی مرکز انتشارات :تهران .ای منطقه فرا پیشرفت برای محور عدالت بندی بودجه .1395 سیدرضایی. میریعقوب و اصغرلیع پورعزت 

  .پیشرفت ایرانی اسالمی

 پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی مرکز تهران: .پیشرفت مسیر هدایت برای ؛عملکرد ارزشیابی طریق از تمدیری .1394 .اصغرلیع پورعزت.  

 انچیمید انتشارات تهران: .آن از دفاع و پژوهشی رساله تدوین فراگرد : علمی پژوهش روش بر درآمدی .1393 .اصغرلیع پورعزت.  

 سمت انتشارات تهران: .دولتی مدیریت مبانی .1390 .اصغرلیع پورعزت.  

 السالم علیه صادق امام دانشگاه تهران: .عمومی منافع به پژوهانه آینده رویکرد مدار: عصر راهبردی مدیریت .1389 .اصغرلیع پورعزت. 

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

 در  .«یاعجتما ینهادها ریحکومت در برابر سا فیدرباره تکال یبر مطالبات قانون اساس یلیتحل. 1394. زائر  الیاصغر و ل یپورعزت عل

 . ینگو فره یتهران: انتشارات علم .عملکرد دولت یابیو ارز تیری: مدرانیا تیریکتاب مد . 1394اصغر پورعزت و همکاران: علی

 کتاب  . 1394ان: اصغر پورعزت و همکاردر علی .« یعموم یهایمشخط یابیدر باب ارز یمالحظات. 1394. اصغر و تارا خدام یپورعزت، عل

 . یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم .عملکرد دولت یابیو ارز تیری: مدانریا تیریمد

 اصغر ، در علی«کشیپسدهی، پیش از حسابپسبنگاه فراآهنگ به عملکرد کارگزاران حکومت در امتداد حسا»،  1394، اصغر یعل ،پورعزت

 . یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم .ولتعملکرد د یابیو ارز تیری: مدرانیا تیریکتاب مد . 1394پورعزت و همکاران: 
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 دهیبندی ارائه آنها و نحوه نمرهو زمان دانشجویان هفتم( تکالیف

 مهمترین تکالیف دانشجویان عبارتند از:

 امتیاز  عنوان فعالیت
 ---  شرکت منظم در کالس 

  3  های درسی در طول نیمسالارائه گزارشو مشارکت در مباحث کالس 

  4  او گزارش آنه سایر تکالیف عملی انجام و هاها و حل تمرینکارگاه مشارکت در

موضوع ه ب)با توجه  جمله از آنها 20 استخراجو  علمی معتبر مقاله 10 کمدست مطالعه

 ( و نگارش یک انشاء با استفاده از آنها مساله منتخبیا 

 3  

  10   آزمون پایانی

  20  مجموع

 

 د.نبرس اوبه تائید استاد یا همکار  انتخاب شوند وهای معتبر جلهمید از باها هتوضیح : مقال

ه خاستگاه علم مدیریت ب با توجه ولی ؛انتخاب کند یا عربی معتبر فارسی هایمجلهتواند پنج مقاله از این ده مقاله را از دانشجو می

 انتخاب گردند. نسه یا آلمانییا فرا به زبان انگلیسی Q1 هایاز مجله هالهمقادر غرب، باید سایر 

 

 بیشتر مطالعه و پژوهش برای استفاده قابل علمی منابع(  هشتم

 موارد  نوع منبع
 a Methodological ؛ Ernst ,J. Aken, V. 2018. Problem Solving in Organization  کتابها

Handbook for Business and Management Students, Cambridge University 
Press.   

 Kaufman, K. 2019. The Cambridge Handbook of Creativity, Cambridge 
University Press. 

 Proctor,T. 2014.  Creative Problem Solving for Managers: Developing Skills 
for Decision Making and Innovation. Routledge. 

