




 یتعالباسمه

 

 

 

 

 

 

 و سرفصل دروس یبرنامه درس

 وستهیارشد پیارشناسکرشته 

 «تیریمدو  یمعارف اسالم»



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 ات برنامهیلک
 

  



2 

 ارشد پیوستهدوره کارشناسی یبرنامه درسمشخصات کلی 

 «تیریمدمعارف اسالمی و »

 عنوان رشته 

 زیر: اصلی خصصیهاي تداراي گرایش« معارف اسالمی و مدیریت»رشته 

 مدیریت سازمان (1

 مدیریت منابع انسانی (2

 مدیریت رفتار سازمانی (3

 علوم تصميم (4

 هاي پيچيدهمدیریت سيستم (5

 مدیریت توليد و عمليات (6

 مدیریت پروژه (7

 وري و عملكردكيفيت، بهره (8

ناوري اطالعات و       (9 مدیریت ف

 فضاي مجازي

فندداوري و       (10 علم،  مدددیریددت 

 نوآوري

 حكمرانی آموزشی (11

 وكارمدیریت كسب (12

 دیریت استراتژیكم (13

 بازاریابی (14

 مالی شركتی (15

 گذاريبازار سرمایه و سرمایه (16

 مدیریت ریسك (17

 مهندسی نظام مالی (18

 بازار پول و بانكداري اسالمی (19

 مدیریت بيمه (20

 حسابداري و حسابرسی (21

 گذاري عمومیمشیخط (22

 اداره امور عمومی (23

 عدالت و پيشرفت (24

 حكمرانی و تنظيم مقررات (25

 پژوهیآینده (26

 حكمرانی مردمی (27

 ریت شهريمدی (28

شده بين توافق( گرایش تخصصی فرعی)و كهاد  (گرایش تخصصی اصلی) است كه با توجه به مهاد« معارف اسالمی و مدیریت»عنوان رشته 

  ارشد پيوسته، داراي یك تخصص اصلی و فرعی متناسب است.استاد راهنما و دانشجو، هر دانشجو در پایان دوره تحصيلی كارشناسی

 مقطع تحصیلی 

 ارشد پيوسته اجرا خواهد شد.در مقطع كارشناسی السالمعليههاي دانشگاه امام صادق با توجه به ماهيت رشته «معارف اسالمی و مدیریت»ته رش

 طول دوره 

آمدوختگی  سدال و حددا ن نيمسدال  زم بدراي گذرانددن حددا ن تعدداد واحدد موردنيداز بدراي داندش            7طول دوره بدراي دانشدجویان عدادي    

 باشد.سال( می 6ل تحصيلی )نيمسا 12

 رشته یاندازضرورت راه 

 را نبایدها و بایدها از ايمجموعه جاري، ا دامات و مدتميان هايبرنامه بلندمدت، راهبردهاي پس در كه بوده حكمی دانش مدیریت، دانش

 است رشد و حركت به امر و موجود وضع اداره دانش ریت،مدی دانش. كندمی القا شوندگاناداره به غيرمستقيم نحوبه و كنندگاناداره به مستقيماً

 براي تالش. است نكرده محدود مدیریت و سازمان از فهم غير ابن گاه و پيچيده حتی و چندوجهی تفسير و تبيين و توصيف چنبره در را خود و

 گيريتصميم با گاه كه دارد  رار ا دام و گيريتصميم هايشيوه از طيفی روي بر مطلوب، وضع سوي به  رب و حركت به امر و موجود وضع حفظ

 .یابدمی بروز و ظهور بانهآم درت و جانبهیك گاه و مشورت از برآمده و مشاركتی

 جوشيدن با آن از بخشی و تربيت و تعليم رسمی نهادهاي جانب از بخشيدن با آن از سهمی. است جوششی هم و كوششی هم ماهيت، در مدیریت

 و دانش سرچشمه از اگرچه مدیریت ترتيب بدین. است فنانيت و هنر نيازمند آن تركيبصد البته كه  و شودمی مهيا فرد ونیدر يهاتيظرف و

 .است شدنملكه و ممارست و آموزيمهارت و ورزیدگی نيازمند عملی حكمت آوردگاه در و نكرده بسنده همان به لكن ،است مندبهره معرفت
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 شده محدود پادشاهان و دربار اندیشمندان بين مخاطبه در شهریار و سيرالملوکنامه و تاج همچون هاییكتاب در يروزگار اگرچه مدیریت دانش

 بزرگوارترین و خود عصر حاكم بزرگترین از البالغهنهج سوم و پنجاه نامه همچون آسمانی عهدنامه در را آن توانمی ترپيش حتی ولی بود

 .نشست نظاره به هم جدید مسئوليت پذیرش آستانه در استاندارش به تاریخ مردعدالت

 را هایشدانسته آموزد،می مختلف علوم از. است بشري هايدانش همه سرآمد و برآیند و علوم همه خادم و مخدوم مدیریت و اداره دانش

 .گستراندمی مختلف هايعرصه در اجرایی رویه تا هنظری  الب در جامعه و سازمان گروه، فرد، بهتر اداره براي را هایشیافته و كندمی سازماندهی

 ايرشته عنوانبه امروز و یافت ايرشتهميان ماهيت مروربه ولی شدمی تلقی ايچندرشته درسی برنامه عنوانبه مدیریت دانش روزگاري در اگرچه

 شناسیروان حقوق، ا تصاد، سياست، فلسفه، الهيات، همچون اجتماعی و انسانی علوم هايرشته همه با تنگاتنگ تعامن در و مرتبط كه است مستقن

 .است پزشكی و شناسیزیست مثن تجربی علوممهندسی كامپيوتر و برق و مكانيك و  و آمار و ریاضيات مثن پایه علوم و

 سازمانی، گروهی، نوادگی،خا فردي، عرصه در. داشت خواهد حضور دارند وجود افرادي و فرد كه هرجا ، دانش جهانداري است ومدیریت دانش

 و شعورذي موجودیت هر اساسی لهئمس زیرا ؛گيرد  رار توجه مورد باید و تواندمی مدیریت دانش جهانی، و المللیبين اي،منطقه ملی، شهري،

 رو این از. است ورترهبهر صورتبه غایت این نمودن اجرایی درصدد مدیریت و است تغيير و حركت حدا ن، یا و تعالی و رشد و تدبير حياتی،

 راهبر نقش و داشته حضور تعامالت، هايعرصه همه در لكن ،است آموزدرس و كندمی استفاده مختلف هايرشته از مدیریت دانش كههمچنان

 .پيشرفت و سازندگی و تحقيقاتی و تعليمی هايعرصه تا خدماتی و توليدي هايعرصه از دارد؛ برعهده را كنندهاداره و

 و اویی ازبراي اویی و  كهچنان مدیریت و است الهی صفات از بودن مدبر و ربوبيت. دارد زدنیمثال  داستی اسالمی نظرگاه از اما مدیریت شدان

 نقش غایت، چون عناصري بر ميان این در و است تعالی  زمه اسالمی نگاه در مدیریت. بود خواهد اسالمی صفت به متصف باشد اویی سويبه

 ختمی حضرت و دین ترینكامن عنوانبه اسالم مبين دین. كندمی كيدأت جمعیدسته همكاري و تالش و بخشتعالی فرهنگ افراد، رشد رهبر،

 از استفاده با و سنت و كتاب یعنی ثقلين در هتفقّ مسير از را جامعه اداره شيوه بهترین پيامبران، خاتم عنوانبه وآلهعليهاهللصلی مصطفی محمد مرتبت

 رسالتی بلكه ،صوري عنوان یك نه «مدیریت و اسالمی معارف» رشته عنوان. انددانسته شدنی و ممكن بصيرت سر از ا دام و تجربه و سليم عقن

 .است مدیریت دانش در مصلحان و اندیشمندان آحاد برعهده كه است سترگ بس

 سابقه رشته 

طراحی و به تصویب  76در سال  السالمعليهحی شد و برنامه خاص دانشگاه امام صادق طرا 75سال  درعنوان یك رشته مستقن رشته مدیریت به

 :بردمی رنج اساسی مشكن چهار از كشور، داخن هايدانشگاه در مدیریت رشته درسیبرنامه اكنونهم برنامه، این كنندگانتهيه نظر دررسيد. 

 جهانی و داخلی تحو ت، تنوع و هایدگيچيپ اب متناسب درسی برنامه بودن كاربردي غير و نبودن روزبه (1

 اسالمی مبانی و مباحث بر مدیریت درسی برنامه متقن ابتناء عدم (2

 (يارشتهميان درسی برنامه بر كيدأت با خصوصاً) و نيازها هاتيظرفدروس به دانشجو متناسب با  ارائهدر  انعطاف عدم (3

 .اساتيد و شجویاندان متنوع هايتوانمندي و استعدادها به توجهی كم (4

 و است ترپيش ،داخلی مدیریت هايدانشكده بسياري از هاعرصه برخی در السالمعليه صادق امام دانشگاه مدیریت و اسالمی معارف دانشكده گرچه

 خصوصاً و گذشته لسا چند طی اما دارد، مصروف را خود بليغ سعی اسالمی معارف بر مبتنی و ايرشتهميان درسیبرنامه حوزه در نموده تالش

 علمی مرجعيت جایگاه كسب بر ایشان خاص كيدأت و انسانی علوم هايرشته اصالح و بازنگري بر رهبري معظم مقام عام و مكرر كيدأت از پس

 صادق امام گاهدانش دانشجویان و اساتيد با 1384 غدیر عيد در رهبري معظم مقام دیدار) السالمعليه صادق امام دانشگاه براي انسانی علوم در
 ایجاد و رشته در جدي تحول ایجاد براي مطالبه افزایش با دانشجویان و اندیشمندان ها،شركت و هاسازمان رسمی، مراكز جانب از ،(السالمعليه

 عنوانبه را رشته این درسی برنامه در بازنگري و اصالح جمعی، حركت یك در دانشكده اساتيد رو، این از. است شده روبرو علمی نوي هايگرایش

 .اندداده  رار خود كار دستور در باشد، داشته السالمعليه صادق امام دانشگاه اهداف و هاآرمان با زیادي هماهنگی تواندمی كه هاییرشته از یكی
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آموزش دانشگاهی مدیریت  هاي موجود درگرفته و با توجه به نظر تعدادي از اندیشمندان حوزه مدیریت، برخی چالشهاي صورتبراساس پژوهش

 كند.هستند كه توجه به آنها ضرورت در بازنگري و اصالح برنامه درسی مدیریت را مضاعف می ارائهصورت زیر  ابن به

 هاي مرتبط با رشتهچالش 

 تغييرات سریع در محتواي علمی رشته 

 هاي برنامه درسیتحول در شيوه 

 المللیاعتبارسنجی رشته و لزوم حضور بينالمللی ارزیابی و وجود آمدن نهادهاي بينهب 

 اي شدن بيشتررشتههاي رشته مدیریت و ميانتنوع و تكثر در گرایش 

 هاي مرتبط با استادچالش 

  استاد راهنما در هدایت تحصيلی فعالابهام در نحوه مشاركت 

 تر اساتيد در دروس و افزایش فرصت یادگيريضرورت ورود تخصصی 

 ي متنوع دانشهاعرصهد اساتيد با توانمندي در نياز به افزایش تعدا 

 ریزي براي رشد و تعالی اساتيدضرورت برنامه 

 هاي مرتبط با دانشجوچالش 

  ذب دانش آموزان با استعداد با جهدایت تحصيلی نادرست و ضعف در 

 صينهاي با تر تحدریافت و ادراک مبهم دانشجو از كليت رشته و سختی امكان تغيير مسير در سال 

 ابهام در نحوه تعامن دانشجو با استاد راهنما 

 لزوم تربيت و رشد دانشجو با توجه به استعداد، عال ه و وظيفه 

 آموختگان در نظام آموزش و پژوهش دانشكدهكمبود ظرفيت منطقی و موجه براي حفظ و رشد دانش 

 هاي مرتبط با ساختارچالش 

 ها و اساتيدها، گروهافزاي بين دانشكدهضعف در تعامن هم 

 اي در طراحی ساختار و تدوین مقرراتاي و چندرشتههاي ميان رشتهتر به عرصهلزوم ورود جدي 

 رابطه معارف اسالمی و مدیریت در دانشگاه و دانشكده 

 هاي مرتبط با جامعهچالش 

  توليد علوم انسانی و اسالمی انمتوليیكی از انتظار از دانشگاه به مثابه 

 ر پاسخ به نيازهاي جامعهرسالت دانشگاه د 

 الملنضرورت حضور فعال در عرصه جهان اسالم و بين 

 ي زیر خواهد بود:هاعرصههاي موجود تالش در آورد توجه به چالشره

 ابتناء آموزش و پژوهش بر مبانی و اصول اسالمی 

 رسی(تاكيد بر انتخاب آگاهانه، منعطف و هدفمند استاد، دانشجو و مسيرهاي علمی )برنامه د 

 روزرسانی آنتحول در آموزش مدیریت و به 

 تر شدن دانش مدیریتسوي كاربرديحركت به 

 مرجعيت علمی در دانش مدیریت دستيابی به 
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 رشته یبرنامه درس یاتخاذشده در بازنگر یهااستیس 

ریزي درسی پيشنهاد شده است. جالب امههاي متفاوتی توسط متخصصان برنریزي درسی و الگوهاي آن، تعاریف متعدد و گامدرخصوص برنامه
نظر شود، چنين بههاي معروف و غير معروف توجه میریزي درسی در  الب برنامه درسی دانشگاهاینكه در مقام عمن و آنگاه كه به نتایج برنامه

ابهام در بيان روش  دهندهنشانها ا كه بررسیرسد كه الگویی مركب از الگوهاي موجود و البته پيچيده، مورد استفاده  رار گرفته است. از آنجمی
ها نيز سخت است، گروه تحقيق در نظر گرفت ریزي درسی دانشگاهها در تدوین برنامه درسی ایشان بوده و تشخيص الگوي برنامهمختار دانشگاه

دست وبيش ارزشمند ایشان بههاي كمربههاي پيشينی اسالمی و تجدر جلسات مشترک همفكري مستمر الگوي خاص خود را كه برآمده از آموزه
 آمده، اتخاذ كنند.

تالش شده است به بيانيه  السالمعليهصادق  دانشگاه امام تیمأمورسویی درون گروهی و بين فعاليت گروه و نوایی و همبراي حفظ و تقویت هم 
این درسی  هايپيشنهادي ناظر بر طراحی و بازنگري برنامه هايریزي درسی توجه شود. سياستهاي دانشگاه در حوزه برنامهو سياست تیمأمور

 عبارتند از:دانشگاه 

 ايرشتهطراحی دروس با رویكرد تلفيقی و ميان -1

 نی در دروس با توجه به ماهيت و موضوع آنهاآطراحی محتوا مبتنی بر علوم انسانی اسالمی با رویكرد  ر -2

 برداري صرف.و عدم كپی وجه به اهداف و بيانيه رسالت دانشگاههاي درسی با تنوآوري در طراحی برنامه -3

 نيازهاو تعریف د يق پيش هادر كليه برنامه هاایجاد زنجيره منطقی و منسجم دروس، پيوستگی سرفصن -4

 طراحی دروس مجازي در برنامه درسی -5

ها/ نحوه ارزیابی كيفيت نين به اهداف روزرسانی سرفصنو/ نحوه بهدرسی )نحوه ارزیابی استاد از دانشجطراحی نظام ارزیابی جامعه برنامه -6
 درسی(

 درس )متن درس/ فناوري آموزشی مورد نياز/ منبع درسی( ارائهطراحی نظام  -7

 باحثاي و تلفيقی و پرهيز از تكرار مجدد مرشتهتوجه به امكان استفاده از فضاي دروس معارف اسالمی و عمومی در طراحی دروس ميان -8

 هاي خارجیكيد بر زبان عربی و زبانأاي با ترشتهاستفاده از منابع درسی تلفيقی ميان -9

 ها در طراحی دروس نظري، علمی، علمی و نظري.توجه به اجراي د يق دستورالعمن -10

خاص خود نيز بوده كه بر آن اساس، هاي هاي برنامه درسی دانشگاه، داراي سياستالگوي مختار در این برنامه، عالوه بر توجه به سياست
 ریزي درسی به انجام رسيده است.فرایند تدوین برنامه

 (ماژول محورسیاست اول: رویکرد بسته محور )

توان آنها را براساس ميزان مشابهت در موضوع، در هاي خاصی نياز است كه میبراي رسيدن به هدف رشته، مجموعه دانش و مهارت
بندي شود. این روش با دستهریزي درسی معرفی میمحور( در برنامهمحور )ماژول رار داد. این رویكرد با عنوان رویكرد بستههاي مجزا بنديدسته

هاي مورد نياز براي كسب دانش، تقویت بينش و مهارت  ابن اجراست. موضوعات و مسائن كلی، عنوان هر به جزئی سرفصن بندي كلیو بخش
 گيرند.آنها موضوعات فرعی كه  ابليت تبدین شدن به عناوین دروس را دارند  رار می بسته خواهند بود و ذین

بندي منطقی از كلی به جزئی، فهم رابطه و نسبت موضوعات با غایت رشته، تخصصی شدن رشته این روش داراي مزایاي متعددي است؛ تقسيم
عمن،  مرحلهرشته براي استاد و دانشجو در  منظومهریزان، فهم برنامه ضمن تنوع یافتن آن، فهم جایگاه هر موضوع و درس براي طراحان و

 هاي این سياست خواهد بود.ها متناسب با استعدادها و عالیق افراد از ویژگیسمت تنوع در خروجیها و حركت بهامكان انتخاب دروس از بخش
ها و دروس هاي اوليه تبدین كرد. عناوین ماژولمدیریت را به ماژول تهرشاول، دروس موجود  وهلهگروه تحقيق براي استفاده از این رویكرد در 

 باشند.صورت زیر میموجود به
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 تخصصی فرعی()گرایشکهاد و تخصصی اصلی()گرایشمهاد مدیریت، اصلی دروس به دروس بندیدسته: دوم سیاست

 :بود خواهند زیر صورت به دروس، بنديطبقه عناوین روپيش برنامه در

 مدیریت اصلی سدرو (1

 تخصصی اصلی( )گرایش مدیریت مهاد دروس (2

 )گرایش تخصصی فرعی( مدیریت كهاد دروس (3

 مدیریت انتخابی دروس (4
 ارشد كارشناسی نامهپایان (5

 دروس ،(مدیریت رشته دانشجویان همه بين مشترک) اصلی دروس به مدیریت دروس بنديطبقه بر تاكيد رو،پيش درسی برنامه اصلی نوآوري
 و( كندمی تعيين را دانشجو پژوهش و مطالعه آموزش، و تخصصی اصلی زمينه كه دروسیگرایش تخصصی اصلی: ( )Major) مدیریت مهاد

 هاي ابليت تقویت یا و دانشجو مهاد دروس نيازهايپيش تكمين هدف با كه دروسیگرایش تخصصی فرعی: ( )Minor) مدیریت كهاد دروس
 .است( شوندمی اخذ و انتخاب فرعی حوزه یك در دانشجو

 اصلی گيريجهت براساس دیگر دروس و باشد)گرایش تخصصی فرعی(  كهاد از بيش)گرایش تخصصی اصلی(  مهاد دروس تعداد است بدیهی
هاي با ظرفيتمتناسب  راهنما استاد نهایی تأیيد و راهنمایی و دانشجو اوليه انتخاب با كهاد و مهاد دروس تركيب البته. شودمی تعيين مهاد دروس
 .شودمی انتخاب دانشكده

 خاص عرصه یك به دانشجو تخصصی ورود هدف با كه اندشده ارائه خاص حوزه دروس بسته عنوان با كهاد دروس تعدادي رو،پيش برنامه در
 دانشكده هايظرفيت و جتماعیا ا تضائات حسب كه...  و اجتماعی هايسيستم مدیریت فرهنگی، امور مدیریت مانند هاییعرصه شوند؛می انتخاب

 .اندشده مشخص برنامه در «حوزه» دروس كلی عنوان با

 دیده برنامه در كه خاصی حوزه یا و جدید موضوعات حسب كه اندشده تعریف مدیریت انتخابی دروس عنوانبه واحد محدودي تعداد عالوه،به
 .شود ارائه دانشجو به تواندمی است نشده

 درسی برنامه در تنوع مدیریت، و اسالمی معارف رشته دانشجویان همه براي مدیریت دانش اصلی هسته تقویت و حفظ و،الگ این مزایاي از
 جدید و بكر هايحوزه به ورود در انعطاف و محيطی سریع تغييرات و نيازها به پاسخگویی و حساسيت و افراد هايظرفيت و استعدادها با متناسب
 .بود خواهد

 راهنما استاد محوری نقش به وجهت: سوم سیاست

 تعریف در اساسی نقش ساز،انبوه هايكارخانه توليد خط مثابهبه شكن، یك و شده تعریف پيش از ساختارهاي پرورش، و آموزش فعلی نظام در
 ميان این در كه است استعدادها اب متناسب و جانبههمه رشد مثابهبه تربيت ،اسالمی نگاه در كهدرحالی. دارند دانشجو و آموزدانش علمی مسير
 جایگاه بر دانشگاه سطح در هم و عالی آموزش سطح در هم اخير هايسال طی البته. بود خواهد كنندهتعيين و مؤثر بسيار استاد مربی و نقش
 .است شده محدود نامهپایان نگارش مرحله و تكميلی تحصيالت هايدوره به كيدأت این عمالً اما است شده كيدأت راهنما استاد

 مرحله تا دانشگاه به دانشجو ورود بدو ازگسترش موضوعی و زمانی یافته و  راهنما استاد نقش است شده تالش مطلوب، درسی ریزيبرنامه در
 و دانشگاه و دهدانشك هايظرفيتاشراف به  دانشجو، استعداد كشف بامثابه مربی راهنما، به استاد ترتيب بدین. یابد استمرار وي آموختگیدانش

 خواهد د يق نظارت مختار، مسير در وي طریق طی بر عالوهبه و رساندمی یاري اشعلمی مسير انتخاب در را دانشجو ،جامعه نيازهايآگاهی از 
 دانشجو كنندیم تالش خود تخصص زاویه از یك هر و داشته بيشتري تعامن یكدیگر با علمی هايگروه در راهنما اساتيد جدید، الگوي در .داشت

 .رسانند یاري مسير انتخاب در را
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 دانشجو آگاهانه انتخاب و اختیار بر کیدأت: چهارم سیاست

 رشته انتخاب. دوم سال درتخصصی  گرایش انتخاب و ورود بدو در رشته انتخاب دارد؛ راهبردي انتخاب دو تنها دانشجو ،فعلی درسی برنامه در
 كم انسانی علوم هايرشته به ا بال گذشته هايسال در عالوه بر این. است دوستان و خانواده و مدرسه اوليا ه،جامع جو تأثير تحت موارد اغلب در
 جامعه وا عی نيازهاي با سازگار و منعطف درسی برنامه رسدمی نظربه است، شده حوزه این به ورودي استعدادهاي افت موجب خود كه بوده

 تأثيرتحت حدي تا دانشجو نيز گرایش انتخاب در. سازد عال مند حوزه این به را توانمند و هوشمند افراد تواندمی شود تبليغ خوبیبه كهدرصورتی
 منجر و شده عال مند خاص گرایش یك به دانشجویان جندگاهی از هر گذشته هايسال در. است با تر هايسال دانشجویان و دانشكده فضاي

 راهكار. است شده گرایش یك تعطيلی به منجر هاییسال در حتی كه است شده گرایش یك به شده وارد دافرا تعداد در توازن خوردن بهم به
 انتخاب را خود گرایش اول سال انتهاي در دانشجو ترتيب بدین. است بوده دانشجو توسط گرایش انتخاب در تسریع مشكن این حن براي موجود
 تحصين دوره طول در تدریجی انتخاب به دفعی انتخاب از خروجو  نيست لهئمس این براي  يقید حنراه نيز الگو این رسدمی نظربه. كندمی

 .باشد لهئمس این براي مناسبی راهكار

كشف كرد، به رسميت   را آن بایستی كه دارد ايویژه هايتوانمندي و استعدادها دانشجو هر كه است این بر فرض درسی برنامه مطلوب الگوي در
 عالوهبه. نمود توجهتواند باشد ، آنگونه كه هست و میاو به باید و است مهم منفرد صورتبه دانشجو هر ترتيب بدین. نمود یتهداشناخت و 
 و آگاهانه نحوبه – را مسير اصالح فرصت همواره دانشجو شود تالش بایستی رو این از. است تكاملی و تدریجی ايمقوله نيز شناخت و معرفت

 دانشجو هر براي است شده تالش درسی برنامه مطلوب الگوي در كه است جهت بدین. باشد داشته -دانشگاه و خود براي ههزین كمترین با
 دوره طی -گروه هايتوصيه و راهنما استاد نظرتحت -تدریجی صورتبه و آگاهانه صورتبه پژوهشی و علمی مسير و ماژول انتخاب فرصت
 .باشد ميسر وي تحصيلی

 هاریشه و ابزارها ها،نظریه مسائل، به بسته هر دروس بندیدسته: پنجم سیاست

 در را گفته پيش مشكالت به ناظر و منطقی درونی ساختار بایستی كندمی تكمين را رشته در نياز مورد معرفتی ابعاد از یكی كه آموزشی بسته هر
 آمدن فائق راهكارهاي ادامه در. است فعلی مدیریت درسی برنامه نبودن زروبه مشكن به ناظر آموزشی هايبسته در تنوع. باشد داشته خود درون
 .شوندمی ذكر دروس عناوین  الب در مذكور مشكالت به

 گريپرسش حس تقویت هدف با درس این. شودمی آغاز دهدمی پوشش را بسته آن وا عی مسائن كه درسی با بسته هر ،روپيش درسی برنامه در
 آشنایی"، "اي برمقدمه" عنوان با درس این نوعاً. است شده تدوین آموزشی بسته اصلی موضوع به حساسيت ایجاد و انشجود در محوريلهئمس و

 .شودمی متمایز دروس سایر از "...مسائن بررسی كارگاه" و، "با

 با  بن دروس یا و درس در شده گفته مسائن ترتيب بدین. پردازدمی آن در مندرج يهانظریه و كليات مفاهيم، به ،بسته هر در دروس دوم دسته
 اصلی مبانی و مبادي برخی آن، تاریخچه علم، مطلوب و موجود وضع از منسجم هوایی نقشه و شده بازگو علم، از بخش آن در رایج علمی زبان
 .شودمی پرداخته موضوع آن در رایج هاينظریه و آن

 تاكنون كه نياز مورد فنون و افزارهانرم دروس این در. شودمی پرداخته آن به بسته هر در كه دهستن دروسی محتواي سوم دسته ابزارها و كاربردها
 و عملياتی جنبه برنامه درسی، تا شودمی داده آموزش دانشجو به شوند ساخته توانندمی كه ابزارهایی همچنين و اندیافته رواج و اندشده عرضه

 .باشد داشتهنيز  كاربردي

 اسالمی و ا تصادي فلسفی، تاریخی، هايریشه. پردازدمی هانظریه و ابزارها عميق بررسی به كه است دروسی پيشوند هانظریه لسفهف و هاریشه
 محقق اسالمی پردازينظریه و عالمانه بررسی و نقد و عميق فهم امكان تا گيرد  رار توجه مورد دروس دسته این در تواندمی كه است ابعادي
 .شود

  رار مدا ه مورد آموزشی بسته هر در مشابه عناوین و "نوین مسائن سمينار دروس"  الب در كه است موضوعی علم سریع تحول و تپيشرف

 .شودمی ارائه دانشجو به -سميناري  الب در عمدتاً – عمن و دانش مرزهاي و هایافته آخرین درس این در. گيردمی
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 بدون و انفرادي صورتبه عموماً مذكور دروس. است شده بينیپيش خاص حوزه آن در پژوهش و مطالعه عنوان با درس دو ،بسته هر در عالوه به
 به دروس این اخذ با دانشجو. شودمی ارائه دانش مرز در یا و پيشينه در عميق پژوهش و مطالعه هدف با و هفته 16 در كالس برگزاري بر كيدأت

 نویسینامهپایان و پژوهش مرحله به عالمانه ورود آماده را خود و پرداخته است بسته با مرتبط كه خاص ايحوزه در مرتبط پژوهش یا عميق مطالعه
 .كندمی

 گسسته نه و پیوسته ارشدکارشناسی سازماندهی بر کیدأت: ششم سیاست

 برنامه عمن، مقام در اما ،است شده گرفته ظرن در پيوسته ارشدكارشناسی صورتبه دانشكده و دانشگاه آموزشی دوره ظاهراً اگرچه فعلی برنامه در
 دروس یكسري با دولتی هايدانشگاه كارشناسی مقطع دروس سري یك كه معنا بدین است؛ ارشد كارشناسی و كارشناسی مقطع دو مكسر جمع
 را مقاطع تفكيك امكان همچون یمشخص دستاورد چه اگر بنديتقسيم چنين. اندشده چيده هم كنار در تغييرات حدا ن با ارشدكارشناسی مقطع
 پرداخت در سهولت و بروند دانشگاه از كارشناسی مدرک با خواهندمی كه دانشجویانی براي دانشگاه از خروج سهولت به منجر ما ً كه) داراست
 به دستيابی كه پيوسته ارشدناسیكارش الگوي پذیرش از دانشگاه نهایی باهدف اما( دارد همراه به را مقطع دو در اساتيد به الزحمه حق متفاوت
 دروس تكرار آن از بخشی كه خواندمی را دروسی مجدداً ارشد مقطع در دانشجو فعلی، الگوي در. نمایدمی تضاد در است  بول  ابن علمی عمق

 باشد افتاده فاصله دانشجو یتحصيل مقاطع بين كه دارد وجود احتمال این همواره دیگر هايدانشگاه در و معمولی حالت در چون) است ليسانس
 عميق و تخصصی دروس نسبت و.( باشند نكرده طی را در مقطع  بلی مشخص سرفصن یك همه یا و باشند نيامده رشته یك از همه یا و

 صفر به نزدیك تخصصی دروس درو  شده فروكاسته ارشد كارشناسی مقطع در اسالمی دروس حجم ناگاهبه عالوهبه. است اندک همچنان
 دروس گذراندن با دانشگاه، به ورود اول هايسال طی دانشجو كه است این انتظار دانشگاه مأموریت و رسالت به توجه با كهدرحالی ؛شودمی
دوره  تحصين آخر هايسال در كه بيابد را توانمندي این دیگر سوي از معارفی دروس و طرف یك از مدیریت دانش در نظري و كاربردي اي،پایه
 .یابد سوق عميق اسالمی مطالعات خاص طوربه و ايرشتهميان مطالعات وسويسمت به پيوسته، ارشدناسیكارش

 به عقبه از و عمق به سطح از و جزئی به كلی از سالچند این طی دانشجو و است سالههفتشش الی  بازه ریزيبرنامه افق مطلوب، الگوي در
 رساندن هدف با و هم به نزدیك شوند ارائه( مقطع دو طی) زیاد زمانی فاصله با اینكه جاي به مرتبط هايدرس. كندمی حركت دانش مرزهاي
 .شوندمی ارائه زمان ترینكوتاه در عملی و علمی  ابليت به دانشجو

 دوساالنه صورتبه تحصیلی دوره بندیدسته نظام: هفتم سیاست

شش تا  دوران جدید، الگوي در. شود جایگزین جدیدي الگوي باید ارشدرشناسیكا و كارشناسی مقطع دو به دروس رایج تفكيك از عبور با
 ماهه دو دوره دو) پژوهشی -مهارتی و( ساله دو دوره سه) آموزشی بخش دو به السالمعليه صادق امام دانشگاه در دانشجو تحصين سالههفت

 .شودمی بنديتقسيم( پژوهش یكساله دوره یك و كارآموزي

 كالن و كلی صورتبه هانظریه و مكاتب با آشنایی و محور مساله عمومی، دروس بر كيدأت با آموزشی اول ترم 4 دوره. 
 مدیریت دانش ابزارهاي و هاتكنيك با آشنایی بر كيدأت با آموزشیترم  5 دوره. 
  وكاركسب عیوا  فضاي با آشنایی و خود هايآموخته بنديجمع براي كارآموزيعنوان ترم تابستانی به دورهدو. 
 اسالمی رویكرد بر كيدأت با هاریشه و هانظریه نقد و ابزارها كارآمدي بررسی بر كيدأت با آموزشیترم  4تا  3 دوره. 
 نامهپایان تدوین و پژوهشترم براي  2تا  1 دوره. 
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 روپیش هایچالش برخی و شده اتخاذ هایسیاست دستاوردهای

 عمن تا لمع فاصله كاهش و نافع علم اصن تقویت 
 علم مرز و عمق سمتبه حركت 
 مدیریت دانش سپهر تغييرات به فعال گوییپاسخ و دروس در انعطاف 
 (پردازينظریه یا و ا دام براي رشد امكان) اسالمی تربيت الگوي براساس استعدادها رشد به توجه 
 حثمبا شدن ترعميق و عنوانتو ف در  از فراتر ،محتوا در اسالمی مباحث به نگاه 
 شدن فرایند در تخصصی دروس و معارف دروس رابطه روان فهم 
 دانشجو با وي هدایتی رابطه تقویت و راهنما استاد جایگاه تحكيم 
 اساتيد خود رشد به كمك 
 گرایشی الگوي از گذار و متنوع و عميق تخصصی، صورتبه مدیریت درسی هايبسته تقویت 
 (پژوهشی و ايمطالعه كارآموزي، سمينار، محور،لهئمس و كارگاهی) دروس ارائه شيوه در تنوع 
 دانشجویان افزاییدانش دركنار افزاییمهارت 
 جدید برنامه در درخشان استعدادهاي براي مستقيم دكتري دوره تعریف امكان 
 ايرشتهميان مطالعات تعریف و هادانشكده بين بيشتر تعامن براي آفرینیظرفيت 

 هدف رشته 

 به عنایت با المللی،بين و اسالم جهان ملی، كالن، و خرد دولتی، غير و دولتی هايعرصه در مدیریت دانش پژوهشگر ومشاور  مدیر، تربيت

 و مطالعات بر كيدأت با السالمعليهم بيتاهن و  ران ناب معارف و اسالمی هايآموزه براساس و دانشجو پذیريمسئوليت سطح و توانایی استعداد،

 .ايتهرشميان هايپژوهش

 یاهداف شناخت

 مدیریت دانش سپهر مرزهاي و عمق به دستيابی. 

 اسالمی و متعارف مدیریت در مرسوم الگوهاي و هانظریه فهم و درک. 

 وا عی شرایط به مدبرانه واكنش  ابليت به دستيابی و عمن در هانظریه استعمال و كاربرد. 

 اسالمی مبانی براساس آنها سازماندهی و یریتمد در مندرج اصول و هالفهؤم تفسير و تحلين و تجزیه. 

 اسالمی هايآموزه براساس سازمان و مدیریت در نو هايایده و رویكردها ها،مدل جدید، ساختارهاي ایجاد. 

 ،سازمان و مدیریت موجود الگوهاي و ساختارها بودن مفيد بررسی و اعتبارسنجی ارزشيابی. 

 یا نگرشی یشیاهداف گرا

 متعارف مدیریت و اسالمی مدیریت عرصه در پژوهش و مطالعه براي شوق و جربهت براي آمادگی. 

 جهانی و ملی سطح در مدیریت عملی و نظري عرصه در بصيرتمندانه و فعا نه مشاركت و واكنش. 

 اسالمی هايارزش با مدیریت هاينظریه نمودن عجين براي تالش. 

 پردازينظریه در اسالمی هايارزش سازيمفهوم و سازماندهی و تعارضات نمودن برطرف. 

 اسالم حقيقت حول عالم و علم اتحاد به وصول و اسالمی هايارزش سازيدرونی. 

 یاهداف مهارت

 اسالمی اصول و مبانی براساس تأیيدشده مدیریتی هايفعاليت كارگيري به در توانایی و د يق مشاهده در  ابليت. 

 اسالمی باورهاي براساس جهانی و ايمنطقه ملی، كالن، و خرد سطح در مدیریت و اداره مهارت كسب. 

 غيرطبيعی و طبيعی شرایط در الهی اهداف به رسيدن براي مدیریت جمعی و فردي هايمهارت سازيیكپارچه. 

 راهبردي و عملياتی سطوح در مدیریت دانش با مرتبط هايمهارت و هافعاليت بر فعال، گونهعادت و خودكار تسلط. 
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  رشته آموختگاندانشتوانایی نقش و 
 براي كه است ردهك تعيين را آموختگیدانش سطح 9 خودپيوسته  ارشدكارشناسیدوره  آموختگاندانش براي السالمعليه صادق امام دانشگاه

 :شده است تعریف زیر صورتبه مدیریت و اسالمی معارف رشته آموختگاندانش

 .هستند اسالم مقدس شرع نواهی و اوامر به عامن و نقالبا و( ثقلين) اسالم به معتقد كه مدیرانی .1

 .هستند اسالم مقدس شرع نواهی و اوامر به عامن و انقالب و( ثقلين) اسالم به معتقد كه( رهبرانی) آفرینیتحول مدیران .2

 .هستند اسالم مقدس شرع نواهی و اوامر مبلّغ و انقالب و( ثقلين) اسالم به معتقد كه مدیریتی مشاورین .3

 عمليدداتی را انقددالب و( ثقلددين) اسددالم هددايارزش بتواننددد نيدداز حسددب مختلددف هددايحددوزه و سددطوح در كدده مددؤثّري مشدداورین .4
 .سازند

 بده  مددیریت،  رایدج  الگوهداي  و هدا نظریده  شدناخت  بدا  بتوانندد  دیندی،  معرفدت  مبدانی  از عميدق  آگداهی  بدا  كه مدیریتی پژوهشگران .5
 .بپردازند آنها نقد و بررسی

 تسددهين را معرفتددی وزهحدد دو ایددن گفتگددوي بتواننددد مدددیریت، و اسددالمی علددوم از درخددور اياندوختدده بددا كدده ریتیمدددی اسدداتيد .6
 .نمایند

 .باشد داشته مؤثّر آشنایی رشته با متناسب اسالمی معارف و علوم با كه مدیریتی عالمان .7

 .باشند مسلّط مدیریت متعارف دانش بر كه شناسیاسالم متفكّران .8

 .باشند مؤثر اسالمی تعاليم پایه بر بشري معارف به دهیجهت در كه اندیشمندانی .9
 اسالمی تعاليم پایه بر بشري معارف دهندهجهت متدین عامن عالم پردازنظریه تربيت براي دانشگاه هدف بر كيدأت ضمن مطلوب، الگوي در

 نتواند یا و بخواهد دانشجو كهدرصورتی دانشگاه، درسی رنامهب با دانشجو همراهی استمرار دادن  رار اصن و( دانشگاه یك سطح مطلوب خروجی)

 با درسی برنامه از خروج امكان ،ابزارها و هاتكنيك و هاحوزه با آشنایی از پس و مشخص واحدهاي تعداد گذراندن از پس دهد ادامه را برنامه

 .داشت خواهد را كارشناسی مدرک

 در رسمی تحصيالت اتمام از پس بالفاصله آموختهدانش جدید، درسی نظام كامن اجراي صورت در یحت كه كرد كيدأت نكته این به باید نهایتاً

 ریزيبرنامه نيازمند یك، تا هارچ سطوح خروجی اهداف به دستيابی براي و دهدمی پوشش را پنج تا نه سطوح بين هدف هم پيوسته ارشدكارشناسی

 .باشيممی تربيت و تعليم موجود نظام از خارج بلندمدت

 برنامه کلی رشته 

 توضیحات تعداد واحد عنوان ردیف

 مشترک دانشگاه 110 ()دروس عمومی و معارف اسالمی 1

 مشترک دانشكده 54 دروس اصلی مدیریت 2

3 
)گرایش تخصصی اصلی(  دروس مهاد

 (**)62-54 )گرایش تخصصی فرعی(كهاد و 
 عنوان كهاد، یك بسته بهعنوان مهادیك بسته به

 ها با نظر استاد راهنماچند درس از سایر بسته انضمامبه
 دروس انتخابی مدیریت 4

 براساس دروس مهاد، كهاد و انتخابی 4 ارشدنامه كارشناسیپایان 5

  230-222 جمع 

 

                                                           
  ارشد(، اسالمی )كارشناسی و كارشناسیرفروس عمومی و معاواحد د 71شامن  5/10/1385ها مورّخ سالمی دانشگاهریزي دروس معارف اكميته برنامه 54مصوّب جلسه شماره

 واحد دروس زبان انگليسی. 18واحد دروس عربی،  21
 واحد( 230 واحد )مجموعاً 50اهنما حداكثر واحد( و بنا به نظر استاد ر 222 واحد )مجموعاً 42ارشد حدا ن تعداد واحد مورد نياز براي فارغ التحصيلی در مقطع كارشناسی **
 باشد.می
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 نحوه توزیع واحدها 

 نوع درس
 ارشدمقطع کارشناسی مقطع کارشناسی

 نیمسال 4 نیمسال 9

 واحد 6 واحد 104 اسالمی معارفدروس عمومی و 

  واحد 54 تیریمد یدروس اصل

  واحد 12 دروس انتخابی مدیریت

 واحد 42 تیریکهاد مدو  مهاد تخصصی دروس

 واحد 4  نامهپایان

 (**) 50-42 180-(***)071 مجموع

 شرایط پذیرش دانشجو 

فيزیك،  -هاي ریاضیآموزان شاخهسازمان سنجش از بين دانش دانشجویان رشته معارف اسالمی و مدیریت از طریق كنكور سراسري و معرفی

ومی مختص دانشگاه امام علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسالمی براساس ظرفيت مصوب وزارت علوم و پس از گذراندن فرایند گزینش عم

 شوند.پذیرش می السالمعليهصادق 
  

                                                           
 باشد.واحد می 170در مقطع كارشناسی  التحصيلیفارغحدا ن تعداد واحد موردنياز براي  ***
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 فصل دوم:

 رشته دروس جداول

 وستهیپ ارشدیارشناسک

 «تیریمد و یاسالم معارف»
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 مدیریت )الزامی برای همه دانشجویان( اصلی دروسجدول ( الف
 بسته دروسی كه  زم است همه دانشجویان این دروس را بگذرانند.

 

  

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 ي بر دانش مدیریت و سازمانامقدمه 101
 - 32 2 ی سازمانو فرهنگ یاسيس یشناسطيمح 102
 - 32 2 ي عمومی در جمهوري اسالمی ایرانگذاریمشخط انون و  103
 - 32 2 رانیمد يبرا ا تصاد 104
 - 32 2 و تفكر سيستمی هاستميسنظریه  105
 - 32 2 نوآوري و كارآفرینی 106
 - 32 2 یرانمداخالق اسالمی  107
 ي بر دانش مدیریت و سازمانامقدمه 32 2 تیریمدو  سازمان يهاهینظربر  يامقدمه 108
 - 32 2 استراتژیك تیریمدآشنایی با  109
 - 32 2 و رفتار سازمانی افراد مبانی رهبري 110

 - 32 2 آشنایی با مدیریت منابع انسانی 111
 - 32 2 هاپروژهو ایع و  تیریمد 112

 - 32 2 مدیریت توليد و عمليات 113
 - 32 2 رانیمد يسائن برام یاضیر يسازمدل 114

 - 32 2 گيري در مدیریتتصميم 115

 - 48 2 رانیمد يبرا توصيفی و احتما ت آمار 116
 رانیمد يبرا توصيفی و احتما ت آمار 48 2 آمار استنباطی براي مدیران 117
 - 32 2 ی براي مدیرانمال تیریمد 118
 - 32 2 ي اطالعاتیهاستميسمدیریت دانش و  119
 - 32 2 حسابداري و حسابرسی در مدیریت 120
 - 32 2 یابیبازارآشنایی با مدیریت  121
 - 32 2 يزیربودجهي توسعه و زیربرنامه 122
 - 32 2 الملنبينا تصاد سياسی و مدیریت در سطح  123
 - 64 2 كاربرد رایانه و فضاي مجازي براي مدیران 124
 - 64 2 ه پژوهشپایي هامهارتنگارش علمی و  125
 - 64 2 نگارش علمی و تعامالت مدیریتی به زبان انگليسی 126

 - 64 2 نگارش علمی و تعامالت مدیریتی به زبان عربی 127
 - 240 - كارآموزي )دو دوره تابستانی زیر نظر استاد راهنما( 128

  1264 54 جمع
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 (و فرعی )گرایش تخصصی اصلی و کهاد مهاد دروسجداول ( ب
كننده محور ها، دروس مكمن و تقویتتواند از بين سایر بستهكند و میعنوان مهاد انتخاب میهر دانشجو یكی از این بسته دروس را به

استاد  نهایی یيدأتبا انتخاب اوليه دانشجو و كهاد،  مهاد و هايمندرج در بسته روسعنوان كهاد، انتخاب كند. بسته مهاد و داش را بهاصلی علمی
 شود.راهنما تعيين می

 سازمان( مدیریت 1

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 سازمان يهاهینظر 129

 - 32 2 سازمان رييو تغ توسعه 130
 - 32 2 یفلسف كردیسازمان با رو يهاهینظر 131
 - 32 2 يا تصاد كردیسازمان با رو يهاهینظر 132
 - 32 2 یشناختجامعه كردیبا رو سازمان يهاهینظر 133
 - 32 2 یشناختزبان كردیسازمان با رو يهاهینظر 134
 - 32 2 یخیتار كردیسازمان با رو يهاهینظر 135
 - 32 2 رانیدر اسالم و ا يتحول نظام ادار خیتار 136
 - 32 2 و سازمان تیریمد اسالم، 137

 - 32 2 و سازمان تیریمد يهادر پژوهش یاسالم يكردهایرو 138

 - 32 2 سازمان یطراح 139

 - 32 2 تیریدر حوزه سازمان و مد يپردازهینظر 140
 - 32 1 تیریسازمان و مد يهاهیدر نظر مطالعه 141

 - 32 1 تیریسازمان و مد يهاهیدر نظر پژوهش 142
  448 26 جمع
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 ( مدیریت منابع انسانی2

کد 

 درس
 یازنپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یمنابع انسان تیریمسائن مد 143

 - 32 2 یمنابع انسان كیاستراتژ تیریمد 144
 - 32 2 كيالكترون یمنابع انسان تیریمد 145
 - 32 2 الملننيب یمنابع انسان تیریمد 146
 - 32 2 مشاغن نيو تحل هیتجز 147
 - 32 2 یمنابع انسان نيتأم نظام 148
 - 32 2 یابع انسانمن يو بهساز رشد 149
 - 32 2 جبران خدمات تیریمد 150
 - 32 2 خدمت انیپا تیریمد 151

 - 32 2 و روابط كار یارتباطات سازمان تیریمد 152
 - 32 2 یمنابع انسان يحسابدار 153
 - 32 2 یعملكرد منابع انسان تیریمد 154
 - 32 2 استعدادها تیریمد 155
 - 32 2 یانضباط -یاخال  يهانظام تیریمد 156

 - 32 2 كوچك و متوسط يهادر شركت یمنابع انسان تیریمد 157

 - 32 2 يانتقاد كردیبا رو یمنابع انسان تیریمد 158

 - 32 2 یخیتار كردیبا رو یمنابع انسان تیریمد 159

 - 32 2 یاسالم كردیبا رو یمنابع انسان تیریمد 160

 - 32 2 یانسانمنابع  تیریدر مد نینو موضوعات 161

 - 32 1 یمنابع انسان تیریدر مد مطالعه 162

 - 32 1 یمنابع انسان تیریدر مد پژوهش 163

  672 40 جمع
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 ( مدیریت رفتار سازمانی3

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 در سطح فرد یرفتار سازمان 164

 - 32 2 يفرد اني: روابط میسازمان رفتار 165
 - 32 2 : مسائن سطح سازمانیسازمان رفتار 166
 - 32 2 الملننيب یسازمان رفتار 167
 - 32 2 در سازمان يرهبر ندیفرا 168

 - 32 2 يرهبر يهاهینظر 169

 - 32 2 یاجتماع یشناسروان 170
 - 32 2 يرفتار یمال يهاو مدل هاهینظر 171
 - 32 2 كنندهرفتار مصرف تیریمد 172
 - 32 2 یعموم یمشدر خط یشناختو روان يرفتار نيحلت 173
 - 32 2 یشناختو نقد مكاتب روان یبررس 174

 - 32 2 تیریدر مد یاسالم یشناسانسان 175
 - 32 1 یدر رفتار سازمان مطالعه 176
 - 32 1 یدر رفتار سازمان پژوهش 177

  448 26 جمع
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 ( علوم تصمیم4

 

  

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یو جبر خط رهيتوابع چند متغ اتياضیر 178

 آمار استنباطی براي مدیران  32 2 رهيچند متغ يآمار نيتحل 179

 - 32 2 یخط يزیر: برنامهیمقدمات اتيدر عمل قيتحق 180
 ریزي خطیبرنامه :ماتیتحقيق در عمليات مقد 32 2 یرخطيو غ حيعدد صح يزیر: برنامهانهيم اتيدر عمل قيتحق 181

 32 2 یاضیر يزیر: برنامهشرفتهيپ اتيدر عمل قيتحق 182
ریزي عدد صحيح و برنامه :تحقيق در عمليات ميانه

 غيرخطی
 - 32 2 یمال اتياضیر 183
 - 32 2 یمقدمات یا تصادسنج 184
 ا تصادسنجی مقدماتی 32 2 انهيم یا تصادسنج 185
 ا تصادسنجی ميانه 32 2 شرفتهيپ یا تصادسنج 186

 - 32 2 و شبكه یزمان يهايسر يسازمدل 187
 - 32 2 ینيبشيپ يهاو مدل هاروش 188
 - 32 2 یپژوهندهیبا آ آشنایی 189
 - 32 2 چندگانه يارهايبا مع يريگميتصم 190
 - 32 2 يفاز تیریمد علم 191

 - 32 2 یمصنوع هوش 192

 - 32 2 صف يتئور 193

 - 32 2 يسازهيبش 194

 - 32 2 ستميس یشناسییایبا پو آشنایی 195

 - 32 2 سازوكارها ینامتقارن و طراح اطالعات 196

 - 32 2 تیریدر مد يباز هینظر كاربرد 197

 - 32 2 اتيدر عمل قيتحق يافزارهانرم كارگاه 198

 - 32 2 و آمار یا تصادسنج يافزارهانرم كارگاه 199

 - 32 2 ییاحصا اتياضیو ر علوم 200

 - 32 2  ضاوت خبرگان يسازمدل 201

 - 32 2 يريگميتصم یو فلسف ينظر یمبان 202

 - 32 2 يريگميو تصم اسالم 203

 - 32 2 يريگميدر تصم نیمباحث نو ناريسم 204

 - 32 1 ميدر علوم تصم مطالعه 205

 - 32 1 ميدر علوم تصم پژوهش 206

  928 56 جمع
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 ی پیچیدههاستمیسمدیریت ( 5

 

  

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 مانا يهاستميو س یسازمان كيبرنتیسا 207

 - 32 2 كيبرنتیسا علم 208

 - 32 2 ستميس هايییایپو 209
 ستميسهاي ییایپو 32 2 شرفتهيپ ستميس يهاییایپو 210

 - 32 2 یاجتماع يهاشبكه نيتحل 211
 ي اجتماعیهاشبكهتحلين  32 2 شرفتهيپ یاجتماع يهاشبكه نيتحل 212

 - 32 2 انيبنعامن يسازمدل 213
 بنياني عامنسازمدل 32 2 شرفتهيپ انيبنعامن يسازمدل 214

 - 32 2 ستميس تیریدر مد نینو مسائن 215
 - 32 2 یستميس يهایشناسروش 216
 - 32 2 نرم اتيدر عمل قيتحق 217

 - 32 2 یستميس يهاهینظر 218

 - 32 2 یاجتماع يهاستميس یطراح 219
 ي اجتماعیهاستميسطراحی  32 2 شرفتهيپ یاجتماع يهاستميس یطراح 220

 - 32 2 و مطالعات گذار هاستميس ينوآور 221
 و مطالعات گذار هاستميسنوآوري  32 2 یگذارپژوه 222

 - 32 2 در اسالم ییگراكن 223
 - 32 2 هاستميس تیریدر مد یمطالعات اسالم یشناسروش ناريسم 224

 - 32 2 یستميو تفكر س نید 225

 - 32 2 هاستميس رانیمد يبرا یسینوبرنامه 226
 - 32 1 دهيچيپ يهاستميس تیریدر مد مطالعه 227
 - 32 1 دهيچيپ يهاستميس تیریدر مد پژوهش 228

  704 42 جمع
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 ید و عملیات( مدیریت تول6

 

  

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 كياتومات يديتول يهاستميبا س ییآشنا 229

 - 32 2 ديساخت و تول يهاستميس نيتحل 230
 - 32 2 یصنعت يواحدها يزیرطرح 231

 - 32 2 محصول یطراح 232
 - 32 2 ديو كنترل تول يزیربرنامه 233
 - 32 2 يرل موجودو كنت يزیربرنامه 234
 - 32 2 راتيو تعم ينگهدار يهاستميس 235
 - 32 2 كار و زمان یابیارز 236
 - 32 2 ستیزطيو مح یمنیسالمت، ا كپارچهی تیریمد يهاستميس 237
 - 32 2 نيتأم رهيو زنج كيلجست تیریمد 238

 - 32 2 ديتول يهاستميو بهبود س يسازنهيبه 239
 - 32 2 خدمات اتيعمل تیریمد 240
 - 32 2 كوچك و متوسط يهادر شركت اتيعمل تیریمد 241
 - 32 2 یصنعت يگذاراستيس 242
 - 32 2 اتيو عمل ديتول ياستراتژ 243

 - 32 2 اتيو عمل ديدر تول نیمسائن نو ناريسم 244

 - 32 2 يانتقاد كردیبا رو اتيو عمل ديمباحث تول ناريسم 245

 - 240 2 اتيو عمل ديتول تیریمد يكارآموز 246

 - 32 1 اتيو عمل ديدر تول مطالعه 247

 - 32 1 اتيو عمل ديدر تول پژوهش 248

  848 38 جمع
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 ( مدیریت پروژه7

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 رانیپروژه در ا تیریبا مسائن مد ییآشنا 249

 - 32 2 پروژه تیریو مد يرهبر 250
 - 32 2 و كنترل پروژه يزیررنامهب 251
 - 32 2 پروژه یمال -يا تصاد یابیارز 252
 - 32 2 پروژه یفرهنگ -یاجتماع یابیارز 253
 - 32 2 ارزش یمهندس 254
 - 32 2  راردادها تیریمد 255
 - 32 2 و فنون مذاكره اصول 256
 - 32 2 پروژه سكیر تیریمد 257
 - 32 2 پروژه نهیهز تیریمد 258

 - 32 2 پروژه كيتداركات و لجست تیریمد 259
 - 32 2 یالمللنيب يهاپروژه تیریمد 260
 - 32 2 پروژه تیریمد يافزارهانرم كارگاه 261
 - 32 2 پروژه تیریبه مد یاسالم يهاد لت 262

 - 32 1 پروژه تیریدر مد مطالعه 263

 - 32 1 پروژه تیریدر مد پژوهش 264
  512 30 جمع
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 و عملکرد یوربهره( کیفیت، 8

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 و عملكرد يوربهره ت،يفيبا ك ییآشنا 265

 - 32 2 جامع تيفيك تیریمد 266
 - 32 2 تيفيبهبود ك يهاكيو تكن ابزارها 267
 - 32 2 يو استانداردساز استانداردها 268
 - 32 2 يآمار تيفيك كنترل 269
 - 32 2 هاشیآزما نيو تحل یطراح 270
 - 32 2 نانياطم تي ابل 271
 - 32 2 تيفيك یابینهیهز يهاروش 272
 - 32 2 خدمات تيفيك تیریمد 273
 - 32 2 وكاركسب يندهایفرا یبازمهندس 274
 - 32 2 يوربهره نيو تحل يريگاندازه 275

 - 32 2 يوربهره بهبود 276
 - 32 2 و عملكرد يوربهره ت،يفيك يارهاافزنرم 277

 - 32 2 یميو ت يعملكرد در سطح فرد تیریمد 278
 - 32 2 یعملكرد سازمان تیریمد 279

 - 32 2 یسازمان یتعال 280

 - 32 2 يانتقاد كردیو عملكرد با رو يوربهره ت،يفيك 281

 - 32 2 یاسالم كردیو عملكرد با رو يوربهره ت،يفيك 282

 - 32 1 و عملكرد يوربهره ت،يفيدر ك مطالعه 283
 - 32 1 عملكرد ،يوربهره ت،يفيدر ك پژوهش 284

  640 38 جمع
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 ( مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی9

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 ياانهیرا يهاشبكه تیریمد 285

 - 32 2 اطالعات تيامن تیریمد 286
 - 32 2 خبره يهاستميس 287
 - 32 2 يريگميتصم یبانيپشت يهاستميس 288
 - 32 2 تیریاطالعات مد يهاستميس 289
 - 32 2 كيالكترون دولت 290
 - 32 2 اطالعات يفناور حقوق 291

 - 32 2 یابیاطالعات بازار يهاستميس 292
 - 32 2 یمنابع سازمان يزیربرنامه 293
 - 32 2 كيالكترون تجارت 294
 - 32 2 اطالعات يمسائن فناور كارگاه 295

 - 32 2 یاطالعات منابع انسان ستميس 296
 - 32 2 يو حسابدار یاطالعات مال ستميس 297
 - 32 2 يمجاز يجامعه و فضا فرهنگ، 298

 - 32 2 يمجاز يفضا یحكمران 299

 - 32 2 يمجاز ياطالعات و فضا يفناور ا تصاد 300

 - 32 2 يمجاز يفضا يهاهینظر 301

 - 32 1 يمجاز ياطالعات و فضا يدر فناور مطالعه 302

 - 32 1 يمجاز ياطالعات و فضا يدر فناور پژوهش 303

  608 36 جمع
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 یو نوآور یعلم، فناور تیریمد (10

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 يعلم و فناور تیریبا مد ییآشنا 304

 - 32 2 دانش تیریمد 305
 - 32 2  يو نوآور يفناور تیریمد یمبان 306
 - 32 2 ينوآور استيس 307
 - 32 2 يفناور یابیو ارز ینيبشيپ ،يزیربرنامه 308
 - 32 2 يفناور يسازیانتقال و بوم يالگوها 309
 - 32 2 يعلم و فناور یالمللنيو ب یمل يهاسازمان 310
 - 32 2 يو فناور دهیا یابیرو بازا يسازيتجار 311
 - 32 2 يعلم و فناور ا تصاد 312
 - 32 2 يعلم و فناور یو حقو  یفقه یمبان 313
 - 32 2 يعلم و فناور یمال تیریمد 314

 - 32 2 نینو يهايفناور ناريسم 315
 - 32 2 نرم ينوآور 316
 - 32 2 و توسعه قيتحق تیریمد 317

 - 32 2 ينوآور یمل يهانظام 318

 - 32 2 يعلم و فناور فلسفه 319

 - 32 2 در اسالم يو فناور علم 320

 - 32 2 ستیزطياخالق، جامعه و مح ،يفناور 321

 - 32 2 يعلم و فناور سنجش 322

 - 32 1 يعلم و فناور تیریدر مد مطالعه 323

 - 32 1 يعلم و فناور تیریدر مد پژوهش 324

  672 40 جمع
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 آموزشی نیحکمرا( 11

 کد

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 آموزشی حكمرانیآشنایی با مسائن و گستره  325

 - 32 2 آموزشی حكمرانیو  مبانی و اصول مدیریت  326

 - 32 2 ریزي آموزشیمبانی و اصول برنامه 327

 - 32 2 درسی ریزيبرنامهو اصول  مبانی 328

 - 32 2 آموزشی گذاري خطمشینهادهاو  هاسازمان 329
 - 32 2 تطبيقی آموزش و پرورش 330
 - 32 2 بودجه تنظيم و مالی امور مبانی 331
 - 32 2 آموزش و پرورشا تصاد  332

 - 32 2 آموزش و پرورشگذاري در مشیخط 333

 - 32 2 نظام آموزشیحكمرانی  334

 - 32 2 در ایران و جهان یآموزش نظام توسعه 335

 - 32 2 عمومیشناسی روان 336

 شناسی عمومیروان 32 2 شناسی رشدروان 337

 شناسی عمومیروان 32 2 شناسی تربيتیروان 338

 -  32 2 (1) تعليم و تربيت اسالمی 339

  (1) تعليم و تربيت اسالمی 32 2 (2) تعليم و تربيت اسالمی 340

 - 32 2 مبانی و اصول تعليم و تربيت 341

 - 32 2 هاي تربيتیمكاتب فلسفی و نظریه 342

 - 32 2 در ایران آموزش و پرورشتاریخ  343

 - 32 2 آموزش و پرورش شناسیجامعه 344

 - 32 2 آموزشی حكمرانی مسائن سمينار 345

 - 32 1 مطالعه در حكمرانی آموزشی 346

 - 32 1 پژوهش در حكمرانی آموزشی 347

  736 42 جمع
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 وکارریت کسب( مدی12

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 رانیوكار در امسائن كسب 348

  - 32 2 نانهیكوچك و كارآفر يوكارهاكسب تیریمد 349
 - 32 2 یالمللنيوكار بكسب تیریمد 350

 - 32 2 صادرات و واردات تیریمد 351
 - 32 2 يتجار ي راردادها تیریمد 352
 - 32 2 نيتأم رهيو زنج دیخر تیریمد 353

 يوكار در جمهوركسب یميو تنظ ی انون طيمح 354
 رانیا یاسالم

2 32 - 

 - 32 2 وكاركسب اخالق 355

 - 32 2 يمجاز يوكارهاكسب طرح 356

 - 32 2 يمجاز يوكار در فضاكسب يهامدل 357

 - 32 2 وكاركسب يهوشمند 358

 - 32 2 یخیتار دكریوكار با روكسب تیریمد 359

 - 32 2 یاسالم كردیوكار با روكسب تیریمد 360

 - 32 1 وكاركسب تیریدر مد مطالعه 361
 - 32 1 وكاركسب تیریدر مد پژوهش 362

  480 28 جمع
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 کیاستراتژ( مدیریت 13

 

  

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 تیمأمور هيانيو ب كیانداز استراتژچشم 363

 - 32 2 هایستگیو شا هاتيمنابع،  ابل نيتحل 364

 - 32 2 وكاركسب طيصنعت و مح كیاستراتژ نيتحل 365

 - 32 2 وكارسطح كسب ياستراتژ 366

 - 32 2 بنگاه مادر ياستراتژ 367

 - 32 2 یمال ياستراتژ 368

 - 32 2 اطالعات و ارتباطات يفناور ياستراتژ 369

 - 32 2 يولوژتكن ياستراتژ 370

 - 32 2 ياستراتژ ياجرا 371

 - 32 2 كیاستراتژ كنترل 372

 - 32 2 یرانتفاعيو غ یدولت يهادر سازمان كیاستراتژ تیریمد 373

 - 32 2 كیاستراتژ تیریمد كارگاه 374

 - 32 2 كیاستراتژ تفكر 375

 - 32 2 (1) كیاستراتژ تیریمد يكردهایو رو مكاتب 376

 (1مكاتب و رویكردهاي مدیریت استراتژیك ) 32 2 (2ك )یاستراتژ تیریمد يكردهایرو و مكاتب 377

 - 32 2 ياستراتژ ينظر یو مبان هاشهیر 378
 - 32 2 كیاستراتژ تیریدر مد نیموضوعات نو ناريسم 379
 (2)مكاتب و رویكردهاي مدیریت استراتژیك  32 2 يانتقاد كردیبا رو كیاستراتژ تیریمد  380
 - 32 2 یاسالم كردیبا رو كیاستراتژ تیریمد 381

 - 32 1 كیاستراتژ تیریدر مد مطالعه 382
 - 32 1 كیاستراتژ تیریدر مد پژوهش 383

  672 40 جمع
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 ( بازاریابی14

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 بازار نيو تحل یبازارشناس 384

 - 32 2 یابیبازار قاتيتحق 385
 - 32 2 و توسعه محصول یطراح 386
 - 32 2 يگذارمتي  387
 - 32 2 عیتوز تیریمد 388

 - 32 2 فروش تیریمد 389
 - 32 2 یالمللنيب یابیبازار 390

 - 32 2 یاجتماع یابیبازار 391

 - 32 2 تاليجید یابیبازار 392

 - 32 2 یاسيس یابیبازار 393

 - 32 2 یابیبازار كارگاه 394
 - 32 2 یابیبازار تیریمد يهاهینظر 395
 - 32 2 یابیبازار راهبرد 396
 - 32 2 يتجار غاتيتبل 397

 - 32 2 برند تیریمد 398

 - 32 2 يبا رویكرد انتقاد یابیبازار مطالعات 399

 - 32 2 یاسالم كردیبا رو یابیبازار تیریمد 400

 - 32 2 یابیبازار نیمسائن نو ناريسم 401
 - 32 1 یابیدر بازار طالعهم 402
 - 32 1 یابیدر بازار پژوهش 403

  640 38 جمع
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 ( مالی شرکتی15

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یشركت یمال یمبان 404

 - 32 2 یشركت یمال 405

 - 32 2 بنگاه سكیر تیریمد 406
 - 32 2 یشركت یمال نيتأم 407
 - 32 2 هاهمالی پروژ تأمين 408
 - 32 2 یالمللنيب یشركت یمال 409

 - 32 2 یشركت تيحاكم 410
 - 32 2 یشركت یمال يهاهینظر 411

 - 32 2 فرد و خانواده یمال تیریمد 412

 - 32 2 رانیدر ا یشركت یمال 413

 - 32 2 یاسالم یشركت یمال 414

 - 32 2 یشركت یمال نیمسائن نو ناريسم 415
 - 32 1 هاشركت یمال تیریدر مد مطالعه 416
 - 32 1 هاشركت یمال تیریدر مد پژوهش 417

  448 26 جمع
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 گذاری( بازار سرمایه و سرمایه16

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یمال يبازارها و نهادها 418

 - 32 2 يگذارهیسرما یمبان 419

 - 32 2 یالمللنيب يگذارهیسرما 420
 - 32 2 یاختصاص يگذارهیو سرما زيآممخاطره يگذارهیسرما 421
 - 32 2 يگذارهیسرما يبانكدار 422

 - 32 2 در امالک و مستغالت يگذارهیسرما 423
 - 32 2 اوراق بهادار یو فن ياديبن نيتحل 424

 - 32 2 اوراق بهادار يگذارارزش 425

 - 32 2 ق بهادارسبد اورا تیریو مد يگذارهیسرما 426

 - 32 2 يرفتار یمال 427

 - 32 2 یاسالم هیبازار سرما یمبان 428
 - 32 2 (: بازار سهام1) یاسالم هیسرما بازار 429
 - 32 2 )صكوک( ی(: اوراق بهادار اسالم2) یاسالم هیسرما بازار 430
 - 32 2 ری(: مشتقات و سا3) یاسالم هیسرما بازار 431
 - 32 2 يگذارهیو سرما هیبازار سرما نیئن نومسا ناريسم 432
 - 32 1 يگذارهیو سرما هیدر بازار سرما مطالعه 433
 - 32 1 يگذارهیو سرما هیدر بازار سرما پژوهش 434

  544 32 جمع

 

  



29 

 ( مدیریت ریسک17

 

  

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 مبانی مدیریت ریسك 435

 - 32 2 مدیریت ریسك يهامدل ها ونظریه 436
 - 32 2 ریسك نهادهاي مالی مدیریت 437

 - 32 2 ریسك بازار، نرخ بهره و ارز مدیریت 438

 - 32 2 ياعتبار سكیر تیریمد 439
 - 32 2 یاتيو عمل ینگینقد سكیر تیریمد 440

 - 32 2 یمقدمات سكیپوشش ر يابزارها یو طراح یمهندس 441

 مهندسی و طراحی ابزارهاي پوشش ریسك مقدماتی 32 2 شرفتهيپ سكیپوشش ر يابزارها یحو طرا یمهندس 442
 - 32 2 یاسالم يدر بانكدار سكیر تیریمد یمبان 443

 - 32 2 یاسالم یمال يابزارها سكیر تیریمد 444

 - 32 2 مهيو ب سكیر تیریمد 445

 - 32 2 ینظارت يو نهادها سكیر تیریمد 446

 - 32 2 یتمسيس سكیر 447

 - 32 2 یمال سكیر نیمسائن نو ناريسم 448

 - 32 1 سكیر تیریدر مد مطالعه 449

 - 32 1 سكیر تیریدر مد پژوهش 450

  512 30 جمع
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 ( مهندسی نظام مالی18

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 ینظام مال یمهندس یمبان 451

 - 32 2 یماسال یمال يبازارها یمهندس 452

 - 32 2 (1) یاسالم ینظام مال یمهندس 453

 (1)مهندسی نظام مالی اسالمی  32 2 (2) یاسالم ینظام مال یمهندس 454
 - 32 2 یاسالم یمال يابزارها و نهادها یمهندس 455
 - 32 2 یاسالم ینظام مال یمهندس نیمسائن نو ناريسم 456
 - 32 1 ینظام مال یدر مهندس مطالعه 457

 - 32 1 ینظام مال یدر مهندس پژوهش 458
  256 14 جمع
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 بازار پول و بانکداری اسالمی (19

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2  تاریخ تحليلی پول و بانكداري 459
 - 32 2 يا تصاد خرد در پول و بانكدار یمبان 460

 - 32 2 بانكداري صنعت 461

 - 32 2 يمركز يبانكدارارز و  پول، 462
 - 32 2 يكالن پول و بانكدار ا تصاد 463

 - 32 2 پولی ا تصاد 464

 - 32 2 بازار پول و بانكداري اسالمی مبانی 465

 - 32 2 منابع در بانكداري اسالمی تجهيز 466

 - 32 2 منابع در بانكداري اسالمی تخصيص 467

 - 32 2 یاسالم يردر بانكدا يگذارنرخ ندیو فرآ خدمات 468

 - 32 2 الملننياسالمی ب بانكداري 469

 - 32 2 بانكداري مركزي اسالمی مبانی 470

 - 32 2 یاسالم يمركز يبانكدار 471

 - 32 2 گذاري در بازار پول اسالمیو  انون نظارت 472

 - 32 2 یمقاومت يو بانكدار یمال يهابحران 473

 - 32 2 ري الكترونيكپرداخت و بانكدا هاينظام 474

 - 32 2 مسائن نوین بازار پول و بانكداري اسالمی سمينار 475

 - 32 1 یاسالم يدر بازار پول و بانكدار مطالعه 476

 - 32 1 یاسالم يدر بازار پول و بانكدار پژوهش 477

  608 36 جمع
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 ( مدیریت بیمه20

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 مهيب یمبان 478

 - 32 2 اشخاص يهامهيب 479

 - 32 2 اموال يهامهيب 480

 - 32 2 ییاتكا مهيب 481

 - 32 2 تيمسئول مهيب 482

 - 32 2 مهيب يسازمدل 483

 - 32 2 تكافن 484

 - 32 2 ییاتكا تكافن 485

 - 32 2 يامهيب یمال يابزارها 486

 - 32 2 مهيدر ب يگذارو  انون نظارت 487

 - 32 2 در اسالم مهيب 488

 - 32 2 مهيب نیمسائن نو ناريسم 489

 - 32 1 مهيب تیریدر مد مطالعه 490

 - 32 1 مهيب تیریدر مد پژوهش 491

  448 26 جمع
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 ( حسابداری و حسابرسی21

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یمؤسسات خدمات يحسابدار 492

 - 32 2 یمؤسسات بازرگان يحسابدار 493

 - 32 2 یسهام يهاشركت يحسابدار 494
 - 32 2 یسهام ريغ يهاشركت يحسابدار 495

 - 32 2 انهيم يحسابدار 496

 - 32 2 (1) شدهتمام يبها يحسابدار 497

 (1) شدهتمام يبها يحسابدار 32 2 (2) شدهتمام يبها يحسابدار 498

 - 32 2 مهيب يحسابدار 499

 - 32 2 یاتيمال يحسابدار 500
 - 32 2 يمانكاريپ يحسابدار 501

 - 32 2 تیریمد يحسابدار 502

 - 32 2 یمال يهاصورت نيو تحل هیتجز 503

 - 32 2 (1) یحسابرس 504

 (1ی )حسابرس 32 2 (2) یحسابرس 505

 - 32 2 یبخش عموم يحسابدار یمبان 506

 - 32 2 یرانتفاعيو غ یممؤسسات عمو یو حسابرس يحسابدار 507

 - 32 2 یمال يبازارها و نهادها یحسابرس 508

 - 32 2 ریپذسپرده ريغ یمال يبازارها و نهادها يحسابدار 509

 - 32 2 یاسالم يبانكدار يحسابدار 510

 - 32 2 یاسالم یمال يابزارها یو حسابرس يحسابدار 511

 - 32 2 موارد خاص يحسابدار 512

 - 32 2 يحسابدار يافزارهانرم كارگاه 513

 - 32 1 یو حسابرس يدر حسابدار مطالعه 514

 - 32 1 یو حسابرس يدر حسابدار پژوهش 515

  768 46 جمع
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 عمومی یگذاریمشخط( 22

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یعموم یمشخطآشنایی با  516

 - 32 2 یعموم یمشخط یمبان 517

 - 32 2 یعموم یمشخط یمطالعات يهاحوزه 518
 - 32 2 یعموم یمشفرایند خط يهاهینظر 519
 - 32 2 یعموم يهایمشها و خطبرنامه یابيارزش یمبان 520
 - 32 2 یعموم یمشخط نيتحل یمبان 521

 - 32 2 یمشخط ياجرا يهاهیبا نظر ییآشنا 522

 - 32 2 یعموم یمشخط ينهاد نيتحل 523
 - 32 2 یقيتطب یعموم یمشخط 524
 - 32 2 یعموم یمشخط یطراح 525
 - 32 2 برنامه یابيفرایند ارزش 526
 - 32 2 یمشخط نيها و فنون تحلروش كارگاه 527

 - 32 2 یعموم یمشدر خط یارتباط -ینگارش يهاكارگاه مهارت 528
 - 32 2 یانتخاب یمشبا عرصه خط ییآشنا 529
 - 32 2 سالمت یمشبا خط ییاآشن 530
 - 32 2 یصنعت یمشبا خط ییآشنا 531
 - 32 2 یو مال یپول یمشبا خط ییآشنا 532
 - 32 2 یاتيمال یمشبا خط ییآشنا 533
 - 32 2 ينوآور یمشبا خط ییآشنا 534
 - 32 2 یعموم يگذاریمشو اخالق در خط فلسفه 535
 - 32 2 یعموم يگذاریمشو خط اسالم 536
 - 32 1 ی عمومیمشخطمطالعه در  537

 - 32 1 ی عمومیمشخطپژوهش در  538

  736 44 جمع
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 ( اداره امور عمومی23

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 كارگاه مسائن عمومی و نظام اداري 539

 - 32 2 كيدولت الكترون 540

 - 32 2 علم اداره مبانی 541

 - 32 2 یدولت يهاسازمان ارهاد 542

 - 32 2 دولت يهاهیو نقد نظر یبررس 543

 - 32 2 اداره امور عمومی تطبيقی 544

 - 32 2 یعموم يزیرو بودجه یمال نيتأم 545

 - 32 2 يو فنون تحول ادار هاهینظر 546

 - 32 2 اداره امور عمومی هاينظریه 547
 - 32 2 یور عمومدر اداره ام ينهاد يكارهاوساز 548

 - 32 2 يو شهر یاداره امور محل يهانظام یطراح 549

 - 32 2 در اداره امور دولتی و عمومی اخالق 550

 - 32 2 دولتی نوین مدیریت 551

 - 32 2 يحقوق اساسی و ادارآشنایی با  552

 - 32 2 یو اداره امور عموم يسازنظام 553
 - 32 1 یعموم امور در اداره مطالعه 554

 - 32 1 یعموم امور در اداره پژوهش 555

  544 32 جمع
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 ( عدالت و پیشرفت24

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 آشنایی با مبانی توسعه 556

 - 32 2 آشنایی با مبانی عدالت اجتماعی 557

 - 32 2 هاي توسعه ا تصاديها و مدلنظریه 558

 - 32 2 وسعهشناسی تجامعه 559

 - 32 2 توسعه یاسيا تصاد س 560

 - 32 2 یعدالت اجتماع يهاهینظر 561

 - 32 2 توسعه استراتژي و پژوهیآینده 562

 - 32 2 مطالعات گذار 563

 - 32 2 يا تصاد يزیربرنامه 564

 - 32 2 تجارب توسعه یقيمطالعه تطب 565

 - 32 2 یعدالت اجتماع هايیهنظر یفلسف یمبان 566

 - 32 2 یعدالت اجتماع یاسالم هیبر نظر يدرآمد 567

 - 32 2 یعدالت اجتماع یابيسنجش و ارزش ش،یپا 568

 - 32 2 شرفتيپ یرانیا -یاسالم يالگو 569

 - 32 2 پيشرفت و عدالت در نوین مسائن سمينار 570

 - 32 1 مطالعه در عدالت و پيشرفت 571

 - 32 1 تپژوهش در عدالت و پيشرف 572

  544 32 جمع
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 ( حکمرانی و تنظیم مقررات25

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 مقررات ميو تنظ یحكمران ناريسم 573

 - 32 2 یحكمران یمبان 574

 - 32 2 (1) یحكمران هاينظریه 575
 (1) یحكمران هاينظریه 32 2 (2) یحكمران هاينظریه 576

 - 32 2 یحكمران يهاساختار 577

 - 32 2 (1) یحكمران يهاگونه 578
 (1) یحكمران يهاگونه 32 2 (2) یحكمران يهاگونه 579

 - 32 2 (1) یحكمران يابزارها 580

 (1) یحكمران يابزارها 32 2 (2) یحكمران يابزارها 581
 - 32 2 مقررات ميتنظ یمبان 582

 - 32 2 مقررات ميتنظ هاينظریه 583

 - 32 2 مقررات ميو تنظ یدولت تیریمد 584

 - 32 2 مقررات ميتنظ یاسيا تصاد س 585

 - 32 2 مقررات ميتنظ يابزارها 586

 - 32 2 مقررات ميتنظ یاثرسنج 587

 - 32 1 مقررات ميو تنظ یحكمران مطالعه در 588

 - 32 1 مقررات ميو تنظ یدر حكمران پژوهش 589

  544 32 جمع
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 یپژوهندهیآ( 26

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یپژوهندهیآ یمبان 590

 - 32 2 (1) یپژوهندهیآ يهاروش 591

 (1پژوهی )هاي آیندهروش 32 2 (2) یپژوهندهیآ يهاروش 592
 - 32 2 يراهبرد ينگارندهیآ 593

 - 32 2 یپژوهندهیآ يهاپروژه تیریمد ییافزامهارت كارگاه 594

 - 32 2 نيو تحل هیتجز یفيو ك یكم يو ابزارها فنون 595

 - 32 2 یپژوهندهیدر آ يگذاراستيو س يراهبرد تیریمد كاربرد 596

 - 32 2 یپژوهندهیآ یفلسف یمبان 597

 - 32 2 یپژوهندهیو آ اسالم 598
 - 32 1 یپژوهندهیدر آ مطالعه 599

 - 32 1 یپژوهندهیدر آ پژوهش 600

  352 20 جمع
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 یمردم یحکمران( 27

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 نهادمردمي غيرانتفاعی و هاسازمانحكمرانی بخش سوم،  601

 - 32 2 ي مشاركت عمومیهامدلو  هانظریه 602
 - 32 2 نظارت عمومی 603
 - 32 2 ي تعاونیهانظام 604
 - 32 2 تعاون در ایران 605

 - 32 2 هاي غيرانتفاعیسازمانمدیریت راهبردي در  606
 - 32 2 هاي غيرانتفاعیسازمانمدیریت منابع انسانی در  607
 - 32 2 نهادمردمي هاسازمانمدیریت مالی  608
 - 32 2 بنيان در جمهوري اسالمی ایرانتجربه نهادهاي مردم 609
 - 32 2 الملننيب یردولتيغ يهاسازمان تیریو مد يرهبر 610

 - 32 1 یحكمرانی مردممطالعه در  611
 - 32 1 یحكمرانی مردم پژوهش در 612

  384 22 جمع
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 ( مدیریت شهری28

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 شناسی شهريمحيط 613

 - 32 2 شناخت نظام اطالعات شهري 614
 - 32 2 ا تصاد زمين و مسكن شهري 615
 - 32 2 گردشگري شهري 616
 - 32 2 زبان تخصصی مدیریت شهري 617
 - 32 2 مبانی مدیریت شهري 618
 - 32 2 ریزي شهريمفاهيم عمومی برنامه 619
 - 32 2 توسعه پایدار و مدیریت شهري 620
 - 32 2 ي و مدیریت شهريآورتاب 621

 - 32 2 هاي شهريو روبنا ریزي و طراحی زیرساختمبانی برنامه 622

 - 32 2 ریزي راهبردي در مدیریت شهريسياستگذاري و برنامه 623

 - 32 2 شناسی شهريجامعه 624
 - 32 2 حقوق شهري آشنایی با 625

 - 32 2 هريهاي توسعه شمدیریت و راهبري تهيه و اجراي طرح 626
 - 32 2 هاي توسعه شهريارزیابی برنامه 627

 - 32 2 ونقن شهريمدیریت خدمات و حمن 628

 - 32 2 مدیریت اداري شهري 629

 - 32 2 مدیریت مالی شهري 630

 - 32 2 هاي شهر اسالمیبازشناسی ساختار كالبدي و ویژگی 631

632 
ز نگاه هاي مدیریت شهري اسالمی اها و مؤلفهشاخص

 انقالب اسالمی امامين
2 32 - 

 - 32 2 سمينار مسائن نوین مدیریت شهري 633

 - 32 1 مطالعه در مدیریت شهري 634

 - 32 1 پژوهش در مدیریت شهري 635

  736 44 جمع
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 کهاد و اختیاری دروس جداول (ج
دروس اختياري اخذ تعدادي از  عنوان كهاد  رار گرفته و یا از ميان آنهاند بهتوانتنها میگيرند و بعنوان مهاد  رار توانند بهنمیبسته دروسی كه  

 يلی لحاظ شوند.مكنياز و یا تعنوان پيشتوانند بهشود. همچنين دروس مذكور می

 ( مدیریت ارتباطات29

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 یارتباطات سازمان تیریمسائن مد 636
 - 32 2 يارتباط با مشتر تیریمد 637

 - 32 2 یعمومروابط تیریمد 638

 - 32 2 تیریمد مشاوره 639
 - 32 2 ستميانسان و س تعامن 640

 - 32 2 یسازمانانيم روابط 641

 - 32 2 یو دولت یمشاركت بخش خصوص تیریمد 642

 - 32 2 یسازمان یاجتماع تيمسئول 643

 - 32 2 الملننيروابط ب يهاهینظر 644

 - 32 2 الملننيها در حوزه بتعارض حن 645

 - 32 2 یاسيس یپلماسید 646

 - 32 2 يا تصاد یپلماسید 647

 - 32 2 یو فرهنگ یعموم یپلماسید 648
 - 32 2 ياشبكه جامعه 649

 - 32 2 یاجتماع يهاشبكه نيتحل 650

 - 32 2 نيتأم رهيزنج تیریمد 651

 - 32 2 هامانيپ  راردادها و تیریمد 652
 - 32 1 ارتباطات تیریدر مد مطالعه 653

 - 32 1 ارتباطات تیریدر مد پژوهش 654

  608 36 جمع
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 شناسی( محیط30

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 با صنعت ییكارگاه آشنا 655
 - 32 2 یعيو منابع طب ستیزطيمح سازمان، 656
 - 32 2 يفناور علم و سازمان، 657
 - 32 2 و حكومت استيس سازمان، 658
 - 32 2 یمل يهاو سازمان نهادها 659
 - 32 2 يامنطقه يهاو سازمان نهادها 660
 - 32 2 یالمللنيب يهاو سازمان نهادها 661
 - 32 2 آن يهايملن و كارگزار سازمان 662
 - 32 2 شدنیو جهان یجوامع اسالم اسالم، 663
 - 32 2 یاساس حقوق 664
 - 32 2 يادار حقوق 665
 - 32 2 یصنعت حقوق 666
 - 32 2 یمال يو  راردادها يتجار يهاشركت حقوق 667
 - 32 2 یدولت يو  راردادها یدولت يهاشركت حقوق 668
 - 32 2 یصنعت يو  راردادها یشركت حقوق 669

 - 32 2 وكاركسب حقوق 670

 - 32 2 هیبازار سرما حقوق 671

 - 32 2 یردولتيغ یبانك حقوق 672

 - 32 2 مهيب حقوق 673

 - 32 2 یاسالم یحكمران حقوق 674

 - 32 2 بخش سوم حقوق 675

 - 32 2 الملننيب حقوق 676

 - 32 2 یاسيو ا تصاد س یعموم هيمال 677

 - 32 2 یبخش عموم ا تصاد 678

 - 32 2 ا تصاد خرد نيتحل 679

 - 32 2 ا تصاد كالن نيتحل 680

 - 32 2 يو مكاتب ا تصاد دیعقا خیتار 681

 - 32 2 الملننيب یاسيس ا تصاد 682

 - 32 2 یعموم يگذاریمشخط يا تصاد نيتحل 683

 - 32 2 يسازیجهان يروندها یو بررس نقد 684

 - 32 1 یشناسطيدر مح مطالعه 685

 - 32 1 یشناسطيدر مح پژوهش 686

  1024 62 جمع
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 پژوهششناسی ( روش31

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 64 2 یكارگاه روش پژوهش كم 687

 - 64 2 یفيروش پژوهش ك كارگاه 688

 - 32 2 یبيپژوهش ترك روش 689

 - 32 2 یپژوهش اسالم يهاروش 690

 - 32 2 يريگو اندازه سنجش 691
 - 32 2 و فلسفه علم خیتار 692
 - 32 2 یعلوم اجتماع فلسفه 693
 - 32 1 یشناسدر روش مطالعه 694

 - 32 1 یشناسدر روش پژوهش 695

  352 16 جمع
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 ی خاصهاحوزه( مدیریت در 32
شده كه هاي خاص تعریفتواند در آن ورود پيدا كند، بسته دروسی با عنوان مدیریت در حوزههایی كه دانش مدیریت میبا توجه به تنوع حوزه

طور خاص و ویژه در این حوزه ورود پيدا كرده و با توجه به دروس مهاد، مسير آموزشی و پژوهشی خود را ترسيم نماید. برخی تواند بهدانشجو می

اد ایران، حوزه ، حوزه فرهنگ و معارف، حوزه هنر، حوزه  ضا، حوزه سياست، حوزه ا تصامنيتحوزه  :هاي  ابن بررسی در این بسته عبارتند ازحوزه

 اي و ... .منطقه مطالعات

 

کد 

 درس
 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 انتخابی حوزهآشنایی با مسائن  696

 - 32 2 انتخابی تاریخچه و فلسفه حوزه 697

 - 32 2 انتخابی هاي حوزهمكاتب و نظریه 698

 - 32 2 انتخابی ها و نهادهاي حوزهسازمان 699

 - 32 2 انتخابی م و حوزهاسال 700

 - 32 2 انتخابی شناسی حوزهمحيط 701

 - 32 2 انتخابی سمينار مسائن نوین در حوزه 702

 - 32 1 انتخابی مطالعه در حوزه 703

 - 32 1 انتخابی پژوهش در حوزه 704

  288 16 جمع

 

 دروس اختیاری( 33
عنوان هاي مورد نياز دانشجو، كه در برنامه لحاظ نشده، تا سقف سه درس بهی سرفصنماندن برخ حسب صالحدید استاد راهنما و در صورت با ی

 تواند آن را اخذ كند.اند كه دانشجو میدروس اختياري تعریف شده

 نیازپیش ساعت واحد عنوان درس

 - 32 2 (1)درس اختياري مدیریت 

 - 32 2 (2)درس اختياري مدیریت 

 - 32 2 (3)درس اختياري مدیریت 

  696جمع

 

 پژوهشی دورهد( 
ارشد دانشجو بایستی در ارتباط مستقیم با مهاد و کهاد دانشجو بوده و الزم است دانشجو قبل از نامه کارشناسیموضوع پایان

 نامه خود اخذ کرده باشد.نامه، حداقل یک درس مطالعه و یک درس پژوهشی کامالً مرتبط با موضوع پایاناخذ واحد پایان

 واحد نوانع

 4 ارشدنامه کارشناسیپایان

 

 



 

 

 

 

 

 فصل سوم:

 رشته یتخصص دروس سرفصل

 وستهیپ ارشدیارشناسک

 «تیریمد و یاسالم معارف»
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته دروس اصلیسرفصل 
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« دروس اصلی مدیریتبسته »

ی هااحث مطرح در بالرهه با مب ی اول  یین آشلاای ت و همچا یریدانش مد گالرر دانشلو  با مالا و و    ییت با هدف آشلاایریمد یدروس اصل  
 .ش دیم  ه و دانشو  ارا ی در دو سال اول تحص کهاد، عمدتاً -دمها  یاص  

کد 

درس
نیاز پیشساعت واحدعنوان درس 

-232ی بر دانش مدیریت و سازمان امقدمه101

-232و فرهاگی سازمان  یاسیس یشااسطیمح 102

-232ی عم می در جمه ری اسالمی ایرانگذاریمشخطقان ن و  103

-232ران یمد یبرا اقرصاد104

-232و تفکر سیارمی هاارم یسنظریه 105

-232کارآفریاین آوری و 106

-232یرانمداخالق اسالمی 107

ی بر دانش مدیریت و سازمان امقدمه232تیریمدو   سازمان یهاهینظربر  یامقدمه108

-232اسرراتژیک  تیریمدآشاایی با 109

-232و رفرار سازمانی  افراد مبانی رهبری110

-232آشاایی با مدیریت ماابع اناانی 111

-232هاپروژ وقایع و  تیریمد112

-232مدیریت ت لید و عم یات113

-232رانیمد یماا و برا یاضیر یسازمدل114

-232گیری در مدیریت تصمیم115

-248ران یمد یبرا ت صیفی و احرماالت آمار116

ران یمد یبرا احرماالتت صیفی و  آمار248آمار اسراباطی برای مدیران 117

-232ی برای مدیران مال تیریمد118
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-232حاابداری و حاابرسی در مدیریت120
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-264نگارش ع می و تعامالت مدیریری به زبان عربی 127
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101کد درس: 

السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

»دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

بر دانش مدیریت و سازمان  یا مقدمه

 : یسینام درس به انگل

Introduction to Management and Organization 

 واحد  2: تعداد واحد

ساعت 32: تعداد ساعت 

: نداردازینشیپ

: ندارد ازینهم
نوع درس:

ی جبران
ی نظر

آموزش 

یلیتکم

:یعمل

ندارد 
یعم 

ارگا ک
ه یپا

ی نظر

یعم 
اار یسم

ی الزام
ی نظر

یعم 
یسفر ع م

ی اریاخر
ی نظر

ر: یسایعم 

اهداف درس:

رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
کاد. یینو مشکو را تب سؤالآن با م ض ع،  یزله را درک نم د  و تماأمفه م مابر اند  .1
فهرست کاد. یریتع م مد نیمرأخرو  ینو سازمان را از ماظر مرقدم یریتمد یمح ر بر اند ماا و .2
.یدنما یبادو طبقه یباد، دسره سطح کشف ینترساد  درو سازمان را  یریتمد بر اند ماا و .3
نم دار نشان دهد. یقکاد و از طر یرو تفا یرو سازمان را درک کاد، تعب یریتماا و مد بر اند نظام .4
 یریت آشاا شد  باشد.ن و مدسازما یدی ک یمبا مفاه .5
 .را بشااسد هادر سازمان یریتمد یتفعال یانگرب یاص  یهاالگ ها و مدل .6
یریت ت انمادی اولیه کاب کرد  باشد.سازمان و مد یماا و اص  یودر تح  .7

شرح درس: 

. در این درس قرار است دانشو  فهمی ک ی از  ش دیم ارا ه طی دو نیماال مر الی سال اول ورود به دانشگا  و دانشکد  به دانشو   درس ینا
از سطح    م رد بحث در دانش مدیریت ت سط دانشو    ماا وبا بررسی م ارد واقعی،  ش دیمماا و و م ض ع دانش مدیریت پیدا کاد. لذا تالش  

وج د دارند نظریات و فا نی که در دانش مدیریت برای حو این ماا و    راًینهاکشف ش ند و    ی و کارگاه یبه ص رت مشارکر  خرد تا سطح کالن
. ش د ارا هبه اجمال به دانشو  

سرفصل درس: 

و سازمان  یریتله در ع م مد أله و حو ما أپرداخرن به ماو چگ نگی  ییچراچیاری،  تبیین .1
و سازمان  یریتع م مد نیمرأخرو   ینو سازمان از ماظر مرقدم یریتمد اص ی یهاهینظرو   ماا و تبیین .2
ارتباطات و ...  ی، فرهاگ سازمان ،گرو  یی، کارا ی،اثربخش یریت،مرتبط:، سازمان، مد یمبا مفاه ییآشاا .3
هاآن یایپ  یطو مح  هایژگیو   ین،ن  هایساخرار سازمانی و سازمان .4

یریتمد یاص  یفو وظا عم کردها .5
آن  یها: ان اع و روشیزیرامهبرن .6
در سازمان  ی: ساخرار و هماهاگسازماندهی .7
آن  یریتدر سازمان و مد یو ماد یاناان  یهماابع و امکانات: سرما بایج .8
یارتباطات و رهبر یزش،انگ یقدر سازمان: ازطر یو رهبر هدایت .9

آن فرایادها و ها، مدلدر سازمان: روش یابیو ارز یشپا نظارت، .10
و تح ل در سازمان  ییرتغ ن آوری، .11
ی سازمان یاتیو عم  یسازمان یراهبرد  ی،م  ی،اماطقه ی،الم  ینو سازمان در سطح ب یریتمد  ونظام ماا بیینت .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 

  

 : یبع اصلمن

1. Schermerhorn, John R. Jr and G. Bachrach (2015). Management, John Wiley Pub. 13th Ed. 

 : یمنابع فرع 

 ها )سمت(. دانشگا  یکرب ع  م اناان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو . یتریسازمان و مد یمبان(. 1395) ی ع  ان،یرضا  .1

 . تهران: نگا  دانش. تیریسازمان و مد یمبان(. 1394) رضا دیس ن،یدج ادیس .2

 ن ر. امی. تهران: دانشگا  پتیریسازمان و مد یمبان (. 1396) طاهر  ،یضیف .3

 . ی تهران: نشر ن .یعم م  تیریمد(. 1392) یمهد دیس ،یال ان .4

: مررجمان.  کمیو    اتیدر قرن ب  تیریمد  ت،یریبر مد  یا: مقدمهتیریمد(  1386)  منیادوارد فر  و   اسر نر  اچی فو    مزآرت ریجو    ویدان    برت،یگ .5
 ی.فرهاگ ی: دفرر پژوهشهای. تهراناعراب دمحمدیس ان،ییپارسا یع 

6. Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo. (2015). Fundamentals of Management: Essential 

Concepts and Applications (Global Edition). Pearson Prentice Hall. 
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 102کد درس: 

 السالم ه یعلامام صادق  دانشگاه 

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سیاسی و فرهاگی سازمان  یشااسطی مح

 : یسینام درس به انگل

Cultural and Political environment of 

Organization 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: ازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 یاسیو س  یفرهاگ  یوتح   یاسی،و س  یسازمان فرهاگ  ی،فرهاگ  یاستو س  یاسیو سازمان: فرهاگ س  یاستفرهاگ، س  یدیک   یممفاهبا   .1
 آشاا شد  باشد. و ...   ی،سازمان  ی اجرماع یتسازمان، ماؤول

 شااخت پیدا کرد  باشد.، (یو جهان  یا)ماطقه یو فرام  ی م  عرصهو سازمان در  یاست،فرهاگ، س یانابعاد روابط م نابت به .2
 را شااسایی کرد  باشد. هاسازمان یاسیو س یدر عم کرد فرهاگ یم ض عات و ماا و اص  .3
 را کاب کرد  باشد.  ماا و مرتبط با آن یوها و تح سازمان یاسیو س یفرهاگ یوتح  الزم جهت ت انمادی .4

 شرح درس: 

( هاراد. یو جهان یا)ماطقه ی )جامعه( و فرام  ی م  عرصهها در حاکم بر سازمان یکالن نظام اجرماع یط از مح  ی دو بُعد اص  یاست،فرهاگ و س
 تضرور  یامروز  یهاسازمان  یحصح   یریتمد  یبرا  یگرد  یس   آنها بر سازمان از  یراتثأو ت  یکا دو بُعد از    ینا  یانم  رابطهشااخت    یودل  ینبه هم

  یان ها به دانشو سازمان  یاسیو س  یفرهاگ  یطدر مح   یها و عااصر اص مؤلفه  ییآن است تا با شااسا  یماظ ر در پ  یندرس به هم  یندارد. ا  یاربا
روابط سازمان، فرهاگ   ی کمک کاد و در گام بعد با بررس  یسازمان  یرفرار و عم کردها  یودر تح   یاسیو س  یفرهاگ  یکردهایرو   یریکارگبه  یبرا
 یاسیو س یفرهاگ هاییافت ره ی(، اثرگذاریفرهاگ یپ ماسی)در قالب د یسازمان( و فرام  یاجرماع یتماؤول )در قالب یم  عرصهدر  یاستس و 

 . یاندباما  یانبه دانشو  را ینن  یهادر سازمان

 سرفصل درس: 

 سازمان  یوبه تح  یاسیو س یفرهاگ یکردهایرو  .1

 ها سازمان یاسیو س یو آثار فرهاگ کارکردها .2

 سازمان  یشااسو جامعه: جامعه سازمان .3

o هاو سازمان ینهاد نظریه 

o  ی رد سازمانکاثرگذار بر ساخرار و عم  ینهاد یهافرایاد 

o ی رد، ساخت و نظام اجرماعکارک: یاجرماع سازمان 

 ها سازمان یاجرماع ما ولیت .4

o آن در سازمان  یهاو مدل یاجرماع یریپذت یمائ ل نظام 

o   ی سازمان  یاجرماع یریپذت یمائ ل یارتباط یهاح ز 

o ی اجرماع یابید بازاریم جدیو مفاه یسازمان یریپذت یمائ ل 
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 و فرهاگ  سازمان .5

o یفرهاگ اجرماع اص ل 

o ی فرهاگ هایتفاوت 

o یم  یهافرهاگ  ابعاد 

 ها دولت و سازمان یاسی، س یطسازمان: مح  و  سیاست .6

 آن  یهاو فرهاگ و مدل سیاست .7

o یفرهاگ یاستو س یاسیس فرهاگ 

o ی فرهاگ یالم  ینب  روابط 

 ی و قدرت فرهاگ یاسیقدرت س ی ند: پیفرهاگ دیپ ماسی .8

o ،یفرهاگ یپ ماسید یاهداف و چگ نگ چیاری 

o یفرهاگ یالم  ینو ب یاماطقه هایسازمان 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
 

 : یمنابع اصل

 . (چاپ پانزدهم) . سمت تهران:. هاسازمان یشااسجامعه(. 1395) پ ر،ی ق  ینآر .1

 . سمت  تهران: .ها، الگ ها و کاربردهایه، نظریم: مفاهیسازمان یاجرماع یریپذیت مائ ل(.  1392) یاحمد ی مرثو ک یرضا شافع .2

3. Geert Hofstede,  Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov (2010). Cultures and 

Organizations: Software of the Mind (3rd Ed). McGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

 . (چاپ پاوم) . سمت تهران: .زاد ی. ترجمه هما زنوانیسازمان اجرماع(. 1389) روشه یگ .1

 . نشر ع متهران: . یرانو فرهاگ در ا یاستس جامعه،(. 1395) (یراسرار)و  یآزادارمک یتق .2

 . معاصر یشهنشر اند .ینتدو  یها فرایادراهکارها و  ی،وج د یها: ضرورتیفرهاگ پی ست(. 1390)یانیان حان با .3

 . الاالم( یهع)انرشارات دانشگا  امام صادق تهران: . فرهاگ و ارتباطات یاست،: تعامو سیگفرمان دیپ ماسی(. 1395یر )حان بش .4

 ی و فرهاگ ی انرشارات ع م تهران:. یرانا یاسالم یجمه ر یفرهاگ دیپ ماسی(. 1393)یری محمدرضا دهش .5

6. Carroll, Archie B.; Brown, Jill; Buchholtz, Ann K. (2017). Business & Society: Ethics, 

Sustainability & Stakeholder Management. 10th Edition. Cengage Learning. 

 
  



52 

 103کد درس: 

 السالمه یعلصادق  دانشگاه امام

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 در جمه ری اسالمی ایران  یعم م یگذار یمشخطقان ن و 

 : یسینام درس به انگل

Constitution and public policy in Islamic Republic 

of Iran 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 آشاا شد  باشد. ها سازمان یو حق ق  یقان ن یطبا مح  .1
 ، شااخت پیدا کرد  باشد.وکارکاب یالم  ینو ب ی م  عرصهها در عم کرد سازمان ی و قان ن یابعاد حق قنابت به  .2
 بدست آورد  باشد.  ی و قان ن یماا و حق ق یوو تح اولیه شااخت  الزم را جهت ت انمادی .3

 با زنویر  تقاین کش ر از قان ن اساسی تا خط مشی آشاا باشد و آثار آن بر سازمان را بر اند تح یو اولیه کاد. .4

 ماا و عم می را از سایر ماا و تشخیص داد  و تح یو اولیه داشره باشد.  .5
 ، ادار  ام ر عم می و حق ق عم می را فهم کاد.گذاری عم می مشیروابط بین خط .6

 ، مراحو آن، و انرقادات وارد بر آن را به اجمال فهم کاد.عم می یگذاریمشخط  فرایاد .7

 شرح درس: 

و ابعاد   یطمح  ینبا ا ییاز آشلاا  یررا ناگز یریتمد  رشلره  یاندانشلو   ی،الم  ینو ب یم  یو حق ق  یقان ن  یطها در مح روزافزون سلازمان  هاییتفعال
دولری   یطدر مح   یرانیا  یکارهاو ها و کالبحاکم بر سلازمان  یو قان ن یابعاد نظام حق ق  یدرس تالش دارد با معرف ینمخر ف آن نم د  اسلت. ا

  فرایادو ...( و   یاجرماع  ینتأم یمه،توارت، کار، ب ینمرتبط )ماناد ق ان  یو مقررات تخصلصل  یباالدسلر ینرا ابردا با ق ان یاندانشلو و غیر دولری،  
های مرب ط به فرایادخط مشلی گذاری و  شلااخت    اهیزمو سلپ    یدکارها آشلاا نماو ها و کالبحاکم بر سلازمان یالم  ینو ب یداخ  یگذارمقررات

ه محیط شلااسلی  نالبت ب  خ اهادیمبرای دانشلو یان عالقماد به خط مشلی گذاری و کالانی اسلت که  یامقدمه. این درس را فراهم سلازدآن 
گیرد که چگ نه از محدود  دانشلو  در این درس عالو  بر آشلاایی با عرصله عم می، فرا می حق قی آگاهی بیشلرری پیدا کااد طراحی شلد  اسلت.

گیری  وای مداخالت در این عرصه را تح یو کاد. فهم ح ز  و نح   مداخ ه حک مت در جامعه، و چگ نگی شکسازمان فراتر رود و نگا  چادرشره
 تصمیمات در ح ز  عم می، از دیگر اهداف این درس است.