 Watanabe ,K. 2010. Problem Solving 101: A simple book for smart people, 
Portfolio; 1 edition 

 Shaw, M. 2001 .  . Engineering Problem Solving. 1st Edition 

 Brown, D., and Chandrasekaran, B. 1986. Design problem solving: Knowledge 
structures and control strategies. Web. 

  

  ها مقاله

 
 Palmon ,R. 2004. Leadership and creativity: Understanding leadership from a 

creative problem-solving perspective, The Leadership Quarterly, Volume 15, 
Issue 1,  Pages 55-77 
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 Rosen ,Y. 2019 . "Fostering collaborative problem solving skills in science" . 
Computers in Human Behavior. Vol 91, Pages 1-348 

 yungheeSo ,K. 2019. Understanding creativity in an Asian school context: 

Korean teachers’ perspectives, Thinking Skills and Creativity ,Volume 33 

 Cheng ,Y .2019  . Developing individual creativity for environmental 

sustainability: Using an everyday theme in higher education, Thinking Skills 
and Creativity ,Volume 33 

 Secundo ,G. 2019. Creativity and stakeholders' engagement in open 

innovation: Design for knowledge translation in technology-intensive 
enterprises, Journal of Business Research, volume 96 

 Tennyson, R. 2002. Improving problem solving and creativity through use of 
complex-dynamic simulations ,Computers in Human Behavior 18(6):650-668 

 ی:تبیین مساله و ترسیم نمودارهای علّبرای افزارهای پیشنهادی نرم  افزارها نرم

  xmindنرم افزار یک( 

 Mind Mapنرم افزار دو( 

 Visioنرم افزار سه(

 

 مساله و انتخاب بهترین راه حل: دربارهگیری تصمیم برای افزارهای پیشنهادینرم

 ؛ AHPبرای تکنیک  Expert Choiceافزار  نرمیک( 

 ؛ ANPبرای تکنیک  Super Decisionنرم افزار دو( 

 . Topsisبرای تکنیک  MCDM Engineنرم افزار سه( 

 

 مساله :درباره طراحی سناریوهای آینده  برای افزارهای پیشنهادینرم

 ؛جهت شناسایی سناریوهای آینده Scenario Wizardنرم افزار الف( 

 .تحلیل تاثیرات متقابل مسائلجهت  Mic Macنرم افزار ( ب

 

 بیشتر منابع جستجوی برای مطلوب اطالعاتی هایپایگاه یا هامجله(  نهم

 :  SJRهای برتر درالف( مجله

 Journal of Problem Solving ; 

 Creativity Research Journal ; 

 Creativity and Innovation Management ; 

 Thinking Skills and Creativity ; 

 European Journal of Innovation Management ; 

 Journal of Public Policy ; 

 International Journal of Innovation Management ; 
 Critical Social Policy ; 
 Science and Public Policy ; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296319301717#!
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 Public Administration Review ; 

 Journal of Public Administration Review and Theory. 

 

 :  ISCهای برتر درب( مجله

 پایگاه اینترنتی عنوان مجله

 /https://jipa.ut.ac.ir  دولتی مدیریت فصلنامه

 /http://www.jipas.ir دولتی مدیریت فصلنامه مطالعات

 /http://journal.iams.ir فصلنامه علوم مدیریت ایران

های مدیریت در ایرانپژوهش  http://mri.modares.ac.ir/ 

 /http://jmsd.atu.ac.ir فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول

 /http://jpap.sbu.ac.ir انداز مدیریت دولتیفصلنامه چشم

 /http://smt.journals.isu.ac.ir اندیشه مدیریت راهبردی

 /http://ipom.journals.pnu.ac.ir های دولتیفصلنامه مدیریت سازمان

 /http://jmr.usb.ac.ir های مدیریت عمومیپژوهش

 /https://jppolicy.ut.ac.ir عمومی سیاستگذاری فصلنامه

 /http://stpl.ristip.sharif.ir نامه علم و فناوریسیاست

 /http://jstp.nrisp.ac.ir فصلنامه سیاست علم و فناوری

 