 سرفصل درس: 

 ی و حق ق ی قان ن یطمح  .1
o یط مح  یهاارزش  درک 
o و مقررات مرتبط  یحق ق نظام 

 ت سعه و ب دجه یهابرنامهکالن،  یهااستیس، یاساس قان نزنویر   .2

 ک یات حق ق اساسی و حق ق عم می  .3

 ایران جمه ری اسالمیعم می در نظام  یگذاریمشخط .4
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 عم می:  یگذاریمشخط  فرایاد .5

o ها.: چرخه ت جه به ماا و، قدرت دسر رگذاری، نقش رسانهتاظیم دسر ر کار 

o تدریوی، اسکن ترکیبی.-: الگ های عقالیی، عقالیی محدود، جز ییریگمیتصم 

o های اجرای از پایین به باال، باال به پایین، و ترکیبی.سطح خیابان؛ نظریه هایاجرا: جایگا  سیاست در اجرا؛ ب روکرات 

o  .ارزشیابی و بازخ ر 

 الم  ی و ... . ، بازیگران بینیمشهای خط سیارم مشی عم می: افراد، ب روکراسی، نهادها، خرد بازیگران و محیط خط .6

 .های قدیم و جدیدگذاران؛ نظریه ؛ بایانیخ اهیترقعم می: تأثیر جابش  ی مشخط مطالعه خچهیتار .7

 و ارزشیابی برنامه  یمشخطآشاایی با تح یو  .8

 آشاایی با ک یات ق انین مادر همچ ن: .9

o قان ن خدمات کش ری 

o توارت  قان ن 
o کار قان ن 
o و...   یاجرماع ینتأم قان ن 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 ، تهران: نشر معارف. رانیا یاسالم یجمه ر یقان ن اساسآشاایی با (. 1391نظرپ ر، مهدی ) .1

مو   ش رای  یهاپژوهش. تهران: مرکز سیاست گذاری عم می در ایران فرایاد(. 1389ق ی پ ر، رحمت اهلل و ابراهیم غالمپ ر آهاگر ) .2
 اسالمی ایران.

 : یمنابع فرع 

 ، تهران: انرشارات سمت. ک یات حق ق اساسی(. 1396ویژ ، محمدرضا ) .1

 . انرشارات سمت. مشی گذاری عم میگیری سازمانی و خطتصمیم(. 1387ق ی پ ر، رحمت اهلل ) .2

ان و  ترجمه عباس ما ری  مشی.های خطمشی و زیرنظامهای خطمشی عم می: چرخهمطالعه خطهاولت؛ مایکو؛ رامش، ام.؛ پرل، آنر نی.   .3
 ابراهیم گ شن. انرشارات مهربان نشر. 

 . (چاپ چهارم) . سمت تهران:. یهحق ق بازار سرما(. 1396) ی محمد س طان .4

 .(چاپ چهارم. )سمت تهران: . یکیتوارت الکررون حق ق(. 1396) الاان یمصطف .5

 .(چاپ چهارم) .سمت تهران: . یو هار  یادب یتمالک حق ق(. 1393) سرار زرکالم .6

 . (چاپ نهم. )سمت  تهران:. هایتعاون حق ق (. 1396ی )حان حاا .7

 . (و چهارم یاتچاپ ب)  .سمت  تهران:. (یتوار یهاحق ق توارت )شرکت(. 1396اسکیای، ربیعا ) .8

 .(چاپ دهم) . سمت تهران: .الم وبینتوارت   حق ق (. 1396شیروی، عبدالحاین ) .9

10. Frank Cross and Roger Miller (2015). The Legal Environment of Business: Text and Cases 

(9th Ed). Cengage Learning. 

11. Rosemary O'Leary,  Daniel Fiorino,  Robert Durant,  Paul Weiland (1999). Managing for the 

Environment: Understanding the Legal, Organizational, and Policy Challenges. Wiley. 

12. Jay M. Shafritz, Christopher P. Borick. (2008). Introducing Public Policy. New York: 

Pearson Longman. 

13. Cairney, Paul (2012): Understanding public policy. Theories and issues. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan. 

14. Henry R. Cheeseman (2016). Legal Environment of Business: Online Commerce, Ethics, 

and Global Issues (8th Ed). Pearson. 
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 104کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اقرصاد برای مدیران 

 : یسیدرس به انگلنام 

Economics for Managers 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 د  باشد.م ج د ش ینابت به نظام اقرصاد تریع وس یاشیموهز به ب .1
 .   باشدآشاا شد یو اجرماع یاقرصاد هایید اقرصاددانان نابت به پد یوتح  ی  ش با .2

  یرمد  یک  روییش پ  هایید  پد  یومبادله، به تح   هیادر ع م اقرصاد، همچ ن تقاضا، عرضه، تعادل و هز  یاص   یماسرفاد  از مفاه  بر اند با .3
 بپردازد. 

 باشد.   کاب کرد را  یاقرصاد هاییواخبار، اطالعات و تح  یوتح فهم و  ت انایی .4

 شرح درس: 

دور  فراهم    ینرو ایناست. از ا  یرانمد  یم رد اسرفاد  در ع م اقرصاد برا  یهاو روش  یاقرصاد  یهنظر  یابزارها  فهم اولیه  یدرس در پ  ینا
 گذاری،یمتناظر به ق  یریریمد  هایگیرییمم رد اسرفاد  در تصم  یفیک  یو حر  ی کم  یهابا روش  یاقرصاد  یهنابت به ارتباط نظر  یدرک   آورند
  گیری یمتصم  هاییتم قع  یعو نقش دولت در اقرصاد خ اهد ب د. با ت جه به گارر  وس  یکاسرراتژ  یهارقابت  ی،دهاه، ساخرار بازار، سازمانیهز
 .کاال و خدمات خ اهد ب د یدیت ل یهاناظر به باگا  هاییوتح  یزو ن ی عم م گذارییاستناظر به س هاییودرس شامو تح  ینا یران،مد

 سرفصل درس: 

 اقرصاددانان ی یتح  یهاؤلفهم یع م اقرصاد و برخ یفتعر .1

 آشاایی با تاریخ و مکاتب اص ی اقرصاد .2

 یپ ل یاستو س یبانکدار ارز، پ ل، .3

 کالن اقرصادی و تح یو آنها  یهاشاخصآشاایی با  .4

 عرضه، تقاضا و تعادل .5

 مصرف کااد  یمتو شاخص ق یناخالص داخ  یدت ل .6
 یکاریت رم و ب .7
 در ب اد مدت  یرشد اقرصاد .8
 کو و عرضه کو  یتقاضا .9

 ی بادیهو سهم یمریکاررل ق .10

 سرانییاتمال .11

 و توارت آزاد  ییگراتخصص ی،ناب یتمز .12

 یمال یاستس .13
 قابت کامور .14

 هایباز یهبر نظر ی: درآمدیتعام  هاییت م قع یوتح  .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓ ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Farnham, P. G. (2014). Economics for Managers (3rd Ed). Pearson. 

 . ی. تهران: نشرن میرمقی. مررجم: ج اد پتیریاقرصاد مد(. 1394)  انیداگالس، ا .2

 : مهربان نشر مررجم: عبداله رحیم ل  بای . تهران .کاب و کار یو اسرراتژ تیریاقرصاد مد( 1393)آر ، مایکو. یبا .3

 : یمنابع فرع 

 (. چاپ هفرم)  .یتهران: نشر ن  .ارباب یدرضاترجمه حم .ع م اقرصاد ی مبان(. 1392) یگ ریگر ی ،ماک .1

2. Krugman, P., Wells, R., & Graddy, K. (2014). Essentials of Economics (3rd Ed). New York: 

Worth Publishers. 
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 105کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها و تفکر سیارمینظریه سیارم

 : یسینام درس به انگل

Systems Theory and Thinking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: دانشو  انرظار میدر انرهای این دور  از 

 ی آشاا شد  باشد.اجرماع هایید  پد یوو تح  سازیمدل یشااسبا روش .1

 آشاا شد  باشد. آن یو کاربردها هایارم س شااسییاییبا پ  .2

 آشاا شد  باشد.  آن یو کاربردها یانعامو با سازییه با شب .3

 آشاا شد  باشد. آن یو کاربردها هایباز هینظربا  .4

 آشاا شد  باشد. سازیمدلمطالعات  یاعربارساو با  .5

 شرح درس: 

 ش دیم یدرس سع ینآن است. در ا  یکاربرد هاییوو تح   یارمبا مفه م س یمقطع کارشااس یاندانشو   یهک   ییدرس، آشاا ینا  یهدف اص 
در سلطح کالن   یالرمسل  یومرفاوت تح   یو با ابزارها یادنما یوو تح   سلازیمدلرا   هایالرمدرس سل  ینبر اناد بعد از گذراندن ا یانتا دانشلو 

 یانهدر را ییرا به صل رت ابردا  هایکبر اناد تکا یاندانشلو   یخ اهد ب د به نح  یاندانشلو  یدرس ت انمادسلاز  ینا یاصل  هدفآشلاا باشلاد.  
از سلطح مالا و کالن انرخاب  یزن ی و م ردکاو خ اهاد ب د مالا یربا آن درگ  یاد در آ یانکه دانشلو   یمالا و کالن یتماه  یواجرا کااد. به دل

داد  شلد   یشلرریب  یتاهم  یکیو تکا یکاربرد  یهاصلرف نظر شلد  و به جابه  یکتئ ر صلرفاً  یهااز جابه  ی در ط ل تدر  ینچااند. همشلد 
 است.

 سرفصل درس: 

 آشاایی با مفه م مدل، چرایی اسرفاد  از مدل )کاررل و طراحی(، نقاط ضعف و ق ت .1

 RAو  SSM، VSM ،ISM ،FCMهای تحقیق در عم یات نرم شامو: مدل .2

 پژوهیسازی در تح یو ماا و جهانی و آیاد  و شبیه سازیمدلشااسی روش .3

 های باز و باره( ها )تفاوت سیارمشااسی سیارم پ یایی  سازیمدل .4

 سازی های شبیه کارهای بررسی روایی مدلرا  .5
 ، نقاط اهرمیریتأخسیارمی: پ یایی، بازخ ر، ساخرارمادی، آشاایی با فاکر رهای اص ی تفکر  .6

 های دیاامیکیسیارم  سازیمدل  فرایاد .7

 های اجرماعیشبکه سازی عامو بایانشبیه  .8

 نظریه بازی .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓  ✓  
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 : یمنابع اصل

1. Sokolowski, J. A., & Banks, C. M. (2009). Modeling and simulation for analyzing global 

events. John Wiley & Sons. 

 مررجم: عادل آذر و حامد فالح تفری. تهران: دانشگا  امام صادق ع یه الاالم. تفکر سیارمی.. (1395) مدوز، دن ال اچ.  .2

 مررجم: عادل آذر و سعید جهانیان. تهران: سمت.  ع م مدیریت.تحقق تفکر سیارمی: دانش و کاش در (. 1396میاورز، جان ) .3

 : یمنابع فرع 

1. Morecroft, J. D. (2015). Strategic modelling and business dynamics: a feedback systems 

approach. John Wiley & Sons. 

2. Sterman, J. D. J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a 

complex world. 

3. Williams, T. (2008). Management science in practice. Wiley. 

4. Miller, J., & Page, S. (2007). Complex adaptive system. An introduction to computational 

models of social life. 

5. Pidd, M. (1996). Tools for thinking. Modelling in management science. 
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 106کد درس: 

 السالمه یعلصادق  دانشگاه امام

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ن آوری و کارآفریای 

 : یسینام درس به انگل

Innovation and Entrepreneurship 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 ت آن یتق  یارهاکت و راهیمفه م خالقبا  ییآشاا .1

 آشاایی با مفه م ن آوری و راهکارهای ارتقای آن .2

 ن آوری فهم زنویر  و شبکه  .3

 ی حامی ن آوری الم  بینو نهادهای م ی و  هاسازمانآشاایی با  .4

 آشاایی با جایگا  کارآفریای در رشد اقرصاد و سرمایه اجرماعی .5

 کارآفرین  یهاعرصهان اع الگ های کارآفریای و  .6

 ه اان و قهرمانان ت سعی ارآفرکات کت و شیم فق یهاداسران با  آشاایی .7

 شرح درس: 

محیطی سلازمانها، الگ های سلاری پاسلخگ ی نیازهای بازار خدمت رسلانی    یهایدگیچ یپارآفریای و ن آوری اسلت و به سلبب عصلر اخیر، عصلر ک
جدید ت لید و پیشلرفت را به روی افراد و ج امع بگشلاید که   یهاپاور   ت اندیمو کالب و کار نیالراد. از این رو ت جه به ن آوری و کارآفریای  

شلد  تاکا ن شلااخره شلد  و الگ های م فق به دانشلو   ارا ها مفاهیم اولیه خالقیت، ن آوری و کارآفریای راهکارهای  الزم اسلت ضلمن آشلاایی ب
ی درگیر با این م ضل ع آشلاا باشلد تا الم  بینشل ند. به عالو  الزم اسلت دانشلو  با روند جهانی این م ضل ع و نهادها و سلازمانهای م ی و   ارا ه

 آنها در تق یت روحیه ن آوری و کارآفریای فردی و م ی بهر  ماد ش د. یهاتیرفظدر آیاد  بر اند از 

 سرفصل درس: 

 و تح ل در سازمان  ییرتغ ن آوری، .1

 ن آوری و خ ق ارزش .2

 ان اع ن آوری  .3

 ن آوری  فرایاد .4

 ن آوری باز  .5

 ماهیت کارآفریای  .6

 کارآفریای و کاب و کارهای ک چک .7

 کارآفریای اجرماعی .8

 ی ایارآفرکد  یو انرخاب ا ی ان ساو کام یابیارز .9
 ار کاب و کبا چارچ ب طرح  آشاایی .10
 ، ارتباطات و.. یمال  تیریمد ت ماابع،یری، مدیارگروهک: یای ارآفرک یهامهارتبا  آشاایی .11

 ها و فضای کاب و کار دانش بایان اسرارتاپ  .12

 اقرصاد مقاومری و کارآفریای دانش بایان  .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓ ✓ ✓ - 
  

 : یبع اصلمن

 ی. تهران: انرشارات سمت. کشاورز نیحا ی: ع مررجم .یایو کارآفر ین آور (.1396) رریپ ،دراکر .1

 : یمنابع فرع 

 .انرشارات آم خره. تهران: عطافر د ی: حممررجم . ین آور(. 1395) اداراجانیگ و  یوای، و مبویتر  یگرو راجر  ،نیمارت .1

 . فر، ج اد ن ری، کامران باقریمررجم: مرضیه رسرمی، سیاوش م کی. مدیریت ن آوری( 1394)  جان باتو  تید، ج  .2

 . تهران: انرشارات آریاناق م.راد انیرضا را: مررجم. ن آفریای(. 1396) آدام ،گرانت .3
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 107کد درس: 

 السالمه یعلصادق  دانشگاه امام

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیران  یاخالق اسالم

 : یسینام درس به انگل

Managers Islamic Ethics 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 با جایگا  اخالق در رفرار فردی و گروهی و سازمانی آشاا ش د. .1

 اخالقی در مااصب اداری و کاب و کار آشاا ش د افعالبا مفه م ثابت ب دن اص ل اخالقی و اقرضایی ب دن  .2

 برخی اص ل اخالقی مهم در کاب و کار را بشااسد و بدانها گرایش یابد تا در عمو به آنها پای باد باشد.  .3

 مشه ر به اخالق در کاب و کار را بداند.  یهانگا روندهای مهم و  .4

 درس:  شرح

است شرعی که زمیاه ساز   یافهیوظو هم  ادیآفریمزندگی زیباد  است اما در کاب و کار هم آراسرگی    یهاعرصهاخالق پاادید  در همه 
اعرماد مردم و مطب ع شلدن فضلای کالب و کار برای افراد شل د. اگرچه م ضل ع اخالق به نح  عم می م رد ت جه ب د  و هالت و در کاار 

حکام هم ار  را  برند  کاش فردی و اجرماعی اسلت اما الزم اسلت در عرصله مدیریت و کالب و کار نیز با دقت بیشلرری م رد اعرقادات و ا
کاربردی اخالقی اسلت که   یهاآم ز ت جه قرار گیرد. این درس هم به دنبال بررسلی مکاتب اسلت که نگاهی فراخالقی اسلت و هم به دنبال  

 کاب و کار و ادار  ش د. یهاطیح مم جب بهب د رفرار دانشو  در 

 سرفصل درس: 

 مدیریتمکاتب اخالقی و اخالق در  .1

 فضایو و رذا و اخالقی برای کارکاان .2

 فضا و و رذا و اخالقی برای مدیران و کارگزاران  .3

 آراسرگی در اندیشه  .4

 آراسرگی در گفرار  .5

 آراسرگی در عمو .6

 معرفی، نقد و بررسی قان ن طالیی اخالق  .7

 برخی مفاهیم م رد نیاز مدیران مروری بر  .8

o  صداقت 

o انصاف 

o زهد 

o  ت کو 

o رضا 

o امانت داری 
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o  وفای به عهد 

o آخرت باوری و دوری از دنیا گرایی 

o  کار و تالش 

o م اسات 

o  ایثار 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓  ✓ - 

  

 : یمنابع اصل

 . سازان ظه ر امام عصر )عج(  اهی: انرشارات زمناشر. تهران: اخالق کاب و کار( 1397)محم د  ی،ارماد یمحمد .1

:  تهرانی.  اخالق اسالم  یهاارزش  کردیحاکم بر کاب و کار با رو   یبر اص ل اخالق  یدرآمد  (.1396)  صحت  دیسع  و   مژد   ان،یچرخ .2
 .ییدانشگا  عالمه طباطبا

 . تهران: انرشارات امام عصر.  می تکریم ارباب رج عمبانی دیای و ع(. 1396ایراندوست، محمدحاین ) .3

 . رانی. تهران: سازمان ت سعه توارت ادر کاب و کار تیم فق یبرا یاخالق یاخالق در توارت رهام دها(. 1387محمد ) ،یع م .4

 : یمنابع فرع 

شریفی. قم: انرشارات م ساه آم زشی و  ، تحقیق و نگارش احمدحاین نقد و بررسی مکاتب اخالقی(.  1384مصباح یزدی، محمدتقی ) .1
 تحقیقاتی امام خمیای. 

 . تهران: انرشارات ل ح محف ظ. یاحرفه اخالق  .(1397م ک، هادی ) .2

 . تهران: انرشارات موا ن. یاحرفهاخالق (. 1390فرامرز قرام کی، احد ) .3

 تهران: انرشارات آسمان خیال. . مررجم: حمید  بحریای. درآمدی جدید به ف افه اخالق(. 1387) یهرگاا ر،  .4

 . الاالم هیمررجم: عادل آذر و محمدحان خاکباززاد . تهران: انرشارات دانشگا  امام صادق ع  اخالق کاب و کار.( 1395اندرو ) ر،ی یگ .5

 ی. تهران: انرشارات سپید.ذوالفقار دای: و مررجم. اخالق در توارت (. 1392ی )جان س ،ماکا ل .6
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 108کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سازمان و مدیریت  یها هینظر بر  یا مقدمه

 : یسینام درس به انگل

Introduction to Management and Organization 

Theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

دانش امقلدمله:  ازی نشیپ بر  ی 

 مدیریت و سازمان

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 ه سازمان را بشااسد. یاثرگذار در نظر یم اص یمفاه .1
 اد.ک و یتح  یمخر ف نظر یهارا بر اساس چارچ ب ی بر اند م ض عات سازمان .2
 اد. ک کت را دریریدانش مد یهار ح ز یه سازمان و ساین نظریارتباط ب .3
 ه سازمان را بشااسد. یو نقش آنها در ت سعه نظر یپردازان اص هینظر .4

 شرح درس: 

ن  یت اخرصار و در عیه رعاکرو است  نیش ند. از همیات سازمان آشاا میم و نظریان در آن با مفاهیه دانشو کاست    ین درسین درس اولیا
ات سازمان خ اهاد یدر نظر  یاجمال  یریان سیابردا دانشو ن ماظ ر، در  یاد. به همکیدا میم مرب طه ضرورت پیانرقال مفاه  یبرا  یحال سادگ

 تر م رد بحث قرار خ اهد گرفت.ی یتفص ی که سازمان به شینظر یدی کم یداشت و پ  از آن مفاه

 سرفصل درس: 

 ه سازمان یبا نظر ییآشاا .1
o سازمان  یساخرار و طراح 
o ی فااور 
o ی فرهاگ سازمان 
o  ی ط و اسرراتژیمح 
o  اررلکقدرت تعارض و 
o یسازمان یریادگیر و یی، تغین آور 

 در فهم سازمان  یاربردکم یات و مفاهیبا نظر ییآشاا .2
o اخریاربردکم  یمفاه ب رو ی:  مشارک،  یراسکار،  همکاررل،  و  حیارکت  تصمیرکشر  یمرانک،  انعطافیریگمی،  ، یریپذ، 

 افعان و ... یه ذیچرخه عمر سازمان، نظر یها، مدلیسازیجهان
o ار و ... ک یرو ین فرایاده ی، نظریه نهادی، نظریه ساخراردهیها، نظرارمیه سیمبادله، نظراه یه هزیات: نظرینظر 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

 دانایی فرد و سیدمهدی ال انی. تهران: انرشارات صفار. . مررجمان: حان تئ ری سازمان: ساخرار و طرح سازمانی(. 1392رابیاز، اسریفن ) .1

 فرهاگی. یهاپژوهش . مررجمان: ع ی پارسا یان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفرر تئ ری و طراحی سازمان (. 1392. )آلدفت، ریچارد  .2

 . تهران: انرشارات سمت. مبانی سازمان و مدیریت(. 1392رضاییان، ع ی ) .3

 : یمنابع فرع 

1. Cunliffe, A. L. (2008). Organization Theory. London, UK: Sage Pub. 

2. Luhman, J. T., & Cunliffe, A. L. (2013). Key Concepts in Organization Theory. London: 

SAGE. 
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 109کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 نام درس به فارسی: 

 ک یاسرراتژ  تیر یبا مد ییآشاا

 نام درس به انگلیسی: 

Essentials of Strategic Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 

 عم ی
 کارگا 

 پایه 
 نظری 

 عم ی
 سمیاار 

 الزامی 
 نظری 

 عم ی
 سفر ع می

 اخریاری 
 نظری 

 سایر:  عم ی

 اهداف درس:

 و انرخاب آن؛ یو دل یکت اسرراتژیریرد دوگانه در مدیکرو  آشاایی با .1
 ی اسرراتژ برنامه ریزیبا  ییآشاا .2

 ی اسرراتژ  یات اجرایبا عم  ییآشاا .3

 یک اررل اسرراتژ ک یهاشااخت نظام  .4

 الم و بینی دولری، عم می و هاسازمانآشاایی با اسرراتژی در  .5

 هاسازمانر یط و سایسبز در تعامو با مح  یاسرراتژ یریار گکب .6

 شرح درس: 

وکارها  کاب  طیامروز  مح   اکهیح ز  است. با ت جه به ا  نیبا ا  انیدانشو   ییگام اشاا  نیاول  کیاسرراتژ   تیریمد  فرایاد  یو اجزا  میشااخت مفاه

 dual  یراهبرد  تیریدوگانه مد  کردیدرس با ت جه به رو   نیبرخ ردار است. ا  ییاز شراب باال  یطیمح   راتییب د  و تغ  یایبشیقابو پ  ریغ

perspective    گر،ید  یکاد و از س   دایشد  شااخت پ  یزیو از قبو برنامه ر  یزیتو    کردیرو به    رند یادگیس ،    کیارا ه خ اهد شد. و تا از  
  ن ی. ابردیباال م   ی طیمح   یهاپاسخ به چالش  یدر لحظه و برا  یراهبرد   یهایزیش ند ( که مهارت را در طرح ر  دارین ظه ر )پد  کردیبه رو 

  ی و آزم ن آن برا  کی اسرراتژ  تی ریمد  فرایاد. ضرورت دارد با ت جه به شااخت  ش دیارا ه م  انیدانشو   یبرا یو کاربرد  یاهیدرس به ص رت پا
افزود    دیداد  ش د. با  قی تطب  انیدانشو   یهاافره یشد  و با    یبررس  زین  یم رد  یهامطالعه  ،ینظر  میسازمان، در کاار مفاه  ایوکار  کاب   کی

به عا ان    یاست. اسرراتژ  یالزم و ضرور  تیریمد  انیج دانش  یتمام  یبرا  کی اسرراتژ  تیر یو مد  یاسرراتژ  یاریبا چ  هیولو ا  یعم م  ییآشاا
اقدام   ایکه قصد مطالعه    یوج د داشره و لذا هر شخص   یریریدر هر سازمان و مد  رد،یگیکه در ط ل زمان شکو م  هامیاز تصم  یاموم عه

  ی تمام   یبرا  یبه ص رت عم م  کی اسرراتژ  تیریبا مد  ییراسرا درس آشاا  نیداشره باشد. در ا  ییمهم آشاا   رصهع  نیبا ا  دیرا دارد با  تیریمد
  تیریمد  یاریچ  ،یاسرراتژ   شهیو ر  خچهیتار  ، یاسرراتژ  یاریبا چ  ییآشاا  دیبا  یدرس عم م  نیبرگزار خ اهد شد. در ا  تیریمد  انیدانشو 
 .ردیقرار گ نییم رد تب  کیاتژ اسرر تیریمخر ف مد یو کاربردها کیاسرراتژ 

 سرفصل درس: 

 ( ن ظه ر) یفیو ت ص یزیرد تو یکمفه م اسرراتژی از نگا  رو  .1
 یک ت اسرراتژیریدر مد یاص  یهاشااخت ح ز   .2

 ی و تو یزی فیرد ت صیکرو  یهاهیبر نظر یمرور .3

 ط یم مح یف و مفاهیتعار .4

 .   و صاعت و ...یان و بازار، تح یمشررت، شااخت یم فق یاتیالن، ع امو حکط ی، مح یرقابر طیمح ) یکط اسرراتژ یمح  یشااخت ابزارها .5

 ها تیو ماابع و قاب یتح  .6

 ر  ارزش و نظام ارزش در سازمان یو زنو یتح  .7
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 یمح ر یهایارگیها و شاتین ماابع، قاب ی ند بیشااخت پ  .8

 طیمرااسب با ماابع و مح  یاسرراتژ ییایپ  یبررس .9

 ت صیفیی و زیتو  هایردیکت بر اساس رو یو اهداف و مأم ریتح  .10

 و شرکت  ارکاب و کدر سطح  یکاسرراتژ یهااه یو گزیتح  .11

 ی اسرراتژ یابیارزش .12

 یفیاز نگا  ت ص یکر اسرراتژ یشااخت ما .13

 ی و ماابع اناان ک، م ض عات سبیساخرار سازمان .14

 یک اررل برنامه اسرراتژکاجرا و  .15

 ی داریسبز و پا یاسرراتژ .16

 یک رات اسرراتژ یی ت تغیریمد .17

 یک اسرراتژ یرهبر .18

 یای ارآفرک یاسرراتژ .19

 ی ر انرفاعیو غ یدر بخش دولر یاسرراتژ .20

 الم و بیندر سطح  یاسرراتژ .21

 ارکو ابک یار و اسرراتژکاب و کن مدل یتعامو ب .22

 یک ت اسرراتژیریدر مد یو مطالعات م ردی   تح یش .23

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژ  آزم ن نهایی  ترم میان ارزشیابی مارمر

 ✓ ✓ ✓ 

  

 اصلی: بع من

1. Lynch, Richard L. (2015). Strategic management (7th edition). Harlow England, New 

York: Pearson. 

 منابع فرعی: 

1. ( هانگر  دی ید  و جی  تام   اسرراتژیک(.  1386وی ن،  دفرر  مبانی مدیریت  تهران:  ایزدی، سیدمحمداعرابی.  داود   یهاپژوهش . مررجم: 
 فرهاگی.

2. ( کان ل  دیانا  و  جانران  اسرراتژیک (.  1390ساترلاد،  ک یدی مدیریت  امام مفاهیم  دانشگا   تهران:  و محمدتق ی.  . مررجم: مهدی مشفق 
 . ( الاالم یه)عصادق
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 110کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 رفرار سازمانی و افراد ری رهب  مبانی

 : یسینام درس به انگل

Fundamentals of People Leadership and 

Organizational Behavior 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: ازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 سط ح در سازمان آشاا شد  باشد. یرخرد و تفاوت آن با سا یوسطح تح با  .1
 ها آشاا شد  باشد. سازمان یریتآنها در مد یکاربردها یزمخر ف آن و ن یهاو ح ز   یدانش روانشااس با .2
 در سه سطح فرد، گرو  و سازمان آشاا شد  باشد. ی ماا و ح ز  رفرار سازمان با .3
 .افراد در سازمان آشاا شد  باشد یودر تح  یرهاها و مرغساز  یم،مفاه ینمهمرر با .4

 شرح درس: 

  ین . در اباشدیم رد مطالعه آن، اناان و ماا و مرب ط به آن م   یشد  است که م ض ع اص    ینتک   یاتی از موم عه نظر  ی،دانش رفرار سازمان
ها اناان ب د  و سطح  اما مح ر تمام بحث  گیرد،ی دانش، اناان و ماا و مرب ط به آن در سه سطح فرد، گرو  و سازمان م رد ت جه قرار م

 هاییانبا  یریت،خرد سازمان و مد  یومطرح در سطح تح با ماا و    ییش د تا دانشو  ضمن آشاایدرس تالش م  ینخرد مدنظر است. در ا  یوتح 
 . یدرا مرور نما یدانش رفرار سازمان

 سرفصل درس: 

 یسازمان یریتمخر ف آن به عرصه دانش مد یهایشو گرا یورود مباحث روانشااس یربا س ییآشاا .1
 یریتدانش مد یانو اثرات آن بر جر  یروابط اناان  نهضت .2
 )فرد، گرو  و سازمان(  یرفرار اناان یوگانه تح سه سط ح .3

 ی در سطح فرد ی با ماا و رفرار سازمان آشاایی .4

o  ادراک 

o شخصیت 

o  انگیزش 
 ی در سطح گروه ی با ماا و رفرار سازمان آشاایی .5

o   تیم و گرو 

o  پ یایی گرو 
 ی در سطح سازمان ی با ماا و رفرار سازمان آشاایی .6
 ید جد یایآن در دن یبا ماا و تعامو اناان با کار و الگ ها آشاایی .7
 افراد  یزشینظام انگ یریگو شکو یتهدف و شخص یاز،ن تعامو .8

 یدر قالب گرو ، قدرت و رهبر کار .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .یرکبیرباد. تهران: امعالقه ی. ترجمه ع یکاربرد ماابع اناان -یرفرار سازمان یریتمد(. 1392پال و کاث بالنچارد ) ی،هرس .1

 .یفرهاگ یهاپژوهش . تهران: دفرر یاعراب  دمحمدیس ان،ییپارسا ی . مررجمان: ع یرفرار سازمان  یمبان(. 1398)  نیاسر از،یراب .2

 : یمنابع فرع 

 . تهران: انرشارات سمت. مبانی رفرار سازمانی (. 1391رضاییان، ع ی ) .1

2.  Drafke, Michael W. (2009). The Human Side of Organizations (10th Ed). Upper Saddle 

River N.J.: Pearson/Prentice Hall. 
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 111کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 آشاایی با مدیریت ماابع اناانی 

 : یسینام درس به انگل

Introduction to Human Resource Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 مدیریت ماابع اناانی در سازمان آشاا ش د. فرایادبا  .1

 را بشااسد.  ی ت ماابع اناانیریالن اثرگذار بر مدکط یمح  یهایژگیو  .2

 ش ر ارا ه دهد.ک یت ماابع اناانیریو مد  یاناان  سرمایهاز  یمشخص یبادبر اند دسره  .3
 د. بشااس ی  کرا به ص رت  ی ت ماابع اناانیریم ج د در مد یهاها و مدلهیم، رو یمفاه .4
 ص دهد.یرا تشخ  یت ماابع اناانیر یمخر ف در مد یهایشااسگ نه .5

 شرح درس: 

ن درس با  ین ح ز  در حال انوام است. ایدر ا  ی اد، مطالعات فراوانکیم   یها بازت سازمانیدر م فق  یه ماابع اناانک  یت نقشیبا ت جه به اهم
ر در ح ز   یادامه ما  یآنها برا  یسازو آماد   یت ماابع اناانیریالن مدکم  یمفاهت با  یریو مد  یان رشره معارف اسالمیدانشو   ییهدف آشاا

  ی ت ماابع اناان یریاربرد مدکو پر    یدی کم  یبر مفاه  یاجمال  ین درس، مروریو، در این دلیشد  است. به هم  یطراح  یت ماابع اناانیریمد
 .اادکدا ین ح ز  پیمرتبط با ا میهمااسب از مفا کیان دریش د دانشو یص رت خ اهد گرفت و تالش م

 سرفصل درس: 

 ی ت ماابع اناانیریمد تاریخچه با ییآشاا .1
 ی ت ماابع اناانیر یمد یردهاکارکاهداف و  .2
 ی ماابع اناان یکاسرراتژ یزیربرنامه .3
 و مشاغو یه و تح یار و توزکان یت جریریمد .4
 ت انرخاب و اسرخدامیریمد .5
 اان از سازمان ک ارک ییت جدایریمد .6

 ردکت عم یریو مد یابیارز .7
 اانکارکآم زش و ت سعه  .8
 یشرفت شغ یر پ یت مایریمد .9

 ت جبران خدماتیریمد .10
 ایت پاداش و مزایریمد .11

 مدیریت ماابع اناانی در سطح م ی  .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2016). Managing Human Resources. 

2. Mathis, Robert L., John H. Jackson, Sean Valentine, and Patricia A. Meglich. (2017). 

Human Resource Management. 

 : یمنابع فرع 

 ران: انرشارات سمت. . تهمدیریت ماابع اناانی(. 1391سعادت، اسفادیار ) .1

 فرهاگی. یهاپژوهش، مررجمان: ع ی پارساییان و سیدمحمد اعرابی. تهران: نشر مبانی مدیریت ماابع اناانی(. 1389)دس ر، گری  .2
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 112کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها پروژ مدیریت وقایع و 

 : یسینام درس به انگل

Events and Projects Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 کاد. ارا هتعریف دقیقی از پروژ  و تعریف پروژ   .1

 مدیریت و راهبردی پروژ  را بشااسد.  یهاک ی تکا .2

 ان اع وقایع را بشااسد و راهکارهای مدیریت بهر  ور وقایع را به اجمال بداند. .3

 شرح درس: 

جاری، غیرتکراری و ماحصر   یهاتیفعالبرخالف  یاپروژ   یهاتیفعالم اجه هاراد.  یاپروژ و مدیران با دو دسره فعالیت جاری و  هاسازمان
طراحی شد  است. در این درس دانشو  با ماهیت پروژ ، مدیریت پروژ  و ان اع   ییهاروشفا ن و  هاآنور د که برای مدیریت بهر بفرد هارا

آشاا   پروژ   وقاج  یع وقا  یریتمد  فرایاد  .ش دیمسط ح مدیریت  کاررل  م  یع هت  آن  اص یو حو  که هدف  بازگرداندن س  یباشد  و    یارمآن 
طب ی سرو  حالت  به  کمرر  یعیها  رو   ینبا  بر  ک تا    یاثر  در  کار  و  م  ینترکاب  ممکن  مدیزمان  از    یدادرو   یا  یع وقا  یریتباشد.  اسرفاد   با 
 یهایت فعال  یدادهام اجهه با رو   یو هماهاگ  یزیر. روند برنامهداردبزرگ    یدادهایت رو یریو مد  یایبیش در پ  یپروژ  سع  یریتمد  یهایک تکا

ب دجه  یمرا ع نق   یهایهماهاگ  یابی، مکان  یزی،ربرنامه  ی،بادشامو  و  م  یحمو  شامو  را   ... مدیو  وس  یع وقا  یریتش د.  از    یعیگارر  
 یع وقا  یریتمد  فرایاد  یداد،و رو   یع وقا  یمدرس ضمن مرور مفاه  ینش د. در ایاد را شامو م یدپ  از وق ع رو   یهایابیتا ارز  یهاول  یهایزیربرنامه
 . ش دیم یحتشر

 سرفصل درس: 

 تعریف پروژ ، مدیریت پروژ ، رهبری پروژ   .1

 ان اع وقایع و مدیریت وقایع .2

 پروژ  مح ر  یهاسازمان .3

 هاپروژ کالن  .4

 فا ن مدیریت پروژ   .5

 آشاایی با اسرانداردهای جهانی مدیریت پروژ   .6

o PMBOK 

o PRINCE 

 آشاایی با نرم افزارهای مدیریت پروژ   .7

o Microsoft Project Management 

o Primavera 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 تهران: انرشارات ترمه مدیریت پروژ .(. 1398سبز  پرور، موید ) .1

 . تهران: انرشارات سمت. رهبری پروژ (. 1386گ درزی، غالمرضا ) .2

 .یسرشت. تهران: دفرر پژوهش فرهاگ ی زی. ترجمه داود اخاص یدادهایمراسم و رو  تیریمد(. 1396واکر، جان آر ) .3
 . تهران: انرشارات ترمه. یو راح ه م ک یرزا ی. ترجمه روزبه مژ یو  یدادهایرو  ی و طراح تیریمد(. 1393داگ )  س،یمر .4

5. Dowson, R., & Bassett, D. (2015). Event Planning and Management: A Practical 

Handbook for PR and Events Professionals. Kogan Page Publishers. 

6. Jones, M. (2009). Sustainable Event Management: A Practical Guide. London and New 

York: Routledge. 

 : یمنابع فرع 

 .ق م انای. تهران: انرشارات آرانیرخشاند ه من و  انیدرخشان یهاد ترجمه. پروژ  تیریمد(. 1397)  یگر یمار ،یدف .1

 ق م.  انای. تهران: آریادهم دیو فرش یمیابراه یو مهد ی اتیب ی. ترجمه لPMbok( 1394)  پروژ تیر یدانش مد کر یپ  یراهاما .2

3. Hanya Pielichaty, Georgiana Els, Ian Reed, Vanessa Mawer (2016). Events Project 

Management. (1st Edition). Routledge. 

4. Shone, Anton (2010). Successful event management: a practical handbook. Cengage 

Learning. 
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 113کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت ت لید و عم یات 

 : یسینام درس به انگل

Production and Operations Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 آشاایی با جایگا  ت لید و عم یات در موم عه مدیریت و سازمان  .1
 های صاعری، خدماتی و عم می عم یات در ان اع سازمانآشاایی با ماا و مشررک ح ز   .2
 آشاایی با م ض عات اص ی ح ز  مدیریت عم یات  .3
 ح ز  ت لید و عم یات یهاک یتکاابزارها و  آشاایی با .4

 شرح درس: 

. پردازدیم ازمان  این درس که برای عم م دانشو یان رشره مدیریت در نظر گرفره شد  است، به معرفی جایگا  و ماا و ح ز  عم یات در س
ابعاد م ض ع عم یات در سازمانهای مخر ف ت لیدی، خدماتی و عم می و تأکید بر مشررکات ماا و ح ز  عم یات در این   معرفی گارر  و 

های مح ری ت لید و عم یات، ان اع فعالیت  یهایاسرراتژو    هام یپاراداها مح ر م ض عات این درس است. در این چارچ ب ضمن معرفی  سازمان
جایابی و اسرقرار سیارم عم یاتی و طراحی و برنامه ریزی عم یات م رد ت جه است. اندازی یک سیارم عم یاتی شامو طراحی محص ل، در را  

و   هاپروژ ها، م اد،  و کاررل م ج دی   اندازی با تأکید بر بهب د و ت سعه، نگهداری سیارم عم یاتی و مدیریتهای پ  از را  همچاین فعالیت 
. در همه م ض عات ت جه به مح رهای ک یدی و معرفی ک یت ابزارها و تکایکها برای کاب آشاایی ک ی با داماه مباحث ش دیمکیفیت معرفی  

 .ش دیم م رد ت جه است و تفصیو هر مبحث به درس یا ماژول تخصصی م ک ل 

 سرفصل درس: 

 مخر ف آن یهاح ز  جایگا  ت لید و عم یات در مدیریت و  .1
 از ماا و ح ز  ت لید و عم یات یانم نه .2

 وظایف مدیریت ت لید و عم یات  .3

 تفاوت کاال و خدمات  .4

 های ت لیدی فرایادان اع  .5

 ت لید و مقایاه آنها )انب  ، ناب، چابک و ...(  یهام یپارادامعرفی  .6

 ت لید و عم یات یهای اسرراتژ .7
 طراحی محص ل )کاالها و خدمات(  .8

 بیای تقاضاپیش  .9

 مطالعه کار )کارساوی و زمانااوی(   .10

 مکان یابی سیارم عم یاتی  .11
 طراحی اسرقرار )چیدمان(   .12

 اوریاوری ت لید: انرخاب و مدیریت فافا  .13
 زمانبادی ت لید ریزی و برنامه  .14
 ریزی م ادمدیریت م ج دی و برنامه یهاارم یس  .15
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 نگهداری و قاب یت اطمیاان سیارم .16

 وری کارکاان و مدیران بهر   .17

 مدیریت کیفیت   .18
 ریزی و مدیریت پروژ  برنامه  .19
 تحقیق و ت سعه و ن آوری  .20

 مدیریت زنویر  تأمین  .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . 1394، آوای شروین، مدیریت ت لید و عم یاتمرقی، هاید .  .1

 . 1393، انرشارات سمت، مدیریت ت لید و عم یاتکاظمی، سید عباس، کاایی ماع د.  .2

 .1394، انرشارات دانشگا  تهران، مدیریت ت لید و عم یات ن ینجعفرنژاد، احمد.  .3

4. Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones, Robert Johnston  (2014). Operations Management. 

Pearson; 7th Edition. 

 : یمنابع فرع 

 تمی فیروز آبادی، ناشر: نص. ، مررجم: ع ی خامدیریت عم یات. (1394) وی یام اسری نا ن .1

 ، کراب دانشگاهی.عم یاتد و  مدیریت ت لی. (1392) عالم تبریز، اکبر، سبحانی فرد، یاسر .2

)ر .3 گراهام کالرک  جانار ن،  ارا ه خدمت  (.1392ابرت  بهب د  پمدیریت عم یات خدمات،  نگا  ، مررجم: عباس رضا ی  ادری، عادل آذر، 
 دانش.

4. Stevenson, W. J. (2015). Operations management (12th Ed.). New York: McGraw-

Hill/Irwin. 
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 114کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ماا و برای مدیران  ریاضی سازیمدل

 : یسینام درس به انگل

Mathematical Modeling for Managers 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: ازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 ، شااخت پیدا کرد  باشد.هامدل یراز سا یاضیر یهامدل ییزها و تمان اع مدلنابت به  .1
 ، شااخت پیدا کرد  باشد.هاآن یریو نح   بکارگ یاتدر عم  یقتحق یهاان اع مدلنابت به  .2
 یات، آشاا شد  باشد.در عم  یقماا و تحق یوها در تح و کاربرد آن یر چاد مرغ یاضیاتبا ر .3
 یری را کاب کرد  باشد.گیمآن در ماا و تصم یریو بکارگ یاضیر سازیلمدمهارت  .4
 یات، افزایش یافره باشد. در عم  یقتحق یهامدل یریساخت و بکارگوی در ت ان  .5
 پیدا کرد  باشد. و حو( یساز)مدل یخط یزیربا برنامه یکام  آشاایی .6
 یمپ ک ، شااخت پیدا کرد  باشد.س یرمالگ ر یتبا مح ر یاضیر یهاحو مدل یهایرم الگ رنابت به  .7
آشاا شد   (یابیگرد، مکانفروشاد  دور   یه،سرما یبادب دجه  ی،پشرک له یص،)حمو و نقو، تخصیات در عم  یقخاص تحق یهابا مدل .8

 باشد. 

 شرح درس: 

 ی خط یزیردر ح ز  برنامه سازیمدل  یمطالب اص  یاضی،ر سازیمدلبر  یدبا تأک ،سازیمدل مدل و  یاص  یمدرس ضمن مرور مفاه یندر ا
نم د  و   یینتب  یاضیرا به ص رت ر  یو اقرصاد  یریریمد  یبر اناد ماا و واقع  یریتمد  یانش د تا دانشو یم  یانب  یحعدد صح   یزیرو برنامه

  یر  چاد مرغ  یاضیاتبا ر  ییدرس، آشاا  یندر ا  یاضیدانش ر  یت. با ت جه به اهمیادنما  یدارا پ   یاهج اب به یاضیاتع م ر  االیب  یهایتبا قاب 
 .استمطمح نظر  ،یر مرغچاد یواقع و ماا یسازیاهو به یکاربرد یاضیاتورود به ر یازنیشبه عا ان پ

 سرفصل درس: 

 یاضی ر یسازو مدل یسازمدل و ان اع آن، مدل یفتعار .1

 یات در عم  یقتحق یهاتط ر مدل یرس تبیین .2
 یاضی ر یسازمراحو مدل  تشریح .3
 یخط یزیربرنامه یهاویژگی .4
 نظر شد  یدتود یمپ ک و س یپم ک س یرمالگ ر  تشریح .5
 یت حااس  یوتح  تشریح .6
 یصحمو و نقو و تخص یهامدل .7
 یح عدد صح  یهامدل  تشریح .8
 آنگا  -اگر یق اعد ماطق سازیمدل .9

 ی کاربرد یکردبا رو  یهسرما یبادو ب دجه یپشرک له  یهامدل  تشریح .10
 گرد و ان اع آن فروشاد  دور   مائ ه .11
 و ان اع آن  یابیمکان مائ ه .12
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 (یی)ساوش کارا هاداد   یپ شش یومدل تح  تشریح .13
 های باز یمااقشات در قالب تئ ر یوماا و تح  سازیمدلبا  آشاایی .14

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  ی الزام یاندانشو  یگمز، مر ب و ...( برا یاگ ،مرب طه )ل یافزارهادرس با نرم ینانوام پروژ  در احات: یت ض

 : یمنابع اصل

 . سمت تهران:  .یاضیر یسازلمد، ( 1396) محمدرضا مهرگان، .1

2. Fox, William P. (2018). Mathematical Modeling for Business Analytics. Taylor and 

Francis. 

 : یمنابع فرع 

 سمت. تهران:  .: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطییاتدر عم  یقتحق (.1394) عادل ،آذر .1
 ی. نشر نتهران:  . 2، ج آن یو کاربردها ی عم م یاضیاتر (.1394ین )محمدحا ی،پ رکاظم .2

 . دانشگاهینشر تهران:  .آن یو کاربردها  یخط یزیربرنامه یاتی:پژوهش عم  (.1395) محمدرضا مهرگان، .3
4. Hamdy A.Taha (2017). Operations Research: An Introduction (10th Ed). Pearson Inc. 

5. Hillier.F & Liberman.J.G. (2001) Introduction to Operations Research (7th Ed). McGraw-

Hill. 

  



76 

 115کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گیری در مدیریت تصمیم

 : یسینام درس به انگل

Decision Making 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 آشاا شد  باشد.  سازیمدلو  گیرییمتصم یهاول یمبا مفاه .1

 یریت آشاا شد  باشد.با ان اع ماا و ع م مد .2

 ی آشاا شد  باشد.بادرتبه  هاییکبا ان اع تکا .3

 آشاا شد  باشد. لهأبه ما یساخرارده هاییک از تکا یبا برخ .4

 گیری آشاا شد  باشد.یمتصم هاییک و کاربرد آن در تکا یفاز یهبا نظر .5

 شرح درس: 

الا و را بشلااسلاد، ان اع م  یدبا یاندرس دانشلو  یناسلت. در ا یبادو رتبه  گیرییمله تصلمأبا مال   یاندانشلو   ییدرس آشلاا ینا یهدف اصل 
 .یادمااسب را انرخاب و اجرا نما یکآن تکا یداد  و برا  یصله را تشخ أبر اناد ن ع ما

 سرفصل درس: 

 ( یو اسر ار یریپذیمتعم ، ییروا یایی،)پا سازیمدل یهاول یممفاهآشاایی با  .1

 سازیمدل یهاول یممفاه یوتح  هاییک با ان ا ع تکا آشاایی .2

 (یو ماا و ساخرارده یاه)ماا و انرخاب بهیریت با ان اع ماا و دانش مد آشاایی .3

اجرا  آشاایی .4 تکا  یو  ت افق  هاییک ان اع  دسره  یمتصم  یجدول   ,SAW, TOPSIS, ELECTRE, LA)؛  آن  هاییبادو 

LINMAP, PROMETHE, BERNARDO) است.  یرپذم ارد باال در اکاو امکان یک هر  اجرای؛ 

 Super Decisionبا  یی( و آشااAHP) یس ا ه مراتب یوتح  فرایاد یو اجرا آشاایی .5

 Super Decisionبا  یی( و آشااANPشبکه ) یوتح  فرایادبا  آشاایی .6

 آن در اکاو ی( و اجراISM,DEMTAEL,FCMبه مااله ) یساخرارده هاییک با تکا آشاایی .7

 (گیرییم تصم هاییک کاربرد آن در تکا  ی،فاز هاییاتعم  ی،)اعداد فاز گیرییم تصم هاییک و کاربرد آن در تکا  یفاز یهبا نظر آشاایی .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش
✓  ✓   

 منابع: 

 . نگا  دانش(MADM یکرد)رو  یکاربرد یریگ یمتصم(. 1392) .یزاد ، ع رجبآذر، عادل.  .1

 ی.صاعر یریت. سازمان مدمائ ه( یساخرارده یکردهاینرم )رو  یاتدر عم  یقتحق(. 1395) فرزانه.  ی،عادل. خاروان آذر، .2
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 116کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 برای مدیران  و احرماالت یف ی ت ص آمار 

 : یسینام درس به انگل

Descriptive Statistics and probability for 

Managers 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 48: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 یریت آشاا شد  باشد.آمار و احرماالت در مد یگا با مفه م و جا .1
 آشاا شد  باشد.  آمار و احرماالت یهاول یمبا مفاه .2
 را کاب کرد  باشد. آنها یوو تح  یآمار یهامحاسبه شاخص ت انایی .3
 آشاا شد  باشد. و تابع احرمال یتصادف یربا مفه م مرغ .4

 شرح درس: 

  یه اول  یممفاه  یدرس ضمن معرف  یندر ا   ی،و هم در عرصه کاربرد  یقو روش تحق  یریریمد  یهاعرصه پژوهش  آمار هم در   یگا با ت جه به جا
در  یهپا  یممفاه  یبا معرف  ینها م رد ت جه است. همچا شاخص   ینا یحصح   یوفهم و تح   یفی،در آمار ت ص   یآمار یهامحاسبه شاخص  ی  و ش

دروس،   یردر سا  یآمار   هاییع کاربرد ت ز   یازن  یشضمن فراهم شدن پ  ی،آمار  هاییع تابع احرمال و ان اع ت ز  ی،ر تصادفیح ز  احرماالت، مرغ
 . ش دیارا ه م یآمار یوو تح  یمقدمات ورود به ح ز  آمار اسراباط

 سرفصل درس: 

 یریتآمار در ح ز  ع م و عمو مد یگا جا .1
 یریت اسرفاد  از آمار در ح ز  مد یهاو چالش هایت ظرف .2
 )جامعه، نم نه، ...(  یآمار یهاول یممفاه یفتعر .3
 ( یکآمار ناپارامرر یک،آمار پارامرر ی،آمار اسراباط یفی،ع م آمار )آمار ت ص یاص  یهاشاخه یمعرف .4
 ( یدگیکش ی،چ لگ ی،پراکادگ ی،مرکز ی)شاخصها یآمار یهامحاسبه و کاربرد شاخص ی  ش یمعرف .5
 ی آمار یهاداد  یبادو طبقه یآورجمع  یهاروش .6
 یآمار یدر قالب ان اع نم دارها یآمار یهاداد   یهادس  یفت ص .7
 مفه م احرمال  .8
 نم نه و ...(  یفضا یشامد،پ ی،آمار یشدر احرماالت )آزما یاساس یممفاه یفتعر .9

 شمارش ینق ان .10

 احرماالت یناز ق ان یبرخ .11
 یز و قاعد  ب یاحرمال شرط .12
 و ان اع آن یتصادف یرمفه م مرغ .13
 ی چگالمفه م تابع احرمال و تابع  .14
 ( یف ق هادس ی،پ آس ن، هادس ،یاچادجم ه ،یادوجم ه ی،برن ل یکا اخت،تابع احرمال گااره و ان اع آن ) یمعرف .15
 نرمال و ...(   یی،نما یکا اخت،و ان اع آن ) ی سرهتابع احرمال پ یمعرف .16
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 تابع احرمال نرمال و نرمال اسراندارد یمعرف .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 .ج د اول، انرشارات سمت ،یریتآمار و کاربرد آن در مد (. 01395 ماص ر ، یمؤماآذر، عادل و  .1
انرشارات دانشگا     یاء،ترجمه محمد صالح اول  ،یریتو ع م مد  یاحرمال و آمار در مهادس(.  1391)  یداگالس م نرگمر  یاز،. هایو   ی یامو  .2

 یزد.

 : یمنابع فرع 

1. Levin, R. I., & Rubin, D. S. (1998). Statistics for management. Upper Saddle River, N.J: 

Prentice Hall. 
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 117کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 طی برای مدیران اسراباآمار  

 : یسینام درس به انگل

Inferential Statistics for Managers 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 48: تعداد ساعت 

ت صلللیفی و  آمللار: ازی  نشیپ

 رانیمد یبرا احرماالت

 ندارد : ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 ی آشاا شد  باشد.آمار اسراباط یگا با مفه م و جا .1
 آشاا شد  باشد.  آن یهاو روش یریگنم نهبا  .2
 آشاا شد  باشد. حو هر ماأله یروش مااسب برا یصتشخ  یی و ت انا ینتخم یبا تئ ر .3
 آشاا شد  باشد.  هاو کاربرد آن یکناپارامرر یهابا روش .4
 اشد.ی آشاا شد  بزمان هاییسر یوو تح  یایبیش پ یهابا ان اع روش .5

 شرح درس: 

ا   ین . تخمردیگیمم رد ت جه قرار    یمخر ف آمار اسراباط  یهاعرصهآن،    یو ان اع روشها  یآمار  یرینم نه گ  ی درس پ  از معرف  یندر 
ک چک از جم ه   یهانم نهها در  شاخص  ینبزرگ و اسراباط ا   یها نم نهدر    یان و وار  یتنابت م فق  یانگین،شامو م  یآمار  یهاشاخص
اخذ شد  م رد ت جه است.    یهانم نهها در دو جامعه بر اساس  شاخص  ینا  یاهمقا  ی چگ نگ  ین. همچاتدرس اس  ینا  یاص   یمح رها
درس است.   ینا  یاص   یمح رها  یگراز د   یکناپارامرر  یهانرمال در قالب روش  یرغ  یع ت ز  یاو    یننامع  یع با ت ز  یدر ج امع  یآمار  یآزم نها

 .ش دیمپرداخره   یایب یشپ یهاروش نیترمهماز  یو برخ یزمان هاییسر یوبه تح  راًینها

 سرفصل درس: 

 آن یهاو ان اع روش یریگنم نه .1
 یری نم نه گ یهاع یت ز .2
 بر اساس نم نه  یآمار یهاشاخص تخمین .3
 دو جامعه یآمار یهاشاخص یایتخم مقایاه .4
 انداز  نم نه تعیین .5
 یفرض آمار آزم ن .6
 یان وار تح یو .7
 ی ساد  و همبارگ یخط رگرسی ن .8
 یرخطیچادگانه و غ رگرسی ن .9

 یریت دو در مد-یآزم ن کا کاربردهای .10
 یک ناپارامرر یهاروش .11

 یای ب یشپ یو مدلها یزمان یهایسر تح یو .12
 ی آمار یبا نرم افزارها آشاایی .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  ✓  
 

 : یمنابع اصل

 .متج د دوم، انرشارات س ،یریتآمار و کاربرد آن در مد (.1395) ماص ر، ، یمؤماآذر، عادل و  .1
انرشارات دانشگا   یا،ترجمه محمد صالح اول یریت،و ع م مد  یاحرمال و آمار در مهادس(. 1391) ی،داگالس م نرگمر یاز،. هایو  وی یام .2

 یزد.

 :یمنبع فرع 

1. Levin, R. I., & Rubin, D. S. (1998). Statistics for management. Upper Saddle River, N.J: 

Prentice Hall. 
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 118کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 « دروس اصلی مدیریت» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت مالی برای مدیران 

 : یسینام درس به انگل

Financial management for managers 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: ین دور  از دانشو  انرظار میا یدر انرها
 آشاا ش د. یان نظام مالکبا نقش و ار .1
 را بشااسد.  ی مال یان اع بازارها .2
 آشاا ش د. یمال ینهادها یردهاکارکبا نقش و  .3
 آشاا ش د.  یمال یف و ان اع ابزارهایبا تعر .4
 اد. ک کمخر ف را در یهاسازماندر  یت مالیریمد یردهاکارکان آن با کو ار یارتباط نظام مال .5
 رد.یبخش خص صی را فراگ یهام ساهک یات جایگا  و نقش مدیریت مالی در  .6
 رد.یرا فراگ یبخش تعاون یهام ساهک یات جایگا  و نقش مدیریت مالی در  .7
 رد.یرا فراگ یبخش عم م  یهام ساهک یات جایگا  و نقش مدیریت مالی در  .8

 شرح درس: 

ش مدیریت مالی آشاایی بیشرری . هر چقدر مدیران با دانش دیممحا ب    ی مدیریری هر سازمان  یهاح ز مدیریت مالی یکی از مهمررین  
د با  ی، باهاسازمانداخو  ی م ض عات و ماا و مال  یریادگیاز به یران عالو  بر نی. مدکاادیم را اتخاذ  یترمااسبداشره باشاد، تصمیمات 

مخر ف به   یهاسازماندر  ی ت مالیریان آن آشاا ش ند. در این درس تالش خ اهد شد تا ک یاتی از نظام مالی و نقش مدکو ار  ینظام مال 
،  یمال  یات بازارهای کو دانشو  با    ش دیمح داد   یت ض  با تاکید بر رویکرد اسالمی  یبر نظام مال   یامقدمهدانشو یان ارا ه ش د. در ابردا  

ارا ه   ی و دولر ی ، تعاونیبخش خص ص یهام ساهدر  ی ت مالیریگا  و نقش مدیات جای کآشاا خ اهد شد. سپ   ی مال ینهادها و ابزارها
 خ اهد شد. 

 سرفصل درس: 

 بر نظام مالی  یامقدمه .1
o  تعریف نظام مالی 
o نقش نظام مالی در اقرصاد 
o  ارکان نظام مالی 

 بر بازارهای مالی  یامقدمه .2
o  تعریف و نقش بازارهای مالی 
o  ان اع بازارهای مالی 

 بر نهادهای مالی  یامقدمه .3
o  تعریف و نقش نهادهای مالی 
o  نهادهای مالی ان اع 

 بر ابزارهای مالی  یامقدمه .4
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o  تعریف و نقش ابزارهای مالی 
o  ان اع ابزارهای مالی 

 بخش خص صی یهام ساهک یات جایگا  و نقش مدیریت مالی در  .5
o  بخش خص صی یهام ساه تعریف 
o  بخش خص صی یهام ساهک یات تح یو وضعیت مالی 
o  بخش خص صی یهام ساه مالی و هزیاه آن در  نیتأمک یات 
o  بخش خص صی  یهام ساه در  یاه یسرماک یات ب دجه بادی 
o  بخش خص صی  یهام ساه تقایم س د در  یهااستیسو  هاروشک یات 
o  بخش خص صی  یهام ساه مدیریت سرمایه در گردش در 
o  و ...  .   

 ونی بخش تعا یهام ساهک یات جایگا  و نقش مدیریت مالی در  .6

o  بخش تعاونی  یهام ساه تعریف 
o  بخش تعاونی  یهام ساهک یات تح یو وضعیت مالی 
o  بخش تعاونی  یهام ساه مالی و هزیاه آن در  نیتأمک یات 
o  بخش تعاونی  یهام ساه سرمایه گذاری پیشاهادی در  یهاپروژ انرخاب  یهاروشک یات 
o  بخش تعاونی  یهام ساه تقایم ماافع در  یهااستیسو  هاروشک یات 
o  بخش تعاونی  یهام ساهک یات برنامه ریزی مالی ک تا  مدت در 
o  و ...   . 

 بخش عم می  یهام ساهک یات جایگا  و نقش مدیریت مالی در  .7

o  بخش عم می  یهام ساه تعریف 
o  بخش عم می  یهام ساه ک یات مدیریت درآمدهای 
o  بخش عم می  یهام ساه یهایبدهک یات مدیریت مخارج، کا رات و 

o  بخش عم می  یهام ساهک یات تح یو وضعیت مالی و گزارشگری مالی 

o  بخش دولری  یهام ساه سرمایه گذاری پیشاهادی در  یهاپروژ  پذیرش  یهاروشک یات 

o  بخش دولری  یهام ساهک یات برنامه ریزی مالی ک تا  مدت در 

o  و ...   . 

 مروری بر مباحث مالی اسالمی  .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 
 

✓  
 

 : یمنابع اصل

 . تهران: پ یان. مدیریت مالی در ایران (. 1395) صادقی شریف، سید جالل. فدایی نژاد، محمد اسماعیو. نی چی، ما م .1
 ، بر ل. تهران: سازمان حاابرسی. ی. مررجم: زارعمالی بخش عم میمدیریت (. 1392) اسیبرگمن، آندر .2

 : فرعیمنابع 

 .، قم: پژوهشگا  فرهاگ و اندیشه اسالمیبازار سرمایه اسالمی . (1392) م س یان، عباس .1

 . تهران: پژوهشکد  پ لی و بانکی. بانکداری اسالمی(. 1393) م س یان، عباس. میامی، حاین .2
 گان. ی. تهران: پای تعاون یهاشرکت در   یت مال یریمد(. 1384) جیقات، آم زش و ترو یمعاونت تحقوزارت تعاون،  .3

4. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate 

Finance. New York: McGraw-Hill/Irwin. 
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 119کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اطالعاتی یها ارمی سمدیریت دانش و 

 : یسینام درس به انگل

Knowledge management and Information 

Systems 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 در سازمان آشاا شد  باشد. دیریت دانشمبا مفه م  .1

   باشد.آشاا شد ی اطالعات یارمسبا ان اع  .2
 فهمید  باشد. را  یاطالعات هاییارمان اع س یان م تفاوت .3
   باشد.در ک یداپ ییآشاا یاطالعات هاییارماز س یاص ل یراز اسرفاد  غ یناش یسازمان یهایبآس با .4
 .قرار دهد یوو تح  یهرا در عمو م رد توز یادار یهامارقر در سازمان یاطالعات هاییارماز س ییهانم نهبر اند  .5

 شرح درس: 

شد    یطراحو مدیریت ماابع اطالعاتی سازمان   یاطالعات هاییارم س مدیریت دانش و  با یریترشره مد یاندانشو  ییدرس با هدف آشاا ینا
 یارمبا س  ییخ اهد خ رد. آشاا  یددرس ک   ین ا  یقاطالعات از طر  یفااور   یریتبا ماژول مد  یاننشو دا  ین ا  یهو اول  ی اجمال  ییاست. در واقع، آشاا

 .خ اهد شد ارا هدر این درس  سازماندر ادار   یکان اع مرص ر از آن و کاربرد هرفااوری اطالعات و ارتباطات و  ی، اطالعات

 سرفصل درس: 

 ی و جامعه اطالعات  یاطالعات یارماطالعات، س یمفه م فااور یفتعر .1
 ی اطالعات هاییارم س ان اع .2
 ی بر ه ش سازمان یمبرا یاطالعات یهاارم یس .3
 یاطالعات یارمس یکدهاد   یوتشک اجزاء .4

 کیکاب و کار الکررون .5

 دانش  تیریمد .6

 اطالعات یفااور یهاپروژ   تیریمد .7

 ی ماابع اطالعات تیریمد .8

 کاب و کار یه شماد .9
 با عم کرد آنها ییو آشاا یرانی ا یهادر سازمان یاطالعات یارماز چاد س بازدید .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

  ✓ ✓ 
 

 : یمنابع اصل
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 امروز.  رانیتهران: مد دانش در سازمان. تیریمد(. 1394) یابطح  نیدحایعادل و س ،یص  ات .1
. تهران: انرشارات  یمررجم: احمد سردار  طرح، ت سعه و اجرا(.  ،ینظر  ی)مبان   تیریمد  ی اطالعات  یهاارم یس(.  1398اس )   یج ادکار، دب  .2

 .سمت

 : یمنابع فرع 

 .. تهران: نشرکرابدارهارساختیو ز میدانش مفاه تیریمد(. 1386زاد ، محمد ) حان .1

 . کرابدار  نشر . تهران:  یمحاا  دیمررجم: حم و کاربردها.  میاطالعات و ارتباطات: مفاه  یفااور.  ( 1396)الودن    ی پ  نیو ج  ی الودن، کات س .2
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 120کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ت یر یدر مد یو حاابرس یحاابدار

 : یسیانگلنام درس به 

Accounting and Auditing in Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 با تعریف حاابداری و جایگا  آن آشاا ش د.  .1
 حاابداری را فرا گیرد.  یهاهیرو اص ل، مفروضات و  .2

 با معادله اساسی حاابداری آشاا ش د. .3

 با مدارک اساسی حاابداری و نح   ثبت رویدادهای مالی در آنها آشاا ش د. .4

 حاابداری آشاا ش د.با چرخه  .5

 ماهیت حاابرسی را فراگرفره و تفاوت آن با حاابداری را تشخیص دهد. .6

 حاابرس آشاا ش د. یهاگزارشحاابرس و  یهاتیمائ لبا اهداف و  .7

 شرح درس: 

ت یریمد  یینقش پاسخگ . این مهم به  ش دیم محا ب    ی ت در هر سازمانیریاز ابعاد مهم مد  یکی  هاآنو نظارت بر    یمال  یثبت و گزارشگر
  ی ح، به م قع و ماصفانه آماد  ش ند، اعرماد عم م یصح  یمال یهاگزارشه ک ی ن در ص رتی. همچارساند یم یارینفعان سازمان،  یدر مقابو ذ

  ی م حاابداریاهان با مفین درس دانشو ی. در اگرددیم سازمان    یت اجرماعیش مشروعین م ض ع باعث افزایه اکافره  یش  یافزا  هاگزارشن  یبه ا
خدمات    یو وج د ین درس با دالیان در ا ین دانشو ی. همچاش ندیمآشاا    یر یم گیه اطالعات س دماد جهت تصمیدر ته  یو نقش حاابدار

 . ش ندیمآشاا  هاآنحاابرسان و گزارش  یهات یمائ ل، اهداف، یاان دهیو اطم یحاابرس

 سرفصل درس: 

 حاابداری  یهاشاخهتعریف حاابداری، سیارم حاابداری، اسرفاد  کاادگان از اطالعات مالی،  .1
 حاابداری  یهاهیرو اص ل، مفروضات و  .2

معادله حاابداری، آثار رویدادهای مالی بر معادله حاابداری، افرراح حااب، ق اعد بدهکار و بارانکار کردن و ثبت رویدادهای مالی در   .3
 هاحااب 

 تهیه تراز آزمایشی  و  هاآن مدارک اساسی حاابداری: برگه یا ساد حاابداری، دفرر روزنامه، دفرر کو، دفرر معین، ثبت در  .4

 مراحو حاابداری در ط ل دور  مالی، مراحو حاابداری در پایان دور  مالی  چرخه حاابداری: .5

 ترازنامه، س د و زیان، جریان وج   نقد( ) یمالت ضیح مخرصر ان اع ص رت  .6

 ماهیت حاابرسی و تفاوت آن با حاابداری، ان اع حاابرسی، ان اع حاابرسان، نهادهای ناظر بر حرفه حاابرسی در ایران .7

 حاابرس  یهات یمائ لاهداف و  .8

 گزارش حاابرس: گزارش تعدیو نشد  حاابرس، تعدیو اظهارنظر حاابرس، اهمیت و ...  .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

 . ، تهران: ترمهمالی(حاابداری برای مدیران )حاابداری و گزارشگری (. 1394) آراییالدین، م کنظام .1

 . تهران: سازمان حاابرسی ،(1اص ل حاابداری )ج د  .(1396) آراییالدین، م کمدد، نظاممصطفی، ع ی .2

 . تهران: سازمان حاابرسی ،(1ج د  ) یحاابرساص ل . (1393ناصر )رفیعی، افاانه. حمیدی، الهام. مکارم،  .3

 : یمنابع فرع 

 تهران: نص  .(1مبانی حاابداری مالی )ج د  (، 1396) دیحمحقیقت،  ، احمد.بدری .1
 : کی مرثتهران . (1حاابرسی: بر اساس اسرانداردهای حاابرسی ایران )ج د  ،(1395فاطمه ) ،عباس. دادبه ،وفادار .2
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 121کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 آشاایی با مدیریت بازاریابی 

 : یسینام درس به انگل

An Introduction to Marketing Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می

 آن  یو گارر  مفه م  یابیبازار تیریمد یدیک  میو مفاه یبا مبان ییآشاا .1

 آن  یاتیعم  یو اجرا یابیبازار فرایاد شااخت .2

 هادر سازمان یاب یبازار هاینم نه برنامه ویدر فهم و تح  انیدانشو  یت انمادساز .3

 شرح درس: 

 ینشااخت. ا  یمشرر  یتکاب رضا  یعای آن    ین ن   یبه معاا  یدب که با  ی،و فروشادگ  یغاتتب   یعایآن    گذشره  یرا نه به معاا  یابی امروز  بازار
آشاا سازد. در گام نخات،   یابی بازار یریتو مد  یابیبازار طهیحدر  یقیرا با م ض عات مرا ع، گاررد  و عم یانآن است تا دانشو  یدرس در پ
  یکپارچه برنامه یهو تا ته ش دیوع مشر یانمشرر  هایو خ اسره  یازهابازار، ن ییکه از شااسا ش ندیآشاا م یابیبازار  یریتمد  فرایادبا  دانشو یان

خ د    یان، ن پای. گرچه ایابدیم   یانسازمان پا  ی و کاب مافعت از آنها برا  یانمشرر  یبا خ ق ارزش برا  یتو در نها  کادیم  یداادامه پ  یابیبازار
ب ادمدت با مشرر  یوادو ا  یابیبازار  فرایادشروع مودد    یاست برا  یآغاز   یابی بازار  فرایادمراحو    همهدرس با    یندر ا  یان. دانشو یانروابط 
اخرصاص  زاریابی، از آنوا که امروز  مفه م با ین. همچاش ند یهر م ض ع م تریقورود به مباحث عم آماد آشاا شد  و  ی و اجمال یص رت ک ّبه

 هاییتها و جذاباسرفاد  کرد، فرصت   نیز...    و   باورها  اطالعات،   ها،سازمان  ها،، مکاناشخاص  یآن را برا  ت انیبه کاالها و خدمات ندارد و م 
 یهاو شرکت  هاسازماندر    یابیبازار  هایوج د دارد. اسرفاد  از مثال   یاندانشو   یس   از  یابیمفه م بازار  یادگیری  ت سعه  یبرا  یت جهقابو

 . یدنما یو( تکمCase Study)  یآم زش آن را به شکو م ردکاو  ت اندیفهم بهرر درس م یبرا ی و جهان ی م ّ یابیدر سطح بازار یرانیا

 سرفصل درس: 

 یابی بازار یریتمد فرایادمفه م و  .1

 یان مشرر یبرا یایآفرو ارزش ارزش .2

 کاادگانبازار و مصرف شااخت .3

 یو صاعر  شخصی کاادگانمصرف رفرار .4

 یابیبازار آمیخره .5

o محص ل 

o  یمتق 

o یع ت ز 

o یشبرد پ 

 ی و جهان   الم  یینب بازاریابی .6

 یابی در بازار یاجرماع یت لئو ما یاخالق اص ل .7

 ی و خارج یداخ  هایشرکت یابی مرتبط با بازار هایو نم نه هام ردکاوی .8
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ - 

  

 : یمنابع اصل

 . تهران: سازمان سمت یابیبازار تیریمد(.  1397) وهیع   یمیو محمدرضا کر  یمیو اب القاسم ابراه اریشهر ،یزیعز .1

2. Kotler, P. & Keller, K. L. (2015). Marketing Management (15th Ed.). Upper Saddle River, 

New Jersey: Pearson Education, Inc. 

3. Baines, P., Fill, C., Rosengren S., & Antonetti, P. (2017). Fundamentals of Marketing. 

Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

 . الاالمیهع دانشگا  امام صادقتهران:  .پ ریاص  ینحاو ک شازاد  یدع ی س ترجمه .وکارکاب  یدیک  یممفاه(. 1388ورن ن، مارک ) .1

 یف.انرشارات شر تهران: . یراندر بازار ا  یابیبازار هایتکایک (. 1394محمدیان، محم د، و باغچی، حاین ) .2

 . سمت تهران:  .یابی بازار یریتمد(. 1395روسرا، احمد، ون س، داور، و ابراهیمی، عبدالحمید ) .3

 . ترمهتهران:  .بازاریابی در ایراننکره کاربردی  200یرانی: ا بازاریابی(. 1391محمدیان، محم د ) .4

5. Marshall, G. W. & Johnston, M. W. (2015). Marketing Management (2nd  Ed.). New York: 

McGraw-Hill Education. 

6. Kotler, P. (2003). Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs to 

Know. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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 122کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی ز یر ب دجهت سعه و  ی زیر برنامه

 : یسینام درس به انگل

Development planning and Budgeting 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود با م ارد زیر آشاا شد  باشد:ین دور  از دانشو  انرظار میا یانرهادر 
 ت سعه یهابرنامهمفه م برنامه ت سعه و ابعاد   .1

 ی در تاظیم برنامه ت سعه کش رهاالم  بین مؤثری و نهادهای الم  بینروندهای  .2

 جهانی ت سعه و حکمرانی ب سی ه شاخص یهاشاخص .3

 هاضعفو  هاق تبو و بعد از انقالب اسالمی، ت سعه در ایران ق یهابرنامه .4

 برنامه ن یای در کش ر و نقدهای وارد  به آن  فرایاد .5

 ب دجه ریزی کش ر و جداول ب دجه کش ر فرایادفهم اجمالی  .6

 شرح درس: 

آنها از ح ز    یابیو ارزش ویتح  ،یالزم است در طراح نیهاراد؛ باابرا یعم م یهاو برنامه هایمشاز خط یت سعه در واقع ن ع خاص یهابرنامه
  ی مرا ع  یها و ابزارهاروش  ،ینظر  یهاچارچ ب  ،یدو ح ز ، مبان   ن یها بهر  برد. هر کدام از ابرنامه  یابیو ارزش  یمشخط  ویتح   یهارشره 

 کردیبا رو  شرریدرس ب نیرو ا نیگرفت؛ از هم یا پها رآن یعم م  یگذاریمشدر دروس مرب طه در باره خط ت انیم  ازیدارند که در ص رت ن
 یهاو مهارت  هاافتیاز ابزارها، ره  یاموم عه  ی ارا ه شد  و هدف از آن معرف  شرفتیح ز  ت سعه و پ  انیدانشو   یو کاربرد  یاجمال  ییآشاا
 ت سعه است. یمداخالت انوام شد  در راسرا یاب یو ارزش  یطراح و،یتح  ،ییت سعه به ماظ ر شااسا اتیاسرفاد  در ادب دم ر

  ی زمان یهاباز   یو برا ش دیشد  حک مت شااخره م یطراح یهابرنامه  یاتیکش رها به عا ان ظه ر عم  یزیرب دجه در نظام برنامههمچاین 
درون ساد ب دجه جارو  کرد.   دیرا با  اتیعم   دانیکش ر در م   کی   یهایمشخط   نی. باابراادیآی دو ساله به نگارش در م  ای  کی مخر ف، مثالً  

ب دجه آن قدر   یاسیس  تیدارد. ماه  ی اسیکامالً س  یریکه ماه  ی در حال  ش د، یم  د ید  یامر فا  کیکه ب دجه معم الً به عا ان    است  ی در حال  نیا
ب دجه و طرح    میبا مفاه  ییالو  بر آشاادرس، ع  نیا  در   .دانادیماافع نم  میو تقا  هایخ اهجز سهم  یزیب دجه را چ  ی پررنگ است که برخ

  ی ق یدر خالل مطالعات تطب  ش دیم  ی سع  نی. همچاردیگیقرار م  یب دجه هم م رد واکاو   یرفایو غ  یاسیابعاد س  ،یزیرب دجه  یهاهیها و نظرمدل
 ارا ه ش د.  یبر عدالت اجرماع کش رب دجه  یاز نقش و اثرگذار ی یکش ر، تح  یزیرب دجه  یهاب یو آس یفع  تیوضع ی و بررس

 سرفصل درس: 

 رانیت سعه در ا یهابرنامه ریس .1

 رانیت سعه در ا یهابرنامه یهاو ضعف هاق ت .2

 ت سعه یزیربرنامه یهاعااصر و م لفه .3

 (یاناان دار،یپا ،یمخر ف به ت سعه )اقرصاد یکردهایرو  .4

 یزیرمخر ف در برنامه یکردهایرو  .5

 آن تیریبا چرخه برنامه و پروژ  در مداخالت ت سعه و مد ییآشاا .6

 مح ر( یخروج مح ر؛فرایاد) ت سعه یهابرنامه یابیارزش یهامدل .7

 برنامه در مداخالت ت سعه  یابیو ارز  یطراح ،ییشااسا .8
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 برنامه در مداخالت ت سعه هینظر/یماطق یهامدل .9

 ب دجه  میمفاه  .10

 دوگانه ب دجه تیماه  .11

 رانیا یاسالم یدر جمه ر یرسم یزیرب دجه فرایاد  .12

 یزیرب دجه یهاهیو نظر هامدل  .13

 یزیردر ب دجه یقیتطب  مطالعات  .14

 رانیا یاسالم یدر جمه ر یزیرب دجه فرایاد یهاو چالش  ماا و  .15

 یاز ماظر عدالت اجرماع یزیرب دجه فرایادب دجه و   ویتح   .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 برنامه ت سعه نیق ان .1

 ق انین ب دجه سالیانه کش ر .2
 کش ر یزیو برنامه ر تیریتهران: سازمان مد .رانیدر ا یزیت سعه و برنامه ر شهیاند(.  1383تابش، احمد ) .3

 . تهران: چاپار. و عمو  هینظر رانیدر ا یزینظام ب دجه ر(.  1391) یزاد ، رحمان ق  یق  .4

تح ک)شب  تانیا .5 تیه  )یا  یا ل ژک گران  شااسیآس  . (1388ران(  ا  یهلابرنامله   یب  در  شمار   یت سلعه  گلزارش  ز  کمر  .9707لران، 
 .یاسالم یمو   ش را یهاپژوهش

 : تهران. یزیرو برنامه تیریآم زش و پژوهش مد یم ساه عال ،رانیدر ا یزیبرنامه ر .(1385) روزیف ق،یت ف .6

  ، ی اسالم یمو   ش را ،ی و بهزاد المع  ی، ترجمه محمد قاسمیعم م یهااه یت هزیریمد .( 1389) ویدان یکامپ ، ت ماس-اوو یسال ات ر ش .7
 ها، تهران. مرکز پژوهش

 ها، تهران. مرکز پژوهش ،یاسالم  ی، مو   ش راه و عمو یدر نظر یاتیعم  یزیرب دجه  .(1386) یع  یپااه .8

 ها، تهران. مرکز پژوهش ،یاسالم یمو   ش را ب دجه و پارلمان، ران؛یدر ا یزیرب دجه   .(1387اکبر ) ینژاد ع  یر یشب .9

  ی خاکباز، مو   ش را نیترجمه افش(،  یقی)مطالعه تطب  یاب دجه  یهانظام   یدر جهان؛ چارچ ب حق ق  یزیرب دجه   .(1387)  انی  ارتیال .10
 ها، تهران. مرکز پژوهش ،یاسالم

 ها، تهران. مرکز پژوهش ،یاسالم یمو   ش را ها،و چالش  ماا وران؛ یدر ا یزیرب دجه  .(1381مطالعات برنامه و ب دجه ) دفرر .11
12. Waterson, A. (1979) . Development Planning: Lessons of Experience, The Johns Hopkins. 

University Press. 

13. Pintman, George Keith, Feinstein, Osvaldo N. & Georgy K. Ingram (2005) . Evaluating 

Development Effectiveness, Transaction Publisher, London: UK. 

 : یمنابع فرع 

 . نشر ک مه : تهران . شااسی ت سعه جامعه (.1379)  مصطفیازکیا،  .1

 .سریرانگزارش  .2

 . ی تهران: نشر ن ،یگیاعظم محمدب  ی. مررجم ع رانیدر ا یزیبرنامه ر(. 1398)مک لئ د، تاس اچ  .3

 . تهران: نشر مرکز یبزرگ دیو وح یفره د ی. مررجم: فرت سعه مین  به مفاه ینگاه( 1377زاک  ولفگانگ ) .4
 .یاماطقه یزیتهران: دفرر برنامه ر. رانیدر ا یزیرسابقه برنامه( 1362برنامه و ب دجه ) سازمان .5
 اوران ی. کرج: حق هاه ینظرمکاتب و  م،یشدن، مفاه یت سعه، جهان ،ین ساز( 1386رضا ) ،یرزاد یش .6

7. Von Raggamby, Annke, Rubik, Frieder (2012). Sustainable Development, Evaluation and 

Policy Making: Theory, Practise and Quality Assurance, Edward Elgar, Cheltenham: UK. 

8. OECD (2010). Evaluation in Development Agencies, Better Aid, OECD Publishing. 

9. Khan, A.; Hildreth, W.B (2002). Budget Theory in the Public Sector: Quorum Books. 

10. Lee Jr, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2020). Public budgeting systems. Jones & 

Bartlett Learning. 
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 123کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الم و نیباقرصاد سیاسی و مدیریت در سطح 

 : یسینام درس به انگل

International Political Economy and 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود با م ارد زیر آشاا شد  باشد:ین دور  از دانشو  انرظار میا یدر انرها

 مااسبات قدرت و ثروت را کاب کاد. ویتح  یی آشاا باشد و ت انا الم وبین یاسیاقرصاد س یک  میبا مفاه .1

 . دیرا درک نما یاماطقهو  یالم  بین یهامیرژ و نهادها ،هاسازمان تیو ظرف گا یجا .2

 آشاا ش د.  یایو نابت آن با نگا  د یساز یشدن و جهان  یجهان  میبا مفاه .3

 آشاا شد  باشد.  یالم  ن یب یاسیاقرصاد س یهاهیو نظر میبا خاسرگا ، مفاه .4

 رد  باشد. کرا فهم  یالم  نیقدرت و ثروت بر روابط ب ااد کن ییاثر تع .5

 . ادک حیتشر یالم  بین  مااسبات  از اسرفاد  با را یاقرصاد و  یاسیس قدرت یابزارها و  هااهیزمواد یار اکسازو  .6

 شرح درس: 

هاراد و با اسرفاد    یدر سطح جهان  تیریو مد  حکمرانی  دنبال  به  مادنظام   ییساخرارها وادیسازوکارها و ا  یکش رها با طراح  یاز آنوا که برخ
 هانظام نیبا ا انیدانشو  ییآنها باشد آشاا یجهان تیحاکم گر تاهی که اندنم د   وادیرا ا ییفضا یو اقرصاد یمال  ،ینظام ،یاسیس یاز ابزارها

 ان یدانشو   رودیدرس انرظار م  نیاست لذا در ا   یضرور  اریبا  یالم  بیندر سطح    تیریو مد  یحکمران  شرریو سازوکارها جهت درک هر چه ب
مااسبات قدرت    حی ت ض  ییبه ت انا  الم وبیندر سطح   تیریدر مد  مؤثر  یهاو م لفه  یالم  بین   یهاانیجر  ،یالم  بین  یبا نهادها  ییضمن آشاا 

را فراهم   یالم  بین در سطح    یحکمران  اهیزم  یالم  بین  یق اعد و ساخرارها   وادیکه با ا  یینهادها  تیرهگذر، با ظرف  نیو از ا  افرهیثروت دست    و 
 آشاا ش ند.  سازندیم

 سرفصل درس: 

 الم  یبین هاینهادها و سازمان .1

o آنها  یهایژگیو لم  ی و صالحیت و اهای بینسازماننهادها و  خچهیتار 

o ی و ان اع آن الم  بین یهاسازمان نهادها و  بادیطبقه 

o  آشاایی با سازمان م و و نابت آن با امایت و اقرصاد جهانی 

 و جهانی شدن  سازیجهانی  .2

o  مفاهیم و ابزارهای جهانی شدن 

o  انرقادی به جهانی شدن  یهانگا 

 الم و نیب یاسیم اقرصاد سیبا مفاه ییآشاا .3

o یخ یر تاریس 

o ت و ...( ی)از جم ه: قدرت، ثروت، دولت، بازار، اما یدی کم یمفاه 

 الم و نیب یاسیمطرح در اقرصاد س یردهایکو رو  هاهینظرآشاایی با  .4
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 الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یآشاایی با م ض عات اص  .5

o  الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یرهاز  یکمااسبات دولت و بازار در هر 

o الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یاریکت رم و ب 

o الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یفقر و نابرابر 

o الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یرهاز  یکار و صاعت در هر ک 

o  الم ونیب یاسیاقرصاد ساتب کو م هاافت یره از  یکض در هر یت و تبعیاق 

o  الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یره از  یکت در هر یجاا 

o الم ونیب یاسیاتب اقرصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یافرگیو ت سعه نیدال 

 یرد اسالمیکبا رو  الم ونیب یاسیم اقرصاد سیدربار  مفاه یشیبازاند .6

o  ی اسالم یم ج د با مبان یهادگا یدنقد 

o الم ون یب یاسیم اقرصاد سیاه مفاهیاسالم در زم یخط ط اص  ییشااسا 

 (یالم  نیبهای )با ت جه به سازمان الم ونیب یاسیدر اقرصاد س یاو کم رد .7

o زیاتو محیط یح ز  انرژ 

o ی و نظام ع م  یح ز  آم زش عال 

o  ی شاورزکح ز  غذا و 

o یالم  ن یب یهامیتحرگا  و مااسبات یجا 

o ی و نظام ارز یو مال  یح ز  پ ل 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .ها )سمت(در دانشگا  ین کرب ع  م اناانیسازمان مطالعه و تدو . تهران: یالم  نیهای بسازمان(. 1386) ، محمدیغف ر .1
 ی. نشر ن. تهران: نیفرهاگ و د یهاچالش امدیشدن: پجهانی یهاهینظر  (.1389) نیحا ،انیچ  ک .2
 .ز چاپ و انرشاراتکوزارت ام ر خارجه، مرتهران:  ،امدهایها و پ: برداشتشدنیجهان  (.1382) دمحمدکاظمیس، سوادپ ر .3
 ر. ی ک. تهران: نشر ی ترجمه عباس حاتم ،یقیتطب یاسیاقرصاد س(. 1390) ی، بارکالرک .4

 سمت. : تهران . یالم  نیب یو پ ل ی های مالسازمان(. 1394ی )مهد نژاد،یمیابراه .5

 . رانیا یمؤساه انرشارات  :تهران ی.الم  نیب یاسیاقرصاد س (.1384) اریاسفاد دبخش،یام .6

راب در  ک  کیب، موم عه    1392  ،شدن یمطالعات جهان  یز م کدر مر  ؛یالم  نیب  یاسیردن اقرصاد سک  یجهان  (.2005)  الکین  پ ،ی  یف .7
 شدن. مطالعات جهانی یز م کمر  :تهران .شدنو جهانی یاسیمقاله: اقرصاد س کی

الف،   1392 شدن،یمطالعات جهان یز م کدر مر ؛برالینئ ل ینظمیو ب اکیآمر ی شدن: هژم ندر عصر جهانی یامپرات ر (.2005) یر ،ی یک .8
 شدن. مطالعات جهانی  ی ز م کمر :تهران  .شدن و جهانی استیمقاله: س کیراب در ک کیموم عه 

 تهران، ق م . ی. تق  ی، ترجمه احمد ساعد و مهدقدرت و ثروت ع ی: ت زیالم  نیب یاسیاقرصاد س (. 1387) دم ریاسکالرس ن و  .9

 : یمنابع فرع 

 ، تهران. زانیم. تهران: یالم  بین یهاسازمان(. 1396) ضا، رزاد  یم س .1
 .عدالت یسرا. تهران: یالم  های بینحق ق سازمان (.1393) ودو دا دیسیی، آقا .2

 ی.خرساد. تهران: ی جهان تیسازمان م و مرحد و اما(. 1396ی )مهد ،انیذاکر .3
 .انرشارات وزارت ام ر خارجهم ساه چاپ و تهران:  .و عراق  رانیسازمان م و مرحد، ا (.1376)  ر. رونکام ، مه .4

 .نیفرانک تهران:  .سازمان م و مرحد (. 1352) ما چهر ،یگاو  .5
 ترجمه شهال یاسایی و فاطمه م چانی. تهران: ایران صفحه.  سازمان م و، (. 1368مروتی، احمد ) .6

7. Oran R. Young, (1989). International Cooperation: Building Regimes for Natural 

Resources and the Invironment. Cornell University Press. 

8. Peters, Laurence, (2015). The United Nations: History and Core Ideas. Palgrave Macmillan 
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9. Balaam, D., & Dillman, B. (2011). Introduction to International Political Economy (5th 

Ed.). New Jersey: Pearson Education. 

10. Balaam, D., & Dillman, B. (2011). Introduction to International Political Economy (5th 

Ed.). New Jersey: Pearson Education. 

11. Cohn, T. H. (2010). Global Political Economy: Theory and Practice (5th Ed.). Pearson 

Education. Pp. 2-16. 

12. Gilpin, R. (2001). Global Political Economy. Princeton And Oxford: Princton University 

Press. Pp.25-45. 
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 124کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 فضای مجازی برای مدیران وانه یراد اربرک

 : یسینام درس به انگل

Application of computer and cyberspace for 

managers 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 64: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 افزارها؛ها و نرمرساخت ی: خدمات، زیمواز یشااخت ماظ مه فضا .1
 ؛یمواز یجارو  در فضا یراهبردها یبه خاطرسپار .2

 ق؛ یات تحقیادب یگردآوردر پژوهش و  یمواز یفضا یریکارگبه ییت انا .3

 ؛ یو پژوهش  یان در جارو  در ماابع ع میدانشو  یت انماد .4

 قات خ د؛یآن در تحق یریارگکاررنت و بیروشماد جارو  در ا یشااخت الگ  .5

 ن ح ز ؛ یدر ا ارکت و یفعال یبرا ین موالت معربر خارجیشاخص و برجاره و همچا یها اطالعاتگا  ی شااخت پا .6

 اه؛یبه  یهاانوام پژوهش ین ح ز  برایدر ا یاربردکد و یمف یافزارهاشااخت نرم  .7

 ؛ یقاتیتحق یهانامه و انوام پروژ انیراب، مقاله و پاکنگارش   یها و اطالعات براداد   یگردآور .8

 ا( یاررنت اشیو ا یانش ابری، رایاجرماع یهاهکت با ورد پرس، شبیسا یطراح)  یمواز ین فضایم ن یبا مفاه ییآشاا .9
 

 شرح درس: 

ان یه دانشو کاست    یر شد  است. لذا ضروریار فراگیها و ج امع باسازمان  ین ح ز  در زندگی، ایمواز  یراً فضایاررنت و اخیانه و ایبا ظه ر را
و  یافزارنرم یهای برداربهر   یر دروس چه برایاار ساک هم ار  در  یمواز یانه و فضایدر پژوهش آشاا باشاد. را یمواز یفضا یت ها یبا قب 

جامع، چارچ ب    یالگ   یکن درس بر اساس  ین شد  است. در ایان عویدانشو   ی و پژوهش  ی ار ع مکق هم ار  با  یپژوهش و تحق  یچه برا
د م ض عات یه باکاست  یعی، طبیمواز یر فضایغ ت مریش د. با ت جه به ماهیم یآن معرف  یاربردک یافزارها و نرم یمواز یپژوهش در فضا

  ح ش د.یان تشریدانشو  یاربرد آن براکشد  و  یز بررسین ح ز  نین این 

 سرفصل درس: 

 ی مواز یماابع عمد  پژوهش در فضا ییااساش .1
 ی مواز یها در فضاراب ک ییدان  د و شااسا یهاروش .2
 ی مواز یدر فضا ی و فارس یایو دان  د مقاالت انگ  ییشااسا یهاروش .3
 یمواز یها در فضانامهانیپا ییشااسا یهاروش .4
 ر ماابعیها و سادان  د ارا ه  یهاروش .5

 یمواز یدر فضا یآم زش ید  هایدان  د و  یهاروش .6
 ی مواز یشااخت ماا و و م ض عات در فضا یهاو روش یشااسم ض ع .7
 ی مواز یفضا مرتبط با م ض عات پژوهشی در یدی کواژگان  یافرن .8
 ی اطالعات یهاگا  یجارو  و پا یعم گرها در م ت رها  و ب واژگان کیتر .9

 آن در پژوهش یاربردهاکوج  و جات یوب و م ت رها یمعرف .10
 در پژوهش یاطالعات یهاگا یق و پایاربرد وب عمک .11
 آن یهاافزونهوب و  یمرورگرها .12
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 ی اربردک ینرم افزارها یمعرف .13
 ی راو یآم زش نرم افزار س .14

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یبع اصلمن

، انرشارات  تیریمد  یهاجارو  در پژوهش   یت: ج د اول راهبردهایریاربرد آن در مدکاررنت و  یا  (.1391)ثاا ی    مهدیاسد، رضا.  یبا .1
 ، تهران. الاالم، چاپ اوله یامام صادق ع دانشگا  

 : یمنابع فرع 

1. Shelly, Gary B.; Campbell, Jennifer T. (2012). Discovering the Internet. Complete )4th ed(. 

Boston Mass: Course Technology/Cengage Learning (Shelly Cashman series). 

Barker, Donald; Barker, Melissa S. (2014). Internet research, illustrated (7th edition). Stamford 

CT: Cengage Learning (Illustrated series). 

 
  



96 

 125کد درس: 

 السالمه یعل دانشگاه امام صادق

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 پایه پژوهش   یهامهارتنگارش ع می و 

 : یسینام درس به انگل

Academic Writing and Research Basic Skills 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 64: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 

 یعم 
 ارگا ک

 ه یپا
 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 کاد. یینمطالب را تب یآن با مشق و جارو  و گردآور یزبر اند مفه م پژوهش را درک نم د  و تما .1

 را فهرست کاد. یردمدنظر قرار گ یدبا  یپژوهش ع م یککه در  یبر اند م ض عات مح ر .2

 فهرست کاد.  داد  و  یزتما یکدیگراز  یاین ساخرار و نح   گزارش یثرا از ح یپژوهش یداتبر اند ان اع ت ل .3

 کاد. یورا به م ض عات پژوهش تبد مشکالتشد  و  قا و  یزله تماأم ض ع، مشکو و ما ینبر اند ب .4

  یهو ته  یبادفصو  ی،برداریشر  س مطالب، ف  یهله و تهأآن به ما  یواز شااخت مشکو تا تبد  ی،پژوهش ع م  یکانوام    یهابر اند گام .5
 . را انوام دهد ییگزارش نها

 کاد.یین را تب یکدیگرآنها با  یزرک نم د  و تماپژوهش را د فرایادبر اند مفه م طرح و  .6

 را فهرست کاد. یبیو ترک یفی ک ی،کم یکردپژوهش از رو  یدر طراح یاساس یهابر اند گام .7

 کاد.  ینو تدو  یهرا ته یمرااسب یطرح پژوهش یریت،مد یهاپژوهش یبر اند برا .8

 .کاد یونقد و تکم یق،را به ص رت دق یگراند یپژوهش یهابر اند طرح .9

 شرح درس: 

  ی کاد نقش پژوهشگریکاد و تالش می آم زش و پژوهش را درک م ی فضا ینب یزش د. او تمایپژوهش م یدرس، دانشو  وارد فضا یندر ا
کار   یهاگام  یننظام آم زش و پژوهش را درک کرد  و سپ  اول  ینب  یزدر ابردا تما  یرو و ینکاد. از ا  تمرین  و عم ی  یرا به ص رت ع م

 یهاگزارش ی،برداریشف یای،ن ش د. ان اع مابع یبحث م  یساخرار یثان اع پژوهش از ح ی درس ص رت ک  ایندارد. در یرا بر م یپژوهش
 یه اول  یهایک درس تکا   ینش د. در ایر مرور مپژوهشگ  یک  یازم رد ن   یهپا  یهابه عا ان مهارت  یانرشار کار پژوهش  یهای   و ش  یپژوهش

 ش ند. یمرور م  یهص رت اول هب یازم رد ن یافزارهانرم یو برخ یپژوهشگر
ارا ه    یشااسدربار  روش  یمقدمات  ش دی تالش م  بیترت  نیارا ه ش د. بد  تیریدر مد  قیاز روش تحق  ینقشه جامع  ش دی تالش مهمچاین  

 ترق یسطح نابراً عم  کی در    ش دی تالش م  ح ه مر  ن ی. در اش دیارا ه م  یپژوهش به ص رت ک   یهاو روش  کردهایش د. در ادامه ان اع رو 
 ی و راهبردها  یریگنم نه  ،یریگپژوهش، مباحث انداز   یطراح  یارا ه ش د. راهبردها  یپژوهش  یهاآن در قالب طرح  یهاپژوهش و گام

 قیروش تحق  یتخصص  اتیادبتا دانشو  با    ش دیبه اخرصار آم زش داد  م  زین  یبیو ترک  یفیو ک  یکم  یهادر پژوهش   یم ل اص مرس م و مع
  ی ق یدروس روش تحق  ایدرس    کادیانرخاب م   اد یکه در آ  یپژوهش  یریگمرااسب با جهت  قیآشاا ش د تا بر اند از دروس باره روش تحق

 مرااسب را انرخاب کاد.

 سرفصل درس: 

 نظام آم زش و پژوهش  یزتما یینتب .1

 ی ع م یتمرجع یپژوهش برا ضرورت .2

 ع م  یک  یو روندها  یساو  ع م .3

 ع م  یدو ت ل  یع م یتبه مرجع یابیپژوهشگران در دسر نقش .4
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 لهأمشکو به ما یوتبد یراهکارها تبیین .5

 ی ع م یهاقالب نگارش و ان اع نگارش انرخاب .6

 غاا و ارتباط یثان اع ماابع از ح یبادو طبقه یشااسمابع  .7

 ی ع م یداتت ل یهار  س مطالب و ان اع چارچ ب تهیه .8

 یاین یش و ف یبرداریادداشت  .9

 ی بادو جم ه یبادو پارگراف یبادفصو .10

 یایو ماخذن  یاین مابع  .11

 یانرقاد تفکر .12

 و اصالح ارزیابی .13

 ی شفاه  هپژوهش و ارا یجنرا  هارا یهای   ش اعان  .14

 یشااسروش یمعاا .15

 کمی، کیفی و ترکیبی پژوهش یهاو روش یکردهارو  آشاایی با ان اع .16

 ها و پژوهشیهنظر نابت .17

 یاتمرور ادب یهاشی    .18

 در پژوهش  اخالق .19

 یفی و ک یکم یهادر پژوهش  یریگانداز  .20

 یفی و ک یکم یهادر پژوهش  یریگنم نه .21

 یکم یهامعم ل در پژوهش  راهبردهای .22

 یفی معم ل در پژوهش ک راهبردهای .23

 یبی ترک یهاروش .24

 یفی و ک یکم یهاداد   تح یو .25

 یبیو ترک یفی ک ی،گزارش پژوهش کم نگارش .26

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 کش ر.  یعم م  یها. تهران: نهاد کرابخانهی نگارش ع م یینآ(. 1395عباس ) ی،حر .1

2. ( اوما  در مدیریت(.  1393سکاران،  تحقیق  در  روش  پژوهش  و  آم زش  تهران: م ساه عالی  ع ی شیرازی.  و  ترجمه محمد صا بی   .
 مدیریت و برنامه ریزی. 

. تهران:  ی صالح   یفرد و ع یی . ترجمه حان دانا(یبیترک  ی  و ش  یفیک  ی،کم  یکردهای طرح پژوهش )رو (.  1391)  ی جان دب    کرس ل، .3
 مؤساه کراب مهربان نشر. 

.  یکاظم  ینحایدفرد و سییترجمه حان دانا  .ی و کمّ  یفیک  یکردهای: رو یپژوهش اجرماع  یهای  ش  (. 1391الورن  )  ی یامو   ی من،ن .4
 تهران: مؤساه کراب مهربان نشر. 

 : یمنابع فرع 

 الاالم. یه دانشگا  امام صادق ع   یاتاله ی . تهران: انومن ع میعم م  یقروش تحق(. 1395احمد ) پاکرچی، .1

. تهران: انرشارات جامع   یکردی: رو یریتدر مد  یپژوهش کم  یشااسروش(.  1390و عادل آذر )  یال ان   یمهد  یدفرد، حان و سدانایی .2
 صفار. 

. تهران: انرشارات جامع   یکردی: رو یریتدر مد  یفیپژوهش ک  یشااسروش(.  1394و عادل آذر )  یال ان  یمهد  یدفرد، حان و سدانایی .3
 صفار

: راهامای  رانیا  نامهی  ش(.  1395)  یاردکان، و محم د ساگر  یی کشاورز، محمد اب   یدحم  ی،فخرالاادات محمد  یروس،س  یدوسری،ع  .4
 اسرااد به ماابع اطالعات فارسی  و انگ یای بر پایه شی  نامه شیکاگ  )و یرایش 16(. تهران: پژوهشگا  ع  م و فااوری اطالعات ایران.
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 .یاتهران: نشر ت تگهر، یکن ین. ترجمه عبدالحایدر ع  م اجرماع  یقروش تحق(. 1384و ل ک وان کامپاه د ) یم نر ی ی،ک .5

 . تهران: انرشارات صفار.یکاظم ینحا یدفرد و سیی. ترجمه حان داناو طرح پژوهش یفیک یشپ (. 1391) ی جان دب  کرس ل، .6

 . یدانچی. تهران: انرشارات مو دفاع از آن یرساله پژوهش ین: فراگرد تدو ی بر روش پژوهش ع م یدرآمد(. 1393اصغر )یعزت، ع پ ر .7

8. Neuman, W. Lawrence (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Approaches (7th Ed). USA: Pearson. 
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 126کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 »دروس اصلی مدیریت«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 به زبان انگ یای ینگارش ع می و تعامالت مدیریر 

 : یسینام درس به انگل

Academic Writing and Managerial 

Communication in English 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 64: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 رود: در انرهای این دور  از دانشو  انرظار می
 خ د آشاا ش د و فهرسری از آنها آماد  کاد.دانش مدیریت و ح ز  تخصصی با واژگان تخصصی ح ز  مطالعاتی  .1
 مد. همر ن ع می تخصصی ح ز  مطالعاتی خ د را به راحری بخ اند و بف .2
 با زبان دانشگاهی آشاا ش د و در نگارش تخصصی از آن کمک بگیرد. .3
  یای دانشگاهی مکر ب کاد. یادداشری در ح ز  تخصصی خ د به زبان انگ .4

 با ساخرار ک ی نامه نگاری اداری، تواری و دانشگاهی به زبان انگ یای آشاا ش د. .5

 شفاهی به زبان انگ یای در ح ز  تخصصی مدیریت را کاب کرد  باشد. ارا هاولیه برای  یهامهارت .6

 شرح درس: 

ح ز  تخصصی، با ماابع و    هاست. فرد پ  از انرخابتخصصی آنز   هدف این درس، تق یت دانش زبانی دانشو یان رشره مدیریت، در ح 
انرخاب    یایع ممقاالت   که  است  می  آنهام اجه  ص رت  دانشو یان  مشارکت  زبان  با  تخصصی،  ماابع  بررسی  و  مطالعه  م ازات،  به  گیرد. 

تا بدین وسی ه، دانشو یان با اقرضا ات نگارش به زبان ع می آشاا   خ اهد ب ددانشگاهی )آکادمیک( هر هفره بخشی از م ض ع تدری  اسراد  
 ، ت انماد ش ند.استپایانی کالس که ارا ه یادداشری در ح ز  تخصصی  ارزیابیشد  و در 

 سرفصل درس: 

 یادگیری واژگان تخصصی و اصطالحات تخصصی مدیریت به زبان انگ یای.  .1
 زبان انگ یای؛ت انایی فهم مر ن تخصصی مدیریت به  .2

 ت انایی ترجمه مر ن تخصصی انگ یای مدیریت به زبان فارسی؛  .3

 ت انایی نگارش مر ن تخصصی مدیریت به زبان انگ یای؛ .4

 اصطالحات تخصصی مدیریت در مکالمه انگ یای؛ یریارگکب .5

 ت انایی سخارانی ع می در زمیاه مدیریت به زبان انگ یای؛ .6

 زبان انگ یای؛ امکان ارا ه تحقیقات ع می دانشو  به .7

 های ح ز  مدیریت به زبان انگ یای؛ ها و دیگر ان اع تحقیقنامهها، مقاالت، پایانمطالعه کراب .8

 آشاایی با مرفکرین انگ یای زبان مدیریت و امکان برقراری ارتباط با آنان و تبادل اطالعات و توربیات؛  .9
 ی؛ الم  بینهای ع می ا ه به همایش نگارش مقاالت ع می ت سط دانشو یان به زبان انگ یای جهت ار .10
 های مدیریت اسالمی جمه ری اسالمی ایران مبرای بر آراء فقه امامیه به زبان انگ یای؛معرفی پیشرفت  .11

 های مطالعاتی و پژوهشی مدیریت به زبان انگ یای.امکان کاوش در ایاررنت در ح ز   .12

  



100 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 

اشار  کرد  ولی به ص رت عم می    Businessاگرچه به ص رت خاص به نام    Business Vocabulary in Useکراب  حات:  یت ض
برای دانشو یان مدیریت قابو اسرفاد  است. در واقع شامو م ض عاتی در مدیریت مالی، مدیریت صاعری، مدیریت بازرگانی و مدیریت دولری 

تمرکز بیشرر این درس  در  ت اند سرفصو بایار مااسبی برای آشاایی دانشو یان مدیریت با زبان انگ یای تخصصی باشد.  است. از این رو می
 . ش دیم ارا هرشره تخصصی مدیریت ب د  و پ  از دروس زبان عم می دانشگا   بر زبان دانشگاهی

 : یبع اصلامن

1. Bill Mascull (2010) . Business Vocabulary in Use Advanced, Cambridge. 

2. McCarthy, Michael; O'dell, Felicity (2009). Academic vocabulary in use: 50 units of 

academic vocabulary reference and practice; self-study and classroom use: Ernst Klett 

Sprachen. 

 : یمنابع فرع 

1. William M. Pride, Robert J. Hughes, Jack R. Kapoor (2009) . Business, Cengage Learning 

2. Marilyn M. Helms (2006) . Encyclopedia of Management, Thomson-Gale. 

  

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=623&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Bill+Mascull%22&ei=3AfwUvySDJHJswaS0oGgDA&ved=0CCoQ9AgwAA
http://books.google.com/books?id=EoB1_zI1xKUC&printsec=frontcover&dq=business+vocabulary+in+use&hl=en&sa=X&ei=3AfwUvySDJHJswaS0oGgDA&ved=0CCgQ6AEwAA
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 127کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »دروس اصلی مدیریت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 به زبان عربی  یو تعامالت مدیریتعلمی نگارش 

 : یسینام درس به انگل

Academic Writing and Managerial 

Communication in Arabic 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 64: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعم 

 ارگا ک
 ه یپا

 ی نظر

 یعم 
 اار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعم 
 یسفر ع م

 ی اریاخر
 ی نظر

 ر: یسا یعم 

 اهداف درس:

 واژگان تخصصی و اصطالحات تخصصی مدیریت به زبان عربی؛ یادگیری  .1
 مر ن تخصصی مدیریت به زبان عربی؛ و ترجمه ت انایی فهم  .2

 ت انایی نگارش مر ن تخصصی مدیریت به زبان عربی؛  .3

 می در زمیاه مدیریت به زبان عربی. ت انایی سخارانی ع  .4

 شرح درس: 

دانشو ی رشره معارف اسالمی و مدیریت باید عالو  بر زبان انگ یای با زبان عربی در دو سطح زبان اصیو و زبان معاصر آشاا باشد تا ضمن  
و  بهر  مادی از ماابع اصیو به زبان عربی، بر اند در دنیای معاصر از ت لیدات ع می جهان عرب بهر  ماد ب د و با نهادهای ع می و اجرایی  

برقرار کاد. این درس تالش دارد دانشو  را با مصط حات تخصصی دانش مدیریت به زبان عربی آشاا نم د ،  ی و تواری نیز ارتباط وثیق ادار
زبان عربی، مکالمه   به  کاد. همچاین مقدمات نگارش  دانشو  معرفی  به  را  زبان  اندیشمادان عرب  و  زمیاه  این  در  آثار مهم معاصر ع می 

 بی و مشارکت ع می و اجرایی برای دانشو  به زبان عربی را فراهم کاد. تخصصی به زبان عر 

 سرفصل درس: 

 آشاایی با مصط حات و مر ن مهم مدیریت به زبان عربی  .1

 ترجمه مر ن از عربی به فارسی  .2

 نگارش مر ن به زبان عربی  .3

 ترجمه مر ن از فارسی به عربی  .4

 مکالمه عربی تخصصی مدیریت .5

 دانشگاهی به زبان عربی نامه نگاری  .6

 آشاایی با مرفکرین عرب زبان مدیریت در کش رهای عربی و امکان برقراری ارتباط با آنان و تبادل اطالعات و توربیات؛  .7
 آشاایی با روندهای مدیریت اسالمی در کش رهای عربی و اخذ اید  از تحقیقات ع می این کش رها؛  .8
 نامه؛ ها در نگارش مقاالت و پایانات عربی و اسرفاد  از آنهای مطرح شد  در تحقیقگیری از اید  بهر  .9

 های ع می کش رهای عربی؛ نگارش مقاالت ع می ت سط دانشو یان به زبان عربی جهت ارا ه به همایش .10
 زبان؛ های مدیریت اسالمی جمه ری اسالمی ایران مبرای بر آراء فقه امامیه به کش رهای عربی و ما مانان عرب معرفی پیشرفت  .11
 نامه نگاری تواری و اداری به زبان عربی  .12

 های مطالعاتی و پژوهشی مدیریت به زبان عربی. امکان کاوش در ایاررنت در ح ز   .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژ یق یتحق یی آزم ن نها ترم انیم مارمر یابیارزش

✓  ✓  
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 : یمنابع اصل

 .مکربه الا ر قاهر : .ثهیع م االدار  الحد ی(. مباد2014)  یشاکر البرزنو  دریح محم د حان و   ،یه اسال .1
 .مکربه الا ر قاهر : .ثهیاالدار  الحد بیاسال هی(. ادار  الم ارد البشر2011محمد باسم ) زنی م،یت .2

(، تحت نظر دکرر مالع د ه )آم زش مر ن تخصلصلی مدیریت مالی به زبان عربییلغه اإلخرصلاص؛ اإلدار  االلمال(.  1393صلفری، محمد ) .3
 .(الاالم یه)عارات دانشگا  امام صادقانرشتهران:  فکری، 

 : یمنابع فرع 

 .م ج د در ایاررنتمدیریری مطالعات  یبررس .1

 



هاي مهاد و كهاد سرفصل دروس بسته

هاي تخصصي اصلي و فرعي()گرايش
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 « ت سازمان يريمد»  هبست( 1

اجتماعی در دوران معاصر هستند؛ از همینهای اجتنابها یکی از ضرورتسازمان   اداره رو هرگونه توفیق یا عدم توفیق در  ناپذیر زندگی 
آنها می ها و  تر کارآمدی و عدم کارآمدی صنایع، شرکتمردم و در نگاهی جامع  عامهای را در رضایت و رفاه  تواند آثار گستردهاثربخش 

 شته باشد.ها دا دولت 
اهمیت بیان از شناخ  جانبه ها و در نتیجه شناخت همهسازمان  اداره شده، امروزه  نظر به  ...(  شناختی وت تاریخی، فلسفی، جامعهآنها )اعم 

  اول فهمی عمیق از سازمان و مدیریت سازمان   درجهرو در این بسته تالش شده است تا دانشجویان در  اهمیتی مضاعف یافته است. از همین
چنین برآوردن نیازهای نظری جهت حل مسائل نوپدید های متعارف و همهت طراحی سازمانهای الزم را جپیدا کرده و در گام بعد توانایی

 دست آورند. به ،های نوینو شناخت و طراحی سازمان
 

كد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 سازمان یهاهینظر 129

 - 32 2 سازمان رییو تغ توسعه 130

 - 32 2 یفلسف کردیسازمان با رو  یهاهینظر 131

 - 32 2 ی اقتصاد کردیسازمان با رو  یهاهینظر 132

 - 32 2 ی شناختجامعه کردیسازمان با رو  یهاهینظر 133

 - 32 2 یشناختزبان کردیسازمان با رو  یهاهینظر 134

 - 32 2 ی خ یتار کردیسازمان با رو  یهاهینظر 135

 - 32 2 ران یدر اسالم و ا یتحول نظام ادار خیتار 136

 - 32 2 و سازمان تیریمد اسالم، 137

 - 32 2 و سازمان تیریمد یهادر پژوهش  یاسالم یکردهایرو  138

 - 32 2 سازمان  یطراح 139

 - 32 2 تیریدر حوزه سازمان و مد یپردازهینظر 140

 - 32 1 تیریسازمان و مد یهاهیدر نظر مطالعه 141

 - 32 1 تیریسازمان و مد یهاهیدر نظر پژوهش 142

  448 26 جمع 
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 129كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست و مديريت  اسالميپیوسته معارف  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 های سازمان نظریه

 : يسینام درس به انگل

Organization Theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودیدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار م

 آشنا شده باشد.  مفهوم سازمان و ساختار سازمانیبا  .1

 آشنا شده باشد. پردازی پیرامون سازمانهدف اصلی از نظریهبا  .2

 آشنا شده شده باشد.  عوامل مؤثر بر ساختار سازمانبا  .3

 آشنا شده باشد.  های سازمانیپردازانه در مورد سازمان و پدیده گیری ذهنیت نظریه شکل های الزم جهت زمینهبا  .4

 آشنا شده باشد. های سازمان در عملکارگیری نظریه های الزم جهت توانمندی در به زمینهبا  .5

 شرح درس: 

هر چه   یعتًاراستا طب  ین. در همشودیم   یدهسازمان نام  یزن  یفه وظ  ین بوده و محصول انجام ا  ی دهسازمانترین وظایف مدیران  یکی از جدی
 ی تر خواهد بود. حال سؤال اصلخود موفق   مدیریت  در  –  یریتملزومات مد  یرسا  یترعا  شرطبه  -   یرشود، مد  ی بهتر طراح  یاگونهبه  یسازمان

عوامل    ینا  واسطهبههستند؟    یاثربخش داشت؟ عوامل مؤثر بر ساختار سازمان چه عوامل   یاسازمان موفق    یک  توانیچگونه م  هک  ینجاستا
  ین هستند؟ ا  یچه موارد  کنندینرم م  وپنجهدستها  ها اغلب با آنکه سازمان  ی تصور کرد؟ مشکالت و مسائل خاص  توان یچند نوع سازمان را م

 . گیرندیقرار م یموردبررسسازمان  هیظرنهستند که در درس  ی، مسائلدستینازا یسؤاالت و سؤاالت

 سرفصل درس: 

 سازمان  یستیچ .1
o ی و ساختار سازمان یستممفهوم س یینتب 

o ی ساختار سازمان کنندهنییتعابعاد  ینترمهم یینتب 

o یعیباز و طب یی،عقال هاییستم مفهوم س یینتب 

o هاسازمان یو ...( به عنوان هدف تمام نفعانیذ یرمرتبط نظ یممفاه ی)به همراه برخ یمفهوم اثربخش یینتب 

 سازمان  یهنظر چیستی .2

o سازمان هینظر گسترههدف و  یاجمال یمعرف 

o سازمان  هینظرتطور  یخیتار یرکوتاه به س ینگاه 
 سازمان  یهنظر یمحور مفاهیم .3

o اندازه 

o  یطمح 

o ی استراتژ 

o ی آورفن 
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o ی ساختار اجتماع 

o یزیکی ساختار ف 

o یاستقدرت و س 

o ی فرهنگ سازمان 

o عمر چرخه 

o  ... و 

 ی ساختار سازمان انواع .4

o اییفهوظ 

o بر محصول یمبتن 

o یسیماتر 

o یوندی پ 

o  ی اشبکه 

o یمجاز 

o  ... و 

 سازمان  یهدر نظر یزانگبحث موضوعات .5

o یاخالق یهاارزش 

o  گیری یم تصم هایفرایند 

o ی تعارض سازمان یریتمد 

o ی کنترل سازمان 

o ی سازمان یادگیری 

o  ... و 

 سازمان  هینظررو در یش پ هایافق  .6

o معاصر دورهها در سازمان یهاچالش 

o سازمان  ادارهاطالعات و  یدر باب فناور یدجد یاتنظر 

o  ... و 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 نشر. مهربان :تهران فرد.ییحسن دانا ترجمه .مدرنو پست یریتفس -ین، نمادسازمان: مدرن یهنظر .(1389جو ) یهچ، مار .1
 . نشرمهربان  : تهران  فرد. ییحسن دانا  ترجمه  .مدرنو پست  یریتفس  - ین، نمادسازمان: مدرن  یهنظر .( 1394)  آنان   یف،جو و کانل  یمار  هچ، .2

 : يمنابع فرع 

 .یفرهنگ یهادفتر پژوهش  : تهران ی. محمد اعراب یدو س  یانپارسائ یعل ترجمه . سازمان یو طراح یتئور .(1394) آل یچارددفت، ر .1
 . سمت : تهران . یاهرنجان ییرزایحسن م ترجمه .و باز   یعیطب یی،عقال هاییستمها: سسازمان .(1393) یچاردر اسکات، .2
 صفار.  :تهران  فرد.ییو حسن دانا یالوان یدمهدیس  ترجمه .ی سازمان: ساختار و طرح سازمان یتئور .(1395) یپ یوناست رابینز، .3
 نص.  : تهران .ییمندگراساخت  ی،کنشگر یی،سازمان: ساختارگرا یهنظر  .(1394رضا ) طهماسبی، .4
  ی. کاظم  یدحسینفرد و سییحسن دانا  ترجمه  .هاها و چالشسازمان: نگاه  یهنظر  .(1389)  یلو جانسون، ف  یژوآن  ی،دبرل  ؛ جان  ی،مکول .5

 . السالم()علیهصادق دانشگاه امام  :تهران
6. Tosi, H. L. (2008). Theories of organizations. London: Sage. 
7. Jones, G. R. (2012). Organizational Theory, Design and Change (7th ed.). Pearson. 
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 130كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 توسعه و تغییر سازمان 

 : يسینام درس به انگل

Organization Development and Change 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شده باشد. سازمان ییرتغ ییو چرا یستیچبا  .1

 آشنا شده باشد.  سازمان ییرمند جهت تغنظام یهاتالش خچهیتاربا  .2

 آشنا شده باشد. در سازمان ییرها، سطوح و انواع تغمدلبا  .3

 آشنا شده باشد. در سازمان ییرتغ فرایندبا  .4

 آشنا شده باشد. در سازمان ییرتغ یهاچالشبا  .5

 شرح درس: 

 یریت صورت مد  ین در ا  کند، یمجموعه را از وضع موجود به وضع مطلوب منتقل م  یککه    یم بدان  ی اعمال   مجموعه را    یریتکه مد  یدر صورت
دانش موجود در   ی درس تالش خواهد شد تا از تمام  ینرو در اینکرد؛ از هم  ی تلق  یریتبا مفهوم مد  یکنزد  یاربس  یمفهوم   توانیرا م  ییرتغ

سازمان الزم  یکو ... در  یجی تدر یا ی بزرگ، دفع یاکوچک  ییرتغ  یک یجادا یچه براه سطح فرد، گروه و سازمان، هر آنت در سیریمد حوزه
  ی گوناگون علم  یهاحوزه   یقیو حق  یاعتبار  یمرزهااز دروس،    یاریدرس بر خالف بس  ینرو در این شده و عرضه گردد؛ از هم  یناست گلچ 

رو  با  و  شده  گذاشته  عمل  یانهگرایتغا  یکردیکنار  ساختا  هاییلتحل  یانهگراو  تحل  یرکالن  کنار  رفتار  هاییل در  تا    یخرد  خواهد  عرضه 
 سازمان الزم است آشنا شوند.  یکدر  ییرتغ یجادا یچه که برابا هر آن یاندانشجو

 سرفصل درس: 

 یسازمان ییرتغ یستیچ .1

 ی سازمان ییرتغ خچهیتار .2

 ییرتغ انواع .3

o شده  یزیربرنامه یرشده در برابر غ یزیربرنامه 

o ( سازمان یباز طراح یا) ی( سازمان در برابر پس از طراحیباز طراح یا) یزمان با طراحهم 

o ی در برابر تکامل یانقالب 

 یسازمان ییرفهم تغ هایمدل .4

o  عمر سازمان  چرخهمدل 

o یالیکتیکی مدل د 

o یمدل تکامل 

o  ... و 
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 هادر انواع سازمان تغییر .5

o یدولت یهادر سازمان ییرتغ 

o ها در شرکت  ییرتغ 

o یرانتفاعیدر مؤسسات غ ییرتغ 

o یدر مؤسسات آموزش عال ییرتغ 

 ییر تغ سطوح .6

o  فرد 

o گروه 

o سازمان 

 ی سازمان ییرتغ هایمدل .7

o ینمدل کرت لو 

o یستمی مدل س 

o یتواقع یمدل ساخت اجتماع 

 یسازمان ییرتغ یاتیعمل فرایندبا  آشنایی .8

o  ییر تغ یرهبر  حوزهدر 

o  کارکنان یتوانمندساز حوزهدر 

o  هایمها و ته گرو  یتوانمندساز حوزهدر 

o  ر ساختا ییرتغ حوزهدر 

o  فرایند  ییرتغ حوزهدر 

 ییر موجود بر سر راه تغ هایچالش .9

o ی سازمان ییرمطرح در زمان تغ یمباحث اخالق یبرخ 

o ییرمقاومت در برابر تغ 

o  ... و 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ به تشخیص استاد

  

 : يمنابع اصل

1. Hodges, J., & Gill, R. (2015). Sustaining Change in Organizations. SAGE Publications 

Ltd. 

2. Levy, A. (2017). Mastering Organizational Change: Theory and Practice. Independently 

Published. 

3. Burke, W. W. (2017). Organization Change: Theory and Practice (5th ed.). SAGE 

Publications. 

4. Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization Development and Change (10th 

ed.). South-Western College Pub. 

5. Anderson, D. L. (2016). Organization Development: The Process of Leading 

Organizational Change (4th ed.). SAGE Publications. 

 : يمنابع فرع 

1. Stanford, N. (2013). Organization Design: Engaging with Change (2nd ed.). Routledge. 

2. Jones, G. R. (2012). Organizational Theory, Design and Change (7th ed.). Pearson. 
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3. Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2012). The Heart of Change: Real-Life Stories of How People 

Change Their Organizations. Harvard Business Review Press. 

4. Cummings, T. G. & Worley, C. G. (2008). Organization Development and Change (9th ed.). 

South-Western College Pub. 

5. Jones, B. B. & Brazzel, M. (2014). The NTL Handbook of Organization Development and 

Change: Principles, Practices, and Perspectives (2nd ed.). Pfeiffer. 

6. Burke, W. W., & Lake, D. G., & Paine, J. W. (2008) Organization Change: A 

Comprehensive Reader. Jossey-Bass. 

7. Cawsey, T. F., Deszca, G., & Ingols, C. A. (2015). Organizational Change: An Action-

Oriented Toolkit (3rd ed.). SAGE Publications. 

8. Anderson, D. L. (2017). Cases and Exercises in Organization Development & Change (2nd 

ed.). SAGE Publications. 
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 131كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 رویکرد فلسفی  با های سازماننظریه

 : يسینام درس به انگل

Organization Theories with an Philosophical 

Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودیدانشجو انتظار م ن دوره ازیا یدر انتها

 آشنا شده باشد. یدر علوم اجتماع یشناختو ارزش یشناختروش ی،شناختانسان ی،شناختمعرفت ی،شناختیهست مبانی با  .1
 آشنا شده باشد. علوم ینمورد بحث در ا هاییمپارادا ینترو مهم یعلوم اجتماع یدر فضا میپارادامفهوم  معرفیبا  .2
ها سازمان یراموندر/ پ  هصورت گرفت یهامدرن و ... بر پژوهشپست ینیستی،فم ی،انتقاد یری،تفس یی،گرااثبات  یهایم پارادا تأثیراتبا  .3

 .آشنا شده باشد هاپژوهش ینحاصل شده از ا یاتو نظر
 .آشنا شده باشد نسازما هینظر ندهیآ با .4

 شرح درس: 

هستند.   یعلوم اجتماع  فلسفه  تریق دق  یریفلسفه و به تعب  حوزهدر    یخاص  ی بر مبان  یمبتن  یعلوم اجتماع  حوزهارائه شده در    یاتنظر  یتمام
مورد    یشناسو ارزش  یشناسروش  ی،شناسانسان  ی،شناسمعرفت  شناسی،ی مشهور هست  یچند مبنا  قالبکه اغلب در    -  یمبان  ینا  یبترک

و در    یعلوم اجتماع  حوزهمدرن و ... را در  پست   ینیستی،فم  ی،انتقاد  یری،تفس  یی،گرااثبات  یرنظ  یگوناگون  هاییم پارادا  گیرد،یم  رقرا  یبررس
سازمان    حوزهارائه شده در    یات که بر نظر  یاگسترده   یراتکه با توجه به تأث  هایییمسازمان به وجود آورده است. پارادا  یاتنظر  حوزه  یجهنت

 هایمپارادا  ینا  یراتدرس تالش خواهد شد تا تأث  ینسازمان خواهد شد. در ا  یات از نظر  تریقعم  یبه فهم   یابیها موجب دستفهم آن  اند،داشته 
 د.شو یلسازمان تحل هینظر ندهیآ امتداد  ینشده و در هم یینسازمان تب یاتنظر حوزهدر 

 سرفصل درس: 

 ی علوم اجتماع یاصل یفلسف یمبان یینتب .1
o  شناسیهستی 
o شناسی معرفت 
o شناسیانسان 
o شناسیروش 
o شناسی ارزش 

  یرنظ  یمیمفاه سهیمقاو   ی )ضمن توجه به معرف یعلوم اجتماع یاصل هاییمپارادا یو معرف  یدر علوم اجتماع یمبا مفهوم پارادا آشنایی .2
 (.هایمپارادا ینو ... در ا ییدتأ یین،معنا، تب یت،عقالن

o  گراییاثبات 
o  تفسیری 
o  انتقادی 
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o  فمینیستی 
o  مدرن پست 
o  و  ... 

 سازمان  یاتبر نظر یعلوم اجتماع هاییم پارادا یراتبا تأث آشنایی .3
o سازمان  عرصهمدرن در  نظریات 
o سازمان عرصهدر  یریتفس نظریات 
o سازمان  عرصهدر  یانتقاد نظریات 
o سازمان عرصهدر  ینیستیفم نظریات 
o سازمان  عرصهمدرن در پست نظریات 
o  و  ... 

 ن سازما یاتنظر یفلسف یلسازمان بر اساس تحل هینظر یرو یش پ یهاافق  تبیین .4

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

  ی. کاظم  یدحسینو س  ی نور  ی عل  فرد، ییحسن دانا  ترجمه  .یریتمد  یهاپژوهش  ی فلسف  یفهم مبان   .( 1391ژوان )  ی،، دوبرلیلجانسون، ف .1
 مهربان نشر.  :تهران

.  یکاظم  ینحس   یدو س  فردیی حسن دانا  ترجمه  .هاها و چالشسازمان: نگاه  یهنظر(.  1389)  یلو جانسون، ف  یژوآن  ی،جان؛ دبرل   مکولی، .2
 . السالم()علیهصادق تهران: دانشگاه امام 

 . نشر. تهران: مهربانفردییحسن دانا  ترجمه  . مدرنو پست  یریتفس  -ینسازمان: مدرن، نماد  یهنظر(.  1394)  آنان  یف،جو، و کانل  یمار  هچ، .3

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. : قم .یدر علوم انسان  یقفلسفه روش تحق .(1394)  یمحمدتق یمان،ا .4
  : قم  ی.مسعود ماجد  یدو س  مان یا  ی محمدتق  ی،حسن  یدحمیدرضاس  ترجمه  . ی در علوم انسان  یقتحق  هاییمپارادا  . (1395نورمن )  بلیکی، .5

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
صادق  و دانشگاه امام    یپژوهشکده مطالعات راهبرد  : تهران  یها. مرد  ی مرتض  ترجمه  . یعلوم انسان   یشناسیمپارادا  .( 1389)  یان برا  فی، .6

 . السالم()علیه
7. Tsoukas, H., & Knudsen, C. (Eds). (2003). Handbook of Organization Theory. New York: 

Oxford University Press. 
8. Tsoukas, H., & Chia, R. (Eds). (2011). Philosophy and Organization Theory. Research in 

the Sociology of Organizations. Bingley: Emerald group publishing ltd. 

 : يمنابع فرع 

)یگ  یل،بور .1 و گارت مورگان  جامعه  هاییهنظر(.  1386بسون،  تجز  یشناخت کالن  تحل  یهو  جامعه  یلو  عناصر   یاتح  یشناختسازمان: 
 . تهران: سمت. ینوروز یمحمدتق  ترجمه. یسازمان

 . تهران: سمت.هایشناسو روش ی: مبانپردازییهنظر(. 1388) فردییدانا حسن .2

3. Weick, K. (1995). Sense Making in Organization. Thoudand oaks, ca: sage. 

4. Hassard, J., & Pym, D. (1990). The Theory and Philosophy of Organizations: Critical 

Issues and New Perspectives. London: Routledge. 

5. Murthy, K. K. (2001). Management Philosophy for the New Millennium. New York: 

Allied publishers. 

6. Koslowski, P. (Ed). (2010). Elements of Philosophy of Management and Organization. 

London: Spinger. 
7. Murthy, K. K. (1999). Systems Philosophy and Management. New York: Allied Stone 

Publishing. 
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8. Alvesson, M., Bridgman, T., & Willmott, H. (2009). The Oxford Handbook of Critical 

Management Studies. Oxford University Press. 
9. Linstead, S. A. (Ed). (2003). Organization Theory and Postmodern Thought. SAGE 

Publications Ltd. 
10. Boje, D. M., Gephart, R. P. & Thatchenkery, T. J. (Eds). (1995). Postmodern Management 

and Organization Theory. SAGE Publications. 
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 132كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 رویکرد اقتصادی  با های سازماننظریه

 : يسینام درس به انگل

Organization Theories with an Economical 

Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شده باشد. یسازمان از منظر اقتصاد یریگشکل چراییبا  .1
 آشنا شده باشد. از سازمان یاقتصاد  هاییلتحل ییو چرا چیستیبا  .2
 آشنا شده باشد. (Organizational Economics) یدانش اقتصاد سازمان ینظر یهاو چارچوب یممفاهبا  .3
 آشنا شده باشد.  (یو گروه ی)سطوح فرد  یدرون سازمان هاییل در تحل یاقتصاد هاییهنظر کاربردبا  .4
 آشنا شده باشد.  یاقتصاد هاییهبر اساس نظر یسازمان هایفرایندساختارها و  تحلیلبا  .5
 آشنا شده باشد. یها و موضوعات فرابنگاهبنگاه ینروابط ب یلدر تحل یاقتصاد  یهاچارچوب کاربردبا  .6

 شرح درس: 

 یکردهایرو   یالیاند، استشده   یتلق  یشناختجامعه  یاتاز نظر  یبه عنوان تابع  یبه صورت سنت  یریتسازمان و مد  هاییهکه نظرینبا توجه به ا
  بدنه است که    یدر حال   ینو سازمان شده است، ا  یریتمد  یاقتصاد  هاییلمنجر به غفلت از تحل  یریت،سازمان و مد  یلدر تحل  یشناختجامعه

درس   ینکاربرد هستند. در ا  یدارا  یریت،سازمان و مد  هاییدهپد  یینوظهور آن، در بازنما  ینظر  یهاچارچوب  یژهاز دانش اقتصاد و به و   یعیوس
 د.گرد  یینتب یریتمد یاتبر نظر یاقتصاد یشمندانو اند یاتنظر یرتالش خواهد شد تا تأث یریت،سازمان و مد یلبا توجه به سطوح تحل

 سرفصل درس: 

 ی سازمان از منظر اقتصاد یریگشکل یو چگونگ ییچرا .1
 از سازمان  یاقتصاد  هاییلتحل ییو چرا یستیچ تبیین .2
 (Organizational Economics) یدانش اقتصاد سازمان ینظر یهاو چارچوب یممفاه معرفی .3

o یمکمل بودگ یاقتصاد  تحلیل (Complementarityدر سازمان )ها 
o مشوق  یاقتصاد هاینظریه( هاIncentivesدر سازمان و مد )یریت 
o  مفهوم نهادهابر  یمبتن یسازمان هاییلو تحل یاقتصاد نهاد هایچارچوب 
o بر آن  یمبتن یاقتصاد  هاییلو تحل یتحقوق مالک مفاهیم 
o ینهاقتصاد هز مفاهیم ( مبادلهTransaction Cost Economics) 

 ( یو گروه ی)سطوح فرد ی درون سازمان هاییل در تحل یاقتصاد هاییهکاربرد نظر .4
o یاجتماع -یاقتصاد یااستخدام به عنوان رابطه تحلیل 
o هادر سازمان گیرییم تصم یهامدل یاقتصاد مبانی 
o ی اجتماع یهسرما ی،انسان یهسرما یاقتصاد یلتحل ینظر مبانی 



114 

o یبازار کار داخل یمو مفاه یهنظر معرفی (Internal Labor Market) 
 ی اقتصاد هاییهبر اساس نظر یسازمان هایفرایندو  یساختارها  یلتحل .5

o یندگینما مسئلهمنافع و  تعارض (Agency Problemدر ) هاسازمان 
o ها آن یاقتصاد  هاییلفناورانه و تحل هاینوآوری 
o یداخل یهبازار سرما یمو مفاه نظریه (Internal Capital Market) 
o هادر سازمان یشرکت یتحاکم سازوکارهای 

 ی ها و موضوعات فرابنگاهبنگاه ینروابط ب یلدر تحل یاقتصاد  یهاکاربرد چارچوب  .6
o یسازمان صنعت مفاهیم (Industrial Organizationساختار بازار و تحل ،)یافق یهاادغام  یاقتصاد  یل 
o یاشخاص حقوق ینقراردادها منعقد شده ب یاقتصاد  تحلیل 
o ی بنگاه ینب یو قراردادها هایباز یهنظر مفاهیم 
o ها آن بر سازمان یرفساد و تأث یاقتصاد  تحلیل 
o نآ یاقتصاد یلو تحل  یعموم  بروکراسی 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 . سمت :تهران .یریتاقتصاد مد .( 1393) یمصطف یف،شر .1

2. Spulber, D. F. (2009). The Theory of the Firm: Microeconomics with Endogenous 

Entrepreneurs, Firms, Markets, and Organizations. Cambridge University Press. 
3. Jensen, M. C. (2003). A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and 

Organizational Forms. Harvard University Press . 
4. Gibbons, R., & Roberts, J. (2013). The Handbook of Organizational Economics. Princeton 

University Press. 

5. Thomas, C. R., & Shughart, W. F. (2013). The Oxford Handbook of Managerial 

Economics. Oxford University Press. 

6. Armstrong, M., & Porter, R. H. (2007). Handbook of Industrial Organization (Vol. 3). 

Elsevier. 

 : يمنابع فرع 

 . ینشر حام تهران:  .ها و فنونمدل ها،یه: نظریریتاقتصاد مد . (1391زاده، محمدرضا )یدی حم .1
 .ی . تهران: ن یمپورمق یدجوادس ترجمه .یریتاقتصاد مد .( 1394) اون داگالس، .2
 ی. . تهران: نیمپورمق یدجوادس ترجمه .یریتو مسائل اقتصاد مد یتئور .(1395) ینیکدوم سالواتوره، .3
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 133كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 شناختی رویکرد جامعهبا  های سازماننظریه

 : يسینام درس به انگل

Organization Theories with an Sociological 

Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شده باشد.  یسازمان هاییدهدر مورد سازمان و پد یشناختجامعه  هاییلتحل ییو چرا چیستیبا  .1
 آشنا شده باشد. و سازمان  یریتمد یاتبا نظر یشناسارتباط جامعه  هایشیوهبا  .2
 آشنا شده باشد. و سازمان یریتمد یاتدر نظر یشناسجامعه  یرگذاریتأث یهاو حوزه گسترهبا  .3
 آشنا شده باشد. و سازمان یریتمد یاتگرا بر نظراثبات  یشناسجامعه تأثیراتبا  .4
 آشنا شده باشد. و سازمان یریتمد یاتبر نظر یریتفس یشناسجامعه تأثیراتبا  .5
 آشنا شده باشد. مانو ساز یریتمد یاتظربر ن یانتقاد یشناسجامعه تأثیراتبا  .6
 آشنا شده باشد.  و سازمان یریتمد یاتبر نظر یستیمارکس یشناسجامعه تأثیراتبا  .7

 آشنا شده باشد.  و سازمان یریتمد یاتمدرن بر نظرپست  یشناسجامعه تأثیراتبا  .8

 شرح درس: 

متأثر شده   یاز علوم متعدد   یممستق  یرو غ  یمخود به صورت مستق  یات است که در نظر  ایرشته یان م  یهااز حوزه  یکیو سازمان    یریتعلم مد
آشنا  یاست؛ علوم هر    ییکه  و نسبت نظراز آن  یکبا  ربط  فهم  و  با نظرآن  یاتها  و مد  حوزهدر    یجرا  یاتها  درک   تواندیم  یریتسازمان 

داشته   یریتمد  یات بر نظر  ییبه سزا  یراتکه تأث  ی از علوم  یکیراستا    نیکند. در هم  یجادا  یریتسازمان و مد  یات نسبت به نظر  ار  ترییقعم
 یینتب  یریتسازمان و مد  یات حوزه بر مکاتب و نظر  ینا  یشمنداناند   یردرس تالش خواهد شد تا تأث  ین است و در ا  یشناساست علم جامعه

 گردد.

 سرفصل درس: 

 ی سازمان هاییدهدر مورد سازمان و پد یشناختجامعه هاییلتحل ییو چرا یستیچ یینتب .1
 و سازمان؛  یریتمد یات و نظر یشناسارتباط جامعه  هاییوهش بررسی .2

 و سازمان؛  یریتمد یاتدر نظر یشناسجامعه یرگذاریتأث یهاگستره و حوزه بررسی .3
 : یقو سازمان از طر یریتمد یاتظرمدرن بر نو پست یستیمارکس ی،انتقاد یری،گرا، تفساثبات  هاییشناسجامعه  یراتبا تأث آشنایی .4

o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر آگوست کنت شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر یمدورک یلام شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر ماکس وبر شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر یملجرج ز شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر تالکوت پارسونز شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
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o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر رابرت مرتون شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر دیهربرتمجرج  شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر شناسانه آلفرد شوتسجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر گافمن نیآرو شناسانه جامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر ینکلهارولد گارف نهشناساجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر یدنزگ یآنتون شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر هربرت مارکوزه شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛   یریتمد یاتبر نظر هابرماس یورگن شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر کارل مارکس شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o و سازمان؛  یریتمد یاتبر نظر یوبورد یرپ شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 
o ان؛ و سازم یریتمد یاتبر نظر فوکو یشلم شناسانهجامعه  آرای یراتبا تأث آشنایی 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
 

 : يمنابع اصل

.  (یسازمان  یاتح   یشناختسازمان )عناصر جامعه   یلو تحل  یهو تجز  یشناختکالن جامعه   هاییهنظر(.  1383و گارت مورگان )  یبسون،گ  یل،بور .1

 . تهران: سمت. ینوروز  یمحمدتق ترجمه

2. Adler, P. S. (2009). Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Oxford: 

Oxford University Press. 

3. Adler, P. S., Du Gay, P., Morgan, G., & Reed, M. I. (Eds.). (2014). The Oxford Handbook 

of Sociology, Social Theory, and Organization Studies: Contemporary Currents. Oxford: 

Oxford University Press. 

 : يمنابع فرع 

  1380در سال    یکتاب اصل)  . تهران: سمت.یریتبه سازمان و مد  یشناختجامعه   یکردها: رو سازمان  یشناسجامعه (.  1395)  ینپور، آریقل .1
 (. منتشر شده است

 . ی. تهران: انتشارات علمی. ترجمه محسن ثالثیشناسبزرگان جامعه هیشو اند ی زندگ(. 1376) یسلوئ کوزر، .2
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 134كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 مديريت سازمان  پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 شناختی رویکرد زبان با های سازماننظریه

 : يسینام درس به انگل

Organization Theories with an Linguistic 

Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 د: رو ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شده باشد.  به سازمان یشناختنشانه رویکردبا  .1
 آشنا شده باشد.  به سازمان  یشناختزبان رویکردبا  .2
 آشنا شده باشد. در سازمان  ی ساخت معنا و معنا بخش فرایندبا  .3
 آشنا شده باشد.  سازمان یاتزبان در خلق و انعکاس واقع یو مرکز  یمحور نقش با  .4
 آشنا شده باشد.  یو گفتمان در مطالعات سازمان  یتاستعاره، داستان، گفتگو، افسانه، روا جایگاهبا  .5
 آشنا شده باشد.  یشناختاز منظر زبان در سازمان یتو جنس  یدو موضوع خاص رهبر تبیینبا  .6

 شرح درس: 

رو  که به رغم    یاست؛ موضوع  یافته  یسازمان  یهارا در پژوهش  یخاص  یگاهجا  یشناختبه سازمان، مطالعات زبان  یریتفس  یکردهایبا رواج 
درس تالش    یناست. در ا  یافتهراه    یریتمد  رشته  یهامانده و کمتر به سرفصل  ی باق  یپژوهش  یکنون اغلب در سطح آن، تا  گسترهو    یتاهم

تا   در    حوزه  ینا  هایظرفیتخواهد شد  و مد  عرصه نو ظهور  ادب  یینتب  یریتمطالعات سازمان  و  ا  یاتشده  در  به    ینهزم  ین موضوع موجود 
 د.منتقل شو یاندانشجو

 سرفصل درس: 

 یاجتماع یاتواقع یدهنقش زبان در شکل /یبه جهان اجتماع  یابخشمعن هایفرایندبا نقش زبان در  ییآشنا .1
o ی مفهوم ساخت اجتماع معرفی 
o ی معناساز هایفرایندزبان در  ینقش محور توضیح 
o یاجتماع یدر خصوص زندگ یریتفس یکردرو  توضیح 
o طرح ( مفهوم گفتگوdialogueبه مثابه وجه ) معنا  یگرد یهاجهت فهم جهان یدی،کل ی 

 یشناساز منظر نشانه  یمعناساز فرایندبا  آشنایی .2
o یشناسنشانه یمعرف 
o یکعالئم در  یننسبت ب مالحظه ( نظام عالئمsign system ) 
o اسطوره( ) گفتگو( در خصوص نقش افسانهmythدر معنابخش ) ی فرهنگ ی 
o یاپو یاجتماع فرایند یکبه مثابه  یمعناساز یدها تبیین 
o هادر سازمان یشناساستفاده از نشانه چگونگی 
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 ی ها در مطالعات سازمان استعاره  یگاهبا نقش و جا آشنایی .3
o استعاره  تعریف 
o استعاره در مطالعات سازمان یدیکل یکارکردها  تبیین 
o یدهاستعاره به عنوان قالب یحو توض طرح ( مجددreframing ) 

o مفهوم استعاره  یحو توض طرح( ها در عملmetaphors-in-use ) 
 ی سازمان هاییتها و رواداستان  یگاهبا نقش و جا آشنایی .4

o هاداستان  یعملکردها تبیین 
o داستان یرامونو بحث پ معرفی( ها به مثابه مخازنdepositoriesمعنا و دانش ) 
o هاداستان  یو فرهنگ  یارزش عاطف  یرامونو بحث پ معرفی 
o یقتحق  - توازن افسانه    یرامون پ  بحث  (fiction-fact balanceدر داستان )یپردازها و نقش داستان  (storywork )

 ([storytelling) ییسراداستان یق از طر ینقش مخاطب در معناساز ی]بررس ینمخاطب یلهانجام شده به وس
o اند. و توسعه، مورد استفاده قرار گرفته  یادگیریها، جهت سازمان یلهها، به وسکه چگونه داستان یناز ا ییهانمونه ارائه 

 گفتمان در مطالعات سازمان  یگاهبا نقش و جا آشنایی .5
o یفرهنگ  یهاچارچوب   دهیا  معرفی  (cultural framesبررس و  ده  لهیوسدو    ی (  )  یچارچوب  گفتمان  genreنوع  و   )

(discourse ) 
o معرفی ( مفهوم نوعgenre  در )ی نسازما هینظر 
o سازمان  هینظرمرتبط با آن در  یدیمفهوم گفتمان و مباحث کل معرفی 
o مورد استفاده قرار گرفته است  ی که به واسطه آن، گفتمان در پژوهش سازمان هایییوهش یرامونپ بحث 
o یزبه موضوعات بحث انگ پرداختن ( قدرتpower( و نفوذ )influence ) 

 مختلف  یفرهنگ هایینه در زم یمعناساز یزموضوعات بحث انگ یزبان و فرهنگ و تمرکز بر رو  ینارتباط ب بررسی .6
o یشناسفرهنگ از منظر زبان تعریف 
o نسبت زبان و فرهنگ بررسی 
o المللی ینب مواجههدر  یاصل ی به عنوان ابزار ارتباط یسیزبان انگل یامدهاینقش و پ  یابیو ارز بررسی 
o یرکالمیو نقش ارتباطات غ یتماه تبیین 

 یسازمان هایینهو زبان در زم یتتصادم و برخورد جنس یبا چگونگ آشنایی .7
o و زبان  یتموجود در خصوص جنس  یکردهایرو  معرفی 
o یسازه اجتماع یکبه عنوان  یتنظر گرفتن جنس  در (social construct) 

 تسلط هایرایندفاز اِعمال  ی ( اجتماعfunctionتابع ) یکبه عنوان  یرهبر معرفی .8
o یمفهوم رهبر معرفی 
o یروان رهبران و پ یبرا یارتباط معناساز تبیین 
o آورندیرا به صورت رمز در م ی معان یکه چگونه رهبران بعض ینا تبیین (codifyو بق )یررا خ یه 
o هایفرایند  تبیین ( تسلطhegemonic processesبه عنوان بخش )یرو پ -از روابط رهبر ی 

 یکدر عصر الکترون معناسازی .9

o یرامونپ بحث ( فعل و انفعاالت برخطonline رو )یمعناساز فرایند ی 
o ینترنت و ا یمیلمشکالت استفاده از ا یکل طرح 
o یرینظر گرفتن عالئم تصو در ( خاصemoticonsو مخفف )یدجد یبه عنوان اشکال زبان  یمتن یامها در ارسال پ 
o ی و زمان ییفضا یریپذبا انعطاف یانظر گرفتن تلفن همراه به عنوان واسطه در 
o یت ساخت هو یبرا  یبه عنوان مکان  یسازمان هاییتسانقش وب تبیین 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
{{ 
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 135كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مديريت سازمان« هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 رویکرد تاریخی  با های سازماننظریه

 : يسینام درس به انگل

Organization Theories with an Historical 

Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شده باشد.  غرب ی تحوالت تمدن یاجمال با سیر .1

 آشنا شده باشد.  فرهنگ و تمدن یکدر دل  یاتنظر یریگشکل  وهیشنسبت به   یخینگر و تارکل یلتحل با قدرت .2
 آشنا شده باشد.  آن یتفکر یتمدن به مبان  یظاهر یهابازگرداندن صورت وهیشبا  .3
 آشنا شده باشد.  و ...   ینظام ی،فرهنگ ی،اجتماع یطدر بستر شرا یریتمد یاتنظر ینتکو یخیتار با تحلیل .4

 شرح درس: 

  ی ابه گونه کوشدیکه م یلیاست. تحل یختار یانو سازمان در جر یریتمد یات نظر یریگشکل یرس یلو به تبع آن سازمان، تحل یریتمد یختار
را مشخص   یه آن نظر  ینتکو  وهیش رهگذر    ینکرده و از ا  ییندر آن ارائه شده تب  یهکه آن نظر  یرا با زمان و مکان  یهربط و نسبت هر نظر  یعلّ

با    یو جد  یقعم  ییآشنا  یاًو ثان  ی علم  یریتاز دوران مد  یشپ  یریتیمد  هاییشهاند  یخی تار  یراثبا م  ییاوالً آشنا  یلیتحل  ینچن  یسازد. خروج
 د.خواهد بو ی علم یریتشکل گرفته در دوران پس از مد هایپردازی یهنظر فرایندمؤثر بر  یمعرفت یرغ ا عوامل عمدتً

 سرفصل درس: 

 تمدن غرب  یخبا تار یاجمال ییآشنا .1
o غرب مدرن  یو روم برا  یوناندوران  یراثبا م آشنایی 
o ی شدن رنسانس در دوران قرون وسط یجادا هایینه با زم آشنایی 
o یسم دوران رنسانس و عصر مدرن یمحور یهاو ارزش یمبا مفاه آشنایی 

 : یهادر دوره ینظام  ی،فرهنگ ی،اجتماع یطدر بستر شرا یریتیمد هاییشهاند ینتکو یخیتار یلبا تحل آشنایی .2
o باستان 
o ی وسط قرون 
o یو روشنفکر رنسانس 
o ی شدن و انقالب صنعت صنعتی 

 :یهادر دوره ی نظام ی،فرهنگ ی، اجتماع یطدر بستر شرا یریتیمدرن مد یاتنظر ینتکو یخیتار یلبا تحل آشنایی .3
o ی علم یریتشدن مد ارائه 
o ییاروپا ادارهبه  توجه 
o ی به سمت روابط انسان حرکت 
o رو  یریتعلم مد ترویج(یسازینهبه به یکم یکردهای ( ... وOR )) 
o یمجاز یفضاها بسط 
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 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 .آگه : تهران .یمحمد نبو ترجمه . ن جهان مدرنیوکت .(1393)  یاونز، مر .1
 آگه.  :تهران .(یپنج جلد دوره) مدرن  جامعهبر فهم  یدرآمد .(1394برم ) یبن،استوارت و گ هال، .2
. تهران:  یدیمج  اصغریعل یوسفیان،. ترجمه جواد یدتا جامعه جد یی: از جامعه ابتدایاجتماع یشهاند یختار(. 1389و بکر، اچ. ) یاچ. ا بارنز، .3

 .یرکبیرام
 رسا.  تهران: .محمود طلوع ترجمه .دارییهپس از سرما جامعه .(1375) یناندفرد یترپ دراکر، .4

5. Witzel, M. (2016). A History of Management Thought. Routledge. 
6. Wren, D. A., & Bedeian, A. G. (2008). The Evolution of Management Thought (6th ed.). 

Wiley . 
7. Hanlon, G. (2015). The Dark Side of Management: A Secret History of Management 

Theory. Routledge. 
8. Witzel, M., & Warner, M. (2013). The Oxford Handbook of Management Theorists. 

Oxford University Press. 

9. Shafritz, J. M., Ott, J. S., & Jang, Y. S. (2015). Classics of Organization Theory (8th ed.). 

Wadsworth, Cengage learning. 

 : يمنابع فرع 

 . تهران: دانشگاه تهران. آن یهابر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره  یسازمان، مرور یمایس(. 1391اصغر ) ی،مشبک .1
 اصفهان.  ی. اصفهان: جهاد دانشگاهیدیانجمش ی. ترجمه مهدیریتمد یتئور یندهو آ هایشهبه ر یستمیس ینگرش(. 1384) یلیامو   روث، .2
و   ی شرکت انتشارات علم : تهران ی. خوئ  یابعباس زر ترجمه . در سرگذشت و سرنوشت بشر یفلسفه: پژوهشلذات  . (1395) یلو   دورانت، .3

 .یفرهنگ
 .یفرهنگ ی . تهران: علمیکاشان یمنوچهر یساپر یدیان،رش یمعبدالکر ترجمه. دارییهو روح سرما یاخالق پروتستان(. 1391ماکس ) وبر، .4
 . ی. تهران: ساقیانقاسم یمرح ترجمه. مدرن یتصاداق یاتو ح یهودیان(. 1390ورنر ) سومبارت، .5
  در سال   یکتاب اصل)  عمادزاده. تهران: سمت.   ی مصطف   و  نژاد،یمهرداد تراب  ی،عباس منوچهر  ترجمه .  اقتصاد و جامعه(.  1394ماکس )  وبر،  .6
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 136كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 ران ی در اسالم و ا  یتحول نظام ادار خیتار

 : يسینام درس به انگل

 History of Transformation of Administrative 

System in Islam and Iran 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 - :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ش از اسالم یران پیدر ا یخ تحوالت اداریتار .1
 ی عرب  یموروث یهاش از ظهور سلسلهیپس از ظهور اسالم و پ یخ تحوالت اداریتار .2
 ی عرب یموروث یهاسلسله  دورهدر  یخ تحوالت اداریتار .3
 ران پس از اسالمین در ایامرا و سالط دورهدر  یخ تحوالت اداریتار .4

 شرح درس: 

ن  یها بنا شده است، در ابر آن  یه آن نظام ادارکاست    ینی رید  یهاخچه و سنتیدر گرو شناخت تار  یموفق هر نظام ادار  ادارهه  کاز آن جا   
ران پس از اسالم آشنا شده  یش از اسالم و ایران پین ایو هم چن یاسالم  دورهدر   یخ تحوالت اداریان با تاریدرس تالش خواهد شد تا دانشجو

 د شده آشنا شوند. ای یخ یتار دورهم در کحا یهااز سلسله یکدر هر  یبخش عموم اداره یو با ساختار اجمال

 سرفصل درس: 

 ش از اسالم یران پیدر ا یخ تحوالت اداریتار  .1
o انیهخامنش دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o انکیسلو دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o انیانکاش دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o ان یساسان دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 

 ی عرب  یموروث یهاش از ظهور سلسلهیپس از ظهور اسالم و پ یتحوالت ادارخ یتار .2
o وآله(هیعلاهللیصلاکرم )زعامت رسول  دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o رکزعامت ابوب دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o زعامت عمر  دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o زعامت عثمان  دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o السالم( )علیه  یعلزعامت و خالفت امام  دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 

 ی عرب یموروث یهاسلسله  دورهدر  یخ تحوالت اداریتار .3
o هیام یبن دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o عباس  یبن دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
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 ران پس از اسالمین در ایو سالط امرا دورهدر  یخ تحوالت اداریتار .4
o ان یطاهر دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o ان یصفار دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o ان یسامان دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o هیآل بو دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o ان یغزنو دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o انیسلجوق دورهدر  یتحوالت ادارخ یتار یبررس 
o لخانان یها و امغول دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o هیصفو دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o ه یافشار دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o هیزند دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o ران و مدرن شدن آن( یا  یخاص بر نقش نهضت مشروطه در تحول نظام ادارد کی)با تأ ه یقاجار دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 

o یپهلو دورهدر  یخ تحوالت اداریتار یبررس 
o یران پس از انقالب اسالمیبه وجود آمده ا یتحوالت ادار یاجمال یبررس 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 . السالم()علیهصادق تهران: دانشگاه امام  . )جلد اول و دوم( رانیدر ا یو ادار یاسیتحوالت س خیتار . (1391) ید علی، سیعلو .1
 . السالم()علیهصادق  تهران: دانشگاه امام    .یقتطبی  –  یخ یتار  ی: نگاهرانیو توسعه درا  یبوروکراس  .(1390حسن )  فرد،ییابوالحسن و دانا  ،یهیفق .2

 .یو فرهنگ یتهران: علم  .رانیدر ا یساالر وانیبر د یدرآمد .(1383) دیحم ،یتنکابن .3
 )به نشر(.  یمشهد: آستان قدس رضو ی.موسو دجمالیس ترجمه ،یاسالم التیتشک .(1393محمدانور ) ،یرفاع .4

 : يمنابع فرع 

نوساز  میاز کارگزاران رژ  ی: خاطراتمیدرو کرد  میهر چه کاشت   .(1386هوشنگ )  رنظر،یپ .1  . رانیدر ا   یادار  یهاسازمان  یگذشته و روند 
 .تهران: علم

 .تهران: زوار .شاه نی: از آقامحمدخان تا آخر ناصرالدهیدوره قاجار یو ادار یاجتماع خیتار ا،یمن،  یشرح زندگان  .(1389عبداهلل ) ،یمستوف .2
و    ی تهران: علم ی.گانیگلپا دیمحمدوح ترجمه ،یاسالم یهادولتو  یملکدار : در آدابیفخر خیتار .( 1390) ی محمدبن عل ،ی طقطق ابن .3

 .یفرهنگ
 .وایتهران: گ .یعصر ناصر یادار - یاسیتحوالت س .( 1397فاطمه ) زاده،یتق .4
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 137كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مديريت سازمان« پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 اسالم، مدیریت و سازمان 

 : يسینام درس به انگل

 Islam, Management and Organization 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 ي:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 ی اسالم فلسفهسازمان از نگاه  لیتحل .1
 ت یریمد فیو تعر لیباور به اسالم در تحل آثار .2
 ران یباور به اسالم در فعل مد یعمل راتیتأث .3

 شرح درس: 

 ی ابرنامه زیانسان ن یو اجتماع یفرد یزندگ یموجود در جهان، در عبادات خالصه نشده و برا انیاز اد  یاریاست که بر خالف بس ینیاسالم د 
با انجام مناسک عباد  زین  یقیحق  یرو مسلمان  نیارائه کرده است؛ از هم  یلیجامع و تفص دادن   انیسر  ازمندیاسالم محقق نشده و ن  یصرفاً 
دادن موارد   انیگسترده در سر ریکه عالوه بر تأث یاز علوم یکیاست.  یانسان یابعاد و جوانب زندگ یدر تمام یاسالم فیها و تکالباورها، ارزش

درس تالش خواهد شد تا ابتدا    نیرو در ا  نیاست. از هم  تیریعلم مد  ردیپذیم  ریاز اسالم تأث  یادیبه مقدار ز  زیخود ن  یانسان   یوق به زندگ ف
اجتماع  حوزهدر    یاسالم  قاتیتحق  یهاانیجر و   یعلوم  به  جا  یمعرف  تیریمد  ژهیو  و  و سپس ش  نییتب  زین  کیهر    گاهیشده   یهاوه یشود 
 گردند.  انیب تیریاسالم بر سازمان و مد یرگذاریتأث

 سرفصل درس: 

 یبار بودن علوم اجتماعارزش  نیی( جهت تبتیری)و از جمله مد یبا علوم اجتماع یعیعلوم طب یهابا تفاوت ییآشنا .1
 اتیاعتبار هینظرسازمان از منظر  لیبا تحل ییآشنا .2

o اعتبار سازمان  فرایندبا  ییآشنا 
o در سازمان  اتیاعتبار رییتغ فرایندبا  ییآشنا 

 تیریاسالم بر علم )رشته( مد یرگذاریتأث وهیش نییتب .3
 (تیریبه منابع علم مد یبر منابع علم )تکثر بخش یرگذاریتأث .4

o و ...(  یشناختانسان ،یشناخت یهست یمبان حیعلم )اصالح و تنق یبر مبان یرگذاریتأث 
o ( یجامع اسالم  یبه سمت اثربخش یاقتصاد ی اثربخشت علم )حرکت از یبر غا یرگذاریتأث 
o ( یمسائل پژوهش یبندتیو اولو نییبر مسائل علم )تع یرگذاریتأث 
o (ینی د اتیاز فرض یاها )ارائه انبارهه یبر انتخاب فرض یرگذاریتأث 
o احصاء شده(  یهاراه حل یریدر باب امکان به کار گ یفقه یها )داورحلبر انتخاب راه یرگذاریتأث 
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 رانیاسالم بر فعل مد یرگذاریتأث وهیش نییتب .5
o ها( حلراه یابیدر مرحله ارزش یریبه کار گ یبرا  یارزش ینظام ارائه) یریگمیبر تصم یرگذاریتأث 
o اهداف و کمک به رفع تزاحمات(  یبندتی)اولو یزیربر برنامه یرگذاریتأث 
o (یریو تأخ  یج یتدر ،یدفع یاجرا  وهیشمند از سه نظام یریگامکان بهره جادیاجرا )ا وهیشبر  یرگذاریتأث 
o ( یابی)ارائه شاخص جهت ارزش یابیارزش  وهیشبر  یرگذاریتأث 

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 .میقرآن کر .1
 البالغه نهج .2
 . هیتهران، دارالکتب االسالم .یو محمد آخوند یغفار  اکبریعل قیو تحق حیبه تصح  ،یکاف . (1407) عقوب یمحمد بن  ،ینی کل .3
 ما.  لیقم، دل . اهیالح  .( 1392محمدرضا و همکاران ) ،یمیحک .4
 ه قم.ین حوزه علمیمدرس جامعه یقم، دفتر انتشارات اسالم . زانیالم .(1417) نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ .5
 تهران. صدرا. .سمیاصول فلسفه و روش رئال .(1389) نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ .6

 تهران، فردا. . یاجتماع یهاجهان .(1395د )یحم ا،یپارسان .7
 تهران، سمت.  .ردهایک: رو یت اسالمیریمد . (1394) یجعفر یو حسن عابد یریام ینق یعل .8
 .یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یتهران، موسسه عال .آن یو الگوها یاسالم تیریاصول مد . (1383) اهلل یپورفر، ول ینق .9

 . یاسالم تیریمد قات یتهران، مرکز مطالعات و تحق .در اسالم تیریاز مد یمجموعه مباحث . (1383) اهلل یپورفر، ول ینق .10

 : يمنابع فرع 

و    نیتهران، موسسه تدو   .به مالک اشتر(  السالم()علیه  یعلفرمان   ریاسالم )ترجمه و تفس  یاسیحکمت اصول س  .(1389)  یمحمدتق  ،یجعفر .1
 (.هیعلاهللرحمه) یجعفر ی نشر آثار استاد عالمه محمدتق

 .یو فرهنگ ی تهران، نشر علم . السالم()علیه  یعلالبالغه امام مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج .( 1388) اصغریعل پورعزت، .2
 . ایتهران، در .تداللت دول .(1394)  یمصطف ،یتهران دلشاد .3
 . السالم()علیه. تهران: دانشگاه امام صادق یاسالم تی ریآغاز در مد یهانقطه(. 1394آذر. ) یجوانعل ی مرتض رضا،یعل ان،یسازت یچ .4
 . السالم( )علیه. تهران: دانشگاه امام صادق سازمان یاستعاره راه: پرسش از هست(. 1391. )نیمحمدحس دیس ان،یهاشم .5
 . قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.تیریسازمان و مد یهایتئور یشناسمعرفت یدرسنامه مبان(. 1391ابوالفضل. ) ،ینیگائ .6
 قم، فردا. .یو چگونگ یستیچ ،یی: چرایاحکام حکومت .( 1394) لیاسماع پرور، .7
 تهران، واحه.  .تمدن غرب  یتوسعه و مبان . (1395) یمرتض دیس ،ینیآو  .8
 . یتهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم .ینید ی علم تیهو .(1387خسرو ) ،یباقر .9

 . یو اجتماع یتهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگ .: معنا، امکان و راهکارهاینیعلم د .(1389) نیحس ، یسوزنچ  .10

 قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. .ینیعلم د یبه سو ی گام . (1391و همکاران ) نی، حسیبستان نجف  .11
 قم، اسراء.  .ایو دن نینسبت د . (1394، عبداهلل )یآمل یجواد .12
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 138كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 مدیریت و سازمان های  رویکردهای اسالمی در پژوهش

 : يسینام درس به انگل

Islamic Approaches in Management and 

Organization Researches 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودیدانشجو انتظار م ن دوره ازیا یدر انتها

 آشنا شده باشد. یعلم حوزهک یکرد در یرو  فیتعربا  .1
آشنا   ت و سازمانی ریمد یهاپژوهش  حوزهدر  یگوناگون روش  یکردها ی ق رو یمصاد یو برخ یشناختات روشی، مسائل، کلیمبان ف،یتعربا  .2

 شده باشد.
ع معتبر کسب معرفت از نگاه  گوناگون شکل گرفته حول مناب یکردهایق رو یمصاد ی و برخ یشناختات روشی، مسائل، کلی مبان ف،یتعربا  .3

 آشنا شده باشد. اسالم

 شرح درس: 

مد در  اسالمیریپژوهش  ساین  ی ت  همانند  ن  ی علم  یهاحوزه  ریز  فراخور  مد  یازهایبه  سازمانیریگوناگون  نت  از  )اعم  ،  یحقوق  یازهایها 
گران فعال  پژوهش  ی موجود در مبان  یهامتفاوت منابع معتبر کسب معرفت از نگاه اسالم، تفاوت  یهاتیو ...(، ظرف یشناخت، روانیشناختجامعه

کردها، به ین رو یان عالوه بر آشنا شدن با این درس تالش خواهد شد تا دانشجویشود. در ایمانجام  یگوناگون یکردهاین حوزه و ... با رو یدر ا
ن  یک از ایانجام شده در درون هر    یهااز پژوهش  یاکردها آشنا شده و نمونهین رو یا  یشناختات روشی، مسائل و کلی با مبان  یکل  یاگونه

 د.قرار دهن یز مورد نقد و بررسیا نکردها ریرو 

 سرفصل درس: 

 یعلم حوزهک یکرد در یاصطالح رو  یینتب .1
 ی ت اسالمیریمد یکردهایرو  یریگشکل یو چگونگ ییچرا نییتب .2

 یت اسالمیریمد یهاگوناگون در پژوهش یروش یکردهایق رو یمصاد یو برخ یشناختات روشی، مسائل، کلیف، مبانیبا تعر ییآشنا .3
o  ی سیتأس کردیرو 
o  لیب و تکمیتهذ کردیرو 
o  یاستنباط کردیرو 

ت  یریمد  یهاپژوهش   یمنبع محور شکل گرفته در فضا   یکردهایق رو یمصاد  یو برخ  یشناختات روشی، مسائل، کلیف، مبانیبا تعر  ییآشنا .4
 یاسالم
o  یقرآن کردیرو 
o  یثی حد کردیرو 
o  (   و  شهداء  ،ینید عالمان  ،( السالمهمیعل) نیمعصوم رهیس از اعم) یارهیس -یخ یتار کردیرو... 
o  یفقه کردیرو 
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o  ی اخالق کردیرو 
o  یفلسف کردیرو 
o  ی عرفان کردیرو 
o  ی تجرب کردیرو 
o  شمندان مسلمان( یاز اند یکی شهیاندت محور )پژوهش در یشخص کردیرو 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 سمت.  :تهران .ردهایک: رو یت اسالمیریمد .(1392، حسن )یجعفر یو عابد نقی ی، علیریام .1
 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  :تهران  .ینیعلم د یتهو .(1387خسرو ) باقری، .2

 : يمنابع فرع 

معصومیجعفر  یعابد .1 قادر، مج یفر، حمی، حسن؛  پسران  و  اسالمیریمد  .(1395)  یددرضا  و  )مدل  یت  جامعه  در  آن  موانع تحقق  و  ها 
 منتشر شده است(. 1391)کتاب اصلی در سال  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :قم .ها(سازمان

 . السالم()علیهصادق تهران: دانشگاه امام  .یاسالم یریتآغاز در مد یهانقطه(.  1394آذر )یجوانعل یمرتض و  یرضاعل سازیان،چیت  .2
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :قم .فقه االداره .(1392) نیصمصام الد یدس قوامی، .3

 دفتر نشر معارف.  :تهران .یاسالم یعلوم انسان یدر جستجو .(1393) ینعبدالحس خسروپناه، .4
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. : قم .ینیاجتهاد دانش د یمپارادا .(1390) یدرضاد حمیس ی،و حسن  یپور، مهدعلی .5
 اسراء.  : قم .ی م: احمد واعظیق و تنظیتحق .ینیمنزلت عقل در هندسه معرفت د .(1386عبداهلل )، یآملجوادی  .6
 اسراء.  :قم .یاو دن یننسبت د  .(1394، عبداهلل )یآملجوادی  .7

 . یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ :تهران  .: معنا، امکان و راهکارهاینیعلم د .(1389) ینحس ی، سوزنچ  .8

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه : قم .ینیعلم د یبه سو ی گام . (1391و همکاران ) ینحس ،ینجف  بستان .9
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 139كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مديريت سازمان« هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 طراحی سازمان 

 : يسینام درس به انگل

Organization Design 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 با انواع سازمان آشنا شده باشد.  .1

 های تأثیرگذار بر طراحی سازمان آشنا شده باشد. با مؤلفه .2

 با اصول حاکم بر طراحی سازمان آشنا شده باشد.  .3

 های طراحی سازمان آشنا شده باشد.با شیوه .4

 سازمان آشنا شده باشد. با مراحل طراحی  .5

 های کلیدی طراحی سازمان آشنا شده باشد.با چالش .6

 شرح درس: 

 توانیم  یدر گام بعد  یات،نظر  ینگوناگون به ا  یهانگاه  یبررس  ینارائه شده در مورد سازمان و همچن  یاتبا نظر  یاندانشجو  ییپس از آشنا
 سدر  ینراستا در ا  ینکرد. در هم  ینتمر  یعمل  یاگونهآموخته و به یانکارآمد را به دانشجو  یسازمان  یطراح  یبرا  یاتنظر  ینا  یریگکاربه   وهیش

ها آشنا خواهند شد  از آن یکهر  یبو معا  یاو مزا  یسازمان یسازمان( با انواع ساختارها هاییهمرتبط با درس نظر ی اابتدا )به گونه یاندانشجو
چند مورد از   یا یکمراحل مطرح در  ینسازمان و هم چن یطراح هاییوهسازمان، ش یها و اصول حاکم بر طراحمؤلفه یریو سپس ضمن فراگ

و    آشنا  یو خصوص  ی سازمان در دو بخش دولت  یطراح  یدیکل  یهابا چالش  یان دانشجو  یزن  یترا خواهند آموخت. در نها  هایوه ن شیا شده 
 .ها را خواهند آموختچالش  ینغلبه بر ا یکارهاراه

 سرفصل درس: 

 سازمان  یطراح ییو چرا یستیبا چ ییآشنا .1

o سازمان  یطراح یستیچ 

o راهبرد مؤثر باشد  یک تواندی( سازمان م یبازطراح  یا) یکه طراح یبا مواقع ییآشنا 

 سازمان  یطراح یبرا یازمورد ن یهابا مهارت آشنایی .2

 با انواع سازمان  آشنایی .3

o  ساده 

o ینیماش یبروکراس 

o ی احرفه یبروکراس 

o ی بخش یبروکراس 

o یسیماتر 

o  ... و 



130 

 سازمان شناسییبو آس یلبا تحل آشنایی .4

 سازمان  یبا طراح آشنایی .5

o یان و ... )ب  یآورو اهداف، اندازه، فن  یاستراتژ  یط،مح  یرنظ  یعوامل  یرتأث  یاتیعمل  یینسازمان )تب  یبر طراح  یرگذارتأث  یهامؤلفه  
 سازمان(.  یسازمان( بر ابعاد ساختار هینظردرس  شده در

o اصل تنوع الزم، انسجام و ...(  یرسازمان )نظ یاصول حاکم بر طراح 

o سازمان  یطراح هاییوه ش 

o سازمان.  یمراحل طراح 

 یو خصوص  یدولت یهاسازمان در سازمان یطراح یهاچالش یبا برخ آشنایی .6

o سازمان اندازهسنجش  وهیش 

o یرمتغ یاربس هاییطسازمان در مح  یطراح 

o  سازمان در طول زمان  یکپارچگیحفظ 

o و کنترل  یاراخت یضتفو ی،شغل یکچالش تفک 

o یو هماهنگ یشغل یکچالش تفک 

o تمرکز و عدم تمرکز یانتعادل م یجادو ا یعمود یکچالش تفک 

o یار اخت یضو تفو یچالش استانداردساز 

o .. و . 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : يمنابع اصل

 یریتمرکز آموزش مد  :تهران ی. سابق یریوز ینو حس یهیابوالحسن فق ترجمه .کارساز یپنج الگو یسازمانده .(1395) یهنر  ینتزبرگ،م .1
 منتشر شده است(. 1374)کتاب اصلی در سال  .یدولت

 صفار.  :تهران  فرد.ییو حسن دانا یالوان یدمهدیس  ترجمه .ی سازمان: ساختار و طرح سازمان یتئور .(1395) یپ یوناست رابینز، .2

3. Galbraith, J., Downey, D. & Kates, A. (2001). Designing Dynamic Organizations: A 

Hands-on Guide for Leaders at All Levels. AMACOM . 
4. Cichocki, P., & Irwin, C. (2011). Organization Design: A Guide to Building Effective 

Organizations. Kogan Page. 

5. Galbraith, Jay R. (2014). Designing Organizations: Strategy, Structure, and Process at the 

Business Unit and Enterprise Levels (3rd ed.). Jossey-Bass. 

6. Kates, A. & Galbraith, J. (2007). Designing Your Organization: Using the STAR Model to 

Solve 5 Critical Design Challenges. Jossey-Bass . 
7. Burton, R. M., Obel, B., & Håkonsson, D. D. (2015). Organizational Design: A Step-by-

Step Approach (3rd ed.). Cambridge University Press. 

 : يمنابع فرع 

7. Stanford, N. (2013). Organization Design: Engaging with Change (2nd ed.). Routledge. 

8. Jones, G. R. (2012). Organizational Theory, Design and Change (7th ed.). Pearson. 

9. Latham, J. R. (2016). [Re]Create the Organization You Really Want!: Leadership and 

Organization Design for Sustainable Excellence. Organization Design Studio, Ltd. 

10. Kesler, G. & Kates. A. (2015). Bridging Organization Design and Performance: Five Ways 

to Activate a Global Operation Model. Jossey-Bass. 
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 140كد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مديريت سازمان» هبست پیوسته معارف اسالمي و مديريت  ارشدكارشناسي

 : ينام درس به فارس

 سازمان و مدیریت  حوزه پردازی در نظریه

 : يسینام درس به انگل

Theory Construction in Organization and 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شده باشد. پردازییهنظر هیپا مفاهیمبا  .1
 آشنا شده باشد. پردازییه نظر یشناختو جامعه یشناخت(، روانیشناختو معرفت ی)اعم از وجودشناخت یفلسف مباحثبا  .2
 آشنا شده باشد. و سازمان  یریتدر مطالعات مد پردازییهنظر هایچهارچوببا  .3

 شرح درس: 

 ییکه عالوه بر آشنا  ی دانست؛ موضوع  یعلم  حوزهدر آن    پردازییهکسب توان نظر  توان یرا م  یهر علم  یلتحص  یمراحل نظر  ترینیعال
 پردازی،یهنظر یشناختو روان یشناختجامعه ی،فلسف یمبان پردازی،یه نظر هیپا یمبا مفاه ییآشنا یازمندن یعلم حوزهآن  یبا محتوا یقعم

گوناگون    یهابه حوزه  ییپس آشنا  یان درس تالش خواهد شد تا دانشجو  ینو ... است. در ا  یهگوناگون ساخت و آزمون نظر  یهاروش
  یریت مد  بسته  یواحدها  یربا گذراندن سا  اقاعدتً  هایی آشنا  ین)ا  یاتنظر  ینگوناگون به ا  یکردهایرو ها و  نگاه  ینسازمان و همچن  هینظر

 ند. آشنا شو یزن ینهزم یندر ا پردازییهسازمان حاصل شده است(، با نظر

 سرفصل درس: 

 پردازی یه( مرتبط با نظریشناختو معرفت ی)اعم از وجودشناخت یمباحث فلسف یبا برخ ییآشنا .1
 پردازییهبا نظرمرتبط  یشناختمباحث روان یبا برخ آشنایی .2
 پردازی یهمرتبط با نظر یشناختمباحث جامعه یبا برخ آشنایی .3
 :یرنظ پردازییهنظر هیپا یمبا مفاه آشنایی .4

o مفهوم 
o (یعل یر( و روابط غیخط یرو غ ی )خط ی)انواع روابط عل یممفاه ینروابط ب انواع 
o  فرضیه 
o نظریه 
o  و  ... 

 پردازی یهبا انواع نظر آشنایی .5
o کمی 
o کیفی 
o  ترکیبی 
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 ها چهارچوب ینا سهیمقاو  پردازییه مطرح نظر یهابا چهارچوب آشنایی .6
o نیدوب چهارچوب 
o ستنسن یرکل و یارالک چهارچوب 
o ون  یون د چهارچوب 
o نهام یل چهارچوب 
o (فردیی )دکتر حسن دانا پردازییهنظر ی جامع عموم چهارچوب 

 :یرنظ یریتمطرح رشته مد پردازانیه نظر یبرخ پردازییهفوق بر نظر یهاچهارچوب  تطبیق .7
o ینتزبرگ م هنری 
o یس آرجر  کریس 
o ی بارن جی 
o یک وا کارل 
o پفر جفری 
o اسکات ریچارد 
o  و  ... 

 یه نظر یکد بودن یجد یابیارز وهیش تبیین .8

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : يمنابع اصل

 منتشر شده است(. 1389)کتاب اصلی در سال  . تهران: سمت.هایشناسو روش ی: مبانپردازییهنظر(. 1396حسن ) فرد،ییدانا .1
 منتشر شده است(. 1389)کتاب اصلی در سال  . تهران: سمت. پردازییه نظر هایی استراتژ(. 1396حسن ) فرد،دانایی .2
 . یو آموزش  یمعاونت پژوهش ی،اسالم یغات. تهران: سازمان تبلمعرفت و علم یشناسجامعه(. 1385) یدحم پارسانیا، .3

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. پردازییه نظر فرایند یشناختروان یلعلم؛ تحل یشناسبر روان یدرآمد(. 1388آرش ) موسوی، .4

5. Smith, K. G. & Hitt, M. A. (Eds.). (2007). Great Minds in Management: The Process 

of Theory Development. Oxford University Press. 

 : يمنابع فرع 

حسن  ترجمه. (پردازییهو نظر یه)آزمون نظر یریتمد یهادر پژوهش یمطالعه مورد ی شناسروش(. 1390) ی و هک، تون   یاندل،  .1
 . (السالمیهعل)صادق تهران: دانشگاه امام  فرد.ییدانا

اچ   ید  ون .2 اندرو  مبنا  پردازییهنظر  یشناسروش(.  1392)  .ون،  مشارکت  یبر  اجتماع  یانهجوپژوهش  علوم  حسن    ترجمه.  یدر 
 فرد. تهران: صفار. یدانائ

 تهران: صفار.   .ی بهنام شهائ فرد و یی. ترجمه حسن دانایدر مطالعات سازمان   یهفرض  یینتع  یبرا  پردازییهنظر(. 1392اس. )  . یب   پاور، .3
 . یو اجتماع ی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگپردازییهنظر(. 1387) یدرضاس حسینی، .4
 . تهران: آفتاب توسعه.پردازییهعلم و نظر یدجنبش تول(. 1384) رضا  غالمی، .5
 معلم(. یت)دانشگاه ترب ی. تهران: جهاد دانشگاهیشناسدر جامعه پردازییهنظر(. 1389) یتق آزادارمکی، .6
 . تهران: جامعه شناسان. یعلم: مباحث نظر یشناسجامعه(. 1389) محمد توکل، .7

 یدحسینسو    ی،نور  یعل  فرد،یی . ترجمه حسن دانایریتمد  یهاپژوهش  یفلسف  یفهم مبان(.  1391)  ژوان  ی،و دوبرل  یلف  جانسون، .8
 . تهران: مهربان نشر. یکاظم

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.یو علوم اجتماع یعیدر علوم طب یعلم هاییهساختار نظر(. 1389) یهاد صمدی، .9

10. Tsoukas, H., & Knudsen, C. (Eds.). (2007). The Oxford Handbook of Organization 

Theory: Meta-theoretical Perspectives. Oxford University Press. 
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 »مدیریت منابع انسانی«   ه( بست2

پردازی در  لحاظ مفهومی، در پی ایجاد ظرفیت نقد و نظریهبه    (1کند: )طور کلی دو هدف را دنبال می»مدیریت منابع انسانی«، به  هبست 
 کند. دنبال میرا به لحاظ کاربردی، تربیت نیروهای متخصص در مدیریت منابع انسانی ( 2حوزه منابع انسانی است. )
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 143کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت منابع انسانی» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سائل مدیریت منابع انسانیم

 : یسینام درس به انگل

Problems of Humane Resources Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 ندارد : زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:  

 بتواند: رود ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 فهرست کند.  یالمللینرا در سطح ب یمنابع انسان  یریتمد ئلمسا .1

 فهرست کند.  یرا در سطح مل یمنابع انسان  یریتمد مسائل .2

 سازمان فهرست کند. یرا در سطح راهبرد یمنابع انسان  یریتمد مسائل .3

 سازمان فهرست کند.  یاتیرا در سطح عمل یمنابع انسان  یریتمد مسائل .4

 کاربرد نگاه اسالمی به مدیریت منابع انسانی را درک کند. .5

 نمودار نشان دهد.  یقکند و از طر یرو تفس یررا درک کند، تعب یمنابع انسان  یریتمسائل مد نظام .6

 شرح درس: 

شود تا  یم  یحو تشر  یینتب  ی سازمان  یاتیو عمل  ،یسازمان  یراهبرد  ی، مل  الملل، یندر چهار سطح ب  یمنابع انسان   یریتدرس، مسائل مد  ینر اد
  ل ئنظام مسا  ی و مصداق  ینیبتوانند به صورت عشود،  به عنوان مهاد یا کهاد ایشان تعیین می  « یمنابع انسان  یریتمد»  هبست  ی کهیاندانشجو

 .دنینما یمو سازمان را در قالب نمودار ترس یریتمسائل مد مد نظانبتوان  یانو در پا یندرا درک نما یمنابع انسان یریتمد

 سرفصل درس: 

 )تنوع کارکنان، قوانین کار، جبران خدمات در سطح بین المللی و ...(  المللیندر سطح ب یمنابع انسان  یریتمد ئلمسا یینبت .1

 ها و ...( )کاهش نرخ رشد جمعیت و پیامدهای آن، سطح عمومی مهارت یدر سطح مل یمنابع انسان  یریتمد ئلمسا تبیین .2

 )تناسب استراتژی سازمان با نظام مدیریت منابع انسانی و ...(  سازمان یدر سطح راهبرد یمنابع انسان  یریتمد ئلمسا تبیین .3

 جبران خدمات و ...( )مسائل مربوط به جذب، آموزش،  نسازما  یاتیدر سطح عمل یمنابع انسان  یریتمد ئلمسا تبیین .4

 سطح فوق(  4تبیین مبادی اسالمی مدیریت منابع انسانی )تفاوت عملکرد مدیریت منابع انسانی اسالمی و متعارف در  .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا
✓  ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

1. Kimball, D. C. (2017). Cases in Human Resource Management. Los Angeles: Sage. 

2. Buller, P. F., & Schuler, R. S. (2000). Managing Organizations and People: Cases in 

Management. Organizational Behavior, and Human Resource Management (6th ed.). 

Cincinnati, Ohio: South-Western College Pub. 

 : یمنابع فرع 

 حوزه مدیریت منابع انسانی.  یهایوردکاو م .1
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 144کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت منابع انسانی» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 استراتژیک منابع انسانیدیریت  م

 : یسینام درس به انگل

Strategic Human resource Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 ح دهد. یند و توضک کدر ی ت منابع انسانیریمد یهار حوزهیرا در ارتباط با سا یمنابع انسان یکت استراتژ یر یگاه مدیجا .1
 را بشناسد. یمنابع انسان یکت استراتژ یریدر مد یاربردک یهامدلم و یمفاه .2
 ارائه دهد. یاتیعمل هایشنهاد یمختلف پ  یهاتیموقع ی، برایاربردک یهات و مدلیبا توجه به موقع .3
 ند.ک کیکرا از هم تف یت منابع انسانیریمد یهای انواع مختلف استراتژ .4
 . را بشناسد ی منابع انسان یکاستراتژن برنامه یتدو  ییاجرا  یهافرایند  .5

 شرح درس: 

ن حال، هنوز یل گرفته است. با اکت شیریات مدیدر ادب  یکت استراتژیریان مدیافتن جریت  یاهم  واسطهبه  ی منابع انسان  یکت استراتژ یریدم
  یک ت استراتژیرین درس ابتدا با مفهوم مدیان در اینظران وجود ندارد. دانشجون صاحبیآن ب  یردهاکارکها و  چارچوب  نهیزمدر    ی اجماع مشخص

 یهای استراتژ  یسازییرد. در ادامه نحوه اجرایگین موضوع مورد بحث قرار م یا  ینظر  یشوند. سپس مبان یآن آشنا م  یردهاکارکو    یع انسان مناب
شود. در  یمختلف بررس یدر بسترها یمنابع انسان یهای استراتژ یها یژگیشود و یرد و پس از آن تالش م یگیمورد بحث قرار م یمنابع انسان 

 .قرار خواهد گرفت یمورد بررس  یسانمنابع ان یکت استراتژیریمد یآت ین دوره، روندهایا یانتها

 سرفصل درس: 

 ی منابع انسان یکت استراتژ یریبا مد ییشناآ .1
o یک استراتژ یمنابع انسان  یریتو مد یت منابع انسانیریاهداف مد 
o ی منابع انسان یاستراتژ یستیچ 
o ی منابع انسان یهای موفق استراتژ یاجرا  جینتا 

o  تدوین استراتژی منابع انسانی  فرایندآشنایی با 
 ی منابع انسان یکت استراتژیریمد ینظر یمبان .2

o ی منابع انسان یدر استراتژ یاو کنهیو به یثرک تناسب حدا گاهیجا 
o ک سیر یسازنهیبه یهاد مدلیه دیاز زاو  یمنابع انسان یاستراتژ 
o یک ت استراتژیریدر مد یابی گاه یرد جایکبر منابع و رو  یرد مبتنیکد رو یه دیاز زاو  یمنابع انسان یاستراتژ 

 در عمل  ی ت منابع انسانیر یمد یهای استراتژ .3
o ی منابع انسان یهای استراتژ انواع 
o  ی منابع انسان یکت استراتژ یریمد یهاستم یسخرده 

o های مدیریت منابع انسانی تدوین استراتژی های مختلف شناسیروش 
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 مختلف  یدر بسترها یمنابع انسان یکاستراتژ تیریمد .4
o در صنعت یمنابع انسان یاستراتژ 
o در خدمات  یمنابع انسان یاستراتژ 
o اره کسب و کچند  یهاتکدر شر یمنابع انسان یاستراتژ 
o یتی چند مل یهاتکدر شر یمنابع انسان یاستراتژ 

 ی منابع انسان یکاستراتژت یریمد ندهیآ .5
o ی منابع انسان یدر استراتژ یآت یروندها 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Boxall, Peter F.; Purcell, John. (2011). Strategy and human resource management (3rd ed.). 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan (Management, work 

& organisations). 

2. Cascio, Wayne F.; Boudreau, John W. (2012). Short introduction to strategic human 

resource management. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge short 

introductions). 

3. Bamberger, P. A., Biron, M., & Meshoulam, I. (2014). Human resource strategy: 

Formulation, implementation, and impact. Routledge. 

4. Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2008). Strategic human resource management. John Wiley 

& Sons. 

 : یمنابع فرع 

1. Armstrong, Michael. (2011). Armstrong's handbook of strategic human resource 

management (5th ed.). Philadelphia, Pa: Kogan Page. 

2. Storey, J. (2009). The Routledge companion to strategic human resource management. 

Taylor & Francis. 
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 145درس: کد 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت منابع انسانی» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت منابع انسانی الکترونیک م

 : یسینام درس به انگل

Electronic Human Resource Management 

Workshops 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: ساعت عداد ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: یدانشجو انتظار من دوره از یا یر انتهاد

 . ح دهندیبشناسند و توض یت منابع انسان یریرا در حوزه مد یکترونکال یت منابع انسانیریمد یگاه و اثرگذاریاج .1

 را بشناسند. ی منابع انسان یاطالعات یهاستم یس یعناصر اصل .2

 ح دهند. یتوضنند و ک کرا در ی اطالعات منابع انسان یهاستم یسمختلف  ین اجزایروابط ب .3
 را بشناسند. یکترونکال ی ت منابع انسانیریدر مد یاربردک یهاو مدل میمفاه .4
 .را بشناسند یکالکترون یمنابع انسان  یریتو مد  یت منابع انسان یریمد یاطالعات یهاستم یس  یاربردک یهافرایند  .5

 شرح درس: 

د  ین منظور بایل شده است. بدیر تبدیناپذاجتناب یها به امراستفاده از آنها در سازمان، یکترونکال ی ت منابع انسانیریمد یهاشرفت نظام یا پب
منابع    یستم اطالعاتیان ابتدا با مفهوم سین درس، دانشجویرد. در ایان قرار گیار دانشجویاز موضوعات در اخت  یآموزش الزم در مورد برخ

را    یمنابع انسان  یاطالعات  یهاستم ی س  یسازدر آماده   یاربردکسپس موضوعات    و   دشونیآشنا م  یکالکترون  یمنابع انسان  یریتو مد  انسانی
 د. رسیان میدوره به پا یآت یروندهان حوزه و یموضوعات خاص در ا یا درس با بررستًی. و نهاکنندیکسب م

 سرفصل درس: 

 یک الکترون  ی منابع انسان یریتو مد  یاطالعات منابع انسان یهاستم یس با ییشناآ .1
o ی اطالعات منابع انسان  یهاستم یس ییو چرا چیستی 
o ی اطالعات منابع انسان  هاییستم س یریگلکش خچهیتار 
o یکالکترون یمنابع انسان  یریتمد ییو چرا چیستی 
o  یجیتالد یانسان  منابع 

 یکالکترون ی منابع انسان یریتو مد  یاطالعات منابع انسان  یهاستم یس یسازدر آماده  یاربردک موضوعات .2
o ی اطالعات منابع انسان یهاستمیس یدر طراح یافزارو نرم یافزارسخت مالحظات 
o یک ترونکال یت منابع انسانیریمد یازسنج یها و نستمیعمر توسعه س چرخه 
o ی اطالعات منابع انسان یهاستم یس نیتأم/یطراح 
o ی منابع انسان  یفناور یننو یهانسلو   ی منابع انسان یلیتحل ابزارهای 
o یکالکترون یمنابع انسان یریتدر مد یکاربرد مالحظات 
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 یکترونکال ی ت منابع انسانیریمد یهاستم یس یاثربخش .3
o یکالکترون ی ت منابع انسانیر یمد یلگرهایتحلو  هاسنجه 
o یکالکترون یمنابع انسان  یریتو مد ی اطالعات منابع انسان یهاستم یس یاندازراه یبرا یمال هاتیتوج 
o یکالکترون یمنابع انسان یریتو مد  یاطالعات منابع انسان  یهاستمیس یفرهنگ یازهاینش یپ 

 یکالکترون یمنابع انسان  یریتو مد  یاطالعات منابع انسان  یهاستمیس یاربردک یهاجنبه  .4
o یک ترونکال یادار خدمات 
o یکترونکو انتخاب ال یابیسنجش، ارز تیریمد 
o یکترونکو توسعه ال آموزش 
o ی اطالعات منابع انسان یهاستم یرد و سکعمل تیریمد 
o ی اطالعات منابع انسان یهاستم یخدمات و س جبران 
o ی نسل دوم و سوم منابع انسان  یهاستم یس 
o ی نسل چهارم منابع انسان یهاستم یس 

 یکترونکال ی ت منابع انسانیریخاص در مد موضوعات .5
o یکترونکال یت منابع انسان یریدر مد ی و محرمانگ تیامن 
o یکترونکال یت منابع انسان یریمد یآت یروندها 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یبع اصلمن

1. Kavanagh, M. J., Thite, M., & Johnson, R. D. (2015). Human resource information 

systems: Basics, applications, and future directions. SAGE Publications. 

 : یمنابع فرع 

1. Walker, A. J. (2001). Web-based human resources: The technologies and trends that are 

transforming HR. New York [etc.: McGraw-Hill. 

2. Gueutal, H. G., & Stone, D. L. (2005). The brave new world of eHR: Human resources 

management in the digital age. San Francisco: Jossey-Bass. 
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 146کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت منابع انسانی» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل نیب یمنابع انسانت  یریدم

 : یسینام درس به انگل

International Human Resource Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 ند.ک یبندآنها را جمع  یامدهایو پ یت منابع انسان یریمد یسازیعوامل اثرگذار بر جهان  .1
 الملل را بشناسد. نیب  یت منابع انسان یریاثرگذار بر مد یهام و مدلیمفاه .2
 الملل را بشناسد. نیب  یت منابع انسانیریمد ییاجرا  یهافرایند  .3

 قواعد اسالمی حاکم بر مدیریت نیروهای مسلمان و غیرمسلمان را بشناسد. .4

 شرح درس: 

ند. ورود گسترده تنوع و تفاوت  کیرا با چالش مواجه م  یمنابع انسان ت  یریها و نقاط با ثبات مدفرضشیاز پ  یاریالملل بسنیب  یرود به فضاو 
  ی ازمند بازنگرین یت منابع انسان یرین مدیش یپ یه الگوهاکشود یباعث م ی ت منابع انسانیریم بر مدکحا یهان و چارچوبیها، قوانن فرهنگ یب

 ی و پس از آن بسترها  ندکبه آن آشنا  یکو نگاه استراتژ ی بع انسانشدن منا یند در ابتدا دانشجو را با جهان کین درس تالش میباشند. ا یجد
ه در  ک  یراتییتغ  یدهد. بررسیقرار م  یل مورد بررسیدارند را به تفص  ین دانشیچن  یریگل کاز به شیبر ن  ین اثرگذاریشتر ی ه بک  یو فرهنگ  یمل

  ی ار بعدکشوند دستور  یبا آنها مواجه م یالمللنیب  یهاه سازمانک  یخاصاز است و مسائل  یر مورد نین مسیدر ا  یت منابع انسانیریمد  یهافرایند 
 ابد. ییان میالملل پانیب یت منابع انسانیریمد یرو ش ینده پ یآ یبند، درس با جمع تاًینهان درس است. یا

 سرفصل درس: 

 المللنیب ی ت منابع انسانیریبا مد ییشناآ .1
o ی منابع انسان ت یریشدن مد یالمللنیبا عوامل ب ییآشنا 
o یک الملل استراتژنیب  یت منابع انسانیریمد 

 و مدیریت منابع انسانی تطبیقی   المللنیب یت منابع انسانیریمد یو فرهنگ یمل یبسترها .2
o الملل و فرهنگنیب  یت منابع انسانیریمد 
o  المللنیدر عرصه ب یاار و اخالق حرفهک یرو ین یار، استانداردهاکقانون 
o  المللنیعرصه بار در کروابط 

 الملل نیب ی ت منابع انسانی ریمد یهافرایند  .3
o الملل نیب عرصهدر  یمنابع انسان  یزیربرنامه 
o المللنیاز خدمت در عرصه ب ییانتخاب، استخدام و جدا 
o المللنیآموزش و توسعه در عرصه ب 
o المللنیجبران خدمات در عرصه ب 
o المللن یرد در عرصه بکت عملیریمد 
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 المللنیب ی ت منابع انسانیریدر مدموضوعات خاص  .4
o الملل نیب یت منابع انسان یریدر مد یسپاربرون 
o الملل نیب یت منابع انسانیریت دانش در مدیریمد 

 المللی از دیدگاه اسالم مدیریت منابع انسانی بین .5

o  قواعد اسالمی حاکم بر فرهنگ سازمانی 

o  قواعد اسالمی حاکم بر گزینش و جذب 

o  حاکم بر بکارگماری قواعد اسالمی 

o قواعد اسالمی حاکم بر جبران خدمات 

 الملل نیب یت منابع انسانیرینده مدیآ .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 منابع: 

1. Tarique, I., Briscoe, D. R., & Schuler, R. S. (2015). International Human Resource 

Management: Policies and Practices for Multinational Enterprises. Routledge. 

2. Dowling, P., Festing, M., & Engle, A. D. (2017). International Human Resource 

Management (7th ed.). Australia: Cengage Learning. 

3. Tayeb, M. (1997). Islamic Revival in Asia and Human Resource Management. Employee 

Relations, 19(4), 352-364. 
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 147کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت منابع انسانی» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 جزیه و تحلیل مشاغل ت

 : یسینام درس به انگل

Work and Job Analysis 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 و ... آشنا شده باشد.   یرد انسانکار، عملکان یل مشاغل از جمله شغل، جریه و تحلین تجزیادیم بنیبا مفاه .1
 ص دهد.یل شغل، ابعاد مختلف آن را از هم تشخ یه و تحلیاسناد مختلف تجز یبتواند در بررس .2
 ند. ک یانتقاد یابیو ارز ی ل شغل را بررسیه و تحلیبتواند اسناد تجز .3
 ز دهد.یآنها را بشناسد و از هم تم یرهایل مشاغل و متغیه و تحلیات مختلف تجزینظر .4
 بشناسد.ل شغل را یه و تحلیمختلف تجز یهایشناسروش .5
 . ندک یسازادهیل شغل را پیه و تحلیمختلف تجز یهابتواند روش .6

 شرح درس: 

ابتدا با  ین درس، دانشجویها است. در ادر سازمان  یت منابع انسانیر یبه مد  یدهل کدر ش  یاه یپا   یفرایندل مشاغل  یه و تحلیجزت ات یل کان 
ل یه و تحلیتجز  یاربردها کشناسند. در ادامه  یل مشاغل را م یه و تحلیمختلف تجز  یهاروششوند و پس از آن  یل مشاغل آشنا میه و تحلیتجز

شود.  ین مییل مشاغل تبیه و تحلیتجز ییاجرا  یهافرایندا تًیو نها ردیگیقرار م  ی مورد بررس یانسان  ت منابع یریمد یهافرایندگر یمشاغل در د
 . رسدیان م یغل به پال مشایه و تحلیتجز یآت یروندها ین درس با بررسیا

 سرفصل درس: 

 مشاغل  یلو تحل یهتجز یاتلک .1
o  آشنایی با شرح شغل و اجزای آن 

o شغل یلو تحل یهتجز مبادی 
o ل شغل محور یه و تحلیتجز یهاروش 
o ل شاغل محور یه و تحلیتجز یهاروش 
o یبی ترک  رویکردهای 
o ل شغلیه و تحلیمطالعات تجز انجام 

 شغل ل یه و تحلیتجز یهابا روش ییآشنا .2
o شغل یاژهیارو کل یو تحل هیتجز 
o یه و تحلیتجز پرسشنامه( ل شغلPAQ) 
o یشمن شغل فل یلو تحل یهتجز پیمایش 
o فیوظا خزانه 
o ی عناصر شغل بررسی 
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 ل شغلیه و تحلیتجز یاربردهاک .3
o مشاغل  یابیرد و ارزشکعمل  یاب ین شرح شغل، ارزیل شغل در تدو یه و تحلیتجز یاربردهاک 
o نان کارکو آموزش و توسعه  نیتأمل شغل در یتحله و یتجز یاربردهاک 

 ل شغلیه و تحلیتجز ندهیآ .4

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓   
  

 : یمنابع اصل

1. Brannick, M. T., Levine, E. L., Morgeson, F. P., & Brannick, M. T. (2019). Job and work 

analysis: Methods, research, and applications for human resource management. 3rd 

Edition. Los Angeles: SAGE. 

 : یمنابع فرع 

1. Fine, S. A., & Getkate, M. (2014). Benchmark Tasks for Job Analysis: A Guide for 

Functional Job Analysis (fja) Scales. Hoboken: Taylor and Francis. 

2. Fine, S. A., Holt, A. M., & Hutchinson, M. F. (1975). Functional job analysis: An annotated 

bibliography. Kalamazoo, Mich. W.E. Upjohn Institute for Employment Research. 

3. Fine, S. A., & Cronshaw, S. F. (2014). Functional job analysis: A foundation for human 

resources management. Psychology Press. 
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 148کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ظام تأمین منابع انسانین

 : یسینام درس به انگل

Staffing Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 .و توضیح دهد را بشناسد ین منابع انسان یمأت تیریمد یهامدلمفاهیم و  .1
 قرار دهد. ی ابیرا مورد ارز ی منابع انسان نیتأم یهانظام ییاجرا  یهافرایند  .2
 .ندک  ییمختلف را شناسا یهاسازمان یبرا ی منابع انسان نیتأممناسب  یهاهیرو  .3

 شرح درس: 

ن درس یتند. در اهس  یانسان   یرو ین  نیتأم  یبرا  یمختلف  یها فرایندازمند  ین  یمنابع انسان  خود در حوزه  یازهایبه ن  ییپاسخگو  یها براازمانس
آشنا   ی منابع انسان  ن یتأماز  ینش یپ  یهاتیپس از آن با فعالنند و  کیدا م یپآشنایی    ی منابع انسان   نیتأم  یهایها و استراتژبا مدل انیابتدا دانشجو

سنجش   یه براک  ییارهاکرد و پس از آن ساز و  یگیقرار م  یمورد بررس  ی جذب منابع انسان  یاز برایمورد ن  یارهاکشوند. در مرحله بعد ساز و  یم
ن نظام  یت ایرین درس، موضوعات مرتبط با مدیا  یشوند. در انتهاین مییتب  یلیل تفصکرند به شیگیمورد استفاده قرار م یو انتخاب منابع انسان

 . رندیگیقرار م یمورد بررس

 سرفصل درس: 

 ی منابع انسان نیتأمت یاهم .1
o ی منابع انسان  نیتأم یهای ها و استراتژمدل 

 ی ن منابع انسان یمأبان تی پشت یهات یفعال .2
o ی منابع انسان  یزیربرنامه 

 ی جذب منابع انسان .3
o  داخل سازمانجذب از 
o رون سازمان یجذب از ب 

 سنجش و انتخاب  .4
o ی ابیسنجش و ارز یمبان 
o شاهد محور  ی ابیسنجش و ارز 
o سوابق یبررس 
o یی ت و توانایشخص یهاآزمون 
o  یاستخدام یهامصاحبه 
o ی ابیانون ارزکو  یردکعمل یهاآزمون 
o سنجش یگر ابزارهاید 
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 انتخاب یریگم یتصم یهامدل .5

 یسازیاستخدام و اجتماع .6
o یاستخدام قوانین 
o ی و احکام کار قراردادها 
o یسازاجتماعی 

 ی ن منابع انسان یمأنظام ت تیریمد .7
o ی ان منابع انسانیجر تیریمد 
o ی ن منابع انسان یمأنظام ت یابیارز 

 ی ن منابع انسان یمأتنگاه اسالمی به  .8
o  معیارهای عمومی گزینش اصلح 

o اسالم و نگاه آن به عملکرد 

o  احکام حاکم بر گزینش 

 ی ن منابع انسان یمأت روندهای آتی در .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Phillips, J., & Gully, S. M. (2015). Strategic Staffing (3rd ed.). Pearson. 

2. Heneman, H. G. (2015). Staffing organizations. New York: McGraw-Hill. 

3. Bechet, T. P. (2008). Strategic staffing: A comprehensive system for effective workforce 

planning. New York: American Management Association. 

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.)جلد اول( یاسالم کردیبا رو  ی منابع انسان تیریمد(. 1392ابوالفضل )گائینی، عبداهلل، و  ،یوکلت .4
 .. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)جلد دوم( یاسالم کردیبا رو   یمنابع انسان تیریمد(. 1392رضا )نجاری، ابوالفضل، و  ،ینیگائ .5

  حه، ی)استخدام، طرح و ال  یالتیو تشک  یاستخدام  ،یادار  یهانامهن ییمقررات و آ  ن،یدر قوان  یری(. س1396)  سندگانیاز نو  یامجموعه .6
 لغت.  نی(. تهران: زرینقل و انتقاالت، حقوق و دستمزد و بازنشستگ

 : یمنابع فرع 

1. Gatewood, Robert D.; Feild, Hubert S.; Barrick, Murray R. (2011). Human resource 

selection (7th ed). Mason, OH: South-Western, Cengage Learning. 

2. Lazear, E. P., & Gibbs, M. G. (2015). Personnel economics in practice. Hoboken (N.J.: J. 

Wiley & Sons.). 
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 149کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 شد و بهسازی منابع انسانی ر

 : یسینام درس به انگل

Human Resource Training and Development 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 را بشناسد.  ی منابع انسان یدر رشد و بهساز یاربردک یهام و چارچوبیمفاه .1
 ل قرار دهد.یموجود را بر اساس آنها مورد تحل یهارا بشناسد و روش ی رد انسانکم بر رشد و عملکقواعد حا .2
 را بشناسد.  ی مختلف آموزش و توسعه منابع انسان یهایشناسروش .3
 ند.کن ییر و تبیمختلف را تفس یهارد روشکارکت، نحوه یبا توجه به موقع .4
 ند. کنان را انتخاب کارکمناسب آموزش و توسعه  یهایشناس، روشیاربردک یهات یبتواند در موقع .5
 ند.ک یسازاده یمختلف آموزش و توسعه را پ یهایشناسبتواند روش .6

 شرح درس: 

 یفراینددگاه  ید  یکشود و پس از آن بر اساس  یآشنا م  ی منابع انسان  یدر رشد و بهساز  یدیلکم و موضوعات  ین درس دانشجو ابتدا با مفاهیر اد
رند و  یگیقرار م   یآموزش و توسعه مورد بررس   یها، در ادامه روشیاربردکت بعد  یتقو  یشود. برایآشنا م  یآموزش  یهادوره  ی ابتدا با طراح

 د.رس یان میت آن دوره به پایریمد یارراهه و چگونگکبا بحث در مورد  تاًینها

 سرفصل درس: 

 با آموزش و توسعه ییشناآ .1
o ی عه منابع انسانبا آموزش و توس ییآشنا 
o  ی منابع انسان یکآموزش استراتژ 

 یآموزش یهادوره یطراح .2
o یآموزش یازسنج ین 
o ی ریادگی یهاات و برنامهینظر 
o انتقال آموزش 
o آموزش یابیارزش 

 آموزش و توسعه یهاروش .3
o آموزش  یسنت یهاروش 
o در آموزش  یو استفاده از فناور یکترونکال یر یادگی 
o  نان کارکتوسعه 
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 ارراهه کت یریارراهه و مدک .4
o ارراهه کت یریارراهه و مدکبا  ییآشنا 
o ارراهه کت یریدر مد یموضوعات چالش 

 توسعه منابع انسانی از دیدگاه اسالم  .5
o  رویکردهای مختلف توسعه منابع انسانی از دیدگاه اسالم 

o  سازوکارهای آموزش و توسعه از دیدگاه اسالم 

 نده آموزش و توسعهیآ .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Noe, Raymond. (2016). Employee Training & Development. McGraw-Hill College. 