  هامراکز و موسسه (ج

 عنوان  نوع 

و  مراکز

 داخلی هایسهموس

 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 

 پیشرفتو های تحول 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 

 گذاریاندیشکده حاکمیت و سیاست 

 مرکز آمار ایران 

 موسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
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 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

  اجتماعیمطالعات پژوهشکده علوم انسانی و 

 پژوهشکده مطالعات فناوری 

و  مراکز

 هایموسسه

  خارجی
دانشگاه )بر اساس گزارش 

پنسیلوانیا در رابطه با 

 اندیشکده های برتر جهان

 (2018 در سال

 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( 

 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( 

دانشکده ها و 

انجمن های علمی 

 مرتبط

 

 دانشگاه تهران تیریدانشکده مد 

 مدرس تیتربدانشگاه  یعلوم انسان دانشکده 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا و حسابداری تیریمد دانشکده 

 یبهشت دیدانشگاه شه و حسابداری تیریمد دانشکده 

 دانشگاه امام صادق)ع( و مدیریت یمعارف اسالم دانشکده 
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 ایران یدولت تیریانجمن مد 

 رانیا تیریمد انجمن 

 ایران یفناور تیریمد انجمن 

 ایران انجمن آینده نگاری 

 موزش مدیریت دولتیمرکز آ 

 

 ASPA American Society of Public Administration 

 European Academy of Management 

 International Federation of Scholarly Associations of 
Management 

 he Eastern Regional Organization for Public Administration 

 National Association of Student Personnel Administrators 

 School of Cognitive Science 

 Publicpolicylab  
 

 

 ی مرتبطهاسایتج(

 

 https://www.ifsam.org/ 

 https://www.eropa.co 

 https://www.naspa.org/home 

 https://jipa.ut.ac.ir/ 

 http://www.jipas.ir/ 

 http://journal.iams.ir/ 

 http://mri.modares.ac.ir/ 

 http://jmsd.atu.ac.ir/ 

 http://jpap.sbu.ac.ir/ 

 http://smt.journals.isu.ac.ir/ 

 http://ipom.journals.pnu.ac.ir/ 

 http://jmr.usb.ac.ir/ 

 http://jstp.nrisp.ac.ir/ 

 https://www.creativelearning.com 
 http://institutecreativeproblemsolving.org 
 http://www.creativeeducationfoundation.org 
 https://innovationmanagement.se 
 https://creativity.buffalostate.edu 
 https://www.thecreativeinstitute.ie 

 http://scs.ipm.ac.ir/ 

 https://www.aspanet.org/ 

 http://publicpolicylab.org/ 

 https://openpolicy.blog.gov.uk/ 

 http://www.euram-online.org/ 

 https://jppolicy.ut.ac.ir/ 

 http://stpl.ristip.sharif.ir/ 
 

 

 

 

https://www.ifsam.org/
https://www.eropa.co/
https://www.naspa.org/home
https://jipa.ut.ac.ir/
http://www.jipas.ir/
http://journal.iams.ir/
http://mri.modares.ac.ir/
http://jmsd.atu.ac.ir/
http://jpap.sbu.ac.ir/
http://smt.journals.isu.ac.ir/
http://ipom.journals.pnu.ac.ir/
http://jmr.usb.ac.ir/
http://jstp.nrisp.ac.ir/
https://www.creativelearning.com/
http://institutecreativeproblemsolving.org/
http://www.creativeeducationfoundation.org/
https://innovationmanagement.se/
https://creativity.buffalostate.edu/
https://www.thecreativeinstitute.ie/
http://scs.ipm.ac.ir/
https://www.aspanet.org/
http://publicpolicylab.org/
https://openpolicy.blog.gov.uk/
http://www.euram-online.org/
https://jppolicy.ut.ac.ir/
http://stpl.ristip.sharif.ir/
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 دهم( واژگان و مفاهیم کلیدی