2. Biech, Elaine. (ed). (2014). ASTD Handbook: The definitive reference for training & 

development. Alexandria, VA: ASTD Press. 

3. Kazmi, A. (2003). Proposed Research Agenda In Islamic Perspectives On Management 

Studies. International Journal of Economics, Management and Accounting, 11(2). 

4. Khalifa  ،A. S. (2001). Towards an Islamic Foundation of Strategic Business Management. 

Kuala Lumpur: IIUM Press. 

5. Thaib, L. (2013). Human Capital Development From Islamic Perspective: Malaysia’s 

Experience. European Journal of Management Sciences and Economics, 1(1), 11-23. 

6. Siddique, D. A. (1987). Human Resource Development: A Muslim World Perspective. The 

American Journal of Islamic Social Science, 4(2), 277-294. 
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 :یبع فرع من

1. Cunningham, I., Dawes, G., & Bennett, B. (2016). The handbook of work based learning. 

Abingdon, Oxon: Routledge. 
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 150کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت جبران خدمات م

 : یسینام درس به انگل

Total Reward Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 جبران خدمات را بشناسد. یهانظام  یاجزا .1
 نان را بشناسد.کارکجبران خدمات  یاربردک یهام و مدلیمفاه .2
 ح دهد.ینظام جبران خدمات را توض یکمختلف  ین اجزایروابط ب .3
 جبران خدمات را بشناسد. یهانظام یسازاده یو پ یطراح یهافرایند  .4
 جبران خدمات ارائه دهد. یهابهبود نظام  یبرا یاربردکشنهادات یپ .5
 .ندک کیکمختلف جبران خدمات را بشناسد و از هم تف یهام و روشیاربرد مفاهکمختلف  یهات یموقع .6

 قواعد اسالمی حاکم بر جبران خدمات را بشناسد.  .7

 شرح درس: 

ن درس تالش دارد با پوشش  یند. اکیفا میها ادر سازمان  ی ابع انسانمن  ی جاد التزام، تعهد و ماندگاریدر ا  ی ت جبران خدمات نقش مهمیریدم
درس،    ین منظور، در ابتداین حوزه توانمند سازد. بدین موجود در اینو  یهااز چارچوب  یریگبهره  یخدمات، افراد را براجامع مسائل جبران  

 ی آموزد. در ادامه، اجزایت جبران خدمات را میرینظام مد  یطراح  ید و پس از آن چگونگوشیات بحث جبران خدمات آشنا میلکدانشجو با  
ن حوزه  یا  یآت  یموضوعات خاص در حوزه جبران خدمات، روندها  یرد و پس از بررسیگیجبران خدمات مورد بحث قرار م  ی ر مالیو غ  یمال

 . ردیگیقرار م یمورد بررس

 سرفصل درس: 

 ت جبران خدمات یریبا مد ییشناآ .1
o ت جبران خدمات یریبا مد ییآشنا 
o خدماتت جبران یریدر مد یاربردک ینظر یهام و چارچوبیمفاه 
o م بر جبران خدماتکن و مقررات حایقوان 

 ت جبران خدماتیرینظام مد یطراح .2
o  جبران خدمات ین استراتژیتدو 
o  جبران خدمات یهان طرحیتدو 
o جبران خدمات یهاطرح  یرساناطالع 
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 نظام جبران خدمات یمال یجزاا .3
o هیساختارها و روابط پرداخت حقوق پا 
o ش حقوق یق و افزاین، تلفییتع 
o  ر یپرداخت متغ یهاچارچوب 
o ایمزا 

 نظام جبران خدمات یر مالیغ یاجزا .4
o  ی ر مالیغ یهاپاداش 
o یخدمات رفاه 

 ت جبران خدمات یریخاص در مد موضوعات .5
o رانیخدمات مد جبران 
o یخدمات استعدادها و کارکنان دانش جبران 
o  ت جبران خدمات یریم در مدیحج  یهال داده یتحل یهااستفاده از مدل 

 اسالم به موضوع جبران خدمات نگاه  .6

o خدمات نگاه فقهی به جبران 
o نگاه اخالقی به جبران خدمات 

 ت جبران خدماتیریمد ندهیآ .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. WorldatWork (Organization). (2007). The WorldatWork handbook of compensation, 

benefits & total rewards: A comprehensive guide for HR professionals. Hoboken, N.J: John 

Wiley & Sons, Inc. 

2. Perkins, S.J., White, G. and Jones, S. (2016). Reward Management: Alternatives, 

Consequences and Contexts. London: CIPD Publishing. 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  قم: . (اول )جلدی اسالم یکردبا رو   یمنابع انسان یریتمد (.1392ینی )گائتوکلی، عبداهلل، و ابوالفضل  .3

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی )جلد دوم((. 1392گائینی، ابوالفضل، و رضا نجاری ) .4

- 77(،  7)3  ،یتیریمد  یهااسالم و پژوهش  .نظام جبران خدمات در اسالم  ی ررس(. ب1392)  . غالمرضا، و قریب،  نیصمصام الد  دیسقوامی،   .5
90. 

  . ی حضرت محمد و حضرت عل  رهیبر س  هیبا تک  یاسالم  یهاارزش  ینظام جبران خدمات کارکنان بر مبنا  . ( 1384)  نیحس  ،یعرب اسد .6
 . السالمعلیهدانشگاه امام صادق  تیریو مد ی، دانشکده معارف اسالمارشدکارشناسی نامهانیپا

  حه، ی)استخدام، طرح و ال  یالتیو تشک  یاستخدام  ،یادار  یهانامهن ییمقررات و آ  ن،یدر قوان  یری(. س1396)  سندگانیاز نو  یامجموعه .7
 لغت.  نی(. تهران: زرینقل و انتقاالت، حقوق و دستمزد و بازنشستگ

 : یمنابع فرع 

1. Armstrong, M. (2015). Armstrong's handbook of reward management practice: Improving 

performance through reward. Kogan Page Publishers. 

2. Berger, L. A., & Berger, D. R. (2015). The compensation handbook: A state-of-the-art 

guide to compensation strategy and design. McGraw-Hill Education. 

3. Biswas, B. D. (2013). Compensation and benefit design: Applying finance and accounting 

principles to global human resource management systems. Upper Saddle River, NJ: FT 

Press. 
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 151کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت پایان خدمت م

 : یسیانگلنام درس به 

Retirement Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم)
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 ان خدمت آشنا شود.یاثرگذار بر موضوع پا یطیبا عوامل مح  .1

 ان خدمت را بشناسد.یدر حوزه پا یاربردکم یمفاه .2
ح یاز آنها توض  یریگبتواند موضوعات مختلف را با بهرهند و  ک  کان خدمت را دریم بر موضوع پاکحا  یهاو مدل  یاصول، قواعد نظر  .3

 دهد.
 را بشناسد. ینفعان مختلف در حوزه بازنشستگی ذ یهادگاه ید .4

 ان خدمت را بشناسد.یپا ییاجرا  یهافرایند  .5
 ص دهد. یمختلف را تشخ  یهافرایند یریارگکب یی، چرایقیدگاه تطبیاز د یریگت و با بهرهیبا توجه به موقع .6
 خدمت ارائه دهد.ان یپا یهانه بهبود نظام یرا در زم یراهکارهای .7

 نگرش اسالم به پایان خدمت را درک کند. .8

 شرح درس: 

ل کبه ش  یخدمت و بازنشستگ  یانر، ابتدا موضوع پا ین مسیشده است. در ا  یطراح  یان خدمت و بازنشستگیپا  یبررس  یلک ن درس با هدف  یا
 ییآشنا  ی، برایمطالعات  یهارند. در بخش حوزهیگیقرار م  یمورد بررس  یخدمت و بازنشستگ  یانات موجود در حوزه پایو پس از آن نظر یعموم

  یهافرایندرند. در بخش  یگیقرار م  یمورد بررس  یمطالعات  یهااز حوزه   ی، برخیخدمت و بازنشستگ  یانمختلف مطالعه پا  یهانهیزمان با  یدانشجو
رند.  یگیقرار م  ی مورد بررس  ی اجتماع  نیتأمو    یبازنشستگ  یهان درس از جمله صندوقیا  یدیلک، موضوعات  یخدمت و بازنشستگ  یانپا  ییاجرا
 . شودیم یبررس یبازنشستگ یآت یا روندهاتًینها

 سرفصل درس: 

 ان خدمتیبا پا یعموم ییشناآ .1
o خدمت  یانپا یاتیف عملیم و تعاریمفاه 
o ایدر دن یبازنشستگ خچهیتار 

 ان خدمتینسبت به پا ینظر یهادگاه ید .2
o ی بازنشستگ یاقتصاد اتینظر 
o یمنابع انسان یکت استراتژیریخدمت و مد پایان 
o یخدمت و بازنشستگ یانات مرتبط با پاینظر گرید 
o  ی به بازنشستگ یچند سطح  ردیکرو 

 خدمت  یانپا یمطالعات یهاحوزه  .3
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o ،خدمت یانپا  فرایندت و یجنس سن 
o خدمت  یانان در مورد پایارفرماک دگاهید 
o خدمت یانبه پا هانگرش 
o خدمت  یاندر مورد پا یریگمیتصم 

 یبازنشستگ ییاجرا  یهافرایند  .4
o یبازنشستگ یاندازهاو پس یبازنشستگ یها، صندوقیتماعاج نیتأم 
o زودهنگام یبازنشستگ یهابرنامه یطراح 
o یمه سالمت بازنشستگیب یهابرنامه 
o مختلف  یشورهاکدر  یبازنشستگ 

 نگاه اسالمی به پدیده بازنشستگی .5
o  حقوق افراد بازنشسته 
o  رویکرد اسالم به بازنشستگی کارکنان 

 خدمت یانپابازنشستگی و  روندهای آتی در مطالعات  .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یبع اصلمن

1. Wang, M. (2013). The Oxford handbook of retirement. Oxford: Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Clark, G. L., Munnell, A. H., Orszag, M., & Williams, K. (2009). Oxford handbook of 

pensions and retirement income. Oxford: Oxford University Press. 

2. Blake, David. (2006). Pension finance. Chichester, England, Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons. 

3. Blake, David. (2006). Pension economics. Chichester: John Wiley & Sons (Pension 

Institute). 

 
  



152 

 152کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت ارتباطات سازمانی و روابط کار م

 : یسینام درس به انگل

Employee Relations & organizational 

communication management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد
 نان را بشناسد.کارکان و یارفرماکحقوق  .1
 ار را بشناسد. کت روابط یریمختلف اثر گذار بر مد یهام و مدلیمفاه .2
 ند. کو از آنها در فهم موضوعات مختلف استفاده  ییمختلف را شناسا یهان مدلیروابط ب .3
 ار را بشناسد.کروابط  ییاجرا یهایشناسها و روشفرایند  .4
 ند.کل یا و علل آنها را تحلیار در دنکتلف روابط مخ  یهان مدلیب یهاتفاوت .5
 مختلف ارائه دهد. یهاتیار در موقعکبهبود روابط  یرا برا راهکارهایی .6
 کار بشناسد. یرویرا در حوزه کار و ن یدرون سازمان  یارتباط یها و سازوکارهاکانال .7
 کند. ینو تدو  یلکار تحل یرویرا در حوزه کار و ن یدرون سازمان یارتباط محتوای .8

 کند.  یطراح (communication plan)ی ارتباط برنامه .9

 شرح درس: 

در درون سازمان و ...    یکدیگربا کارکنان و کارکنان با    یران ار، ارتباطات اثربخش مدک  یرو یه با نیارفرما، رابطه سرماکنان و  کارکوضوع حقوق  م
ن  یبا ا  ییآشنا  ین درس برایها شده است. ادر سازمان  یت منابع انسان یریحوزه مد  یریگلکه منجر به شکاست    یدیلکاز جمله موضوعات  

کار است به  یرویدر حوزه کار و ن یار که ناظر به ارتباطات برون سازمان کت روابط یرین درس، ابتدا دانشجو با مدیشده است. در ا یحوزه طراح
م یردن مفاهک یاربرد ک یدهد. در ادامه، برای قرار م یمختلف مورد بررس یایآن را از زوا ینظر یشود و پس از آن مبانیآشنا م یصورت عموم

 یشورهاکها در  فرایندن  یا  یقیتطب  یشود و پس از آن به بررسیار آشنا م کت روابط  یریمد  یاصل  یهافراینداز    یدانشجو با برخ  شده،مطرح  
درون سازمان یمختلف م ارتباطات  به موضوع  دوم درس  در بخش  محور  یپردازد.  ن  یتبا  و  پرداخته    یرویکار  بررسشودیمکار  با  درس    ی . 

 ابد. ییان میار پاک وابطت ریریمد یآت یروندها

 سرفصل درس: 

 ار کت روابط یریبا مد ییشناآ .1
o ت آنیار و اهمکت روابط یریبا مد ییآشنا 
o  یان نان و کارفرماکارکحقوق 

 ار کروابط  ینظر یمبان .2
o ار کروابط  یشناختجامعه لیتحل 
o ار کروابط  یاقتصاد  لیتحل 
o ی ت منابع انسانیریدگاه مدیار از دکروابط  لیتحل 
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o ار کروابط  یخ یتار لیتحل 
o ار کروابط  یروانشناخت لیتحل 
o ار کروابط  یاسیس لیتحل 
o ار کو روابط  ایجغراف 
o ارکار و آثار آن بر روابط ک قانون 

 ار در عمل کروابط  تیریمد .3
o  نانک ارکت کمشار یهافرایند 
o  ت یاکاعتراض و ش یهافرایند 
o  حل تعارض  یهافرایند 
o ار در عمل کت روابط یریمد یهافرایند  یو اجرا یزیربرنامه 

 ار کروابط  یقیتطب یبررس .4
o ایکار در امرک روابط 
o یاقاره یاروپاار در ک روابط 
o ا یار در استرالک روابط 
o رانیار در اک روابط 

 کار  یرویدر حوزه کار و ن یدرون سازمان  ارتباطات .5
o ی ارتباطات سازمان محتوای 
o آن  یو سازوکارها یارتباط یهاکانال 
o اثربخش  ی ارتباط برنامه 
o یراثربخشها در ارتباطات اثربخش و غموردکاوی 

 کارمند فرما و رنگاه اسالم به روابط کا .6
o  حقوق کارفرما از دیدگاه اسالم 

o  حقوق کارمند از دیدگاه اسالم 

o  فرهنگ کار از دیدگاه اسالم 

 ی ار و ارتباطات سازمانکروابط  ندهیآ .7
o کار  یرویدر حوزه کار و ن ید ارتباطات درون و برون سازمانیجد یهامدل 
o روش یر پیو مس یآت یروندها 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Aylott, E. (2018). Employee relations (3rd ed.). London; Philadelphia: Kogan Page. 

2. Ackers, P., & Wilkinson, A. (2003). Understanding work and employment: Industrial 

relations in transition. Oxford: Oxford Univ. Press. 

3. Werhane, P., Radin, T. J., & Bowie, N. E. (2008). Employment and Employee Rights. 

Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd. 

 : یمنابع فرع 

1. Grimshaw, D. (2016). Minimum wages, pay equity and comparative industrial relations. 

2. Ambrose, M. L., & Cropanzano, R. (2015). The Oxford handbook of justice in the 

workplace. Oxford: Oxford Univ. Press. 

3. Ackroyd, S. (2010). The Oxford handbook of work and organization. Oxford: Oxford Univ. 

Press. 

 . 33-27(، 9 و 8، )کار و جامعهفرهنگ کار(. ی اسالم )(. کار در نظام ارزش1374مصباح یزدی، محمدتقی ) .4
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 153کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سابداری منابع انسانیح

 : یسینام درس به انگل

Human Resource Accounting 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 را بشناسد.  ی ت منابع انسانی ریمورد استفاده در مدی و اقتصاد  یم مالیمفاه .1
 ند.ک کرا در ی ت منابع انسانیریدر مد ی مک یهاو روش ی، اقتصادیمال یهاها و چارچوبمدل یریارگکنحوه ب .2
 ند. ک یسازادهیپ یت منابع انسانیریمختلف مد  یهارا در حوزه ی منابع انسان یمختلف حسابدار یهابتواند روش .3

 شرح درس: 

ن منظور، در ابتدا در  یدهد. بدیقرار م  ی را مورد بررس  یت منابع انسان یریموضوعات مد  ی، اقتصاد و حسابداریت مال یرید مدیه دین درس از زاو یا
آشنا اقتصاد  یمال  یلک، موضوعات  ییقالب سرفصل  حوزه مد  یو  در  انسانیر یمورد سنجش  منابع  ادامه، موضوعات  یم  یمعرف  یت  در  شود. 

 . ردیگیقرار م یا مورد بحث و بررسرامون آنهیپ یو محتوا یاربردکمختلف 

 سرفصل درس: 

 ی منابع انسان یبا حسابدار ییشناآ .1
 ی منابع انسان یدر حسابدار یاربردکموضوعات  .2

o یه انسانیسنجش سرما 
o ی سازمان ییسنجش دارا 
o ی منابع انسان یگذارهیمحاسبه نرخ بازگشت سرما 
o ی منابع انسان یهانه ی ت هزیریمد 
o یمنابع انسان یحسابدار یهانسبت ینیبش یپ 
o  حقوق و دستمزد  یمال یهاجنبه 
o  ا یمزا یمال یهاجنبه 
o  یبازنشستگ یهابرنامه  یمال یهاجنبه 
o ی شخص ی زندگ-ارکتوازن  یهابرنامه یاثرات مال 
o افراد  یرد شغلکعمل یارزش اقتصاد 
o نانکارکو انتخاب   یابیسنجش، ارز یهابرنامه یاثرات مال 
o نناکارکتوسعه  یهابرنامه یاثرات مال 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Cascio, W. (2015). Investing in people: Financial impact of human resource initiatives. 

FT Press. 

2. Mayo, A. (2006). The human value of the enterprise: Valuing people as assets: 

monitoring, measuring, and managing. London: Nicholas Brealey Pub. 

3. Phillips, J. J., Stone, R., & Phillips, P. (2012). The Human Resources Scorecard. Hoboken: 

Taylor and Francis. 

4. Director, S. (2012). Financial analysis for HR managers: Tools for linking HR strategy to 

business strategy. Prentice Hall. 

 : یمنابع فرع 

1. Biswas, B. D. (2013). Compensation and benefit design: Applying finance and accounting 

principles to global human resource management systems. Upper Saddle River, NJ: FT 

Press. 

2. Lazear, E. P., & Gibbs, M. G. (2015). Personnel economics in practice. Hoboken (N.J.: J. 

Wiley & Sons. 
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 154کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت عملکرد منابع انسانی م

 : یسینام درس به انگل

Employee Performance Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 درس:اهداف 

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 را بشناسد.  ی رد منابع انسانکت عملیریمد یهام و مدلیمفاه .1
 ح دهد.یمختلف به آن را توض یهارد و نگرشکعمل  یابیارز یچارچوب عموم .2
 ها ارائه دهد.رد سازمانکت عملیریبهبود نظام مد یرا برا راهکارهایی .3
 قرار دهد. یابیل و ارزشیرد را مورد تحلکت عملیریمد یهانظام .4
 .رد را بشناسدکت عملیریمد ییاجرا  یهافرایند  .5

 شرح درس: 

شناسد.  یمختلف مرتبط با آن را م  یهادگاهیشود و دیدهنده به آن آشنا ملکش یم اصلیرد و مفاهکت عملیریمدن درس، ابتدا دانشجو با یر اد
رد مورد بحث قرار  کت عملیریت نظام مدیریو مد  ی آموزد. در ادامه، موضوع طراحیم  یلیرد را به صورت تفصکت عملیریمد  ییاجرا  فرایندسپس  

 د. ریگیآن مورد بحث قرار م یمهارتو  ی رد و الزامات دانشیگیم

 سرفصل درس: 

 رد کت عملیریبا مد ییشناآ .1
o آن یسازیاتیعمل  یرد و چگونگکبا مفهوم عمل ییآشنا 
o رد کت عملیر یمد فرایندبا  ییآشنا 
o رد کت عملی ریمختلف در مد یهادگاه ید 

 رد در عملکت عملیریمد .2
o رد کت عملیریمد یسازمان یبسترها 
o رد کت عملیریمد یگذاراست یس 
o ی ردکعمل یارهایف معیتعر یچگونگ 
o ی ردکاطالعات عمل یآورجمع  یچگونگ 
o و قضاوت  یابیارز  فرایند 
o ابانیارز یهازهیبا اهداف و انگ ییآشنا 
o نانکارکرد و توسعه کت عملیریمد 

 رد کت عملیرینظام مد .3
o ردکت عملیرینظام مد یبا طراح ییآشنا 
o رد کت عملیریاز در مدیمورد ن یهامهارت 
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 از دیدگاه اسالم  ردکت عملیریمد .4
o معیارهای اسالمی ارزیابی عملکرد 

o نانکاراحکام حاکم بر ارزیابی عملکرد ک 
 عملکرد کارکنانروندهای آتی در مدیریت  .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . (السالملیه)ع   انتشارات دانشگاه امام صادق . تهران:یو چگونگ ییچرا یستی،عملکرد؛ چ یریتمد(. 1390) اسداهلل ی، گنجعلو  ی،عل یان،ضائر .1

2. Murphy, K. R., & Cleveland, J. (1999). Understanding performance appraisal: Social, 

organizational, and goal-based perspectives. Thousand Oaks, Calif: Sage Publ. 

3. Aguinis, H. (2014). Performance management. Boston: Pearson Education Limited. 

4. Cardy, R. L., & Leonard, B. (2015). Performance management: Concepts, skills, and 

exercises. Oxfordshire, England: Routledge. 

 : یمنابع فرع 

1. Cardy, R. L., Ferris, G. R., & Dobbins, G. H. (1994). Performance appraisal: Alternative 

perspectives. Cincinnati, Ohio: South-Western publishing. 

2. Luecke, R., & Hall, B. J. (2008). Performance management: Measure and improve the 

effectiveness of your employees. Boston, Mass: Harvard Business School. 

3. Harvard Business School. (2005). Harvard business review on appraising employee 

performance. Boston, Mass: Harvard Business School Press. 

 . 155-139 ،( 2)1 ،یفرهنگ سازمان تیریمد. یاسالم ینیعملکرد در متون د یابیو اصول ارز ارهای(. مع1382. )دیحم، زارع .4

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  قم: . (اول )جلدی اسالم یکردبا رو   یمنابع انسان یریتمد (.1392ینی )گائتوکلی، عبداهلل، و ابوالفضل  .5

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی )جلد دوم((. 1392گائینی، ابوالفضل، و رضا نجاری ) .6
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 155کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت منابع انسانی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت استعدادها م

 : یسینام درس به انگل

Talent Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ایر: س یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 شود را بشناسد.استعدادها میگیری مدیریت شناختی و ... که منجر به شکلالزامات اقتصادی، سیاسی، جمعیت  .1
 مفاهیم جدید و متمایز مرتبط با مدیریت استعدادها را تشخیص دهد. .2
 های آنها را تشخیص دهد.های موجود در مدیریت استعدادها و ویژگیشناسیگونه .3
 های مختلف را ارائه دهد.های الزم جهت بکارگیری مدیریت استعدادها در سازمانمشاوره .4
 مدیریت استعدادها را بشناسد و بتواند از آنها استفاده کند. های اجراییرویه .5
 .توانند مدیریت استعدادها را اجرا کنند تشخیص دهد و فرایندهای متناسب را به آنها پیشنهاد دهدهای مختلفی که میهای سازمانویژگی .6

 شرح درس: 

در سالیریدم استعدادها  تبدیاخ   یهات  به  یر  انسانیریمد  ی دیل ک  یهافراینداز    یکیل  منابع  تمرسازمان  ی ت  است.  و  کها شده  بر نخبگان  ز 
ن حال سازمان  یآنها باشد و در ع یهایژگیه متناسب با و ک ی سازمان ی معمار ی ها دارند و طراحت سازمانیدر موفق یدیلک ی ه نقشک ییروهاین

و    ینظر یمبان  ین درس با بررسید. ایآیبه حساب م یاتیححساس و  یند، امرکخود مواجه ن یانسان یرو یت نیریو تشتت در مد ی را با دوگانگ
زمیریمد  ییاجرا  یهافرایند  استعدادها،  جنبه یدانشجو  یینه آشنا یت  با  ایمتما  یهاان  میز  فراهم  را  آنها  ین حوزه  به  و  از کیم  کمکسازد  ند 
 د. بگیرن ها بهرهای موفقیت سازمانت استعدادها بریر یموجود در مد یابزارها

 سرفصل درس: 

 گیری مدیریت استعدادها در محیط کالن بیرونی شنایی با زمینه شکل آ .1
 گیری مدیریت استعدادها آشنایی با نظریات اثرگذار بر شکل .2
 آشنایی با مفهوم استعداد  .3
 آشنایی با مدیریت استعدادها و رویکردهای آن  .4

 آشنایی با فرایند ریسک استعدادها  .5
 ا آشنایی با فرایند ممیزی استعداده .6
 آشنایی با فرایند جذب استعدادها .7
 آشنایی با فرایند مدیریت رابطه با استعدادها  .8
 آشنایی با فرایندهای توسعه ظرفیت استعدادها در سازمان .9

 آشنایی با فرایندهای توسعه قابلیت استعدادها در سازمان .10
 آشنایی با فرایندهای توسعه اتصال استعدادها در سازمان .11
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 فرایندهای توسعه فرهنگ سازمانی مطلوب در استعدادها آشنایی با  .12
 آشنایی با فرایند مدیریت هزینه استعدادها در سازمان .13
 رهای موفق اجرای مدیریت استعدادها در داخل و خارج از کشوآشنایی با نمونه .14

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان رزشیابی مستمرا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

انتشارات دانشگاه  تهران:    .یو چگونگ  ییچرا  یستی،استعدادها؛ چ  یریتمد  (.1396ی )باقرسلم  مو    شیری،یعلمحمدمهدی  ،  اسداهلل  ی،نجعلگ .1

 . (السالملیه)ع امام صادق

2. Silzer, R. F., & Dowell, B. E. (2010). Strategy-driven talent management: A leadership 

imperative. San Francisco, Calif: Jossey-Bass . 

3. Goldsmith, M., & Carter, L. (2010). Best practices in talent management: How the world's 

leading corporations manage, develop, and retain top talent. San Francisco: Pfeiffer. 

 :یبع فرع من

1. Collings, David G., Kamel Mellahi, and Wayne F. Cascio (eds). (2017). The Oxford 

Handbook of Talent Management. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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 156کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 انضباطی -های اخالقیدیریت نظامم

 : یسینام درس به انگل

Ethics and Discipline Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد
 ند. ک کدر سازمان را در یو انضباط  یت امور اخالقیریم مدیو مفاه یمبان .1

 ح دهد.یسازمان را توض یردهاکارکدر سازمان و  ی و انضباط یت امور اخالقیریم مدیو مفاه  ین مبانیروابط ب .2
 ها را بشناسد.ج در سازمانیرا یو انضباط  یمسائل اخالق .3
 ها را بشناسد.در سازمان ی و انضباط یت امور اخالقی ریمد یهافرایند  .4
 ها ارائه دهد. در سازمان ی و انضباط یبهبود امور اخالق یرا برا راهکارهایین حوزه، یاز قواعد موجود در ا یریگبا بهره .5

 شرح درس: 

ن  یشده است. بد یستند طراحار هکط ینان در مح کارک یدهنده به رفتارهالکه شک ی و انضباط یاخالق یهاچوبن چاریین درس با هدف تبیا
ط  ی در مح  یاخالق یهاتیدگاه اسالم مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن فعالیاز د یو انضباط  یت امور اخالقیریمد ی در ابتدا مبان منظور،

 . شودیل میو تحل ی مواجهه با آنها بررس یهافرایندار و کط یموجود در مح  یو انضباط  یالت اخالقکشود. در ادامه، مشیح میار تشرک

 سرفصل درس: 

 ی ت امور انضباطیریمد یبانم .1
o  نان در اسالم کارکانضباط 
o  دگاه اسالم یار از دکاخالق 

 ارکط یدر مح  یاخالق یهات یفعال .2
o ی اخالق سازمان  یبا مبان ییآشنا 
o ارکط یدر مح  یاخالق فرد  یریارگکب 
o ارکط یدر مح  ین فردیاخالق ب یریارگکب 
o ی رو یو پ یها، رهبراخالق در گروه یریارگکب 
o در سازمان یاخالق یهاستم یس یریارگکب 

 به آنها  یدگیرس ینان و چگونگکارک یو انضباط  یالت اخالقکمش .3
o نان کارک یو انضباط  یالت اخالقکنه مش یهز 
o نان کارکالت کانواع مختلف مش 
o  نانکارکالت کبه مش یدگیار و رسکقانون 
o نان کارکالت ک ت مشیریرد در مدکت عملیر یگاه مدیجا 
o به آنها  یدگینان و رسکارکات یاکش 
o حل اختالف  یهابرنامه 
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 یبرخورد انضباط یاجرا  یهافرایند  .4
o ی برخورد انضباط یمبان 
o اثربخش  یاصول برخورد انضباط 
o  اثربخش  یبرخورد انضباط یهاهیرو 
o هوشمندانه یبرخورد انضباط 
o یست در برخورد انضباطکش یهات یموقع 

 انضباطی  -های اخالقیمدیریت نظام موردکاوی  .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Guerin, L. (2016). The essential guide to workplace investigations: A step-by-step guide to 

handling employee complaints & problems. NOLO. 

2. Delpo, Amy, & Guerin Lisa. (2017). Dealing With Problem Employees: How to Manage 

Performance & Personal Issues in the Workplace. NOLO. 

3. Mader-Clark, M., & Guerin, L. (2007). The progressive discipline handbook: Smart 

strategies for coaching employees. Berkeley, CA: NOLO. 

4. Johnson, C. E. (2016). Organizational ethics: A practical approach. SAGE Publications. 

 : یمنابع فرع 

 . السالم()علیه. تهران: دانشگاه امام صادق مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان(. 1392طیفی، میثم )ل .1

 . تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی(. 1366جوادی آملی، عبداهلل ) .2

7. Brown, M. T. (2007). Corporate integrity: Rethinking organizational ethics and 

leadership. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

8. Lefkowitz, J. (2017). Ethics and Values in Industrial-Organizational Psychology (2nd 

Edition). Milton: Taylor and Francis. 
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 157کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت منابع انسانی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های کوچک و متوسط شرکتدیریت منابع انسانی در م

 : یسینام درس به انگل

Human Resource Management in SMEs 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ایر: س یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 های کوچک و متوسط در حوزه مدیریت منابع انسانی آشنا شود.ها و عوامل متمایزکننده سازمان با ویژگی .1
 های بزرگ را تشخیص دهد. های کوچک و متوسط با سازمانسازمانتفاوت مدیریت منابع انسانی در  .2
 های کوچک و متوسط را درک کند.های مدیریت منابع انسانی سازماناثرات چرخه عمر بر ویژگی .3
 های کوچک و متوسط را بشناسد.های موجود در مدیریت منابع انسانی سازمانرویه .4
 های کوچک و متوسط را درک کند.انسانی سازمان های موجود در مدیریت منابع علل و ماهیت رویه .5
 . های کوچک و متوسط را پیاده کندهای موجود در مدیریت منابع انسانی سازمانرویه .6

 آشنا شود.های آنها ژگیو وی و کارکنان دانشی انیبن های دانششرکتبا  .7

 شرح درس: 

ان  یها جرن سازمانیشور در اک  یاز منابع انسان   ی دهند و بخش مهمیل مکشور را شکاز اقتصاد    ی و متوسط بخش مهم  کوچک  یهاازمانس
و   کوچ ک  یهابزرگ به نگارش درآمده است. سازمان  یهاسازمان  یبرا  یت منابع انسانیریمد  یات نظریاز ادب  ین حال، بخش بزرگیدارد. با ا

  ی ت منابع انسانیر یمد یهانظام یه در هنگام طراحکو ... دارند  یدیلکنان کارکاز  یبه برخ یر، وابستگییهمانند سرعت تغ ییهایژگیمتوسط و 
  ی ت منابع انسانیریبزرگ در حوزه مد  یهاو متوسط با سازمان  کوچک  یهاسازمان  یهان درس، ابتدا تفاوتید آنها را در نظر گرفت. در ایبا

ژه یو   یدکیر، تاین مسیرد. در ایگیقرار م   ی ها مورد بررسن سازمانیدر ا  ی ت منابع انسان یریمد  یها فرایندرد و پس از آن  یگیقرار م  یمورد بررس
 ان صورت خواهد گرفت.یبندانش یهاتکشر یت منابع انسان یریبر مد

 سرفصل درس: 

 های کوچک و متوسط و پیامدهای آن برای مدیریت منابع انسانی غییر در ماهیت اداره سازمانت .1
 آن برای مدیریت منابع انسانی آنها  های کوچک و متوسط و پیامدهایرشد سازمان .2
 های کوچک و متوسطانواع روابط استخدامی رایج در سازمان .3
 های آنهاکارکنان دانشی و ویژگی .4
 های منابع انسانی آنها های دانش بنیان و ویژگیشرکت  .5
 های کوچک و متوسطآشنایی با فرایندهای استخدام در سازمان  .6

 کوچک و متوسط یاهآشنایی با جبران خدمات در سازمان .7
 های کوچک و متوسطهای اداری سازماننظام .8
 های کوچک و متوسطارزیابی عملکرد در سازمان .9
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 های کوچک و متوسطآموزش و توسعه در سازمان .10
 های کوچک و متوسطاطالعات کارکنان در سازمان یریتمد .11
 های کوچک و متوسطهای موفق مدیریت منابع انسانی در سازمانبا نمونه آشنایی .12
 ی کارکنان دانش مدیریت .13

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان رزشیابی مستمرا

 ✓ ✓ ✓   
  

 : یمنابع اصل

1. Sullivan, W. R. (1997). Entrepreneur magazine: Human resources for small businesses. 

New York: Wiley. 

2. Wapshott, R., & Mallett, O. (2016). Managing human resources in small and medium-

sized enterprises: Entrepreneurship and the employment relationship. Abingdon (GB: 

Routledge Taylor & Francis Group. 

 :یبع فرع من

1. Amar, A. D. (2002). Managing knowledge workers: unleashing innovation and 

productivity. London: Quorum books. 
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 158کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 رویکرد انتقادی دیریت منابع انسانی با م

 : یسینام درس به انگل

A Critical Approach to Human Resource 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 های مدیریت منابع انسانی را بشناسد.انتقادهای موجود به مفاهیم و مدل .1
 ص دهد. یرا در متون مختلف تشخ  یانسانت منابع یر یدر مد یرکمختلف ف یهان گروهیتفاوت ب .2

 قرار دهد. یابیمورد ارزش یرا با نگاه انتقاد یت منابع انسانیریات موجود مدینظر .3

 شرح درس: 

ن  یقرار گرفته است. ا  یز مورد بحث و بررس ین  ید انتقادیه دین موضوع از زاو ی، ایت منابع انسان یریمتعارف به مد  یهامواره عالوه بر نگاهه
ان یدانشجو یشتر را برایب  ینه بحث و بررسیها زمدگاه یگر د یردن دک، با مطرح یت منابع انسانیر یمد یانتقاد یدرس تالش دارد با ارائه محتوا

ها فرایند رد و پس از آن یگیقرار م یمورد بحث و بررس یت منابع انسانیریالن مدکو موضوعات  ین منظور، ابتدا مبانیند. بدک ن حوزه فراهم یا
 .شوندیم یابیارز یل انتقادکبه ش یت منابع انسان یریمد یمرانکح یو الگوها

 سرفصل درس: 

 دگاه متعارفیاز د یت منابع انسانیریمفهوم مد یانتقاد یابیرزا .1
 ی منابع انسان یکت استراتژ یریبه مد ینگاه انتقاد .2
 یدگاه اخالقیاز د ی ت منابع انسانیریبه مد ینگاه انتقاد .3
 انتخاب و استخدام یها فرایند یانتقاد یابیارز .4
 ی منابع انسان یزیربرنامه یانتقاد یابیارز .5

 ردکت عملیریمد یانتقاد یابیارز .6
 نظام جبران خدمات یانتقاد یابیارز .7
 ی توسعه منابع انسان  یانتقاد یابیارز .8
 آن یامدهایو پ  یت منابع انسانیریمد یقیل تطبیتحل .9

 ی منابع انسان یمرانکح یانتقاد یابیارز .10

 آموزش و توسعه فرایندارزیابی انتقادی  .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 منابع: 

1. Storey, J. (2007). Human resource management: A critical text. London: Thomson. 

2. Collings, D. G., & Wood, G. (2009). Human resource management: A critical approach. 

London: Routledge. 

شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی؛ رویکردی انتقادی با تأکید بر انسان(.  1396گنجعلی، اسداله، سپهری، مهدی، و رحیمی، احسان ) .3
 . السالمعلیه. تهران: دانشگاه امام صادق (رحمة اهلل) ییطباطباهای عالمه اندیشه 
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 159کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت منابع انسانی با رویکرد تاریخی م

 : یسینام درس به انگل

A Historical Overview of Human Resource 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یعلمفر س

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد

 را بشناسد.  ی ت منابع انسانیریبه مد ی خ ینگاه تار ذمنابع و مآخ .1
 را بشناسد.  یت منابع انسانیریمد یریگلکاثرگذار بر ش یخ یتار یدادهایرو  .2

 ند.ک یبندع مو عوامل اثرگذار بر آن را ج ی ت منابع انسانیریمد یریگشکلخچه یالن تارکبه صورت  .3
 ند.کاستفاده  یت منابع انسانیریج در حوزه مدیرا سؤاالتبه  ییپاسخگو یخ برایاز دانش تار .4

 شرح درس: 

ن  یند. بدکیجاد مین حوزه ایها و اصول امیپاراداها،  شهیشناخت بهتر ر  یرا برا  یفراوان  یهانهیزم  یت منابع انسان یریمد  یریگلکخچه شیارت
گر ید  یآشنا شوند و از سو  یت منابع انسان یریخچه مدینه تاریان با منابع موجود در زمیدانشجو  ییشود از سوین درس تالش میمنظور در ا

 د.قرار دهن یجد یرا مورد بررس ینت منابع انسایریمختلف و اتفاقات رخ داده در آنها در حوزه مد یزمان یهابازه

 سرفصل درس: 

 ی ت منابع انسانیریخچه مدینه تارید شده در زمیتول یات نظریبا ادب ییشناآ .1
 ی ت منابع انسانیریمد یریگل کش یهانه یزم .2
 ی ت منابع انسانیریمد یهاژه یارو ک یریگل کش یهاشه یر .3
 ی ت منابع انسانیریمد یهاژه یارو ک یریگلکخچه شیتار .4
 دوم ی بعد از جنگ جهان  یمنابع انسان تیریمد .5
 1990در دهه  یت منابع انسانیریمد .6

 2000بعد از سال   یت منابع انسانیریمد .7
 ی ش از انقالب اسالمیران پیدر ا یت منابع انسان یریخچه مدیتار .8
 ی ران پس از انقالب اسالمیدر ا یت منابع انسان یریخچه مدیتار .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یبع اصلمن

1. Kaufman, B. E. (2008). Managing the Human Factor: The Early Years of Human 

Resource Management in American Industry. Cornell University Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Nelson, D. N. (1996). Managers and workers: Origins of the twentieth-century factory 
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 160کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت منابع انسانی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمیم

 : یسینام درس به انگل

Islamic Human resource Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ین دوره از دانشجو انتظار میا یر انتهاد
 را بشناسد. یاسالم ی ت منابع انسانیریمنابع و مآخذ موجود در مد .1

 دگاه اسالم را بشناسد.یاز د یت منابع انسان یریم مدیو مفاه یمبان .2
 ند.ک ییرا بازگو  ی ت منابع انسانیریموضوعات مد یم اسالمیو مفاه ی ه بر مبانکیبا ت .3
 ص دهد. یرا تشخ  یت منابع انسان یریج در حوزه مدیات رایو نظر  یات اسالمین نظریب یهاتفاوت .4
 قرار دهد.  یابیرا مورد ارزش  یاسالم یت منابع انسانیریات موجود در مدینظر .5

 شرح درس: 

آن   یریگیپ  یان برایت دانشجویمتعارف و هدا  یت منابع انسان یری با مد  یاسالم  ی منابع انسانت  یریمد  یهان تفاوتیین درس با هدف تبیا
رد یگیمورد بحث قرار م   ی ت منابع انسانیریات متعارف مدیها و نظرمی، اصول، پاراداین درس ابتدا مبانین منظور، در ایشده است. به هم  یطراح

 . ردیگیف شده مورد بحث قرار میتعرموضوعات  ی دگاه اسالمی، دید بررسمسائل و موضوعات مور یسازیو پس از آن با بوم 

 سرفصل درس: 

 از منظر اسالم  یگزینجا یمو ارائه پارادا  یمنابع انسان  یریتمتعارف مد یاتها و نظریمپارادا یانتقاد یررسب .1
 از منظر اسالم یمنابع انسان یریتو اصول مد یمبان تبیین .2
 ها سازمان یاتیها، عملسازمان یراهبرد ی،در سطح مل یاسالم - یرانیا یمنابع انسان  یریتمسائل مد تبیین .3
 ی اسالم ی منابع انسان یریتمد یمنظام مفاه تبیین .4
 ی اسالم یمنابع انسان یریتمد یخذشناسأم تبیین .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
      

 : یمنابع اصل

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  قم: . (اول )جلد یاسالم یکردبا رو   یمنابع انسان یریتمد (.1392ینی )گائوکلی، عبداهلل، و ابوالفضل ت .1

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی )جلد دوم((. 1392گائینی، ابوالفضل، و رضا نجاری ) .2

 :یفرع منبع 

 . دانشگاه و  حوزه پژوهشگاه قم: . االنتخاب  فقه:  (2قه االداره )ف (.1394ین )الد یدصمصامس وامی،ق .1
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 161کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت منابع انسانی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت منابع انسانیوضوعات نوین در م

 : یسینام درس به انگل

Contemporary Issues in Human Resource 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ایر: س یملع

 اهداف درس:

 رود بتواند: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ای نوین در مدیریت منابع انسانی را بشناسد. یکردهمفاهیم و رو  .1
 مدیریت منابع انسانی را توضیح دهد.ای نوین در یکردههای حاکم بر رو ها و چارچوباصول، مدل .2

 ی نوین و رایج را درک کند و توضیح دهد.یکردهاتفاوت بین رو  .3

 شرح درس: 

  ی رند بررس یگیمورد بحث قرار نم  «یت منابع انسان یریمد»  ههای بستواسطه جدید بودن در سایر درسر این درس موضوعات نوینی که بهد
، یان نوآوریتوانند چند جلسه را به خود اختصاص دهند. با توجه به استمرار جریدام از موضوعات مکد شده، هر یتول یشوند. بسته به محتوایم

ن دوره، دانشجو موضوعات و  یان ایرود در پاینند. انتظار مکروز الس را بهکموضوعات مورد بحث در  مستمراًرود ی ن درس انتظار مید ایاز اسات
 را شناخته باشد. یت منابع انسانیریدمهم در حوزه م یهاینوآور

 سرفصل درس: 

 حلیل کمی پیشرفته در مدیریت منابع انسانی ت .1
 تعالی منابع انسانی  .2
 مدیریت تنوع در کارکنان .3
 سپاری خدمات منابع انسانی برون .4
 اقتصاد منابع انسانی  .5
 های منابع انسانی ارزشیابی برنامه .6
 انسانی کاربردهای علوم اعصاب شناختی در مدیریت منابع  .7
 کار  یرویکار و ن یپژوهینده آ .8
 ی منابع انسان  یفناور  .9

 محور و بازارگرا  یمشتر ی منابع انسان یریتمد  .10

 ین نو یکار یهایستم س  .11
 ترین موضوعات مورد توجه در نشریات اصلی مدیریت منابع انسانی در دهه اخیر اصلی .12
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان رزشیابی مستمرا

 ✓ ✓ ✓ 
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 »مدیریت رفتار سازمانی«  ه( بست3

مرحله   ینو رهبر سازمان(، از نخست  یرمد یگاهو چه در جا یانسان  یهسرما یگاهعنصر هر سازمان )چه در جا  ینانسان به عنوان مهمتر  همطالع
مباحث به   ین انسان در سازمان و ورود ا یبوده است. از آنجا که اوج مطالعه و بررس یمورد توجه و مطالعه علم یریت، دانش مد یری گشکل

رفتارگرا  یریت،دانش مد تفوق  با  روان  ییهمزمان  ا   ی شناسدر دانش  از  مد  یدانش  ةشاخ   ینبود،    یاد   ی به رفتار سازمان  یریتدر مطالعات 
  یگر د   ی. از سوگیردیانسان و مسائل مربوط به آن در سه سطح فرد، گروه و سازمان مورد توجه قرار م  ی،کنند. در حوزه رفتار سازمانیم

  ی از نظرگاه تجار یو رهبر(، گاه یر)کارمند، مدی سازمان یهادر نقش یگاه یرد؛گیمورد توجه قرار م اجتماعیمختلف  یها انسان در نقش
زمانمصرف  )فروشنده/ و  عرص  یکننده(  ا   گذار/یمش)خط  یمعمو   هدر  از  بسته  ینمردم(.  در  سازمان  یریتمد»رو  تا   «یرفتار  شده  تالش 
 .آیدعرصه فراهم  ین الزم جهت مطالعه و پژوهش در ا های یانحوزه آشنا شده و بن  ینا  یة با دانش پا  یاندانشجو

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 در سطح فرد یرفتار سازمان 164

 - 32 2 یفرد انی: روابط میسازمان رفتار 165

 - 32 2 : مسائل سطح سازمان یسازمان رفتار 166

 - 32 2 الملل نیب یسازمان رفتار 167

 - 32 2 در سازمان  یرهبر ندیفرا 168

 - 32 2 ی رهبر یهاهینظر 169

 - 32 2 ی اجتماع یشناسروان 170

 - 32 2 یرفتار یمال یهاو مدل هاهینظر 171

 - 32 2 کننده رفتار مصرف  تیریمد 172

 - 32 2 ی عموم یمشدر خط یشناختو روان یرفتار لیتحل 173

 - 32 2 یشناختو نقد مکاتب روان یبررس 174

 - 32 2 تیریدر مد یاسالم یشناسانسان 175

 - 32 1 ی در رفتار سازمان مطالعه 176

 - 32 1 یدر رفتار سازمان پژوهش 177

  448 26 جمع 
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 164کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 رفتار سازمانی در سطح فرد 

 : یسینام درس به انگل

Micro Organizational Behavior 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 موردکاوی   ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یدرس از دانشجو انتظار م ینا یدر انتها

 آشنا شده باشد.  مرتبط با آن یهایهو نظر یزشانگ با مفهوم .1

 با مفهوم ادراک و عوامل مؤثر بر آن آشنا شده باشد.  .2
 آشنا شده باشد.رفتار و نگرش  ییرو تغ یادگیری یجادمختلف در ا با رویکردهای .3
 آشنا شده باشد. افراد ی مقابله و کاهش اثرات آن بر زندگ یو راهبردها  یسازمان  یطدر افراد در مح  ی روان یجاد فشارعوامل اها و با ریشه .4
 آشنا شده باشد. کار  یطدر مح  یجاناتو ه  با عواطف .5
 آشنا شده باشد. نجش آنهاس یافراد در شغل و الگوها یتدر موفق یجسمان یهاییچندگانه و توانا یهاهوش  ی،شناخت ییتوانا با جایگاه .6

 آشنا شده باشد.  سنجش آنها یها و الگوهادر سازمان و آزمون یتشخص یپت با انواع .7

 شرح درس: 

  ین باشد. در ایمورد مطالعه آن، انسان و مسائل مربوط به آن م  یشده است که موضوع اصل  ینتکو  یاتیاز مجموعه نظر  ی، دانش رفتار سازمان
سطح   ی . رفتار سازمانیردگیمورد توجه قرار م  مسائل سطح سازمانو    روابط میان فردی،  فرددانش، انسان و مسائل مربوط به آن، در سه سطح  

با    ی رفتار سازمان  یعنی  یگر، رداخته و بر عکس دو سطح دانسان در همان سطح فرد پ  ی شود که به بررسیاطالق م   ییهارد، به مجموعه بحثف
 یرفتهپذ  ی سازمان  یهاو نقش  یگرانو فارغ از شبکه اطراف و تعامالتش با د  یی، انسان را به تنهاتکیه بر روابط میان فردی و مسائل سطح سازمان

 . دهدیقرار م یو بررس یلشده توسط آن، مورد تحل

 سرفصل درس: 

 یانسان یزشانگ .1
o و کاربردها یزشانگ ییمحتوا یهایه: نظریازهان یبندطبقه 
o و کاربردها یزشانگ  یفرایند یهانظریه 

o یزش و انگ برابری 

o عدالت در سازمان  انواع 
o اهداف اثر بخش یژگیو  ی،هدفگذار نظریه 
o عملکرد یریتو مد انگیزش 
o ،مشاغل  یپاداش و طراح انگیزش 
o ی در بخش خدمات عموم  انگیزش 

o های اسالمی انگیزش از منظر ارزش 
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 ادراک  .2
o  عوامل شکل دهنده ادراک 

o  ادراک  فرایندخطاهای رایج در 

o  شکل گیری اسناد 

o  خطاهای رایج در شکل گیری اسناد 

o مدیریت تصویر شخصی 

 رفتار  ییرو تغ یادگیری .3
o یکشدن کالس شرطی 
o شدن کنشگر شرطی 
o یزشدر فهم انگ یاجتماع یفهم درون انسان و نهادها یق: تلفیاجتماع یادگیری 
o یشناخت یادگیری 

 هادر سازمان یروان فشار .4
o ی مختلف به فشار روان یکردهایبا مفهوم و رو  آشنایی 
o یکار/یشخص  یزندگ یریتتوازن و مد راهبردهای 

o  مقابله با فشار روانی از منظر ارزشهای اسالمی 
 کار  یطدر مح  یجاناتعواطف و ه یریتو مد شناخت .5
 در سازمان یتمفهوم خالق بازخوانی .6

o در سازمان  یتخالق یشافزا هایروش 

o خالقیت از منظر ارزشهای اسالمی 
 ی انسان یتفاوتها یبرا یی: مبناتوانایی .7

o یذهن توانایی (IQ) 
o  چندگانه از منظر گاردنر یهاهوش 
o یریتو کاربرد آن در مد یجانیه هوش 
o یو حس یحرکت توانایی 
o یو حرکت یذهن یهاییسنجش توانا ابزارهای 

 شخصیت .8
o یتسنجش شخص یو الگوها یبندطبقه یهامدل یت،شخص مفهوم 
o نو کارکنا یرانمد یتشخص اختالالت 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 به تشخیص استاد ✓ ✓ ✓

  

 : یمنابع اصل

 . تهران: انتشارات سمت. (ی)رفتار فرد یرفتار سازمان یریتمد .(1394) ینپور، آریقل .1
و کاربردها؛ فرد )جلد اول(یهنظر  یم، : مفاهیرفتار سازمان (.  1393)  یفناست  رابینز، .2 . تهران:  یان پارسائ  یو عل  ی محمد اعراب  یدس  ترجمه .  ها 

 ی.فرهنگ یانتشارات دفتر پژوهشها
 .. تهران: انتشارات سمتی مانرفتار ساز یریتمد یمبان . (1395) ی عل رضائیان، .3

 . . تهران: انتشارات سمت(یشرفتهپ ی رفتار سازمان یریت)مد یشتنخو یریتمد یکردهایو رو   یمبان(. 1394) ی عل رضائیان، .4

 . تهران: انتشارات سمت.انتظار عدالت و عدالت در سازمان(. 1396رضائیان، علی ) .5

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سازمانی با رویکرد اسالمی: سطح تحلیل فردیدرآمدی بر رفتار (. 1395شفیعی، عباس ) .6

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سازمانی( -ارزش و پاداش از دیدگاه اسالم )معنوی(. 1394سنگری، نگین ) .7
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و محمد .8 جواد  صالحیپرکان، حسین،  اسالم  تیخالقی  سازنه یهادن(.  1397)،  تهران:  یدر جامعه  و  انتشارات    سازمان .  فرهنگ  پژوهشگاه 

 اندیشه اسالمی.

9. Barling, Julian; Cooper, Cary L. (2008). The SAGE handbook of organizational behavior. 

Volume 1, Micro approaches. Los Angeles, London: SAGE. 

10. George, Jennifer M.; Jones, Gareth R. (2012). Understanding and managing organizational 

behavior. 6th ed. Boston: Prentice Hall. 

11. Kinicki, Angelo; Fugate, Mel. (2012). Organizational behavior. Key concepts, skills & best 

practices. 5th ed. New York: McGraw-Hill Irwin. 

12. Luthans, Fred. (2011). Organizational behavior. An evidence-based approach. 12th ed. New 

York: McGraw-Hill Irwin. 

13. Robbins, Stephen P.; Judge, Tim (2013). Organizational behavior. 15th ed. Boston: Pearson. 

 : یمنابع فرع 

 .یرکبیربند. تهران: انتشارات امعالقه  یعل ترجمه . (ی)کاربرد منابع انسان یرفتار سازمان یریتمد (. 1365)بالنچارد کنث و  ،پال ی،هرس .1

2. Greenberg, Jerald (ed). (2003). Organizational behavior. The state of the science (Series in 

Applied Psychology). 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

3. Griffin, Ricky W.; Phillips, Jean; Gully, Stanley Morris. (2017). Organizational behavior. 

Managing people and organizations. 12th edition. Boston MA: Cengage Learning. 

4. McShane, Steven Lattimore; Glinow, Mary Ann Young von. (2010). Organizational 

behavior. Emerging knowledge and practice for the real world. 5th ed. Boston: McGraw-Hill 

Irwin. 

5. Case study from “Harris, O. Jeff, & Sandra J. Hartman. (2002). Organizational Behavior. 

Haworth Press, Inc ”. 
6. Stroh, Linda K.; Northcraft, Gregory B.; Neale, Margaret Ann. (2002). Organizational 

behavior. A management challenge. 3rd ed. Mahwah, N.J., London: Lawrence Erlbaum. 

7. Wagner, John A.; Hollenbeck, John R. (2010). Organizational behavior. Securing 

competitive advantage. New York, NY, Abingdon: Routledge. 
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 165کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 روابط میان فردی  :رفتار سازمانی

 : یسینام درس به انگل

Meso Organizational Behavior 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ی موردکاو  ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 : درو یدرس از دانشجو انتظار م ینا یدر انتها

 را شناخته و تحلیل نماید.  در سازمان یانسان یهاموجود در سطح گروه  یشناختو روان یمسائل رفتاربتواند  .1
 را بشناسد.  مرتبط با آن  یاتو نظر یمفهوم رهبر .2
 را شناخته و تحلیل نماید.  موجود در آن یهاو چالش  یارتباطات انسان حوزهموجود در  یشناختو روان یمسائل رفتاربتواند  .3
 را شناخته و تحلیل نماید.  حل آن یدر سازمان و الگوها یتعارضات انسان یشناختو روان یمسائل رفتاربتواند  .4
 را شناخته و تحلیل نماید. آن یریتمد یها و الگوهادر سازمان یاسیس  یرفتارها یشناختو روان یمسائل رفتاربتواند  .5
 توانمند شده باشد.  یرفتار سازمان یاتاز نظر یریگها با بهرهدر سازمان یارتباطات انسان  یزها و نجهت بهبود گروه ییهکارهارا ارائهدر  .6

 شرح درس: 

. دانشجو در  یدنمایتوجه م  مسائل سطح سازمانو    روابط میان فردی،  فردیمسائل مربوط به آن در سه سطح    به انسان و   ی،دانش رفتار سازمان
  ی سازمان  یهاو نقش  یگرانو فارغ از شبکه اطراف و تعامالتش با د  ییکه انسان را به تنها  فردیسطح   در  یدرس بعد از درس رفتار سازمان  ینا

پردازد. یم یانسان یهاگروه  یو ساختارها  یرامونیمسائل مربوط به فرد در شبکه افراد پ یداد، به بررسیم قرار یو بررس یل شده مورد تحل یرفتهپذ
 . باشدیمد نظر م یتعامالت انسان یفیتقرار گرفته و بهبود ک یها مورد بررسانسان یگردرس انسان در تعامل با د یندر ا

 سرفصل درس: 

 یمو ت یانسان یهاگروه یستیچ .1
o هاگروه یریگشکل  مراحل 
o آن با گروه  یهاو تفاوت یمت مفهوم 
o ی کار یهایمها و تگروه یاثربخش تهدیدات 

o گیری گروهیتصمیم 

o گیری گروهیرویکرد اسالمی به تصمیم 
 ی فراگرد ارتباطات انسان ماهیت .2

o  گیری ارتباطات انسانیچرخه شکل 

o گیری ارتباطات مؤثر انسانیهای شکلموانع و چالش 

o  ارتباطات اثربخش در سازمان 

o  رویکرد دینی به ارتباطات سازمانی 
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 یمراوده انسان یالگوها  شناخت .3
o من انواع (egoو تحل )بر اساس آن  یمراودات انسان  یل 
o یانسان یهادر مراوده یروان یهابازی 

 ی مفهوم رهبر تعریف .4
o  ی مختلف در شناخت رهبر هایرهیافت 
o سازمان یرهبر  فراینددر  یگرمربی 

o های اسالمی سیره رهبری دینی بر مبنای ارزش 
 یاسیو رفتار س قدرت .5

o  گیری قدرت در سازمانهای شکل ریشه 

o  های اعمل قدرت در سازمان تاکتیک 

o هاگیری رفتار سیاسی در سازمانشکل 

o گیری قدرت در نگاه اسالم عوامل شکل 

o  بررسی رفتار سیاسی از منظر اخالق اسالمی 
 و مذاکره تعارض .6

o  گیری تعارض در سازمان های شکل ریشه 

o مذاکره و رفع تعارض در سازمان  الگوهای 

o  ها رفع تعارض در سازمانهای دینی در مدیریت و آموزه 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

. تهران:  یان پارسائ  ی و عل  ی محمد اعراب   ید . ترجمه سها و کاربردها؛ گروه )جلد دوم(یهنظر  یم،: مفاهیرفتار سازمان (.  1393)  یفناست  ینز،راب .1

 ی.فرهنگ یهاانتشارات دفتر پژوهش 

  1387)کتاب اصلی در سال  . تهران: انتشارات سمت.  (شرفتهیپ  ی رفتار سازمان  تیریتعارض و مذاکره )مد  تیریمد  (.1396رضائیان، علی ) .2

 منتشر شده است(. 

  .. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)سطح گروه(  یاسالم  کردیبا رو   یسازمان رفتار  (.  1391آقا )یعلپیروز،  و    ،ابوطالبخدمتی،    ، عباس  ،یعیشف .3

 منتشر شده است(.  1385)کتاب اصلی در سال 

4. Barling, Julian; Cooper, Cary L; Clegg, Stewart R. (2009). The SAGE Handbook of 

Organizational Behavior: Collection. Volumes 1 and 2. SAGE Publications. 

5. George, Jennifer M.; Jones, Gareth R. (2012). Understanding and Managing Organizational 

Behavior (6th ed.). Boston: Prentice Hall. 

6. Greenberg, Jerald (ed). (2003). Organizational Behavior. The State of The Science (Series 

in Applied Psychology) (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

7. Griffin, Ricky W.; Phillips, Jean; Gully, Stanley Morris. (2017). Organizational behavior. 

Managing people and organizations (12th ed.). Boston MA: Cengage Learning. 

8. Kinicki, Angelo; Fugate, Mel. (2012). Organizational behavior. Key concepts, skills & best 

practices (5th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin. 

9. Luthans, Fred. (2011). Organizational behavior. An evidence-based approach (12th ed.). New 

York: McGraw-Hill Irwin. 

10. Robbins, Stephen P.; Judge, Tim. (2013). Organizational behavior (15th ed.). Boston: 

Pearson. 
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 : یمنابع فرع 

 .. تهران: انتشارات سمتی رفتار سازمان یریتمد یمبان . (1395) ی عل یان،رضائ .1
 . . تهران: انتشارات سمت(یشرفتهپ یرفتار سازمان یریت)مد یکمو  یستدر قرن ب یسازیمت . (1395) ی عل رضائیان، .2
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 166کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 : مسائل سطح سازمان یسازمانرفتار 

 : یسینام درس به انگل

Macro Organizational Behavior 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ی موردکاو  ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یدرس از دانشجو انتظار م ینا یدر انتها
 آشنا شده باشد. مختلف آن یهاو مدل یسازمان فرهنگبا  .1

 آشنا شده باشد.  یو بهبود سازمان ییرفراگرد تغ مدیریتبا  .2
 آشنا شده باشد. هادر سازمان گیرییمتصم یرفتاربا ابعاد  .3
 آشنا شده باشد. ی سازمان یتو هو  تعهدبا  .4
 آشنا شده باشد.  افراد با سازمان یمفهوم شغل و انواع قراردادهابا بازخوانی  .5
 آشنا شده باشد.  ندر سازما یشغل یرمس کارراههبا  .6

 شرح درس: 

  ین . دانشجو در ایدنمایتوجه م مسائل سطح سازمانو  روابط میان فردی، فردبه انسان و مسائل مربوط به آن در سه سطح  ی،دانش رفتار سازمان
و    یرامونیکه فرد در شبکه افراد پ   روابط میان فردی  –  یو رفتار سازمان  یید که انسان را به تنهادر سطح فر  یدرس بعد از درس رفتار سازمان 

انسان در سازمان   یپردازد که برایم یمیبر انسان در سازمان، به مطالعه مفاه یدکأدهد، با تیم ار قر یلرا مورد تحل ی انسان یهاگروه یساختارها 
 .پردازدیم یاداره بهتر انسان سازمان  یبرا ییطرح شده و بر اساس آن به ارائه راهکارها

 سرفصل درس: 

 ی فرهنگ سازمان .1
o ی فرهنگ سازمان یهابا مفهوم و مدل آشنایی 
o یتحول فرهنگ سازمان یهانظریه 
o ،یو فرهنگ سازمان یتمعنو اخالق 
o آن یهاو گونه ی سازمان تعهد 
o یسازمان هویت 

o های اسالمیهای فرهنگ سازمانی از منظر ارزشابعاد و مؤلفه 
 ی و بهبود سازمان ییرفراگرد تغ  مدیریت .2

o ییرتغمقاومت در برابر  یریتو مد شناخت 

o های اسالمیتغییر رفتار از منظر اخالق و ارزش 
 ی آن بر رفتار سازمان یو اثرگذار  یساختار سازمان مبانی .3

o ی سازمان یهامشاغل بر اساس عملکرد و بخش یبندگروه 
o ی آن بر ابعاد انسان یمشاغل و اثرگذار یکتکنولوژ ابعاد 

o اطالعات  یانسان و فناور تعامل 
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 اداره آن در سازمان  یافراد و چگونگ یهاتفاوت فهم .4
o سامان آن در سازمان  یمختلف در سازمان و چگونگ یهانسل 
o ن و سازما جنسیت 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل
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 . تهران: انتشارات سمت. (شرفتهیپ یرفتار سازمان تیری)مد یفرهنگ سازمان(. 1395) ی عل ان،یضائر .2

 .. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدر سطح سازمان یرفتارسازمان تیریمد به یاسالم کردیرو (. 1396) عباس ،یعیشف .3

 . ن مهری. تهران: آذر(یاسالم یرانیا یهابر ارزش یمبتن یاربردک ی)الگو  یفرهنگ سازمان .(1395ناصر ) پورصادق، .4
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7. Kinicki, Angelo; Fugate, Mel. (2012). Organizational behavior. Key concepts, skills & best 

practices (5th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin. 

8. Luthans, Fred. (2011). Organizational behavior. An evidence-based approach (12th ed.). New 
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 : یمنابع فرع 
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 167کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل رفتار سازمانی بین

 : یسینام درس به انگل

International Organizational Behavior 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یانتظار ماز دانشجو درس  ینا یدر انتها

 آشنا شده باشد. شودیدر جوامع مختلف که منجر به تفاوت افراد در رفتار و نگرش م یفرهنگ یهاتفاوتبا  .1
 آشنا شده باشد. مختلف یدر فرهنگها یارتباط با الگوهای .2
 آشنا شده باشد. ی المللینب یهادر بافت سازمان یاخالق یتنوع و دوگانها با مدیریت .3
 آشنا شده باشد.  یکار جهان یروین یریتو مد تربیتبا  .4
 آشنا شده باشد.  مختلف یفرهنگ یهاو افراد در بافت هایمو اداره ت یرهبر الزاماتبا  .5

 شرح درس: 

گوناگون دنبال   یهامختلف و فرهنگ   هاییت مختلف با مل  یشورهاکه اهداف خود را در  ک  ییهاسازمان  یرانمد  لهیوسبه  المللیین ب  یریتمد
با   ینکها  ضمنهستند که    یجهان  یهاتکشر  یاو    یتی،چند مل  المللی،ینب  یهاتکا شرها، عموم  سازمان  یناشود.  یار گرفته مکبه    نند،کیم

ها  سازمان  ینآماده سازند. ا  هایطمح   ینبا ا  ی آمادگ  یکارکنان خود را برا  یدالملل مواجه هستند، باینمختلف در سطح ب  یهااز سازمان  یاگستره 
 کنند. یمختلف جذب م یهاکار خود را از از فرهنگ  یروین ی،رشد خود ضمن مرزگستر  یردر مس

ا  ینا  بر در  فهم چارچوب  شودی متالش  درس    یناساس  دانشجو ضمن  ا  یفرهنگ  یهاتا  افراد،    یو نگرش  یرفتار  یهاتفاوت  جادیمؤثر در 
شده  ی هدف، سه بخش عمده طراح ینبه ا یدنرس یبرا آموزش دهد. المللنیب یهاسازمان یانسان هیاداره سرما یالزم برا یتی ریمد یابزارها

 های یمبخش دوم به نحوه اداره افراد و ت  رفتار در افراد است.  یریگها و شکلفرهنگ بر سازمان  یفهم اثرگذار  مورد است. بخش نخست در  
 د. شویارائه م یکار در سطح جهان یروین یریتو مد یتترب یالزم برا ییپردازد. در بخش سوم راهنمایمختلف م یهادر گستره فرهنگ  یکار

 سرفصل درس: 

 آنها یهاافراد در رفتار و نگرش یها: فهم تفاوتیفرهنگ یهاچارچوب  .1
 مختلف  یهافرهنگ  گسترهثر در ؤم ارتباطات .2

o ی فرهنگیان م یادراک خطاهای 
o یفرهنگیان اشتباه م تفسیرهای 

 یفرهنگیانتعارض و انجام مذاکرات اثربخش م مدیریت .3
 در افراد یزشیانگ یروهایو ن یازن یجاددر ا یفرهنگ هایتفاوت .4
 ی چند فرهنگ هاییط در مح  رهبری .5

 ی المللینب یهادر بافت سازمان یاخالق یتنوع و دوگانها مدیریت .6
 یالمللینب هاییو همکار یچندفرهنگ هاییم ت مدیریت .7
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

1. Francesco, Anne Marie; Gold, Barry A. (2005). International organizational behavior. 

Text, cases, and skills (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall. 

2. Adler, Nancy J.; Gunderson, Allison. (2008). International dimensions of organizational 

behavior (5th ed.). Eagan MN: Thomson/South-Western. 

 : یمنابع فرع 

1. McFarlin, Dean B.; Sweeney, Paul D. (2013). International organizational behavior. 

Transcending borders and cultures (1st ed.). New York, NY: Routledge. 

2. Punnett, Betty Jane. (2013). International perspectives on organizational behavior and 

human resource management (3rd ed.). Armonk, New York: M.E. Sharpe 
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 168کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 در سازمان رهبری   فرایند

 : یسینام درس به انگل

Leadership process in Organization 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: از دانشجو انتظار می ورهدر انتهای این د

 ، رشد، قدرت و ... آشنا شده باشد. یریادگ یهمانند  یرهبر یهاها و مدلدر فهم چارچوب یاربردکم یا مفاهب .1

 مورد استفاده رهبران را بشناسد. ییاجرا یهاهیها و رو فرایند  .2
 ند.ک کیکو از هم تف یبندرا دسته ی و بدل یرهبران واقع یهایژگیو  .3
 ند. کز یرامون خود متمایط پیدر مح  یرا از رهبران بدل  یواقعرهبران  .4
 رامون خود را مورد قضاوت قرار دهد. یط پیدر مح  یرهبران واقع ییاجرا یهاهیها و رو فرایند  .5
 د. نکد یرامون خود را تولیط پیمشخص در مح یرهبر فرهنگ یکرد کبهبود عمل یبرا یاتیعمل یارهاکراه .6

 شرح درس: 

ات متعدد و  یسب تجربکاند.  ها قرار داشته خ همواره مورد توجه انسان یه در طول تارک هستند    یو رهبران موفق از جمله موضوعات  یهبرر
ت کبه حر ییتوانا یبه معنا صرفا  یه رهبر کجه رسانده است ین نتین حوزه را به ایخ محققان ایرد رهبران مختلف در طول تارکمشاهده عمل

را به  یبزرگ یهات یه توانستند جمعکنی تلر با ای ز و هیه، چنگیهمانند فرعون، معاو   یه رهبران متعددکن یست چه ا ین یانسان یهادر آوردن توده 
روان  یه با رشد پکمدار است ارزش یاده یپد یرهبر عمال د، ین بستر جدیناموفق بودند. در ا یت درآورند اما در رساندن آنها به سعادتمندکحر

ل  یتحل  یمناسب برا  یند و بسترکیجاد میدر ذهن دانشجو ا  یموضوع رهبر  یمتفاوت برا  ین درس ساختاریرو ان یم دارد. از ایمستق  یارابطه
 د.دهیار دانشجو قرار میدر اخت یرد رهبران واقعکعمل ی ابیو ارز

 سرفصل درس: 

 ردن در مورد آنکر کف یو چگونگ یبا مفهوم رهبر ییشناآ .1

 یو ارتباط آن با رهبر یاجتماع یریادگیات مرتبط با یبا نظر ییآشنا .2
 رهبران  ینندگکرد سازگار کارکبا  ییآشنا .3
 ی رد رهبرکو نقش آنها در عمل  یو گروه یستمیس یهایی ایبا پو ییآشنا .4
 ی رهبر  یردهاکارکت در یت و واقعیگاه خالقیبا جا ییآشنا .5
 رهبران از آن یریگبهره یو چگونگ یریگم یار تصمیاخت با ییآشنا .6
 فه یاز وظ یاجتناب اجتماع یامدهایفه و پیم هدف و وظیبا مفاه ییآشنا .7
 ت آشوب و تعارضیریبا مد ییآشنا .8
 ت مرزها یریت و مدکبا مفهوم مشار ییآشنا .9

 گرانهب ینش ترغک یهابا چارچوب  ییآشنا .10

 آشنایی با مفهوم رهبری و منابع قدرت رهبری در اسالم  .11
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 م رهبر از منظر اسال یهایژگیبا صفات و و  ییآشنا .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

1. Heifetz, R. A. (1994). Leadership Without Easy Answers. Harvard University Press. 

2. Williams, D. (2005). Real Leadership: Helping People and Organizations Face their 

Toughest Challenges. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

 . قم: دارالحدیث.رهبری در اسالم(. 1375شهری، محمّد )محمّدی ری .3

 : یمنابع فرع 

1. Northouse, P. G. (2007). Leadership Theory and Practice (4th ed.). Thousand Oaks, CA, 

US: Sage Publications, Inc. 

2. Maxwell, J. C. (2007). The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow them and People 

Will Follow You. Thomas Nelson. 
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 169کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 رهبری های نظریه

 : یسینام درس به انگل

Leadership Theories 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: از دانشجو انتظار می در انتهای این دوره

 را بشناسد.  یات رهبریاز نظر یکن هر یادیم بنیفاهم .1
 ند.ک  کرا در یات مختلف رهبرین نظریموجود ب یهاتفاوت .2
 را بشناسد.  یمختلف در مورد رهبر یهادگاه یر تطور دیس .3
 .ندک  کرا در یات رهبریمختلف نظر یردها کارک .4

 شرح درس: 

در مورد آن ارائه شده است.    یمختلف  یهادگاهیشمندان بوده است و دیمورد توجه اند  مستمرا خ  یه در طول تارکاست    یاز جمله موضوعات  یهبرر
را   یتر به موضوع رهبرجامع  ی نگاه یریگلکنه شین امر زمین مسئله پرداخته شده است و ایبه ا ی مختلف ی ای، از زواید رهبریات جدیدر نظر
آن را    یردهاکارکن حوزه و  یات مختلف اید نظریرا داشته باشند، با  یتر موضوع رهبرقیعم  یه قصد بررسک  یانیرده است. دانشجوکفراهم  

 .مختلف ارائه دهند یهانه یدر زم یاز موضوع رهبر یترق یل عمیبشناسند تا بتوانند تحل

 سرفصل درس: 

 ردن در مورد آنکر کف یو چگونگ یبا مفهوم رهبر ییشناآ .1
 یتیشخص یهایژگیرد و یکبا رو  ییآشنا .2

 ی به رهبر یرد مهارتیکبا رو  ییآشنا .3
 ی به رهبر  یرفتاررد یکبا رو  ییآشنا .4
 ی رهبر  یتیرد موقعیکبا رو  ییآشنا .5
 هدف  -ریه مسیبا نظر ییآشنا .6
 یتحول یبا رهبر ییآشنا .7
 موثق  یرد رهبریکبا رو  ییآشنا .8
 خدمتگذار  یبا رهبر ییآشنا .9

 بخش ی سازگار یبا رهبر ییآشنا .10
 ین آفریرت بص یبا رهبر ییآشنا .11
 ی شناختروان ییایرد پویکبا رو  ییآشنا .12
 ی و رهبر اخالق .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

1. Northouse, P. G. (2016). Leadership Theory and Practice (7th ed.). Thousand Oaks, CA, 

US: Sage Publications, Inc. 

رهبری خدمتگزار: پارادایم نوین رهبری از  (.  1392)  ؛ تسلیمی، محمدسعید؛ عابدی جعفری، حسن و فقیهی، ابوالحسنشیخ زاده، محمد .2
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. ج 2. اهلل()رحمه ینی خمدیدگاه امام 

 : یمنابع فرع 

1. Bertocci, D. I. (2009). Leadership in Organizations: There Is a Difference between 

Leaders and Managers. Lanham: University Press of America. 

2. Sims, R. R., & Quatro, S. A. (2015). Leadership: Succeeding in the Private, Public, and 

Not-For-Profit Sectors. London and New York: Routledge. 

3. Bryman, A., Collinson, D., Grint, K., Jackson, B., & Uhl-Bein, M, eds. (2011). The SAGE 

Handbook of Leadership. Sage Publications. 
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 170کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت رفتار سازمانی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 شناسی اجتماعی روان

 : یسینام درس به انگل

Social psychology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

سفر  یعمل
 یعلم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 رود: یانتظار ماز دانشجو درس  ینا یدر انتها
 آشنا شده باشد. رفتار و افکار افراد یلآن در تحل یو اثرگذار یگشتالت و مکتب شناخت با نظریه .1
 آشنا شده باشد. پردازندیخود م یرامونیپ یطمح  یلکه افراد با استفاده از آن به تحل ییهاو چارچوب یادراک با نظام .2
 آشنا شده باشد. با آن مواجه هستند یرمد یا یرندهگیمکه افراد به عنوان تصم یادراک یخطاها با مهمترین .3
 آشنا شده باشد. و تحول در نگرش افراد ییرتغ یراهبردها نگرش و  با مفهوم .4
 یگران آشنا شده باشد.بر د ینفوذ و اثرگذار با فرایندهای .5
 آشنا شده باشد. افراد به همراه دارد یکه برا یو آفات و نقاط مثبت یذهن یهابا کلیشه  .6
 .آشنا شده باشد مورد توجه قرار گرفته است یمفهوم در علوم اجتماع ینا رهیکه در زنج  یمیمفاه یهخود و کل با مفهوم .7

 شرح درس: 

حوزه  یکی  ی،اجتماع  یشناسروان  حوزه روان  یاصل  یهااز  بررس  یشناسدانش  به  که  بافت  یاست  در  و    یاجتماع  یهاانسان  تعامالت  در  و 
انسان در سازمان که در تعامل    ییندارد، در تب   یشناسدر جامعه  یایهو پا  یشناسدر روان  یایهدانش که پا  ینپردازد. ایم  یاجتماع  یهامراوده

 ین. در ایرندگیاز مباحث آن بهره م یکتب رفتار سازمان یزکرده و اکنون ن یجادرا ا یینو یهاباشد افقی خود م یرامونیشبکه افراد پ  رگسترده د
  یی نو یهاسطح فرد در سازمان و عرصه اجتماع بهره گرفته و افق  یلآنها در تحل یو کاربردها یهپا یات شود تا دانشجو با نظریدرس تالش م

 ید. ارائه نما ین حوزه دانشیرا در ا

 سرفصل درس: 

 ی اجتماع یشناسبا روان ییآشنا .1
 یاجتماع شناخت .2

o گشتالت یهنظر یهاو داللت یشناخت سازمان 
o ی شناخت یوارهابا مفهوم طرح آشنایی 
o هاوارهطرح یریگثر در شکلؤم عوامل 
o  خطا در شناخت منابع 

 ی ادراک اجتماع یریگشکل .3
o یگراناز د یفرایند ادراک اجتماع فهم 
o شوندهکننده و ادراک فراگرد ادراک، ادراک  فهم 
o یو تعصبات متداول ادراک خطاها 
o (یرسازیتصو یریتاسناد و مد هیفراخود، نظر یابیادراک )کام یهنظر کاربردهای 
o و بهبود ادراک یریتمد یبرا هاییروش 
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 یاجتماع یو رفتارها نگرش .4
o افراد در اجتماع  یهانگرش  یریگشکل چگونگی 
o ی عموم یریتنگرش در عرصه مد ییرو تغ اقناع 
o هانگرش  یریگشکل یبا چگونگ آشنایی 
o آنها بر رفتار ینگرش و نحوه اثرگذار کارکردهای 
o ی عموم  یمشخط یکارآمد در اجرا ی: ابزاری عموم یسازمتقاعد 
o و اثرات آن بر عملکرد افراد یشغل یهانگرش ینمهمتر معرفی 

 ینفوذ اجتماع فرایندهای .5
o در اجتماع  یتانطباق، توافق و تبع فرایندهای 
o یاجتماع ییراتدر تغ یو همراه ییهمسو یراهکارها بررسی 

 یاجتماع یای»خود« در دن فهم .6
o مفهوم خود  یریگگروه، فرهنگ و اجتماع در شکل  اثرگذاری 
o یاجتماع یخودآگاه یریگشکل 
o افراد  یآن در فرایند ذهن یو اثرگذار یاجتماع هویت 
o پنداره  خود 
o از خود مفهوم 

o رفتار در سازمان یریو شکل گ یاجتماع تیاخالق، هو 
 یاجتماع هایاز آن در فرایند یریگدر اجتماع و بهره یفردیانروابط م بررسی .7

o در اجتماع یو همکار یدوست نوع 
 ی و سازمان یدر عرصه اجتماع ینیکارآفر  یهاکنش  .8
 در اجتماع یفردانیم یهاخشونت  .9

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 استادبه تشخیص  ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

1. Branscombe, Nyla R.; Baron, Robert A. (2016). Social psychology. 14th ed. Pearson. 

2. Cremer, David de; van Dick, Rolf; Murnighan, John Keith (2012). Social psychology and 

organizations. New York: Routledge (Organization and management series). 

3. Brotherton, Christopher J. (1999). Social psychology and management. Issues for a 

changing society. Buckingham: Open University Press. 

 : یمنابع فرع 

 .. ناشران: سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهیبا نگرش به منابع اسالم ی اجتماع یشناسروان(. 1393)  محمد و همکاران یانی،کاو  .1

 . . تهران: ساواالنی. ترجمه حمزه گنج یاجتماع یروانشناس .( 1393و لوک المارش ) یللوک؛ ژوزه دز بدار، .2

3. Aronson, Elliot; Wilson, Timothy D.; Akert, Robin M.; Sommers, Sam (2016). Social 

psychology. 9th edition. Boston: Pearson; London: Pearson Education. 
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 171کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های مالی رفتاری ها و مدلنظریه

 : یسینام درس به انگل

behavioral finance theories and models 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یانتظار ماز دانشجو درس  ینا یدر انتها

 ی آشنا شده باشد.مال یهامختلف به تقابل و ورود انسان به عرصه یکردهایتطور رو  با سیر .1
 ی آشنا شده باشد. مال یریتافراد در مد یریگیم نظام تصم یینو تب یلمختلف در تحل یهابا رویکرد .2
 آشنا شده باشد.  در افراد ی مال یهارفتارها و انتخاب یریگعوامل شکل با مهمترین .3

 آشنا شده باشد. مقابله با آنها یهاو راه یمال یریتدر مد یو شناخت یرفتار یخطاها با مهمترین .4

 شرح درس: 

است که مورد توجه   ییهااز حوزه یکیبه عنوان  یو چه در سطح فرد  یچه در سطح شرکت ی، مال  یرندگانگیمرفتار افراد به عنوان تصم یلتحل
رو دانشجو در  یندارد. از ا  یمال   یرندگان گیمگذاران و تصمیهسرما  یهایتموفقها و  شکست  ییندر تب  ی موضوع، نقش مهم  ینا  یقبوده و فهم دق

 یخطاها   ینپرداخته و مهمتر  یریگیم ثر در نظام تصمؤ م  یهافاکتور  یو انتخاب، به بررس  یریگیمتصم  یاتنظر  یبا مبان  ییضمن آشنا  درس  ینا
 . یردگیفرا م را  یمقابله با آن جهت بهبود نظام مال  یهاو راه یرمس ینممکن در ا

 سرفصل درس: 

 یرفتار ی با مفهوم مال ییآشنا .1
o ی اقتصاد یهایدهنحوه تقابل انسان با پد هاییدگاه د تطور 

 انتخاب یهو نظر یریگتصمیم .2
o ییعقال یریگیمتصم مدل 

o وارد بر آن  یمدل و نقدها یهانارسایی 
o ی شهود یریگتصمیم 

o به اطالعات دسترسی 
o یم و اشتباه در تصم برجستگی 

 در افراد یرفتار مال یریگثر بر شکلؤم عوامل .3
o سرشت و مزاج در رفتار اثر 
o در بروز رفتار افراد یتشخص یگذار اثر 
o ی مال یاحساسات بر رفتار افراد در بازارها تأثیر 
o یمال یدر رفتارها یو حالت احساس خلق 
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o ی مال یو رفتارها یاجتماع نفوذ 
o یمال یریتفرهنگ در مد نقش 

o یریگیمو تصم یارزش نظام 
o یگذاریهو سرما یاجتماع تعامالت 
o ها بر رفتار افرادو اثر موج یاتوده  رفتار 

o ی مال یریگیمشناخت و تصم شناسیروان 
 مقابله با آنها یهاو راه یمال یریتدر مد یو شناخت یرفتار یخطاها نیترمهم .4

o از حد یشب برآورد 
o کنترل  توهم 
o ی خدمت خود 
o یشین تعهد پ تشدید 
o ییدأبه ت تمایل 
o یندگینما اثر 
o شباهت  خطای 
o محدود به اطالعات  توجه 
o یسه مقا خطای 
o یل گاه تعدیه تک خطای 
o خرأت -تقدم اثر 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

 یهان. ک: . تهران ی. ترجمه احمد بدرییدارا یریتو مد یرفتار ی دانش مال .(1394ام. ) یشلم ین،پمپ .1
 . و خدمات بورس ی . تهران: شرکت اطالع رسانیرفتار ی اقتصاد و مال یمبان . (1394)یان فرهان یدمحمدجوادو س یعل سعیدی، .2
 مهر.  یدتهران: نو. یرفتار یو مال یاقتصاد رفتار یالفبا(. 1396)ی مصطف ی،اصفهان  نصر .3

. تهران: دانشگاه آزاد تا عمل ی( از تئوریمال یننو یم)پارادا یعصب  یو مال  یرفتار یمال (. 1391)ید زندیه وح  یدون، و فر ،یرودپشتی رهنما .4

 ی.اسالم

 . علیه السالم. تهران: دانشگاه امام صادق ج 2. تعلیم و تربیت اقتصادی(. 1395طغیانی، مهدی ) .5

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.نظام اقتصاد علوی )مبانی، اهداف و اصول راهبردی((. 1388یوسفی، احمدعلی ) .6

7. Baker, H. Kent; Nofsinger, John R. (eds). (2010). Behavioral Finance. Investors, 

Corporations, and Markets. Hoboken, N.J.: Wiley. 

 : یمنابع فرع 

 ش. . تهران: نگاه دانینیانسنگ ی. ترجمه علگذارانیهچهارگانه سرما یهایپو ت یرفتار ی مال(. 1395ام ) یکلما ین،پامپ .1
 ن. چمرا ید. اهواز: دانشگاه شهیناییس ی. ترجمه حسنعلیرفتار ی بر مال یاناکارا: مقدمه یبازارها (.1395) یآندر شلیفر، .2
 . ترمه . تهران:(یادیو بن یفن یگریلبازار و تحل ییکارا ی،رفتار ی)مال یگذاریه سرما یریتمد(. 1395) یبرزفر کبیری، .3

 مهر.  ید. تهران: نویهدر بازار سرما یرفتار یکاربرد مال(. 1393) یمنصورشاه یارش، و اسفندیارک مهرانی،  .4
5. Copur, Zeynep. (2015). Handbook of Research On Behavioral Finance and Investment 

Strategies. Decision Making in The Financial Industry. Hershey: Business Science 

Reference. 
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6. Otto, Philipp Erik. (2013). Cognitive Finance. Behavioral Strategies of Spending, Saving 

and Investing. Hauppauge: Nova Science Publishers (Economic Issues, Problems and 

Perspectives). 

7. Richards, Tim. (2014). Investing Psychology. The Effects of Behavioral Finance on 

Investment Choice and Bias. Hoboken: John Wiley & Sons (Wiley finance). 

8. Szyszka, A. (2016). Behavioral Finance and Capital Markets. How Psychology Influences 

Investors and Corporations. [Place of publication not identified]: Palgrave Macmillan. 

9. Thaler, Richard H. (2005). Advances in Behavioral Finance. New York: Russell Sage 

Foundation (The Roundtable series in behavioral economics). 
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 172کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 کننده مدیریت رفتار مصرف

 : یسینام درس به انگل

Consumer behavior management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یانتظار ماز دانشجو درس  ینا یانتهادر 

 آشنا شده باشد. کنندهثر بر رفتار مصرفؤم یو ادراک یشناخت یزشی،انگ با عوامل .1
 ی آشنا شده باشد.مصرف فرد فراینددر   یفرد یریگیمتصم یربا مس .2
 آشنا شده باشد. آنها  یآن بر رفتار مصرف یافراد و اثرگذار یفرهنگ یهابا تفاوت .3
 را فهمیده باشد. کنندهبر رفتار مصرف ینظام ارزش یاثرگذار .4

 شرح درس: 

  یات و نظر  یکردهامورد توجه بوده و بر اساس رو   یابیبازار  حوزهاست که در    ییهااز پرسش  یکیکننده،  و فهم رفتار انسان به مثابه مصرف  یواکاو 
که به    ییاتبا نظر  ییشود تا دانشجو ضمن آشنایدرس تالش م  یناساس در ا  ینارائه شده است. بر ا  ییهاپرسش پاسخ  ینبه ا  یشناسروان
 ی راستا محتوا  ین. در ایاموزدکننده ببر رفتار انسان به عنوان مصرف  یاثرگذار  یبرا  ییراهکارها  پردازد،یم  ی ثر در رفتار انسانؤم  واملع  یینتب

 . شده است یمکننده، تنظرفتار مصرف یریگثر بر شکلؤم یرونی و عوامل ب ی عوامل درون یمباحث در دو محور کل

 سرفصل درس: 

 مقدمه .1
o کننده و فهم رفتار مصرف ییآشنا 

 ثر در مصرف ؤم یشناختو روان ی درون عوامل .2
o کننده در مصرف ییو توانا انگیزش 
o کننده و احساسات مصرف شخصیت 
o کننده در مصرف رگذاریتأث یو باورها هانگرش 
o کننده ادراک و شناخت در مصرف نظام 
o کننده و انتخاب در مصرف اسناد 
o ،محصول  یابیحافظه و موضع  یادگیری 
o یاز خود و سبک زندگ برداشت 

o  و رفتار مصرف کننده  تیجنس 
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 کننده مصرف  گیرییم تصم فرایند .3
o اطالعات یله و جستجوأمس یصتشخ  فرایند 
o هاینهو انتخاب گز ارزیابی 
o یدمکان و مرحله خر انتخاب 
o یتی موقع رگذاریتأث عوامل 
o  کننده و تعهدات مصرف یترضا ید،پس از خر هایفرایند 

 یرونی ب رگذاریتأث عوامل .4
o کننده و تنوع در رفتار مصرف یفرهنگ -یانم یهاتفاوت فهم 
o کننده بر رفتار مصرف ینفوذ اجتماع اثر 
o کننده سطوح و کالس بر رفتار مصرف اثر 
o کننده و رفتار مصرف یارزش نظام 
o کننده گروه بر رفتار مصرف تأثیرات 

 یرانی ا -یاسالم یکردکننده با رو مصرف رفتار .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

1. Schiffman, Leon G.; Wisenblit, Joseph. (2015). Consumer behavior. 11th edition. Boston: 

Pearson. 

2. Hoyer, Wayne D. (2017). Consumer behavior. 7th edition. Mason OH: Cengage Learning. 

3. Solomon, Michael R. (2015). Consumer behavior. Buying, having, and being. 11th Edition. 

Boston: Pearson. 

 . . تهران: نشر آترایرانیانا یفرهنگ  یبه ارزشها یکننده با نگاهفرهنگ و رفتار مصرف(. 1395مسعود ) ی،کرم .4
 ی. اسالم یشه. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندکننده مسلمانرفتار مصرف یهدرآمد و نظر یصتخص یالگو . (1379رضا ) حسینی، .5

 : یمنابع فرع 

. تهران:  ییبطحا  یه. ترجمه احمد روستا و عطیابیبازار  یاستراتژ  ینکننده: تدو رفتار مصرف(.  1385کنث و راجر بست )  ی،دل؛ کان  ینز،هاوک .1
 مؤسسه کتاب مهربان نشر. 

 . یالر. تهران: آ( یرونیو ب  یکننده )عوامل درونرفتار مصرف(. 1392) یعباس و محمد رضا سعد ی،اردستان صالح .2

 .ییژ. تهران: نشر آکنندهرفتار مصرف(. 1386) منصور صمدی .3

4. Mooij, Marieke de. (2011). Consumer behavior and culture. Consequences for global 

marketing and advertising. 2nd ed. London: SAGE. 

5. Hawkins, Del I.; Mothersbaugh, David L.; Mothersbaugh, Linda L. (2013). Consumer 

behavior. Building marketing strategy. 12th ed. New York: McGraw-Hill Irwin. 
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 173کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مشی عمومی شناختی در خطروانتحلیل رفتاری و 

 : یسینام درس به انگل

Behavioral and Psychological Foundations 

of Public Policy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یانتظار ماز دانشجو درس  ینا یدر انتها

 گیری آشنا شده باشد. یمتصم یرفتار با ابعاد .1
 یض آشنا شده باشد.و تبع داورییش پ ی،ذهن هایبا کلیشه  .2

 ی آشنا شده باشد.و شهروند ی مشارکت اجتماع ی،تعامالت اجتماع روانشناسیبا  .3
 ی آشنا شده باشد.رفتار در سطح کالن اجتماع با تغییر .4
 آشنا شده باشد. آن بر رفتار شهروندان  یو اثرگذار ی نگرش عموم با تغییر .5
 ی آشنا شده باشد.مشدر موضوعات خط یشناختروان یلتحل با کاربرد .6

 درس: شرح 

ها و  یژگیو  یکی و حوزه جستجو نمود.  ینهتوان حداقل در دو زمیرا م یو رفتار  یشناسو دانش روان  یعموم یگذاریمشخط فرایند یانم یوندپ
  ی و نگرش یرفتار ی،ابعاد فکر یگریو د ی مشحوزه خط یگذاران به عنوان کنشگران اصلیمشو خط  یرانگیمتصم یو رفتار  یشناختابعاد روان
  ین در ا یهپا  یمدانشجو با مفاه  ییشود تا ضمن آشنا یدرس تالش م  یندر ا  رو ین. از ایگذاریمشخط   فرایندبه عنوان جامعه هدف   دمعموم مر
 هاییدگاهبا د ا یثانرا به دست آورده و  ی عموم یگذاریمشخط فرایندابعاد مختلف  یشناختو روان یرفتار یلالزم در تحل یی توانا اوال دو حوزه، 
 . حوزه آشنا شود یندر ا یاصالح و اثرگذار یمتنوع برا

 سرفصل درس: 

 گیری یمتصم یبا ابعاد رفتار ییآشنا .1
o یری گیم مختلف تصم الگوهای 
o یری گیم تصم فراینددر  یو رفتار یشناخت هایمحدودیت 
o یم در تصم یشناخت یو خطاها یزنگمانه ی،ادار رفتار 

 یری گیم تصم فرایندو فهم  مونیسا یرفتار ادار نظریه .2
 یگذاریمشخط  فراینددر  یشناختانداز و نقش ابعاد روانچشم  نظریه .3
 یضو تبع داورییش پ ی،ذهن هایکلیشه  .4

o گیرییمدر قضاوت و تصم یذهن هاییشه کل نقش 
o ها نگرش ییرتغ یقآن از طر یریتو مد داورییش پ فهم 
o یض و تبع یداوریشپ ی،تصور قالب أو منش ماهیت 
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o ی در عرصه اجتماع یضو تبع یداوریش پ فهم 

o ران یو مد گذاراناست یخطا در س نیکاهش ا یهاروش 
 یو شهروند یمشارکت اجتماع ی، تعامالت اجتماع شناسیروان .5
 یرفتار در سطح کالن اجتماع تغییر .6

 آن بر رفتار شهروندان  یو اثرگذار ینگرش عموم تغییر .7

o نگرش رییتغ یهامدل 
o نگرش رییبر تغ مؤثر عوامل 

 یمشموضوعات خط در یشناختروان یلتحل کاربرد .8
o یفریو ک ینظام حقوق یشناختروان ابعاد 
o ی شهروند یهایمشمهاجرت و خط یشناختروان ابعاد 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ به تشخیص استاد
  

 : یمنبع اصل

1. Shafir, Eldar. (2013). The behavioral foundations of public policy. Princeton: Princeton 

University Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Baron, Robert A., Nyla R. Branscombe (2012). Social Psychology. 13th edition. Pearson. 

2. Kahneman, D. (2010). Thinking Fast and Slow. England: Penguin Random House. 

3. Walton, G. M. (2014). The new science of wise psychological interventions. Current 

Directions in Psychological Science, 23(1), 73-82. 

4. Prentice, D. A. (2012). The psychology of social norms and the promotion of human rights. 

In R. Goodman, D. Jinks, & A. K. Woods (Eds.), Understanding social action, promoting 

human rights (pp. 22-46). New York: Oxford University Press. 

5. Denhardt, Robert B.; Denhardt, Janet Vinzant; Aristigueta, Maria Pilar. (2013). Managing 

human behavior in public and nonprofit organizations. 3rd ed. Los Angeles, London: 

SAGE. 

  



195 

 174کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت رفتار سازمانی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یدرس به فارسنام 

 شناسی بررسی و نقد مکاتب روان

 : یسینام درس به انگل

Critical Review of Psychological Schools 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

سفر  یعمل
 یعلم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 رود: یانتظار ماز دانشجو درس  ینا یدر انتها

 ی آشنا شده باشد.شناسرشته روان یریگشکل  یو فلسف یفکر یهابا ریشه .1
 ی آشنا شده باشد.شناسروان یهایمکاتب و تئور یخیتار یو فضا با پیشینه .2
ی آشنا علوم اجتماع یهارشته  یرو سا یشناسیستهمچون فلسفه، ز یعلم یهاسو و رشته  یکاز  یشناسدانش روان یانم با ارتباط .3

 شده باشد.
 آشنا شده باشد. هاشناسانه آنانسان یهاموجود در رشته و داللت یکردهایبا مکاتب و رو  .4
 ی آشنا شده باشد.شناسروان یاتنقدها و اشکاالت وارد شده بر مکاتب و نظر ینترمبا مه .5

 شرح درس: 

اقتصاد و .... است.    ی،شناسجامعه  ی، شناسهمچون روان  یعلوم  گسترهاز    یاکننده اردوگاه، مصرف  یکمتعارف به عنوان    یریتدانش مد
  یریت مرتبط با آن در اردوگاه دانش مد  یهاو رشته  یشناسدانش روان  یهایافته و محل انعکاس    یگاهدر واقع پا  ی،دانش رفتارسازمان  حوزه

باشد آشنا  یمواجه م یرفتار سازمان  حوزهکه با آن در  ییهایتئور یهایهماو بن یشهبا ر اوال  است تا دانشجو  یضرور س اسا یناست. بر ا
 هاییمپارادا  یاو    یمکه در همان پارادا  ی ها، با نقدها و اشکاالتیتئور  ین با ا  یقو عمهوشمندانه    مواجهه  یدر گام بعد برا  ینشده همچن

علم  یهایشه از ر یقیفهم عم  ینکهنوع از تعامل ضمن ا ینشود، مواجه شود. ایها مطرح می ا نسبت به آن تئور یدن یعلم یدر فضا یبرق
 د.بپرداز یاسالم یهابر اساس آموزه یاتبه نقد عالمانه نظردهد تا  یدهد، به او جرأت میمورد مطالعه به دانشجو م 

 سرفصل درس: 

 در شناخت انسان یفلسف یهاو حرکت یونانیفلسفه  .1
 یی گراو تجربه یدجد یتعقالن ظهور .2
 یشناسدانش روان یریگشکل یخیتار یهاریشه  .3
 یدجد یشناسدر روان شناختییست ز مکتب .4

o یشناسدر روان شناختییستوارد شده به مکتب ز  ینقدها بازخوانی 

o یاسالم یاز منظر ارزشها یستیرابطه روح، ذهن و ماده و نقد مکتب ز یبررس 
 ییو مکتب رفتارگرا واتسون .5

o ی رفتار یادگیریو  پاولف 
o کنشگر  یادگیریو  اسکینر 
o ییمطرح شده به مکتب رفتارگرا یشناختو انسان  یروش ینقدها بازخوانی 

o ی اسالم یاز منظر ارزشها ییهر و باطن و نقد رفتارگراظا میمفاه 
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 گشتالت  یشناسو روان یمکتب شناخت ظهور .6
o  یاژهپ یشناسو روان یدجد یانگراساخت 
o  همچون حافظه یمیمفاه یو ساختار ذهن و بازخوانیی گراذهن 
o گشتالت  یشناسمطرح شده به مکتب روان ینقدها بازخوانی 

o یاسالم یاز منظر ارزشها یانسان و نقد مکتب شناخت یآغاز دانش انسان و نقش فطرت در ساحت وجود یبررس 
 یکاییآمر ییو مکتب کارکردگرا یمزج  هنری .7

o ییکارکردگرا یشناسمطرح شده به مکتب روان ینقدها بازخوانی 

o یاسالم یاز منظر ارزشها یینقد مکتب کارکردگرا 
 ی شناسر عرصه رواند یگر یلو ظهور روان تحل فروید .8

o یگر یلدر مکتب روان تحل یو بازنگر یونگ 
o یگر یلبه مکتب روان تحل  ییو محتوا  یروش ینقدها بازخوانی 

o ی اسالم یاز منظر ارزشها ونگیو  دیآراء فرو  ی نقد و بررس 
 گرا انسان شناسیروان .9

o خود یهراجرز و نظر کارل 
o ی انسان یازهایو سلسله مراتب ن مازلو 
o گرا انسان یشناسبه مکتب روان  ییو محتوا  یروش ینقدها بازخوانی 

o ی اسالم یاز منظر ارزشها انیانسان گرا یدگاههاید ی نقد و بررس 
 یوجود یروانشناس  .10

o یوجود یو سارتر در روانشناس دگریها رکگارد،ی یک یهادگاه ید 
o یاسالم یاز منظر ارزشها یوجود یروانشناس یدگاههاید ی نقد و بررس 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓ به تشخیص استاد به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

 یرایش. و یدمحمدیس  یحییترجمه    .(یروانشناس  یو مکتبها  یخ)تار  یروانشناس  یهاها و نظامیهنظر(.  1394. )یورابرت دبل  ین،الند .1
 . یرایشپنجم. تهران: نشر و 

 . ترجمه محمدجواد زارعان و همکاران. چاپ پنجم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.و نقد آن یشناسفلسفه روان(. 1394) یومار بوژه .2
 .ران: سمته. تد آنقو ن یاسنروانش یاهبکتم(. 1394ران. )گین و دیسح ن،رکک ش .3

 ورن امیآه پگران: دانشهت. سیانشب روانکاته و مچ خ یآرت (.1388)ف وسی ی، مری ک .4

5. Kardas, Edward P. (2014). History of psychology. The making of a science. First edtion. 

Belmont: Wadsworth Cengage Learning. 

6. Schultz, D. & Schultz, S. (2012). A History o f Modern Psychology, 10th Ed. Belmont, 

CA: Wadswort. 

 : یمنابع فرع 

 ن. . تهران: پندار تاباروانشناسان جهان ینبزرگتر یات: خالصه تفکرات و نظریشناسمکاتب روان. (1393) یدرضابلوچ، حم .1

 . یدانشگاه  یام. اصفهان: پیو مکاتب روانشناس یخچهتار(. 1393زهرا ) جعفری، .2
دس  ان قتد: آسهمش  ی.واند رضمه احمج. تریاسنشروان  بکاتو م  هچ خ یآرت  .(1371ون )ست کاوت ساست  ای نی رجیو   ک؛ی رنه  ،اکی زیم .3

 ی.ورض

 
  



197 

 175کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت رفتار سازمانی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 شناسی اسالمی در مدیریت انسان

 : یسینام درس به انگل

Islamic Anthropology in Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: یدرس از دانشجو انتظار م در انتهای این
 یعت آشنا شده باشد.طبو  یزه،غر ینت،همچون عقل، قلب، نفس، شاکله، فطرت، ط یاسالم یشناسانسان یهپا یمبا مفاه .1

 آشنا شده باشد.  مسلمان یحکما یشهبه انسان در اند یستیز یکردبا رو  .2
 آشنا شده باشد. حکمت مشاء به نفس و انسان  با نگاه .3
 آشنا شده باشد.  اشراق به نفس و انسان یحکما با نگاه .4
 ن آشنا شده باشد. فس و انسابه ن  ییحکمت صدرا با نگاه .5

 شرح درس: 

 یکردها رو   یناز انسان بنا نهاده شده که ا  یو فهم ماد  یربر تفس  یهمگ  ی،شناسو روان  یرفتار سازمان  یهای تئور  ینظر  هاییانو بن  یمشرب فکر
ابعاد وجود  یاریبس  یااست که قرآن از انسان ارائه داده و    یدر تعارض با معرف  یمطور مستقه  ب  یا خود در نظر   یهایلانسان را در تحل  یاز 
که توسط   یه پا  یکردهایآشنا شده و با رو   یاسالم  یشناسانسان  یهپا   یمشود تا دانشجو با مفاهی درس تالش م  یندر ا   یلدل  ین. به همآوردینم

 . ه شده است، آشنا گرددنسان استفادا یینتب یمسلمان برا یحکما

 سرفصل درس: 

 یاسالم یشناسدر انسان یهپا یمبا مفاه ییآشنا .1
o ی اسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا  عقل 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا قلب 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا نفس 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا شاکله 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا فطرت 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا روح 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا طینت 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا غریزه 
o یاسالم یشناسآن در انسان یگاهو جا طبیعت 

 مسلمان یحکما یانمختلف به انسان در م یکردهایبا رو  آشنایی .2
o و رفتار در انسان  یاعراض نفسان یدایشمسلمان و شناخت پ یبه انسان در حکما یستیز نگاه 
o حکمت مشاء به نفس و انسان  نگاه 

o النفس له علمأو مس فارابی 
o النفس له علمأو مس کندی 

o النفسله علمأو مس یناس ابن 
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o اشراق به نفس و انسان  یحکما نگاه 

o ی و کاربرد آن در عرصه سازمان  یاشراق یانسان شناس 
o به نفس و انسان  ییحکمت صدرا گاهن 

 کمال یرو حرکت انسان در مس یوجود صیرورت •

 ی علوم انسان یلدر تحل یانفس یکردرو  تبیین •

 اسماء به انسان  یمتعل انسان و نفخ روح و یدایشمبداء و پ شناخت •
 البقا بودن انسان  یهالحدوث و روحان یهنفس و بدن، و جسمان یاتحاد ترکیب ▪

 انسان ینزم یاتو ح هبوط •
 در انسان  یکنش انسان یریگو شکل اعتباریات ▪

طب   سه ✓ تفاوت  یزه،غر  یعت،ساحت  و  انسان  در  فطرت  هماهنگو  و  دستگاه   هاییها  سه 
 یاتو اعتبار یاتنفسان یعت،طب

 شاکله انسان  ینعمل در تکو یگاهشاکله در صدور اعمال از انسان و جا نقش ▪

 ی انسان یتو غا معاد •
 شناخت انسان در یانسان یتغا جایگاه ▪
 و وصول به جنت لقاء  یالله یفهخل تحقق ▪

 یفلسفه اسالم دگاهیاز د ی به مثابه انسان سازمان یانسان اعتبار •

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ به تشخیص استاد به تشخیص استاد
 : یمنابع اصل

بر  دیبا تاک  یانتقاد یکردیرو  ،یمنابع انسان تیریدر دانش مد ی . انسان شناس(1396، احسان )یمیو رح ، مهدییاسد اهلل؛ سپهر ،یگنجعل .1
 السالم( )علیه. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق اهلل()رحمه ییعالمه طباطبا یهاشه یاند

 . قم: مؤسسه بوستان کتاب.ی جانیصادق الر قاتی. ترجمه و تعلانجامانسان از آغاز تا (. 1393) نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .2
 . تهران: انتشارات صدرا. یمطهر یمرتض دی. جلد دوم. شرح شهسمیاصول فلسفه و روش رئال( 1390) نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .3
. تهران:  دیجد  یشناسآن با روان  قیو تطب  یدانشمندان اسالم  دگاهیالنفس از د(. علم1394)  ، حسنیاحدو    شکوه السادات  ،یجمالیبن .4

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا
 ی. رساله دکتردر علم النفس هیبر آراء حکمت متعال دیبا تأک یاسالم  تیریدر مد یانسان شناس نییو تب یبررس(.  1394ابوالفضل ) ،ینییگا .5

 دفاع شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 . قم: دفتر نشر معارف. و هبوط یهست(. 1385) دیحم ا،یپارسان .6

 : یمنابع فرع 

 قم. هیعلم حوزه نیمدرس جامعه یقم: دفتر انتشارات اسالم . 20جلد . القرآن ریتفس ی ف زانیالم(. ق .1417) نیدمحمدحسیس ،ییالطباطبا .1
.  ی حجت  دمحمدباقریس  ترجمه.  انسان: مفهوم نفس و روان  یو دانشمندان اسالم   یغزال  دگاهیاز د  یروانشناس(.  1390عثمان )  م،یعبدالکر .2

 .یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم
 . تهران: روان. یاسالم ی: روانشناسیدانشمندان اسالم دگاهیعلم النفس از د(.  1388محمدباقر ) کجباف، .3
 یراز یش نیصدرالمتأله میحک یهاشهیاند مهیدانشمندان مسلمان( به ضم دگاهیاز د یعلم النفس )روانشناس(. 1388محمدعثمان ) ، ینجات .4

 . تهران: رشد. یبهشت دیسع ترجمه. یفلسف یدر حوزه روانشناس
 محمدجواد زارعان و همکاران. چاپ پنجم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ترجمه. و نقد آن  یشناسفلسفه روان(. 1394) ویمار بوژه .5
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 »علوم تصمیم«   ه( بست4

شناسی کمّی مدیریت بوده و ابزارهای متنوع آماری، تحقیق در عملیات و اقتصادسنجی را از  روش هاین بسته از حیث روشی متمرکز بر حوز
گیری را شامل شده و از مبانی بنیادین و مباحث  شود؛ همچنین این بسته از حیث محتوا موضوع تصمیمماتی تا پیشرفته شامل میسطوح مقدّ

تصمیم تصمیمفلسفی  ابزارهای  تا  پوشگیری  را  میگیری  تصمیمش  مبانی  به  نّقادانه  نگاه  از  دهد؛  تفسیری  تبیین  به  رسیدن  و  گیری 
 شود. گیری اسالمی نیز در این بسته بحث و بررسی میتصمیم

 

  

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 یو جبر خط رهیتوابع چند متغ اتیاضیر 178

 استنباطی برای مدیران  آمار  32 2 ره یچند متغ  یآمار لیتحل 179

 - 32 2 یخط یزیر: برنامهی مقدمات اتیدر عمل قیتحق 180

 ریزی خطیتحقیق در عملیات مقدماتی: برنامه 32 2 ی رخطیو غ حیعدد صح  یزیر: برنامهانهیم اتیدر عمل قیتحق 181

 32 2 یاضیر یزیر: برنامهشرفتهیپ اتیدر عمل قیتحق 182
ریزی عدد صحیح میانه: برنامهتحقیق در عملیات 

 و غیرخطی 

 - 32 2 یمال اتیاضیر 183

 - 32 2 ی مقدمات یاقتصادسنج  184

 اقتصادسنجی مقدماتی  32 2 انهیم یاقتصادسنج  185

 اقتصادسنجی میانه 32 2 شرفته یپ یاقتصادسنج  186

 - 32 2 و شبکه یزمان یهای سر یسازمدل 187

 - 32 2 ینیبشیپ یهاو مدل هاروش 188

 - 32 2 یپژوهنده یبا آ آشنایی 189

 - 32 2 چندگانه  یارهایبا مع یریگمیتصم 190

 - 32 2 ی فاز تیریمد علم 191

 - 32 2 یمصنوع هوش 192

 - 32 2 صف  یتئور 193

 - 32 2 ی سازه یشب 194

 - 32 2 ستم یس یشناسیی ایبا پو آشنایی 195

 - 32 2 سازوکارها ینامتقارن و طراح اطالعات 196

 - 32 2 تیریدر مد یباز هینظر کاربرد 197

 - 32 2 اتیدر عمل قیتحق یافزارها نرم کارگاه 198

 - 32 2 و آمار  یاقتصادسنج  یافزارها نرم کارگاه 199

 - 32 2 ییاحصا اتیاضیو ر علوم 200

 - 32 2 قضاوت خبرگان یسازمدل 201

 - 32 2 یریگمیتصم یو فلسف  ینظر یمبان 202

 - 32 2 ی ریگمیو تصم اسالم 203

 - 32 2 ی ریگم یدر تصم نیمباحث نو ناریسم 204

 - 32 1 میدر علوم تصم مطالعه 205

 - 32 1 میدر علوم تصم پژوهش 206

  928 56 جمع 
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 178کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 ریاضیات توابع چندمتغیره و جبر خطی 

 : یسینام درس به انگل

Multivariate Function Mathematics and 

Linear Algebra 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 اتیاضیدر ر یبعد n یمربوط به فضا میمفاه نییتب .1
 ره یتوابع چند متغ راتییبا حساب تغ ییآشنا .2
 ره یبا حساب انتگرال توابع چند متغ ییآشنا .3
 تعمیم مفاهیم توابع تک متغیره به توابع چندمتغیره  .4

 یانامعادله ودیو با ق یمساو  ودیبا ق د،یبدون ق یاضیر یساز نهیحل مسائل به ییتوانا .5
 جواب و فاقد جواب تینهایب یجواب منحصر به فرد، دارا یدر حاالت مختلف دارا یدستگاه معادالت خط لیتحل ییتوانا .6

 شرح درس: 

مسائل    یواقع  ینوع توابع که منطبق با فضا  ینو انتگرال ا  یفرانسیلها، به حساب دو خواص آن   یرهتوابع چند متغ  یدرس ضمن معرف  یندر ا
توابع، الزم است   ینا  یلتحل  یهستند و لذا برا  یرهتوابع چندمتغ  یمنتج از مسائل واقع   یاضیاز توابع ر  یاریشود. بسیاست پرداخته م  یریتیمد

ایابد  یمتعم  یرهچند متغ   یبه فضا  یرهتک متغ  یاضیاتر  یممفاه توابع و    یشامل معرف  یرهمباحث مربوط به توابع تک متغ  یهدرس کل  ین. در 
 یقو تحق  یسازینه در مسائل به  یجبر خط یتبا توجه به اهم  ینهمچن  .یابدی م  یمتعم  یرهها و مشتق و انتگرال به حالت چند متغمختصات آن

 . پردازدیم یها و دستگاه معادالت خطیسماتر یلاز درس به حوزه تحل یبخش یاتدر عمل

 سرفصل درس: 

 متقارن( متقارن و شبه یسماتر ی،عدد یسها، ماتریسها، انواع ماتریسماتر یمعرف)ها و بردارها یسماتر .1
 محاسبه معکوس به روش گاوس  یس،و خواص آن، معکوس ماتر دترمینان .2
 یو حل دستگاه معادالت خط یاستقالل خط ی،بعد n یدر فضا یتعرف بردار ی،بردار یفضا معرفی .3
 و خواص معادله مفسر یژهو بردار و  یژهو  مقدار .4
 یتفاوتیب یهایمنحن یره،دامنه و برد توابع چند متغ یره،توابع چند متغ معرفی .5
 هایحد در امتداد منحن یره،در توابع چند متغ یوستگیو پ حد .6
 مراتب باالتر  یفرانسیلکامل و د یفرانسیلمراتب باالتر، د یمشتقات جزئ  یان،بردار گراد ی،جزئ مشتقات .7

 ین، ژاکوب یری،قاعده زنج  ی،کامل، مشتق تابع ضمن مشتق .8
 هایهقائم بر رو  طو صفحات مماس و خطو یجهت مشتق .9

 آزمون مشتق دوم ینی،نقطه ز یره،توابع چند متغ یممنیو م ماکزیمم .10
 تاکر، -کان یطتابع الگرانژ، شرا ی،و نامساو  یمساو  یودبه ق یدتوابع مق یممنیو م ماکزیمم .11
 گانه دوگانه و سه یهاانتگرال  .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓  

  

 : یمنابع اصل

  . تهران: بهزاد و همکاران  یترجمه مهد  .(قسمت دوم)جلد دوم    یلی،و انتگرال و هندسه تحل   یفرانسیلحساب د   (.1365یتهولد )ل  یسلوئ .1
 ی.مرکز نشر دانشگاه

 ی. نشر ن تهران:  .جلد دوم ،آن یو کاربردها ی عموم یاضیاتر (.1374ین )محمدحس پورکاظمی، .2

 1383ازدهم. ی چاپ ،یز نشر دانشگاهکمر ، یدید فرش یجمش ترجمه ،یجبر خط ، ینزک یر نت هافمن،ک .3

 : یمنابع فرع 

 .. تهران: گسترش علوم پایهریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم(. 1394نیکوکار، مسعود ) .1

2. Boyce, William E., DiPrima, Richard C. (2012) Elementary Differential Equations and 

Boundary Value Problems, 10th Edition;  

  

http://www.amazon.com/Elementary-Differential-Equations-Boundary-Problems/dp/0470458313/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1409818976&sr=8-1&keywords=Elementary+Differential+Equations+and+Boundary+Value+Problems
http://www.amazon.com/Elementary-Differential-Equations-Boundary-Problems/dp/0470458313/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1409818976&sr=8-1&keywords=Elementary+Differential+Equations+and+Boundary+Value+Problems
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 179کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 تحلیل آماری چند متغیره 

 : یسینام درس به انگل

Multivariate Statistical Analysis 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

برای  :  زاینشیپ استنباطی  آمار 

 مدیران

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یتی ریمد رهیچندمتغ قاتیبا تحق ییآشنا .1
 تیریدر مد یعل  قاتیبا تحق ییآشنا .2
 مختلف قاتیدر تحق هاروش نیاستفاده از ا یو چگونگ یآمار یهاروش یهافرض  شیپ نییتب .3

 هاآن لیو تحل یآمار یهامدلبا ساخت  ییآشنا .4
 ی آمار شرفتهیپ یهال یتحل یدر اجرا انیمهارت دانشجو شیافزا  .5
 مربوطه یهر روش در حوزه کاربرد یریو بکارگ یآمار یهاروش یبا طبقه بند ییآشنا .6

 شرح درس: 

را در برداشته    یراز دو متغ  یشعموماً ب  یساختار در مسائل واقع  ینسروکار دارند؛ ا  یرهادرباره ساختار متغ  ییهابا پرسش  یریتیمد  یقاتاز تحق  یاریبس
  ی به فضا یرهتک متغ یآمار استنباط یهایک درس با بسط تکن یندر ا  یگراست. به عبارت د یرهچندمتغ یلیتحل یهاروش یریبکارگ  یازمندو لذا ن

عالوه بر درک  انیاست که دانشجو یندرس ا  یشود. هدف اصلیپرداخته م  یاءاش یاافراد   یبر رو  یرمتغ  ینهمزمان چند یریگبه اندازه  یرهچند متغ 
به   خود یهاها را در پژوهش روش ینا  یقدق یریبکارگ ییروش، توانا  یک یاجرا  یهافرض یش و توجه به پ یرهچندمتغ  یلتحل یهااز روش یقعم

 د.دست آورن

 سرفصل درس: 

 یانسکووار یسماتر یلتحل .1
 (MANOVA) یرهچند متغ یانسوار تحلیل .2
 یره چند متغ رگرسیون .3
 ی کانون یهمبستگ تحلیل .4
 آن  یو کاربردها یمعادالت ساختار سازیمدل .5
 یر مس تحلیل .6
 ییدیتأ یعامل تحلیل .7
 یاکتشاف یعامل تحلیل .8
 یلفه اصلؤم تحلیل .9

 یصیتشخ  تحلیل .10
 یاخوشه  تحلیل .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براspss, liserel, amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

1. Rencher, Alvin, C., and Christensen, William F. (2012). Methods of Multivariate Analysis. 

3rd ed. Hoboken, United States: John Wiley & Sons Ltd. 

 . فرهنگ یکپ تهران: . یدر پژوهش رفتار یریچند متغ  یهاداده  یلتحل (.1390)یدرعلی ح ،هومن .2
 ش. نگاه دان. تهران: یریتدر مد یرهچندمتغ  یآمار یلکاربرد تحل (.1395) یورخدآمنه  و  عادل، ،آذر .3

 :یمنبع فرع 

1. Sharma, Subhash. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York, Chichester, Brisbane, 

Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc. 
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 180کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 ریزی خطی برنامه :تحقیق در عملیات مقدماتی

 : یسینام درس به انگل

Introduction to Operations Research: Linear 

Programming 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی ریگ میآن در مسائل تصم  یو کاربردها  یخط یزیبرنامه ر یشناخت قلمرو موضوع .1
 ی و اقتصاد  یتیریمد یمنتج از مسائل واقع یخط یزیبرنامه ر یهامدلساخت  ییتوانا .2
 مختلف حل  یکردهایبا رو  یخط یزیحل مسائل برنامه ر ییتوانا .3
 حل یعناصر و اعداد مدل و تابلوها ریو تفس یخط یزیبرنامه ر میبر مفاه تسلط .4

 شرح درس: 

ا   ی اساس   یمو مفاه  یاضی ر  یشود. مبان یم   یواکاو   ی خط  یزیربرنامه  یعنی  یاتدر عمل  یقعلم تحق  یهاحوزه  ینتریاز اساس  یکیدرس،    یندر 
  یی کارا  یسهمقا  و  ها،یتمالگور  یی همگرا  یاضیاثبات ر  ی،خط  یزیرحل مسائل برنامه  یهایتمالگور  یچگونگ  ،سازیمدلنحوه    ی، خط  یزیربرنامه
 . است یدمورد تأک یزن یکاربرد یافزارهابا استفاده از نرم یحل مسائل واقع ینمورد نظر است؛ همچن اهیتم الگور

 سرفصل درس: 

 یخط یزیربرنامه یهااستفاده از مدلها با آن یحو تشر  یخط یزیرمفروضات برنامه یبررس .1
 ی چند وجه یهامجموعه  یرأس یهاجهت ی،محدب و توابع محدب، نقاط رأس یهامجموعه معرفی .2
 نظر شده  یدتجد یمپلکسو س یمپلکسس یاضیر مبانی .3

 هاآن یسهو مقا ی مصنوع یتمحدود بزرگ و  M ی،دو فاز یهاروش معرفی .4
 ی کاربرد یافزارهانرم یآن در خروج یینو تع یایهسا یمتق یرتفس یه،ثانو یایو قضا یهمدل ثانو معرفی .5
 ی مجارستان یتمحمل و نقل و الگور یمپلکسس یتمالگور  تشریح .6
 یصحمل و نقل ساده، حمل و نقل مرکب و تخص ی،خط یزیرحاالت خاص برنامه بررسی .7
 دور  یجادو قواعد ممانعت از ا یحالت خاص تبهگن یحتشر  .8
آن  یینو تع یهمزمان چند پارامتر ییراتو تغ یتک پارامتر ییراتدر حاالت تغ  یکپارامتر یزیرو برنامه یبعد n یدر فضا یتحساس تحلیل .9

 ی کاربرد  یافزارهانرم یدر خروج

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براLingoمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در ا 
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 : یمنابع اصل

 .ینشر کتاب دانشگاهتهران:  .خرم یلاسماعترجمه  .یخط یزیربرنامه (. 1378اس.، جان جی. جارویس، و حنیف دی. شرالی )مختار بازارا،  .1
2. Handy, Taha A. (2011). Operations Research: An Introduction. 9th ed. Pearson, Inc. 

3. Hillier, F. & Liberman G. (2001). Introduction to Operations Research. 7th ed. New York 

McGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

 ین. نشر علوم نوتهران:  .آن یو کاربردها یخط یزیربرنامه یات:در عمل یقتحق (.1383) عادل ،آذر .1
 . سالکانتهران:  .آن یو کاربردها  یخط یزیربرنامه :یاتیپژوهش عمل (.1378) محمدرضا مهرگان، .2
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 181کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

»علوم تصمیم«  هبست معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی  

 : ینام درس به فارس

 ریزی عدد صحیح و غیر خطیبرنامه : تحقیق در عملیات میانه

 : یسینام درس به انگل

Intermediate Operations Research: Integer 

Programming & Nonlinear Programming 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

عملیات :  زاینشیپ در  تحقیق 

 ریزی خطی برنامه : مقدماتی

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یریگ میآن در مسائل تصم سازیمدلو نحوه  حیعدد صح  یزیبرنامه ر ی شناخت مفروضات و حوزه مطالعات .1
 یریگ میآن در مسائل تصم سازیمدلو نحوه  یخط ریغ یزیبرنامه ر ی مفروضات و حوزه مطالعات شناخت .2
 ح یحل مسائل عدد صح  یهاتمیالگوربر  تسلط .3
 یخط ریحل مسائل غ یهاتمیالگوربر  تسلط .4
نرم  یهایخروج ریتفس تیقابل جادیو ا ی خط ریو غ حیعدد صح  یزیدر مسائل برنامه ر اتیدر عمل قیتحق ینرم افزار یهامهارت شیافزا .5

 افزار 

 شرح درس: 

قرار دارند    یخط  یرغ  یزیرو با برنامه  یحعددصح   یزیررا نداشته بلکه در حوزه برنامه   یخط  یزیرکه مفروضات برنامه  ییهادرس، مدل  یندر ا
  ی و مال  یدیتول یسازینه به یهادر حوزه یواقع یهااز مدل یعیها که شامل بخش وسدسته از مدل  ینو نحوه حل ا سازیمدلشوند؛ یم یلتحل

ها یتمالگور  ینو توجه به مفروضات هر کدام از ا  یخط  یرو غ  یحمتعدد حل مسائل عدد صح   یهایتم بر تسلط بر الگور  یدشود. تأکیم  یانب  شندبایم
 . باشدیدرس م ینا یها از اهداف اصلآن ییکارا یسهمقا ینو همچن

 سرفصل درس: 

 یحعدد صح  یزیرمختلف برنامه یهاها و مدلها با استفاده از مثال آن یحو تشر یحعدد صح  یزیرمفروضات برنامه یبررس .1
 یرخطیغ یزیرمختلف برنامه یهاها و مدلها با استفاده از مثالآن یحو تشر  یخط یرغ یزیرمفروضات برنامه بررسی .2
 ( یدهنده )گومرصفحه برش یتمالگور ید،انشعاب و تحد الگوریتم .3
 باالس یتمالگور یحو تشر یکمختلف به حل مسائل صفر و  یکردهایرو  بررسی .4
 ی خط یرغ یزیرو مانع در برنامه یمهجر یهاو روش یبش ینروش تندتر یی،و نسبت طال یبوناتچیروش ف یوتن،ن روش .5
 )درجه دو( یک کوادرات یزیربرنامه .6
 ی و احتمال یقطع یاپو یزیربرنامه .7
 شبکه  یبو مسائل ترک یرمس نیترکوتاه ی،اشبکه  یهایانجر ینیمالم ینهشبکه و مسأله هز یگراف و تئور تئوری .8

 یر پذیک تفک یزیربرنامه .9
 یکمختلف به حل مسائل صفر و  یکردهایرو  بررسی .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براspss, liserel, amosمربوطه ) یدرس با نرم افزارها ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 .خرم  یلاسماع  ترجمه  .(12تا    7  یها)فصلی  اشبکه   یهایانو جر  یخط  یزیربرنامه(.  1389جارویس، حنیف شرالی )مختار، جان    بازارا، .1
 ی. نشر کتاب دانشگاهتهران: 

موسسه انتشارات   ی. تهران:پورکاظم  ینمحمدحسو    یریام  یمهدو   ینالدترجمه نظام  .یخط  یرو غ  یخط  یزیربرنامه  (.1379یوید )د  ،لوئنبرگر .2
 . یفشر یدانشگاه صنعت یعلم

 وزیری. اردوان آصف  محمد مدرس و   ترجمه  .(جلد دوم)  ریزی ریاضی: برنامهیاتدر عمل  یقتحق  (.1381یبرمن )لجرالد  و    ، فردریک،هیلیر .3

 . نشر جوانتهران: 

4. Hillier, F. & Liberman G. (2001). Introduction to Operations Research. 7th ed. New York 

McGraw-Hill. 

5. Hamdy A, Taha. (2011). Operations Research: An Introduction. 9th ed. Pearson, Inc. 

 : یمنابع فرع 

 . ین. تهران: نشر علوم نوآن یو کاربردها یخط یزیر: برنامهیاتدر عمل یقتحق(. 1383آذر، عادل ) .1
 . . تهران: سالکانآن یو کاربردها  یخط یزیر: برنامهیاتیپژوهش عمل(. 1378محمدرضا ) مهرگان، .2
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 182کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 ریزی ریاضی برنامه :تحقیق در عملیات پیشرفته

 : یسینام درس به انگل

Advanced Operations Research: Mathematical 

Programming 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

عملیات :  زاینشیپ در  تحقیق 

و برنامه  :میانه صحیح  عدد  ریزی 
 غیرخطی

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

و انطباق مسائل واقع  سازیمدلدر عرصه    اتیدر عمل  قیمختلف علم تحق  یهاحوزهبر    یکل  تیاشراف .1  یهاحوزهبا    یریگمیتصم  ی و حل 
 حل  یهاتمیالگورو  سازیمدل

 اس یمسائل بزرگ مق لیتحل ییتوانا شیافزا .2

 ی ریگ میتصم یواحدها سه یو مقا ییدر محاسبه کارا هاداده  یپوشش لیتحل یهامدلبا انواع  ییآشنا .3
 هاآن حل  یهاتم یالگورچندهدفه و  یساز نهیمسائل به شناخت .4

 شرح درس: 

ا   یل در تحل  یاتدر عمل  یقتحق  یکاربردها  ینو همچن  یاسمسائل بزرگ مق  یلبر تحل  یدبا تأک  یاتدر عمل  یقتحق  یشرفتهدرس، مباحث پ   یندر 
مل  ینشود. همچنیو مسائل چند هدفه مطرح م   یی سنجش کارا  ی مسائل واقع ب  یحل تعارضات   یسازینهبه  یهابا استفاده از روش  یالمللینو 

قرار  یلمورد تحل  یاتدر عمل  یقاستوار در مسائل تحق  یپارامترها  یلتحل ینشده و همچن  یبررس  یهای باز  یات تحت عنوان تئور یدر عمل  یقتحق
 .یردگیم

 درس: سرفصل 

 آن  یاقتصاد یرآن و تفس یمولف و تعم -یکدنتز یهتجز یتمالگور یساختار عموم یه،تجز یتمالگور .1
 ی کسر یزیربرنامه .2
 آن یهاها و انواع مدلداده  یپوشش یلتحل یشرفتهمباحث پ .3
 ی انآرم یزیرحل مسائل چند هدفه، برنامه یهایتم به اهداف، الگور یدهوزن یهاچند هدفه، روش یزیربرنامه .4
 ی المللینو ب یو کاربرد آن در حل تعارضات مل یاتدر عمل یقتحق یکردها با رو ی باز تئوری .5
 یتصادف یزیربرنامه .6
 یدی تول یهاآن در مدل یسازیاده استوار و پ یزیربرنامه یممفاه یینتب .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براspss, liserel, amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض
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 : یمنابع اصل

1. Hamdy A, Taha. (2011). Operations Research: An Introduction. 9th ed. Pearson, Inc. 

2. Hillier.F, Liberman.J.G. (2010). Introduction to operations research, 7th edition. McGraw-

Hill 

 ین. . تهران: نشر علوم نوآن یو کاربردها یخط یزیر: برنامهیاتدر عمل یقتحق(. 1383آذر، عادل ) .3

 : یمنابع فرع 

 .نشر کتاب دانشگاهیتهران:   .پژوهش عملیاتی پیشرفته (.1383ا )محمدرض ،مهرگان .1

2. Wayne L. Winston, (2009). Operations Research: Applications and Algorithms. Wadsworth. 

  

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Wayne%20L.%20Winston&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 183کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 ریاضیات مالی 

 : یسینام درس به انگل

Financial Mathematics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی مال تی ریآن در مد یو کاربردها رهیو چند متغ رهیتوابع تک متغ اتیاضیبا ر ییآشنا .1
 ا یو پو ستایدر حاالت ا یاضیر یهالیتحل یبا طبقه بند ییآشنا .2
 ی مال یساز نهیو به  یو مال یدر مسائل اقتصاد رهیو انتگرال توابع چند متغ لیفرانسیحساب د  یبا کاربردها ییآشنا .3

 نهیدر مسائل به یساز نهیمختلف به یکردهایبا رو  ییآشنا .4
 نه یکنترل به هینظر شناخت .5

 شرح درس: 

و عدم    یشود. سادگیم   یبحث و بررس  یمال  یریتآن در مد  یبر کاربردها  یدبا تأک  یشرفتهپ   یاضیاتر  یهااز سرفصل   یعیوس  یفدرس، ط  یندر ا
 یاضیر  یکردرو   یتمنجر به تقو  یاقتصاد  یرهایاز متغ  یاریبس  یکم  یتطرف و ماه  یکاز    یاضیبه زبان ر  یو مال  یمسائل اقتصاد  یحابهام تشر

  یل و تحل  یاو پو  یستاا  ی، و احتمال  ی در حاالت قطع  یاضیر  یهایلبر تحل  یان درس تسلط دانشجو  یشده است. هدف اصل  یو مال   قتصادیبه مسائل ا
  ی آن در مسائل  یریتیمد  یو کاربردها  ید و نامق  یددر حاالت مق  یسازینه مختلف به  یکردهایباشد. رو یبر آن م  یمبتن  ی و مال   یمسائل اقتصاد

و جدول    یمعادالت تفاضل  یفرانسیل،ها، معادالت دباشد که در کنار انواع انتگرالیدرس م   ینا  یاز مباحث اصل  یزن  یاتمال  ینهنرخ به  یینن تعهمچو
 . یدنمایم یلو تحل سازیمدلرا  یمال یریتاز مد یداده ستاده مسائل متنوع

 سرفصل درس: 

 ها،و رابطه یرهو چند متغ یرهتوابع تک متغ ی،ادستور دو جمله یاضی،ر یاصل استقرا یاضی،ر یهابر مجموعه یمرور .1
 یتال، مبهم حد و قاعده هوپ یهامشتق، صورت یهندس یرتعب  یره،و چند متغ یرهتک متغ یبر مفهوم حد و مشتق در فضا مروری .2
 یتمی، رو لگا  ییمشتقات، مشتق حاصل ضرب، مشتق مراتب باالتر، مشتق توابع نما جبر .3
 مسئله پرداخت وام و توابع رشد  یه،سرما یلمسئله تشک ی، مسئله مرابحه مرکب، ارزش فعل ی، مال یریتدر مد یی توابع نما کاربرد .4
  ید، تابع تول  یاتی،و کشش، تابع سود، درآمد مال  یی کشش، تابع درآمد نها  ینه،تابع هز  یی،توابع متوسط و نها  ی،سازینهمشتق و به  کاربردهای .5

 یت، توابع مطلوب
  ی و بازار انحصار کامل، کاربردها  ی در بازار رقابت  ینهبه  یاتنرخ مال  یینتع  ید،مق  یر( و غینامساو   یا  یمساو   یود)قید  در حالت مق  یستاا  یابیبهینه  .6

 کنندهرفمص یبندیره کننده و جرفتار مصرف یهدر نظر یخط یرغ یزیربرنامه
 کوتاه مدت و بلند مدت  ینهپوش، توابع هز یهارزش و قض توابع  .7
 یا پو یابیینه حل به یهاروش یت،کنترل و وضع یرهایمتغ یا،پو یابیبهینه  .8
 نامحدود ی و دوره زمان یرهچند متغ یهاآن به حالت یمو تعم ینهکنترل به نظریه .9

 ی محاسبات انتگرال یبرا یمپسونو روش ذوزنقه، روش س یرهو چند متغ یرهتک متغ یدر فضا ینو نامع ینمع انتگرال .10
 کننده یدکننده، مازاد تولمازاد مصرف یه،انباشت سرما ی،انداز ملپس ی،مصرف مل  ی،در محاسبه درآمد مل ینو نامع ینانتگرال مع کاربردهای .11
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 الگرانژ، کلرو( یکاتی، ر ی،برنول  ی،)خط نسیلیفراحل معادالت د یفرانسیل،مرتبه و درجه معادالت د یفرانسیل،د معادالت .12
دومار، مدل رشد سولو، مدل    -مدل رشد هارود  یوسته،با زمان پ  یا پو  یاقتصاد   یهایل)تحل  یمال  یریتدر مد یفرانسیلمعادالت د  کاربردهای .13

 ( یکاریب -تورم
 وس،کعتفاضل م ینگ،اعداد استرل یل،تفاضالت محدود، توابع فاکتور ی،تفاضل معادالت .14
  یقی، تقاضا و انتظارات تطب - مدل عرضه  ی،)دور تناوب درآمد مل  یوستهبا زمان ناپ  یاپو یللتح  ، یمال  یریتدر مد ی معادالت تفاضل کاربردهای .15

 (یمتق یلانبار و تعد یمدل رشد هارود، موجود یکاری،ب -مدل تورم
 ستاده(  -داده یمتواردات و اشتغال، مدل ق یینها، تعبخش یدسطح تول یینتع ی،مل یهاآن )حساب یمال یستاده و کاربردها -داده جدول .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  

  

 : یمنابع اصل

1. Hirsa, A & Neftci, S. N. (2013). An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. 

3rd Edition. Academic Press. 

2. Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven (2016). Methods of Mathematical Finance (Stochastic 

Modelling and Applied Probability). Springer. 

 ی. ن نشرتهران:   .آن، جلد اول و دوم یو کاربردها ی عموم یاضیاتر (.1374ین )محمدحس ی،پورکاظم .3

مرکز   . تهران:بهزاد و همکاران  یترجمه مهد .(قسمت دوم)جلد دوم  یلی،و انتگرال و هندسه تحل یفرانسیلحساب د (.1365یتهولد )ل یسلوئ .4
 ی.نشر دانشگاه

 : یمنابع فرع 

 . سمتتهران:  .و کاربردها یهاروش یاضی:اقتصاد ر (.1387ی )عل سوری، .1
 . دانشگاه مازندران بابلسر: .یاضیاقتصاد ر(. 1386یان )طهرانچ  و امیرمنصور احمد، یمی،صم جعفری .2

3. Domingo, Tavella  (2003). Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to 

Computational Finance, John Wiley & Sons 

4. Stefanica, Dan (2011). Solutions Manual - A Primer For The Mathematics Of Financial 

Engineering, 2nd Edition. FE Press. 

5. Arlie O. Petters, Xiaoying Dong, (2016). An Introduction to Mathematical Finance with 

Applications: Understanding and Building Financial Intuition (Springer Undergraduate 

Texts in Mathematics and Technology). Springer. 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Arlie+O.+Petters&search-alias=books&field-author=Arlie+O.+Petters&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Xiaoying+Dong&search-alias=books&field-author=Xiaoying+Dong&sort=relevancerank
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 184کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 اقتصادسنجی مقدماتی

 : یسیدرس به انگلنام 

Introduction to Econometrics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یآمار یهاروش ریو نسبت آن با سا یاقتصادسنج  یشناخت روش شناس .1
 یاقتصادسنج  یهامدل انواع مختلف  شناخت .2
 ونیرگرس یهامدل یاضیر یو مبان یاد یبن میمفاه شناخت .3

 مدل یهایخروج ریو تفس یاقتصادسنج  یخط یهامدل یساخت و اجرا ییتوانا .4

 شرح درس: 

 یهاو مدل  یایه پا  یمدرس، مفاه  ینارائه نمود. در ا  یاقتصاد  یهایدهاز پد  یتوان درک مشترکیاست که به کمک آن م  یابزار  یاقتصادسنج 
درس    ینشود. در ایم   یبحث و بررس  ینیبیش پ  یکردهایرو   ینتریاز اساس  یکیبه عنوان    یاقتصادسنج   یرهو چندمتغ   یرهدو متغ  یو خط  یهاول

آشنا پا  ییضمن  مفروضات  تفاوت  یاقتصادسنج   یهامدل  یایهبا  مدلان  یهاو  مختلف  اجرا  یونرگرس  یهاواع  و  ساخت   یهامدل  ینحوه 
 .شودیم یدهسنج  یزها نمدل یخروج یمعنادار یزانبحث شده و م ینمونه آمار  یادر جامعه و  یاقتصادسنج 

 سرفصل درس: 

 یاقتصادسنج  یشناسروش یایه پا یممفاه .1
 و انواع آن  یهمبستگ یبضر ی،همبستگ  یلدر مقابل تحل یونرگرس یلو تحل یونروش رگرس یایه پا مفاهیم .2
 (یمرکب، خودهمبستگ ی)همخطیون رگرس یاحتمال یوببرآورد پارامترها و ع یون،رگرس یایهپا مفروضات .3
 نمونه  یونجامعه و تابع رگرس یونرگرس تابع  .4
 یینماو روش حداکثر درست ی روش حداقل مربعات معمول ی،خط رگرسیون .5
 یونمدل رگرس یو معنادار بودن خروج یه، آزمون فرضیافاصله  ینتخم یره،دو متغ رگرسیون .6
در قالب جدول   یونرگرس  یلتحل  یون،مدل رگرس  یو معنادار بودن خروج  یهآزمون فرض  ی،افاصله   ین)مرکب(، تخم  یرهچندمتغ  رگرسیون .7

 چندگانه( یون جامعه در رگرس یدر خصوص پارامترها  ی)استنباط آمار سیانوار یلتحل
 و ...(  ی و سهم یی)نمای خط یرغ یهارگرسیون  .8
 رافسون( یوتنو ن یوتن)روش گوس نی خط یرروش حداقل مربعات غ ی،خط یرغ برآوردگرهای .9

 ی آمار یافزارهادر نرم یخط یونرگرس ینیبیش پ یهامدل  اجرای .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براEviews, SPSS, Stata, Amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض
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 : یمنابع اصل

 . انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  یشمی.ابر یدحم ترجمه .جلد اول یاقتصادسنج  یمبان (. 1377) دامودار ی،گجرات .1
 .یشناسفرهنگ تهران: .(جلد اول) یاقتصادسنج  (.1392ی )عل سوری، .2

3. Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition. 

South-Western College Publishers . 

 : یمنابع فرع 

  تهران:   ی. عاقل  ینادر مهرگان و لطفعل   ترجمه  . Stataو    Eviewsافزارهای  اربردی همراه با نرمک  یاقتصادسنج   (. 1392)  دمودار  ،یگجرات .1
 م. نور عل

2. Heiss, Florian (2016). Using R for Introductory Econometrics.CreateSpace Publishers 
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 185کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 اقتصادسنجی میانه 

 : یسینام درس به انگل

Intermediate Econometrics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 اقتصادسنجی مقدماتی :زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 هاآنو موارد نقض  یاقتصادسنج  کیمدل کالس یمفروضات اساس یبررس .1
 یاقتصادسنج  یخط ریغ یهامدلانواع  شناخت .2
 (یمجاز) یموهوم ریمتغ  یدارا یهامدل لیبا تحل ییآشنا .3

 شرح درس: 

ا موارد نقض مفروضات    یننظر است. همچنمد   یونبر انواع رگرس  یمبتن  یتر اقتصادسنج یشرفته پ  یهابا مدل  یاندانشجو  ییدرس، آشنا  یندر 
 یهاروش  یرو سا  یخط  یرغ  یهادرس با در نظرگرفتن مدل   ینشود. در ایارائه م  یزها نرفع آن   یو راهکارها  یونرگرس  یککالس  یهامدل  یاساس
 یابد. یم  یشافزا یاقتصادسنج  یهادر مدل یلقلمرو موضوعات قابل تحل یون،رگرس

 سرفصل درس: 

 یون رگرس یکموارد نقض فروض مدل کالس یلیتفص یبررس .1
 خطا یانگینبودن م صفر .2
 هایانسوار  یاقدامات الزم جهت رفع مشکل نابرابر یافته،یمحداقل مربعات تعمها و روش یانسوار نابرابری .3
 ی ناهمسان یانسوار یصتشخ  یهامونآز .4
 ینحوه کشف آن و اقدامات الزم جهت رفع خودهمبستگ خودهمبستگی، .5
 یخطآن، اقدامات الزم جهت رفع هم یتو ماه خطیهم .6
 یرها متغ یریگاندازه  یخطا یب،ثبات ضرا  یهاآزمون .7
 یمجاز یرهایدر حالت وجود متغ یونرگرس یو اجرا یمجاز متغیرهای .8

 الگرانژ یبآزمون ضر یی،نماو آزمون نسبت درست یینماحداکثر درست  روش .9
 وقفه پاسکال(  یالگو ی،اوقفه چند جمله یالگو ی، وقفه خط یالگو یری،)اثرات تأخ یعیبا وقفه توز یهامدل .10
ه سانسور شد  یهادل( مTruncated)  شده  یدهبر  یهامدل  یبی،ترت  یرغ  یهامدل  یبی،ترت  یهامحدود شده: مدل  هوابست  یربا متغ  یهامدل .11

(Censored  ) ی و شمارش 
 مرحله به مرحله  یون(، رگرسیکتابع لجست یع )توز یکلجست رگرسیون .12
 نرمال( یع )توز یتپروب یونرگرس یبی،ترت رگرسیون .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براEviews, SPSS, Stata, Amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. یشمیابر ید. ترجمه حم(دومجلد ) یاقتصادسنج  یمبان (. 1377دامودار ) ی،گجرات .1
 .یشناس. تهران: فرهنگ( 2و  1)جلد  یاقتصادسنج  (.1392) یعل سوری، .2

3. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd 

edition. MIT Press 

 : یمنابع فرع 

  . تهران: یعاقل  ی. ترجمه نادر مهرگان و لطفعل Stataو    Eviews  یافزارهاهمراه با نرم  یکاربرد  یاقتصادسنج (.  1392دمودار )  ی،گجرات .1
 . نور علم

2. Jeffrey, M. Wooldridge (2012). Introductory Econometrics: A Modern Approach (Upper 

Level Economics Titles).5th Edition. Cengage Learning. 

3. Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke (2009). Mostly Harmless Econometrics: An 

Empiricist's Companion Princeton University Press. 
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 186کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 پیشرفته اقتصادسنجی 

 : یسینام درس به انگل

Advanced Econometric 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 اقتصادسنجی میانه: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یاقتصادسنج  شرفتهی پ یهالیتحلبا  ییآشنا .1
 ی زمان یهایسر یو اقتصادسنج   یزمان یهایسربا مقدمات  ییآشنا .2
 یدر اقتصادسنج  یریپذ  رییتغ یهامدلبا  ییآشنا .3

 معادالت همزمان  لیبا تحل ییآشنا .4

 شرح درس: 

ا و خودرگرس  یریپذ  ییرتغ  یهامدل  یلاز قب  یاقتصادسنج   یشرفتهپ  یهایلدرس تحل  یندر  شود.  یم   ی بحث و بررس  یونیو معادالت همزمان 
 یهاشود شاخهیم   یدرس سع   ینشود. در ایم  یلتحل  یزباشند نیم  ی دوره زمان  یک( که شامل چند مقطع و  یبی)ترک  پنل  یهاداده   ینهمچن

است و مفروضات    یانهو م  ی مقدمات  یمطرح در اقتصادسنج   یهاو توسعه روش  یشرفتهپ  یهاکه شامل روش  نجیتصادساق  یهایلمختلف تحل
 .شود ی دهد بحث و بررسیها را توسعه مآن

 سرفصل درس: 

 یو برآورد دستگاه یامعادالت همزمان، برآورد تک معادله یهادستگاه  .1
 (OLS, IV, 2SLS, LIML یهاروش ی،اتک معادله یهامعادالت همزمان )روش یستمس ینتخم یهاروش .2
 (3SLS, FIMLروش  یستمی،س یهامعادالت همزمان )روش یستمس ینتخم یهاروش .3
 خطا یحتصح  یو الگوها همگرایی .4
 ( ینانیو نااطم یریپذ ییرو تغ یناهمسان یانس)وار یریپذ ییرتغ یهامدل .5
  GARCHنامتقارن، مدل    GARCH، مدل  ARCHمدل    یهایت، محدودARCH, GARCH  یالگوها:  ییدارا  یمتق  نوسان .6

 یره چند متغ
 جهت مارکف  ییرتغ یها، مدلTAR, STAR یهامدل ی،اقطعه یتوابع خط ی،فصل ییراتجهت )تغ ییرتغ یهامدل .7
 (یعمل یافته یمو حداقل مربعات تعم GLSو  OLS یهازننده ین، تخمSURبه ظاهر نامرتبط ) یهامدل .8
 ( VECM) یبردار یخطا یحتصح  یهاو مدل یبرداریون خودرگرس یهامدل .9

 یبیترک یهاداده  یونرگرس الگوهای .10
 یرایستا و غ یستاا یزمان یهاسری  .11
 یواحد و هم انباشتگ یشهر یی، مانا ی،فصل یزمان یهایسر یره،متغ یک یزمان یهایبر سر مروری .12
 یزینب یبر اقتصادسنج  یامقدمه .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براEviews, SPSS, Stata, Amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یشمیابر یدترجمه حم. (جلد اول) یاقتصادسنج  یمبان(. 1377دامودار ) ی،گجرات .1

2. Greene, W. H. (2011). Econometric Analysis. 7th edition. Prentice Hall . 

 : یمنابع فرع 

  تهران: .  یعاقل  ی. ترجمه نادر مهرگان و لطفعلStataو    Eviews  یافزارها همراه با نرم  یکاربرد  یاقتصادسنج (.  1392دمودار )  ی،گجرات .1
 . نور علم

 .یشناس(. تهران: فرهنگ 2)جلد  ی(. اقتصادسنج 1392) یعل ،یسور .2

3. Jeffrey, M. Wooldridge, (2012). Introductory Econometrics: A Modern Approach (Upper 

Level Economics Titles) 5th Edition. Cengage Learning 

4. Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke (2009). Mostly Harmless Econometrics: An 

Empiricist's Companion Princeton University Press. 
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 187کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 های زمانی و شبکه سری سازیمدل

 : یسینام درس به انگل

Modeling Time Series and Network 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی نیب شیدر مسئله پ ی زمان ی های سر گاهیو شناخت جا  یزمان یهایسر لیتحل یبا روش شناس ییآشنا .1
 ی زمان یهای سر لیدر تحل  نزیجنک-باکس یرا روش شناس ییآشنا .2
 هاآنمختلف و آزمون دقت  طیدر شرا یزمان یهایسر لیتحل یهاروشبا  ییآشنا .3

 شرح درس: 

گردد  یم  یمزاحم تلق  ی مشاهدات به عنوان عامل  یو وابستگ  یکدیگرندشود که مشاهدات مستقل از  یعلم آمار فرض م  یهااز روش  یاریدر بس
وس  یتحائز اهم  یاربس  یزن  یشکردن طرح آزما  یتصادف  یزن  یشاتآزما  یو در طراح  ییهاداده   یدارا  یریتیمد  یقات از تحق  یعیاست. اما بخش 

 یهای کنند سر ی م  یلها را تحلداده  یلقب  ینکه ا  ییهاوجود دارد. روش   یوابستگ  یتها ماهوده و در آن ب  یزمان  یهای سر  صورتهستند که به  
و کنترل   یرهامتغ  ینب  یایو درک روابط پو  ینهبه  ینیبیش پ  یحبه دنبال انجام صح   یزمان  یهایسر  یلدرس با تحل  یننام دارند که در ا  یزمان
 . یمباشیم یعمل یثاز ح ینهبه

 سرفصل درس: 

 ینیبیش پ یهاو روش ینیبیش بر مسئله پ یامقدمه .1
 ینز جنک -باکس  یشناسروش مرور .2
 یرفصلیغ یهامدل  یشیآزما ییشناساها و  مدل ینا سازیمدلو  ینیبیش و پ ینزجنک  -باکس یفصلیرغ یهامدل .3

 یا و ناپا  یاپا یزمان یهاسری  .4
 یجزئ یو خود همبستگ یخودهمبستگ توابع  .5
 هاآن یشیآزما ییو شناسا ینزجنک -باکس یفصل یهامدل .6
 ینز جنک -باکس یهادقت برازش مدل یصو تشخ  تخمین .7
 ی مقدمات یهاینو تخم یریپذبودن، وارون یاپا شرایط .8
 ه ینکنترل به تئوری .9

 و پسخور یشخورکنترل پ یالگوها طراحی .10
 ی،اچند معادله یزمان یسر یهامدل .11
گسسته با معادالت   یایتابع انتقال پو یفرانسیل،با معادالت د یوستهپ یهاابع انتقال گسسته، مدلت ی، تابع انتقال خط) تابع انتقال یهامدل .12

 (یتفاضل
 خطا یحتصح  یهامتقابل و مدل همگرایی .13
 یر،و انتخاب پارامتر تأخ یافته یمتعم یها، مدلARIMA یهاتوسعه مدل ی،خط یرغ یزمان یسر یهامدل .14
 یون رگرس یخطاها یح، آزمون تصح AFCبودن، آزمون  یخط یرغ آزمون .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براEviews, SPSS, Stata, Amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

ترجمه محمدرضا  .و کنترل ینیبیش: پیزمان یهای سر یلتحل(. 1371) گرگوری سی. رینسالو گویلیم ام. جنکینز،  ،جورج ای. پی. باکس، .1
 مشکاتی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 شناسی.. تهران: فرهنگ (2اقتصادسنجی )جلد (. 1392سوری، علی ) .2

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یشمیابر ید. ترجمه حم(دومجلد ) یاقتصادسنج  یمبان(. 1377دامودار ) ی،گجرات .3

پور. ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال.  )جلد اول و دوم(  اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی(.  1386اندرس، والتر ) .4
 . السالم()علیهتهران: دانشگاه امام صادق 

 : یمنابع فرع 

  . تهران: یعاقل  ی . ترجمه نادر مهرگان و لطفعلStataو  Eviews یافزارهاهمراه با نرم یکاربرد یاقتصادسنج (. 1392دمودار ) ی، گجرات .1
 . نور علم

2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, 1st Edition. Princeton University Press. 
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 188کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 بینی های پیشها و مدلروش

 : یسینام درس به انگل

Methods and Models of Forecastin 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 هاآن یو طبقه بند ینیب شیپ یهاروشو  هامدلشناخت انواع  .1
 ی تیریمد ینیب شیآن در مسائل پ یو انواع آن و کاربردها  یمصنوع یعصب یهاشبکه با  ییآشنا .2
 هاآن ییکارا سهیو انواع آن و مقا یو فراابتکار یابتکار یهاتم یالگوربا  ییآشنا .3

 آن یتیریمد ی( و کاربردهایزیب یهاشبکه  م،ی)درخت تصم ینی ب شیپ کی کالس یکردهایرو  یبا برخ ییآشنا .4

 شرح درس: 

در    یعیوس  یکاربردها  ینیبیششود. موضوع پیم   یبحث و بررس  یکاربرد  یکردبا رو   ینیبیش پ  یهاها و روشدرس، انواع مختلف مدل  یندر ا
 ینیبیشفروش، پ  یزانم  ینیبیش تقاضا، پ  یزانم  ینیبیشپ  آن عبارتند از  یقمصاد  یمختلف آن دارد که برخ  یهایش در گرا   یریتعلوم اقتصاد و مد

 ی هاشامل شبکه  ینیبیش پ یننو یهابر روش یددرس تأک ینو ...؛ در ا یالتتوان بازپرداخت تسه ینیبیش پ ی،ورشکستگ ینیبیش پسهام،  یمتق
در مسائل    ییبوده و توان باال  یادگیری  یتاز قابل  یبا برخوردار  ییهایتمباشد که الگوری م  یو فراابتکار  یابتکار  یهایتمو الگور  یمصنوع  یعصب

 د.دارن یریتیمد ینیبیش پ

 سرفصل درس: 

 ینی،بیش پ یتاهم ینده،ضرورت معرفت به آ ینی،بیشپ یمبان .1
 ینیبیشپ یهاانواع روش یبندو طبقه ینیبیش پ یهامدل ییبا نقشه هوا آشنایی .2

 نرون  یاضیمدل ر ی،عصب یهاساختار شبکه  ی، مصنوع یعصب یهابا شبکه  آشنایی .3
 حل آن  یککالس یهاالگو و روش یصتشخ  مسأله .4
 S.L.P.R یتمالگور ییهمگرا یآن و بررس یادگیری فرایندو  یهپرسپترون تک ال یعصب شبکه .5
 هب  یادگیریو قانون  یحافظه انجمن یهاشبکه  .6
 یچلم یحافظه انجمن یهاو شبکه ینستارگسسته، شبکه ا یلدهاپف یعصب شبکه .7
 SOM یتممدل خود سازمانده و الگور ی،رقابت یادگیری ینگ،هم یعصب شبکه .8
 LMS یادگیریو  ینآداال  یهاشبکه  .9

 یفاز یعصب یهاو شبکه یشخورپ یهچندال یعصب یهاشبکه  .10
 ینی بیشها در پو کاربرد آن یو فراابتکار یابتکار  یهایتمالگور معرفی .11
 یریتیمسائل مد ینیبیش و کاربرد آن در پ یکژنت یتمالگور  تشریح .12
 یریتیمسائل مد ینیبیش و کاربرد آن در پ یمدرخت تصم یتمالگور  تشریح .13

 یریتیمسائل مد ینیبیشو کاربرد آن در پ یزیب یهاشبکه  یتمالگور  تشریح .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  ی الزام یاندانشجو برای( …  ، Matlabمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 یرکبیر. امصنعتی دانشگاه  تهران: مرکز نشر .: هوش محاسباتییعصب یهاشبکه ی مبان (. 1387) محمدباقر ،منهاج .1

 .چمران یددانشگاه شهاهواز:  .استوار یدامو طناز زارع،   یان،ترجمه محمود جوراب .یمصنوع یعصب یهاشبکه (. 1383) رابرت ،فوشالک .2

 . سمت تهران: .)جلد دوم: تحلیل آماری( یریتآمار و کاربرد آن در مد (.1377ی )منؤو منصور م عادلآذر،  .3

4. Sivanandam, S.N. & S. N. Deepa (2008). Introduction to genetic algorithms. Verlag, Berlin, 

Heidelberg: Springer. 

5. Randy L. Haupt and Sue Ellen Haupt (2004). Practical Genetic Algorithms. Hoboken, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

 : یمنابع فرع 

1. Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting, Principles and Practice. Monash 

University, Australia. 

2. Spyros G. Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J Hyndman, (1997). Forecasting: 

Methods and Applications. 3rd Edition. Wiley. 
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 189کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 پژوهی آینده  آشنایی با

 : یسینام درس به انگل

Essentials of Futures Study 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یارشته نیحوزه ب کیعنوان به یپژوهنده یآ یعلم گاهیدرک جا .1
 ی پژوه ندهی آ یهاکیتکنو  هاروشبا  ییآشنا .2
 ی علوم انسان ،یشناخت یهایفناوردر علوم و  یپژوهنده ی آ یکاربردها .3

 ی تمدن یپژوهنده یبا آ ییآشنا .4

 درس: شرح 

روشن و مبرهن است. از  یها در جهان معاصر امرمختلف آن یامدهایو پ یدادهاثبات تحوالت، روندها، رو یو ب یخط یرغ یرناپایدار،و س یآشوبناک
 ی،پژوهینده پرداخت. آ  یدادهاروندها و رو   یرمرجح و دخالت در س  یهاینده آ  ینشو گز  یمبه ترس  یطتوان با شناخت مح یم  یشرصد و پو  یقطر
ممکن را  ندهیآ  ینترها تحقق مطلوباست که عمل به آن  یزهاییتجو ینکه هدف آن تدو  یاجتماع -یانسان یهایت واقع  طهیحاست در   وهشیپژ
در حوزه   یکاربرد  یهاارائه شده و با استفاده از مثال  یپژوهینده آ  یها و روش  یشناختمعرفت  یمبان   ی، اصل  یمدرس مفاه  یندهد. در ایم  یدنو

 .شودیم یسازیادهها پروش ینو ... ا یفناور و علوم 

 سرفصل درس: 

و    یپژوهینده آ  ی،در دوران مدرن و گسترش تکنولوژ  یشین،پ  یها در سده  یپژوهینده)آ  یپژوهینده تطور آ  یرو س  یخچه تار  یم،مفاه  یف،تعار .1
 (ییپسامدرن گرا

 ی پژوهینده آ یادینبن مفروضات .2
 (ینگارینده آ یهاکانون توجه برنامه ینده،آ یرهایتصو یمحتمل، بررس یهاینده آ یممکن، بررس یهاینده)مطالعه آ یپژوهینده آ اهداف .3
 یپژوهینده آ یهابر روش مروری .4
 ( یریگواکنش، ره  یابی،ارز ی،تسر ی،آشکارساز یش،)پو یپژوهینده آ یاصل ی: ورودیطیمح  یشو پو پایش .5
 ی بانیدهد روش .6

 یونویسیسنار روش .7
 روند  یلتحل روش .8
 نگاشتره روش .9

 یدر علوم شناخت یپژوهآینده  .10
 (یپژوهینده)اسالم و آ یتمدن  یپژوهآینده  .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

.  و محسن محقق  یتقو  یترجمه مصطف  .یدعصر جد  یبرا  یعلم انسان  تاریخچه، اهداف و دانش،  ی:پژوهینده آ  ی مبان  (.1392، وندل )بل .1
 .یدفاع هاییعلوم و فناور پژوهیینده مرکز آ ی، دفاع یع صنا یقاتیو تحق یموسسه آموزشتهران: 

 ی دفاع ع یصنا یقات یو تحق یموسسه آموزش . تهران:یاسالم یپژوهنده یبر آ یدرآمد. (1394) میعبدالرح ،پدرامو  میمحمدرح ،یوضیع .2

 : یمنابع فرع 

 ( السالملیه)ع دانشگاه امام صادقتهران:  .یپژوهینده آ یهااصول و روش ی،مبان (.1391) یمابراه یانی،حاج .1

 یعلوم و معارف اسالم یموسسه معالعات راهبرد تهران: .یپژوه ندهیبه آ گرید ینگرش ی کارگاه آموزش. (1393محسن ) ،ییدعا .2
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 190کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 گیری با معیارهای چندگانه تصمیم

 : یسینام درس به انگل

Multiple Criteria Decision-Making 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

   : نداردازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 هاآنحل  یهاروشچند شاخصه و  یریگ میبا ساختار مسائل تصم ییآشنا .1
 هاآنحل  یهاروشچند هدفه و  یریگ میبا ساختار مسائل تصم ییآشنا .2
 اره یچندمع یریگ میدر قالب تصم یریگ میتصم ی مسائل واقع سازیمدل ییتوانا جادیا .3

 یریگ میدر مسائل تصم هاآن یریبکارگ یی و توانا اتیدر عمل قیتحق ینرم افزار  یهامهارت شیافزا .4

 شرح درس: 

 یانگردد؛ دانشجویدارد ارائه م  یریگیمتصم  یبا مسائل واقع  یادیکه انطباق ز  یاتدر عمل  یقمباحث تحق  ینتری از کاربرد  یکیدرس،    یندر ا
  بخشیت به جواب رضا  یدنو رس  یارهامع  ینمتضاد هستند آشنا شده و با مفهوم تبادل ب  یارهایکه بعضاً شامل مع  یارهچندمع   یریگیمبا مسائل تصم

بر    ین شوند. در ایم  ناآش بر مفروضات خاص    یها که مبتنمتعدد حل آن  یهاروش  یاره،چندمع  یریگیممسائل تصم  سازیمدلدرس عالوه 
 د.شویم  ی بحث و بررس یرجبرانیو غ یجبران یهاروش یباشند در دو دسته کلیم

 سرفصل درس: 

 یاتدر عمل یقفنون نرم تحق سازیمدل یمو مفاه یفتعار .1
 یارها به مع یدهوزن یهاروش .2
 ی جبران یرچند شاخصه غ یریگیمتصم فنون .3
جبران  یریگیم تصم  فنون .4 شاخصه  روش  یچند   ،SAW  ،TOPSIS  ،ELECTRE  ،LINMAP،  LINEAR  یهاشامل 

ASSIGNMENT 
 ANPو   AHP یهاشامل روش یچند شاخصه سلسله مراتب یریگیمتصم فنون .5

 یریگیمتصم یقیتلف یهاروش .6
 یاره مسائل چندمع یتحساس تحلیل .7
 Lingo، Excel،  Expert Choice شامل یرهمسائل چند متغ  یلتحل یافزارهابا نرم آشنایی .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام  یاندانشجو ی( براLingo, Excelمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض
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 : یمنابع اصل

 .انتشارات نگاه دانشتهران:  .MADM یکردرو  یکاربرد یریگیمتصم (.1381) زادهرجبعلی و   ،عادل ،آذر .1
تصمیم   (.1382)  حسنسید  پور،  قدسی .2 در  معیاره:  مباحثی  چند  )روش  یزیربرنامهگیری  هدفه  حل(  یدهوزن  یهاچند  از  تهران:    .بعد 

 . یرکبیرام یانتشارات دانشگاه صنعت

 یانتشارات دانشگاه صنعتتهران:    .(AHP)  یمراتبسلسله   یلتحل  فرایندگیری چندمعیاره:  مباحثی در تصمیم  (. 1378)  حسنسید  پور،  قدسی .3

 .یرکبیرام

4. Ehrgott, Matthias (2005). Multicriteria Optimization. 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer. 

 : یمنابع فرع 

 . تهران: نشر کتاب دانشگاهی.پژوهش عملیاتی پیشرفته (.1383مهرگان، محمدرضا ) .1
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 191کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 علم مدیریت فازی 

 : یسینام درس به انگل

Fuzzy Management Sceince 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آن یتیریمد یو نحوه گسترش آن او کاربردها یبا منطق فاز ییآشنا .1
 ی فاز طیبه شرا یریگ میتصم یهامدل یقطع طیشرا میتعم .2
 ی فاز طیدر شرا یریگ میحل مسائل تصم یهاتم یالگوربا  ییآشنا .3

 یفاز طیآن در شرا لیداده و تحل یو جمع آور یتیریمد قات یبا انجام تحق ییآشنا .4

 شرح درس: 

 یرا طراح  ییهاتواند مدلی م  یفاز  یریتاست. علم مد  یفاز  یطدر مح   یریتعلم مد  یکو کالس  یکم  یهاروش  یریبکارگ  ی،فاز  یریتعلم مد
با   ییدرس ضمن آشنا  ین. در ایدنما  یریگیمبرخوردار بوده و هوشمندانه تصم  یفیو ک  یاطالعات کالم  شپرداز  ییانسان، از توانا  یرکند که نظ

 یهادر حوزه  یاتدر عمل  یقعلم آمار و تحق  یککالس  یهابر روش  یآن مبتن  یریتیمد  یکاربردها  ی،فاز  یاضیاتو ر  یمنطق فاز  ی نظر  یمبان
 . شودیارائه م یسازینهو به یریگیمتصم ینی،بیش پ

 سرفصل درس: 

 ی فاز یاضیاتو ر یبا منطق فاز ییآشنا .1
 یه برش و اتحاد تجز ی،انواع اعداد فاز ی،فاز یهابا مجموعه آشنایی .2
 ی اعداد فاز یگسترش و تئور اصل .3
 یها و گراف فازرابطه .4
 یت عدم قطع یهااندازه .5
 ی فاز یریگیمحل مسائل تصم یهایتم با الگور آشنایی .6
 یفاز یطتحت شرا یریگیممسائل سخت و نرم تصم تحلیل .7
 یفاز ی دلف روش .8
 یفاز یخط یزیربرنامه .9

 یفاز یسازغربال .10

 ی چندشاخصه فاز یریگتصمیم .11
 روش حنان( یمهان، )روش ناراس یفاز یآرمان یزیربرنامه ی،چندهدفه فاز یریگتصمیم .12
 ی فاز یفرض آمار آزمون .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓   
  

 : یمنابع اصل

 . اجتماعتهران:  .یفاز یریتعلم مد (.1381فرجی ) حجتعادل و  ،آذر .1

2. Zimmermann, H.-J. (1996). Fuzzy Set Theory--and Its Applications. 3rd ed. Boston, 

Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers. 
3. Zimmermann, H.-J. (1987). Fuzzy Sets, Decision Making, and Expert Systems. Boston: 

Kluwer Academic Publishers. 

 : یمنابع فرع 

 تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. . های فازیای بر نظریه مجموعهمقدمه(. 1385غضنفری، مهدی، و رضایی، محمود ) .1

2. Carlsson, Christer, Fedrizzi, Mario, Fuller, Robert (2004). Fuzzy Logic in Management, 

Springer 

3. Lotfi Zadeh, Janusz Kacprzyk, (1992). Fuzzy Logic for the Management of Uncertainty. 

Wiley-Interscience 
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 192کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 هوش مصنوعی 

 : یسینام درس به انگل

Artifical Intelligence 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یهوش مصنوع یمختلف کاربرد یهاحوزه با  ییآشنا .1
 یهوش مصنوع یتی ریمد یبا کاربردها ییآشنا .2
 تیریآن در علم مد یو کاربردها یو فاز یخبره قطع یهاستم یسبا  ییآشنا .3
 ی هوش مصنوع یهاروش انیو انتخاب راه حل متناسب از م  یو مبهم سازمان  دهیچ یدر مواجهه با مسائل پ ییتوانا جادیا .4
 خبره  یهاستم یس یبر روش شناس یمبتن یتیریمسائل مد لیو تحل سازیمدل یریبکارگ ییتوانا جادیا .5
 ی مصنوع یبا شبکه عصب ییآشنا .6
 تمیشده، الگور  سازیشبیه   دیتبر  تمی الگور  ک،یژنت  تمی()الگوری فراابتکار)  کیستیوریمتاه( و  یابتکار )  ستکی وریه  یهاتم یالگوربا    ییآشنا .7

 مورچگان( تمیممنوع، الگور یجستجو
 یریگ میو تصم ینیب شیدر مسائل پ  یو فراابتکار یابتکار یهاتم یالگور یریبکارگ .8

 شرح درس: 

  ی هوش مصنوع  یاصل یهااز شاخه یکیخبره به عنوان  یهایستم س ی،مختلف هوش مصنوع یکاربرد یهاحوزه یدرس، ضمن معرف یندر ا
  یرهوشمند و استفاده از منطق و سا  سازیمدل   یهایت درس قابل  ین در اشود.  یاست مطرح م  یریتدر مد  یمتنوع  یاربس  یکاربردها  یکه دارا
و در مسائل    کندبررسی شده و امکان ورود به رایانه را پیدا می  یریتیدانش در موضوعات مختلف مد  ی دانش، بانک اطالعات  یی بازنما  یهاروش

 .نمود یریگیم فرد خبره تصم یکهمچون  یایانهبرنامه را ینتوان با استفاده از ایم ینیبیش و پ یریگیممختف تصم

 سرفصل درس: 

 ی تطور هوش مصنوع یرو س  یخچهتار یم،مفاه یف،تعار .1
 آن  یخبره و کاربردها یهایستم س معرفی .2
 آن یهادانش و روش بازنمایی .3
 استنتاج یهاروش .4

 ی خبره فاز  یهایستم و س یقنادق استدالل .5
 و انواع آن  یمصنوع یعصب شبکه .6
 ینی بیشدر پ یشبکه عصب کاربردهای .7
 NP-HARDبا مسائل  آشنایی .8
 NP-HARDدر حل مسائل  یو فراابتکار یابتکار یهایتم با کاربرد الگور آشنایی .9

 مورچگان و ...(  یتمالگور یک،)ژنت یو فراابتکار یابتکار  یهایتمالگور معرفی .10
 یریگیمو تصم ینیبیش در مسائل پ یفراابتکار یهایتم الگور بکارگیری .11
 FUZZY CLIPSو  CLIPSبا نرم افزار  آشنایی .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براCLIPS, Matlabمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

1. Zimmermann, H.-J. (1987). Fuzzy Sets, Decision Making, and Expert Systems. Boston: 

Kluwer Academic Publishers. 

2. Russell, S. J. & Peter Norvig (2003). Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2nd ed. 

Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

 : یمنابع فرع 

 . ایران انتشارات دانشگاه علم و صنعتتهران:  .خبره  یهایستمس یاصول و مبان  (. 1382) ی کاظمو زهره   ی،مهد ،یغضنفر .1
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 193کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 تئوری صف 

 : یسینام درس به انگل

Queueing Theory 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آن یتی ریمد یصف و کابردها یبا تئور ییآشنا .1
 ...  صف و  ی هاشبکه ،یاحتمال ،یصف در حاالت قطع یهامدلبا انواع مختلف  ییآشنا .2
 صف  یساز نهیدر به یریگ میتصم یهامدلبا  ییآشنا .3

 ها مدل نیدر ا سازیشبیه  یریصف و لزوم بکارگ دهیچ یپ یهامدل  شناخت .4

 درس: شرح 

توان  یصف را م  یستمس  یکشود.  یم   یمارکوف بحث و بررس  یهایرهو زنج   یبندصف  یهاصف، انواع مدل  یتئور  یحدرس، ضمن تشر  یندر ا
مانند و پس از  یآن منتظر م  ینباشد برا  یاردر اخت  یساگر سرو و    شوندیم  یستمگرفتن وارد س  یسسرو   یکرد که برا  یفتعر  یانیبه صورت مشتر

  یت کنندگان، نظم صف، ظرفیس سرو   یسسرو   یالگو  یان،ورود مشتر  یصف شامل الگو   یستمس   یکنند. اجزایستم را ترک میس  یسانجام سرو 
کانال  یستم،س س   یسسرو   یهاتعداد  مراحل  کابردها  یبررس  یستمو  و  موجود  یشده  کنترل  در  تخل  یریبارگ  ی،آن  در ها، صف ی کشت  یهو  ها 

 گردد.یبازگو م یکاربرد یهادر قالب مثال  یدیتول یهایستمها و ... سها، بانکها، فروشگاهیمارستانهمچون ب یخدمات یهاسازمان

 سرفصل درس: 

 صف  یتطور تئور یرو س  یخچهتار یم،مفاه یف،تعار .1
 یع توز  یمارکوف  یتخاص  یی،نما  یع پواسون و توز فرایند  یالگو  یدارا   یبندصف   ی،قطع  یبندصف   یهاصف )مدل   یهاانواع مدل  یکل  مرور .2

 مارکوف( یهایرهو زنج  یتصادف هایفرایند یی،نما
 یفرانسیلو معادالت د یتصادف هایفرایند، بر احتماالت مروری .3
 پوآسون و ...(  یع توز یی،نما یع )توز یآمار یهایع با توز آشنایی .4
 مارکوف یهایره زنج  یهایتانواع وضع یبندهمدت، طبقها در کوتاه یره مارکوف، رفتار زنج  یهازنجیره .5
 مارکوف در بلند مدت یهایره رفتار زنج  یوسته،مارکوف پ یهازنجیره .6

 ساده  یتولد و مرگ مارکوف یبندصف  یهامدل .7
 M/M/1 یبندصف  مدل .8
 M/M/C یمواز یهااجهدر حالت وجود ب یبندصف  مدل .9

 M/M/∞د نامحدو  یسبا سرو  یهاصف  حالت .10
 M/M/Cو   M/M/1 یهامدل یدوره اشتغال برا یهاتحلیل .11
 صف  یهایستمزمان س یهامدل یرسا بررسی .12
 یی فوق نما یهامدل ی،گروه یدهمدل با خدمت ی،گروه یصف، مدل با ورود یمارکوف یهامدل .13
 جکسون  یرغ یهاو شبکه  یکلیس یهاباز و بسته جکسون، شبکه  یهاصف، شبکه  یسر یهایستم س صف، یهاشبکه  .14
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 ینه صف با هدف کاهش هز  یستمس یک  ینهبه یصف، محاسبه پارامترها یهایستمدر س یریگیم تصم یهامدل .15
 مسائل صف یلدر تحل Rافزار نرم  بکارگیری .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 ایران.  انتشارات دانشگاه علم و صنعتتهران:  . (2و  1)جلد  صف یهایستم س (. 1372) محمدرضا یدس یروانی،ا .1

 . یمرکز نشر دانشگاهتهران:  .شاهکار ینترجمه غالمحس .صف یهنظر ی مبان (.1372، و کارل ام. هریس )دانلد ،گراس .2

 :یمنبع فرع 

قمی. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات  . ترجمه سیدمحمدتقی فاطمیمبانی و اصول نظریه صف(.  1380گراس، دونالد، و کارل ام. هاریس ) .1
 . السالم( )علیهدانشگاه امام حسین 
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 194کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 سازی شبیه

 : یسینام درس به انگل

Simulation 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 و بدساختار  دهیچ یمسائل پ لیآن در تحل یو کاربردها سازیشبیه با علم  ییآشنا .1

 و حل مسائل  یهاستم یس لیو تحل هیدر تجز سازیشبیه  گاهیبا جا ییآشنا .2
 آن  یخروج لیو تحل شیآزما ،سازیشبیه مدل  کی جادیکامل ا فرایندبا  ییآشنا .3
 ی وتر یکامپ  یبا استفاده از نرم افزارها هایخروج ریو تفس  لیو تحل سازیشبیه  یهاشیآزما یبا طراح ییآشنا .4
 ی در مسائل واقع هاآن یریو بکارگ سازیشبیه  یاستفاده از نرم افزارها ایو  سازیشبیه یهامدل یسیبا برنامه نو ییآشنا .5

 شرح درس: 

آمدن   یدقبل از پد   ییعملکرد اجرا  یابیاست که امکان ارز  یریگیممسائل تصم  یلپرکابرد تحل  یهااز جمله روش   یوستهگسسته و پ  یسازیه شب
  فرایند   یسازیهکند؛ شبیم  یسرمرا    یواقع  یستماختالل در س  یجاد بدون ا  ییمختلف اجرا  یهاینهگز  یسهمقا  ینهمچن  ،سازدیفراهم مرا    یستمس

 ینههز  ینکهکنند، بدون ا  یسازینهو به  یسهمقا  بینی،یش خود را پ  یریگیمتصم  فرایندعملکرد و    یجکند تا نتای ها کمک مبه سازمان  هاست ک  یکیتکن
 یسازیه شب   یدو مورد از کاربردها  یسازیه شب  یاصل  یمدرس ضمن مرور مفاه  ینا متحمل شوند. در ار  یدجد  یو اجرا   یجار  هایفرایند  ییرتغ  یسکو ر

استفاده از   یاو    یجرا   یوتریکامپ   یافزارهانرم   یریبا بکارگ  ینشود. همچنیم   یبحث و بررس  یزن  یموجود  یهایستم صف و س  یجرا  یهادر مدل
 .شودیارائه م یزن یوتریکامپ یسازیه شب یهایشآزما یسینوبرنامه یهازبان

 سرفصل درس: 

 آن  یبو معا یامزا ی،سازیه تطور شب یرو س  یخچهتار یم،مفاه یف،تعار .1
 یسازیه از شب یافتیاطالعات در یفتوص یشامد،گسسته پ  یسازیه شب یاتو کل مفاهیم .2
 یسازیه شب  یهایستمس یو آمار یاضیر یهامدل مرور .3
 ی موجود یهایستمصف و س یهایستم در س یسازیه شب  کاربردهای .4
 ( نرمال یگرد، اعداد تصادفمست، مسئله فروشنده دوره  یمون)مسئله م یسازیه شب  یکاربردها سایر .5
 مونت کارلو  یسازیه شب  یستا،ا یهامدل  یسازشبیه  .6
 یمقدار تصادف یدو تول یاعداد تصادف تولید .7
 احتمال، برآورد پارامترها و ...(  یهایع توز یینها، تعداده  ی)گردآور یسازیه مدل شب یورود یهاداده یلو تحل تجزیه .8

 (یواقع یستمبا س یقها )تطبآن یو اعتبارسنج  یسازیه شب یهامدل  آزمایش .9
 (ینهبه یطشرا یینتع ی،عامل یها طرح ی، مدل تابع  ی،)روش طراح یوتریکامپ یسازیه شب یهایشآزما طرح .10
 ها(یانگینآزمون م ی،فرض و ساختار داخل یهاآزمون ی،ذهن  یهادر مقابل روش ینیع یها)اعتبار مدل، روش یلاعتبار و تحل تعیین .11
 ( یستممختلف از س یهاطرح  یابیو ارز یسهعملکرد، مقا یارهای)مع یسازیه مدل شب یخروج یهاداده یلو تحل تجزیه .12
 ( Arena, AnyLogic, Netlogo) یسازیه شب  یوتریکامپ یهاو بسته یسازیهشب یسینوبرنامه یهازبان .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو یمربوطه برا یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

انتشارات علم تهران:    ی.ترجمه هاشم محلوج  .یشامدپ   -گسستهسیستمهای    یسازیهشب  (.1376)کارسن  و جان    ی،جر  ،بنکس .1   ی موسسه 

 . یفشر یدانشگاه صنعت

2. Brailsford, S. & Churilov, L. & Dangerfield, B. & Eds. (2014). Discrete-Event Simulation and 

System Dynamics for Management Decision Making. John Wiley and Sons 

3. Shannon, Robert E. (1975). Systems Simulation: The Art and Science. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall, Inc. 

 : یمنابع فرع 

1. Mize. J. H. and J.G. Cox. (1968). Essentials of Simulation. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, Inc. 

2. Gilbert, N & Troitzsch, K. (2005). Simulation for the Social Scientist. 2nd Edition. Open 

University Press 

3. Birta, L. G., & Arbez, G. (2013). Modelling and Simulation. Springer. 
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 195کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 شناسی سیستم پویاییآشنایی با  

 : یسینام درس به انگل

Essentials of System Dynamic 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 تیریمسائل سازمان و مد لیآن در تحل یو کارکردها یستمیبا تفکر س ییآشنا .1
 ستمیس یشناس ییایپو کردیبا رو  دهیچ یپ یهاستم یس لیبا تحل ییآشنا .2
 ا یپو یهامدلکسب و کار و  لیدر تحل هاستم یس یشناس ییایپو یبا ابزارها ییآشنا .3

 هامدل یآزمون و اعتبارسنج  ا،یپو یهامدلبا ساخت  ییآشنا .4
 ی نرم افزار یهابستهبر   یمبتن یو سازمان ی تیریمسائل مد لیدر تحل کی نامیدا  ستمیس کردیرو  یریمهارت بکارگ جادیا .5

 شرح درس: 

است. دغدغه   ییرها و افراد همه در حال تغها، خانوادهجوامع، شهرها، سازمان  یتاست. وضع  یو دگرگون  ییردر حال تغ  یوستهما پ  یرامونجهان پ
در جهت مطلوب است.   ییراتآن تغ  یتکنترل و هداها و  و تحول مجموعه  ییردرک علل تغ  یانسان  یهاهوشمند در همه مجموعه  یرانمد  یاصل

نده یننده تحوالت آکجادیر و تحول در گذشته و شناخت ساختارها و روابط اییعلل تغ  کمستلزم در  یر و تحوالت آتییتغ  یدهل کش  درت  یموفق
به وجود    ی و اجتماع  یاقتصاد  یهاتحوالت را در نظامر و  ییه تغک  یمندتوان با ساختارها و روابط نظامیم  یستمس  یشناسیاییاست. با استفاده از پو

  ین ا  یلو تحل  سازیمدل  یابزارها  ی،اجتماع  یاقتصاد  یهایستم س  یچیدگیها، پیستم س  یمدرس ضمن مرور مفاه  یننمود. در ا  ییشناسا  ندآوریم
 شود. یم  یبحث و بررس یستمس یشناسیاییپو یکردها با رو یستم س

 سرفصل درس: 

 یستمیها، تفکر سیستمس یعموم یتئور یستم،س یه،اول یفو تعار یممفاه .1
 یچیده پ  یهایستمس مرور .2
 یچیده پ یهایستم در س یتموفق یادگیری یهانیازمندی  .3
 یا پو یهایستم و رفتار س ساختار .4
 یدارو ناپا ی جو، نوسانرشد، هدف  یبه وجود آورنده رفتارها ساختارهای .5

 یخط  یرغ یهایاییپو یرو سا یربه مس یشکل، جهش و نزول، وابستگ S رشد .6
 ی هاییاین ساختار به پویده و ارتباط دادن ایچ یپ  یهاستم یم ساختار سیاستخراج و ترس  یهاشامل روش  یستمس  یشناسیایی پو  یابزارها .7

 ها؛آن
 یحلقو یعلّ نمودارهای .8

 انیحالت و جر یرهایا متغی یانجر نمودارهای .9
 ها ستمیاز س یاضیساخت مدل ر یبرا یاضیر معادالت .10
 انیحالت و جر یرهایحاصل از متغ ییایپو .11
 ده( یچ یپ  یساختارها ییایفهم پو یساده برا یساختارها ییایپو ک)در ساده یساختارها ییایپو .12
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 ها رشد بنگاه  یتتقو یهایاستمخرب، س یهاچرخه  یاشوم  یهاها )موتور رشد(، چرخهرشد بنگاه  پویایی .13
 هاباورها و برداشت ییردر تغ یردر انتقال اطالعات، تأخ یرخأمواد، ت یاندر جر یرآن، تأخ سازیمدلو  یاپو یهایستم در س تأخیر .14
محدود، روش    یتبا عقالن  یریگیم تصم  یتئور  یا،پو  یهادر مدل یریگیمفرموله کردن قواعد تصم  یا،پو  یهادر مدل  یخط  یرروابط غ  بررسی .15

 یری گیم تصم یرهایر متغیمقاد ینیبش یردن پکفرموله 
 ارکو سبک یشناسییایاربرد آن در پوکو  نوسان .16
  یتجار  یهاانبار، در چرخه   یهاید و موجودی، در تولنیتأم  هری مشاهده شده در زنج   یهانندة نوسان در نوسانکجاد  یا  یساختارها  اربردک .17

 یعموم یاالهاک یبازارهاج در یرا یها، و چرخه اقتصاد
 یستمس یشناسیاییپو یهامدل اعتبارسنجی .18
 هایستم س یشناسیایی در پو  یندهآ یهاچالش .19
  ی، قضاوت  یهایشهوکار، اندکسب  یهاچرخه  ین،نو  یهای ها، انتشار فناوررشد و رکود شرکت  ی در بررس  یستمس  یشناسیایی پو  کاربردهای .20

 ... و  یکتراف  یریتخدمات، مد یفیتک یریتمد ین،تأم یرهزنج  یطراح ینی،بیش پ یناناطم یتقابل
 یستمس یشناسیاییدر پو یمورد مطالعات .21
 یا پو یهایستم س یلتحل در Vensim ،Powersim، Ithink یافزارهانرم یکی بکارگیری .22

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

با مقدمه   ناگروه مترجم  .برای جهانی پیچیده  سازیمدل)جلد اول(: تفکر سیستمی و    وکارکسب  یشناسیاییپو،  (1388)  استرمن، جان .1   و 
 . سمت تهران:  یخی.مشا ینقیعل

2. Caspari J. A. (2004). Management Dynamics: Merging Constraints Accounting to Drive 

Improvement. Wiley 

 : یمنابع فرع 

 .اناقلمیانتشارات آر . تهران:یستمیس  دگاهید-ها ستمیس یشناس ییایپو .( 1397) ینقیعل یخ یمشا .1

2. Andrew, F. (1999). Modeling the Environment: An Introduction To System Dynamics 

Modeling Of Environmental Systems. Island Press 
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 196کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 اطالعات نامتقارن و طراحی سازوکارها 

 : یسینام درس به انگل

Asymmetric Information and Mechanism Design 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 چ یسازوکار هورو  یطراح هیبا نظر ییآشنا .1
 و فروش  دیعدم تقارن اطالعات در خر تیبا نقش اطالعات در اقتصاد و وضع ییآشنا .2
 شکست بازار ای تیدر موفق هازهیانگنقش اطالعات، ارتباطات، کنترل،  درک .3

 ی عدم تقارن در تبادالت تجار تیدر نقد وضع انیدانشجو یتوانمندساز  .4

 شرح درس: 

رو الزم  ینکند. از ایم  یلرا تحل  ی به قواعد باز  ینگیو به  یرفتار تعادل  یوابستگ  ی ها چگونگیباز  یهاز نظر  یایرشاخه سازوکار به عنوان ز  یطراح
  ناقص اطالعات  یطافراد در شرا یکاستراتژ یرفتارها یتهدا یقاز طر ینهمطلوب و به جهینت یکبه  یابیدست یبرا یسازوکار یطراح یاست در پ

دار شدن تواند منجر به خدشه یاست که م  یشترطرف معامله از اطالعات ب  یک  یاز برخوردار   یحالت عدم تقارن حاک  ی،. در تبادالت تجاریمباش
توان حالت عدم تقارن را کاهش داد؛ یباشد م ینهاد و ... م یه،رو  یکالب سازوکار که در ق یشکست بازار گردد، با استفاده از طراح یحت یامعامله و 

عدم تقارن    یطآن در شرا  یسازوکار و کارکردها  هینظر ی،آن در اقتصاد و بازرگان  یع درس ضمن مرور مفهوم اطالعات نامتقارن و کارکرد وس  یندر ا
 . شودیم  یاطالعات بحث و بررس

 سرفصل درس: 

 اطالعات، انقالب اطالعات، ارزش اطالعات  یهاول یممفاه .1
 اطالعات، تقارن و عدم تقارن اطالعات در ارائه خدمات یمتق  یینتع مکانیزم .2
 (یهپول، سرما ید،چهارگانه )کاال و خدمات، عوامل تول یاطالعات در بازارها یتو اهم نقش .3
 بازار رقابت کامل  ی،ن اقتصادعامال یناطالعات ب یعتوز یچگونگ ینقش اطالعات در اقتصاد و بررس بررسی .4
 برطرف کردن اطالعات نامتقارن  یدرون سازوکارهای .5
 و اصول سازوکار  یفسازوکار، تعار یطراح هینظر تشریح .6

 سازوکار  یطراح یجادا ینظر یهازمینه  .7
 سازوکار  ی سازوکار و انواع طراح یو طراح سازوکار .8
 متمرکز  یرغ یسازوکارها ساختن .9

 پارامترها  یکسازوکار در حالت تفک ساخت .10
 سازوکار  یک یاطالعات یهاویژگی .11
 یمتیق یهایصتخص طراحی .12
 یرقیمتیغ یهایصتخص طراحی .13
 ی حراج یبازار، طراح یقرارداد، طراح نظریه .14
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 تجارت دو جانبه( یات، مال ی،عموم  یسازوکار )کاال یاز طراح کاربردهایی .15
 یا پو یگذاریمتو ق یاپو یصسازوکار در تخص یطراح کاربردهای .16
 یزین سازوکار ب طراحی .17
 غالب یاستراتژ  سازوکارهای .18
 یبه نقد حالت عدم تقارن در معامالت تجار یاسالم رویکرد .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران . اقتصاد اطالعات .(1390جعفر ) ،یعباد .1
 .قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ نهم  .یاقتصاد اسالم یفقه یمبان . (1387) محمد ، و پورمند یمحمدمهد ،یکرم .2
 . ارات سازمان برنامه و بودجهانتش . تهران: ینیترجمه محمدرضا مع. یو عملکرد اقتصاد ینهاد راتیینهادها، تغ.  (1981نورث، داگالس ) .3

4. Hurwicz, L. & Reiter, S. (2006). Designing Economic Mechanisms. Cambridge University 

Press. 

 : یمنابع فرع 

 . السالم()علیهصادق تهران: دانشگاه امام  .یاسالم یبر بانکدار ینقد .( 1389) یهروران  یمهدو  انیتابزه ی مصطف و  نیحس ،یهروران .1

2.  Vohra, R.V. (2011). Mechanism Design: A Linear Programming Approach. Cambrige 

university Press. 
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 197کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 بازی در مدیریت کاربرد نظریه 

 : یسینام درس به انگل

Application of Game theory in Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 تیریمد یکم یآن در روش شناس گاهیو شناخت جا هایباز هیبا نظر ییآشنا .1
 اتیدر عمل قیتحق یهامدلبا استفاده از   هاآنو حل  هایباز سازیمدلبا نحوه  ییآشنا .2
 ی الملل نیو ب ی سازمان ،یگروه ،یمناقشات فرد لی در تحل یهایباز هینظر یرینسبت به بکارگ انیدر دانشجو یتوانمند جادیا .3

 شرح درس: 

 یکدر    ییعقال  یریگیمها که همان تصمیباز  یه نظر  یها، مقصود اصلیباز  یهنظر  ی اساس  یمو مفاه  یه درس، ضمن پرداختن به اصول اول  یندر ا
  ین شود. در ایسازد ارائه می را متأثر م  یرندهگیمها تصمآن  یماتدر مسأله هستند و تصم  یرکه درگ  یگرانیبا مالحظه رفتار د  ی،اجتماع  یتموقع

توانند ی درس م  ینبا گذراندن ا  یانشود. دانشجویارائه م  یریتیمد  یکاربرد  یهاها و با مثالی مرسوم باز  یبندیم ها در قالب تقس ی باز  یهنظر  درس
 تمالو اح یاضی دانش ر یتنموده و از ظرف سازی مدلو احتماالت،  یاضیاتانسان را با استفاده از دانش ر ی رفتار اجتماع یهایچیدگیاز پ ی بخش

 .یندباشند استفاده نمایتعارض م یکه دارا یو اجتماع یاسیس ی،مختلف اقتصاد  مسائلو روشمند  یقدق یلدر تحل

 سرفصل درس: 

  ی هایباز  یک،استراتژ  یزیرها در برنامهیباز  یهنسبت نظر  یم،تصم  یه ها با نظریباز  یهها، تفاوت نظریباز  یهو مفروضات نظر  یاساس  یممفاه .1
 یک استراتژ 

 دو نفره یهایباز سازیمدل .2
 یمی دو نفره با روش ترس یهایباز حل .3
 یکنچند باز یدارا یهایآن به باز یمو تعم یخط یزیردو نفره در قالب برنامه یهایو حل باز سازیمدل .4
 با اطالعات کامل  یستاا یهابازی .5
 با اطالعات کامل  یاپو یهابازی .6
 با اطالعات ناقص  یستاا یهابازی .7

 با اطالعات ناقص  یاپو یهابازی .8
 یدهعالمت یهایتعادل در باز ی، زندان  یها، معماعالمت یتماه ی،تکامل یهایباز ی،دهعالمت یهابازی .9

 یزنچانه یهایباز یراه حل نش برا  ی، زنچانه  یامدهایکننده پیینعوامل تع ی،زنچانه یهابازی .10
 شرکت در مناقصه و ...(  یده،خزر، شرکت در مزا  یای)مناقشه در هایباز یهبا نظر یواقع یهایس ک تحلیل .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براspss, liserel, amosمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 . سمتتهران:  . (و همکارانه  یاطالعات ناقص، تکامل یهایباز)آن  یها و کاربردهایباز یهنظر (.1391) قهرمان ی،عبدل .1
  وزیری. اردوان آصف   محمد مدرس و   ترجمه  .(جلد دوم)  ریزی ریاضی: برنامهیاتدر عمل  یقتحق  (.1381یبرمن )لجرالد  و    هیلیر، فردریک، .2

 نشر جوان تهران: 

3. Osborne, M. J. (2009). An Introduction to Game Theory, International Edition 

International Edition. Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  ها با نگرش تحقیق در عملیاتگیری گروهی و نظریه بازیتصمیم(. 1382اصغرپور، محمدجواد ) .1
 تهران. 

2. Tadelis, S. (2013). Game Theory: An Introduction. Princeton University Press. 
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 198کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 افزارهای تحقیق در عملیات کارگاه نرم

 : یسینام درس به انگل

Workshop on Operations Research Software 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

در مسائل  اتیدر عمل قیدانش تحق یریمربوطه جهت بکارگ یدر نرم افزارها  اتیدر عمل قیمسائل تحق یساز ادهیو پ سازیمدلبا  ییآشنا .1
 یواقع

 اتیدر عمل قیتحق یاصل ینرم افزارها یسیبا اصول برنامه نو ییآشنا .2
  ل ی، توابع هدف، تحلهاتیمحدود  رها،یمتغ  فیالزم در تعر  یها  یسیو کدنو  اتیدر عمل  قیتحق  یبا دستورات خاص نرم افزارها  ییآشنا .3

 نرم افزارها  نیدر ا  تیحساس
 مربوطه یوهایو ارائه سنار اتیدر عمل قیتحق ینرم افزارها  یهایخروج ریبا تفس ییآشنا .4
 یساز نهیدر حل مسائل به اتیدر عمل قیتحق ینرم افزارها ییکارا سهیمقا ییتوانا .5
 ات یدر عمل قیتحق یدر نرم افزارها هاآن ریو نحوه تفس یساز نهیبه یهامدل  یاقتصاد میبا مفاه ییآشنا .6

 شرح درس: 

مربوطه ارائه    یافزارهابا استفاده از نرم  یاتدر عمل  یقتحق  ی مسائل واقع  یلو تحل  یسازشود، مدلیارائه م   ی درس که به صورت کارگاه  یندر ا
  بسیار محاسبات    یلها به دلسازمان  یها و مسائل واقعها، پروژهنامهیانکه معموالً در پا  یاتدر عمل  یقتحق  ی شود. از آنجا که حل مسائل واقعیم

 یریدرس مهارت بکارگ  ین باشد لذا در ایم  ی حوزه علم  ینمتداول ا  یافزارهانرم  یریبکارگ  یازمندو ن  یستن  یرپذامکان  ی آن به صورت دست  ینسنگ
 . شودیارائه م ی مسائل واقع یلجهت تحل یاتدر عمل یقمرتبط با دانش تحق یافزارها نرم

 سرفصل درس: 

 رشته هستند؛  ینمسائل ا یلتحل یبرا یاتدر عمل یقتحق یافزارهاحل مسائل که مورد استفاده نرم  یهایتمالگور یمرور کل .1
 ها؛ توسعه آن یخچهسازنده و تار یهاشرکت ی،و صنعت یتجار ی،در سطوح دانشگاه یاتدر عمل یقمختلف تحق یافزارهانرم معرفی .2
 در آن  یسینوو برنامه یسیکدنو یو دستورها  WinQsbافزار نرم یطبا مح  آشنایی .3
 در آن یسینوو برنامه یسیکدنو یو دستورها Toraافزار نرم یطبا مح  آشنایی .4
 در آن یسینوو برنامه یسیکدنو یو دستورها  Lindoافزار نرم یطبا مح  آشنایی .5
  یسی نوو برنامه  یسیکدنو  یدستورها  یادگیریو    یاتدر عمل  یقتحق  یافزارهانرم  ترینیاز قو  یکی به عنوان    Lingoافزار  نرم  یط با مح   آشنایی .6

 در آن
 ینگودر ل یسینوافزار، برنامهها در نرمبخش داده یافزار، معرفها در نرممجموعه یمعرف ینگو،ل توابع  .7
 Lingoافزار و حمل و نقل با استفاده از نرم  یخط یصها، تخصداده  یپوشش یلتحل یمسائل کاربرد حل .8
در  یسینوو برنامه یسیکدنو  یو دستورها یاتدر عمل یقتحق یافزارها نرم ینتراز پرقدرت  یکیبه عنوان  Gamsافزار نرم  یطبا مح  آشنایی .9

 آن
 Gams افزارها با استفاده از نرمداده  یپوشش یلهمچون تحل یمسائل کاربرد حل .10
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 در آن  یسینوو برنامه یسیکدنو یو دستورها  Matlabافزار نرم یطبا مح  آشنایی .11
 Matlabافزار در نرم Optimizationبا جعبه ابزار  آشنایی .12
 Matlabافزار با استفاده از نرم یسازینهبه یمسائل کاربرد حل .13
 در آن یسینوو برنامه یسیکدنو یسی،نوفرمول  یو دستورها Excelافزار نرم یطبا مح  آشنایی .14
 با آن  یاضیر یزیرو حل مسائل برنامه Excelافزار در نرم Solverبا افزونه  آشنایی .15
 Excelافزار  دشاخصه با استفاده از نرمچن یریگیمبا نحوه حل مسائل تصم آشنایی .16

افزار  ( با استفاده از نرمISM, DEMATEL, COG.MAPبر قضاوت خبرگان )  یمبتن  یریگیمبا نحوه حل مسائل تصم  آشنایی .17
Excel 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو یمذکور برا یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 فارس  جیدانشگاه خلبوشهر:  .نگویافزار لبا نرم یسازنه یبه یهاحل مسئله . (1396) ی مغدانرضا خداکرم و  ،فردیمیسل .1
و    نینو  یفراابتکار  یهاتمیالگور.  ( 1396)  ی پورعمرانع یشفو مسعود  درخشان  نگار    و   ی پورعمرانع یشفمیالد  و    جواد،  انییرضا .2 )چندهدفه 

 . واحد مازندران  یسازمان انتشارات جهاد دانشگاه. مازندران: گام به گام در متلب( یسازاده یآن )پ یهدفه( و کاربردهاتک 
انشگاه . تهران:  DEA  یو برنامه مدلها  GAMSبا    ییآشنا.  (1390) یقاسممحسن واعظو    غالمرضا جهانشاهلوو    فرهادی،  لطف  زادهن یحس .3

 قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم

 یزدی. و محمد مدرس  یرگعس  یننسر ی، فراهان یرانی ترجمه رضا زنج  .ی خط یزیربرنامه : یاتدر عمل یقتحق (. 1380. )آل ینوا ینستون،و  .4
 . ترمه تهران: نشر

 .نورام ی. تهران: انتشارات دانشگاه پع یصنا یدر مهندس وتری(. کاربرد کامپ1389) گرانیو د درضا،یحم زدبخش،یا .5

 : یمنابع فرع 

 Matlab نرم افزار  Helpبخش  .1
 Lingo نرم افزار  Helpبخش  .2
 Excel نرم افزار  Helpبخش  .3



242 

 199کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 افزارهای اقتصادسنجی و آمار کارگاه نرم

 : یسینام درس به انگل

Workshop on Econometrics and Statistic Software 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 مربوطه یو آمار در نرم افزارها یاقتصادسنج  یمسائل واقع یساز ادهیو پ سازیمدلبا  ییآشنا .1
 و آمار  یاقتصادسنج  یبا دستورات خاص نرم افزارها ییآشنا .2
 ی آمار اتیقبول و رد فرض یپژوهش جیو ارائه نتا یاقتصادسنج  ینرم افزارها  یهایخروج ریبا تفس ییآشنا .3

 شرح درس: 

شود. از یمربوطه ارائه م یافزارهامسائل با استفاده از نرم  ینا یهاو داده  یمسائل واقع یلشود، تحلیارائه م یدرس که به صورت کارگاه یندر ا
شده، از   یآورجمع   یهاداده   یلو تحل  یهبوده لذا الزم است جهت تجز  یکم  یشناسدر حوزه روش  یریتی،مد  یقاتاز تحق  یعیآنجا که حجم وس

با    یادیکه ارتباط ز  یآمار و اقتصادسنج   یهامرتبط با حوزه  یافزارهانرم  یریدرس مهارت بکارگ  ین لذا در ا  . مربوطه استفاده نمود  یافزارها نرم
 . شودیهم دارند ارائه م

 سرفصل درس: 

 و آزمون فرض  یآمار یاتبه فرض یپژوهش یاتفرض یلتبد یو مرور کل یرهچند متغ یره،متغتک  یآمار یهاروش یمرور کل .1
 هاآن یبها و آزمون فرض ضرایونو انواع رگرس یاقتصادسنج  یهاروش یکل مرور .2
 ها؛ توسعه آن یخچهسازنده و تار یهاشرکت ی،و صنعت یتجار ی،مختلف آمار در سطوح دانشگاه یافزارهانرم معرفی .3
 ها؛توسعه آن یخچه سازنده و تار یهارکت ش ی،و صنعت  یتجار ی،در سطوح دانشگاه یمختلف اقتصادسنج  یافزارهانرم معرفی .4
 ها؛یخروج یرتفس ی،درجه معنادار  یلتحل یل،تحل یها، اجرانحوه ورود داده  یرها،متغ  یفتعر یو دستورها  Spssافزار نرم یطبا مح  آشنایی .5
درجه  یلتحل یل،تحل یاجرا یشات،آزما یها، نحوه طراحنحوه ورود داده  یرها،متغ  یفتعر  یو دستورها Minitabافزار نرم یطبا مح  آشنایی .6

 ها،ی خروج یرتفس ی،معنادار
  یل تحل یل،تحل یاجرا ی،ها، نحوه ساخت معادالت ساختارنحوه ورود داده  یرها،متغ یفتعر یو دستورها Lisrelافزار  نرم یطبا مح  آشنایی .7

 ها؛یخروج یرتفس ی،درجه معنادار 
  یل تحل  یل،تحل  یاجرا  ی،ها، نحوه ساخت معادالت ساختارنحوه ورود داده   یرها،متغ  یفتعر  یو دستورها  PLSافزار  نرم  یطبا مح   آشنایی .8

 ها؛یخروج یرتفس ی،درجه معنادار 
  یف تعر  یدستورها  یتا،معادالت همزمان، پانل د  ی،معادالت تک  ی، زمان  یسر  یهامدل  ین جهت تخم  Eviewsافزار  نرم  یطبا مح   آشنایی .9

 ها؛ یخروج یرتفس ی،درجه معنادار یلتحل یل،تحل یها، اجراد دادهنحوه ورو  یرها،متغ
 یدستورها   یتاو پانل د  یزمان  یهای سر  یلتحلو یهمناسب، تجز  یخط  یمعادالت ساختار  ینجهت تخم  Amosافزار  نرم  یطبا مح   آشنایی .10

 ها؛یخروج یرتفس ی،درجه معنادار  یلتحل یل،تحل یها، اجراه نحوه ورود داد یرها،متغ یفتعر
 ها؛یخروج یرتفس ی،درجه معنادار  یلتحل یل،تحل یها، اجرانحوه ورود داده  یرها،متغ یفتعر یو دستورها Stataافزار نرم یطبا مح  آشنایی .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو یمذکور برا یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

. تهران:  (یکم  یهاداده   یل)تحل  یمایشیپ  یقات در تحق  SPSSجامع کاربرد    یراهنما  (. 1388ی شالی )صفرو رضا    مکر  گتابی،  پوریب حب .1
 لویه، متفکران. 