 ستفاده در این کالس عبارتند از : واژه های قابل امهمترین واژگان و دانش

 معادل انگلیسی واژگان کلیدی

 Policy سیاست /مشیخط

 Policy Making سیاستگذاری /گذاریمشیخط

 Public Interest منافع عمومی

 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 تحلیل مساله

 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

 Scenario Building ازیسناریوپرد

 Prediction بینیپیش

 Forecasting نگریپیش

 Back casting نگریپس

 Futures Studies پژوهیآینده

 Foresight نگاریآینده

 Strategic Management مدیریت استراتژیک

 Vision اندازچشم

 Mission رسالت

 Crisis Management مدیریت بحران

 Disaster Management همدیریت فاجع 
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 کتبی هایتمرینیازدهم( پروژه و 

 گذاری دولتیمشیمساله عمومی؛ چالش آغازین خطکتاب مورد تاکید در هایها وکارگاهپرسشگزارش پاسخ به الف( 

 ظات مطرح شدهو مالح با توجه به نکات ،منتخب خودباید تالش کنند تا با مطالعه درباره مساله عمومی  در این بخش دانشجویان

 .دهندتحویل  گزارش خود را های زمانی تعیین شدهزیر پاسخ داده و در بازه هایپرسشبه  ،در مبانی نظری

 

 هاتیفعال خیتار

 .دیده حیتوض ؟یخصوص ایاست  یمساله عموم کیمساله منتخب شما  ایآ 1-1 اول یهامجموعه پرسش

 .دیده حیتوض ؟یمنشاء اجتماع ایدارد  یعیمساله شما منشاء طب ایمنشاء اثر، آ ثیاز ح 2-1

 .دیینما یتبط با مساله خود را معرفنفوذ مر یحق و ذ ینفع، ذ یذ ینهادها و گروهها 3-1

 : دیینما لیتحل یمشکالت عموم یهایژگیو ثیمساله منتخب خود را از ح 2-1 دوم یهامجموعه پرسش

 طهیشش( ح  ؛یمحورشدگپنج( پول ؛یریپذمی( تقسچهار  اس؛یسه( مق ؛یدگیچیبودن؛ دو( پ ی( حل شدنکی

 متقابل. یهفت( وابستگ  ت؛یفعال

 زانیم/نانیدرجه اطم سیماتر»ساس در مساله منتخب شما چگونه است؟ )بر ا یمشکل عموم ینوع شناس 2-2

 (.دیکن لیتحل «رشیاجماع در پذ

 :دیینما حیمشکل را در مساله منتخب خود تشر فیعناصر تعر 3-2

(رابطه شش  ت؛یپنج( موقع  ؛یچهار(استاندارد اخالق ؛یسه (حساب پس ده ت؛یمشکل؛  دو( عل تیالک(م کی

 .تیاستاندارد و موقع نیب

بهتر قابل حل است؟ چرا؟  یگذار یخط مش یها هیاز نظر کیب شما  در چارچوب کدام مساله منتخ 4-2

ن؛  د( نخبگا حیترج هیج( نظر ؛یگروه یها زهینقطه تعادل در ست هیب( نظر ؛یجیاصالح تدر هیالف( نظر

 وابسته به هم. یها میو تصم یباز هیه( نظر ؛یانتخاب عموم هینظر

 .دیینما لیتحل «نانیو اطم یدگیچیپ سیماتر»ب خود را از منظر مساله منتخ 5-2

 شود؟مساله منتخب شما از منظر هر کدام از منابع زیر چگونه تحلیل می 3-1 سوم یهامجموعه پرسش

  ؛های دولتیانسازم ه(  ؛نهادهای مردمند(سازما  ؛هاج(رسانه  ؛ب( کارگزاران دولت ؛الف( ملت یا عامه مردم

 های فکر تخصصی واتاق ط(  ؛هااقلیت ح(  ؛المللیهای بینز(سازمان ؛های سیاسیو(احزاب و گروه