  . تهران: SmartPLSافزار  : کاربرد نرم تیریدر مد   یساختار  -   یریمس  سازیمدل  .(1391)  یقنوات  یمهد  و   رسول غالمزاده  و   عادل،  آذر .2
 نگاه دانش

  ترجمه رسول غالمزاده و عادل آذر. تهران:   .(PLS - SEM)  یمربعات جزئ   نی: کمتریمعادالت ساختار  سازیمدل  . (1395)  افجوزف ،  ریه .3
 .نگاه دانش

 .انتشارات سمت . تهران:زرلیافزار لبا کاربرد نرم یمعادالت ساختار ی ابیمدل .(1384) یدرعلیح ،هومن .4
مقاالت   نیجهت تدو   SPSS, LISREL, AMOSبا    شرفتهی پ  یآمار  لیخوودآموز تحل.  (1393)  انیخرازاخوان  میمرو    اسری،  فردیسبحان .5

 . السالم()علیهمام صادق دانشگاه ا . تهران:ی سازمان قاتیو تحق ی، دکترارشدکارشناسی یهانامهانیپا ،یعلم
 .رانیچاپ و نشر ا رسانی اطالع سامانه تهران:  . AMOS 16.0 گام به گام آموزش. ( 1394) یعلی، عسگر .6
 .یشناسفرهنگتهران:  .Stata 12و  Eviews 8( همراه با کاربرد شرفتهی)پ یقتصادسنج . ا( 1393) یعلی، سور .7

 : یمنابع فرع 

مرجع   . ترجمه فرهاد خرمای و احمد ولیخانی. تهران:پالسو ام زرلیل موس،یبا کاربرد ا یدییتا یعامل لیتحل .(1395) یج یجرم، تیآلبرا .1
 علم

 . Lisrel،Minitab،PLS،SPSS،Eviews،Amos ،Stata یافزارهانرم  Helpبخش  .2
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 200کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 علوم و ریاضیات احصایی 

 : یسینام درس به انگل

Financial Mathematics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 مه یب یقراردادها یمحاسبات یهافرمولو  ی اضیبا روابط ر ییآشنا .1
 یامهیباکچوئرال( در محاسبات ) ییاحصاعلوم  یهامدلبا انواع  ییآشنا .2
 ی در حالت قطع یامهیببا نحوه محاسبات  ییآشنا .3

 ی در حالت تصادف یامهیببا نحوه محاسبات  ییآشنا .4

 شرح درس: 

  یابی و ارز  یرا مورد بررس  یمال  ی و بازارها  یمهموجود در صنعت ب  یهایسک زند تا ریم  یوندپ   یکدیگرو آمار را به    یاضیات( ریی)احصا  علم اکچوئرال
 مسائل  یلاست که به منظور تحل   یوترکامپ  یسینواقتصاد و برنامه  ی،آمار مال  یاضیات،احتمال، ر  یتئور  یرندهقرار دهد. دانش اکچوئرال در برگ

 ی،عمر و مستمر  مهیبحق   سبهمحا  ی شود. از آنجا که برایاستفاده م یگذاریهو سرما  ی عموم   یمهب ی،حقوق بازنشستگ  یا  یعمر، مقرر  یمه ب  ، یمال
 یینتع همربوط ب یاضیر یهایک تکن ینو همچن یرمو نرخ مرگ ینیبیششده محاسبه گردد، پ یمههر ب یبرا یندهاحتمال وقوع حادثه در آ یستیبا

 از ملزومات علم اکچوئرال است.  ی،آت یرارزش حال مقاد

 سرفصل درس: 

 (یو تصادف ی )قطع هاو انواع مدل یفاکچوئرال، تعار یمبان .1
 (یایمه ب یدر قراردادها یو تساو  یبسندگ ی،گذاریهو سرما  یمال  ینتأم یه،اول یفتعار) یمهو ب یسکر مقدمات .2

 یهااکچوئرال، نرخ  یهایارزها و همارزش  یل،بهره و تنز  یهانرخ  یل،توابع تنز  ی،وجوه نقد  یان)جر  یایهپا  یمربوط به مدل قطع  ریاضیات .3
 ( یبازده داخل

 اصطالحات استاندارد( ی،به زندگ  یدام یه،اول یفبر احتماالت )تعار یآن مبتن یفتعر یاضیها و روابط رعمر و فرمول جدول .4
 ( یری)تأخ دارمدت یهای ضمانت شده، مستمر یهابقا و بهره، پرداخت  یلتابع تنز ی،مستمر یهایمهتمام عمر )محاسبه حق ب مستمرهای .5
عمر و    یمهب  یهاغرامت   یب)ترک  یبیترک  یسودها  یاضیعمر، روابط ر  یمهب  یبرا  یمهمحاسبه حق ب  یاضیعمر و انواع آن، روابط ر  بیمه .6

 (تمام عمر یمستمر یهایه سرما
 اندازپس  -یسکر یزهتج  ی،ها، روابط بازگشتیره ذخ یعموم یالگو ی،و مستمر یمهب یهایرهذخ یاضیر روابط .7
 (از سال یها در کسردر حالت انجام پرداخت  ینقد یهایانجر ی)بررس یکسر یهانزما مدت .8
قابل پرداخت   یهایمهب  یر،مو مرگ  یانرخ لحظه  یوسته،تمام عمر پ  یهایمستمر  یاضیروابط ر  یل،تنز  یانرخ لحظه  یوسته،پ   یهاپرداخت  .9

 در لحظه فوت
 ها،یره ذخ یبرا یفرانسیلمعادالت د یوسته،در حالت پ یمستمر -یمهب ی عموم رابطه .10
 هادر فرمول ییرو تغ  یانتخاب یرمو در حالت مرگ یاضیر محسبات .11
 چندگانه  یهایعهضا یهعمر چندگانه و نظر قراردادهای .12
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 ی و مستمر یمهبه ب یاحتمال یکردرو  ی،ایمهمحاسبات ب یتصادف یهابر مدل مروری .13
 یدر حالت تصادف ی به زندگ یدام ی،بقا و زمان شکست، جدول عمر تصادف توزیع  .14
 هایمهبه حق ب یتصادف یکردرو  یر،به ذخا یتصادف یکردرو  یمه،ب یهبه سرما یتصادف رویکرد .15
 یوسته در حالت گسسته و پ یهثابت بودن سرما یطدر شرا یایمه ب یقراردادها یانسوار محاسبه .16
 آن یآمار یهایع زمان شکست و توز حداقل .17
 یورشکستگ یهامرکب و مدل یهایع مخاطره، توز نظریه .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است. یافزار اکسل ضروربا نرم ینمونه واقع یکدرس انجام پروژه در  یندر احات: یتوض

 : یمنابع اصل

  ی جمهور  یمرکز  مهی. تهران: بیو محمد عباس  یحاتم  دیحم  ، یشمیکل  یمهدو   ریعمر. ترجمه غد  مهیب  اتیاضی(. ر1390هنس )  وگربر،ی .1
 .مهیپژوهشکده ب ران،یا یاسالم

  یداصفهانی. س  ینحس یدس   ی،آباداسفندزهرا شمس  یداصفهانی،س یرمهدیترجمه م  .اکچوئرال  یاضیاتر  یمبان(.  1392)  یویداس. د  پرومیسلو .2
 .یمهپژوهشکده بتهران: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

3.  .Promislow, S. D. (2010). Fundamentals of Actuarial Mathematics. 2nd Edition. Wiley 

 : یمنابع فرع 

1. Dickson, D. C. M. &, Hardy, M. R. & Waters, H. R. (2013). Actuarial Mathematics for Life 

Contingent Risks. Cambridge University Press. 
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 201کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 سازی قضاوت خبرگان مدل

 : یسینام درس به انگل

Modelling the Experts judgeship 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 درس:اهداف 

 سخت اتیدر عمل قینرم و نسبت آن با تحق اتیدر عمل قیبا حوزه تحق ییآشنا .1
 بر نظرات خبرگان یمبتن یریگ میبا مسائل تصم ییآشنا .2
 یبر جدول توافق یمبتن یریگ میو واگرا و ساخت مدل تصم یستمیتفکر س آموزش .3

 ق یو تناسب با موضوع تحق هافرض   شیبر پ ینرم مبتن اتیدر عمل قیمختلف تحق یهاروش انیم زیتما ییتوانا .4

 شرح درس: 

که    یطی شرا  ینرم برا  یاتدر عمل  یقمتنوع تحق  یهاخواهد کرد. روش  یدا پ   یشافزا  یریگیمتصم  یتتر باشد، اهمیچیدهما پ یرامونپ  یطهر چقدر مح 
 ی ها و الگوهااز مدل یریتیمد یقاتاز تحق یاریرود؛ در بسیبه کار م یستن سازیمدل قابل  یاضیر یهامسئله خوش ساختار نبوده و در قالب مدل 

بر روابط    یکه مبتن  یقاتتحق  ینمعنا که در ا  ینپردازد؛ به ایبه تالش م  یبا هدف تجسس  یشترلزوماً استفاده نشده و و محقق ب  یاضیساختارمند ر 
آن    یارتباط از ملزومات اصل  ین چند معلول و سنجش شدت ا  یا  یکقابل  مستقل به عنوان علل در م  یرهایمتغ  ییشناساو    بوده  ی علت و معلول

 یکبهبود    یاثر در رفع  ؤمل مکند، محقق در تالش است به عوایم  یانآن را ب  یلیتحل  یهاروش  یزدرس ن  ینکه ا  یقاتنوع تحق  ینباشد؛ در ایم
 . باشدیم یقتحق سازیمدل در  مؤثرآشنا هستند  یزمسئله ن یو فرهنگ یطیمح  یهاینهقضاوت خبرگان که با زم یر،مس ینمشکل برسد و در ا

 سرفصل درس: 

 آن یهاانواع مدل ینرم و معرف یاتدر عمل یقتحق یاساس یممفاه .1
 از قضاوت خبرگان یاساس یهایدهو استخراج ا  یو ساخت مدل مفهوم یپردازیده ا  فرایند .2
 به مسائل بد قلق و آشفته یدهساخت فرایندو  یستمیبر تفکر س یامقدمه .3
آثار و    یشپا  فرایند  یامد،نگاشت پ  ی،اجتماع  یهاشبکه  یلتحل  ی،علّ  ینمودارها  یقو بدون ساختار از طر  یچیدهپ  یتموقع  یلو تحل  تشریح .4

 یک مفروضات استراتژ یسازآزمون و مکشوف
 نرم یهایستم س یشناسروش .5
 یو فاز ی( در حالت قطعISM) یریتفس یساختار سازیمدل روش .6
 ی و فاز یدر حالت قطع یمتلد روش .7
 یو فاز یدر حالت قطع ینگاشت شناخت روش .8
 یت اهم -و نمودار عملکرد یوسنار یلتحل یهاروش .9

 آن  یکم یهایلو تحل یریگی رأ یهایستم با س آشنایی .10
 ی بندبا استفاده از رتبه  یریگی رأ سیستم .11
 آن یهافرض یشو اصول و پ ی انتخاب و تابع انتخاب اجتماع نظریه .12
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  یژه، تابع بردار و   یفرد،تابع کوک و س  ی، ن   یمهمچون تابع کندرست، تابع بردا، تابع نانسون، تابع دادسون، تابع ک  یتوابع اجتماع  ی برخ  بررسی .13
 برن، تابع کپلند، یشتابع برناردو، تابع ف

 آن یهافرضیشو اصول و پ  یرفاه اجتماع تابع  .14
 و گودمن،  یتز، تابع مارکوB&Cتابع   ی،تک کوهان یحاتترج یبرا یتتابع اکثر یتوابع رفاه اجتماع یبرخ بررسی .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو یبرا یمطالعه مورد یکدر  یاتدر عمل یقنرم تحق یهااز مدل یکی یدرس و اجرا ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

1. Checkland, Peter, and Jim Scholes (1990). Soft Systems Methodology. New York: John Wiley 

& Sons, Inc. 

2. Checkland, Peter, and John Poulter (2006). Learning for Action: A Ahort Definitive Account 

of Soft Systems Methodology and its use for Practitioner, Teachers, and Students. Chichester, 

UK: Wiley. 

 .یصنعت تیریسازمان مد تهران: .مسئله( یساختارده  یکردهاینرم )رو  اتیدر عمل قیتحق. (1395) ی فرزانه خسروان و  عادل آذر، .3

مبان  ییآشنا  . (1391زاده )  نیفر، محمدرضا مهرگان، مهناز حس  ی سیرئ  ار یکام  ،یمترجم محمدرضا اخوان انور  کل،یما،  دیپ .4 در    قیتحق  ی با 
. زاده  نیمهناز حس  و   فر، محمدرضا مهرگان  یسیرئ  اریکام  ،یمحمدرضا اخوان انور. ترجمه  و عمل  یتئور  هاستم ی س  سازیمدلنرم    اتیعمل

 . نشر افکار تهران:

 : یمنابع فرع 

. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه یاتدر عمل  یقها با نگرش تحقیباز  یهو نظر  یگروه  یریگیمتصم  (.1382)  محمدجواد  ،اصغرپور .1
 تهران. 
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 202کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی  بسته »علوم تصمیم«  

 : ینام درس به فارس

 گیری مبانی نظری و فلسفی تصمیم

 : یسینام درس به انگل

Theoretical and Philosophical Fundation in 

Decision-Making 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 یریگ م یو تصم میتصم یمعرفت شناخت یبا مبان ییآشنا .1
 آن نیادیو اصول بن  یو مبان میتصم یبا تئور ییآشنا .2
 یریگ میو مراحل تصم یریگ میتصم یهاسبک  شناخت .3
 یریگ میتصم یهااز نگاه نقادانه به مدل یتوان نقد و برخوردار جادیا .4

 شرح درس: 

دهند.  یم یلرا تشک یساختار فکر یربنایوجود دارند که ز یهاول یهاها و داده فرضیشپ یا،از اصول، قضا یتعداد یو فلسف یفکر یینها یلدر تحل
و    یفکر  ی مبان  ینشناخت ا  یژگیو   نیترمهمشود.  یم   یبحث و بررس   یریگیمعلم تصم  ی و اساس  یهاول  یهاو گزاره  یادیندرس اصول بن  یندر ا
  ی درس ضمن مرور مبان ین اند. در اداشته یملوم تصمع  ینها و تفکرات محققیشهبر تمام اند ی مبان یناست که ا ی و قدرت یتشناخت حاکم فی،فلس

و مدل    یشناختروان  یهایژگیو   ینها( و همچنیباز  یمشابه )همچون تئور  یهایبا تئور  یم تصم  یتئور  یسهمقا  یری،گیمتصم  یشناختمعرفت
 شود. یم  یبحث و بررس یریگیم در تصم یذهن

 سرفصل درس: 

ظرف ذهن،    یاساختار    ی، و اصول عمل  یها(، اصول نظریوم )آگزیه  اصول اول  یادین،اصول بن  ی،و فلسف  یفکر  ی مبان   یهاول  یفو تعار  یممفاه .1
 یری گیم تصم یپردازیه ذهن، کاربرد اصول در نظر یهنظر

 یری گیممختلف تصم یکردهایرو  یری،گیم مراحل تصم یری،گیمتصم یتماه یری،گیمتصم یمو مفاه تعاریف .2

 یریگیم در تصم یشناخت فرایندهای .3
 یریگیمروند تصم انواع، سطوح، اجزا و ابعاد، .4
 ( یو آن یوابستگ ی،شهود یی،عقال یریگیم )سبک تصمیری گیم تصم یهاسبک  یری،گیم تصم راهبردهای .5
 مورد انتظار یتمطلوب ی)نمود( و تئور اکتشاف ی)طرحواره(، تئور شما یاسناد، تئور یتئور یقی،تطب  یریگتصمیم .6
 ( و ... یتتعهد، تأثر قطع ی،سازگار یتئور ی،شناخت ی)ناهنجار یریگیم در تصم یزشانگ یجادا یهاتئوری  .7
 پردازش اطالعات و ...(  یتئور یچیدگی،پ یینمامدل درست یری،ابهام، عدم مشاهده سوگ یرتفکر )تأث فرایند .8
 مندانه(تأ)رفتار جر یریگیمآن بر تصم یراتابعاد آن و تأثو  ییگراکمال یهایژگیو   یبررس  یی،گراکمال ینظر مبانی .9

 ی فرد یریگیم تصم فرایند .10
 یگروه یریگیم تصم فرایند .11
 یادگیرنده  یهادر سازمان یریگیم تصم فرایند .12

 مورد انتظار، یتمدل مطلوب ی،رفتار یریگیمتصم یی،عقال یریگتصمیم .13
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 ی شناختدر حالت تنش روان یریگیمدر بحران و تصم یریگتصمیم .14
 ی چندوجه  یشهود یریگیمآن، تصم یشناختمعرفت یو مبان یشهود یریگتصمیم .15
 آن  یشناختمعرفت یو مبان یحس ساز تئوری .16
 هابر ارزش یمبتن یریگیمو رفتار تصم یمتصم ینهزم  .17
 یریگیم و آفات تصم یریگیمتصم یبانیپشت  یهانظام .18
 یآمار یاتآزمون فرض ینظر مبانی .19

 در آزمون فرض یآمار یانواع خطاها ینو تب یآمار یاترد فرض یا ییدنقادانه به تأ نگاه .20

 اسالم  یهابر آموزه یمبتن یی رشنال و انتخاب عقال یریگیتصم کردینقد رو  .21
 اسالم  یهابر آموزه  یمبتن کیکالس  یریگ میتصم یهایتئور نقد .22
 اسالم  یهابر آموزه  یمبتن یریگ میتصم نینو یهایتئور ینقد .23
 در اسالم  یشهود یریگ میتصم ی مبان یواکاور .24
 نگاه اسالم به ارزش نییتب .25
 حکمت مدار یریگ میاخالق مدار و تصم یریگ میتصم یمبان نییتب .26

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

  ✓  
  

 منابع اصلی: 

 . ینشر ن. تهران: افشار میترجمه ابراه. یریگ میبر علم تصم یدرآمد(. 1396) مارچ؛ مزیج .1
 .ینشر دانشگاه  . تهران:اتیدر عمل قیتحق ینظر ی مبان. (1396) زادهنیمهناز حسو   محمدرضا ،مهرگان .2
 . سمت. تهران: یاسالم یهاآموزه  یبر مبنا تیریدر مد یریگ میتصم. (1395محسن ) ،یمنطق .3
 . السالم( )علیهصادق انتشارات دانشگاه امام  . تهران: یاسالم تیریآغاز در مد یهانقطه. (1394آذر ) ی جوانعلو مرتضی  رضایعل ان،یساز تیچ .4

5. Simon, Herbert A. (1947). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes 

in Administrative Organizations. New York: Simon & Schuster Inc, The Free Press. 

6. Peterson, Martin (2009). An Introduction to Decision Theory. New York: Cambridge 

University Press. 

7. Parmigiani, Giovanni, and Lurdes Inoue (2009). Decision Theory: Principles and Approaches. 

United Kingdom: John Wiley & Sons. 

 : یمنابع فرع 

1. Dawes, R. M. (1998) Rational Choice in an Uncertain World. Harcourt Brace College 

Publishers . 
2. Sen, A. (1997). Maximization and the Act of Choice. Econometrica, vol. 65, no. 4, pp. 745-
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 203کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی  بسته »علوم تصمیم«  

 : ینام درس به فارس

 گیری اسالم و تصمیم

 : یسینام درس به انگل

Islam and Decision-Making 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 ی ریگ میتصم یبا حوزه معرفت شناس ییآشنا .1
 ی در منابع اسالم یریگ میبا مفهوم و فرایند تصم ییآشنا .2
 ی ریگ میبودن تصم یاسالم یهامؤلفه شناخت .3

 یریگ میدر مقوله تصم السالم()علیهم نیمعصوم رهیس شناخت .4
 یدر متون اسالم یریگ میمرتبط با تصم یهابا گزاره ییآشنا .5
 ارزش مدار یریگ میتصم یهابا سبک  ییآشنا .6

 شرح درس: 

از   یکیبه عنوان    یریگیماست. تصم  یمعارف و احکام  یدارا  ی،و رفتار  یپندار  یهاینه مکتب جامع االطراف در عموم زم  یکاسالم، به عنوان  
  ی درس با غور در منابع غن  ینباشد؛ در ایم  السالم()علیهم  ینمعصوم  یرهو س   یاشارات فراوان در متون اسالم  یدارا   یزن  یریت رشته مد  یاصل  یممفاه

 یاسالم  یارهایها و معلفهؤو قضاوت، م  یریگیم نظر اسالم در خصوص تصم  یشود و ضمن بحث و بررسیم  یواکاو   یریگیممتص  ولهمق  ی،اسالم
 . شودیارائه م یمانهمدار و حکارزش  یریگیمتصم یهاشده و سبک  یینتب یریگیمبودن تصم

 سرفصل درس: 

 یریگیمتصم یو فلسف یفکر ی مبان یهاول یفو تعار یممفاه .1
 یری گیممرتبط با حوزه تصم یاتو روا یاتآ مرور .2
 یاسالم یهابر آموزه یمبتن یریگیمدر تصم یرامور و مذمت سوء تدب یرتدب اهمیت .3
 ینیاز منظر متون د یریگیممشورت، عزم و اراده، ثبات قدم در تصم یممفاه بررسی .4
 یریگیمدر تصم یتو قاطع یدارینظم، توکل، ثبات قدم، پا یممفاه تبیین .5
 ی اسالم یکردبا رو  یراهبرد یریگتصمیم .6
 یمانه حک یریگیمتصم الگوی .7
 (ی)افق جهان موعودگرا یریگیمتصم الگوی .8

 گرایف تکل یریگیمتصم الگوی .9
 یی عقال -یاله یریگیمتصم الگوی .10
 یری گیمدر حوزه تصم السالم( )علیهمین معصوم یرهس مطالعه .11
 ، غزوه فتح مکه و ...( اعظم )ص( )غزوه خندق یامبرپ  یراهبرد تصمیمات .12
 به کوفه و ...(  ینهدارالخالفه از مد ییرتغ ین،)جنگ صف السالم()علیه نیرالمؤمنیام  یراهبرد تصمیمات .13
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،  السالم()علیه  نیامام حس  یام، قالسالم()علیه  ، صلح امام حسنالسالم()علیه  امام رضا  یتعهدیوال  یرش)پذ  السالم()علیهمائمه    یرسا  یراهبرد  یماتتصم  بررسی .14
 و ...(   السالم()علیهامام صادق  یامعدم ق

 (ی، مقام معظم رهبراهلل()رحمهینی امام خم یرازی،ش یرزای)م اسالم یعلما یریگیمتصم الگوی .15

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . سمت. تهران: یاسالم یهاآموزه  یبر مبنا تیریدر مد یریگ میتصم. (1395محسن )، یمنطق .1

 . ( السالملیه)ع انتشارات دانشگاه امام صادقتهران:  .گراموعود یراهبرد یریگیمتصم (.1388) غالمرضا ی،گودرز .2
امام صادق تهران:    .(یعهش  یموعودگرا  یکرد: رو ی)مطالعه مورد  یکاستراتژ  یریگیمتصم  (.1386)  غالمرضا  گودرزی، .3 دانشگاه    انتشارات 

 . (السالم لیه)ع
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rajhi banking and investment corp. riyadh - saudi arabia. 

6. Sen, A. (1985). Rationality and Uncertainty. Theory and Decision, vol. 18, pp. 109-127. 

7. Sen, A. (1988). On Ethics and Economics. Blackwell Publishers. 
8. Sen, A. (1997). Maximization and the Act of Choice. Econometrica, vol. 65, no. 4, pp. 745-
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 : یمنابع فرع 

 مهر نیآذر . تهران: یاسالم تیریمد دیکل ،یریگمیتصم .(1391) انینجف یمهد -1 .1
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 204کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی »علوم تصمیم«  هبست   

 : ینام درس به فارس

 گیری سمینار مباحث نوین در تصمیم

 : یسینام درس به انگل

New Discussions in Decision-Making 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

   : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 اتیدر عمل قیو تحق یریگ میتصم نیحل نو یهاتمیالگورو  هامدلبا  ییآشنا .1
 ( NP-Hardدر حل مسائل سخت ) یتمی الگور یهاشرفت یپبا  ییآشنا .2
 اره یچندمع یریگ میحل تصم یهاروشو  سازیمدلبا تحوالت  ییآشنا .3

 شرح درس: 

برجسته و   یداسات  یدر قالب سخنران  یسازینهو به  یریگیم تصم  یهایتمها و الگورمدل   ینهدر زم  یراخ   یهایشرفت و پ  یندرس، مباحث نو  یندر ا
  ی هاو توسعه روش  یاتدر عمل  یقسخت و نرم تحق  یهامتعدد در توسعه روش  یهایشرفت شود. پیم   یبحث و بررس   یانارائه دانشجو  ینهمچن

  یی کارا  یکه دارا  یافتهو توسعه   یدجد یو فراابتکار  یابتکار  یهایتم شود. الگوری درس ارائه م  یندر ا   یریگیم حل بهتر مسائل تصم ایبر  یبیترک
 .دهدیرا به خود اختصاص م ینارهااز سم ی بخش یز هستند ن یسازینه در حل مسائل به یوترزمان پردازش کامپ یثاز ح یبهتر

 سرفصل درس: 

 هاتطور آن یرها و سمدل یبند ها، طبقهحل آن یهاو روش یسازینهو به یریگیمتصم یهامرور مدل .1
 یات در عمل یقحل مسائل سخت تحق یهایتمالگور ها و مدل  یشرفتپ یرس تبیین .2
 یاتدر عمل یقحل مسائل نرم تحق یهایتمها و الگورمدل  یشرفتپ یرس تبیین .3
 NP-Hardها در حل مسائل آن  یگاهو جا یو فراابتکار یابتکار یهایتم الگور تبیین .4
 Optics Inspired Optimization،League Championship  یتم)الگورید  جد   یفراابتکار  یهایتم الگور   تشریح .5

Algorithm ،Grouping Evolution strategies ... و ) 
 ی مصنوع یعصب یهادر شبکه  یسازینهو به یفراابتکار  یهایک تکن  بکارگیری .6
 یر گیمتصم یبانپشت یستمس  یکخبره در  یهایستمو س  یمصنوع یشبکه عصب ترکیب .7
 یفاز یطتحت شرا یریگیم مسائل تصم تشریح .8
 یتابع فاز یسازی در فاز یراخ یهایشرفت پ تبیین .9

 یری گیمحل مسائل سخت تصم یبیترک یهاروش .10

 یاتدر عمل یقحل مسائل نرم تحق یبیترک یهاروش .11
 مربوطه یافزارهادر نرم  یافتهتوسعه  یهایتم الگور یسیکدنو تشریح .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 .است یالزام  یاندانشجو یمربوطه برا یانجام پروژه با نرم افزارهاحات: یتوض

 : یمنابع اصل
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Informal History. New York: Kluwer Academic Publishers. 

4. What is Management Science? Archived  14  September 2008  at the Wayback Machine. 

Lancaster University, 2008. Retrieved 5  June 2008. 

5.  Merigó, José M & Yang, Jian-Bo (2017). A bibliometric analysis of operations research and 

management science. Omega, International Journal of Management Science. 73: 37-48. 

6. The OR Society". Orsoc.org.uk. Archived from the original on  24  April 2006. Retrieved 13 

November 2011. 

7.  The Society for Modeling & Simulation International. "JDMS". Scs.org. Retrieved 13  
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 : یمنابع فرع 
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 « ی پیچیدهها»مدیریت سیستم   ه( بست5

باشد. به همین  سیستم و مفاهیم مرتبط با آن می  همدیریت، کلیدواژ  هها و مفاهیم در رشت ترین آموزهدانیم، یکی از مهمطور که میهمان
ها  ارها و سیاستهای مرتبط، ابز ، تکنیکسازیمدلها، ها، نظریههدف این بسته، آشنایی دقیق دانشجویان با مفاهیم، تعاریف، تئوری  ،منظور 

 . است  گذاری مناسب در این راستاآن برای اتخاذ تصمیم و سیاست سازیمدلهای انسانی، اجتماعی، و ویژه سیستمبهحول مفهوم سیستم، 

 

 
  

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 مانا یهاستمیو س یسازمان کیبرنت یسا 207

 - 32 2 ک یبرنتیسا علم 208

 - 32 2 ستم یس هاییی ایپو 209

 ستم یسهای یی ایپو 32 2 شرفته یپ ستم یس یهایی ایپو 210

 - 32 2 ی اجتماع یهاشبکه  لیتحل 211

 ی اجتماعی هاشبکه تحلیل  32 2 شرفته یپ یاجتماع یهاشبکه  لیتحل 212

 - 32 2 انیبنعامل یسازمدل 213

 بنیانی عاملسازمدل 32 2 شرفته یپ انیبنعامل یسازمدل 214

 - 32 2 ستم یس تیریدر مد نینو مسائل 215

 - 32 2 یستمیس یهایشناسروش 216

 - 32 2 نرم اتیدر عمل قیتحق 217

 - 32 2 یستمی س یهاهینظر 218

 - 32 2 یاجتماع یهاستم یس یطراح 219

 ی اجتماعیهاستم یسطراحی  32 2 شرفته یپ یاجتماع یهاستم یس یطراح 220

 - 32 2 و مطالعات گذار  هاستم یس ینوآور 221

 و مطالعات گذار  هاستم یسنوآوری  32 2 یگذارپژوه 222

 - 32 2 در اسالم  ییگراکل 223

 - 32 2 هاستم یس تیریدر مد یمطالعات اسالم یشناسروش ناریسم 224

 - 32 2 یستمیو تفکر س نید 225

 - 32 2 هاستمیس رانیمد یبرا یسینوبرنامه 226

 - 32 1 ده یچ یپ یهاستم یس تیریدر مد مطالعه 227

 - 32 1 ده یچ یپ یهاستم ی س تیریدر مد پژوهش 228

  704 42 جمع 
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 207کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های مانا سایبرنتیک سازمانی و سیستم

 : یسینام درس به انگل

Organizational Cybernetics and Viable Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 علم سایبرنتیک  با ییآشنا .1

 مانا یهاستم یسآشنایی با مدل  .2

 سایبرنتیک در عمل  یاربردهاکبا  ییآشنا .3

 اجتماعی یهاستمیسدر سازمان و  کسب توانایی نسبی جهت استفاده از سایبرنتیک .4

 شرح درس: 

، مهندسی، روانشناسی، و  یشناسستیزمختلفی چون    یهاحوزهآن در    که کاربردهای  شودیماز سایبرنتیک به عنوان علم کنترل و ارتباطات یاد  
آن همچنین کاربردهای این علم  یاه یپایم علم سایبرنتیک، مفاه . در این درس ضمن ارائه تاریخچه و خاستگاهشودیمعلوم اجتماعی بسیار دیده 

در قالب تمرینها و تحقیقات کاربردی به   رودیم . در این درس از دانشجویان انتظار ردیگیمدر شناخت و طراحی سازمان مورد بحث و بررسی قرار 
 توانمندی نسبی در استفاده از مفاهیم این علم در حوزه مدیریت و سازمان دست پیدا کنند.

 سرفصل درس: 

 علم سایبرنتیک تاریخچه و خاستگاه  .1
 سایبرنتیک  یاه یپامفاهیم  .2

 های کاربردی سایبرنتیک ه حوز  .3
 نتیک سازمانییبرسا .4

 شناخت و طراحی سازمانها  .5
 مانا  یهاستم یس سازیمدل .6
 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط  .7
 همپارچگی تیمی  .8
 سایبرنتیک با توجه به معارف اسالمی نظریمبانی  بررسی .9

 مانا  یهاستم ی س سازیمدلبررسی مطالعات موردی در حوزه  .10

 در مسائل سازمانی  مانا یهاستم ی س سازیمدلاستفاده از پروژه  .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  به تشخیص استاد ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل
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 : یمنابع فرع 
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 208کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم ت یر یو مد یمعارف اسالم وستهیپ ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 علم سایبرنتیک 

 : یسیدرس به انگلنام 

Cybernetics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 علم سایبرنتیک نظری سیر تطور  با ییآشنا .1

 و همپارچگی تیمی  مانا یهاستم یسبا مدل  تفصیلی آشنایی .2

 قلمروی کاربردی سایبرنتیک با  ییآشنا .3

 اجتماعی یهاستم یسسایبرنتیک در سازمان و استفاده از علم  کسب مهارت در .4

 آن مبتنی بر معارف اسالمی یهامدلتحلیل و بررسی انتقادی علم سایبرنتیک و  .5

 شرح درس: 

مختلفی چون زیست شناسی، مهندسی، روانشناسی،   یهاحوزهکه کاربردهای آن در  شودیماز سایبرنتیک به عنوان علم کنترل و ارتباطات یاد 
. در این درس ضمن تحلیل انتقادی مبانی و مفاهیم علم سایبرنتیک و سیرتطور آن، کاربردهای این علم و  شودیمو علوم اجتماعی بسیار دیده 

. در این ردیگیم رد بحث و بررسی قرار  علوم اجتماعی مو  یهاحوزه مانا در طراحی سازمانی همچنین سایر    یهاستمیسمدلهای آن نظیر مدل  
ضمن نقد و تحلیل مفاهیم علم سایبرنتیک مبتنی بر معارف اسالمی و تالش برای گشودن رهیافتهای جدید   رودیمدرس از دانشجویان انتظار 

 در این حوزه بتوانند از ابزارهای طراحی شده برای بررسی و حل مسائل بومی استفاده نمایند. بومی 

 سرفصل درس: 

 یبرنتیک تطور علم سا یرس .1
 (بئرنظیر نوربرت وینر و استفور  یافراد ( یبرنتیکعلم سا متفکرین یهاشه یاند .2
 یبرنتیک سا یفلسف مبانی .3
 یبرنتیک سا یاه یپا مفاهیم .4
 و فراتر ازآن درجه دوم سایبرنتیک .5

 یسازمان سابیرنتیک .6
 یاست و س سایبرنتیک .7
 یطی مح  یستو مسائل ز سایبرنتیک .8
 یمیت و همپارچگی  مانا یهاستم یس سازیمدل .9

 هاروش یرمانا با سا یهاستم ی س ترکیب .10
 یبرنتیک در حوزه سا یمورد مطالعات .11
 مرتبط  یبا نرم افزارها آشنایی .12
 یبرنتیک علم سا ینظر یدجد یهاحوزه  .13

 نقد مبانی فلسفی سایبرنتیک با توجه به معارف اسالمی .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Ashby, W. R. (1961). An introduction to cybernetics. Chapman & Hall Ltd. 

2. Beer, S (1972). Brain Of The Firm, Allen Lane, The Penguin Press, London . 

3. Beer, S (1981). Brain of the Firm. 2nd Edition (much extended), John Wiley, London and 

New York. 

4. Beer, S (1988).The Heart of Enterprise, John Wiley, London and New York. 

5. Beer, S (1994). Beyond Dispute: The Invention of Team Syntegrity; John Wiley, Chichester. 

6. Jose, P. R. (2012). Design and diagnosis for sustainable organizations: the viable system 

method. Springer Science & Business Media. 

7. Espejo, R., & Reyes, A. (2011). Organizational systems: Managing complexity with the 

viable system model. Springer Science & Business Media. 

 : یمنابع فرع 

1. Novikov, D. A. (2015). Cybernetics: From past to future (Vol. 47). Springer. 

2. Medina, E. (2011). Cybernetic revolutionaries: Technology and politics in Allende's Chile. 

Mit Press. 

3. Werner, L. C. (Ed.). (2017). Cybernetics: state of the art (Vol. 1). Universitätsverlag der TU 

Berlin. 

4. Medina, E. (2011). Cybernetic revolutionaries: Technology and politics in Allende's Chile. 

Mit Press. 
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 209کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 سیستم های پویایی

 : یسینام درس به انگل

System Dynamics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رفتار و عملکرد پیچیده آنها و  کسب و کار یهاستم یسساختار  رابطه میان درک .1
 و جریان و حالتعلی معلولی  یهامدل توانایی طراحی .2

 افزارهای مرتبطتوانایی نسبی در فرموله بندی روابط علی و شبیه سازی مدل با استفاده از نرم  .3

 دار مسئلهبرای بهبود وضعیت  سیاستی متناسبی یهابستهتوانایی نسبی ارائه  .4

 شرح درس: 

و  یبه جهان عم  یکنواختیت و اقتصاد، جهان ما را از حالت  ی، جمعیع در تکنولوژیرات سرییر است. تغییثابت عصر مدرن، تغ  نیتربزرگ ق 
روبرو کرده است. نکته مهم آن است   یما را با چالش جد یسنت یباورها یو حت هات یفعالنهادها، رات یین تغیل کرده است. همه ایپرمحتوا تبد

چالش   .کندیمک مشکل، آن را بدتر یحل  یما برا یهاتالششتر اوقات یو ب شودیمجاد یانسانها ا یرات خواه ناخواه از سویین تغیشتر ایکه ب
را درک و   یدگیچ یم که اوالً پیبرس ییهافرایندع به ابزارها و یرات سرییتغ از ی دانیجامع در م ینگاهن است که چگونه با ی، این جهانیما در چن

سیستم معرفی    یهاییایپودر این درس ابزار    م.ییت نمایستم هدایرات را در سییز تغیت نیم و در نهایکن  ی طراح  یبهتر  یاتیعمل  یهااست یس
  ی هاتیقابلو با استفاده از    کندیمدا  ینفوذ پ  هایدگیچ یپر به درون  یچون تأخ  یمیو مفاه  یمعلولیعلبازخور    یهاحلقه با استفاده از  که    شودیم
  ی هااهرمن(، با توسل به  ییکارکرد تب)  یاقتصادو    ی ، اجتماعیفن  ی هاستمیس  ی ر خطیش ساختار روابط غی، پس از نمایسازهیشبو    یاانهیرا

حل تمارین    بهبخشی از زمان این درس    (.یوسازیو سنار  یگذاراست یسکارکرد  آورد )یم به ارمغان    هاستم یس  یبرار و بهبود را  یی، تغیواقع
 اختصاص داده خواهد شد. سیستم  یهایی ایپوپیچیده با استفاده از  مسئلهیک  سازیمدلمرتبط و بررسی 

 سرفصل درس: 

 پیچیده  یهاستم یسیادگیری در و درباره  .1

 پیچیده  یهاستم یس سازیمدل یهاروشو  سازیمدلتفکر  .2

 مختلف  یهاحوزه در  سیستم یهایی ایپومعرفی کاربردهای  .3
 ا یپو یهاستم یسو رفتار  ساختار .4
 سیستم  یهایی ایپو سازیمدل  فرایند .5

o  مسئله الف( تبیین 
o ب( فرضیه پویا 
o  مسئله ج( فرموله بندی 
o د( اعتبار سنجی و آزمون مدل 
o  ه( طراحی خط مشی 

 پویا  یهاستم ی سسازی ابزارهای مدل .6
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 ط مرتب یا با استفاده از نرم افزارهایپو یهاستم یس  یساز هیشب .7

 سیستم یهاییایپوشناسی روش هایچالشمبانی فلسفی و نقاط قوت و  .8

 سیستم  یهاییایپو با استفاده از  له پیچیدهئ یک مس سازیمدلپروژه  .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

  کیوان   یانی،در  یرزاییشهرام م  ترجمه  .سازی برای جهان پیچیدهلفکری و مد  یهاستم یس:  یستمس  یشناسیاییپو(.  1386استرمن، جان د. ) .1
 تهران: ترمه.. بافنده زنده یرضاعلو   دار،سلوک  یرضاعل زاده،اصلی احمد یان،شاهقل

2. Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex 

World. Boston: Irwin/McGraw Hill. 

 : یمنابع فرع 

1. Peter S. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. 

New York: Doubleday/Currency. 

2. Morecroft, J. D. (2015). Strategic Modelling and Business Dynamics: A feedback systems 

approach. John Wiley & Sons. 
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 210کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 پیشرفته   ستمی س یهاییا یپو

 : یسینام درس به انگل

Advanced System Dynamics 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ستم یسهای ییایپو: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 سیستم در جنبش سیستمی یهایی ایپودرک جایگاه  .1

 سیاستی مرتبط  یهابستهسیستم و ارائه  یهایی ایپوو شبیه سازی مسائل پیچیده با استفاده از  سازیمدلتوانایی  .2

 سیستم  یهاییایپوروش شناسی فلسفی و سیر تطور نظری و کاربردی مبانی  تحلیل .3

 سیستمی  یهاروشسیستم با سایر  یهاییا یپویب ترک یهاروشآشنایی با  .4

 شرح درس: 

نده  ی ننده تحوالت آکجاد یر و تحول در گذشته و شناخت ساختارها و روابط اییعلل تغ کمستلزم در  یو تحوالت آت رییتغ یل دهکت در شیموفق
 یساختارها و روابط نظام مند  توانیمه با استفاده از آن  کد  یابداع گرد  هاستم ی س  یساختار برا  یر توسعه تئوریستم از مسیس  یشناس  ییایاست. پو

  یشناس  ییایان با رویکرد پوین درس دانشجویرد. در اک  ییشناسا  آورند یم به وجود    ی و اجتماع  یاقتصاد  یهانظام  ر و تحوالت را درییه تغک
بر  کبا تمر  یاست و استراتژیل سیتحل  یبرا  هاستم یس و صنعت آشنا  کسب و  کآن در    یاربردهاکز  دانشجو بعد از    رود یم. انتظار  شوندیمار 

ا تفیگذراندن  با  بتواند  درس  ب  یستمیر سکن  ابزارها  ی نیو جهان  تف  یآن،  در  استفاده   یه سازیو شب  سازیمدلرا جهت    یستمیر سکمورد 
 رد.یار گکده به یچ یپ یهاستم یس

 سرفصل درس: 

 سیستم در سیر تفکر سیستمی  یهایی ایپو تبیین جایگاه  .1

 سیستم یهایی ایپوخاستگاه فلسفی  .2

 سیستم  یهاییایپوسیر تطور نظری و کاربردی  .3

 پیچیده  یهاستم یس سازیمدل یهاروشو  سازیمدلتفکر  .4

 ا یپو یهاستم یسو رفتار  ساختار .5
 سیستم  یهایی ایپو سازیمدل  فرایند .6
 پویا  یهاستم ی س سازیمدلابزارهای  .7

 سیستم  یهاییا یپو سازیمدلتحلیلی برای ابزارهای  .8

 ی وتر یامپکمرتبط  یا با استفاده از نرم افزارهایپو یهاستم یس یساز هیشب آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته  .9

 سیستم  یهاییایپوروش شناسی  هایچالش نقاط قوت و  .10

 ها ستمیس یشناس ییاینده پو ی آ هایچالش .11

 آن هایچالشبا سایر روشها و  سیستم یهاییا یپوترکیب  .12

 ی سیستمی سیستم با سایر روشها یهایی ایپوآشنایی با نرم افزارهای مرتبط جهت ترکیب  .13
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،  یقضاوت  یهاشهیاندار،  کسب و ک  یهاچرخهن،  ینو  یهایفناور، انتشار  هاشرکتود  کرشد و ر  یستم در بررسیس  یشناس  ییایپو  یاربردهاک .14
 و ...  یکت تراف یریخدمات، مد تیفکیت یرین، مدیره تأمیزنج  ی، طراحینیش بینان پیت اطمیقابل

 ستم یس یشناس ییایدر پو یمطالعات مورد .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یان الزامیدانشجو ی( براVensim, Ventity, Anylogicمربوطه ) ین درس با نرم افزارهایانجام پروژه در اتوضیحات: 

 : یمنابع اصل

1. Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex 

World, Boston: McGraw-Hill. 
2. John D.W. Morecroft, (2007). Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback 

Systems Approach, John Wiley & Sons. 

 .انتشارات سمتتهران: ، یخ یمشا ینقیعل یه سرپرستن بی، گروه مترجمارکسب و ک یشناس ییایپو(. 1397استرمن، جان ) .3

 : یمنابع فرع 

1. Foreester, J.W. (1961). Industrial Dynamics. Cambridgi: MIT Press; Currently available 

from Pegasus Communications: Waltham, MA. 

2. Schwaninger, M. (2006). System dynamics and the evolution of the systems movement. 

Systems Research and Behavioral Science: The Official Journal of the International 

Federation for Systems Research, 23(5), 583-594. 

3. Howick, S., & Ackermann, F. (2011). Mixing OR methods in practice: Past, present and 

future directions. European Journal of Operational Research, 215(3), 503-511. 

4. Lane, D. C. (1999). Social theory and system dynamics practice. European Journal of 

Operational Research, 113(3), 501-527. 

5. Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. 

System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society, 12(3), 183-210. 

6. Barlas, Y., & Carpenter, S. (1990). Philosophical roots of model validation: two paradigms. 

System Dynamics Review, 6(2), 148-166. 

 

https://www.goodreads.com/author/show/884558.John_D_W_Morecroft
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 211کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  انشگاهد

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اجتماعی  یها شبکهتحلیل 

 : یسینام درس به انگل

Social Network Analysis 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یشبکه اجتماع یلتحل نظریه، پژوهش و موضوعات روش شناسی مرتبط بابا  ییآشنا .1

 یشبکه اجتماع یلتحل یهاک یتکنو  یممفاه ینبا مهمتر آشنایی .2

 مرتبط  یشبکه با استفاده از نرم افزارها  یهاداده  یو نقشه بردار یلتحل ی،در گردآور و مهارت نسبیتجربه  کسب .3

 : درس شرح

  یک   یساختارها  ی ابیو ارز  ی بررس  فرایند  یاست و در واقع به معنا  یاجتماع  یهاشبکهل روشمند  یتحل  یبه معنا  یاجتماع  یهاشبکه ل  یتحل
 یاه یپاارائه مفاهیم    بادر این درس    گر متصل هستند.یدیکبه    یه با خطوط ارتباطک  هاستانسانا  یگراف از ابزارها    یکبه عنوان    یه اجتماعکشب

را با استفاده از نرم افزارهای   مختلف اجتماعی  یهاشبکه ی برای تحلیل  دانشجویان توانایی نسب  رودیمانتظار  مرتبط،    یهاک یتکنتحلیل شبکه و  
 مرتبط به دست آورند. 

 سرفصل درس: 

 تحلیل شبکه تاریخچه و خاستگاه  .1

 رویکرد شبکه در تحقیقات اجتماعی .2

 یشبکه اجتماع یلتحل یمبان .3
 گراف  یشبکه و تئور یلتحل یهاانیبنمرتبط،  یبا نرم افزارها ییآشنا .4

 یاضی ر ی و مبان یشبکه اجتماع یهاداده  .5
 ی روابط اجتماع یانب یبرا هاشاخص از  استفاده .6
 شبکه  یهاداده با  کارکردن .7
 ی و ارتباط یاجتماع سرمایه .8
 رابطه .9

 خودمحور  یهاشبکه  .10
 و قدرت مرکزیت .11
 هارگروهیزو  هادسته  .12
 یهم ارز یده: اهانقشو  هاگاه یجا .13
 آن در سازمان  یو داللتها هاگره شبکه، قدرت  ساختارهای .14
 بررسی موردکاویهای تحلیل شبکه .15

 پروژه تحلیل شبکه  .16
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنبع اصل

1. Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. (2005). Introduction to social network 

methods.  Riverside, CA:  University of California, Riverside (published in digital form 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/) 

 : یمنابع فرع 

1. Borgatti, Stephen P., Martin G. Everett, and Jeffrey C. Johnson (2013). Analyzing social 

networks. SAGE Publications Limited. 

2. Mark Newman (2010). Networks: An Introduction, Oxford University Press. 
3. Robins, G. (2015). Doing social network research: Network-based research design for 

social scientists. Sage. 

4. Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social networks and organizations. Sage. 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/
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 212کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«سیستمبسته »مدیریت  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 پیشرفته  یاجتماع یها شبکهل ی تحل 

 : یسینام درس به انگل

Advanced Social Networks Analysis 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

ی  هلا شلللبکلهتحلیلل  :  زای نشیپ

 اجتماعی

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 یاجتماع یهاشبکه  یلتحل یشرفتهبا مسائل و موضوعات پ ییآشنا .1
 یینما یگراف تصادف یهامدلبا  آشنایی .2
 یشبکه در موضوعات مختلف اجتماع یلتحلپیشرفته  یابزارها یریبه کارگ توانایی .3

 شرح درس: 

ه  کشب  یک  یساختارها  یاب یو ارز یبررس  فرایند  یاست و در واقع به معنا  یاجتماع  یهاشبکهل روشمند  یتحل  یبه معنا  یاجتماع  یهاشبکه ل  یتحل
و  موضوعات  ن درس به  یگر متصل هستند. در ایدیکبه    یه با خطوط ارتباطک  هاستانسانا  یگراف از ابزارها    یکبه عنوان    یاجتماع به روز 

 یهاروشبا سایر  این رویکردو ترکیب  یاشبکهرویکرد . همچنین مبانی فلسفی شودیماجتماعی تصادفی پرداخته  یهاشبکه رفته در حوزه پیش
برای دانشجویانی که از این روش در پایان نامه دکتری  به طور خاص  . این درس ردیگیمتحقیق درباره مسائل اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار  

 .شودیمخود استفاده خواهد کرد پیشنهاد 

 سرفصل درس: 

 یاجتماع یهاشبکه ر تطور نظری و کاربردی یخچه و سیتار .1

 اجتماعی و تحلیل انتقادی آن مبتنی بر معارف اسالمی  یهاشبکه تحلیل  سازیمدلمبانی فلسفی  .2

 تحلیل شبکه  دررویکردهای تصادفی مروری بر  .3

 مدل گراف تصادفی نمایی  .4

 اجتماعی یهاشبکهطولی  یهاداده  .5

 اجتماعی یهاشبکه شبکه: هم تکاملی  یهایی ایپو .6

 تحلیل تصادفی وضعیت دو  .7

 بلوکی سازیمدلرویکردهای تصادفی به  .8

 بلوکی پیشرفته  سازیمدل .9

 مختلف ی هاحوزهدر  یاجتماع یهاشبکهل یتحل و مطالعات موردی اربردهاکبررسی  .10

 ی او که کشب  هاینرم افزار پیشرفته آموزش  .11

 اجتماعی با سایر روشها  یهاشبکه ترکیب تحلیل  .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓   
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 : یمنابع اصل

1. Lusher, D., Koskinen, J., & Robins, G. (2012). Exponential random graph models for social 

networks: Theory, methods, and applications. Cambridge University Press. 

2. Scott J. (2017). Social Network Analysis. Sage. California. 

3. Stephen P Borgatti, Martin G. Everett, Jeffrey C. Johnson, (2013). Analyzing Social 

Networks,  SAGE Publications. 

4. Christina Prell (2011). Social Network Analysis: History, Theory and Methodology, SAGE 

Publications. 

5. Wasserman, Stanley and Katherine L. Faust. (1994). Social Network Analysis: Methods and 

Applications. New York: Cambridge University Press. 

6. Carrington, Peter J., John Scott, and Stanley Wasserman (eds). (2005). Models and Methods 

in Social Network Analysis. New York: Cambridge University Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Robins, G. (2015). Doing Social Network Research: Network-based Research Design for 

Social Scientists. Sage . 

 
  

https://www.amazon.com/Jeffrey-C.-Johnson/e/B001KHKR8C/ref=dp_byline_cont_book_3
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 213کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بنیان عامل یسازمدل

 : یسینام درس به انگل

Agent-based Modeling 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 مفاهیم بنیادین آنآشنایی با خاستگاه و تاریخچه تئوری پیچیدگی و  .1

 آشنایی با کاربردهای تئوری پیچیدگی در حل مسائل اجتماعی .2

 عامل بنیان سازیمدلسازی و فرموله بندی مسائل پیچیده با استفاده از ایجاد توانمندی اولیه برای مدل .3

 : درس شرح

  مسائل حل در  تئوری این کاربردهای برخی همچنین. شودی م پرداخته آن بنیادین پیچیدگی و مفاهیم تئوری خاستگاه بررسی به درس، این در
  اصول پیچیده، یهاستمیس  تحلیل یهاروش  میان از. ردیگیم قرار بررسی و  بحث مورد سازمان و  مدیریت علم مسائل از اعم اجتماعی پیچیده

 یهاحوزه با ارائه برخی موردکاویهای منتخب در    شودی مهمچنین تالش    .شد  خواهد  تبیین  آن  سازیمدل   فرایندو    بنیان  عامل  رویکردهای   اولیه
 کاربردی برای دانشجویان فراهم شود. یهاحوزهعامل بنیان در  مدلهایتفسیر تحلیل و طراحی، مختلف، توانمندی نسبی 

 سرفصل درس: 

 یچیدگی پ یتئور تاریخچه و خاستگاه  .1
 پیچیده  یهاستم ی سمفاهیم بنیادین  .2
 پیچیده  یهاستمیسو روشهای تحلیلی  هامدل، ابزارهامعرفی  .3

 عامل بنیان  سازیمدلاستفاده از و مزایای ضرورت  .4

 عامل بنیان و اجزای آن سازیمدل تعریف  .5

 طراحی مدلهای ساده عامل بنیان .6

 عامل بنیان سازیمدلآموزش نرم افزارهای پشتیبان  .7

 های عامل بنیان بررسی و توسعه مدل .8

 عامل بنیان سازیمدل  فرایند .9

 های عامل بنیانتحلیل مدل .10

 های عامل بنیاناعتبار سنجی و بازطراحی مدل .11

 عامل بنیانهای کالسیک مدلبررسی  .12

 سازی عامل بنیان پروژه مدل .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

1. Miller, J. H., & Page, S. E. (2009). Complex Adaptive Systems: An Introduction to 

Computational models of Social Life. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

2. Mitchell, M. (2009). Complexity: A guided tour. Oxford University Press. 

3. Wilensky Uri, Rand William Rand. (2015). An Introduction to Agent-Based Modelling, 

Modelling: Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo, The MIT 

Press. 

4. Railsback, S. F., & Grimm, V. (2019). Agent-based and individual-based modeling: a 

practical introduction. Princeton university press. 

 : یمنابع فرع 

1. Byrne, D. (2002). Complexity theory and the social sciences: An introduction. Routledge. 

2. Richardson, K. A. (Ed.). (2005). Managing organizational complexity: Philosophy, theory 

and application. IAP. 

3. Johnson, N. (2009). Simply complexity: A clear guide to complexity theory. Oneworld 

Publications. 

4. Page, S. E. (2010). Diversity and Complexity. Princeton, New Jersey: Princeton University 

Press. 

5. Page, S. E. (2008). The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, 

Firms, Schools, and Societies. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

6. North, M. J., & Macal, C. M. (2007). Managing Business Complexity: Discovering 

Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation. Oxford: Oxford 

University Press. 

7. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 
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 214کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«سیستمبسته »مدیریت  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 پیشرفته  ان ی بنعامل سازیمدل

 : یسینام درس به انگل

Advanced agent-Based Modeling 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 بنیان ی عاملسازمدل: زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 مختلف آن یهاروشو  یه سازیم شبیبا مفاه ییآشنا .1

 انیعامل بن سازیمدلسیر تطور نظری و کاربردی با  ییآشنا .2

 ان یعامل بن سازیمدل  یشرفتهبا مسائل و موضوعات پ ییآشنا .3

 یدر موضوعات مختلف اجتماع انیعامل بن یسازپیشرفته مدل  یابزارها یریبه کارگ توانایی .4

 شرح درس: 

و  و اقدامات خاص(  هامشخصهمحاسباتی است که در آن یک پدیده در قالب بازیگران )مستقل با  سازیمدلعامل بنیان، نوعی   سازیمدل
به وجوه نظری و کاربردی مدلهای عامل   ،شبیه سازی بنیادینمرور مفاهیم  پس ازن درس یدر ا. شودیمتعامالت میان آنها به تصویر کشیده 

پیشرفته برای طراحی مدلهای عامل بنیان  به روز و محاسباتی  یهاروش. همچنین شودیماجتماعی پرداخته  یهاستم ی سبنیان برای شبیه سازی 
با پایان این درس،   رودیم . انتظار ردیگیمبا سایر روشهای تحقیق اجتماعی مورد بحث بررسی قرار  هامدل و نحوه ترکیب و هم افزایی اینگونه 

این درس به طور خاص   پیدا کنند. مسائل اجتماعی در حوزه تخصصی خودبرای بررسی  را دانشجویان رهیافتهای نظری و کاربردی این روش
 .شودیمبرای دانشجویانی که از این روش در پایان نامه دکتری خود استفاده خواهد کرد پیشنهاد 

 

 سرفصل درس: 

 شبیه سازی  بنیادینم یمفاه .1

 ان( یعامل بن یسازشامد و مدلیگسسته پ  یه سازی، شبهاستم یس ییای)پو یه سازی شبمختلف  یهاروش یقیمرور تطب .2

 ی قات اجتماعیدر تحق هاعاملمفهوم  .3

 شبیه سازی اجتماعی و علوم اجتماعی محاسباتی  .4

 گرا ءیش ی ن و طراحیایعامل بن سازیمدل .5

 انیمدل عامل بن یکمراحل ساخت  مروری بر .6

 شامد( یان و گسسته پیعامل بن یهامدل )ارتباط  یچندحالت سازیمدل .7

 یارشته مختلف بین  یهاحوزهان در یپیشرفته عامل بن یهامدلبررسی  .8

 (Anylogic, Arena, NetLogoان )یل عامل بنیتحل یبا نرم افزارها آموزش پیشرفته کار .9

 عامل بنیان سازیمدل محاسباتی پیشرفته در  یهاروش .10

 عامل بنیان  سازیمدلتصادفی به  فرایندرویکرد  .11

 مبتنی بر معارف اسالمی و تحلیل انتقادی آن عامل بنیان سازیمدلمبانی فلسفی  .12

 های آن و چالش ترکیب مدلهای عامل بنیان با سایر روشها  .13

 سازی عامل بنیان تأملی بر آینده مدل .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یان الزامیدانشجو ی برا مربوط به آن یبا استفاده از نرم افزارها  یانجام پروژه درستوضیحات: 

 : یمنابع اصل

1. Railsback, S. F., & Grimm, V. (2019). Agent-based and individual-based modeling: a 

practical introduction. Princeton university press. 

2. Wilensky Uri, Rand William Rand. (2015). An Introduction to Agent-Based Modelling, 

Modelling: Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo, The MIT Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Maffezioli, P. (2009). Micromotives and Macrobehavior-Thomas Schellling. 

2. Epstein, Joshua M., and Robert Axtell. (1996). Growing artificial societies: social science 

from the bottom up. Brookings Institution Press. 

3. Leemis, L. M., & Park, S. K. (2006). Discrete-event simulation: A first course. Upper Saddle 

River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

4. Heppenstall, A. J., Crooks, A. T., See, L. M., & Batty, M. (Eds.). (2011). Agent-based 

models of geographical systems. Springer Science & Business Media. 

5. Shoham, Y., & Leyton-Brown, K. (2008). Multiagent systems: Algorithmic, game-theoretic, 

and logical foundations. Cambridge University Press. 
6. Weiss, G. (Ed.). (1999). Multiagent systems: a modern approach to distributed artificial 

intelligence. MIT press. 
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 215کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مسائل نوین در مدیریت سیستم 

 : یسینام درس به انگل

New Issues in Systems Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ندارد :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 هاقلمروی کاربردی مدیریت سیستم با  ییآشنا .1

 هاستم یست یریمدموردکاوی ها در برخی با  ییآشنا .2

 هاکمک به دانشجو در انتخاب حوزه کاربردی تخصصی در مدیریت سیستم  .3

 شرح درس: 

عالوه بر ارائه  ن درس یبه انتخاب حوزه تخصصی پژوهشی دانشجویان کمک کند. در ا تواندیم هاستم یسکاربردی مدیریت   یهاحوزه با  ییآشنا
مختلف مدیریت   یهاحوزه در  (ارشدکارشناسی)در سطح  منتخبیمقاالت و مطالعات موردی در حوزه عمل و نظر،   هاستم یسنقشه کلی مدیریت 

دانشجویان پس از این درس، بتوانند با آگاهی بیشتری حوزه تخصصی کاربردی خود  رودیم. انتظار ردیگیممورد بحث و برررسی قرار سیستمی 
 را انتخاب نمایند. 

 : سرفصل درس

 ها ستمیست یریمد یقلمرو موضوع یمعرف .1

 ردی کارب یهاحوزه در  هاستم ی ست یریر تطور مدیح س یتشر .2

 آن یاربردهاک و  هاستم یس  تیریمد کاربردی جدید یهاحوزه معرفی .3

 پیچیده مسائل حل و  سیستمی تفکر اربردک .4

 ( یابیپروژه و بازار تیریمد رینظ  ی)موضوعاتدر کسب و کار  یستمیتفکر س اربردک .5

 (سکیر  تیریو مد  مهیب  ،یاقتصاد  یخط مش  ،یاقتصاد کالن، خرد، تجارت، توسعه اقتصاد  رینظ  ی)موضوعاتکاربرد تفکر سیستمی در اقتصاد   .6

 (ستیز طیمح  ،ی طیمح  یآلودگ ،یمیاقل  راتییتغ رینظ ی )موضوعاتکاربرد تفکر سیستمی در مسائل محیط زیستی  .7

 (یولوژیزیف ت،یسالمت جمع ،یسالمت، خدمات بهداشت یخط مش رینظ ی)موضوعاتکاربرد تفکر سیستمی در حوزه سالمت  .8

 ( یو اجتماع یفرد یده، گروه، فرهنگ، جامعه و روانشناسخانوا رینظ ی)موضوعات  کاربرد تفکر سیستمی در حوزه رفتار انسانی .9

 ( یو توسعه و نوآور قیتحق ،یاطالعات یهاستم یسدانش،   تیریمد رینظ ی)موضوعات کاربرد تفکر سیستمی در حوزه اطالعات و دانش  .10

 کاربرد تفکر سیستمی در حوزه یادگیری و آموزش  .11

 یزیکار، صف و برنامه ر  انیجر  ن،یتأم  رهیزنج   ت،یفیکنترل ک  ت،یظرف  تیریمد  رینظ  ی)موضوعاتکاربرد تفکر سیستمی در حوزه عملیات   .12
 ( یمنابع انسان 

 یهاییایپو  ،یاسیعدالت، علوم س  ،یفصاد ادار  ،یرفاه اجتماع  ،ی حکمران  رینظ  ی)موضوعات   کاربرد تفکر سیستمی در حوزه خط مشی عمومی .13
 و حمل و نقل(  رساختیز ،یشهر

 ( ریدناپذیو تجد ریدپذیبرق، سوخت، غذا، مواد و منابع تجد ، یانرژ رینظ ی)موضوعاتکاربرد تفکر سیستمی در حوزه منابع  .14



272 

شورش   ت،یبحران، جرم و جنا تیریمد ،یاجتماع یهایناآرامدفاع، تعارض، ارتش،  رینظ یموضوعات) تیامنکاربرد تفکر سیستمی در حوزه  .15
 وزندان(  سیو ضد شورش، پل

 هدف(  نییتع ک، یتفکر استراتژ رینظ ی)موضوعاتکاربرد تفکر سیستمی در حوزه استراتژی  .16

 هاستم یست یر یمد یاربردک یهاحوزهدر  یمطالعات مورد .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 
  

 منابع: 

1. Journal of Systems Research and Behavioral Sciences 

2. Journal of Systemic Practices and Action Research 

3. System Dynamics Review 

4. Journal of Operational Research 

5. European Journal of Operational Research 

6. Kybernetes: Kybernetes: The International Journal of Systems, Cybernetics and Management 

Science 
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 216کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سیستمی  یهایشناسروش

 : یسینام درس به انگل

Systems Methodologies 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آشنایی با خاستگاه و تاریخچه تفکر سیستمی .1

 سیستمی و مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی یهای تئورآشنایی با مهمترین  .2

 آشنایی با مهمترین روش شناسی های سیستمی .3

 درسی دانشجویان یهانهیزمکاربردی تفکر سیستمی و تحلیل و بررسی برخی موردکاوی های مرتبط با  یهاحوزه آشنایی با  .4

مناسب برای تعمیق   یانهیزمحوزه تخصصی دانشجویان و به دست آوردن  های تفکر سیستمی در حل مسائل پیچیدهآگاهی از ظرفیت .5
 تفکر سیستمی  یهارشاخه یزخود در  یهاییتوانا

 یستمی در تحلیل موقعیتهای پیچیده و روش شناسی های س هایتئوربه کارگیری برخی مفاهیم، در نسبی توانایی کسب  .6

 شرح درس: 

این درس به   رودیمکاربردی این حوزه معرفی خواهد شد. انتظار  یها روشو برخی  هایتئور نیترمهمدر این درس، خاستگاه تفکر سیستمی، 
 دانشجویان کمک کند تا ضمن آگاهی از ظرفیتهای تفکر سیستمی در مواجهه با مسائل پیچیده، از مفاهیم و روشهای آن برای مدیریت موقعیتهای 

 پیچیده حوزه تخصصی خود بهره گیرند. 

 سرفصل درس: 

 سیستمی  تفکر خاستگاه .1

 سیستمی تفکر نقشه .2

 کاربردی  سیستمی تفکر .3

 سیستم عنوان به هاسازمان .4

 ها و تفکر مدل مبناانواع مدل .5

 سخت سیستمی تفکر .6

 سیستم  یهایی ایپو .7

 سازمانی سایبرنتیک .8

 مانا  یهاستم یس سازیمدل .9

 پیچیدگی نظریه .10

 تعاملی مدیریت .11

 راهبردی  مفروضات آزمون و  شناسایی .12

 نرم یهاستم یس شناسیروش .13

 مبتنی بر معارف اسالمی بررسی مبانی نظری روش شناسی های سیستمی  .14

 سیستمی  یهاروش از استفاده با پیچیده مسائل  بررسی یهاپروژه بررسی .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Jackson, M. C. (2019)  .Critical Systems Thinking and the Management of Complexity. 

Chichester: John Wiley & Sons, Inc. 

2. Jackson, M. C. (2003). Systems Thinking: Creative Holism for Managers. Chichester: John 

Wiley & Sons, Inc. 

3. Pidd, M. (2004). Systems modelling: theory and practice. John Wiley & Sons, Inc. 

 : یمنابع فرع 

 . سمت. تهران: یستمس یطراح و یلتحل و یهتجز(. 1376رضاییان، علی ) .1

 )ترجمه(  یدانشگاه نشر انتشارات تهران: ،تیر یمد علم یشناس روش (.1392) دیسع ،انیجهان ؛عادل ،آذر .2

 ترجمه() .علیه السالم صادق امام  دانشگاهتهران:  ،یستمی س رکتف (.1392) حامد فالح ؛عادل ،آذر .3

 )ترجمه(. صفار انتشارات :تهران ،یستمیس  رکتف در ی اربردک یهاروش (.1393) دیسع ،انیجهان ؛عادل ،آذر .4

 )ترجمه(سمت.  انتشارات :تهران ،تیر یمد علم در  نش ک  و  دانش ،یستمیس رکتف تحقق (.1393) دیسع ،انیجهان ؛عادل، آذر .5
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 217کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ات نرم ی ق در عملی تحق 

 : یسینام درس به انگل

Soft operations research 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 اتیق در عملیم نرم تحقیپارادا با ییآشنا .1

 ات نرم یق در عملیتحق یهاروشبا  ییآشنا .2

 به مسئله  یمختلف ساختارده یهاروشبا  ییآشنا .3

 شرح درس: 

ق در  یو سخت تحق یاضیر یهامدل ه با یکنان هستند به طوریف، بدساختار و مملو از عدم اطمیاز مسائل از نوع بد تعر یاریامروز بس یایدر دن
نفعان مسئله است. رویکرد ی ذ  یهازه یانگخته به عالئق و  یآم  نامشخص و   هاآن ه ساختار  کن مسائل پرداخت چرا یبه تحلیل ا  توانینمات  یعمل
  ی هاروشات نرم، یق در عملین درس ضمن مرور خاستگاه تحقیافته است. در این دست مسائل توسعه یل ایتحل یات نرم برایق در عملیتحق
 . شودیم یآن بحث و بررس  یاصل

 سرفصل درس: 

 تفکر سیستمی و تحقیق در عملیات نرم  .1

 ات نرم یق در عملیتحق یتطور روش شناسر یس .2

 ات نرم و خاستگاه آنیق در عملیل پارادایمی تحقیتحل .3

 ات نرمیق در عملیتحق یفلسف یمبان .4

 مسائل سازمانی و اجتماعی  یشناسگونهشناسی و  مسئله .5

 مسائل  یساخت ده یهاروشو  یستمیر سکتفبر  یمرور .6

 یک استراتژ  یهانهیگزل و توسعه یلروش تح  .7

 ره و بازتاب مفاهمه کمذا یاستراتژروش  .8

 یک نه استراتژ یرد گزیکروش رو  .9

 ی ل استواریتحل یهاروش .10

 یروش نگاشت شناخت .11

 ی ل تقابلیدرام و تحل یئورت .12

 ی ریتفس یساختار  سازیمدل .13

 ت یاهم-ردکعمل لیتحل .14

 ی اشبکه ل یتحل فرایند .15

 متلیروش د .16

 و یسنارل یو تحل یکستماتی س ی، پرسشگریپرسشگر یکت کالید یهاروش .17

 یات نرم در حالت فازیق در عملیتحق یهاروش .18
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Peter Checkland, Jim Scholes, (1999). Soft systems methodology in action, Wiley. 

2. Peter Checkland, John Poulter, (2006). Learning for action: a short definitive account of 

soft systems. 

3. Chen And Hwang, (1992). Fuzzy multiple attribute decision making: methods and 

applications. methodology and its use for practitioner, teachers, and students, Wiley. 
 : یمنابع فرع 

فرزانه؛یخسروان  ادل؛ع  ،آذر .1 در عملیتحق  (.1395، رضا )یجالل  ،  انتشارات سازمان  تهران:    مسئله(  یساختارده  یردهایکرو نرم )ات  یق 
 .یت صنعتیریمد
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 218کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«»مدیریت سیستمبسته  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یستمی س یها هینظر

 : یسینام درس به انگل

Systems Theories 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی رنظ

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 آشنایی با مبانی فلسفی تفکر سیستمی .1

 آشنایی با آرای مهمترین متفکرین سیستمی .2

 و روش شناسی های سیستمی هاهینظرآشنایی با سیر تطور تفکر سیستمی،  .3

 سیستمی با رویکرد انتقادی یهاهینظرفهم و تحلیل  .4

 ی بر معارف اسالم یمبتنسیستمی  یهاه ینظر یل انتقادیتحل .5

 شرح درس: 

مختلف مورد    یهادگاهیدن درس با استفاده از متون کالسیک تفکر سیستمی، سیر تطور این حوزه اعم از نظریات و روش شناسی ها از  یدر ا
ل و نگرش  یبه قدرت تحل  دستیابیجهت    یالزم نظر  یهانهیزم  دانشجویان بعد از گذراندن این درس،  رود یمانتظار .  ردیگیمبحث و بررسی قرار  

 یمبتن  نظری تفکر سیستمی  هایچالشبررسی  .  به دست آورند  با رویکرد انتقادیرا    هاستم یس  تیریمد  یو عمل  نظری  یهاجنبه منسجم در    یعلم
 . رودیمن درس به شمار یا یاز مباحث اصلدر این حوزه  یارشتهو ایجاد انگیزه برای تحقیق میان   یبر معارف اسالم

 سرفصل درس: 

 سیر تطور تفکر سیستمی  .1

 سیر تطور پارادایمی نظریات سیستمی .2

، کافمن، ماتورانا، میدوز، شان، اولریچ، وان فارستر، آرگریس، چکلند، ترفارسایکاف، بیتسون، بولدینگ،  )  یستمیستبارشناسی متفکرین   .3
 ، وینر، آشبی، چرچمن، لومان، برتالنفی و..( بئرجکسون، 

 تفکر سیستمی در علوم مختلف )فلسفه، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و...(  .4

 تقکر سیستمی و علم مدیریت .5

 اصول و مفاهیم تفکر سیستمی .6

 هاستمیس یه عمومینظر .7

 یک برنتیلم ساع .8

 تئوری پیچیدگی و آشوب .9

 سیستمی  یهایتئورو  هامدل .10

 سیستم درمانی .11

 تفکر سیستمی نرم  .12

 تفکر سیستمی انتقادی  .13

 و مبانی نظری آنها انتخاب ترکیب روش شناسی های مختلف سیستمی یهاچارچوب  .14
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 رویکردهای سیستمی به اخالق، قدرت و کثرت گرایی .15

 سیستمی  یهاروش مبانی نظری .16

 تفکر سیستمی و علم طراحی  .17

 نظری تفکر سیستمی هایچالش .18

 نظری تفکر سیستمی مبتنی بر معارف اسالمی  هایچالش .19

 آینده تفکر سیستمی  .20

 دین و تفکر سیستمی .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1.  Laszlo, E. (1972). Introduction to Systems Philosophy: Toward a New Paradigm of 

Contemporary Thought. New York N.Y.: Gordon & Breach . 

2. Von Bertalanffy, L. (1976). General System Theory: Foundations, Development, 

Applications. (Revised Edition). New York: Braziller . 

3. Skyttner, L. (2006). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2nd ed.). 

Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co . 

4. Midgley, G. (Ed.). (2003). Systems Thinking. London: SAGE . 

5. Capra, P. F., & Luisi, P. L. (2014). The Systems View of Life: A Unifying Vision. Cambridge: 

Cambridge University Press . 

6.  Ramage, M., & Shipp, K. (2009). Systems thinkers. Springer Science & Business Media. 

7. Mobus, G.E., & Kalton, M.C. (2015). Principles of Systems Science. New York: Springer. 

8. Mingers, J. (2006) . Realising Systems Thinking: Knowledge and Action in Management 

Science. 

9. Jackson, M. C. (2019)  .Critical Systems Thinking and the Management of Complexity. 

Chichester: John Wiley & Sons, Inc. 

10. Jackson, M. C. (2003). Systems Thinking: Creative Holism for Managers. Chichester: John 

Wiley & Sons, Inc. 

 :یمنبع فرع 

 .یت دولتیریز آموزش مدکمرتهران:   ،یاصالند یرش ترجمه، هاستمیسه ینظر (.1375) چرچمن، چارلز .1
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 219کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های اجتماعیسیستمطراحی 

 : یسینام درس به انگل

Designing social systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 فنی اجتماعی، اقتصادی اجتماعی، نهادی اجتماعی و ...(  یهاستم یسو انواع ان ) یاجتماع هاییستم مفهوم سآشنایی با  .1
 یستمعوامل را بر رفتار س ینا یرثأو نحوه ت یاجتماع هاییستم س هاییژگیو  ترینمهمآشنایی با  .2

 موردنظر اجتماعی یهاستمیسدایی و طراحی ابتتحلیل نسبی کسب  .3

 شرح درس: 

غیرخطی  پیچیده و همچنین روابط  ،آنعناصر انسانی تشکیل دهنده هدفمندی کل سیستم و تماعی به دلیل اج یهاستم یستحلیل و طراحی 
  های فرایندرویکردها، قواعد و اجتماعی،  یهاستم یسو رویکردهای خاصی است. در این درس، ضمن تعریف  هاروش، نیازمند اجزای آنمیان 

 . ردیگیمبررسی قرار   مورد بحث و  هاستم یساینگونه از  تحلیل و طراحی

 سرفصل درس: 

 تعریف طراحی سیستم .1

 اجتماعی )پویایی، پیچیدگی، پیدایش، هم تکاملی و...(  یهاستم یستعاریف و مفاهیم  .2

o یاجتماع یاقتصاد یهایستم س یممفاه و  تعاریف 

o  فنی اجتماعی یهاستم یستعاریف و مفاهیم 

o  نهادی اجتماعی یهاستم یستعاریف و مفاهیم 

o  زیست محیطی اجتماعی  یهاستم یستعاریف و مفاهیم 

 تفاوت طراحی با سایر روشهای تحقیق  .3

 دار  مسئله یهاتیموقعطراحی و  .4

 علوم تجربی، علوم انسانی و علم طراحی  .5

 نحوه مواجهه انسانها و سیستمها با تغییر .6

 نقش طراحی در جهان واقعیتهای جدید .7

 طراحی های فرایندمحصوالت و  .8

 رویکردهای مختلف به طراحی سیستم و تغییر اجتماعی .9

 رویکردها، راهبردها و روشهای پیش بینی و تصویرسازی از آینده سیستم  .10

 گروهی در طراحی سیستم یهاک ی تکن .11

 یارشتهطراحی به عنوان تحقیق بین  .12

 طراح سیستم یهایژگیو  .13

 طرح ریزی طراحی سیستم .14
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 ارزشیابی طراحی  .15

 )انرژی، حمل و نقل، آموزش، سالمت، غذا، امنیت و..(  مرتبط یهایموردکاو بررسی  .16

 اجتماعی یهاستم یسپروژه تحلیل و طراحی  .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Banathy, B. H. (2013). Designing social systems in a changing world. Springer Science & 

Business Media. 

2. Metcalf, G. S. (Ed.). (2014). Social systems and design (Vol. 1). Springer. 

3. David Peter Stroh  (2015). Systems Thinking For Social Change: A Practical Guide to 

Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting 

Results, Chelsea Green Publishing. 

 : یمنابع فرع 

1. Mingers, J. (2006). Realising systems thinking: Knowledge and action in management 

science. Springer Science & Business Media. 

2. Miller, J. H., & Page, S. E. (2009). Complex adaptive systems: An introduction to 

computational models of social life (Vol. 17). Princeton university press. 

3. Barile, S., Pellicano, M., & Polese, F. (Eds.). (2018). Social dynamics in a systems 

perspective. Berlin: Springer. 

4. Sawyer, R. K., (2005) . Social Emergence: Societies as Complex Systems, Cambridge 

University Press. 
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 220کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 پیشرفته  های اجتماعیطراحی سیستم

 : یسینام درس به انگل

Designing social systems (Advanced) 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

ی  ها سللتم یسلل طراحی :  زاینشیپ

 اجتماعی

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 طراحی علم  آشنایی با سیر تطور نظری و کاربردی  .1

 آشنایی با رویکردهای مختلف طراحی اجتماعی .2

 اجتماعی مبتنی بر معارف اسالمی یهاستمیسنقد رویکردهای متعارف طراحی به  .3
 موردنظر اجتماعی یهاستم یسطراحی کسب توانمندی جهت تحلیل و  .4

 شرح درس: 

اجتماعی به دلیل هدفمندی کل سیستم و عناصر انسانی تشکیل دهنده آن، همچنین روابط پیچیده و غیرخطی    یهاستمیستحلیل و طراحی  
مورد بحث  اجتماعی  یهاستم یسطراحی سیر تطور نظری و کاربردی و رویکردهای خاصی است. در این درس،   هاروشمیان اجزای آن، نیازمند 

وجوه تمایز آن نسبت به رویکردهای متعارف و  مطرح عمومی    یهانظام  طراحی   ناظر به  اسالمی دان  اندیشمن  نظرات ضمناً.  ردیگیمو بررسی قرار 
موردنظر    یهاستم یسدر پایان این درس، دانشجویان توانمندی الزم جهت تحلیل و طراحی    رودیم. انتظار  ردیگیمطراحی مورد تدقیق قرار  

بومی، تأمالتی عالمانه    یهاشاخصهنظری و عملی کشور با توجه به    یهاحوزه این علم در  اجتماعی را کسب کنند و درباره چگونگی استفاده از  
 داشته باشند. 

 سرفصل درس: 

 تفکر طراحی .1

 طراحی و سیر تطور آن  یهاهینظر .2

 کاربردهای علم طراحی و سیر تطور آن  .3

 بررسی آرای اندیشمندان علم طراحی  .4

 آن یهاستمیسو زیر  اجتماعی یهاستم یسمروری بر تعاریف و مفاهیم  .5

 مرتبط علوم اجتماعی درباره پیچیدگی و سیستمی بودن جامعه و تغییرات آن  یهاهینظر .6

 مروری بر نظریات تغییر اجتماعی  .7

 سیستم، ...(  یهاییایپو، انیبنعاملسیستمی تحلیل مسائل اجتماعی ) یهاروش .8

 اجتماعی یهاستمیسو طراحی رویکردهای تغییر  .9

 سایبرنتیک و طراحی .10

 چشم انداز و طراحی  .11

 ذهن، موقعیت و طراحی .12

 طراحی سیستم تحقیقِ یهاروشها و فرایند، قواعد .13

 اجتماعی یهاستمیسارزشیابی طراحی  .14
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 اخالق و طراحی  .15

 .( .مرتبط )انرژی، حمل و نقل، آموزش، سالمت، غذا، امنیت و. یهایموردکاو سی برر .16

 نقد علم طراحی متعارف مبتنی بر معارف اسالمی  .17

 دین و طراحی  .18

 نظام سازی عمومی  واجتماعی  یهاستمیسندان اسالمی ناظر به طراحی بررسی نظریات اندیشم .19

 پروژه تحلیل و طراحی سیستم اجتماعی .20

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Banathy, B. H. (2013). Designing social systems in a changing world. Springer Science & 

Business Media. 

2. Mingers, J. (2006). Realising systems thinking: Knowledge and action in management 

science. Springer Science & Business Media. 

3. Miller, J. H., & Page, S. E. (2009). Complex adaptive systems: An introduction to 

computational models of social life (Vol. 17). Princeton university press. 

4. Barile, S., Pellicano, M., & Polese, F. (Eds.). (2018). Social dynamics in a systems 

perspective. Berlin: Springer. 

5. Metcalf, G. S. (Ed.). (2014). Social systems and design (Vol. 1). Springer. 

6. David Peter Stroh(2015). Systems Thinking For Social Change: A Practical Guide to 

Solving Complex Problems, Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting 

Results, Chelsea Green Publishing 

7. Sawyer, R. K., (2005). Social Emergence: Societies as Complex Systems, Cambridge 

University Press. 

8. Agazz Evandro & Montecucco Luisa (2002). Complexity and Emergence, World Scientific 

9. Bukley, W., (1967). Sociology and Modern Systems Theory, Oxford England: Prentice-Hall, 

10.  Beinhocker, E. D. (2007). The Origin of wealth: evolution, complexity, and the radical 

remaking of economics. Boston: Harvard Business School. 

11. Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). 

The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press. 

12. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. 

Proceedings of the national academy of sciences, 106(26), 10570-10575. 

13. Vermaas, P. E., & Vial, S. (Eds.). (2018). Advancements in the Philosophy of Design. 

Springer International Publishing. 

 تحقیق و نگارش: یحیی عبدالهی، قم: تمدّن نوینِ اسالمی. درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی،  .(1396دمحمدمهدی )میرباقری، سی .14

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. ،یومتکاصول فقه ح  .(1387اسالمی، رضا ) .15

 قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  فقه و مصلحت،  .(1395علیدوست، ابوالقاسم ) .16

 ، قم: بوستان کتاب.منهج الفقه االسالمی فی المسائل المستحدثه  .(1388موسوی، محمد ) .17

 : یمنابع فرع 

1. Hooker, C., (2011). Handbook of the Philosophy of Science: Philosophy of Complexity 

Systems, Vol.10, Elsevier. 

2. Luhmann, N. (1995). Social systems. stanford university Press. 

3. Marion Glaser, Gesche Krause, Beate M.W. Ratter, Martin Welp (2012). Human-Nature 

Interactions in the Anthropocene: Potentials of Social-Ecological Systems Analysis, 

Routledge. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Marion+Glaser&search-alias=books&field-author=Marion+Glaser&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gesche+Krause&search-alias=books&field-author=Gesche+Krause&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Beate+M.W.+Ratter&search-alias=books&field-author=Beate+M.W.+Ratter&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Martin+Welp&search-alias=books&field-author=Martin+Welp&sort=relevancerank


283 

4. Törnberg, A. (2017). The Wicked nature of social systems–a complexity approach to 

sociology. 

5. Buckley, W. (1967). Sociology and modern systems theory. 

 قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  فقه و عقل،  .(1395علیدوست، ابوالقاسم ) .6

 قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  فقه و عرف،  .(1394علیدوست، ابوالقاسم ) .7

 اشراق حکمت.تهران:  های نوپیدا،فقه پدیده  .(1395علیدوست، ابوالقاسم ) .8

تهران:  ،  امام خمینی و حکومت اسالمی )مبانی کالمی(  .(1378حکومت اسالمی ) شهیاندو    اهلل(رحمه)  ینیخمامام   کنگرهجمعی از نویسندگان  .9

 .اهلل(رحمه) ینیخممؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

 ، گردآورنده کتاب: سید مسعود پورسیدآقایی، قم: لیله القدر.صفاییدین و نظام سازی در نگاه استاد   .(1389علی ) ،صفائی حائری .10
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 221کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 و مطالعات گذار  هاستمی سوآوری ن

 : یسینام درس به انگل

Systems Innovation and Transition Studies 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 گذارپژوهیو  هاستمیسنوآوری آشنایی با خاستگاه و تاریخچه  .1

 تحلیلی گذار پژوهی و مفاهیم کلیدی آن یهاچارچوب نیترمهمآشنایی با  .2

 کاربردی گذار پژوهی یهاحوزه آشنایی با  .3

 آگاهی از ظرفیتهای مطالعات گذار جهت بهره گیری از مفاهیم و روشهای آن در تدوین و اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  .4

 کسب توانایی نسبی در به کارگیری اصول مطالعات گذار در تحلیل مسائل گذار به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .5

 شرح درس: 

انباشته    به دنبال آنست بامطالعات گذار   ( به یرشته و فرارشته ا  ینب)جامع    یکردیرو   مختلف با  یعلم  یهاحوزه استفاده از دانش و تجربه 
درسطوح   ییراتتغ  ینکننده ا  یتفهم عوامل بازدارنده و تقو  یقبپردازد و به تعم  یاجتماع  یستمهایدر س  یادینبن  ییراتتغ  یلو تسه  یمطالعه، بررس 

تحلیلی و    یهاچارچوباین درس به دانشجویان کمک کند تا ضمن آشنایی با اصول نظری،    رود یم انتظار    کمک کند.   جامعهالن و خرد  ک
اجتماعی متناظر با الگوی اسالمی ایرانی   یهاستم یس  یطراحنقش آفرینی در    جهتظرفیت و توانمندی اولیه  کاربردی این حوزه،    یهاحوزه 

 و تحلیل مسیرهای دستیابی به آن به دست آورند.  پیشرفت

 سرفصل درس: 

 حوزه مطالعات گذار  یو معرف سیستمی یهاینوآور .1

 تحولو  مفهوم گذار نییتب .2

 مسیر گذار یهایژگیو  .3

 مختلف  یهاحوزهاز گذار در  ییهامثال  .4

 پیاز پژوهش گذار  .5

 مسائل گذار گونه شناسی  .6

 مطالعات گذار  یلیتحل یهاها و چارچوبی تئور نیترمهم .7

o  یچند سطح  کردیرو 

o ینوآور انهیآش یراهبرد تیریمد 

o گذار  تیریمد 

o هفناوران ینظام نوآور 

 مسیرهای گذار  یشناسگونه .8

 در عمل  گذارتحقق  هایچالش نیترمهم .9

 . و سالمت  ونقلحمل، یانرژآموزش، غذا، نظیر  ییهاگذار در حوزه  یهایموردکاو و  هاپروژه یبرخ ی مرور و بررس .10
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 گذارپژوهیپروژه  .11

 گذارپژوهی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

و موردکاوی هایی، ظرفیت دانشجویان در فهم و به کارگیری   هاچالشدر ارزشیابی مستمر و تحقیق یا پروژه، در قالب    شودیمحات: سعی  یتوض
 مفاهیم و اصول نظری مطالعات گذار ارتقا داده شود. 

 : یمنابع اصل

1. Elzen, B., Geels, FW., Green, K. (2004). System innovation and the transition to 

sustainability: theory, evidence and policy. Evidence and Policy, Edward Elgar, 

Cheltenham. 

2. Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., Geels, F., & Loorbach, D. (2010). Routledge studies in 

sustainability transitions. Routledge, New York/London. 

 منابع فرعی: 

1. Markard, Jochen; Raven, Rob; Truffer, Bernhard (2012) .  Sustainability transitions: An 

emerging field of research and its prospects. Research Policy 41 (6), pp. 955–967. 

2. Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: 

transition management in public policy. foresight, 3(1), 15-31. 

3. Geels, F. W., & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research 

policy, 36(3), 399-417. 

4. Frantzeskaki, N., Broto, V. C., Coenen, L., & Loorbach, D. (Eds.). (2017). Urban 

sustainability transitions (Vol. 5). Routledge. 

5. Broerse, J., & Grin, J. (Eds.). (2017). Toward Sustainable Transitions in Healthcare 

Systems. Routledge. 

6. Verbong, G., & Loorbach, D. (Eds.). (2012). Governing the energy transition: reality, 

illusion or necessity?. Routledge. 

7. Spaargaren, G., Oosterveer, P., & Loeber, A. (Eds.). (2013). Food practices in transition: 

changing food consumption, retail and production in the age of reflexive modernity. 

Routledge. 

8. Geels, F. W., Kemp, R., Dudley, G., & Lyons, G. (2011). Automobility in transition?: A 

socio-technical analysis of sustainable transport. Routledge. 

9. Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). Transitions to sustainable development: new 

directions in the study of long term transformative change. Routledge. 
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 222کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذارپژوهی 

 : یسینام درس به انگل

Transition Research 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

و    هاستمیسنوآوری  :  زاینشیپ

 مطالعات گذار 

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 آشنایی با خاستگاه و تاریخچه گذارپژوهی  .1

 و مفاهیم کلیدی آن  گذارپژوهیتحلیلی  یهاچارچوب آشنایی با مهمترین  .2

 گذارپژوهیکاربردی  یهاحوزه آشنایی با  .3

 مسیرهای گذارتوانایی نسبی جهت تحلیل  .4

 مطالعات گذار جهت استفاده در تدوین و اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  هایچالش و  هات یظرفشناخت  .5

 کسب توانایی در به کارگیری اصول مطالعات گذار در تحلیل مسائل گذار به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  .6

 شرح درس: 

( به مطالعه،  یافرارشته رشته و  ینب)جامع  یکردیرو  مختلف با یعلم یهاحوزه ده از دانش و تجربه انباشته استفا به دنبال آنست بامطالعات گذار 
کننده   یتفهم عوامل بازدارنده و تقو  یقبپردازد و به تعم  یاجتماع  یهاستم ی سدر    یادینبن   ییراتتغ  سیستمی از طریق  یهاینوآور  یلو تسه  یبررس

ل نظری،  آشنایی با اصوتعمیق این درس به دانشجویان کمک کند تا ضمن  رود یم انتظار  کمک کند.  جامعهدرسطوح کالن و خرد  ییراتتغ ینا
تحلیل مسیرهای و    ینتدو ،  یطراح  جدیدی را برای  یهاافتیره،  آن  هایچالش همچنین    کاربردی این حوزه  یهاحوزه تحلیلی و    یهاچارچوب 

 یرانی پیشرفت کشف و ارائه نمایند. الگوی اسالمی ادستیابی به 

 سرفصل درس: 

 حوزه مطالعات گذار  یمعرفو سیستمی  یهاینوآورمفهوم  نییتب .1

 تحول و  گذارتبیین مفهوم  .2

 ی افرارشتهو  یارشته ن یببه عنوان یک حوزه  خاستگاه گذار پژوهی .3

 سیرتطور نظری و قلمروی کاربردی گذارپژوهی .4

 اندیشمندان گذارپژوهیتبارشناسی و بررسی آرای  .5

 روش تحقیق در گذارپژوهی  .6

 مسائل گذار یشناسگونه .7

 مطالعات گذار  یلیتحل یهاچارچوب  .8

 مسیرهای گذار  یشناسگونه .9

 مبانی پارادایمی و نظری مطالعات گذار .10

 تحلیل انتقادی مبانی فلسفی مطالعات گذار .11

 مطالعات گذار در عمل  هایچالش .12

 استیو س  یدولت یهاگذار و قدرت، سازمان .13
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 گذار یحکمران .14

 یاجتماع یهاگذار و جامعه، فرهنگ و جنبش .15

 در گذار  ع یها و صناسازمان .16

 روزمره یدر عمل و زندگ  گذار .17

 گذار یهاها و مکاناسیگذار: فضاها، مق یا یجغراف .18

 ذار و عدالتگ .19

 گذار و اخالق  .20

 گذار و دین .21

 مطالعات گذار و تفکر سیستمی .22

 و...(  انیبنعاملسیستم،  یهاییا یپوگذار ) مسیر و شبیه سازی سازیمدل .23

 طراحی مسیر گذار .24

 . ، حمل و نقل و سالمتیانرژنظیر مسائل شهری،  ییهاگذار در حوزه  یهایموردکاو و  هاپروژه یبرخ ی مرور و بررس .25

 مطالعات گذار و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .26

 در ایران و جهان  آینده مطالعات گذار .27

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., Geels, F., & Loorbach, D. (2010). Routledge studies in 

sustainability transitions. Routledge, New York/London. 
2. Frantzeskaki, N., Broto, V. C., Coenen, L., & Loorbach, D. (Eds.). (2017). Urban 

sustainability transitions (Vol. 5). Routledge. 

3. Broerse, J., & Grin, J. (Eds.). (2017). Toward Sustainable Transitions in Healthcare 

Systems. Routledge. 

4. Verbong, G., & Loorbach, D. (Eds.). (2012). Governing the energy transition: reality, 

illusion or necessity?. Routledge. 

5. Spaargaren, G., Oosterveer, P., & Loeber, A. (Eds.). (2013). Food practices in transition: 

changing food consumption, retail and production in the age of reflexive modernity. 

Routledge. 
6. Geels, F. W., Kemp, R., Dudley, G., & Lyons, G. (2011). Automobility in transition?: A 

socio-technical analysis of sustainable transport. Routledge. 

7. Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). Transitions to sustainable development: new 

directions in the study of long term transformative change. Routledge. 

 : یمنابع فرع 

1. Markard, Jochen; Raven, Rob; Truffer, Bernhard (2012).Sustainability transitions: An 

emerging field of research and its prospects. Research Policy 41 (6), pp. 955–967. 

2. Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: transition 

management in public policy. foresight, 3(1), 15-31. 

3. Geels, F. W., & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research 

policy, 36(3), 399-417. 

4. Zolfagharian, M., Walrave, B., Raven, R., & Romme, A. G. L. (2019). Studying transitions: 

Past, present, and future. Research Policy. 
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 223کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم اسالمی و مدیریت پیوسته معارف  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 در اسالم  ییگرا کل

 : یسینام درس به انگل

Holism in Islam 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 تفکر سیستمی یاهیپاآشنایی با نظرات اندیشمندان مسلمان درباره مفاهیم  .1

 پژوهشی در حوزه اسالم و تفکر سیستمی  یهاتیظرفآشنایی با  .2

 شرح درس: 

  در .  ردیگیماز دیدگاه متفکرین اسالمی مورد بحث و بررسی قرار    ،کلیدی مباحث سیستمی متعارفو مبانی  در این درس، برخی موضوعات  
دیدگاه اسالم راجع به این مدانشجویان، عالوه برکسب آگاهی نسبی    رودیمانتظار  این درس    پایان برای   الزمفاهیم، انگیزه و ظرفیت  از 

در این    یا پایان نامه پیدا کنند.  طرح تحقیق، مقاله را در قالب    هاستم یساسالمی در مدیریت    یارشتهپژوهشی بین    یهاحوزه پیگیری جدی  
مورد    نیز  علوم اجتماعی استفاده شده در تفکر سیستمی و روش شناسی های سیستمی  یهای تئورممکن است  هر موضوع،    به تناسبدرس  

 بحث و بررسی قرار گیرد.

 سرفصل درس: 
 و تقلیل گرایی  کل گرایی .1

 مرز سیستم  .2

 هاستم یسهدفمندی و نیتمندی  .3

 افراد در سیستم  و جهان بینی مدل ذهنینقش  .4

 در سیستمعلیت  .5

 هاستم یسی مانایی و بقا .6

 تکاملی سیستمهارشد و هم  .7

 ت، ساختار و رفتارعاملی .8

 در سیستمها بازخور  .9

 سیستمها پیچیدگی  .10

 و عدم اطمینان در سیستمها پویاییتغییر،  .11

 در سیستمها تأخیر .12

 در سیستمها عقالنیت .13

 و اعتبار سنجی مدلها  صدق یهای تئور .14

 در سیستم  و کنترل قدرت .15

 در سیستم و روابط ارتباطات .16
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
 

 : یمنابع اصل

 .قرآن کریم .1

 نهج البالغه. سید رضی،  .2

 . اصول کافیمحمدبن یعقوب، کلینی  .3

 . بحاراالنوارمحمدباقر، مجلسی  .4

 . فروع من الکافی محمدبن یعقوب، کلینی  .5

 .وسائل الشیعهمحمدحسن، حر عاملی  .6

 . یدفتر انتشارات اسالم قم: ، ر القرآنیتفس یزان فیالم محمدحسین. ییطباطبا .7

 . موسسة النشر االسالمیقم: ، بدایة الحکمة، محمدحسین ییطباطبا .8

 .موسسة النشر االسالمیقم: ، الحکمة نهایه، محمدحسین ییطباطبا .9

 . ، قم: دفتر انتشارات اسالمیاصول فلسفه و روش رئالیسم، محمدحسین ییطباطبا .10

 .اانتشارات صدرتهران: ، مجموعه آثار ،مرتضی مطهری .11

 .در قرآن یختار یهاسنّتمحمّدباقر،  صدر .12

 . مرکز نشر رجاء، قمقم: ، در قرآن یشناسمعرفت . (1379) عبداهلل ی،آمل یجواد .13

 .یاسالم یغات، تهران، سازمان تبلقرآن یدگاهاز د یخجامعه و تار .( 1368) یمحمدتق  یزدی،مصباح   .14

 : یمنابع فرع 

 . دارالعلم، چاپ اولبیروت: ،  القرآن یبغر  یالمفردات ف . بن محمد ینحس ی،راغب اصفهان  .1

 . چا یبنگاه ترجمه و نشر کتاب، ب تهران:  ،یمکلمات القرآن الکر یف یقالتحق. (1360) ، حسنیمصطفو .2
 . مجموعه مصنفات،  بن حبش ییح ی ،یسهرورد .3

 . حکمه االشراق، سهروردی، یحیی بن حبش .4
 . المبدأ و المعاد، میابراه بن محمد ،یرازیش نیصدرالد .5

 .فی المناهج السلوکیه  الشواهد الربوبیه، میابراه بن محمد ،یرازیش نیصدرالد .6

 . ه االربعهیاالسفار العقل یه فیمه المتعالکالح  ،میابراه بن محمد ،یرازیش نیصدرالد .7

 .شرح المنظومههادی، سبزواری،  .8

 .االشارات و التنبیهات، بن عبداهلل نیحس نا،یابن س .9

 . االساس االقتباسنصیرالدین طوسی،  .10

 . شفا، بن عبداهلل نیحس ابن سینا، .11

 .الملل، چاپ هفتم یننشر بتهران:  ، آموزش فلسفه . (1386) ی مصباح، محمد تق .12
 مرکز نشر اسراء، چاپ اول.  :قم ،ینیمعرفت د هندسهمنزلت عقل در  . (1386) عبداهلل ی،آمل یجواد .13

 .یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اندقم: سازمان انتشارات ، عقل و وحی  .(1383) یوسفیان، حسن، شریفی، احمدحسین .14

15.  Michael C. Jackson(2019). Critical Systems Thinking and the Management of 

Complexity, John Wiley & Sons; 

16. Fritjof Capra, Pier Luigi Luisi (2016). The Systems View of Life: A Unifying Vision, 

Cambridge University Press. 

17. Ramage, M., & Shipp, K. (2009). Systems thinkers. Springer Science & Business Media. 

 
  

http://wikinoor.ir/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%B4
http://wikinoor.ir/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%B4
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 224کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها ستمی ست یر یمد در  یاسالم  مطالعات یشناسروش ناری سم

 : یسینام درس به انگل

Seminar on Methodology of Islamic Studies 

in Systems Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 هاستم یست یریدر حوزه مد ینید علم دیتول یموضوع یهانه یزمبا  ییآشنا .1

 ها ستمیست یریدر حوزه مد ینید علم دیتول یروش یهانه یزمبا  ییآشنا .2

 هاستم ی ست یر یق در حوزه مدیتلف یو توسعه الگوها یبررس .3

 هاستم یست یریدر موضوعات حوزه مد یقیتلف یهاه ینظرجاد یا ظرفیت بکس .4

 شرح درس: 

قرار    یارائه شده و مورد نقد و بررس   یینارهایسم  یآنها، ط   یهایشناسروشو    ی اسالم  ی قیمطالعات تلفگوناگون در    یردهایکرو ن درس،  یدر ا
تولید علم دینی در حوزه علوم  روشی و موضوعی یهانه یزم، هاستمی سحوزه براین اساس پس از مروری بر قلمرو نظری و کاربردی رد. یگیم

مورد    ین روش شناسیبر ا  یمبتن  یقیتلف  یو توسعه الگوها  هاستمیس  حوزهدر    یمطالعات اسالمرویکردهای  ت  یو ظرفتبیین شده    سیستمی
 تلفیقی   یهانده پژوهشیر آیمس  بتوانند،  رویکردهان  یق ایان با فهم عمیدانشجودر پایان این درس،    رود یم انتظار    . ردیگیمبحث و بررسی قرار  

 نند. ک یزیرخود را طراحی و برنامه

 سرفصل درس: 

 به عنوان یک حوزه بین رشته و فرارشته ای  هاستم ی سحوزه  .1

 هاستم یسمروری بر سیر تطور نظری و کابردی حوزه  .2

 تفکر سیستمینظری و کاربردی  هایچالشمروری بر  .3

 تفکر سیستمی یبر قلمرو موضوع  یمرور .4

 تفکر سیستمی یبر قلمرو روش یمرور .5

 ن یو د یستمیر سکان تفیرابطه م .6

 ی اسالم یقیمطالعات تلفدر  موجود یردهایکبر رو  یمرور .7

 اسالم سب معرفت در کمنابع  یبررس .8

 آن  یشناسروشو  یریبر مطالعات تفس یمرور .9

 ( یبیرد ترتیکرو  -یرد موضوعیک)رو  میرکر قرآن یگوناگون در تفس یردهایکرو  ی نقد و بررس .10

 میرکگوناگون در حوزه قرآن  یریتفس یهاروش ی نقد و بررس .11

 م یرکق در ساحت قرآن یرد تلفیکبا رو ق یتحق یهاروش ی نقد و بررس .12

 آن  یشناسو روش یبر مطالعات فقه  یمرور .13

 انجام آن  فرایندو  یروش اجتهاد ی نقد و بررس .14

 ی موجود در روش اجتهاد یردهایکبر رو  یمرور .15
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 آن  یشناسروشو  یثیبر مطالعات حد یمرور .16

 آن  یشناسروشو   یبر مطالعات فلسف یمرور .17

 آن  یشناسروشو  یبر مطالعات جامعه شناخت یمرور .18

 ها ستمیسدر حوزه  ینید علم دیتول یموضوع یهانه یزم .19

 هاستم یسدر حوزه  ینید علم دیتول یروش یهانه یزم .20

 استفاده از آن درمطالعات تلفیقی هایچالشبه عنوان الگوی تلفیق و  هاستم ی سحوزه  .21

 علوم سیستمی در حوزه  مبتنی بر فقه امامیه یاسالم یهاپژوهش نیترمهماز  ی برخموضوعی و روشی  ی نقد و بررس .22

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . ی، دفتر انتشارات اسالمر القرآنیتفس یزان فیالم (.1379محمدحسین ) ییطباطبا .1

 .یرضو یدانشگاه علوم اسالممشهد:  ، نو( یری)تحر ینیمطالعات د یشناس روش. (1391) احد کیفرامرز قرامل .2

تولک   یالگوها  .(1394)  ید مهدیس  ،یموسو .3 انسانیالن  اسالم  یاسالم  ید علوم  انقالب  علوم    یهاپژوهشز  کمرتهران:    ،یدر بستر 
 . صدرا یاسالم یانسان

سازمان انتشارات پژوهشگاه تهران:    ،ینی د  یهاها و آموزهتشاف گزارهکبر منطق ا  یاوارهباچهین: دیمنطق فهم د.  (1389اکبر )  یعل  ،رشاد .4
 . یشه اسالمیفرهنگ و اند

)ی، حسیبستان نجف  .5 بهره:  (2)  ینیدعلم    یبه سو  یگام   .(1390ن  د  یریگروش  اجتماع  ینیاز متون   و  حوزه  پژوهشگاه  ،یدر علوم 

 . دانشگاه

 یدانشگاه یتب علوم انسانکن یسازمان مطالعه و تدو تهران:  ث،یروش فهم حد .(1384) یعبدالهاد ،یمسعود .6

 تاب. کبوستان تهران: ، میرکدر قرآن  یق موضوعیروش تحق(. 1393) ، حسینیزنجان یو مراد  ، محمد علیکیفشار یلسان .7

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم: ینی دانش د یم اجتهادیپارادا. (1390) درضای، حمیحسن ؛ یپور، مهد یعل .8

 . اشراق و عرفان یهنر یموسسه فرهنگ، بر اجتهاد تمدن ساز  یدرآمد. (1396)  ؛ بخشی، علیرضایعل ،یاعراف .9

 نشر آفاق. تهران: . ی ق در منابع اسالمیخطوط روش تحق. (1378))مصحح(  ید علیس ،یرضو ؛اصغر ،یصادق .10

انتشارات سازمان  تهران:  ترجمه تقی ناصر شریعتی،    گرایی خالق برای مدیران،تفکر سیستمی کلی    (.1395)  .یس  مایکل.  ،جکسون .11
 .مدیریت صنعتی

سازمان مطالعه  تهران: ، ، ترجمه عادل آذر و سعید جهانیانتحقق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت (.1396) جان مینگرز، .12
 . دانشگاهها )سمت( ی کتب علوم انسان ینو تدو 

13.  Michael C. Jackson (2019). Critical Systems Thinking and the Management of 

Complexity, John Wiley & Sons; 

14. Fritjof Capra, Pier Luigi Luisi (2016). The Systems View of Life: A Unifying Vision, 

Cambridge University Press. 

15. Ramage, M., & Shipp, K. (2009). Systems thinkers. Springer Science & Business Media. 

16. Michael C. Jackson (2000). Systems Approaches to Management, Springer 

17. Michael C. Jackson (2003). Systems Thinking: Creative Holism for Managers, John 

Wiley & Sons; 

18. Michael C. Jackson (1992). Systems Methodology for the Management Sciences 

(Contemporary Systems Thinking), Springer. 

 : یمنابع فرع 

علوم و معارف   یموسسه مطالعات راهبردقم:    ن(،ید   یکت استراتژیهو  ین )بررسیبه د   یستمینگرش س  (.1388د )یمعبدالح   ،یواسط .1
 اسالم 



292 

و  یکت، رو یف، اهمی، تعارهاانیبن:  ی و انسان  یدر علوم اجتماع  ی مطالعات داللت پژوه  یروش شناس  (. 1395فرد، حسن )  ییدانا .2 ردها 
 . 71-39، صص 86، شماره یعلوم انسان ی، روش شناسمراحل اجرا

 . 126-115، صص 23، سال هشتم، شماره ینید  یپژوهانسان ،یاسالم ینقش اجتهاد در علوم انسان(. 1389) ، حسنیمعلم .3

 . 128-111صص ، 58، شماره یعلوم انسان ی، روش شناسیاجتهاد - یرد فقهیک، رو یت اسالمیریمد (. 1388) ی نق یعل یریام .4
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 225کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق دانشگاه 

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم معارف اسالمی و مدیریت پیوسته  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی ستمی س ر ک تف و نید

 : یسیدرس به انگلنام 

Systems Thinking and Religion 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 تفکر کل گرایی در متون اسالمی یهاشهیرتحلیل و بررسی  .1

 در موضوعات و مسائل دینی یستمیر سکبه کارگیری ابزارهای تف هایچالشو  هاتیظرفبا  ییآشنا .2

 آشنایی با تحقیقات تقکر سیستمی متعارف ناظر به وجود خدا، دین و معنویت .3

 سیستمی ناظر به مسائل پیچیده مرتبط با جهان اسالم  یهاپژوهشنقد و بررسی  .4

 تعارفتفکر سیستمی م هایچالشآشنایی با ظرفیتهای منابع اسالمی در رفع  .5

 شرح درس: 

اصیل تفکر کل گرایی )دربرابر   یهاهیپا  توانیمجدید و متعلق به دوران معاصر نیست و به اعتراف اندیشمندان غربی    یاده یاتفکر سیستمی  
تقلیل گرایی رایج در علوم( را در جهان شرق از جمله دین مبین اسالم پیدا کرد. این درس به واکاوی و تحلیل تفکر کل گرایی در متون  

متعارف   تفکر سیستمی  به  ان نسبت  تمایزهای  و  روایات  و  قرآن  از  اعم  فراهم کردن مقدم  پردازدیماسالمی  دنبال  به  بنیانی جهت  و  و  ه 
محققان غربی ناظر به رابطه معنویت،   یهاپژوهشدر موضوع اسالم و تفکر سیستمی خواهد بود. عالوه بر این  های عمیق و کاربردیپژوهش

  ادیان مختلف و تفکر سیستمی همچنین حل مسائل پیچیده مرتبط با جهان اسالم با استفاده از ابزارهای سیستمی در این درس مورد بحث و
قرار   بررسی  ردیگیمبررسی  دیگر   هایچالشو    هاتیظرف.  از  اسالم  جهان  مسائل  و  دینی  موضوعات  در  سیستمی  ابزارهای  کارگیری  به 

 .شودیمموضوعات محوری است که در این درس بدان پرداخته 

 سرفصل درس: 

 ن(یف، اهداف و قلمرو دین )تعریف دیم و تعاریمفاه یبررس .1

 تفکر سیستمی یاهیپام یبر مفاه یمرور .2

 و روش شناسی های سیستمی هاهینظرمروری بر  .3

 تفکر سیستمی هایچالش .4

 و فرارشته ای  یارشتهتفکر سیستمی و مباحث بین  .5

 بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی( در آیات قرآن .6

 بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی( در روایات .7

 در متون عرفانی  بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی(  .8

 در متون اخالقی  بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی( .9

 در متون فلسفه اسالمی  بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی( .10

 بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی( در متون فقهی  .11

 بررسی مفاهیم سیستمی )نظیر کل گرایی( در متون کالمی  .12
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 الهی و تفکر سیستمی یهاسنت  .13

 سیستمی هایچالش ظرفیت مفاهیم دینی در حل  .14

 نقد و بررسی پژوهشهای سیستمی متعارف درباره دین و تفکرسیستمی  .15

 متعارف درباره مسائل مرتبط با جهان اسالم نقد و بررسی پژوهشهای سیستمی  .16

 تفکر سیستمی و ابزارهای آن در حوزه دین  یهات یظرف .17

 استفاده از تفکر سیستمی و ابزارهای آن در حوزه دین  هایچالش .18

 میان دین و تفکر سیستمی بارهمطالعات موردی در .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 قرآن کریم  .1

تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه   ،ینی د  یهاها و آموزهتشاف گزارهکبر منطق ا  یاوارهباچه ین: دیمنطق فهم د.  (1389اکبر )  یعل  ،رشاد .2
 . یشه اسالمیفرهنگ و اند

 متون برگزیده عرفانی، روایی، اخالقی، کالمی، فلسفی و فقهی.  .3

4.  Michael C. Jackson(2019). Critical Systems Thinking and the Management of 

Complexity, John Wiley & Sons; 

5. Locker, M. (2011). Systems Theory and Theology: The Living Interplay between Science 

and Religion. Wipf and Stock Publishers. 

 : یمنابع فرع 

1. Eriksson, D. M. (2006). Normative sources of systems thinking: An inquiry into religious 

Ground-Motives of systems thinking paradigms. In In Search of an Integrative Vision for 

Technology (pp. 217-233). Springer, Boston, MA. 

2. Cho, F., & Squier, R. K. (2013). Religion as a Complex and Dynamic System. Journal of 

the American Academy of Religion, 81(2), 357-398. 

3. Fisher, M. Z. (2015). Theology and the Entropic Condition: A Systems Theory approach 

to Philosophy of Religion (Doctoral dissertation, The Claremont Graduate University). 

4. Ramage, M., & Shipp, K. (2009). Systems thinkers. Springer Science & Business Media. 

5. Fritjof Capra, Pier Luigi Luisi (2016). The Systems View of Life: A Unifying Vision, 

Cambridge University Press. 
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 226کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 های پیچیده«بسته »مدیریت سیستم پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها ستمی س مدیراننویسی برای برنامه

 : یسینام درس به انگل

Programming for Systems Managers 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: ساعت تعداد 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 هاستم یسآشنایی با نرم افزارهای تخصصی مدیریت  .1

 زبانهای مختلف برنامه نویسیو مفاهیم کلیدی آشنایی با اصول  .2

 هاستم یسکسب توانایی نسبی جهت برنامه نویسی در نرم افزارهای تخصصی مدیریت  .3

 پیچیده  در حل مسائل کافی درباره برنامه نویسی جهت تعامل با متخصصان نرم افزارو فهم کسب دانش  .4

 شرح درس: 

به شمار   وقت  تمام  افراد یک شغل  برای برخی  و  هنر  نویسی یک  پژوهشگران  رودیمبرنامه  تحقیقات و مدیران  .  انجام  برای  و    سیستمی 
  ی هازبان  نیپرکاربردتر  اصول و مبانی نیازمند کدنویسی است. در این درس به    گاهخود نیازمند کار با نرم افزارهایی هستند که    یهات یمسئول

سرعت و کیفیتی بیشتری ی بتوانند با  تا دانشجویان در مواجهه با نرم افزارهای دروس تخصص  شودیمپرداخته  و پایتون  جاوا   نظیربرنامه نویسی  
  تواند یماین درس  همچنین    را انجام دهند.  سازیمدلو کار شبیه سازی و    مختلف را در نرم افزارهای مربوطه پیاده کنند  یهاروشمفاهیم  

تعامل مناسبی با متخصصین برنامه نویسی در حل مسائل پیچیده اجتماعی داشته در صورت نیاز بتوانند    ظرفیتی در دانشجویان ایجاد کند تا
 د.باشن

 سرفصل درس: 

 هاستم یسمروری بر نرم افزارهای تخصصی مدیریت  .1

 زبانهای برنامه نویسیمفاهیم کلیدی آشنایی با  .2

 آشنایی با اصول برنامه نویسی جاوا  .3

 آشنایی با اصول برنامه نویسی پایتون .4

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Kathy S., Bert B. (2005). Head First Java (2nd Edition), O'Reilly Media . 

2. Eric S. Roberts. (2007). The Art and Science of Java: An Introduction to Computer Science 

(1st Edition), Pearson . 

3. P. Wentworth, J. Elkner, A. Downey, C. Meyers. (2002). How to Think Like a Computer 

Scientists. Learning with Python 3, Green Tea Press. 
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 : یمنابع فرع 

1. Novikov, D. A. (2015). Cybernetics: From past to future (Vol. 47). Springer. 

2. Medina, E. (2011). Cybernetic revolutionaries: Technology and politics in Allende's Chile. 

Mit Press. 
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 »مدیریت تولید و عملیات«   ه( بست6

  یی از تحقق کارا  یا بخش عمده یدتردیب یم،برشمار یریتمد یکارکردها ینتریاز اصل  یکیرا  یو اثربخش ییسطح کارا یگر بهبود و ارتقاا 
  یی ها با استفاده از روش  یانسازم  یهاستمی نظارت بر س، اجرا و  یطراح  یرمهم از مس  ینرود. ایکارآمد انتظار م  یاتِعمل  و  یدتول  یریتاز مد

مؤسسه با    یها تی ردن فعالک   یکت به منظور نزدی ف کینترل جامع  کو    ینترل موجودک د،  ی تول  یز یر ار، برنامهک  ان یل جر یه و تحل ی چون تجز
  یاز رد نمباحث مو  ی با هدف برشمار  یات«و عمل  یدتول»مدیریت    هبست اساس تالش شده است تا    ینگردد. بر همیبازار محقق م  ی ازهای ن

بحث درباره   ی مناسب برا   یهامدخل  یفتر تعرو از همه مهم  یتجامع  ی،بر روزآمد  یدتأک  باحوزه    ینا   ینمتخصص  یتآموزش و ترب  یبرا 
ا   یاسالم  ی ها و مبانارزش  یر تأث ابعاد نگرش  یرشته طراح  ین در موضوعات  و    یت الزم متناسب با ظرف  یو مهارت  یدانش  ی، گردد. توجه به 

 . قرار گرفته است یدرس مورد تأکاقتضاء هر د
سالمت  یمنی،ا   ی، مواد و موجود  یریتمد  یاتی، عمل   ی هایستمس  یهاتفاوت  یات،و عمل  ید تول  ی هایاستراتژ  ی،و نقش عوامل انسان  یگاه جا  درک
 . رودیم ارشمبه بسته ینمورد انتظار از مجموعه دروس ا یاز جمله اهداف نگرش  یدر سطح مل  یحصح گذارییاستو س یستز یطو مح

  ی ها در هر حوزه، مؤلفه  یدتول  ی کوچک و متوسط، استراتژها  یهادر حوزه صنعت، خدمات و سازمان  یدی تول  ی هایستمبا انواع س   آشنایی
ا  یوناتوماس  ی عموم  یها یستمس  یاتی،عمل   ی واحدها  یزی ر طرح  یمحصول، مسائل و محورها  یثر بر طراحؤم و    یمنیو مسائل سالمت، 

مجموعه   یمورد اشاره، از اهم اهداف دانش ی هاکنترل و بهبود در حوزه یزی،ربرنامه یها و ابزارهابا مدل ییسو و آشنا کیاز   یستز یطمح
 . است یاتو عمل یدتول یریتدروس مد

  با در نظر   عوامل آن،  یلو تحل   یاتیعمل  یستمس  یکمسائل    ییپژوهان بتوانند ضمن شناسارود که دانشیانتظار م  یدر حوزه مهارت  نهایًتا
 گام بردارند. یستمس یمناسب جهت بهبود و ارتقا  یو انتخاب ابزار و الگو یابیمرتبط نسبت به ارز یو اسالم یارزش  یگرفتن مبان

 

  

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 ک یاتومات  یدیتول یهاستم یبا س ییآشنا 229

 - 32 2 د یساخت و تول یهاستمیس لیتحل 230

 - 32 2 یصنعت یواحدها یزیرطرح 231

 - 32 2 صول مح  یطراح 232

 - 32 2 د یو کنترل تول یزیربرنامه 233

 - 32 2 ی و کنترل موجود یزیربرنامه 234

 - 32 2 راتیو تعم ینگهدار یهاستم یس 235

 - 32 2 کار و زمان  یابیارز 236

 - 32 2 ستیزطیو مح  یمنیسالمت، ا کپارچهی  تیریمد یهاستم یس 237

 - 32 2 نیتأم رهیو زنج  کیلجست تیریمد 238

 - 32 2 د یتول یهاستم یو بهبود س یسازنه یبه 239

 - 32 2 خدمات  اتیعمل تیریمد 240

 - 32 2 کوچک و متوسط  یهادر شرکت  اتیعمل تیریمد 241

 - 32 2 ی صنعت یگذاراست یس 242

 - 32 2 اتیو عمل دیتول  یاستراتژ 243

 - 32 2 ات یو عمل دیدر تول نیمسائل نو رانیسم 244

 - 32 2 یانتقاد کردیبا رو  اتیو عمل دیمباحث تول ناریسم 245

 - 240 2 ات یو عمل دیتول  تیریمد یکارآموز 246

 - 32 1 اتیو عمل دیدر تول مطالعه 247

 - 32 1 اتیو عمل دیدر تول پژوهش 248

  8۴8 38 جمع 
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 229کد درس: 

 السالمه یعلادق امام ص دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های تولیدی اتوماتیک آشنایی با سیستم

 : یسیام درس به انگلن

Introduction to Automated Manufacturing Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 کاوی دمور  ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در پایان این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یدیتول یهایستمدر س یوناتوماس یاساس یممفاه با .1

 . کرده باشددرک  یدیتول یستمس یکرا در ابعاد مختلف  یونو نقش اتوماس یگاهجا .2
 ه باشد. آشنا شد یوناتوماس یعموم یو ابزارها یزاتبا انواع تجه .3

 شرح درس: 

محصوالت مختلف، استفاده از    یدکردن خطوط تول   یزهت به سمت مکانمختلف در خصوص حرک  یع صنا   یلو تما  یروزافزون تکنولوژ  یشرفتپ
و    یاندازراه  چگونگی  و  هاربات  ینبا ساختار ا  ییرو آشناینکرده است. از ا  یرناپذمختلف اجتناب   یع را در صنا  یصنعت  هایآالت و رباتینماش

درس به دنبال آشناکردن   ین. ایدآیبه حساب م  یخدمات  یا  یدیتول  یاتعمل   یک  یریتمد  اداره و   یاتضرور  ءجز  یالتتسه  یناز ا   مناسب  استفاده
 .هاستآن یراتو تاث یع در صنا یکاتومات  یدیتول یهایستمس یو انواع کل یاساس یمبا مفاه یاندانشجو

 سرفصل درس: 

 یدی تول یهایستمس یاصول و طراح .1
 افزار(سخت -افزار)نرم یدی تول یهایستم س یاساس مفاهیم .2
 یدی تول یهایستم در س یوناتوماس یتهمو ا جایگاه .3
 آن  یعموم یو ابزارها یکاتومات یزیربرنامه .4
 آن  یعموم یو ابزارها یکاتومات کنترل .5
 ها کننده یهها و تغذسنجنده  .6
 ی مصنوع یدد یهاسیستم  .7
 ابزار ماشین .8
 یدی تول یستمنقل در س و   حمل یعموم  یو ابزارها تجهیزات .9

 حمل و نقل  یهایستم س  یکاتومات کنترل .10
 یک اتومات انبارهای .11
 ها و کاربرد آنها با ربات آشنایی .12
 خودکار  یریگاندازه  یکاتومات یهاسیستم  .13
 یرپذانعطاف  یدتول یهاسیستم  .14
 ی صنعت یدر طراح یوترکامپ کاربرد .15
 ی منابع انسان یژهو ه ب یدیتول یستمس یکعناصر  یربر سا یوناتوماس یرثأت تحلیل .16

 نوع سازمان  تحلیل رابطه اتوماسیون با اقتضائات و .17
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 . تهران: جاودانه، جنگل.تولید اتوماتیک و مونتاژ صنعتی و تجهیزات مربوطه  یهاستمیس (.1387صفوی، سید محسن و عظیمی فر فرهاد ) .1

2. Groover, Mikell P. (2007). Automation, production systes, and Computer-Integrated 

Manufacturing. Prentice Hall Press. 

 آذر، آشینا. زاده. تبریز: فن . ترجمه ایرج حسنی و کنترل رباتمدلساز(. 1389اسپانگ، مارک دبلیو.، هاچینسون، ست، و ویدیاساگار، ام. ) .3

 : یمنابع فرع 

 : ارکان دانش. احی محصول. اصفهان ماتیک و طرمونتاژ اتو(. 1390صفوی، سید محسن ) .1

2. Asfahl, C. R. (1992). Robots and Manufacturing Automation. (2nd ed.). New York: John 

Wiley & Sons, Inc. 
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 230کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 ملیات« »مدیریت تولید و ع  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های ساخت و تولیدتحلیل سیستم

 : یسیام درس به انگلن

Analysis of Production and Manufacturing Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 موردکاوی   ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: از دانشجو انتظار میدر انتهای این درس 

 .ه باشدآشنا شد ید یتول یهایستمس یدر طراح یسازیهو شب یاتدر عمل یقتحق یهامدل یژهو هب یکم یهامدل یگاهبا جا .1
 .ه باشدآشنا شد یدساخت و تول یستمس یک یطراح یبا مراحل اصل .2
 .ه باشدآشنا شد یمواد در واحد صنعت یانو کنترل جر یریتجهت مد ییاجرا یبا راهبردها .3
 ید. نما یو مدلساز  یرا طراح یدساخت و تول یستمس یکبتواند عناصر  .4

 شرح درس: 

  یهاستم یات آنها، در دروس س ییا جزید یساخت و تول  یهاستم یو با س یسازه یات و شبیق در عملیوس تحقدر  در  یان با مدلسازیمعموالً دانشجو
ها ن مدل یاربرد اکدارند را با  ییآشنا یسازه یات و شبیق در عملیتحق ی هانون با مدلکاه هم ک یانین درس، دانشجویشوند. مباحث اید آشنا میتول

واحد    یکه درون  کنیدر مورد ا  یریگمیتصم  فرایندبه    یدی،تول  یهاستمیس  یمدلساز  یند. براکید آشنا میتولساخت و    یهاستمیس  یدر طراح
ان ینترل جرک، جهت  ییاجرا  یو راهبردها  یعموم   ی طراح  یدرس بر رو   ینت دارد. ایرد، اهمید انجام گیبا  یارکد باشد و چه  یل باکش، چه  یدیتول

آنها دستهکد قطعات گسسته  یو تول  ید متوالیتول  یهاستم ین راستا، سیدر از دارد.  کتمر  یمواد در واحد صنعت ات به  یمحصول از عمل  یهاه در 
 یاصل یبانیم و پشتیمستق یهاتی. فعالرندیگیم قرار  یشوند، مورد بررسیل میوش تبدقابل فر ییافته و سرانجام به محصول نهایان یات جریعمل

 .ز پوشش داده خواهند شدیالزم هستند ن ییوالت نهاه به محصیل مواد اولیتبد یه براک

 سرفصل درس: 

 (Models Manufacturing and Production Systemsد )یساخت و تول یهامدل .1
 ( Assembly lines: continuous consecutive systemsا )یپا یمتوال یهاستم یسخطوط مونتاژ:  .2
 ( Transmission lines and general consecutive systems) ی عموم یمتوال یهاستم یسخطوط انتقال و  .3
 ( Workshop scheduling for several productsچند محصول ) یارگاه براک یبندزمان .4
 (Flexible production systems) ریپذانعطاف د یتول یهاستم یس .5
 (Group technology) یگروه یتکنولوژ .6
 (Layout of equipmentزات )یتجه دمانیچ .7
 ( Preparing the machine and arranging the operationات )یعمل یبندبیترتدستگاه و  یزساآماده  .8
 ( transportation systemsحمل و نقل مواد ) یهاستم یس .9

 (Warehousing: Storage and Recovery Systems) یابیره و بازیذخ یهاستمیس: یانباردار .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی ان نهآزمو ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یبع اصلمن

. ترجمه قاسم مصلحی و بهروز  های ساخت و تولیدسازی و تجزیه و تحلیل سیستم مدل(.  1380. )آراسکین، رونالد جی. و استندریج، چارلز   .1
 نصر آزادانی. اصفهان: نشر ارکان. 

 : یمنابع فرع 

1. Mönch, L., Fowler, J. W. & Mason, S. J. (2013). Production Planning and Control for 

Semiconductor Wafer Fabrication Facilities: Modeling, Analysis, and Systems. New York, 

Heidelberg, Dordrecht, London: Springer. 

2. Askin,Ronald G.,Standridge, Charles R. (1993). Modeling and Analysis of Manufacturing 

Systems. Wiley. 

3. Gershwin, S.B., Dallery,Y., Papadopoulos, C.T. (2003). Analysis and Modeling of 

Manufacturing Systems. Springer. 

4. Curry, G.L.,Feldman, R.M. (2011). Manufacturing Systems Modeling And Analysis (2nd ed). 

Springer. 
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 231کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریزی واحدهای صنعتی طرح

 : یسیام درس به انگلن

Facility Planning and Layout Design 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 موردکاوی   ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 . کرده باشدرا درک  یاتو عمل یدتول  یواحدها یزیرطرح یتو اهم یگاهجا .1
 .شناخته باشدرا  یو خدمات یصنعت یواحدها یزیردر طرح یدیموضوعات کل .2
 .ه باشدآشنا شد یصنعت یواحدها یزیرمربوط در طرح یهابا الگوها و مدل .3
 ید. نما یرا ط  یاتیواحد عمل یک یزیربتواند مراحل طرح .4

 : شرح درس

  ین است. ا ی از لحاظ فن یو خدمات یدیتول یالتتسه و   کارخانه یجادا ،ی مربوط به طراح لئمطالب در مسا  یادگیرین درس، درک و یا یهدف اصل
حمل و نقل    یهایستم س  یبررس  یالت،آالت، استقرار تسهین محاسبه تعداد ماش  یستم،س  یتدرس شامل موضوعات مهم در خصوص محاسبه ظرف

 یهااز موضوعات اشاره شده به مدل   یکمالحظات هر    یضمن بررس  ،درس   یناست. در ا  یابی مکان  لئانبار و مسا  یطراح  مربوطه،  تیزامواد و تجه
 .شودیاشاره م یزمربوط ن یاضیر

 سرفصل درس: 

 یاتو عمل یدتول یواحدها یزیرو نقش طرح یتاهم .1
 استقرار  یو الگوها یدیتول یهایستم س انواع .2

 بازار  مطالعه .3
 و انواع محصوالت  یتظرف .4
 محصول  یلو تحل تجزیه .5
 آالتینتعداد و نوع ماش یینساخت و تع روش .6
 یدیتول یهاآالت به بخشین ماش یبندتقسیم .7
 ی کار یهایستگاهها و اقرار گرفتن بخش نحوه .8
 مواد  ییحمل و نقل و جابجا یستمس انتخاب .9

 یدیتول یرغ یهاو مشخص کردن بخش تعیین .10
 یاز مورد ن ی انسان یروین برآورد .11
 یاتی نقشه واحد عمل تهیه .12
 طرح یهاینه هز برآورد .13

 یاتی محل واحد عمل انتخاب .14
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 آالت و حمل و نقل ینها، ماشبخش یابیدر جا یاضیر هایمدل .15
 وابسته یو واحدها یاتیانتخاب محل واحد عمل یاضیر هایمدل .16

 اجتماعی مؤثر در انتخاب محل واحدهای صنعتی عوامل سیاسی و  .17
  یزی، رتوجه به کرامت و شأن انسان در طرح یرامونی،پ یط و تعامالت با مح  یابی )مکان  یاتیواحد عمل یدر طراح یو اخالق یاسالم مالحظات .18

 و ...(  یو شرع  یاستقرار و حدود اخالق

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 : یمنابع اصل

 ر. تند. تهران: یریوزاردوان آصف ترجمه  .یصنعت یواحدها یزیرطرح  (.1372گرگور )ک مزمیجاپل،  .1

  ی دانشگاهجهاد  تهران:    . یکرد کاربردیبا رو   ی و خدمات  یمراکز صنعت  ی ابیمکان  (. 1387)  رضایعلو آخوندی،    ، یمهد  یزدی،شریف  ، یعل فرقانی،   .2
 .فی شر یصنعت

 : یمنابع فرع 

 .جمجهان جام یموسسه انتشاراتتهران:  .یصنعت یواحدها یزیرطرح(. 1383)، عبدالرسول یهرو  یانتظار .1
 مهر.  تهران: .ارخانهکت یریمد (.1372) یدمهدیسسیدحسینی،  .2

3. Francis, R. L., McGinnis, L. F., & White, J. A. (1992). Facility layout and location: An 

analytical approach. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. 

4. Heragu, S.S. (1997). Facilities Design. Boston, M.A: PWS Publishing Co. 

5. Heragu, S.S. (2006). Facilities Design. 2nd ed. Lincoln, NE: iUniverse Publishing Company. 
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 232کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 طراحی محصول

 : یسیام درس به انگلن

Product Desing 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دانشجو انتظار میدر انتهای این درس از 

 .ه باشدمحصول آشنا شد یک ینتکو فرایندبا  .1
 .شاخته باشدطرح محصول را  یک یتثر در موفقؤها و ابعاد ملفهؤم .2
 .ه باشدمحصول آشنا شد یطراح موجود در یو راهبردها یمبا مفاه .3
 .کند یمحصول را راهبر یتا طراح یدهبتواند مراحل خلق ا .4

 شرح درس: 

ار  کن یشود. ایارائه م یدیواحد تول  یکه توسط کاست  یمحصول  یها یژگین و ییه هدف از آن تعکاست  یتیمحصول فعال یزیرو برنامه یطراح
ن  یآورمستلزم جمع  از  نتادگننکمصرف   یازهایاطالعات  تحق  یهاج پژوهش یان،  تولیواحد  در  دورة عمر محصول، عوامل عمده  توسعه،  و  د یق 
که شامل    پردازد،یمحصول م   یطراح  یدرس به معرف  این  . باشدیم  … اربرد محصول و کمت فروش رقابت،  یسازمان، ق  یهااستیمحصول، س

.  باشدیمحصول م   ی در رابطه با طراح  یگرمسائل د  یاریبازار آن و بسر،  هن  ی،، مهندسCAD  ها،یده آن، ساخت، ا  یازاز جمله مواد موردن   یمباحث
 .کندیم یهمراه یانمحصول، از آغاز تا پا یطراح یندفرادرس، دانشجو را در درک  ینا

 سرفصل درس: 

 محصول  یدتا تول یمراحل طراح .1
 ( Basics Product Design: Idea Searching) یدها یمحصول: جستجو یطراح مبانی .2
 Materials and Design: The Art and Science of Materialمحصول )  ی: هنر و علم انتخاب مواد در طراحیو طراح  دموا .3

Selection in Product Design) 
 Product Concept Design: A Review of theمحصوالت در صنعت )  یمفهوم  یطراح  ینیمحصول: بازب  ی مفهوم  طراحی .4

Conceptual Design of Products in Industry ) 
 ( Design Elements, Color Fundamentalsاصول رنگ ) ی،طراح عناصر .5
 People and Products Consumer Behavior and Productمحصول )  یکننده و طراحمحصوالت: رفتار مصرف  و   مردم .6

Design ) 
 ( Advances in Industrial Design Engineering) یصنعت یطراح یدر مهندس هاییپیشرفت  .7
 (The Design Process Demystified) یطراح فرایند کاهش .8
 (Product life cycleعمر محصول ) چرخه .9

 ( Product design and quality) یفیتمحصول و ک طراحی .10
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 ( Product design and cost) ینهمحصول و هز طراحی .11
 (Reverse Engineeringمعکوس ) مهندسی .12
 (Value Engineeringارزش ) مهندسی .13
 (Techniques for improve product designو ...( ) QFD, FMEAمحصول ) یبهبود طراح یهاک نی تک .14
محصول،   یاحتمال هاییب)احکام ساخت محصول، توجه به عوارض و آس آن یدتول فرایندمحصول و  یدر طراح یو اسالم یارزش مالحظات .15

 ( و ... یانمشتر یازهایرابطه محصول با حقوق و ن ی،معنو یتمالک

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  

  

 : یمنابع اصل

 . مترجم: علی اصغر توفیق. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.طراحی و توسعه محصول(. 1391اولریچ کارل، اپینگر استیون ) .1

 : امین اسداللهی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر. . طراحی چرخه عمر محصول. مترجم13969نیمان یورگ، تیشکویچ سرژ ) .2

 انتشارات فرهنگسرای میردشتی. . ترجمه نازیال محمدقلیزاده. تهران:اصول طراحی محصول(. 1392موریس، ریچارد ) .3

 : یمنابع فرع 

1. Kamrani, A. K., Azimi, M., & Al-Ahmari, A. M. (Eds.). (2013). Methods in Product Design: 

New Strategies in Reengineering. Boca Raton, London, New York: CRC Press. 

2. Boothroyd, G. (2005). Assembly Automation and Product Design. 2nd ed. Boca Raton, 

London, New York, Singapore: CRC Press. 

3. Chang, K. H. (2014). Product Design Modeling Using CAD/CAE: The Computer Aided 

Engineering Design Series. Academic Press. 

4. Moriss, R. (2009). The Fundamentals of Product Design. Lausanne, Switzerland: 

Bloomsbury Publishing. 
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 233کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریزی و کنترل تولیدبرنامه

 : یسیام درس به انگلن

Production Controlling and Planning 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یدتول یزیرو مسائل برنامه یمهبا مفا .1
 .شناخته باشدثر بر آنها را ؤو عوامل م یدتول یزیربرنامه یانواع الگوها .2
 ید.نما یزیربرنامه ید،تول یمدل مناسب را انتخاب و برا یدی،تول یستمبتواند متناسب با نوع س .3

 شرح درس: 

ها. م یهماهنگ از تصم  یستمیمنسجم در قالب س  یک خروجید  یتول  یوسته برایبهم پ  ل مشخص و با مراح  یفرایند  د عبارتست ازیتول  یزیربرنامه
موجود و   BOMزان مصرف مواد و انحراف مصرف از ی(، محاسبه مBOMست مواد )یا لین فرمول ساخت کاال ید عبارتست از تعیکنترل تول

قال مواد به خط  کنترل انت  د وید انجام شده با برنامه تولیزان تولیسه میرد، مقازان زمان استانداید از میو انحراف زمان تول  ت محصوال  ی سنج زمان
. در  است ییات اجرا یسطح کنترل عمل یعنیت، یرین سطح در سطوح مدیترن ییشتر مربوط به پاید بیو کنترل تول یزیربرنامه یهاستم یس .دیتول

در جهت   یصنعت  یریتمد  یاندانشجو  یالزم برا  ی مبان  تریناز مهم  یکیبه عنوان    یدو کنترل تول   یزیربرنامه  هاییکو تکن  مفاهیمدرس به    ینا
 . پردازدیرشته، م یندر ا یتموفق

 سرفصل درس: 

 ( Concepts & Definitions) یدو کنترل تول یزیربرنامه یمو مفاه یفتعار .1
 (Principles of Production Planning) یدتول یزیربرنامه اصول .2
 ( Factors Affecting Production Planning) یدتول یزیررنامهثر بر بؤم عوامل .3
 ( Forecasting) ینیبپیش  .4
س  یدتول  یزیربرنامه .5 )  یوستهپ  یهایستم در  گسسته   production planning in continuous and discontinuousو 

systems ) 

 ( Production Planning models) یدتول یزیربرنامه هایمدل .6
 (Production Planning: static models) یستاا یها: مدلیدولت یزیربرنامه .7
 (Production Planning: dynamic models) یاپو یها: مدلیدتول یزیربرنامه .8
 (Operation and Schedule Sequence) یبندو زمان یاتعمل توالی .9

 ( Balance of production line)  یدخط تول باالنس .10
 ( Production system costs and break-even pointه سر به سر )نقطو  یدیتول یستمس  یهاهزینه  .11
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برنامه  یخط  یزیربرنامه  کاربرد .12 تول  یزیردر  کنترل   Application of linear programming in production)  یدو 

planning and control ) 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . ارکان دانشاصفهان:  .یهاو موجود یدو کنترل تول یزیراصول برنامه(. 1385حاج شیرمحمدی، علی ) .1
 ر. پرو دانش تهران: .یدتول یزیربر برنامه یامقدمه(. 1383ماکوئی، احمد ) .2

 : یمنابع فرع 

1. Chapman, S. N. (2006). The Fundamentals of Production Planning and Control. 

Pearson/Prentice Hall. 

 ، ندا. یرکبیرام تهران: .یهاو موجود یدو کنترل تول یزیربرنامه(.  1374فاطمی قمی، محمدتقی ) .2
 . هترم تهران: .یدیتول یهایستمس یزیربرنامه(. 1382آریانژاد، میربهادرقلی ) .3
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 23۴کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست معارف اسالمی و مدیریت ته پیوس ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریزی و کنترل موجودی برنامه

 : یسیام درس به انگلن

Inventory Planning and Control 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 د ارند
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 ه باشد.آشنا شد یدتول فراینددر  یموجود  یریتمد یتو اهم یگاهبا جا .1
 . ه باشددر سازمان آشنا شد  یو کنترل موجود یریتمد هاییک ها و تکنمدل انواعبا  .2
 . کند یزیربرنامه یموجود  یریتکنترل و مد یبرا یدتول یستمبتواند متناسب با اقتضائات س .3

 شرح درس: 

و    یبررس  یدر پ  ی،ود ترل موجواقع کنباشد. در  یموردنظر م  یکاال  ی از حفظ سطح موجود  ینانها اطمی موجود  یریتو مد  یزیرهدف از برنامه
اقالم موجود    کندیاست که ضمانت م   یانیجر   ی. کنترل موجودکندیم  ینهرا کم  یستمس  هایینه است، که هز  یاز موجود  یداشت سطح نگاه

در دسترس   یندسفروش، مه  یع،توز  ید،تول  یاتعمل  یریتمد  یهابخش  یبرا  ینه،و هز یفیتگرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، ک  ر سازمان با در نظ
 . باشد یسفارش و زمان سفارش م یزانبرخوردار است، م یژهو  یتاز اهم یباشد. آنچه در کنترل موجود

 سرفصل درس: 

 ( Definitions and concepts of Inventory planning and control)  های و کنترل موجود  یزیربرنامه  یمو مفاه  یفتعار .1
 (Integrated Materials Management) یکپارچهمواد  مدیریت .2
 (Purchasing) خرید .3

 (Selection of Biddersکننده )ینتأم انتخاب .4
 (Bidding Process) ینتأم فرایند .5
 (Acquisition Processکسب ) فرایند .6
 ( Technical Evaluation) یکیتکن ارزیابی .7
 (Commercial Evaluation)  یتجار ارزیابی .8
 ( Just-in-time) بهنگام .9

 ( Kanban) کانبان .10
 ( E-Kanban Systems) یکالکترون کانبان .11
 (Inventory costs) یموجود یهاهزینه  .12
 (Inventory management systems) یموجود یریتمد یهاسیستم  .13
 ABC (The ABC inventory analysis)ی موجود تحلیل .14

 ( Single product inventory models) ی محصولتک  یموجود  هایمدل .15
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 ( Reorder pointسفارش مجدد ) نقطه .16
 ( Discount models, special order and auctionو حراج ) یژهسفارش و  یف،تخف هایمدل .17
 (Multi product models) یچند محصول هایمدل .18
 ( Possible models) یاحتمال هایمدل .19
 ( Forecasting) بینیپیش  .20
 (Scheduling periodic orders( )یاو پو یقطع یهامدل یزیر)برنامه یاسفارشات دوره ریزیبرنامه .21

 ( Economic ordering Quantity) یسفارش اقتصاد مقدار .22
 (Master Production Scheduling) یدتول یاصل یبندزمان برنامه .23
 ( RCCP)یاز مورد ن یتظرف یسرانگشت ریزیبرنامه .24
 ( MRP, MRP IIمواد ) یاجاتتاح یزیربا برنامه آشنایی .25
 ( ERP) یمنابع سازمان  یزیربرنامه .26
 (Inventory management in supply chain) ینتأم یرهدر زنج  یموجود  یریتدم .27
 (The role of IT in inventory management) یموجود یریتاطالعات در مد ینقش فناور  .28
 و ...( یرمواد )احتکار، اسراف، تبذ یو نگهدار  یندر تأم یشرع ینو مواز احکام .29

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها م ترانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: فدک ایساتیس.هاریزی و کنترل تولید و موجودی برنامه(. 1391ابراهیمی، سیدمجید ) .1

 . یرکبیر، نداام تهران: .یهاو موجود یدو کنترل تول یزیربرنامه(.  1374فاطمی قمی، محمدتقی ) .2

 : یمنابع فرع 

 . نگاه دانش  تهران: .هایو موجود ید کنترل تول و ریزیبرنامه . (1392) زاده، وحیدعبداهلل نیکوفر، محمدهادی، و  .1

2. ( جنایی، مسعود  و  بهروز،  تول  یزیربرنامه(.  1388کریمی،  کنترل  کر  ترجمه  .های و موجود  یدو  و بهروز  جناب  یمی  جهاد    تهران:  ی.مسعود 

 . یرکبیرام یدانشگاه صنعت یدانشگاه

3. Tony Arnold, J. R., Chapman, S. N. & Clive, L. M. (2008). Introduction to Materials 

Management. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

4. Waters, Donald. (2003). Inventory Control and Management. Wiely. 
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 235کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست عارف اسالمی و مدیریت پیوسته م ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های نگهداری و تعمیراتسیستم

 : یسیبه انگلام درس ن

Maintenance Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یو نگهدار یراتو اصطالحات حوزه تعم یمبا مفاه .1
 را شرح دهد. یکردهارو  ینآشنا شده و بتواند تفاوت ا یو نگهدار یراتتعم  ینهدر زم تلفمخ  یکردهایبا رو  .2
 . ه باشدآشنا شد یو نگهدار یراتنظام تعم یک یمختلف طراح یهابا مدل .3
 ید.نما یزیرو برنامه یطراح یستم،را با توجه به نوع س یو نگهدار یراتنظام تعم یکبتواند  .4

 شرح درس: 

 یشبه علت افزا  ییراتتغ ینشده است. ا   ییراتدستخوش تغ یگرد یریتیمد  رشتهاز هر  یشب ید)نت( شا  یراتو تعم ینگهدار سال گذشته یستدر ب
 دادتع یششوند. افزا یرو تعم ینگهدار  یدبا دنیا سراسر در که است( هاو ساختمان  تجهیزات ها،)کارخانه یزیکیف یزاتقابل توجه تعداد و تنوع تجه

باعث گسترش   یزن  یراتو تعم  ینگهدار  هاییتنگرش به سازمان و مسئول  ییرتغ  یزو ن  یرات و تعم  ینگهدار  یدجد  هاییک تکن  یچیده،پ  هایطرح
 .اندشده  ییراتتغ ینا

(  یشکست )خراب  یروسعت تأث  درباره   یآگاه  یع شامل رشد سر  ییراتتغ  ینا  دهدمی  ن انتظارات واکنش نشا  ییربه تغ  ینهمچن  یراتو تعم  نگهداری
 یریپذبا دسترس   هاییینبه ماش  یدنرس  یفشار برا  یشمحصول و نت، و افزا  یفیتک  یان از رابطه م  یرشد آگاه  یست،ز  یطو مح   یمنیبر ا  یزاتتجه
 .است هاینه و کنترل هز باال

 سرفصل درس: 

 (Introduction and Conceptsنت ) یممفاه .1
 TPM (Total Productivity Maintenance)یر ور فراگبهره نت .2
 (Reliability) یناناطم بلیتاق .3
 ( IT Maintenance)اطالعات  یو فناور یراتو تعم نگهداری .4
 (Audit of Maintenece) یراتو تعم ینگهدار آدیت .5
 OEE (Overal Equipment Effectivness )یزات تجه یکل اثربخشی .6
 (Function of Maintenece()یاتعمل یطشرا -عملکرد و انواع آن استانداردهای -یح)تشری دارو نگه یراتتعم ردهایکارک .7
 ( Functional failures) یردکارک یهاست کش .8
 (Investigating the effects of failureست )کحاالت و اثرات ش یبررس .9

 (Maintenece: Preventive activities) رانهیشگ یپ یهات ی: فعال1م اقداشیرات پیو تعم ینگهدار .10
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 (Maintenece: Predictive activities) انهیشگو یپ یهات یال: فع2اقدام شیرات پیو تعم ینگهدار .11
 ( Failure search activitiesست )کش یجستجو یهاتیفرض: فعالش یپ اقدامات .12
 RCM (The decision-making diagram: RCM ) یریگم یتصم اگرامید .13
 RCM  (Implementation of the recommendations of RCM) یهاه یتوص  یسازاده یپ .14
 ( Statistical analysis and failure informationست )کو اطالعات ش یآمار لیتحل .15
 RCM (Applying the process of RCM ) فرایند یریارگکبه .16

 RCM (Achievements of RCM) یدستاوردها .17
 (Status monitoring techniquesت )یش وضعیپا یهایک نکت .18
 (Human error) یانسان یخطا .19
 لو اموا یزاتتجه یاده و نگهداراستفدر  یاسالم مالحظات .20

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 . ترجمه علی زواشکیانی و رضا آزادگان. تهران: آریانا قلم. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(. 1389موبری، جان ) .1

نگه .2 مهندسین  ژامؤسسه  تعمیرات  و  ) داری  بهرهJIPM )  (1390  .)پن  )نت(  تعمیرات  و  )نگهداری  فراگیر  علی  .  (TPMور  ترجمه 
 شیرمحمدی. تهران: ارکان دانش. حاج

 . تهران: ارکان دانش. ریزی نگهداری و تعمیرات )مدیریت فنی در صنایع(برنامه(. 1395شیرمحمدی، علی )حاج .3

 : یمنابع فرع 

1. McCarthy, D. & Rich, N. (2004). Lean TPM: A Blueprint for Change. Elsevier Butterworth-

Heinemann. 

2. Borris, S. (2006). Total Productive Maintenance. McGraw-Hill Professional. 
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 236کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 ید و عملیات« »مدیریت تول هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ارزیابی کار و زمان 

 : یسیام درس به انگلن

Work and Time Study 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 مورکاوی   ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد ییو نقش مطالعه کار در بهبود کارا یگاهبا جا .1
 .ه باشددآشنا ش ی سنج و زمان ی سنج مطالعه کار اعم از روش یهابا روش .2
 و مستند کند.  ییکار را شناسا یکمناسب انجام  یوهش ،یروش مقتض یریکارگهبتواند با ب .3
 . یدکار را محاسبه نما یکزمان استاندارد انجام  ،یروش مقتض یریکارگهبتواند با ب .4
 ید. کار مشخص را محاسبه نما یکانجام  ینهر، هزبتواند بر اساس روش و زمان استاندارد انجام کا .5

 شرح درس: 

  ی هازمان  نییتع  و   آنها  بهبود  و   کار  انجام  موجود  یهاروش  لیتحل  و   هیتجز   و   یبررس  و   مطالعه  با  که  شودیم  گفته  ییهاالعه کار به مجموعه روشطم
  مؤثر   املوع  و  کار  یهاروش  یمطالعه و بررس  ید مطالعه کار از دو ابزار براینمایسازمان کمک م  ییکارآ  و  یوربهره  به  کار  انجام  یبرا  استاندارد

 :از عبارتند  که بردیم سود کار یرو ین ییوکارآ  یوربهره بر

تر ، ساده هانه ی به منظور کاهش هز یاصالح یهاشنهاد روش یانجام کار و پ یهاق روشیدق یبررس : عبارت است از ثبت منظم و یسنج الف( روش
 ی. ش بازدهیفزااات و یکردن عمل

 .قبول قابل یسطح  در طیشرا واجد فرد کی لهیبوس نیمع کار انجام زمان نییتع یبرا ییهاک ی تکن یریکارگهعبارت است از ب :ی سنج ب( زمان

 سرفصل درس: 

 ( The history of work studyکار و زمان ) یابیارز یخچهتار .1
 ( Objectives of the work study) کار و زمان یابیارز اهداف .2
 ( The Relationship between Work Study and Productivity) یدتول یورمطالعه کار و بهره ینب رابطه .3
 ( Productivity Indicatorsزمان ) کار و  یابیمورد استفاده در ارز یوربهره یهااز شاخص نمونه .4
 Stages of making components with the help of a)  مطالعه روش  یمی ت به کمک ابزار ترسمراحل ساخت قطعا  ثبت .5

drawing tool ) 
ابزار ترس  مونتاژ   ساخت و   احلمر  ثبت .6  Steps to build and assemble the product)  مطالعه روش  یمیمحصول به کمک 

with the help of a graphic tool ) 

فعال  ثبت .7 کمک  به  ساخت  -Construction stages through human)  ینماش  -انسان  یستمس  و   یگروه  یهایت مراحل 

machine system and group activities) 
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 ( A graphic tool for improving the layout of the deploymentبهبود طرح استقرار ) یمیترس ابزار .8
 Analysis of operations and the proposed improved)  یافتهبهبود    یهاروش  یشنهادپ  و   یاتعمل  یلتحل  و   تجزیه .9

methods) 
 (Direct timing methods) یممستق یسنج زمان یهاروش .10
 MOST  (Advanced Timing Systems for Standard Data  خانواده  استاندارد و   یهاداده   یشرفتهپ  یسنج زمان  یهاستم یس .11

and MOST Family ) 

 MTM (Advanced Timing Systems for MTN Family ) خانواده یشرفتهپ یسنج زمان یهاسیستم  .12
 (The challenges of work studyکار و زمان ) یابیارز هایچالش .13
 کار و محدوده آن  یفدر تعر یو اخالق یاسالم مالحظات .14
 ار و محاسبه زمان استاندارد انجام ک یفدر تعر یاسالم مالحظات .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 ور.. تهران: دانشگاه پیام نکارسنجی(. 1395حسینی، روح اهلل ) .1

 تهران: هم میهن.  .هاروشارزیابی کار و زمان و بهبود (. 1396فخرزاد، محمدباقر و پاکزاد آیلین ) .2

 . تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. ارزیابی کار و زمان )مهندسی کار و مدیریت زمان((. 1391احمدی، علیرضا )علی .3

4. Lawrence S. Aft (2000). Work Measurement and Methods Improvement. Wiley. 

 : یمنابع فرع 

1. Barness, R. M. (1980). Motion and time study: Design and measurement of work. Wiley. 

2. Meyers, F.E.,Stewart J.R. (2001). Motion and Time Study for Lean Manufacturing (3rd 

Edition). Pearson. 
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 237کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 زیست های مدیریت یکپارچه سالمت، ایمنی و محیطسیستم

 : یسیام درس به انگلن

Integrated Management Systems of Health, Safety & 

Environment 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عت تعداد سا

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: نتظار میدر انتهای این درس از دانشجو ا

 . ه باشدآشنا شد یدتول یاندر جر یستز یطو مح  یمنیسالمت، ا یگاهو جا یتبا اهم .1
 .ه باشدکار آشنا شد یطسالمت و بهداشت مح  ینمأت یها و ابزارهایستم با س .2

 .ه باشدآشنا شد یصنعت یتو نقش امن یگاهبا جا .3
 .یدنما یلرا تحل یدیتول هاییتفعال یطیمح  یستز یراتثأبتواند ت .4
 ه باشد.آشنا شد یدتول یانجر یستز یطو مح   یمنیبا استانداردها و مقررات مرتبط با سالمت، ا .5

 شرح درس: 

را به   یستز  یط، بهداشت و مح یمنیداختن به موضوعات ا، پریصنعت  ی شورهاک  یریپذها در حوزه رقابت ر تحقق اهداف سازمانیاخ   یهادهه  یط
ه سازمان با هدف بهبود  یسرما  ترینیبه عنوان اصل  یانسان   یروینموده است و توجه به ن  یلمروز تبدار اکو سبکدر    یاصل  یهاتیاز اولو  یکی

است که هر فرد در هر    یمسائل  ترینکار از مهم  یطو بهداشت مح   یمنیقرارگرفته است. ا  مدیران  ن اهدافیتری ، در زمره اصلیارک  یهافرایند 
  ی را موجب خواهد شد. و چه بسا زندگ  یریناپذجبران یعات ا صدمات و ضاو غفلت از آن بعضً  یدمابدان توجه ن یدبا  یکار و زندگ  یط در مح  یسطح 

  ی درس به دنبال آشناساز  ینرو این. از اسازدیوارد م  یستز  یطبه مح   یزرا ن  یفراوان  یهایب و آس  اندازدیهمکاران او را به خطر م  یحت  یافرد و  
 ت. اس یستز یطنرساندن به مح  یبکار و آس یطدر مح  یو گروه یاز به وجود آمدن خطرات فرد یریو جلوگ ینچنینبا مطالب ا یاندانشجو

 سرفصل درس: 

 یدی تول  هایفراینددر  یستز یطو مح  یمنیسالمت، ا یتو اهم یگاهجا .1
 یست ز یطمح  یریتمدیستم س یمو مفاه مبانی .2
 ( ISO 14001) یطیمح  یستز استاندارد .3
 ( HSE-MS) یستز یطو مح  یمنیسالمت، ا یریتمد سیستم .4

 (OHSAS 18001:2007) یو بهداشت شغل یمنیا یریتمد سیستم .5
 (PSM) فرایند یمنیا یریتمد سیستم .6
 ( 5Sکار ) یطمح  یآراستگ نظام .7
 یمنیا  یکاستراتژ مدیریت .8
 ( Occupational Healthبهداشت کار )  .9

 آن بر انسان  یرو تأث یطی مح  عوامل .10



315 

 انسان در مقابل کار یهاییتوانا سنجش .11
 ( Occupational Medicine) کار طب .12
 و انواع آن  یاکتساب ضایعات .13
 ( Safe working environmentکار ) یمنا یطمح  ایجاد .14
 ی کار یهایستگاه ا طراحی .15
 ( Personal protective equipment) یحفاظت فرد تجهیزات .16

 (Regulations on the use of personal protective equipment) یحفاظت فرد یزاتفاده از تجهاست مقررات .17
 ISMS (Information Security Management System))) یصنعت  یتامن مدیریت .18
 ( The importance of InfoSec awareness survey) یصنعت یتامن یریتمد یتو اهم جایگاه .19
 یرعامل پدافند غ یبر اصول و مبان  یامقدمه .20

 (The InfoSec‐related standards, laws and regulations) یصنعت یتامن یریتو مقررات مد ینقوان استانداردها، .21
 ( The ISO/IEC 27001 Controls) 27001 یزو ا کنترل .22
 ی انسان  یروین یکار یطدر شرا یو شرع یاخالق مالحظات .23
 یست ز یطسازمان در قبال مح  یو شرع یاخالق مسوولیت .24

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یبع اصلمن

. (IMS & HSE - MS)های مدیریت یکپارچه سالمت، ایمنی و محیط زیست سیستم(. 1391جهانگیری، مهدی و نوروزی، محمدامین ) .1
 آوران. تهران: فن

 : یمنابع فرع 

 . ورانآفن تهران: .(HSE) یستز یطو مح  یمنیدر بهداشت، ا یکپارچه یریتمد یستمس(. 1389یوسفی، حسینعلی ) .1
2. Stranks, J. (2006). The Manager's Guide to Health and Safety at Work. Kogan Page 

Publishers. 

3. Stanton, N. A., Salmon, P. M., Rafferty, L. A., Walker, G. H., Baber, Ch. & Jenkins, D. P. 

(2013). Human Factors Methods: A Practical Guide for Engineering and Design. (2nd ed.)., 

Brookfield, VT, USA: Ashgate Publishing Company. 

4. Channing, J. (1999). Workplace Safety: For Occupational Health and Safety. Elsevier 

Science & Technology Books. 
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 238کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست مدیریت و  پیوسته معارف اسالمی ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین 

 : یسیام درس به انگلن

Supply Chain and Logistics Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

  یلیآموزش تکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 . ه باشدآشنا شد ینو شبکه تأم یرهبا مفهوم زنج  .1
 . کرده باشدازمان را درک س یاتدر عمل یکلجست یتو اهم یگاهجا .2
 . یدنما یلرا تحل ینتأم یرهدر سطح زنج  یاتعمل یریتبتواند موضوعات مد .3
 ید. نما یلدرون سازمان را فهم و تحل یاتبر عمل ینتأم یرهزنج  یریتمد یربتواند تأث .4

 شرح درس: 

ن دانش را یه اک  ییهاشورها و سازمانکرقام موجود،  ده است و براساس آمار و این مطرح گردیمأره تیت زنج یریه بحث مدکدهه است    به سه  یکنزد
ن نگرش  یا  یریارگکاز بابت به    ی الن مالک  یهاییجوداشته و سود سرشار و صرفه  به آن  مربوط  یهادر حوزه   یریچشمگ  یهاشرفت یاند پار گرفتهکبه  
  ی فراتر از مرزها  یدتول   یاتعمل  ،ینتأم  یرهزنج   یریتمد  یکردند. در رو ان بابت منتفع شدهیان از ایمشترز به عنوان  یه مردم نکن یما اکشان شده است  بینص

شود.  یم  یریتو مد  یلاند، تحلمحصول قرار گرفته  یدتول  یرهکه قبل و بعد از سازمان مورد نظر در زنج   ییو در سطح مجموعه واحدها یواحد سازمان  یک
  ی داخل  یاتعمل  یریتمد  ینتأم  یرهدر سطح زنج   یلت خاص خود را دارد، تحلاقتضائا  یرهدر سطح زنج   یاتعمل  یریتمد  ینکهاساس ضمن ا  ینبر هم

بر   جیرهزن   یرو تأث  ینتأم  یرهدر سطح زنج   یاتعمل  یشود مباحث اصلیدرس تالش م  یناساس در ا  ینسازد. بر همیم  ییردستخوش تغ  یزسازمان را ن
 .یردمورد بحث قرار گ یدیدر سطح واحد تول تیاعمل یریتمد

 : سرفصل درس

 ین تأم یرهمفهوم زنج  .1
 ین تأم یرهزنج  یهااستراتژی  .2
 ین تأم یرهدر زنج  یدو خر سفارش .3
 کنندگانینارتباط با تأم مدیریت .4
 یک استراتژ یابیمنبع  .5
 ینتأم یرهدر زنج  یع شبکه توز طراحی .6
 ینتأم یرهتقاضا در زنج  یریتو مد ینیبپیش  .7
 ینتأم یرهدر زنج  یو موجود یدتول یزیربرنامه .8
 ینتأم یرهدر زنج  یدغاما یزیربرنامه .9

 ینتأم یرهحمل و نقل در زنج  مدیریت .10
 ینتأم یرهو عملکرد در زنج  یفیتک مدیریت .11
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 ین تأم یرهاطالعات در زنج  یفناور نقش .12
 ینتأم یرهدر زنج  یشالق چرم پدیده .13
 ینشبکه تأم مدیریت .14
 ( Lean Logisticsناب ) لجستیک .15
 ( Network Integrationشبکه ) یکپارچگی .16

 روش ارزشیابی: 

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . یزد: دانشگاه یزد. مبانی مدیریت زنجیره تأمین پایدار(. 1396آذر، عادل؛ عندلیب، داوود و کشاورز، پریسا ) .1

دباورساکس،  پ .2 کلوس،  و یویددونالدج.  ترجمه  ینمأت  یرهزنج   یکلجست  یریتمد(.  1389)  یکسبیبکوپر،    ،  نارنج یفرقان  یعل.    ی عل و  ،  ی، مسعود 
 ف.یشر یدانشگاه صنعتی جهاد دانشگاه یم. تهران:پورابراه

 . تهران: دانشگاه تربیت مدرس.زنجیره تأمین تحلیلی(. 1395حیدری، جعفر و چهارسوقی، کمال ) .3

4. Hugos,M.H. (2018).Essentials of Supply Chain Management.4th edition. Wiley. 
5. Jacos, F.R, Chase, R.B. (2016). Operations and Supply Chain Management: The core. 4th 

edition. Mcgraw-Hill education. 

 : یمنابع فرع 

1. Tomlingson, P. D. (2009). Equipment management: Key to equipment reliability and 

productivity in mining. SME. 

2. Kara, B. Y., Sabuncuoglu, I., & Bidanda, B. (Eds.). (2014). Global Logistics Management. CRC 

Press. 

3. Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2002). Supply chain logistics management. (Vol. 

2). New York: McGraw-Hill. 

4. Monczka,R.M. and et al (2015). Purchasing and Supply Chain Management. Cengage learning. 

 . تهران: آفتاب گیتی.زنجیره تأمین سبز(. 1396؛ پیله وری، نازنین و کرک آبادی، فاطمه )احمد اصلی زاده، .5

 . مشهد: مینوفر. زنجیره تأمین و لجستیک چابک(. 1396تائبی، پیمان؛ رضایی، حمید و رضایی فرد، میالد ) .6

 یهاپژوهش. تهران: مؤسسه مطالعات و  الله کاردررضا زنجیرانی فراهانی و    ترجمه(.  1397در سطح ملی و بین المللی )  زنجیره تأمین و لجستیک .7
 بازرگانی. 
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 239کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های تولید سازی و بهبود سیستمینهبه

 : یسیام درس به انگلن

Optimization of Manufacturing Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این درس از دانشجو انتظار 

 .ه باشدآشنا شد  یدیتول یستمس  یکبهبود در  یهابا حوزه .1
 .یدو استفاده نماکرده  ییسا را شنا یدیتول یستمس یکمختلف  یهامناسب جهت بهبود بخش یو ابزارها هایک بتواند تکن .2

 شرح درس: 

 یقاز طر  یجنتا  ینبدست آمده است. اغلب ا  یزن  یمهم  یاربس  یجو نتا  یمابوده   یدتول  یهایستم س  یقاتدر تحق  یع سر  یشرفتشاهد پ  یراخ  یهادر سال 
و  یو بهبود فناور یجادرا در ا ینقش مهم یید تول یهایستم در س یقتحق ی،رقابت یایها بدست آمده است. در دنیو همکار یارشته  ینب یهاتالش

 . است یدتول یهایستم س یسازینه در به یجنتا یناز آخر یدرس ارائه برخ ینکند. هدف از ایم یفااقتصاد ا یریتمد یهایوه ش

 سرفصل درس: 

برنامه   ییسماتر  یهاروش .1 شکست  یهایستم س   یدتول  یزیردر   Matrix Methods in Production Planning of)   مستعد 

Failure Prone Manufacturing Systems) 
 Optimal Control of a Failure Prone)  یدتول  یتموقت در ظرف  یشمستعد با امکان افزا  یدتول  یستمشکست در س  ینهبه  کنترل .2

Manufacturing System with the Possibility of Temporary Increase in Production Capacity) 
 Optimal Control of Manufacturing Systems with Bufferبافر )  ینگهدار  یهاینه با هز   یدتول  یهایستم س   ینهبه  کنترل .3

Holding Costs ) 
لحظه  استفاده .4 اطالعات  برنامه  یااز  در   Using Second Moment Information in Stochastic)  یتصادف  یزیردوم 

Scheduling) 
تول   بهبود .5 نظریالسر  یدخطوط  کا  یه:  )و   Improvability of Serial Production Lines: Theory andربردها 

Applications ) 
 (Asymptotic Optimal Feedback Controls in Stochastic Dynamic)ی تصادف هاییستمدر س ینهبه بازخور نترلک .6
 Studying Flexible Manufacturing Systems via) قطعیمشکالت کنترل  یقاز طر یرپذانعطاف  یدتول یهایستمسبررسی  .7

Deterministic Control Problems) 

برا  یطراح .8 شکستیدتول  یهایستم س  یمقاوم  مستعد   On Robust Design for a Class of Failure Prone)  ی 

Manufacturing Systems) 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یلمنابع اص

1. Yin, G., & Zhang, Q. (1996). Recent Advances in Control and Optimization of Manufacturing 

Systems. Springer. 

2. Caramia,M.,Dell'Olmo,P. (2006). Effective Resource Management in Manufacturing 

Systems. Sprihger. 

3. Datta, S.,Davim J.P (2019). Optimization in Industry.Springer. 

4. Xu, H. wang, X. (2014). Optimization and Control Methodes in Industrial Enginieering and 

Construction. Springer. 

 : یمنابع فرع 

1. Shanthikumar, G., Yao, D. D., & Zijm, W. H. M. (Eds.). (2012). Stochastic modeling and 

optimization of manufacturing systems and supply chains (Vol. 63). Springer Science & 

Business Media. 
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 2۴0کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 عملیات خدمات مدیریت 

 : یسیام درس به انگلن

Service Operations Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یخدمات یهاسازمان یگاهبا جا .1
 . ه باشدآشنا شد یددر دو حوزه خدمات و تول یاتعمل یهابا تفاوت .2
 د.رده باشها را درک کسازمان یندر ا یاتو عملآشنا شده  یخدمات یهاسازمان هاییژگیو با  .3
 دهد. یقتطب یخدمات یهارا در سازمان یاتموضوعات حوزه عملبتواند  .4
 ید.در حوزه خدمات را کسب نما یاتعمل ی و طراح یزیردر برنامه یاجمال ییتوانا .5

 شرح درس: 

  افته یتوسعه    یاز کشورها  یاری. در بسباشدیو درحال توسعه بخش خدمات م   یافتهتوسعه    یدر اقتصادها  یاتیبخش مهم و ح  یراخ  هایدر دهه 
بخش   ین . اآیدیبه حساب م   GDPدرصد  50به  یکدر حال توسعه نزد ی( و در اقتصادهاGDP) ی ناخالص مل ید تول درصد 70از  یشخدمات ب

  ی مختلف  یقاتیتحق  هایرشته  یاز ن  ینبه ا  ییپاسخگو  یبرا  یافتهتوسعه    ی. در کشورهاکندیم  یجاداز افراد اشتغال ا  یبخش قابل توجه  یبرا  ینهمچن
 ید تول  یریتمد  هایاغلب درس   ینکهشده است. با توجه به ا  یجادخدمات ا  یخدمت، علم خدمات و مهندس  یاتعمل  یریتخدمات، مد  یابیبازار  مثل

  ی، و خدمات  یدیتول  هایسازمان  ین موجود ب  هایاقتصاد و تفاوت  به گسترش حجم بخش خدمت در یتهستند، و با عنا  یدیرد تولیکبا رو   یاتو عمل
 یریتدرس به طور خاص بر مد  ینرو این. از اگرددیاحساس م  یشاز پ  یشب  یلیتحص  رشته  ینبه بخش خدمات به صورت مجزا در ا  جهلزوم تو

  یات عمل  یفعل  یتوضع  یلو تحل  یهجهت کمک به تجز  هاییتکنیک  و   هاها به ابزارها، چارچوباست و در سرفصل  رکزدر بخش خدمات متم  یاتعمل
 .پردازدیم یتوضع ینبود امناسب به یهاروش یزو ن

 سرفصل درس: 

 (Introduction to service operations managementخدمات ) یاتعمل یریتبر مد یامقدمه .1
 ( The service conceptخدمات ) مفهوم .2
 ( Types of servicesخدمات ) انواع .3
 ( Characteristics and challenges of services)  یخدمات یهاسازمان یهاو چالش هاویژگی .4
 (Customers and relationships) یو روابط با مشتر مشتری .5
 (Customer expectations and satisfaction) یمشتر یتو رضا انتظارات .6
 ( Service peopleخدمات ) افراد .7
 ( Service processes) یخدمات هایفرایند  .8
 (Supply and demand management in servicesخدمات ) یعرضه و تقاضا مدیریت .9
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 (Service strategyخدمات )  استراتژی .10
 (Service culture) یخدمات فرهنگ .11
 (Supply chain management in servicesدر خدمات ) ینتأم یرهزنج  مدیریت .12
 (Quality management in servicesخدمات )  یفیتک مدیریت .13
 (Performance measurementعملکرد ) یریتو مد ارزیابی .14
 (Driving operational improvementدر خدمات ) یاتیبهبود عمل انجام .15

 ( Management of electronic services) یکیخدمات الکترون مدیریت .16

 اسالم  یهاآموزهدر خدمت رسانی  خدمت و  جایگاه .17

 اسالمی در ارائه خدمتمالحظات  .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

  . ترجمه عادل آذر، و عباس رضائی پندری. تهران:: بهبود ارائه خدماتخدمات  یاتعمل  یریتمد(.  1392جانسون، رابرت و گراهام، کالرک ) .1
 .نگاه دانش

 رشت: حق شناس. مدیریت عملیات خدمات.(. 1395اسماعیل پور، رضا و محمودی، مجتبی ) .2

3. Fitzsimmons,J.A. (2010). Service Management: Operations, Strategy, Information 

Technology. Mcgraw-Hill. 
4. Paker, D.W. (2018). Service Operations Management. Edward Elgar. 

 : یفرع منابع 

1. Johnston, R., & Clark, G. (2008). Service Operations Management: Improving Service 

Delivery. 2nd ed. Pearson Education. 

 . مشهد: مینوفر.مدیریت کیفیت خدمات(. 1394پرده شناس، سعید و رحمدل، هادی ) .2

 . تهران: نگاه دانش. مدیریت کیفیت خدمات(. 1393سید جوادین، رضا و کیماسی، مسعود ) .3
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 2۴1کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 متوسط های کوچک و مدیریت عملیات در شرکت

 : یسیام درس به انگلن

Operation Management in SMEs 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 هارگاک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 مورکاوی   ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 . ه باشدکوچک و متوسط آشنا شد یکسب و کارها یهایژگیبا و  .1
 دهد. یقکوچک و متوسط تطب یدر کسب و کارها را یاتبتواند موضوعات حوزه عمل .2
 ید. کوچک و متوسط را کسب نما یدر کسب و کارها یاتعمل ی و طراح یزیردر برنامه یاجمال ییتوانا .3

 شرح درس: 

 ییراتتغ نینموده است. ا یادیز یاربس ییراتکسب و کار را دستخوش تغ  یفضا ی،و فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد هایینه در زم یرتحوالت دو دهه اخ
 داده  قرار  هاآن   یارخلق، ارائه و کسب ارزش در اخت   یرا برا  یمتنوع  یاربس  هایگزینه   ها،سازمان  یطمح   یاییو پو  یچیدگیپ   یزانافزودن بر م  یندر ع

مفهوم   یکوان  درس ارائه شده است، به عن  ین کسب و کار در ا  هایارائه مدل  یکردکوچک که با رو   یکسب و کارها  یریتراستا مد  این  در  است،
توجه   ا ب یان،درس به دنبال آن است که دانشجو  ین مد نظر قرار گرفته است. ا  ینترنتیا  یبا توجه به گسترش استفاده از کسب و کارها  یریتیمد  یننو

 .را داشته باشند ینترنتو ا یجیتالد  هایبر فرصت یمدل کسب و کار خود مبتن ارائه ییکسب و کار توانا یدجد یبه فضا

 صل درس: سرف

 ( The Business Model Canvasکوچک و متوسط ) یکارهاو کسب  یراحبا تابلو ط ییآشنا .1
 ( Business Model Patterns in SMEsکوچک و متوسط ) یکسب و کارها یهاالگو .2
 (Operations design in SMEsکسب و کار متوسط و کوچک ) یاتعمل طراحی .3
 (Characteristics and challenges of SMEsمتوسط )کوچک و  یکسب و کارها یهاو چالش هاویژگی .4
 (Customers and relationships) یو روابط با مشتر مشتری .5
 ( Supply and demand management in SMEsخدمات ) یعرضه و تقاضا مدیریت .6
 ( Operations strategy in SMEsکوچک و متوسط ) یکارهاو کسب  یاتعمل استراتژی .7

 ( The process in SMEsو کوچک ) متوسط یکسب و کارها فرایند .8
 ( Production planning in SMEsکوچک و متوسط ) یدر کسب و کارها یدتول یزیربرنامه .9

 ( Life cycleکامل ) یاتچرخه ح  کاربری .10
 ( Pricing framework) یمتق یگذارچارچوب ارزش  تعیین .11
 (Operations development) یاتتوسعه عمل فرایند .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

ایو .1 پیگنیور،  و  الکساندر  کار.  (1390)  استروالدر،  و  توفیقی، حسامخلق مدل کسب  بهامین  توکلی،  ترجمه غالمرضا  بابک  .  و  الدین ساروقی، 
 قلم. آریانا  تهران:دوست. وطن

 . تهران: سخنوران. طرح ریزی کاربردی و عملیاتی واحدهای صنعتی کوچک مقیاس(. 1397نظامی پور، جالل الدین ) .2

 بجنورد: گسترش علوم نوین. اقتصادی کوچک و متوسط. یها بنگاهمدیریت بهره وری در  (. 1394فارسیجانی، حسن و عزیزی، صادق ) .3

 : یمنابع فرع 

ریانا  تهران: آنیک و سعید روشنی.  نفیسه رضایی. ترجمه  کسب و کارهای نوپا  گام برای موفقیت  24راه اندازی کسب و کار:  (.  1393اولت، بیل ) .1
 قلم.

الدین ساروقی،  ، حسامدوستترجمه بابک وطن.  طراحی ارزش پیشنهادی(.  1394)  آلن ،  یتاسم  ، گرگ،  برناردا  ،یوا،  یگینورپ  ، الکساندر،  استروالدار .2
 . تهران: آریانا قلم.مینا نجفیان، و اصغر عطایی

الدین ساروقی، فیروزه کرمانشاه، و مینا نجفیان.  . ترجمه حسام مدل کسب و کار شما  (.1393، تیم، استروالدار، الکساندر، پیگنیور، ایو )کالرک .3
 آریانا قلم.  تهران:

 . تهران: راشدین. کوچک و متوسط یهاشرکت مبانی بهره وری در  (.1394صدیق پور، عبدالرضا؛ عزیزی، صادق و عارفی، راهب ) .4

5. Hill, T. (1987). Small Business: Production / Operation Management. Palgrave Macmillan. 
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 2۴2کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 « مدیریت تولید و عملیات» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری صنعتی سیاست

 : یسیلام درس به انگن

Industrial Policy Making 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یلعم

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآن آشنا شد یگاهو جا یتو اهم گذارییاستس یمبا مفاه .1
 دهد. یقرا در حوزه صنعت تطب گذارییاستس یو الگوها یمبتواند مفاه .2
 . کند یلو تحل یهو بصورت نقادانه تجز ییدر حوزه صنعت را شناسا گذارییاستبتواند مسائل س .3

 شرح درس: 

 یصنعت  یمششود. خط یاتخاذ م  یدصنعت و تول  یدر فضا یساختار  ییراتاز مداخالت دولت است که با هدف تغ  ینوع  "یصنعت  یاستس"منظور از  
ال است  ؤس ینبه ا ییدرس به دنبال پاسخگو یناست. ا یالمللینو ب یمل  یطدر حوزه صنعت با مالحظه شرا یژهو هکشور ب یاقتصاد یابیبه دنبال جا

چه   ی بر اقتصاد مقاومت  یدکأکالن در صنعت کشور با ت  یکردسازوکار و رو   ی،المللینارزش ب  یرهبه زنج   یوستنو پ  یجهان  یدتول  یمپارادا  ظهور که با  
 ؟ خواهد بود

 سرفصل درس: 

 گذارییاست س یگاهو جا یفتعر .1
 گذاری یاست مکاتب مختلف س/رویکردها .2
 گذاری یاست س الگوهای .3
 در حوزه صنعت  گذارییاست س یتکامل یرس .4
 The characteristics of the industry and its importance)ی  اقتصاد  توسعهآن در تحقق    یتصنعت و اهم  هایویژگی .5

in realizing economic development ) 
بر    عوامل .6 تک  یصنعت  توسعهاثرگذار  )  یهبا  دولت  نقش   Factors Affecting Industrial Development Relying onبر 

Governmental Role) 
غ  نقش .7 اقتصاد  یصنعت  توسعهدر    یاقتصاد  یرعوامل   The role of non-economic factors in industrial and)  یو 

economic development) 
دو    یصنعت  گذارییاستس  یاسی و س  یخیتار  سیر .8 و سال  یزمان   برههدر  )  یهابرنامه  یهادوران جنگ   The historical andتوسعه 

political trends of industrial policy during the two periods of the war and the years of 

development plans) 
 (Performance of the policies adopted in two periodsاتخاذ شده در دو دوره ) هاییاست س عملکرد .9
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ب  یصنعت  هاییاست س  هایویژگی .10 و  قبل  دوران  )در  انقالب  از   Features of Industrial Policy in the Pre and Postعد 

Revolution) 
 و ...(  یدانسان در تول یگاهجا یل،سب ی )قاعده نف یدیتول یکردو رو  یکالن صنعت هاییاست س ییندر تع یاسالم مالحظات .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یبع اصلمن

1. Page, J., & Tarp, F. (Eds.). (2017). The Practice of Industrial Policy: Government—Business 

Coordination in Africa and East Asia. Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

جهانگیریان،  ،رضاکلجاهی،  عالیی  ،یدعبدالحممدرس،   .1 استراتژ  یلیتفص  یهاگزارش(.  1386)محسن    و  کشور: نظام   یتوسعه صنعت  یطرح 
 .یفشر یدانشگاه صنعتتهران: مؤسسه انتشارات علمی  .(9)جلد  کشور یصنعت یاستگذاریس

 . ی مرکز اسناد انقالب اسالم تهران: .ی قبل و بعد از انقالب اسالم یرانِدر ا یصنعت گذارییاستس تجربهو  صنعت(. 1387پرخیده، احمد ) .2

3. Pinder, J., Hosomi, T., & Diebold, W. (1979). Industrial Policy and the International 

Economy. New York: Trilateral Commission. 
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 2۴3کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تراتژی تولید و عملیات اس

 : یسیام درس به انگلن

Operations Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یاتدر حوزه عمل یکاستراتژ یریتمد یمبا مفاه .1
 .خته باشدسازمان شنا یراهبردها یررا نسبت به سا یاتعمل یراهبردها یگاهجا .2
 .ه باشددآشنا ش یاتعمل یراهبردها یابی ارزو  یسازیاده پ ین،تدو  هایفرایندبا  .3
 .را انجام دهد یاتعمل یراهبردها یابیو ارز یسازیاده پ ین،تدو  فرایندبتواند  .4

 شرح درس: 

  را به یتقابل ینا یاتعمل یداشته باشد. استراتژ یکنون یرقابت یایدر دن یگذاریههر نوع سرما یتدر موفق یبزرگ یرثأتواند تیم یاتعمل یاستراتژ
 یتاهم  حائزرا    یاتعمل  یکه توجه به استراتژ   یابتواند موفق باشد. نکته  یدارمدت، بلکه به صورت پاتا نه فقط در کوتاه  دهدمی  سازمان  یاتعمل

  یاال کا یک یدتول یراز یریم؛منابع شرکت را در نظر بگ یتاکثر یدبا یم،کنیصحبت م "یاتعمل"ما در مورد  یمعظل است که، که وقت ینا کندیم
سازمان    یاتعمل  به نگر و جامع  کل  یدگاهید  ارائهدرس به دنبال    ینا  یناست. بنابرا  یاتعمل  هایقسمت  همهکارکرد    جهینتخدمت،    یک  ارائه

 . در سازمان دارد یتموفق یداریپا فلسفهبر  یمبتن یکه نگاه یدگاهیاست، د

 سرفصل درس: 

 (The concept of operations strategy) یاتو عمل یدتول یمفهوم استراتژ .1
 (The Position of Operations Strategys in Strategic plans) یراهبرد یهادر برنامه یاتعمل یراهبردها جایگاه .2
 ( Types of operations strategies) یاتو عمل یدتول یراهبردها  انواع .3

 (Operations Strategic Planning) یاتو عمل یدتول یراهبردها  تدوین .4
 (Operations strategy implementation) یاتو عمل یدتول یها دراهبر یسازه پیاد .5
 (Operations strategy evaluation) یاتو عمل یدتول  یراهبردها ارزیابی .6
 (Operations performance) یاتعمل عملکرد .7
 (Capacity strategy) یتظرف  استراتژی .8
 (Supply network strategy) ینشبکه تأم استراتژی .9

 (Process technology strategy) فرایند یتکنولوژ ستراتژیا .10
 ( Improvement strategyبهبود ) استراتژی .11
 ( Product and service development and organizationکاال و خدمت ) یو سازمانده توسعه .12
 (The process of operations strategy – sustainable alignment) یدارپا یهماهنگ -یاتعمل یاستراتژ فرایند .13
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 منتخب  یدر کشورها یاتو عمل یدتول یراهبردها یقیتطب مطالعه .14
 یران در ا یاتو عمل یدتول  یراهبردها یتوضع ارزیابی .15
 ید تول یاستراتژ  یریگدر شکل یو اسالم یاخالق مالحظات .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یصلمنابع ا

ترجمه سیدمحمد معطر حسینی، .  )ویرایش جدید(  )استراتژی تولید و خدمات(  استراتژی عملیات(.  1393. )نایجل، و لوئیس، مایکاسلک،   .1
 .دانشگاه صنعتی امیرکبیرزاده کاشان، و امیر میرزاده فیروزآبادی. تهران: انتشارات علی حسین

 . مترجمان: سید محمد اعرابی و امیر مصطفوی. تهران: مهکامه. استراتژی تولید و عملیات(. 1396واترز، دونالد ) .2

 . تهران: سمت. استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی (.1395گودرزی، غالمرضا و شیخ زاده، محمد ) .3

 : یمنابع فرع 

 قلم.  یاناآر . تهران:(3)ویراست  در عمل یاستراتژ یسازیاده گام به گام پ یراهنما :یاستراتژ  یسازیجار(. 1393) یمجتبلشکربلوکی،  .1
 . قلم یاناآر تهران: ر،نصییلترجمه آرش خل. یامروز یکردبا رو  کاستراتژیمدیریت (. 1394گرانت، رابرت ) .2

3. Slack, N. (2015). Operations Strategy. John Wiley & Sons, Ltd. 
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 2۴۴کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 « مدیریت تولید و عملیاتبسته » د پیوسته معارف اسالمی و مدیریت ارشکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 سمینار مسائل نوین در تولید و عملیات 

 نام درس به انگلیسی:  

Seminar on New Issues of Production and 

Operations 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: زنیاپیش

 د : ندارنیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 :عملی

 ندارد 
 عملی

 کارگاه
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 ز دانش در حوزه تولید و عملیات آشنا شود.با آخرین مباحث و موضوعات مر .1

 با روند تحوالت و جهت گیری مباحث آینده در حوزه تولید و عملیات آشنا شود. .2

 تولید و عملیات را پیدا کند.توانایی رصد تحوالت و موضوعات نوین در حوزه  .3

 با آخرین مسائل و چالشهای پیش رو در عرصه مدیریت عملیات در سازمانها آشنا شود.  .4

 بتواند موضوعات و مسائل مناسبی را برای پژوهش های آتی خود انتخاب نماید. .5

 شرح درس: 

دعوت از میهمانان خبره، آخرین مباحث و دستاوردهای نوین در  با توجه به ماهیت سمیناری درس، با مشارکت دانشجویان و در صورت نیاز  
ای پیشرو در این حوزه تحلیل و توان رصد و پیش بینی دانشجویان نسبت به  موضوع مدیریت تولید و عملیات ارائه و تالش می شوند رونده

اجتماعی بر مسائل تولید و  -رصه های اقتصادیمسائل و دستاوردهای آتی این حوزه تقویت شود. همچنین تاثیر تحوالت و روندهای سایر ع
 عملیات مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. 

 سرفصل درس: 

شود، اما برخی محورهای صورت اقتضایی تعیین می هرو بحث به تشخیص استاد و با توجه به موضوعات روز و تحوالت پیش اگرچه محور مبا 
 پیشنهادی به شرح زیر قابل بیان است: 

 تحوالت حوزه تولید و عملیات در انقالب صنعتی چهارم .1

 های نوین و نوظهور در تولید و عملیاتتأثیر فناوری  .2

 ها ب عملیات در مواجهه با تحوالت و تغییرات در سایر عرصهاتژی های مناساستر .3

 مدیریت عملیات در پساکرونا .4

 مدیریت عملیات و انقالب نوآوری  .5

 مدیریت عملیات در شرکت های نوپا  .6

 نقش تحوالت فناوری اطالعات در مدیریت تولید و عملیات .7

 هار سازمانالگوهای نوین حکمرانی و تأثیر آن بر مدیریت عملیات د .8

 ینترنت اشیاء و مدیریت تولید و عملیات ا .9

 تأثیر تسهیل و تحول ارتباطات سازمانی بر مدیریت عملیات  .10

 مدیریت عملیات با توجه به تغییرات در نوع و ماهیت مشاغل و ظهور مشاغل جدید .11
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 های اخالقی در الگوهای نوین عملیات چالش .12

 پژوهی در مدیریت عملیاتآینده  .13

 زیست محیطی در مدیریت تولید و عملیات نوین اجتماعی و مالحظاتولیت ئمس .14

 ... و   .15

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓ ✓ 
 

 : منابع

 معرفی می شود.منابع این درس متناسب با موضوعات انتخابی استاد درس و آخرین مقاالت حوزه تولید و عملیات 
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 2۴5کد درس: 

 السالمه یعلمام صادق ا دانشگاه

 »مدیریت تولید و عملیات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 با رویکرد انتقادی  سمینار مباحث تولید و عملیات

 : یسینام درس به انگل

Seminar on Production and Operations with an 

Critical Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: نشجو انتظار میدر انتهای این درس از دا

 را شناخته باشد. یاتو عمل یدحاکم بر مباحث متعارف تول یو ارزش یفلسف یمبان .1
 آشنا شده باشد. یاسالم یشناسو انسان  یارزش یبر مبان  یمبتن یاتو عمل یدمباحث تول ی مبان نقد با  .2

 تالش کند.  ماسال یارزش یمتأثر از مبان یهادر حوزه  یاتو عمل یدمباحث تول یبازساز یبرابتواند  .3

 شرح درس: 

بر   یشود مبتنیحوزه، تالش م ینا هاییک و ابزارها و تکن یاتو عمل  یدحاکم بر مباحث تول ی و فلسف یفکر یمبان  یدرس ضمن بازشناس یندر ا
  یهاو ارزش  یمبان   یمالاحت  یرو مداقه قرار گرفته و تأث  یابیموضوعات مورد ارز  ینا  ی، و احکام و ضوابط شرع   یاسالم  ی شناسو انسان  یمبان

 .شود یحو تنق یلتحل یاتو عمل یددر حوزه تول یو متناسب با اقتضائات بوم یننو یکردرو  یریگکلش در یاسالم

 سرفصل درس: 

 های تولید و نقد آن )انبوه، ناب، چابک، انعطاف پذیر و ...( و مبانی استراتژیبا فلسفه  ییآشنا .1

 کالس جهانی و نقد آن آشنایی با فلسفه و مبانی تولید در  .2

 ها و مبانی طراحی محصول و نقد آن فرضپیش  .3

 نقد مبانی الگوهای مطالعه کار  .4

 مبانی مطالعه فاکتورهای انسانی در محیط کار و نقد آن  .5

 هاریزی واحدهای صنعتی و نقد آنمبانی و اصول الگوهای طرح .6

 الگوی توسعه مباحث تولید صنعتی به حوزه خدمات و بخش عمومی  .7

 ها تولید صنعتی به سایر حوزهالگوهای توسعه مباحث نقد  .8

 شناسی مؤثر در طراحی سیستم تولیدی مبانی انسان .9

 مبانی مؤثر در تعیین سیاست صنعتی کشور .10

 تأثیر احکام و مبانی فقهی در موضوعات تولید و عملیات .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓  
 



331 

 »مدیریت پروژه«   ه( بست7

باشد. در  های واقعی و مطالعات موردی میهدف این بسته، آموزش مفاهیم نظری و کاربردی مدیریت پروژه همراه با بررسی برخی پروژه
ین سایر  مفاهیم رهبری پروژه و همچن ریزی منابع، زمان و هزینه که در سطح کنترل پروژه مطرح است، این بسته، عالوه بر آموزش برنامه

شود. همچنین  لگوهای شناسایی و ارزیابی ریسک نیز بحث و بررسی میمدیریت پروژه همچون مدیریت ریسک پروژه و ا   ابعاد پیکرده دانش 
ها دارد نیز  پروژه سنجی مطرح است و نقش بسزایی در تکمیل و بهسازی ها که در قالب مطالعات امکانارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه

 شود. ب چندین درس ارائه میدر قال

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 رانیپروژه در ا تیریبا مسائل مد ییآشنا 249

 - 32 2 پروژه  تیریو مد یرهبر 250

 - 32 2 و کنترل پروژه یزیربرنامه 251

 - 32 2 پروژه  یمال -یاقتصاد یابیارز 252

 - 32 2 ژهپرو  یفرهنگ -یاجتماع یابیارز 253

 - 32 2 ارزش یمهندس 254

 - 32 2 قراردادها  تیریمد 255

 - 32 2 و فنون مذاکره  اصول 256

 - 32 2 پروژه سکیر تیریمد 257

 - 32 2 پروژه  نهی هز تیریمد 258

 - 32 2 پروژه کیتدارکات و لجست تیریمد 259

 - 32 2 یالمللنیب یهاپروژه  تیریمد 260

 - 32 2 پروژه  تیریمد یارها افزنرم کارگاه 261

 - 32 2 پروژه تیریبه مد یاسالم یهاداللت 262

 - 32 1 پروژه تیریدر مد مطالعه 263

 - 32 1 پروژه  تیریدر مد پژوهش 264

  512 30 جمع 
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 249کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 پروژه«»مدیریت  هبست معارف اسالمی و مدیریت پیوسته  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 شنایی با مسائل مدیریت پروژه در ایران آ

 : یسیام درس به انگلن

Project Management Issues in Iran 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 ی کاربرد نهیپروژه در زم تیریمد میبا مفاه انیدانشجو ییشناآ .1
 رانیپروژه در ا تیریمد تیوضع یشناس بیآس .2
 کشور  یارج یهاپروژهمعضالت و مشکالت  نیمهمتر ییشناسا .3

 شرح درس: 

شود و با نگاه  یم   یپروژه بررس  یریتمد  یالمللینب  یو استانداردها  یانطباق با منطق علم   یثکشور از ح  یجار  یهاپروژه  یتدرس، وضع  ینر اد
وضعیب آس عارضه یمه ن  یهاپروژه   یتشناسانه،  کشور  رعاشود.  یم  یابیتمام  علم  یتعدم  و    یریتمد  یاصول  جامع  یاپروژه  مطالعات   یتعدم 

پروژه در  یریتنظام مد یابیشود؛ عارضهیپروژه م یبرداربه مرحله بهره  یدنکرد مبالغ گزاف بدون رسینه پروژه و هز یمنجر به اجرا جیسنامکان
 .باشدیدرس م یناز جمله مباحث ا یسکر یریتقدان نظام مدو ف یمانکاریپ یارزش، مشکالت قراردادها یبرنامه کار مهندس یکشور، اجرا

 سرفصل درس: 

 یو کشاورز یتجار ی،خدمات ی،مختلف صنعت یهاکشور در بخش یجار یهاپروژه یبندو طبقه ییناساش .1
 پروژه یریتنظام آموزش و پژوهش در مد یشناسآسیب  .2
 کشور  یهاپروژه یبر اجرا یو فرهنگ ی و اجتماع یاسیس یراتتأث بررسی .3
 ها پروژه  ینا  ییگزارش مشکالت اجرا  یهکار و ته  یمنابع و زمان اجرا  یص صرف بودجه، تخص  یثناتمام کشور از ح  یهاپروژه  یتوضع  بررسی .4
 هاپروژه یلقب ینعلل ناتمام ماندن ا ییناتمام کشور و شناسا یهاپروژه یشناسآسیب  .5
 شده  یزیربرنامه ینهکشور مطابق با زمان، منابع و هز یهاپروژه یاجرا یتوضع بررسی .6
، فرهنگ ی، مسائل حقوقیزیرو برنامه  ین)ارتباطات و اطالعات، تخمیران  پروژه ا   یریتمد  یهاچالش  ینمهمتر  یبندو طبقه  یین، تبمعرفی .7

 و آموزش(  ینهکنترل زمان و هز ،یریتپروژه، مد یریتمد
 هاارزش در پروژه یبرنامه کار مهندس یاجرا یشناسآسیب  .8
 و ...(  یابیمکان ی،)اقتصادی  سنج مطالعات امکان یتاز عدم جامع یئل ناش و مسا یصنعت یهاپروژه یسنج مطالعات امکان یابیعارضه .9

 یطیمح یستمالحظات ز یتکشور و رعا یهاسبز بودن پروژه یتوضع بررسی .10
 کشور  یهاپروژه( در HSE)یست ز یطبهداشت و مح  یمنی،ا یتوضع یشناسآسیب  .11
 یسک ر یریتپروژه از نظام مد یبرخوردار یتوضع بررسی .12
 هادر پروژه یاجتماع یتمسئول یهاهلفؤم بررسی .13
 یران در ا یپروژه سازمان  یریتبلوغ مد ارزیابی .14

 و مشکالت آن یراندر ا یمانکاریپ یانواع مختلف قراردادها  یاجرا یتوضع بررسی .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
 چ  

 : یمنابع اصل

مرکز   . تهران:پور ی رحمت اله محمدو  پور یترجمه فرشاد سبزعل. هاپروژهو ارزش در  نهیهز تیریمد. (1390) نتویپ یونکاتارامن، جفر یر .1

 .رانیا یصنعت قات یآموزش و تحق

 .PRINCE 2و    PMBOK؛ با تمرکز بر  یتیر یمد  یموفق الگوها  یساز  ادهیپ یبرا  رانیموجود در ا  یهاچالش   (.1396)  یاسرار  نایس .2

 . فیدانشگاه شر ارشدکارشناسیه نام انیپا

 کی با استفاده از تکن یعمران یهاپروژه تیریمد یدر رفع چالشها یاقتصاد مقاومت یاستهایس ریتأث یبررس  (.1396) دیجاو  ،یدزک یسلطان .3

 .ینور ر امیپ دانشگاه ارشدکارشناسینامه  انیپا .ماتلید

 ها(. های عمرانی استانهای نظارتی پروژهگزارش) ریزی کشور؛های رسمی سازمان مدیریت و برنامهگزارش .4

5. Kendrick, Tom (2010). 101 Project Management Problems and How to Solve Them: 

Practical Advice for Handling Real-World Project Challenges. AMACOM. 

 : یمنابع فرع 

 . تهران: ترمه. کنترل پروژه به روش گام به گام )ویراست دوازدهم( مدیریت و مرجع درسی و کاربردی (. 1395ید )پرور، مج بزه س .1

2. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
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 250کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 هبری و مدیریت پروژه ر

 : یسیام درس به انگلن

Project Leadership and Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یمعل فرس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 پروژه  یرهبر یهای ستگیشارهبر و  یهانقشبا  ییشناآ .1
 پروژه تیریمد یبلوغ و تعال  یهامدلبا  ییآشنا .2
 شرفته یپروژه در سطح پ  یرهبر شرفتهیپ یهامدلو  کردهایبا رو  ییآشنا .3

 پروژه تی ریمد یبا استانداردها انیدانشجو ییآشنا .4

 شرح درس: 

  ی، فن یریت،مد یعموم یهاچهارگانه )مهارت یهامهارت یدبا یگر،د یرانپروژه، مانند همه مد یریتمد یهاپروژه خوب، عالوه بر مهارت یرمد کی
  ریم، سروکار دا  ا هپروژه با انسان  یطدر مح   ییکهو از آنجا  یستروح نیخشک و ب  ینیماش  یط مح   یکپروژه    یط داشته باشد. مح   یز ( را نیو فرد  یادراک
تعارضات و ... همه از   یریتدر نفرات، مد  یزهانگ یجادا یم،ت  یاست. رهبر یاننما یزیاز هر چ یشب یفرد یهافوق، نقش مهارت یهامهارت یناز ب

 یهایستگیشا  ینشان جهت تحقق پروژه بوده و از مهمتریفهوظ  یادر نقش    یگراند  یزشو انگ  یتشامل هدا  یها هستند. رهبرمهارت  ینجمله ا
  ین کند؛ در ایم  یجادا  یتموفق  ینرا در ا  یزتما  یشتریناست که ب  یتنها عامل  یپروژه رهبر  یتعوامل مختلف موفق  یاندر م  پروژه است.  یرمد  یک

  یهانمقوله در سازما  ینا  ینشده و همچن  یینپروژه و تحقق اهداف تب  یتآن در موفق  یتآن، اهم  یهاو سبک  یرهبر  یمدرس ضمن مرور مفاه
 شود. یم ی پروژه محور بحث و بررس

 سرفصل درس: 

 پروژه  یریتمد یخچهپروژه، تار یریتفهوم پروژه و مدم .1
 پروژه  یک هایفرایند یریتعمر پروژه و مد چرخه .2
 یالمللینو ب ی بزرگ مل یهاپروژه یخچهبر تار مروری .3
 ا هدر پروژه یرهبر  یتپروژه، اهم یریتدر مد یرهبر یهاییها و توانانقش .4
 پروژه یرهبر  یالزم برا یهاشایستگی .5
 هاموفق در انواع پروژه  یو سبک رهبر یرهبر یهادر پروژه، سبک  مؤثر یاصول رهبر ی،سازیمپروژه در ت یرهبر نقش .6
 پروژه یدر رهبر یمت یاییو پو ی عوامل انسان نقش .7
 یبر خود( و ارتباط آن با رهبر یریتمد یی اتوان ی،اجتماع یبر خود، آگاه یریتمد ی،)خودآگاه آن یهالفهؤو م یجانیه هوش .8
 یاپروژه ینو ب یادرون پروژه ی،فردیانپروژه، م یریتدر مد ارتباطات .9

 یاپروژه یهایممذاکره و حل تعارض در پروژه و ت یکردهایها و رو استراتژی  .10
 یاپروژه یهایطمح  یمناسب برا یسازمان فرهنگ .11
 ی اپروژه یهام یتعارض در ت یریتمد یهاو مدل هافرایند  .12
 پروژه یریتو مد یدر رهبر  یاخالق مالحظات .13
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 پروژه  یریتمد یبلوغ و تعال موفقیت، .14
 پروژه یریتبلوغ مد الزامات .15
 ی دامنه کامل رهبر یهاز نظر ییاقتضا ی پروژه محور، مدل یهادر سازمان  رهبری .16
 یملّ یهاپروژه  یو رهبر مدیریت .17
 ی جهان یهاپروژه یریتها و مدمگاپروژه  یو رهبر مدیریت .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی نهاآزمون  ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . انتشارات ترمه . تهران:کنترل پروژه (. 1396) دیمج بزه پرور، س .1

 )وابسته به وزارت نیرو(.  . تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریترهبری پروژه(. 1385گودرزی، غالمرضا ) .2

 .انتشارات دانشگاه تهران . تهران:یریام یزاده و مجتب یتق ونیترجمه کتا .تیو هدا یپروژه رهبر تیریمد. (1395بارون ) ویبرک، است یرو ر .3

 ی صنعت  یجهاد دانشگاه  اصفهان:   .(انیپام؛ پرت؛ گرت؛  یپیس  یها اربرد روشک)  نترل پروژهکت و  یریمد.  (1386)  یعل  ،یر محمدیحاج ش .4

 اصفهان 

5. Pinto, J., Thoms, P., Trailer, J., Palmer, T., & Govekar, M. (1998). Project Leadership: From 

Theory to Practice. Project Management Institute. 

 : یمنابع فرع 

1. Cleland, D. I., & Gareis, R. (2006). Global Project Management Handbook. New York: 

McGraw-Hill. 

2. Kerzner, H. (2004). Advanced Project Management: Best Practices on Implementation. John 

Wiley & Sons. 

3. Harrison, F. L., & Lock, D. (2004). Advanced Project Management: A Structured Approach. 

Gower Publishing, Ltd. 

4. Wong, Z. (2007). Human Factors in Project Management: Concepts, Tools, and Techniques 

for Inspiring Teamwork and Motivation. LibreDigital. 

5. Robbins, s. & Maylor, H. (2004). Essentials Organizational Behavior and Project 

Management. Prentice Hall. 
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 251کد درس: 

 السالمه یلعامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریزی و کنترل پروژه رنامهب

 : یسیام درس به انگلن

Project Planning and Control 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 ها تیفعال یازین شیبط پرواو  یتوال نییپروژه و تع یهاتیفعالاحصاء  یهاروشبا  ییشناآ .1
 یو احتمال یپروژه در حاالت قطع یزمان بند یهاروشبا  انیدانشجو ییآشنا .2
 PMBOKاستاندارد  یبر سرفصل زمان بند انیدانشجو تسلط .3

 یواقع یهاپروژهو کنترل پروژه در  یزیبرنامه ر یهاروش یریکارگهدر ب یتوانمند جادیا .4

 شرح درس: 

  یک نقطه شروع و    یک  یشود و دارایانجام م  ینیع  یجهنت  یکتحقق    ی است که برا  یو موقت  یرتکراریغ  ید،ه فرد، جدکار منحصر ب  یکروژه  پ
  ین و نو  یککالس  یکردهایپروژه است که در رو   یریتمد  یپروژه از ارکان اساس  یو کنترل زمان  یزیرپروژه و برنامه  یبنداست؛ زمان  یاننقطه پا

پروژه با ابداع نمودار گانت شروع شده و هم اکنون   یبندرود. توسعه حوزه زمان ی شمار معلم به    ینا  یاصل  یهال همواره از سرفص پروژه  یریتمد
 . شوندیم  یحوزه بحث و بررس یندر ا یوریستیکو متاه یوریستیکه یهاو روش یاضیر یهابر مدل یمبتن یهااز روش یاریبس

 سرفصل درس: 

 و اجرا یفتعر ی،سنج امکانها؛ مرحله آن ترلکن یپروژه و چگونگ یکراحل انجام م .1
 پروژه یک یهایتزمان انجام فعال ینها و تخمیت فعال یفمراحل، تعر یزیرطرح .2
 زمان پروژه مدیریت .3
 ها و برآوردهایتفعال یتوال یشنما یهاروش .4
 کنترل پروژه، گانت چارت فنون .5
 ی بحران  یرمس روش .6
 PN یهاشبکه  .7
 آن یهامنابع محدود و روش تخصیص .8
 منابع  یحتسط یزیربرنامه .9

 و زمان ینههز  تبادل .10

 )روش پرت( یاحتمال یهاشبکه  .11
 گرت یهافلوگراف و شبکه  تئوری .12
 پروژه  یریتشبکه و کاربرد آن در مد سیمپلکس .13
 و کنترل منابع پروژه  یصتخص ید،خر تأمین، .14
 پروژه یفیتک ارزیابی .15
 پروژه یبنددانش و اطالعات در کنترل و زمان یریتمد نقش .16
 یانجر یممماکز الیزنآ .17
 یر مس ینترکوتاه  آنالیز .18
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: ترمه. کنترل پروژه به روش گام به گام )ویراست دوازدهم( مدیریت و مرجع درسی و کاربردی (. 1395ید )پرور، مج بزه س .1

 ارکان دانش.  . تهران: (3)ویراست  مدیریت و کنترل پروژه(. 1393ی، علی )شیرمحمدحاج .2

3. Burke, R. (2007). Project Management Techniques. Auckland, New Zealand: Burke 

Publishing. 

 : یمنابع فرع 

1. Meredith, J. R., & Mantel Jr, S. J. (2011). Project Management: A Managerial Approach. 

John Wiley & Sons. 

2. Burke, R. (2013). Project Management: Planning and Control Techniques. Chichester: John 

Wiley & Sons. 
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 252کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی پروژه  -ادیی اقتصرزیابا 

 : یسیام درس به انگلن

Economical and Financial Analysis of Project 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 ی صنعت یهاپروژه ی امکان سنج  میبا مفاه انیدانشجو ییشناآ .1
 یصنعت ی هاطرحو   هاپروژه یابیو ارز یامکان سنج  یهاجنبه با  انیدانشجو ییآشنا .2
 خالص، نسبت منافع به مخارج و ...  یهمچون ارزش فعل هاپروژه ی ابیارز یمال یهاشاخصبا  انیدانشجو ییآشنا .3

 یصنعت یهاپروژه یاقتصاد یابیارز یهاروشبا  انیدانشجو ییآشنا .4

 شرح درس: 

 یحصح  یسنج منوط به امکان  یطرح صنعت یک یاندازراه یاوکار و کسب  یک یجادها و ابتکارات ایده ا یدنپروژه، به ثمر رس  یککامل  یتوفقم
 ی مختلف بخش خصوص  یهااست که در پروژه   یو اقتصاد  یها، بعد مالپروژه  یابیاز ابعاد مهم ارز  یکیاز اجراست.    یشها پ انبه آن طرحمه جو ه
 ی ها داشته باشد صرفه اقتصاد ینه کمتر از هز  یآن، عوائد و منافع  یبردارکه در طول زمان بهره  یااست و اساساً پروژه  یتحائز اهم  ولتی و د
 ی اقتصاد یابی ارز یهاروش ی،صنعت یهاها و پروژهطرح یابیمختلف ارز یهاو جنبه   یسنجامکان یکل یمدرس ضمن مرور مفاه ینا د. درندار
 .شود یم ی اند بحث و بررسیافتهپول توسعه  یبر ارزش زمان یمبتن که یو مال 

 سرفصل درس: 

 یصنعت یهاطرح یاقتصاد یابیارز ، یامکان سنج  هیاول میمفاه نییبت .1
 کسب و کارها  یراه انداز یدرس در حوزه امکان سنج  یکاربردها نییتب .2

 ی صنعت یهاپروژه یو امکان سنج   یابیارز یمبان .3
 تیمحل و ظرف نییتع ،یفن ی ابیمطالعه بازار، ارز ،یاقتصاد  یریطرح شامل مطالعه امکان پذ کی نیو تدو  هیته وهیو ش مراحل .4
 هاپروژه یاقتصاد یابیارز یهامدلو  فراینددر  یمقدمات میمفاه نییتب .5
 ها آن یاقتصاد ی ابیدر ارز هاآنپول و کاربرد  ی ارزش زمان میمفاه .6
 یمال فرایندمخصوص  یهاحالت .7
 بهره و نقش آن در بازار پرداخت وام یهانرخ انواع .8
 ی ارزش فعل روش .9

 انه یسال کنواختی روش .10
 ه یدوره بازگشت سرما روش .11
 ی ارزش آت روش .12
 هیرمانرخ بازگشت س روش .13

 منافع به مخارج  روش .14
 اوراق بهادار  یاقتصاد یابیارز .15
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 محاسبه آن یهاروشو  استهالک .16
 اتیپس از مال هاپروژه یاقتصاد یاب یو ارز هاپروژهدر اقتصاد  اتیمال نقش .17
 یگذار هیسرما یهاطرح( و کاربرد آن در  ضی)تعو ینیگز یجا لیتحل .18
 ننایعدم اطم طیتحت شرا هاپروژه  یاقتصاد یابیارز .19
 ها پروژه یاقتصاد یابیمربوطه در ارز یبا نرم افزارها ییآشنا .20
 و دستورات آن Comfarنرم افزار  طیبا مح  ییآشنا .21

 نرم افزار کامفار  یو معرف یصنعت یهاپروژه یامکان سنج  فرایندساختار  حیتشر .22
 بر نرم افزار یمبتن( Feasibility Study) هاپروژه ی و الگوها و مدل جامع امکان سنج  میمفاه یساز ادهیپ  .23

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓ 

 . است یالزام یاندانشجو ی( براComfar; Excelمربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 . یرکبیرام یانتشارات دانشگاه صنعت تهران:  .یصنعت یهاپروژه یاقتصاد ییاب ارز ، یا،یاقتصاد مهندس (. 1393) یسکونژاد، محمدمهدا .1
 ایران.  انتشارات دانشگاه علم و صنعتتهران:  .یریگیمتصم یزو آنال یاقتصاد مهندس (.1389) یمرتض  ،آموزگارو محمد،  حسینیسید .2
 .یصنعت یریتانتشارات سازمان مدتهران:  .مالی  -اقتصادی  -: مطالعات فنییصنعت یهاطرح  یابیارز (. 1382) داود ،مجیدیان .3

4. Newnan, D. G. & Eschenbach, T. G. & Lavelle, J. P. (2017). Engineering Economic 

Analysis. 13th Edition. Oxford University Press. 