های اتحادیه ل( ؛ایو منطقه شوراهای محلی ک( ؛زبدهی(متخصصان و کارشناسان   ؛تاالرهای اندیشه

ان مجلس، ن(مدیران عالی رتبه دولتی، نمایندگ ؛هاها و دانشگاههای علمی، فرهنگستانانجمن م( ؛ایحرفه

 .هاقضات و دادستان

 هر کدام از مشکالت زیر در چه وضعیتی قرار دارد؟  حیثمساله منتخب شما از  2-3

سه( بروز  ؛وجود  مشکالت شر یا الینحل دو( ؛مومیطوالنی شدن زمان رسیدگی به مشکالت ع یک(

 .گذاری زینتی و تقلیدیمشیزدگی یا اهتمام به خطمشیچهار(خط ؛مشیبست خطبن

 یهامجموعه پرسش

 چهارم

 گردد؟چگونه تحلیل می ،مشیمساله منتخب شما از منظر نظریه مثلث آهنین خط 1-4

 و نفوذانحقان، ذینفعان، ذیخود را تشریح نمایید. )انواع ذی نفعان در مساله منتخبمراتب ذیسلسله 2-4

 .صدایان(ذی
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تشریح نمایید.  ،یابی خوببرای مساله را مشیسیستم پشتیبان خطیک  ،در زمینه مساله منتخب خود 3-4

های ج(تجربه ؛های پیشین شکست و موفقیت در جهانب(تجربه ؛الف. شناسنامه مشکل یا مساله عمومی

 گذاران پیشین.؛  د(کارنامه خط مشین موفقیت و شکست در ایرانپیشی

 های گوناگون تحلیل نمایید:مساله منتخب خود را از منظر فرهنگ 4-4

 فرهنگ فردگرا. چهار(  ؛گراسه(فرهنگ قرنطینه ؛دو( فرهنگ منزوی ؛ یک( فرهنگ سلسله مراتبی 

حوری قرار مدر چه  ،در فرهنگ های گوناگون شناسی مشکلمساله منتخب شما از منظر ماتریس نوع 5-4

 دارد؟

 یهامجموعه پرسش

 پنجم

 حلیل است؟تچگونه قابل  ،های تمرکز ذهنهای اجتماعی و کانونمساله منتخب شما از منظر شبکه 1-5

 چه نقشی بر انحراف از حل مساله منتخب شما داشته است؟ ،هر کدام از عوامل زیر 2-5

لی مب( ضعف اخالق و ایمان )ضعف باورهای  ؛مشی(انگاری خطمیت مساله )سادهاعتقادی به اهالف( بی

های غلبه ترجیحات و گرایش ؛ د(ج(ضعف مالحظات فنی و مالی )ضعف برنامه ریزی( ؛ و مذهبی(

 .ه(ناتوانی در اجرا)ضعف مدیریتی( ؛ حزبی)ضعف اجماع سیاسی(

ست؟ چه انتقادات شده اتبعیت ها کنون از کدام مدل، تامساله منتخب شما بارهگذاری درهنگام دستور 3-5

 در این زمینه دارید؟ و پیشنهادهایی

 ،ایی و محیطشامل فراگرد، شناس ،دستورگذاری در مساله منتخب خود را از منظر سه مشکل عمده 4-5

 تحلیل نمایید.

 لیل نمایید:تحد مشکل یا مساله منتخب خو را با تامل بروضعیت کنونی کشور در زمینه تدابیر  5-5

ر عین انتخاب مجریان نستوه و د ج( ؛ ب(طراحی سیستم ارزشیابی خوب پذیر؛یتمسئول الف( تعیین مدیر

 .های مشاورهتشکیل تیم ه( ؛د(مدیریت بحران ؛بینحال واقع

 یهامجموعه پرسش

 ششم

بوده  چگونه ماش خبمنت مسالهباره در کشورها سایر تجارب بررسی کنید که ،تطبیقی مقایسه یک در 1-6

 است؟

 ؛وبیجن آمریکای کشورهای تجربه(ج ؛اروپایی کشورهای تجربه( ب ؛آمریکا متحده ایاالت تجربه( الف 

 .چین تجربه(ه ؛روسیه تجربه(د

 ید:نمای تحلیل زیر محورهای منظر از را خود منتخب مساله زمینه در موجود هایمشیخط 2-6

 و اقدام (چهار ؛هامشیخط هماهنگی و انسجام (سه ؛هامشیخط پذیریانطباق( دو ؛هامشیخط ثبات (یک 

 .هامشیخط عمومیت (شش ؛هامشیخط کارایی( پنج ؛هامشیخط اجرای

 یهامجموعه پرسش

 هفتم 

تحلیل نمایید.  ،میبندی مشکالت و مسائل عموهای سامانه اولویتمساله منتخب خود را از منظر مولفه 1-7

تاثیرگذاری بر رعایت  ه(؛ گری حل سایر مشکالت عمومید(تسهیل؛ ج(فوریت؛ (شدتب ؛الف(گستره

  .های اجتماعیارزش

 قابلیت تحلیل نمایید. –گیری از مدل جذابیت مساله منتخب خود را با بهره 2-7
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 ب( ساختار پروژه نهایی

 :دهندانجام  ب خوددرباره موضوع منتخ های زیر رایتفعال باید دانشجویی،های هر کدام از گروه ،تعیین شده تکالیفبر اساس 

 ضروری اقدامات  مرحله

مطالعات نظری و ( یک

درباره وضعیت شناسی 

 مسالهمشکل یا 

 1-1 ؛(مسالهمشکل و  اهمیت) مساله؟ انتخاب چرایی و مشکل بیان 

 2-1 اشاخصه ها،روند تحلیل آمارها، بر اساس)  کشور در مساله کنونی شناسایی وضعیت 

 ؛(خبری هایگزارش و

 3-1 بررسی) ست؟ا شده مساله چگونه پرداخته اینبه  ،باالدستی هایسیاست و اسناد در 

 ؛(نظایر آن و دستگاهی هایبرنامه توسعه، ششم برنامه نظام، کلی سیاستهای

 4-1 از پس قوای مجریه از کدام هر یهامشیو خط هاسیاست مجموعه بررسی اینکه 

های در دوره مساله تاریخی سیر بررسی) است؟ بوده چه مساله این حل درباره ،انقالب

 ؛(ریاست جمهوری پیاپی

 5-1  چکیده)  ؟اندرسیده انجام به زمینه این در که مقاالتی و هاپژوهش چکیدهبررسی 

ت کم ده در این مرحله باید دس ؛منبعذکر   همراه به ،خط 4 الی 3 حد در پژوهش هر نتایج

تالش  المقدورشوند و از هر مقاله، دست کم دو جمله انتخاب گردد و حتیمقاله انتخاب 

 ؛(ندمورد استفاده قرار گیر در انشاء پایانی های برگزیدهگردد تا همه جمله

 6-1 به مشغول ،مساله این با مرتبط هایزمینه در ،کشور در نهادها و هاسازمان کدام 

 .(ذینفعان شناسایی) ؟اندفعالیت

 دقیق فهم و اییشناس (دو

 مساله

 1-2 ماهی استخوان نمودار ترسیم (Fishbon Diagram)؛ 

 2-2 چرا؟ چرا؟ نمودار ترسیم  (Why Why Diagram)؛ 

 3-2  قابلیت. –جذابیت  ماتریس روش با ،مساله ذینفعان تحلیل 

 ؛SWOT روش از طریق  1-3 مساله تحلیل (سه

 2-3 روش از طریق PESTLE. 

 ؛مساله درباره پیشین هایپژوهش ایکتابخانه و اسنادی مطالعه  1-4 ارهاراهک شناسایی( چهار

 2-4 مغزی طوفان جلسه برگزاری(Brain Storming)؛ 

 3-4 مطالعه تطبیقی سایر کشورها. 

 انتخاب و گیریتصمیمپنج( 

  مطلوب راهکار

 1-5 گیریتصمیم با روش ،انتخاب بهترین راهکار حل مساله AHP افزارنرم با Expert 

Choice؛ 

 2-5 چگونه؟ چگونه؟ نمودار ترسیم  (How How Diagram ). 

 مساله ریانگ آینده( شش

 )اختیاری(

 1-6 ؛ آینده مساله وضعیت سناریوهای تعیین 

 2-6 مسائل سایر با مساله متقابل تاثیرات تحلیل . 
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 دهیدوازدهم ( شیوه منبع

  : شیوه استناد به یک مقاله در یک مجله 

 ساختار:

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

 ناشر. صفحه های مقاله در مجله.

 مثال:

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

 .83-117. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 1380. پاییز 55 . شمارهدولتی

 

 :  شیوه استناد به یک مقاله در یک کتاب ویراسته شده 

 ساختار:

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

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

 مثال:

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

. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. . اسطوره متن هویت ساز1387. بهمن نامور مطلق. "شاهنامه فردوسی(

209-189. 

 

 : شیوه استناد به یک کتاب 

 ساختار:

 . نام کتاب به صورت ایتالیک سیاه. نام ناشر.نام )صاحب اثر(. سال انتشار ،ینام خانوادگ

 مثال:

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

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ."السالم

. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم مبانی دانش اداره دولت و حکومتب. 1387اصغر.  یپورعزت، عل

 ها.دانشگاه 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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 لد اف. دیویس:در مورد ریچارد دبلیو اسکات و جرا 

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

Rational, Natural and Open system Perspectives. Pearson Education 

International. 

 

ستجوی الفبایی نام خانوادگی وی در انتهای این ترتیب، کامال منطقی است؛ زیرا جابجایی نام و نام خانوادگی نفر اول، فقط به لحاظ سهولت ج

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

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

 سال انتشار ذکر می شوند. البته پس از نام کتاب، معموال شماره ویرایش نیز ذکر می گردد:

 

 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 :

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

 ها.کتب علوم انسانی دانشگاهسازمان مطالعه و تدوین 

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

 .هادانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدواضافات. 

 

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

 ساختار:

 . نام مترجم. نام ناشر.نام کتاب به صورت ایتالیک سیاهی، نام. سال انتشار. نام خانوادگ

 مثال:

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

 علمی و فرهنگی.

 

رآمدی بر روش پژوهش علمی )فراگرد تدوین رساله پژوهشی دمی توانید به کتاب ، در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص این بخش

 تالیف علی اصغر پورعزت )به صورت برخط( مراجعه کنید.  و دفاع از آن(
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 ( تقدیر و تشکرسیزدهم

همه آنها نیست.  در تدوین این طرح درس از تجارب و آثار استادان و همکاران زیادی استفاده شده است که امکان ذکر نام

دکتر محمد  فرد،اییوند، دکتر حسن دانمهدی الوانی، دکتر اسفندیار فرجدکتر سیدبه ویژه از خانمها و آقایان  از آن میان

ی، مازیار حیدر نجفی، دکتر امیرحسین خالقی، دکتر سیدحامد وارث، سیاوش رفیع پور،ابویی اردکان، دکتر آرین قلی

سادات منش، مریماده، سحر بابایی، سیده هدی شمس، امین جاللزحسینی، امین معینیان، پریا مومننیلچی، نیما عرب

 شود.نسب، میناسادات هاشمی و مریم رنجبری سپاسگزاری میهاشمی

 

 

 

با توکل بر حضرت  که ام پژوهان عزیز ، این طرح درس را با این انگیزه و امید تدوین کردهدانش»

 .«کشور افزوده شودزبده  انپژوهمشیخط شما بر  به تعداد ،پس از طی این دوره حق،

      1398 زیپائ       اصغر پورعزتعلی

 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