5. Chan S. Park (2015). Contemporary Engineering Economics. 6th Edition. Pearson. 

 : یمنابع فرع 

1. UNIDO, Comfar Software: https://www.unido.org/resources/publications/publications-

type/comfar-software/ 

2. ( و کشیری، نصراهلل  جواد،  اقتصا(.  1393رضائیان،  پروژه ارزیابی  به گامها:  دی  کامفار  نرم   آموزش گام  . Comfar expert IIIافزار 
 گرگان: پیک ریحان. 

3. White, J. A. & Case, K. E. & Pratt, D. B. (2012). Principles of Engineering Economic 

Analysis. 6th Edition. Wiley. 
  

https://www.unido.org/resources/publications/publications-type/comfar-software/
https://www.unido.org/resources/publications/publications-type/comfar-software/
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 253کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست مدیریت پیوسته معارف اسالمی و  شدارکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 فرهنگی پروژه -رزیابی اجتماعیا 

 : یسیام درس به انگلن

Social and Cultural Analysis of Project 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

زش آمو

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این درس از دانشجو انتظار مید

 یصنعت یهاپروژه یاجتماع یفرهنگ ی امکان سنج  میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا .1
 هاپروژه ی طیمح  ستیز ،یاجتماع ،یفرهنگ یهاشاخصشامل  یمال ریغ یهاشاخصبا  انیدانشجو ییآشنا .2
 یصنعت  یهاپروژه یاجتماع یفرهنگ یابیارز یهاروشبا  انیدانشجو ییآشنا .3
 ها پروژه تیمسئول میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا .4

 شرح درس: 

 ینا  یو فرهنگ  یکارها وجود دارد، تبعات اجتماعو کسب  یاندازه  و را  یو خدمات   یصنعت  یهاها و پروژهطرح  یاکه همواره در اجر  یاز مسائل   کیی
  حیطی میستز  ی،اجتماع  یهایابیو اضافه شدن ارز  یابیارز   یکمنجر به گسترش ابعاد کالس  ی،صنعت  یهاپروژه  یابی جامع به ارز  یکردهاست؛ رو پروژه

به    یلپروژه و ن  یتموفق  یاز جمله موارد اصل  یزجامعه ن  یک  یفرهنگ  یطکسب و کار با شرا  یاپروژه    یک  یرهنگشده است؛ انطباق ف  یو فرهنگ
 لیم  یهاپروژه  یفرهنگ  یوستارپ   یبر الزام برخوردار  یمبن  ینیقوان  یببوده و منجر به تصو  یتحائز اهم  یارباشد که در کشور ما بسیاهداف آن م

 .شده است

 سرفصل درس: 

 آن  یو اجتماع  یطیمح  یستو مالحظات ز یداروسعه پافهوم تم .1
 آن  یهالفهؤپروژه و م یاجتماع مسئولیت .2
 هاپروژه یاجتماع یابیارز مفاهیم .3
افراد، برهم خوردن ساختار    ی محل زندگ  ییردر اشتغال، تغ  ییراتتغ  یتی،جمع  ییرات)تغی  و خدمات  یصنعت  یهاپروژه  یابیارز  یاجتماع  یهاشاخص .4

و بهداشت و    یحبر فراغت و تفر  یرها، بازارها و ...، تأثپارک  ی،افراد به امکانات و خدمات شهر  یدر دسترس  ییرافراد، تغ  یدگمحل زن  یامحله
 ...(  و   یعموم ایمنی

 هاپروژه یفرهنگ یابیارز مفاهیم .5
احساس   یتتقو  ینی،به مناسک د  یشراگ  یتانسان، تقو  یمبه خدا، تکر  یمانا  یتتقو)  یو خدمات  یصنعت  یهاپروژه  یابیارز  یفرهنگ  یهاشاخص .6

 ( و ...  یقناعت، قانون مدار ید،فرهنگ تول یتتقو یا،و درآمد حالل، ارتقاء عفاف و ح یشتبهبود مع ینی،شعائر د یمتعظ ینی،و د یمل یتهو
 هاپروژه یاجتماع یفرهنگ پیامدسنجی .7
 ی فرهنگ یوستمختلف از پ یهاطرح یرها و لزوم برخورداطرح یبو تصو یمتنظ یه،کشور درباره ته یجار مقررات .8
 ها و ابعاد آن پروژه یفرهنگ یوستارپ چیستی .9

 ISO14000استاندارد  یهاو شاخص یممفاه تبیین .10

 (OHSAS 18001, 18002) استاندارد یهاو شاخص یممفاه تبیین .11
 ی صنعت یهاسبز پروژه یسنج امکان .12
 ی راهبرد یطیمح  یستز یابیارز فرایندسبز و  پروژه .13
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 : یابیزشروش ار

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Taylor, Peter (2016). The Social Project Manager: Balancing Collaboration with 

Centralised Control in a Project Driven World. 1st Edition. Routledge. 

2. Linger, Henry & Owen, Jill (2012). The Project as a Social System Asia-Pacific 

Perspectives on Project Management. Monash University Publishing 

)میرزمانی،   .3 طرحیفرهنگ  ینگاروست یپ)  یفرهنگ  ی ابیارز  یبرا  یروش  .( 1396اعظم  جهاد   تهران:  .یاقتصاد  یها(  انتشارات  سازمان 
 .یدانشگاه

 . نیدارخو . تهران:(یفرهنگ ینگار وستیپ یعمل یو راهنما  ی)اصول، مبان یفرهنگ ریتأث یابیارز .(1394) رضایعل ،یمراد .4

 .شناساننشر جامعه. تهران: جیقل یو مرتض   یرمضان  یمحمدعل ترجمه . یاجتماع ریتأث یابیارز ی عمل یراهنما. (1390) آبل، برج .5

 .یفرهنگ یوستپ و چیستی  ییچرا (.1390ی )انقالب فرهنگ یعال یشورا یرخانهدب .6

 : یمنابع فرع 

را ب .1 همکارانج  بلارج،  و  روش  فرایند  یم،مفاه  . (1390)  ی.  اکبر  . یاجتماع  یرتأث  یابی ارز  یهاو  کاوه  قره  ی،ترجمه  سمانه    یغداافسانه  و 
 .انتشارات جامعه و فرهنگتهران: گازار، یمرتضو

تهران:    .خاکباز  ین. ترجمه افشو فنون  فرایند  یه،: نظریاجتماع   یابیارز  .( 1392)  ینلکاگودریچ، ج.  و   ، س. هابسونبرایان،   یکوالس،س. ن  ،تیلور .2
 . جامعه و فرهنگانتشارات 

)  فاطمه ،  یمحمدملک  .3 همکاران  اجرا.  (1393و  فرهنگ  یاجتماع  ریتأث  ی ابیارز  ییدستورالعمل  معاونت  یو  سازمان)اتاف(  مناطق  ها،  و  ها 
 . ساینشر ت تهران: .تهران یشهردار ودوگانه ست یب

و    یترجمه محسن مهد.  در حال توسعه  یدر کشورها  یاجتماع  ده یفا  -  نهیهز  لیطرحها تحل  یعمل   یابیارز  یراهنما.  (1369)  جان،  هنسن .4
 . رانیا یمل ع یصنا  شبردیپ رنش . تهران:یرمطهریم داحمدیس

5. Hiroko, Nagaya & Takeomi, Imani & Seiko, Shirasaka (2015). .Socio-Cultural Enabler for 

Agile Project Management .Conference Paper. 
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 254کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 هندسی ارزش م

 : یسیام درس به انگلن

Value Engineering 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: ساعت  ادعدت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 نه یزه  کاهش یکردهایبا رو  ییشناآ .1
 ت یفیبهبود ک  یکردهایبا رو  ییآشنا .2
 همراه به حفظ کارکرد  نهیآن در کاهش هز یارزش و کارکردها یمهندس میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا .3

 ارزش  یبا برنامه کار مهندس ییآشنا .4
 ارزش یکشور مرتبط با مهندس یجار نیبا قوان ییآشنا .5

 شرح درس: 

 یفیتو بهبود ک ینهاقل هزمحصول و انجام آن به حد یک یهایتفعال یصجهت تشخ  ییاجراو منظم   یهااز روش یاارزش مجموعه یسدهنم
مورد   یو نظام  یخدمات  ی،کشاورز  ی،صنعت  یهاپروژه   یریتمد  یقدرتمند برا  یکردرو   یکارزش به عنوان    یمهندس  یر،اخ  یهاباشد. در سالیم

کارکرد و پرداختن به   یلداشته است. تحل  یانمشتر  یترضا  ین همراه با تأم  یبردارهرهب  و  یفیتدر بهبود ک  ی قابل توجه  یرو تأث  هاستفاده قرار گرفت
درس    ینارزش است. در ا  ی مهندس  یهدف اصل  یفیتبا حفظ کارکرد و ک  ینهکاال و خدمت و تالش جهت حذف زوائد و کاهش هز  یکارکرد واقع

کشور مرتبط   یجار  ینقوان  شود با مروریم   یشود و سعی م  یحتشر  یزن ن  آ  یآن، مراحل اجرا  یخچهارزش و تار  مهندسی  یمضمن پرداختن به مفاه
 .شود یینتب یزآن ن یکاربردها ینهبحث، زم ینبا ا

 سرفصل درس: 

 آن  یایارزش و مزا یمهندس خچهیارت .1
  یهاروشو  کرد  ار ک  لیتحل  نه،ی کاهش هز  ت،یفیک   نه،یکارکرد و انواع آن، هز  ،یارزش، انواع ارزش اقتصاددرس )  یاساس  میمفاه  مرور .2

 ( نهی کاهش هز
 نه ی و کاهش هز تیفیبهبود ک یهاروش ریبا سا سهیارزش در مقا یمهندس گاهیجا یبررس .3
 ارزش یمهندس خچهیارزش، تار یمختلف به مهندس یهادگاهیدارزش،  یمهندس یمبان .4
 داتیارزش در تول یمهندس کردیرو  یریارزش، منافع حاصل از بکارگ یکاربرد مهندس دامنه .5
 ارزش در چرخه عمر پروژه یپروژه و زمان اعمال مهندس تیریارزش در مد یمهندس گاهیاج .6
 توسعه و ارائه(  ، یابیارز ت،ی ارزش )اطالعات، خالق یمهندس یارزش و مراحل اجرا ی کار مهندس برنامه .7
 ارزش و ...(  یمهندس میت نییتعارزش ) یاز کارگاه مهندس شیپ اقدامات .8

 توسعه، فاز ارائه  فاز ،یابیفاز ارز ت،یکارکرد، فاز خالق لیفازاطالعات و تحل) ارزش یمهندس یاجرا  یفازها .9
 ارزش بر اساس چرخه عمر محصول  یمهندس .10
 مانکاران یارزش از نگاه پ یمهندس .11
 ارزش در کشور یمهندس یقانون گاهیجا .12
 هاپروژه ارزش در  یمهندس یالزام اجرا یدولت یهادستورالعملو  نیقوان .13
 ارزش یمهندس یریگکارهب یمورد مطالعات .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 یطوس  نیرالد یخواجه نص  یدانشگاه صنعت  "ارزش  یمهندس  یاصول کاربرد"(  1393)  ؛یسلطان  اصغریعل  پور؛یول  نیام   ؛یزدیصباغ  درضایعس .1

  قه یصد  گلشن؛  مهوش  ؛یحان یرانیکشف  یدمرتضی؛ مترجم: س"ابداع   یبرا  یزیرارزش: طرح و برنامه  یدسمهن"(؛  1387پارک )  ج  .چاردیر .2
 یسازمان انتشارات جهاد دانشگاه ؛یینایام

هاد .3 محمد  پوررضا،  آشنا1392)  یعطرعرفان    دیس  ان،یذوالنور  یمحمد  مهندس  یی(؛  مهندس  یبا  دانش  مرجع  ا  ی ارزش،    ران یارزش 
www.iranvalue.com 

4. Younker, D. (2003). Value Engineering: Analysis and Methodology. New York: Marcel 

Dekker, Inc. 

 :یبع فرع من

1. Park, R. (1999). Value Engineering: A Plan for Invention. New York: CRC Press. 
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 255کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست ریت اسالمی و مدی ف پیوسته معار ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت قراردادها م

 : یسیام درس به انگلن

Contracts Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 ی مانکاریو پ یبازرگان یقراردادها پیبا انواع ت انیدانشجو ییشناآ .1
 ی مانکاریپ یهاتیفعال ی و مفاد قانون  مانیپ یعموم طیبا شرا ییآشنا .2
 هرکدام   بیو معا هاتیمزو   یو خدمات یتجار یو قراردادها هامانیپبا انواع  ییآشنا .3

 کننده کاالها و خدمات نیو تأم  مانکاریانتخاب پ یهاروشبا انواع  ییآشنا .4

 شرح درس: 

 یهایتفعال  یادجم زحباشد. با توجه به  یم   یمانکارانها و پسازمان  یها برا و انجام پروژه  یسپاربرون  یاصل  یاز ابزارها  یکیراردادها به عنوان  ق
 ینا  یهایازمندی ن  ینتریاز محور  یکی  ینطرف  یمابینمنعقده ف  یقراردادها   یریتمختلف، مد  یهاشده توسط سازمان  یسپاربرون  یو خدمات  یصنعت

اسناد   یهته  از زمان   شود که یرا شامل م  ی و فن  یریتیمد  ی،اقتصاد  ی،حقوق  یهایتاز فعال  یعیقراردادها گستره وس  یریتباشد. مدیها مسازمان
و  یمانکاریپ ایهیت فعال یایهپا یمبا مفاه ییدرس ضمن آشنا  ینشود. در ایرا شامل م یمانخاتمه پ  یهایت از انعقاد قرارداد تا فعال یشمناقصه و پ

 .شودیارائه م یمانکاریپ یهایتفعال یمال  ینو تأم یمانپ یریتمد فرایندمرتبط،  یمواد قانون

 سرفصل درس: 

 یمانکاری پ یهایتو فعال یمانپ یماهفم .1
 (یمانکار)کارفرما، مشاور، پ یمانکاریپ یهایت با گستره فعال آشنایی .2

 و ...(  یمانپ ی عموم یط)شرایمانکاری پ یهایتفعال یالمللینو ب یداخل یمفاد قانون تبیین .3
 (... ,EPC, BOT, BTT, BOOT) یمانکاریپ  یانواع قراردادها تشریح .4
 مجموع یمتق یامقطوع  تیمق یهاپیمان .5
 ینه بازپرداخت هز یهاپیمان .6
 زمان و مواد  یهاپیمان .7
 (یمان)پ انتخاب منبع  فرایند یهاخروجی .8
 فروشنده(  یهایتو صورت وضع ییراتتغ یهاکار، درخواست  یجو نتا یمان)پ آن یهایو ورود یمانپ اداره فرایند .9

 پرداخت(  یستمعملکرد و س یده گزارش یمان،پ اتر ییکنترل تغ یستم)سیمان پ اداره یهایک و تکن ابزارها .10
 ( ییراتتغ یهاو درخواست  یمانپ ییرات)مکاتبات، تغیمان پ  اداره فرایند یهاخروجی .11
 (یمانپ پروندهتدارکات و  یهایزیمم ی،)مستندساز آن ی ها و خروجیک ابزارها و تکن ی،شامل ورود یمانپ خاتمه فرایند .12
 هایمانو حل اختالف در پ ادعا .13

 هایماندر پ  یسکر هیمست .14
 هایمان در پ ییراتتغ مدیریت .15
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 و ...(  ینانس)فا یمانپ یمال ینتأم مباحث .16
 یتجار یانواع قراردادها ی فقه بررسی .17
 ی بر قواعد فقه یمبتن یدجد  یقراردادها یجادا یسنج امکان .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یاصل عمناب

1. Turner, J. R. (ed.). (2003). Contracting for Project Management. Gower Publishing Limited. 

2. PMBOK. Procurement Management. 

 تهران: محمدرضا صفاری. نشر  . یعقود اسالم.  (1396)محمدرضا ، یصفار .3
 . ی مجمع الفکر اإلسالم. قم: یو الفقه الوضع  ی المسالفقه اال نیفقه العقود: دراسه مقارنه ب. (1389) کاظم، یحائرینی حس .4
حقوق.  (1395)  مسعود،  انیرحمان .5 امتیدولت  یمانکاریپ  یقراردادها  یآثار  )تعهدات، حقوق،  و خاص  آثار عام  و ضمانت   مانیپ  نیطرف  ازاتی: 

 . کتاب آوا . تهران: (یدولت یمانکاریقرارداد پ  یاجراها
 . فروزش. تهران: ( یقی)مطالعه تطب رانیاروپا و حقوق ا یاصول حقوق قراردادها. (1389) ی تراب میابراه و  میابراه، انیشعار .6

 : یمنابع فرع 

 .یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم . تهران: یحقوق –  یفقه ی: بررسیدر قراردادها تیاصل حسن ن. ( 1394) یعل، یعفرج .1

 . جنگل  ،جاودانهتهران:  .حقوق قراردادها یاقتصاد لیتحل. ( 1390) یمهد، یانصار .2

 . تهران: ناقوس.Primavera Expeditionها با دقراردا یریتمد(. 1384الدین و دیگران )احدی، کمال  .3

بازرگانی بین .4 )اتاق  بازرگان  ی قواعد رسم  :2000ینکوترمز  ا(.  1379المللی  تجار  یرتفس  ی برا  یالمللینب  ی اتاق  مسعود    ترجمه  ی. اصطالحات 
 ی. بازرگان یهاژوهشعات و پسسه مطالؤمتهران:  ی.سرطارم
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 256کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت پروژه» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 صول و فنون مذاکره ا 

 : یسیام درس به انگلن

Foundations and Techniques of Negotiations 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: اعت عداد ست

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 مذاکره یو علم یدیکل میبا مفاه ییشناآ .1
 مذاکره موفق  کی یبا مراحل شکل ده ییآشنا .2
 حل تعارض  یکردهایبا رو  ییآشنا .3

 ادعا و سطوح مختلف آن تیریبا مد ییآشنا .4

 شرح درس: 

  پروژه،   یک  یطباشد. در مح یمهم م   ی بخش  ی، بلکه در کل زندگ  ینه فقط در تجارت و معامالت صنعت  ،کنندهمتقاعد  فرایند  یکذاکره به عنوان  م
 ی،)شناخت، اعتمادساز پروژه( و مسائل نامحسوس یریتمد یستمنابع و سم ی،بندممکن است شامل مسائل محسوس )بودجه، برنامه زمان مذاکره

 هایتفعال  یاطالعات و اجرا  یدپروژه، مذاکره شامل چانه زدن با افراد در باب انتقال منابع، تول  یط مح   یکخوب( باشد. در    یو روابط کار  یناناطم
 ینمذاکره موفق و اتمام آن و همچن  یک  یریگمختلف آن، مراحل شکل   یهامذاکره و سبک   یدیکل  یمدرس ضمن مرور مفاه  یند. در اباشیم

 .شودیم  یو خروج مذاکرات از بن بست بحث و بررس ارضحل تع یهاروش

 سرفصل درس: 

 یریتیمد یهامذاکره و ارتباطات در نقش یگاهظره، جابا منا ارتباطات، مذاکره، انواع ارتباطات، تفاوت مذاکره یفو تعار یمفاهم .1
 PRAMد و مفروضات آن، مدل بر -برد مذاکره ،(… ,BATNA, ZOPAمذاکره ) یدیکل مفاهیم .2

 مذاکراتگانه در پنج یهایتشخص ی،اها در مذاکرات، تشخص مذاکرهیت شخص یبندتقسیم .3
 ن در فنون مذاکرهاربرد آو ک  یبر طب سنت یافراد مبتن یشناسپیبر ت مروری .4
 ی زنو چانه یشنهادمذاکره، ارائه پ یکل یها(، گامیمذاکره، )مذاکره نرم، مذاکره سخت، مذاکره اصول یهاسبک  .5
 از مذاکره(، اصول مذاکره انتقاد بعد ی،توافقات واقع یااز مذاکره، مذاکرات  یشپ یزیرمذاکره )برنامه فرایند .6
در تعارض، منبع تعارض، سطح    یر)افراد درگ  تعارض  یلو تحل  یهحل تعارض، تجز  یارض، راهبردهاتع  ینهممختلف در ز  یهایدگاهد  تعارض، .7

 تعارض(
 در مذاکره  یشناختروان یهادر مذاکره، دام  یبکاریفر یهاتاکتیک  .8
 در مذاکره  یاسیس هوش .9

 در مذاکره یجانیه هوش .10
 آن  یمذاکرات یهایلبدن در مذاکره، نوع پوشش و تحل زبان .11
 در مذاکره(  یتموفق یدراکر برا یترفرمان پ 10) مذاکره موفق یهایک مذاکره، خارج کردن مذاکره از بن بست، تکن بردیشپ امهبرن .12
 زمان در مذاکره یریتو مد یشناسزمان .13
 بر رقابت  یمبتن یکننده، مدل ذهنمذاکره  یذهن مدل .14
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 در مذاکره  یتموفق یمناسب برا یذهن مدل .15
 ( و ساده یع به صورت سر یدادرو  یاصول، خدمات، شرکت فرد، مح  ی)معرف یآسانسور سخنرانی .16
 (ییقضا یدعو یت،حکم ی،گریانجیادعا در چارچوب مذاکره، م یریتمد ییرات،تغ یریتادعا )مد مدیریت .17
 ( یشنهاداتپس گرفتن پ یازات، محدود کردن امت ی،زنآدم بد، چانه اتمام مذاکره )آدم خوب/ ترفندهای .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مرمست یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Fisher, Roger & Shapiro, Daniel (2006). Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate. 

Penguin Books 

2. Malhotra, Deepak & Bazerman, Max (2008). Negotiation Genius: How to Overcome 

Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond. Bantam; 

Reprint edition (August 26, 2008) 

3. Gates, Steve (2015). The Negotiation Book: Your Definitive Guide to Successful Negotiating. 

Wiley 

 . کتاب مهربان . تهران:یمهذب  یمهد ،ینوروز نیترجمه حس. همذاکر هشرفتیپ  یهاکیتکن. (1397) یه ویاست و   آلن ،یمک کارت .4
 .یصنعت تیریسازمان مد :تهران .یدری مسعود ح ترجمه .اصول و فنون مذاکره. (1395) یوری امیلیو و  راجر شر،یف .5

یان و محمد جواد  ضا حسوم. ترجمه محمد راصول و فنون مذاکره  .(1395)  نتونیجان م  و   . ساندرسدمیویدو    براس بارنو    یرو   ،یستکیلو .6
 . کتاب آمه نائیجی. تهران:

 .ریهوشمند تدب . تهران: یالمللنیو ب  یبازرگان یاصول و فنون مذاکره، مکاتبات و قراردادها (.1397) منصوره، یقلیعل .7
 . ی ابیبازار  . تهران:رانیاصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ا. ( 1397) یدرگ زیپرو و  نیمحمدحس، یغوث .8

 : یفرع منابع 

 .آها . تهران: اصول و فنون مذاکره. (1397)فاطمه  ، ندز .1

2. Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. (1991). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without 

Giving In. 2nd ed. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. 
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 257کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت ریسک پروژه م

 : یسیانگلام درس به ن

Project Risk Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 د : ندارازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 تیمشابه از جمله عدم قطع میبا مفاه یهاتفاوتمرتبط و  فیتعار سک،یر تیریمد سک،یر میبا مفاه انیدانشجو ییشناآ .1
 ک یاستراتژ فرایند کیبه  یزیو مم یکنترل فرایند کیاز  سکیر تیرینسبت به مفهوم مد انیگرش دانشجون رییتغ .2
 مربوطه یو استانداردها  سکیر تی ریمختلف مد یبا الگوها ییآشنا .3

 PMBOKبر استاندارد  یپروژه مبتن سکیر تیریمد یبا مراحل شش گانه الگو ییآشنا .4
 سک یر تیریبر نگاه مد یسازمان و پروژه مبتن فیساختار و وظا فیبازتعر یساز نهیژه و زمپرو  سکیر تی ریمد تیاهم نییتب .5

 شرح درس: 

 یسکمختلف ر یهاو در حوزه یفراتر از مباحث مال یسکر یریتاست. امروزه مد یریتمهم در مد یارو بس یایهپا یه،اول یماز مفاه یکی یسکر
ر حت  یسکپروژه،  و  و حکو  یسکر  یسازمان  بررسمت بحث  دولت  حوزه پروژه  یم  یو  در  پروژه،   یریتمد  یاصل  یهااز سرفصل   یکیشود. 

  یسکر یریتو خطرناک است؛ مد یسکیآن در نظر گرفته نشده باشد پروژه ر یسکر یزیرکه برنامه یاو اساساً پروژه دباشیم یسکر یریتمد
 یامدهاینمودن احتمال و پ یشینهپروژه متضمن ب یسکر یریت. مدباشد یمپروژه  یسکو واکنش به ر یلتحل یی،شناسا افتهینظام  فرایندپروژه 

و   یمدرس ضمن مرور مفاه  یناهداف پروژه است. در ا  ینامطلوب در راستا  یدادهایرو   یامدهایاحتمال و پ  ودننم  ینهمثبت و کم  یدادهایرو 
 . شودیارائه م یر جهانمعتب یبر استانداردها  یپروژه مبتن یسکر یریتمد یسک،ر یریتمد یانواع الگوها

 سرفصل درس: 

 یسکو انواع ر یسکر یخچهتار یسک،ر یریتمد یسک،فهوم رم .1
 یک استراتژ  یریتدر قالب مد یسکمفهوم ر یت، آن با عدم قطع یهاتفاوت یسک،ر یفتعار یری،گیممختلف تصم حاالت .2
 آن،  یت( و اهمERMسازمان ) یسکر مدیریت .3
 سازمان یهایسکچهارگانه ر سطوح .4
 یسک ر یسطح اشتها یینو تع یسکر شنمای .5

 یسک ر  یریتمد یهامدل ینمهمتر تبیین .6
 پروژه(  یسکر یریتهر مرحله از مد یهایو خروج فرایندها، یورود یح)تشر PMBOKاز استاندارد  یسکر یریتفصل مد تبیین .7
 پروژه  یسکر یریتمد یزیربرنامه .8
 پروژه  یهایسک ر شناسایی .9

 پروژه یهایسک ر یفیک تحلیل .10
 پروژه یهایسک ر یکم لتحلی .11
 پروژه یهایسک واکنش به ر یزیربرنامه .12
 یسک به ر یدهپاسخ  ینهبه یانتخاب استراتژ نحوه .13



349 

 پروژه یهایسکو نظارت ر کنترل .14
 ها یسک ر مستندسازی .15
 یسک ر یگذاریمت ق یهاانواع روش معرفی .16
 هژاول پرو  یسکده ر ییو شناسا یپروژه واقع یکدر  یسکر یریتمد یالگو یسازپیاده  .17

 : یابیارزش روش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓ 

 سازی الگوی مدیریت ریسک در یک پروژه الزامی است.انجام پروژه در این درس و شناسایی و پیادهحات: یتوض

 : منابع

. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی Pertmasterر  افزاکاربردی مدیریت ریسک پروژه با نرم  فرایند(.  1387بدالمحمدی، رسول )ع .1
 ایران.

 . سبز یانهرا یانخدمات نشر ک . تهران:Pertmasterپروژه با استفاده از   یسکر یریتمد(. 1387و جدا، خدیجه )صادق،  ،ی روزبه .2

3. PMBOK. Risk Management. 

4. Fraser, J., & Simkins, B. (2010). Enterprise Risk Management. Hoboken, N.J: John Wiley 

& Sons. 
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 258کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت هزینه پروژهم

 : یسیام درس به انگلن

Project Cost Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 ی منابع مال نهیبه ص یپروژه و تخص یمال  نیمبا تأ نایدانشجو ییشناآ .1
 PMBOKپروژه منطبق با استاندارد  نهیهز تیریبا مراحل چهارگانه مد ییآشنا .2
 ی صرفه اقتصاد  ی دارا یهاپروژهو انتخاب منابع و  هاپروژه یمال لیتحل یهاروشبا  ییآشنا .3

 ارزش کسب شده  تیر یمد فرایندبا  ییآشنا .4
 فرصت از دست رفته(  نهی قراردادها، هز هیپروژه )نظر یمال  تیریمدتبط با مر اتیبا نظر ییآشنا .5

 شرح درس: 

  ینتأم  ینباشد. همچنی مصوب م  بودجهپروژه با    یلاز تکم  ینانحصول اطم  یبرا  یازمورد ن  هایفرایند  رندهیدربرگپروژه    نهی هز  یریتو مد  یمال  یریتدم
  یاریبس  ایمطمح نظر است. بر  یزمنابع ن  ینهبه  یص قبل از تخص  یزو ... ن  یالتتسه  فتیات، درمختلف آن شامل اوراق مشارک  یهاپروژه و روش  یمال

مرحله است  4 یفرایندپروژه  یریتدانش مد یکرهپروژه طبق استاندارد پ  ینههز  یریتو کنترل است. مد یزیرجنبه برنامه ینترمهم ینههز یران،از مد
  ی آت یمال لکردهایعم  یلو تحل ینیبیشپروژه، پ یمال یریتمد که یباشد. در مواردیها میوجها و خریک ابزارها و تکن ی،که هر مرحله شامل ورود

بازگشت سرما  ییهایکشامل شود تکن  یزمحصول پروژه را ن قرار   فرایند  ن یدر ا  یز و ... ن  ی بازده  یلتحل  ی،نقد  یانجر  یلیارزش تنز  یه، همچون 
 یرد.گیم

 سرفصل درس: 

 پروژه  یمال  تیریپروژه و مد یمال نیوژه، تأمپر یهانه یهز میمفاه نییبت .1
 ( میمستق ریو غ  میمستق یهانه یهزها )آناز  کیپروژه و نحوه محاسبه هر  یهانه یهز انواع .2
 هنیپروژه به روش هز  نهیفهرست بهاء، برآورد هز  قیاز طر  نهیبرآورد هز  ح،یپروژه به روش تسط  نهیبرآورد هزپروژه )   نهیبرآورد هز  یهاروش .3

 ((ABC) تیفعالبر  یمبتن یابی
 مانکار یاز منظر کارفرما و پ هاپروژه بودجه  ساختار .4

 پروژه یبودجه بند یهاروشو  کردهایپروژه و رو  یبند بودجه .5
 وجوه نقد انیجر تیریمد .6
 پروژه ینقد انیجر اگرامیو د  ABC یمحاسبه بودجه پروژه بر مبنا یبرا CBS نمودار .7
 PMBOKاستانتدارد  یبر مبنا نهیهز  تیر یمراحل مد حیتشر .8
 منابع(  یهانه یهز نی)تخم نهیهز  نیتخم فرایند .9

 فروشنده و ...(  یبها شنهادیپ لی)برآورد مشابه، تحل نهیبرآورد هز یهاک یتکنو  ابزارها .10
 ( نهیهز تیریمد برنامه بان،یپشت  لیتفص نه،ی هز ی)برآوردها نهیبرآورد هز یهایخروج .11
 عملکرد پروژه(  یریاندازه گ یبرا نهی هز یمبنا  لیو تشک هات یفعال زیبرآورد شده به ر هنیهز صیتخص) نهیهز  یبودجه بند فرایند .12
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 نه ی کنترل هز فرایند .13
 (EVMارزش کسب شده ) تیریمد .14
 پروژه  خاتمهو برآورد اتمام و  یبودجه و اقدامات اصالح ینظر شده، به روز آور دیتجد نهیهز برآورد .15
 پروژه  یهانه یهز ش ارزش در کاه یمهندس گاهیجا نییتب .16
 (Sunk Costفرصت از دست رفته )  نهیهز .17
 ی ناگهان راتییو تغ ی بحران یهازمانپروژه در  یهانه ی هز تیریمد .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Rad, Parvis F. (2001). Project Estimating and Cost Management (Project Management 

Essential Library). Berrett-Koehler Publishers. 

2. Callahan, K. R. & Stetz, G. S. & Brooks, L. M. (2011). Project Management Accounting: 

Budgeting, Tracking, and Reporting Costs and Profitability. 2nd ed. Hoboken, N.J: John 

Wiley & Sons, Inc. 

3. PMBOK. Cost Management. 

4. Younker, D. L. (2003). Value Engineering: Analysis and Methodology. New York: Marcel 

Dekker, Inc. 

مرکز  ر. تهران:  پویاله محمدو رحمت  پوری فرشاد سبزعل. ترجمه  و ارزش در پروژه  نهیهز  تیریمد.  (1390)  نتویپ  یو جفر  .آریرا،  ونکاتارامن .5
 .رانیا یصنعت قات یوزش و تحقآم

 : یمنابع فرع 

1. Venkataraman, R. R. & Pinto, J. K. (2008). Cost And Value Management In Projects. Wiley 

 .نهیآد . تهران:زادهیو عطااهلل طالع  انیمیپوررح اریال . ترجمهدر پروژه نهیهز تیریبرآورد و مد. (1395) زیپرو ، راد .2
 . نگاردهیاتهران:  .(نهی پروژه )برآورد و کنترل هز نهیهز تیریمد. (1392) یمرتج  نیحسدطهیو س  یتضمر، باقرپور .3
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 259کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت تدارکات و لجستیک پروژه م

 : یسینگلرس به اام دن

Procurement and Logestic Management of Project 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یلمع
 یعلم فرس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 پروژه نیتأم رهیو زنج  کیتدارکات و لجست تیریمد فرایندبا  انیدانشجو ییشناآ .1
 کننده کاالها و خدمات نیو تأم  مانکاریانتخاب پ یهاروشبا انواع  ییآشنا .2
 ک یتدارکات و لجست تیریبا مراحل شش گانه مد ییآشنا .3

 رس: شرح د

به منظور    ییبه دست آوردن کاالها و خدمات از خارج از سازمان اجرا  یبرا  یازمورد ن  هایفرایند رندهیبرگپروژه در    یکتدارکات و لجست  ریتیدم
باشد که هر کدام از سه بخش  یمرحله م  6شامل    PMBOKتدارکات پروژه طبق استاندارد    یریتباشد. مدیپروژه م  محدودهبه    یابیدست 
مراحل   یحو تشر ینتأم یرهو زنج  یکتدارکات و لجست یمدرس ضمن مرور مفاه ینشده است. در ا یلتشک ی ها و خروجیک ا و تکنابزاره ی،ورود

 . شودیم یکاال و خدمت بحث و بررس ینو تأم یمانانعقاد پ یهاتدارکات پروژه، انواع روش

 سرفصل درس: 

 ،پروژه کیتدارکات و لجست یریتمد یک،فهوم تدارکات و لجستم .1
 چابک  ینتأم یرهسبز و زنج  ینتأم یرهزنج  ین،تأم یرهزنج  یریتمد مفاهیم .2
 خدمات از خارج سازمان(  یاپروژه مرتبط با تدارک محصوالت  یازهاین ییتدارکات پروژه )شناسا  یزیربرنامه فرایند .3
 و مفروضات( یودبازار، ق یط)منابع تداراکات، شرا تدارکات یزیربرنامه یهاورودی .4
 (یمانانتخاب نوع پ ید،خر یاساخت  یل)تحل تدارکات یزیربرنامه یهایک تکن و  زارهااب .5
 کار(  یتدارکات، دستورها یریتمد برنامهتدارکات ) یزیربرنامه یهاخروجی .6
 آن  یهایاز درخواست( و ورود یبانیر پشتوبه منظ یازاسناد مورد ن یساز)آماده  درخواست یزیربرنامه فرایند .7

 استاندارد(  یها)فرم  درخواست یزیربرنامه یهایک کنو ت ابزارها .8
(، درخواست اعالم RFP)یشنهادی  (، درخواست طرح پIFB)  درخواست )اسناد تدارکات، اسناد دعوت به مناقصه  یزیربرنامه  یهاخروجی .9

 ار(ک هیانیب یهایروز آوربه یابی،ارز یارهایمع  یمانکار،پ هیاول(، دعوت به مذاکره و پاسخ RFQبها ) 
 (یصالح)فهرست فروشندگان ذ آن یهایورود درخواست و  یندفرا .10
 ( یو درج آگه یشنهاددهندگانپ ی)جلسات و گفتگوها درخواست یهایک و تکن ابزارها .11
 ( یشنهادیپ یهادرخواست )طرح یهاخروجی .12
 سازمان(  یها یمشخط یابی،ارز یارمع یشنهادات،)پ آن یهایانتخاب منبع و ورود فرایند .13
 عانتخاب منب  یاضیر  یهامستقل( روش  یبرآوردها  ی،گرغربال  یستمس  ی،دهوزن  یستمس  یمان، )مذاکره پ  انتخاب منبع   یهاکیو تکن  ابزارها .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Fleming, Q.W. (2003). Project Procurement Management Contracting, Subcontracting, 

Teaming. FMC Press 

2. Guth, Stephen (2018). Project Procurement Management: A Guide to Structured 

Procurements. Independently published 

3. PMBOK. Procurement Management. 

و سارا    دیرسعیمی قاض  زهرادهیس  مترجم:   "یگروه  مان یپ  ،یفرع   ن مایپ  مان،یتدارکات پروژه پ  تیریمد"(  1386)  نگ؛ی . فلمویدبلن یکوئنت .4
 ران یا یمیپتروش ع یصنا یدرخشان؛ شرکت مل میو مر وصالییرضا

 : یمنابع فرع 

1. Christopher M. (2011). Logistics and Supply Chain Management. 4th ed. Pearson Education 

Limited. 

2. Farrington, Brain (2016). Procurement and supply management. 9th Edition. Pearson 

Education Canada; 7 edition (August 17, 2005) 

 .قلم انا یآر . تهران:یادهم دیو فرش یمیابراه یو مهد یات یب یلترجمه  PMbok (1394) .پروژه تیر یدانش مد کرهیپ  یراهنما .3
 . فرمنش . ترهان:ع یو توز یانباردار د،یخر یهاستم یس) کیجستتدارکات و ل  تیریمد. (1394) رونق  میو مر ی مبابک کاظ .4
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 260کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 المللی بینهای دیریت پروژهم

 : یسیام درس به انگلن

International Projects Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 :داف درساه

 ( یالملل نیب یهاپروژه، هاپروژهمگا ها )پروژهبا انواع  انیدانشجو ییشناآ .1
 یمانکاریو پ  یمبادالت بازرگان  یالملل نیب نیبا اصول و قوان ییآشنا .2
 ی الملل نیب یهاپروژه یمال  نیبا نحوه تأم ییآشنا .3

 هاپروژه  یالملل نیب یقراردادها تیریبا مد ییآشنا .4

 شرح درس: 

  ی اطالعات که برقرار یبر فناور یمبتن یارتباط یبسترها یریگشکل یگرد یتر شدن کارها و از سویو تخصص  یع تر شدن صناده یچیسو پ یکز ا
و با ابعاد گسترده    یتیچندمل   یهاپروژه   و در سراسر جهان فراهم ساخته است    یککشور و نقطه دور و نزد  ینگروه مجزا را از چند  ینچند  یانارتباط م

پد پروژه آورد  یدرا  ا  یهاه است.  و گستردگ  یندر  تعر   یهااز چارچوب   یگرد  ی،ابعاد  برا  یفمتعارف  در    یرویپ  یسنت  یهاپروژه   یشده  و  نکرده 
ها، ارتباطات، حل تعارض و ...( در نظر  یت محدوده، فعال  یفمختلف پروژه )تعر  یهاها را در حوزه روژه پ  ینگونهخاص ا  یهایژگیو   یدمطالعات با

 .گرفت

 درس:  سرفصل

 ، یتیچند مل یهاپروژه ،یالملل نیب یهاپروژهمگا پروژه،  میو مفاه فیعارت .1
 ی تجار یالملل نینحوه تعامالت ب ،یتجارت، اعتبار اسناد یالملل نیب نیبا قوان ییآشنا .2

 (نکوترمزیا) یالملل نیب یبا اصطالحات بازرگان ییآشنا .3
 پروژه  تیریمد یالملل نیب یاستانداردها .4
 ها پروژه یدر اجرا  یمانکاریپ یالملل نیب یهاوم ینسرس ک لیتشک نحوه .5
 و ...  یبانک توسعه اسالم ،ی وام از بانک جهان افتیو در ی الملل نیب یمال نیتأم یهافرایند با  ییآشنا .6
 ی الملل نیب یانواع قراردادها حیو تشر یالملل نیب یقراردادها  تیریمد نییتب .7
 ی الملل نیب یانعفاد قراردادها فرایند نییتب .8
 ( راتییتغ  کپارچهیبرنامه و کنترل  یبرنامه، اجرا نی)تدو  یالملل نیب یهاپروژهپروژه در  یکپارچگی تیریمد .9

 یالملل نیب یهاپروژه یمنابع انسان تیریمد .10
 یتی چند مل یهاپروژهتعارضات در  تیریمد .11
 یالملل نیب یهاپروژهارتباطات و اصول و فنون مذاکرات در  تیریمد .12
 ها پروژهمگا  دانش در تیریمد .13

 یالملل نیب یهاپروژه دانش در  تیریمد .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Koster, Kathrin (2009). International Project Management. SAGE Publications. 

2. Grisham, T. W. (2009). International Project Management: Leadership in Complex 

Environments. Wiley. 

3. Lientz, Bennet P. & Rea, Kathryn P. (2003). International Project Management. Academic 

Press. 

 نهیآدتهران:  .ISO 2012:21500پروژه  تیریمد یراهنما یالملل نیاستاندارد ب (. 1392و رضا آتش فراز )  یعل، کیوانلو شهرستانکی .4
 .بوک

  دیو جمش  لوی هاد  بایفر ترجمه    .یفن  رانیمد  تیموفق   یراهنما  نیمتخصص  یبرا  یالمللن یب  یهاپروژه  تیریمد.  (1390. )یاانیبرا،  پورتر .5
 .نیرهنگاشت نو. تهران: یقضات

 : یمنابع فرع 

بازرگانا .1 قواعد رسم2000  ینکوترمزا(.  1379)  المللیینب  یتاق  باز  ی:  تجار  یرتفس  یبرا  المللیینب  یرگاناتاق  ترجمه  یاصطالحات  مسعود . 
 . یبازرگان یها. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشیسرطارم

 . قلم انایآر . تهران:یادهم دیو فرش یمیابراه یو مهد ی اتیب  یعل. ترجمه PMbok (1394 )پروژه:  تیر یدانش مد کرهیپ  یراهنما .2
. تهران:  یسباع  میعبدالکر. ترجمه  پروژه  تیر یمد  یراهنما  21500  2012  زو یا  یالملل  نیدارد باستان.  (1392)  استاندارد  یالملل  نیسازمان ب .3

 . کتاب مهربان
 . یشرکت چاپ و نشر بازرگان تهران:  .یالملل نیب یقراردادها تیریمد. (1384)رضا ، پاکدامن .4
  تهران:   .(صادرات و واردات  تیریمد  کردیردها )با رو و کارب  هایتئور الملل،    ن یب  یبازرگان .  (1395)  یسوادکوه  یریو رضا نص  میرح،  محترم .5

 . یشرکت چاپ و نشر بازرگان
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 261کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 افزارهای مدیریت پروژه ارگاه نرمک

 : یسیانگلام درس به ن

Workshop on Project Management Software 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 افتیو در  یپروژه واقع  کی   یهادادهمهارت ورود    جادیمربوطه و ا  یپروژه در نرم افزارها تیریمسائل مد  یساز ادهیو پ  یبا مدلساز  ییشناآ .1
 گزارش نرم افزار و بهبود آن 

 ی گزارش امکان سنج  هیو ته ینرم افزار یهابسته در  یصنعت یهاپروژه یبا امکان سنج  ییآشنا .2
 نه ی، محدوده، هزهات یفعال فیالزم در تعر یها یسیپروژه و کدنو  تیریمد یبا دستورات خاص نرم افزارها ییآشنا .3
 مربوطه یوها یپروژه و ارائه سنار تیریمد ینرم افزارها  یهایخروج ریبا تفس ییآشنا .4

 شرح درس: 

افزار  نرم  ینچن( و همMS-PROGECT, PRIMAVERA)  پروژه  یریتف مدو معرو   مهم  یافزارهانرم ی،درس به صورت کارگاه  ینر اد
واقع  یح( تشرCOMFAR)  یصنعت   یهاطرح  یاقتصاد  یابیو ارز  یصنعت  یهاپروژه  یسنج امکان  یاصل کنترل پروژه و    یشده و حل مسائل 

درس   یندر ا  یتموفق یپروژه شرط اصل یریتمد ینظر یممفاه با ییشود. آشنایافزارها ارائه منرم  ینات ایجزئ یکار و تمام یشرفتپ  یریگگزارش
  یح تشر  یزن  یبندکنترل پروژه و زمان  یافزارهانرم  یرشوند سایمتعارف مذکور که عمدتاً در صنعت و تجارت استفاده م  یافزارهابوده و عالوه بر نرم

 .گرددیم

 سرفصل درس: 

 ینه و کنترل هز یبندپروژه، زمان یریتمد یمرور مفاهم .1
 ی صنعت یهاپروژه یاقتصاد یابیارز یهاروش ی،صنعت یهاپروژه ی سنج امکان یممفاه رمرو  .2
 و دستورات آن Ms-Projecافزار نرم یطبا مح  آشنایی .3
 Ms-Projectافزار و ... در نرم WBSها، گانت چارت، یتپروژه، محدوده پروژه، فعال یفبا تعر آشنایی .4
 Ms-Projecافزار و ... در نرم یریگگزارشپروژه،  یفکامل دستورات مختلف تعر تشریح .5
 افزاربر نرم یمبتن Earned Value Managementمفهوم  تشریح .6
 و انواع آن  Primaveraافزار با نرم آشنایی .7
 و دستورات آن Primaveraافزار نرم یطبا مح  آشنایی .8

 P6در  هاداده  یبندآنها، دسته یاطالعات یهاو بانک P6 یبا ابزارها آشنایی .9
 Primaveraها در یمتقو یصتخص یاز،مورد ن یهایمتقو یفتعر ی،و خروج پروژه از بانک اطالعات ورود .10
 و ...  یریگپروژه، گزارش یبنداعم از زمان Primaveraافزار نرم یهایت قابل  یهکل تشریح .11

 پروژه  یریتدر مد Excelافزار نرم  یکاربردها یحتشر .12

 افزار اکسل رمآن در ن لیتحلو  Earned Value یکنکت .13
از    یریتمد  یافزارهانرم  سایر .14 پروژه  کنترل   PMA  ،TLW  ،TL  ،CA- Super Project  ،Manager Project  لیقبو 

Harvard ،SPM ،PS6 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو ی( براMS-Project; Primavera) مربوطه یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

1. Harris, P. E. (2008). Project Planning and Control Using Primavera P6: For All Industries 

Including Versions 4 To 6. Victoria: Eastwood Harris Pty Ltd. 

2. Chatfield, C. S., & Johnson, T. D. (2013). Microsoft Project 2013 step by step. Pearson 

Education. 

 :یبع فرع من

 . . تهران: ترمهدوازدهم( یراستو کنترل پروژه به روش گام به گام )و  یریتمد یکاربرد و یمرجع درس(. 1395) یدپرور، مج بزه س .1
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 262کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت پروژه« هبست ارف اسالمی و مدیریت وسته معپی ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های اسالمی به مدیریت پروژه اللتد

 : یسیانگلام درس به ن

Islamic Implications to Project Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

وزش آم

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 ی اسالم کردیپروژه با رو  تیریابعاد و موضوعات مد یررسب .1
 پروژه تیریمرتبط با مد یبا قواعد فقه ییآشنا .2
 پروژه تیریمرتبط با مد اتیو روا اتیبا آ ییآشنا .3

 پروژه  تیریدر درس مد یقیتلف کردیاز رو  یبرخوردار .4

 شرح درس: 

که در    یاقدامات  ی اسالم  یپرداختن به مبان  ی،المللینو ب  یمل  یهاکشور در قالب پروژه  یو خدمات  یصنعت  یهایتاز فعال  یادیحجم زا توجه به  ب
  بطاقدامات مرت  یریو تفس یفقه  یکردبا رو   ی اسالم  یبر مبان  یدرس مبتن  یناست. در ا  یتحائز اهم  یارشود بسیانجام مپروژه    یریتمد  هایفرایند 

راستا از   ینقرار داده و در ا یو ... را مورد واکاو  ینطرف یاراتتعهدات، اخت یفتعر یلدارند از قب یبحث اسالم یتپروژه که ظرف یریتمددر حوزه 
 . شودیم یبرداربهره مرتبط ییرو تقس  یمتون فقه

 سرفصل درس: 

 ی پروژه در متون اسالم تیریپروژه و مد میمفاه یاکاو و  .1
 پروژه در اسالم  تی ریمد تیاهم نییتب .2
 و منابع در اسالم نهی هز نهیبه صیتخص ،یزمان بند تیاهم نییتب .3
در   یکپارچگی  تیریدر اسالم، مد  نهیهز  تیریزمان در اسالم، مد  تیری)مد  یاسالم  کردیبر رو   یمبتن  PMBOKفصول مختلف    نییتب .4

 ارتباطات در اسالم و ...(  تیریدر اسالم، مد نفعانیذ  تیریاسالم، مد
 پروژه  تیفیک تیریدر اسالم و ارتباط آن با مد یموضوع اتقان کار نییتب .5
 پروژه از منظر اسالم  سکیر تیریمد .6
 ی پروژه در متون فقه تیریابعاد و موضوعات مد نییتب .7
 پروژه تیریمرتبط با مد ع یب اراتیخ از یمباحث .8
 یاسالم کردیو مشاور با رو   مانکاریکارفرما، پ نیروابط ب میتنظ .9

 یپروژه در عقود اسالم تیر یمد گاهیجا .10
 پروژه تیریدر مد نیبحث شروط المتعاقد کاربرد .11
 و ...(  سیارتشا، تدلمحرمه )از مباحث مکاسب  ی بر برخ یمرور .12
 پروژه تیریآن با مد قیره( و تطبه و اجا)جعال یعقود فقه  ی بر برخ یمرور .13

 یتجار یانواع قرارداها ی فقه یبررس .14
 پروژه تیریمرتبط با مد اتیو قصص و روا اتیاز آ ی بر برخ یمرور .15
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 پروژه  تیریاخالق در مد گاهیجا نییتب .16
 ینیپروژه با نگاه د یاجتماع یهات یمسئول .17
 طمرتب هیقواعد فقه ی بر برخ یمرور .18

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مرمست یابیرزشا

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . قم: دارالحکمه. کتاب المکاسب(. 1374النصاری، مرتضی )ا .1

 . ترجمه و تبیین علی شیروانی و محمدمسعود عباسی. قم: موسسه انتشارات دارالعلم. شرح اللمعه (. 1384الدین بن علی شهید ثانی )زین .2

 قم. هیعلم حوزه ینمدرس جامعه یج. قم: دفتر انتشارات اسالم 20. القرآن یرتفس ی ف یزانالم(. ق .1417)ین دمحمدحسیس الطباطبایی، .3

 . هیدار الکتب االسالم. طهران: یاکبر الغفار ی عل هیو علق عل صححه .ی الکاف(. 1388)  عقوبی ابوجعفرمحمدبن ،ینیالکل .4
 . یزیو برنامه ر تیریمد تیریموسسه آموزش و پژوهش مد . تهران: آن یلگوهاو ا یمالاس تیریاصول مد. (1381اله ) یپور فر، ول ی نق  .5

 : یمنابع فرع 

 . . تهران: دار الکتب االسالمیهتفسیر نمونه (. 1362کارم شیرازی، ناصر و دیگران )م .1

 . مؤسسة الوفاء :روتیب  .بحار االنوار (.ق 1403) محمدباقر  ،یعالمه مجلس .2
 . یاقتصاد مقاومت یکنفرانس جامع و مل نیسوم. پروژه در اسالم تیریمد. ( 1396اد )رضانژو محمد  دیسع ،یاسالم .3
 المی. اس غاتیانتشارات سازمان تبل. تهران: یمالاس تیریبر مد ی نگرش. ( 1380) رضا دی، سیدامغان یتقو .4
 .رجا یمرکز نشر فرهنگ. تهران: یمالگزاران در حکومت اسق کارالاخ . (1366) ، عبداهللیآمل یجواد .5
 .غاتیالملل سازمان تبل نینشر ب :تهران . تیریق مدالاز اخ ییهادرس. (1380، قاسم )یواثق .6
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 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره   ه( بست8

مورد توجه بوده و   یشهعملکرد هم یطور کل هو ب یفیتک ی،وردر قالب مقوالت مهم بهره یو سازمان یفرد هاییتفعال یقتوف یزانم  یابیرزا 
  ی سازمان  ی،گروه ی،سطح فردر  د  یممفاه   ینو کنترل کامالً در ارتباط است. گستره ا   یزیردر عرصه برنامه  یژهوه  ب   یریتمد  یاصل   یف با وظا
  یریت توسعه دانش در حوزه سازمان و مد یگرد یدارد. از سو  یتحکا  یریتمباحث مرتبط در دانش و تجربه مد یگاهاز جا انیفراسازم یو حت 

  ی و عملکرد را در پ  یفیت ها و ابزارها در مقوله کیهنظر  یم،مؤثر در سازمان، توسعه مفاه  یرهای ها و متغو درک بهتر نسبت به روابط مؤلفه
هم به لحاظ عمق و هم به لحاظ دامنه رو به    یریت، توسعه دانش مد  یهمپا   یفیت مباحث حوزه عملکرد و ک  اس اس  ین داشته است. بر هم 
جه  مورد تو   ین کل سازمان و بلکه فراتر از آن در قلمرو شبکه تأم   یره فراتر از سطح کاال و خدمت و در دا   یار بس  یفیت روزه کگسترش است. ام

 شود. یرا شامل م یامدهاو پ یجحصول نتا یها ینه، زمیجعالوه بر نتا یزمقوله عملکرد ن  است و
  ی، و مبان  یابعاد نظر   یم، و عملکرد« ضمن پرداختن به مفاه  یوربهره فیت،یو گستره، تالش شده است تا در بسته »ک  یگاهجا ینتوجه به ا   با

  یر با سا یم مفاه ین رابطه ا  ینشود. همچن  یو عملکرد معرف یوربهره  یفیت، هبود در مقوالت کب و یابیارز  یزی، ربرنامه های یکابزارها و تکن
ه  ب   ی حوزه، مباحث انتقاد  یندانش در ا   یدبا هدف تدارک مقدمات توسعه و تول   یتاً مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. نها  یسازمان  تمقوال

 شده است.مطرح  مناسب یدرس ین در قالب عناو یاسالم یکرد با رو یژهو
ابزارهایهو نظر  یمبا مفاه   آشنایی ا   یرو عملکرد و س  یوربهره  یفیت،مرتبط با حوزه ک  یها و  اهداف    یممفاه  ینتطور  از جمله  ابعاد آنها  و 

ا   یدانش از دروس  انتظار  ارز  یفیتک   ی هاو نقش مقوله  یگاه جا   درک  . بسته است  ینمورد  و    یفیتاثربخش ک   یریت و مد  یابی و عملکرد و 
 ها یتفهم محدود یگر د ی و از سو یو مسائل سازمان ی هامقوله  یربا سا یم مفاه   ینسازمان و ارتباط ا  یق و توف یریتمد  ی،عملکرد در راهبر 

به توان   یابی دست  . بسته حاصل شود ین دروس ا یر رود از مس یم  تظاراست که ان  یحوزه از اهداف نگرش ین مباحث متعارف در ا  یها و ضعف
و    یسازمان  ی، روزآمد در سطح فرد  های یکمناسب ابزارها و تکن   یریبکارگ  یق و عملکرد، از طر   یور بهره  یفیت،و بهبود ک   یلتحل   یابی، ارز
ا   یاز جمله اهداف مهارت  ی، اسالم-یرانیا  یکرد کارآمدتر و سازگار با رو  ی ابزارها  یطراح  یرو گام برداشتن در مس  یمل  بسته به    ین دروس 

 رود.یشمار م

 نیاز پیش ساعت  واحد س ن درعنوا کد درس

 - 32 2 و عملکرد یوربهره ت،یفیبا ک ییآشنا 265

 - 32 2 جامع   تیفیک تیریمد 266

 - 32 2 ت یفیبهبود ک یهاک یو تکن ابزارها 267

 - 32 2 ی و استانداردساز استانداردها 268

 - 32 2 ی آمار تیفیک کنترل 269

 - 32 2 ها شیآزما لیو تحل یطراح 270

 - 32 2 نان یاطم تیقابل 271

 - 32 2 ت یفیک یابینه یهز یهاروش 272

 - 32 2 خدمات  تیفیک تیریمد 273

 - 32 2 وکار کسب  یندهایفرا یبازمهندس 274

 - 32 2 یوربهره لیو تحل یریگاندازه 275

 - 32 2 یوربهره بهبود 276

 - 32 2 و عملکرد یوربهره ت،یفیک یافزارها نرم 277

 - 32 2 یمیو ت یسطح فرد عملکرد در تیریدم 278

 - 32 2 یعملکرد سازمان تیریمد 279

 - 32 2 ی سازمان  یتعال 280

 - 32 2 یانتقاد کردیو عملکرد با رو  یوربهره ت،یفیک 281

 - 32 2 ی اسالم کردیو عملکرد با رو  یوربهره ت،یفیک 282

 - 32 1 و عملکرد یوربهره ت،یفیدر ک مطالعه 283

 - 32 1 عملکرد ،یوربهره ت،یفیدر ک پژوهش 284

  640 38 جمع 
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 265کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 وری و عملکرد بهرهآشنایی با کیفیت، 

 : یسیام درس به انگلن

Introduction to Quality, Productivity and 

Performance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. و عملکرد یفیتبا مسائل سازمان در حوزه ک .1
 یفیت آشنا شده باشد.ک یریتمد یاصل یو مرور الگوها یفیتک یهاول یمبا مفاه .2
 ی آشنا شده باشد. ورسنجش بهره یاصل یو مرور الگوها یوربهره یهاول یممفاهبا  .3
 د آشنا شده باشد. عملکر یریتدر مد یعملکرد و موضوعات محور  یهاول یمبا مفاه .4

 شرح درس: 

مختلف در سراسر  یهاسازمانها و بنگاه ینرقابت ب یشموجب افزا ی،به وجود آمده در اقتصاد جهان ییراتشدن و تغ ی جهان یدهاز پد یتبعات ناش
 یریتو عملکرد همواره از موضوعات مورد توجه مد یوربهره یفیت،به خود گرفته است. توجه به ک یتریچیده روز ابعاد پبه امر روز ینشده و ا یادن
واژگان و    ین ا  یمفهوم تخصص   ی حوزه، به معرف  ین مسائل سازمان در ا  ی و معرف  یددرس با تأک  ینرقابت بوده است. در ا  یندر ا  یتموفق  یبرا
و   یکردهارو  یژهو هسه مقوله ب یندر ا یشود موضوعات محوریتالش م ینچنشود. همیآنها، پرداخته م یزاتو اشتراکات و تما یک هر یهالفهؤم

 .شود  ی دروس مرتبط معرف یرسا یبرا یامطرح، به عنوان مقدمه یهات مدل یکل

 سرفصل درس: 

 و عملکرد یفیتو سازمان در حوزه ک یریتمسائل مد .1
 یفیتک فیو تعار مفاهیم .2
 آن در سازمان یگاهو جا یفیتک اهمیت .3
 ( یرفراگ  یفیتک یریتمد یفیت، ک ینتضم یفیت،کنترل ک ی،)بازرس یفیتک یریتتطور مد یرس یبررس  .4
 در کاال و خدمات یفیتک یهامؤلفه مقایسه .5
 ( یع ساخت و توز ی، طراح ی،مشخط  ییندر مراحل تع  یفیت)کیفیت ک مراحل .6
 یفیتک یماندهسازو  یزیربرنامه گذاری،سیاست  .7

 جامع  یفیتک یریتبر مد مروری .8
 آن یتو اهم  یوربهره یفو تعار مفاهیم .9

 یورتطور مفهوم بهره یرس بررسی .10
 یورمختلف به بهره رویکردهای .11
 ی و خدمات یدیتول یهادر سازمان یوربهره .12
 ی وربهره یلو تحل سنجش .13
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 ی وربهبود بهره یهاروش مرور .14
 ی وربرنده بهره یشامل پو عو  یورتحقق بهبود بهره موانع  .15
 یورمند برنامه جامع بهبود بهرهنظام طراحی .16
 عملکرد یفو تعار مفاهیم .17
 و نسبت آنها یورو بهره یفیتمفهوم عملکرد، ک مقایسه .18
 عملکرد یابیارز یدو جد یسنت یکرد، رو تطور مفهوم عملکرد یرس یبررس  .19

 سازمان(  یم،عملکرد در سازمان )فرد، ت یریتسطوح مد معرفی .20
 عملکرد یریتمد یعموم فرایند  .21
 ی سنجش عملکرد فرد معرفی .22
 ی و سازمان   یسنجش عملکرد گروه معرفی .23
 عملکرد سازمان یابیارز الگوهای .24
 عملکرد سازمان یریتمد یراهبرد الگوی .25
 و عملکرد یفیتک یریتمد یبه مبان یانتقاد رویکرد .26
 دو عملکر یفیتبه مباحث ک یاسالم رویکرد .27

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: رسا. )جلد اول( مدیریت کیفیت فراگیر: ابزارهای استراتژیک و فرهنگی(. 1379جعفری، سیدمصطفی و دیگران ) .1

 . تهران: سمت. وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها بهره(. 1381کاظمی، سیدعباس ) .2

 . السالمعلیه. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقمدیریت عملکرد، چیستی، چرایی و چگونگی(. 1390نجعلی، اسداهلل )علی و گ رضائیان، .3

4. Hoyle, D. (2007). Quality Management Essentials. Elsevier. 

5. Pritchard, R. D. (1995). Productivity Measurement and Improvement: Organizational Case 

Studies. Greenwood Publishing Group. 

6. Austin, R. D. (1996). Measuring and Managing Performance in Organizations. Addison-

Wesley. New York: Dorset House Publishing. 

 : یمنابع فرع 

 ه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. تهران: مؤسس .الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان(. 1393آذری، علیرضا و زمانی مزده، مهدی ) .1

2. Kiran, D. R. (2016). Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Elsevier 

Science. 
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 266کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 لکرد« وری و عم»کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت کیفیت جامع 

 : یسیام درس به انگلن

Total Quality Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. جامع  یفیتک یریتمد ینظر ی مبانبا  .1

 را کسب کرده باشد.  در سازمان یفیتنگاه جامع به مقوله ک .2
 آشنا شده باشد. جامع  یفیتک یریتمد دیکردر رو  یمحور یهابا ارزش .3
 آشنا شده باشد. جامع  یفیتک یریتبا انواع ابزارها در مد یاجمالبه صورت  .4
 ی آشنا شده باشد. و عموم ی جامع در بخش خدمات یفیتک یریتمد یگاهبا جا .5

 شرح درس: 

 یرانمد یاررا در اخت یآموزش یهاابزارها و روش ،ییاجرا یهااز روش یامجموعه یستمس ینرو به تکامل است. ا یجامع، نظام  یفیتک یریتمد
 یر نظ یها را در مواردعملکرد شرکت TQM خود را جلب کنند. یانمشتر یترضا ی، پر شتاب امروز یایدهد تا بتوانند در دنیها قرار مشرکت 
و کاهش هز  ی، طراح  یتجذاب  ء ارتقا  یع، ضا  حصوالتحذف م   یم درس ضمن مرور مفاه  ین. در اشدبخ یبهبود م  ،ینهسرعت در ارائه خدمات 

و د  یفیتک  یریتمد  یفلسف  یو مبان  یادیبن آرا    یرات و تأث  ییا شده و در ادامه مدل اجراآشن  یریتحوزه مد  ینصاحب نظران ا  یدگاهجامع، با 
TQM شودیم ی و سازمان بحث و بررس یریتمختلف مد یهاو نقش آن در حوزه . 

 سرفصل درس: 

 جامع  یفیتک یریتمد یکردمطرح شدن رو  یهاهنیو زم  یخیتار یرس یبررس .1
 جامع  یفیتک یریتو مد یفیتک یریتمد یفو تعار مفاهیم .2

بام، کائورو  یگنف اندآرم ی،کرازب یلیپژوزف جوران، ف ینگ،جامع )ادوارد دم یفیتک یریتو صاحب نظران مد یرمشاه یاتآرا و نظر بررسی .3
 جامع  یفیتک یریتمدتوسعه ها در آن یراتو ...( و تأث یتاگوچ یشیکاوا،ا

 و ...(  یریتانسان، مد یفیت،ک یت،کنترل، جامع ی،جامع )مشتر یفیتک  یریتدر فرهنگ مد یریتیمد یممفاه تشریح .4
 جامع   یفیتک یریتمد یمحور هایارزش .5

 جامع  یفیتک یریتمد ییاجرا مدل .6
 جامع  یفیتک یریتو مد رهبری .7
 یانتمرکز بر مشتر یقدر مفهوم کار از طر دگرگونی .8
 حل مسئله(  فرایندجامع )بهبود به عنوان  یفیتک یریتبهبود مستمر در مد جایگاه .9

 ی و بهبود تهاجم یتدافع بهبود .10
 کنندگانینجامع: مشارکت کارکنان، مشارکت تأم یفیتک یریتآن در مد یگاهمفهوم مشارکت و جا تبیین .11
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 جامع  یفیتک یریتعملکرد و مد یریتمد  .12
 جامع  یفیتک یریتمد هاییک چارچوب ابزارها و تکن معرفی .13
 بهبود مستمر ها در آن یراتو تأث یفیتو چرخه بهبود ک  یفیتکنترل ک دوایر .14
 جامع  یفیتک  یریتتمام کارکنان در مد یتفعال یو همسوساز ینهوش  یریتمد جایگاه .15
 یادگیری جامع و  یفیتک  یریتمد ارتباط .16
 ها یموردکاو  یجامع در بخش خدمات بررس  یفیتک مدیریت .17

 هایموردکاو  ی و بررس یجامع در بخش دولت  یتیفک مدیریت .18
 مهندسان و دانشمندان ژاپن و ...(  یهاتحاد یزو،جامع )سازمان ا یفیتک یریتمد ینهر زمفعال د یالمللینو ب  یمل ینهادها بررسی .19
 یر فراگ یفیتک یریتمد یفلسف مبانی .20
 جامع  یفیتک یریتمد یادیننقادانه اصول بن بررسی .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یبایارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . . تهران: رسا )جلد اول( یو فرهنگ یکاستراتژ ی: ابزارهایرفراگ یفیتک یریتمد(. 1379) یگرانو د یدمصطفیس ی،جعفر .1

2. Kiran, D. R. (2016). Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Elsevier 

Science. 

 : یمنابع فرع 

 . ترجمه محمدحسین سلیمی. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.مدیریت کیفی جامع در عمل (. 1377پایک، جان و بارنز، ریچارد ) .1

ترجمه (. رویکرد نوین مدیریت کیفیت جامع در آمریکا: چهار انقالب عملی در مدیریت.  1380شیبا، شوجی و گراهام، آالن و والدن، دیوید ) .2
 تهران: دانشکار.محمد اقدسی. 
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 267کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های بهبود کیفیتابزارها و تکنیک

 : یسیام درس به انگلن

Quality Improvement Techniques and Tools 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 داف درس:ها

 رود: انتهای این درس از دانشجو انتظار میدر 

 با منتخبی از ابزارهای کالسیک و نوین بهبود کیفیت آشنا شده باشد. .1

 توانایی تشخیص تناسب و بکارگیری ابزارهای منتخب کالسیک و نوین بهبود کیفیت را کسب کرده باشد. .2

 شرح درس: 

محصوالت   یفیدرصدد ارتقاء سطح ک ینو نو یککالس  یابزارها یقباشد که از طریم یفیتک ینضمت و  یبازرس یافتهتکامل  فرایند یفیت،بهبود ک
 ینوجود ندارد اما در ا  یها اتفاق نظر کاملیک ابزارها و تکن ینباشد. اگرچه در مورد تعداد و انواع ایم یتعال یروند حرکت سازمان به سو یلو تسه

شده و تالش    یو ارتقاء کارکرد سازمان معرف  یابیعلت   یفیت،بهبود ک  ینو نو  یککالس   یهاروش  ینر و پرکاربردت  یناز مشهورتر  یدرس منتخب
 .شود یهر ابزار بحث و بررس  هاییتو محدود هایت شود حوزه کاربرد، ظرفیم

 سرفصل درس: 

 و بهبود مستمر یفیتجامع، بهبود ک یفیتک یریتمد یفیت،ک یممرور مفاه .1
)نمودار هعلت  یصتشخ   یو نمودارها  ابزارها .2 درخت  یستوگرام،ها  برگه  ی،نمودار  پارتو،  و معلول  یهانموادر  )استخوان   کنترل، نمودار علت 

 کار، نمودار و جدول کنترل(  یاننمودار جر ی،نمودار پراکندگ ،فرایند یاننمودار جر ی، پلکان یان(، نمودار جریماه
 در بهبود عملکرد سازمان ISO 9004استاندارد  معرفی .3
 (QFD) یفیتک یروش توسعه کارکردها حریتش .4
 (FMEAامکان بروز خطا و اثرات آن ) یلو تحل یهتجز روش .5
 و کاربرد آن در بهبود مستمر  5S روش .6
 یفیتآن در بهبود ک یو کاربردها Sigma 6 ابزار .7
 یفیت کاربرد آن در بهبود ک و  یزنکا مفاهیم .8
 یفیت ارزش و کاربرد آن در بهبود ک یمهندس ابزار .9

 ارزش( یریت)نگرش مد ینهو هز یفیتک یکپارچه یزیرطرح .10
 یفیت و کارکرد آن در بهبود مستمر ک PDCA چرخه .11
 یفیت و کارکرد آن در بهبود مستمر ک PDSA چرخه .12
روش گروه   ی،مشتر  یازهاینگاشت ن  ها،فرایندنگاشت اذهان، نگاشت    ی، )گروه متمرکز، طوفان مغز  یفیتبهبود مستمر ک  یفیک  یهاروش .13

 (یاسم
 ( Root Cause Analysis) یایشهعلت ر یلتحل روش .14
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 یتاگوچ یهاروش .15
 ی کانر ینهوش یزیربرنامه .16
 یفیتکانو در بهبود ک مدل .17
 یفی ک یهایازمندی به ن یمشتر یازن یلو کاربرد آن در تبد یمشتر یندا جدول .18
 یفیت ناب( و کارکرد آن در بهبود مستمر ک ید)تول یوتاتو  یدتول سیستم .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: دانشگاه پیام نور.مدیریت کیفیت و بهره وری(. 1393فتاحی، پرویز ) .1

 . تهران: گسترش علوم پایه.مدیریت کیفیت و بهره وری(. 1397یعقوبی ) و علیپریسوز علیرضا  و محمدهمتی فر  .2

3. Bjprn, Andersen (2007). Business Process Improvement Toolox. American Society for 

Quality,Quality Press 

4. Mears, P. (1994). Quality Improvement Tools & Techniques. McGraw-Hill. 

5. Kanji, G. K., & Asher, M. (1996). 100 Methods for Total Quality Management. London: 

Sage. 

 : یفرع منابع 

 . تهران: تک رنگ. ، راهنمای بهبود عملکردISO 9000:2000گرایی و استاندارد  فرایند(. 1383رحمان زاده، محمد ) .1

 (. مترجم منوچهر رزم خواه و آرش رزم خواه. تهران: دیدار. 1393) 2009نسخه  9004استاندارد بین المللی ایزو  .2

 . تهران: رسا. ردی مهندسی ارزشبهبود بی تردید: آموزش کارب(. 1395کریمی، محمود ) .3

 تهران: دانشگاه تهران.  از تئوری تا عمل(.)در صنعت و خدمات   QFD(. 1396فری، حسین و حسن قاسمی جلیل )ص .4

. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی  آنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار و مفاهیم و روش پیاده سازی  FMEA(.  1388دبیری، غالمرضا ) .5
 ایران.

ران: دانشگاه علم و  رسول نورالسناء، امیر صالحی پور و عباس سقایی. ته :، مترجمانشش سیگما چیست؟(. 1384ند، پیتر و هالپ الرنس )اپ .6
 صنعت ایران.

 . تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.( در محیط کار5Sرویکردی کاربردی به پیاده سازی نظام سازماندهی )(. 1396محبی، فرشاد ) .7

 . تهران: جهاد دانشگاهی )دانشگاه عالمه طباطبایی(. Focus PDCAها به روش فرایندارتقاء (. 1387وزنده، کاظم )رف .8

 . تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.بهبود مستمر )کایزن((. 1394طاعتی، ناصر و خان مختاری، بهرام ) .9

بر اسا(.  1387ببیچ، پت ) .10 و مینا معمار  س رویکرد هوشین کانریراهنمای برنامه ریزی سازمانی  . مترجمان: سید مهدی حاجی میر عرب 
 عتی ایران. طلوعی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صن
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 268کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 نداردها و استانداردسازی تااس

 : یسیام درس به انگلن

standards and standardization 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 د: ندارنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دانشجو انتظار میدر انتهای این درس از 

 ی آشنا شده باشد.و خدمات یصنعت هایفرایند استاندارد در  یماستاندارد و تنظ ینظر ی با مبان .1

 آشنا شده باشد.  مختلف صنعت و خدمات یهادر حوزه  یفیتک یریتمد یالمللینو ب یمل یبا استانداردها .2
 ی آشنا شده باشد. قانونو  ی و اجتماع یبا نحوه ارتباط استانداردها با موضوعات فرهنگ .3

 شرح درس: 

 که به صورت قواعد، مقررات و نظام  یعموم  یهایت از فعال  یادر رشته   یاستوار علوم، فنون و تجارب بشر  یجبر نتا  یاست مبتن  یستاندارد، نظما
  یدر اقتصاد، حفظ سالمت و گسترش مبادالت بارزگان ییجوارتباطات، صرفه یلتوسعه تفاهم، تسه یه،و وحدت رو  یهماهنگ یجادنامه به منظور ا

خارج  خلیدا م  یو  کار  پایبه  بر  استانداردها  فناور  یهایه رود.  و  روز  پا  یهایدانش  ب  یدهگرد   یزیریه مدرن  با  و  استانداردها  است  بردن  کار 
  ینظر  یدرس ضمن مرور مبان  ین. در ایدخواهند رس  اهفرایندکاالها و خدمات و    یتو کم  یفیتک   ینهاز نظم در زم  یکنندگان به درجه مطلوبصرفم

مفاه جا  یمو  فرهنگ  ی بررس  یاستانداردگذار  یقانون   یگاهاستاندارد،  مقوالت  با  استاندارد  ارتباط  و  اجتماع  یشده  م  ی و   ین چنهم  . گرددیارائه 
 د. شویارائه م یزن یفیتک یریتمرتبط با مد یرو فراگ یالمللین ب یداردهاتاناس

 سرفصل درس: 

 یسیاستاندارد و استانداردنو یخچه استاندارد و تار یفو تعار یممفاه .4
 ی و فلسفه استانداردساز مبانی .5
 (یالمللین استاندارد ب ی،ارد منطقهاستاندا ی،استاندارد مل ی،استاندارد انجمن ی،اانواع استانداردها )استاندارد کارخانه  .6
 ی استانداردساز الگوهای .7

 استاندارد کردن(  یستمآن )س یجاستاندارد، اجرا و ترو  ینو توسعه، تدو  یقتحق ی،استانداردساز مراحل .8
 و مقررات مرتبط با استاندارد یناستاندارد و قوان یقانون یگاهجا بررسی .9

 متقابل استاندارد و فرهنگ( یراتأث)نقش، ارتباط و ت  یو امور فرهنگ استاندارد .10
 ( یطبهداشت مح  یست،زیطمح  نی، یم)ای و امور اجتماع استاندارد .11
 ی المللینو ب یاستاندارد مل مؤسساتبا  آشنایی .12
 یزو ا یسر یالمللینب یاستانداردها یکل مرور .13

o استفاده(اب و انتخ  یراهنما یفیت،ک یریتمد یستمو واژگان س یفیتک ی)مبان 9000 یزو استاندارد ا تشریح 

o و نصب و ارائه خدمات(  یدتوسعه، تول ی،در طراح یفیتک ین)تضم 9001 یزو استاندارد ا تشریح 

o نصب و ارائه خدمات(  ید،در تول یفیتک ینتضم) 9002 یزو استاندارد ا تشریح 
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o ( ییو آزمون نها یدر بازرس یفیتک ینتضم) 9003 یزو استاندارد ا تشریح 

o در سازمان( یدارپا یتموفق یریتمد) 9004 یزو استاندارد ا تشریح 

o در سازمان، حل   یات حل و فصل شکا  ی،رفتار  یهانامهیینآ  ی،مشتر  یت)رضا  10005  یزو تا ا  10001  یزو استاندارد ا  تشریح
 اختالفات(

o ها(در پروژه  یفیتک یریتو مد یفیتک یهاطرح یبرا یی)راهنما  10006و  10005 یزو استاندارد ا تشریح 

o (یستزیط مح  یریتمد یستم)س 14001 یزو ا استاندارد تشریح 

o اطالعات( یتامن یریتمد یستم)س 27001 یزو استاندارد ا تشریح 

o تداوم کسب و کار( یریتمد یهایستم س -یاجتماع یت)امن 22301 یزو استاندارد ا تشریح 

o (ینتأم یرهزنج  یبرا یتامن  یریتمد یهایستم )س 28000 یزو استاندارد ا تشریح 

o (یماعاجت یریپذیت جهت مسئول یی)راهنما 26000 یزو ااستاندارد  تشریح 

o پروژه( یریتمد یبرا یی)راهنما 21500 یزو استاندارد ا تشریح 
 ی سازمان یتعال یهابا مدل یزو ا یاستانداردها یقیتطب مطالعه .14
 مختلف  یع صنا یاختصاص یفیک  یاستانداردها  .15
 ی به استاندارد و استانداردساز یانتقاد رویکرد .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یبع اصلمن

1. Hoyle, H. (2018). ISO 9000 Quality Systems Handbook-updated for the ISO 9001: 2015 

standard: Increasing the Quality of an Organization’s Outputs. 7th ed. London and New 

York: Routledge. 

 :یبع فرع من

 .EFQM  ی سازمان  ی در مدل تعال  یزو ا  یالمللین ب  یاستانداردها  یگاهجا  . (1395)ی  عل  ،یائیض  یعبادو  محسن،    ،مقدمی مراد  ین،حس  ،یصفر .1
 نشر.  کتاب مهربان تهران: مؤسسه 
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 269کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 کنترل کیفیت آماری 

 : یسیام درس به انگلن

Statistical Quality Control 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. یآمار یفیتکنترل ک یاساس یمبا مفاه .1

 آشنا شده باشد. ی و کم یفیک  یهایرمتغ  یبرا یآمار یفیتکنترل ک یبا انواع نمودارها .2
 آشنا شده باشد. فرایند یتقابل یلو تحل یهکنترل و تجز ینمودارها یربا تفس .3
 آشنا شده باشد. یرشبه منظور پذ یبردارنمونه یهابا نظام .4
 را کسب کرده باشد.  همربوط یافزارها عت با استفاده از نرمدر صن یفیتابزار کنترل ک یریبکارگ مهارت .5

 : شرح درس

را کنترل نموده تا  یدیتول  فرایند یدبا ینبنابرا  یرد،شده انجام پذ یینمحصوالت مطابق با مشخصات تع یدکنند تولیکنندگان تالش مید همواره تول
  نواقص   ییبه منظور شناسا  یدمراحل تول   یهدر کل  یآمار  یهاکاربرد اصول و روش  یبه معنا  یآمار  یفیت . کنترل کیافتمطلوب دست   یفیتبه ک

 ی،آمار  یفیتکنترل ک  یخچهو تار  یفیتک  یایه پا   یمبا مفاه  ییدرس ضمن آشنا  ینباشد. در ایم  فرایندبهبود    یدر راستا   یشنهاداتیو ارائه پ  یفرایند 
استفاده   ا ب  یکاربرد  یهاشده و نمونه  یینمسئله تب  یطبا توجه به شرا  یرشپذ  ی برا  یریگهنمون  یهامطرح و با روش  یفیتکنترل ک  یانواع نمودارها

 .شودیم یلمربوطه تحل یافزارهااز نرم

 سرفصل درس: 

 یفیت کنترل ک یخچهو تار یفعرت .1
 ی و بازرس یفیتکنترل ک تفاوت .2
 یفیت کنترل ک  یآمار یهاروش اهمیت .3
 انجام آن یهایوهو ش یفن بازرسی .4
 فرایند  یهفتگانه کنترل آمار یبا ابزارها آشنایی .5
 کنترل  ینمودارها یآمار اصول .6
 آن یطتحت کنترل و شرا فرایند مفهوم .7
 ( یفی)ک یوصف یهامشخصه یکنترل برا نمودارهای .8
 ( P) یوبکنترل نسبت اقالم مع نمودار .9

 ( Cها( )نمودار )نقص هاعدم انطباق یکنترل برا نمودار .10

 ( U)نمودار  ها در واحدکنترل تعداد نقص نمودار .11

 ( X̅,Sینمودارهاو   X̅,Rی )نمودارها یکم یهامشخصه یکنترل برا نمودارهای .12
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 خاص یکنترل با کاربر نمودارهای .13
 یفی و ک یکم یهادر مشخصه یرشپذ یبرا یریگنمونه طرح .14
 یفیک یهامشخصه یبرا یریگبار نمونه یک یهاطرح .15
 یرش جهت پذ یریگطرح نمونه یکعملکرد  یابیدر ارز OC منحنی .16
 ی پر د یپ یریگو نمونه یریگچندبار نمونه یری،گجفت نمونه یهاطرح .17
 یریگنمونه یهاطرح  یاستانداردها تشریح .18

 فرایند  یاانباشته  یانگیندر مورد م ینانجهت کسب اطم یرهامتغ یبرا یریگنمونه .19
 ی کم یهامشخصه یبرا یدر پ یپ یریگنمونه .20
 فرایند ییکارا یلو تحل تجزیه .21
 فرایند  یتقابل یمو مفاه یکنترل ینمودارها یرتفس نحوه .22
 د فراین یتقابل یهاشاخص .23
 کنترل  ینمودارها یاقتصاد طراحی .24
 سازمان  هایفرایند در  یآمار یفیتکنترل ک  یریکارگدستورالعمل استقرار و ب ارائه .25
 ( … ,Minitabمرتبط ) یآمار  یافزارهابا نرم آشنایی .26

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  یالزام یاندانشجو یمربوطه برا یافزارهااده از نرمانجام پروژه با استفحات: یتوض

 : یمنابع اصل

1. Oakland, J. S. (2008). Statistical Process Control. 6th ed. London and New York: Routledge. 

2. Wheeler, D. J., & Chambers, D. S. (1992). Understanding Statistical Process Control. SPC 

Press. 

 . ترجمه رسول نورالنساء. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. کنترل کیفیت آماری(. 1383نتگومری، داگالس سی. )وم .3

 : یمنابع فرع 

 . تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر. کنترل کیفیت آماری(. 1370فاطمی قمی، سیدمحمدتقی ) .1

 ایع. . تهران: انتشارات وزارت صنکنترل کیفیت(. 1376نقندریان، کاظم ) .2
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 270کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها طراحی و تحلیل آزمایش

 : یسیام درس به انگلن

Design and Analysis of Experiments 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ر میدر انتهای این درس از دانشجو انتظا

 آشنا شده باشد. یآمار یهایشآزما یلو تحل  یطراح ی با مبان .1

 آشنا شده باشد. آن یتک و چند عامله و اجرا یهایشآزما یبا مراحل طراح .2
 آشنا شده باشد.  تک عامله و چند عامله یشیآزما یهابا انواع مختلف طرح .3
 را کسب کرده باشد. اهیشازمآ یلو تحل  یمربوطه در طراح یافزارها استفاده از نرم توانایی .4

 شرح درس: 

  های فرایند  یسازینهروش جهت به  یناز ا  یشرفتهپ  یاست تا در اغلب کشورها  یدهمختلف سبب گرد  یع ها در صنایشآزما  یو کاربرد طراح  یتاهم
دارد.   فراینددر بهبود    یمناسب  ییآ است که کار  یآمار  یشرفتهپ  یهایل از جمله تحل  یآمار  یهایش آزما  یاستفاده شود. طراح  یو خدمات  یدیتول

و    یاصل  یمدرس مفاه  یناز دقت آزمود. در ا  یبالقوه سودمند را با درجه قابل قبول  یهافرضتوان  یمناسب نم  شییطرح آزما  یک  وجودبدون  
  ی هایش لف و انواع آزماختم  یشیآزما  یهاطرح  یانس،وار  یلمراحل اجرا و آزمون تحل  یینمرور شده و ضمن تب   یشآزما  یکبه    یمراحل ساختارده

 ؛ شودیم ی ها بحث و بررسیشآزما یدر طراح  یشرفتهحث پمبا یرو سا یبندو بلوک ینالت مربعطرح  ی،چند عامل

 سرفصل درس: 

 هایشآزما یطراح یو کاربردها یتاهم یم،مفاه یعرفم .1
 (یشآزما یک ی)مراحل ساختار ده هایشآزما یطراح یراهنما برا خطوط .2
 ساده(  یایسه مقا یهایشآزماها، یانسها و واریانگینمربوط به م یآمار یها)استنباط  یایهپا یآمار یممفاه مرور .3
 یانس وار یلعامل: تحل یکبا  ییهاآزمایش  .4
 عناصر واحد یمکرر رو  یهایریگعامل با اندازه یکبا  یهاآزمایش  .5
 آن  یآمار یلشده و تحل یکامل تصادف یبندبلوک طرح .6
 ین مربع الت طرح .7
 یکوگر ینمربع الت حرط .8
 با دو عامل(  ی)طرح عامل یعامل یهاطرح .9

 پاسخ یهایسطوح و منحن برازش .10
 ی در طرح عامل یبندبلوک .11

 K2 ی عامل طرح .12
 K3 یعامل یهاطرح .13
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 K2 یدر طرح عامل یختگیو آم یبندبلوک  اجرای .14
 یجزئ یسازآمیخته  .15
 ی دو سطح یکسر یعامل یهاطرح .16
 تهخ یو آم ی سه سطح  یکسر یعامل یهاطرح .17
 ی تصادف یبا فاکتورها ییهاآزمایش  .18
 یبیترک یهاو بلوک یایانهآش یهابا عامل یشآزما طرح .19

 هامدل ینها در ایشو طرح آزما یپارامتر  یرغ یهاتحلیل .20
 ر افزابا استفاده از نرم یمطالعات مورد اجرای .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 است.  ی الزام یاندانشجو برای( … ,Minitabمربوطه ) یاستفاده از نرم افزارهاانجام پروژه با حات: یتوض

 : یمنابع اصل

 دانشگاه علم و صنعت ایران.  . ترجمه رسول نورالنساء. تهران: هاطراحی و تحلیل آزمایش(. 1393. )یداگالس س، یموتنگومر .1

2. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons. 

 :یبع فرع من

1. Hicks, C. R. and Turner, K. V. (1999). Fundamental Concepts in the Design of Experiments. 

5th ed. Oxford & New York: Oxford University Press. 
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 271کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  شدارکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 قابلیت اطمینان 

 : یسیام درس به انگلن

Reliability 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. اعتبار یهو نظر یناناطم یتقابل یهبا نظر .1

 آشنا شده باشد. ینانسان و ماش یستم،س در یناناطم یتقابل یهالفهؤبا م .2
 م آشنا شده باشد.یستس یناناطم یتبرآورد قابل یهابا روش .3

 شرح درس: 

 یستمو طراحان س  یران مد  ی اصل  یهااز دغدغه  یکیهمواره    ،فرایند  یادستگاه و    یستم،سازمان، س  یک( در  Reliability)  ینان اطم  یتبرآورد قابل
ثر  ؤبه صورت م یرقابت یتوانند در فضایکنندگان، میدها و تولها، کارخانهوجود داشته باشد، سازمان یناناطم یتبلاز قا یحیاست. اگر برآورد صح 

به موقع    یلو تحو  یفیتمحصوالت و خدمات از ک  یاز جمله برخوردار  یمنوط به عوامل مختلف  یانوارد عمل شوند. جلب توجه و اعتماد مشتر
درس ضمن  یناست. در ا یتحائز اهم یستمس یناناطم یتقابل ینتخم یستم،افت و نقصان در س یتجامع از وضع یراستا آگاه ینباشد و در ایم

 . شودیم ی ها بحث و بررسیستم س یناناطم  یتقابل یسازینهو به یآمار یهاروش ینان،اطم یتقابل یتئور فاهیممرور م

 سرفصل درس: 

 اعتبار  یهنظرو  یناناطم یتقابل یتئور یفو تعار یممفاه یعرفم .1
 ینان اطم یتقابل یریتمد یستممرتبط با س یاستانداردها معرفی .2
 سنجش آن یارهایو مع اننیاطم یتقابل یاصل مفاهیم .3
 یستمس یموارد از کارافتادگ یو بررس یاز کار افتادگ یاصل قوانین .4
 یانسان یفاکتورها یمهندس یمبر مفاه مروری .5
 ( یانسان یخطا یعتطب  ی،انسان یخطا یشناسروان ید،تولر د یانسان  ی)خطا یانسان یموارد خطاها بررسی .6
 عملکرد و اپراتور  یدرخت یشناسروش ی،انسان یاحتمال خطا ینیبیش پ یهاروش .7
 ی انسان  یخطا یاطالعات یهابانک .8

 ینماش -انسان یهایستم س ی در طراح یانسان  یمهندس ی،انسان یخطاها  یشگیریپ فنون .9
 کننده کننده، پردازنده، کنترل به عنوان عمل ینماش -اننسا یهایستمنقش انسان در س بررسی .10
 اطالعات یبا تئور آشنایی .11
 اطالعات  یلدر تحل یاضیو ر یآمار یهاروش بررسی .12
 ینان اطم یتقابل یابیدر ارز یآمار یهاتوزیع  .13
 بروز نقص  یهازمان یع توز مدلسازی .14



374 

 ینان اطم یتپارامترها در قابل برآورد .15
 یچیده پ یهایستم در طرح س یبضرا ینا یریو بکارگ انیناطم یتقابل یبضرا تخمین .16
 یناناطم یتقابل یسازبهینه  .17
 یستم کل س یناناطم یتها در قابلو اثرات آن یمختلف صنعت یساختارها بررسی .18
 یمورف ینبا قوان آشنایی .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . اصفهان: انتشارات ارکان دانش. آشنایی با قابلیت اطمینان (.1388سیان، مهدی و طباطبایی، لیال )باکر .1

2. Tobias, P. A., & Trindade, D. (2012). Applied Reliability. 3rd ed. Boca Raton, London & New 

York: CRC Press. 

 :یبع فرع من

آلن،  یلینتونب .1 و  روی  روش  یممفاه:  یمهندس  یهایستم س  یناناطم  یتقابل  ییابارز  (.1394)  رونالد،  دوم(  هاو  محسن   هترجم  .)ویرایش 
 .یرکبیرام ی: دانشگاه صنعتتهران ییان.رضا
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 272کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یابی کیفیت های هزینهروش

 : یسیام درس به انگلن

Cost of Quality Methods 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 شده باشد.یفیت آشنا ک یهاینهبا انواع هز .1

 یفیت آشنا شده باشد.ک یابیینه تطور هز یرو س  یاساس یمبا مفاه .2
 باشد.یفیت آشنا شده ک یابیینه هز یهاها و روشبا مدل .3

 شرح درس: 

تمام شده، کنترل   یمتق  یو عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابدار یتتواند وضعی است که م یریتیمد  یداز مباحث جد یفیتک یابیینه هز
 رازنامهت یهو با تهدهد  نشان یگرو موارد د یو بهداشت، آموزش و بهساز یمنیانبارها، ا ید،تول  یریتمد ین،تأم  یرهزنج  ی،و نگهدار یراتتعم یفیت،ک
 یابیینه هز   یمدرس مفاه  ین. در ایددر شرکت را کنترل و بهبود بخش  یفیتک  ینهتوان هزیم  یفیتک  یهاینه روند هز  یسهدر شرکت و مقا  یفیتک
 .شودیها ارائه مینهنوع هز ینترازنامه ا یهو ته یفیتک یابیینه هز یهاشده و روش نییها تبینه و انواع هز یفیتک

 سرفصل درس: 

 یفیتک یابیینه روند تکامل هز یفیت،ک یابیینه هز یفتعر یفیت،ک یابیینه هز یاساس یممفاه یعرفم .1
 یفیت ک یهاینه هز یهایبندطبقه معرفی .2
 یتبر فعال یمبتن یابیینه هز مفاهیم .3
 یفیت ک  یجادا یهاهزینه  .4
 یزی،رطرح  یهاینههز  یفیت،ک  یابیارز  یهاینههز  یرونی،ت بکسش  یهاینههز  ی، شکست درون  یهاینه )هز  یفیتاز نبود ک  یناش  یهاهزینه  .5

 ( یفیتفقدان ک یشگیریو پ یبانیپشت 
 ( یشگیریو پ  یابیارز ی،شکست خارج ی،)شکست داخل یفیتک یابیینه ( در هزJuran)  ژوران یسنت مدل .6
 یشگیری پ یهاینهو هز بیایارز یهاینه هز ی،شکست خارج یهاینه هز ی،شکست داخل یهاینه هز یقو مصاد یممفاه تبیین .7
 یفیت ک یابیینه در هز  یفرایند یابیینه هز مدل .8
 یفیتک یابیینه در هز  یخکوه  مدل .9

 یفیتک یابیینه ( در هزBSCمتوازن ) یازیمدل کارت امت کاربرد .10
 یفیت ک یهاینه ترازنامه هز یهته نحوه .11
 یفیتک یابیینه هز یهاروش یابی و ارز مقایسه .12

 تیفیک یابیینه ( در هزbenchmarking) یکاور ینهاز به استفاده .13
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 : یابیارزشروش 

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 یریتسازمان مدتهران:  ی.فرانک جواهردشت آهوئی و یمیمحمد ابراهترجمه  .یفیتک یابیینههز(. 1381، بی. جی. )یلد، جی. جی. و پالنکت .1
 ی.صنعت

 مجید حسینی آشتیانی محمد هوشیار. تهران: شریف. ترجمه کیفیت. یهانه یهزاصول (. 1383نا، جک )پالکام .2

3. Wood, D. C. (Ed.). (2013). Principles of Quality Costs: Financial Measures for Strategic 

Implementation of Quality Management. 4th ed. ASQ Quality Press. 

 :یبع فرع من

1. Campanella, Jack (1999). Principles of Quality Costs, Implementation and use. ASQ Quality 

Press. 
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 273کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت کیفیت خدمات 

 : یسیام درس به انگلن

Service Quality Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. خدمات یفیتک ینظر یمبا مفاه .1

 آشنا شده باشد. در خدمات یفیتک یهابا مؤلفه .2
 ت آشنا شده باشد. خدما یفیتسنجش ک یهابا مدل .3

 شرح درس: 

ارائه    فرایند  یریتمد  یان،مشتر  یازشود و درک نیکنندگان از خدمات، مربوط مو استفاده  یانخدمات به مشتر  خدمات به ارائه  یاتعمل  یریتمد
خدمات   یاتعمل  یریتدر مد  یایژهو   یگاهخدمات جا  یفیتشود. کیبه اهداف با توجه به بهبود مستمر خدمات را شامل م یابیدست  ینخدمات و تضم

از خدمات و ادراک    یانانتظارات مشتر  ینو رفع اختالف ب  یریگخدمات درصدد اندازه   یفیتک   یریتاست. مد  نایمشتر   یتنده رضاکنین و تضم  تهداش
خدمات   یفیتک  یریتخدمات، مراحل مد  یاتعمل  یریتخدمات و مد  یایهپا  یمدرس ضمن مرور مفاه  ینباشد. در ایها از عملکرد خدمات م آن
 .شودیم  یبحث و بررس یزت نخدما یفیتسنجش ک یاصل یهامدلشده و  یینتب

 سرفصل درس: 

 خدمات، سهم خدمات در اقتصاد یفو تعار یمفاهم .1
 یخدمات یهاسازمان یرو  یشپ یاصل یهاچالش .2
 مختلف خدمات انواع .3
 یدی تول یهادر سازمان خدمات .4
 خدمات یفیتک یفو تعار مفاهیم .5
 خدمات یفیتک اهمیت .6
 خدمات یفیتک یبرا سازماندهی .7
 خدمات  یفیتک یبرا یزیربرنامه .8
 خدمات  یفیتکنترل ک فرایند .9

 خدمات  یفیتدر کنترل ک یآمار یهاروش .10
 خدمات  یفیتک یبرا یزشانگ یجادو ا کارمندگزینی .11
 عملکرد خدمات  یدهگزارش .12

 خدمات یفیتک یارهایبر مع مروری .13
 ون(مدل جانست یتن،پاراسورامان و سروکوال، مدل لهت)مدل گرونروز، مدل  خدمات  یفیتسنجش ک یهامدل .14



378 

 یفیت پنجگانه ک یهاشکاف یلتحل مدل .15
 یفیت هفتگانه ک یهاشکاف یلتحل مدل .16
 ( یوررفتار ترک، ارزش، بهره ی،وفادار ی،مشتر یت)رضا مرتبط یمخدمات و مفاه کیفیت .17
 یمارستانی و ب یدرمان یهاخدمات در سازمان  یفیتک مدیریت .18
 خدمات یفیتکبهبود  موانع  .19
 در بخش خدمات یفیتک  یزجوا بکارگیری .20

 عملکرد خدمات  مدیریت .21
 ت بهبود خدما رویکردهای .22

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 دانش. نگاه  . تهران:مدیریت کیفیت خدمات(.  1384سیدجوادین، سیدرضا، و کیماسی، مسعود ) .1

2. Mauch, P. D. (2009). Service Quality Management: Theory and Application. CreateSpace 

Independent Publishing Platform. 

 :یبع فرع من

1. Johnston, R., & Clark, G. (2008). Service Operations Management: Improving Service 

Delivery. Prentice Hall. 
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 274کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدرشناسیکا

 : ینام درس به فارس

 های کسب و کار فرایندبازمهندسی 

 : یسیام درس به انگلن

Business Process Reengineering 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی انجبر
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این درس از دانشجو انتظار 

 ی آشنا شده باشد. سازمان هایفرایند مجدد  یو مهندس هاایند فر یریتمد ییر،تغ یریتتحول و مد یم،با مفاه .1

 آشنا شده باشد. کسب و کار هایفرایندمجدد  یمهندس یسازیاده پ یهایشناسبا روش .2
 آشنا شده باشد. کسب و کار هایفرایندمجدد  یبلوغ مهندس یابیارز یهابا مدل .3
 را کسب کرده باشد. رکسب و کا هایفرایندمجدد  یمهندس یهاروش یریبکارگ توانایی .4

 شرح درس: 

در عملکرد و    یایشهو ر  یرتواند منشأ بهبود چشمگیکه م  هاستفرایند  یریتبه مد  یدیجد  یکردیکسب و کار، رو   هایفرایندمجدد    یمهندس
به بهبود و    یابیدست  یراب  ها،فرایند  یایشهر  ی و بازطراح  یادینبن  یشیمجدد، بازاند  یکسب و کار باشد. مهندس  یبرا  یدارپا  یرقابت  یتمز  یجادا
سازد  یها را قادر مکسب و کار، سازمان  هایفرایندمجدد    ی باشد. مهندسیخدمات و سرعت م   یفیت،ک  ینه،هز  یرنظ  یارهاییدر مع  یرچشمگ  یشرفتیپ

  ی و سامانده  یفشکل ممکن تعر  ینانجام کسب و کار، به بهتر  یهاها را به منظور بهبود روشبنگرند و آن  یاتازه  یچهخود را از در  هایفرایند که  
ادکنن در  مفاه  ین.  جا  ی اصل  یمدرس ضمن مرور  رو   هایفرایندمجدد    یمهندس  یگاهو  در  کار  و   یشناسروش  ییر،تغ  یریتمد  یکردهایکسب 

 .شودیآن ارائه م یتموفق یدیعوامل کل نیآن و همچن یسازیاده پ

 سرفصل درس: 

 فرایند  یریتمدرن مد یاتآن، نظر یسازیاده پ یهایتو موفق  یخچهمجدد، تار یندسمه ی،سازمان هایفرایندو  فرایند یممفاه یعرفم .1
 یریت مد یهاحوزه یرمجدد با سا یمهندس ارتباط .2
 ( APQCارزش پورتر، مدل  یره، مدل زنج IATFبر مدل  ی، مبتنISOبر مدل  ی)مبتن هافرایند مختلف از انواع  یهای بندتقسیم .3

 ی ختلف مستندساز م یهاو روش هافرایند مستندسازی .4
 در آن  یسازمان هایفرایند  یگاهسازمان و جا معماری .5
 کسب و کار یننو یایدر دن هافراینددر  یشیبازاند یتو اهم ضرورت .6
 گرا فرایند یساختارهاگرا و یفهوظ ساختارهای .7
 سازمان هایفرایند یبندو طبقه یبندانتخاب، قالب مرزبندی، .8
 گانه و کاربست آن در عمل( ن )اصول دهمجدد سازما یو اصول مهندس یدیکل قواعد .9

 کسب و کار هایفرایندمجدد  یمهندس استانداردهای .10
 کسب و کار هایفرایندمجدد  یمهندس یسازیاده پ یهایشناسروش .11
 مجدد یمهندس یسازیاده در پ یابلنسک یشناسروش .12
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گاها و همکاران،    یوری،ف  ی، و مانگانل  ینکل  یسشنا)روش  هایشناسروش  یرمجدد و مرور سا  یمهندس  یسازیادهدر پ  یسور  یشناسروش .13
 ( یرو م  یتو همکاران، دو  ینگرو پرات، کت یسونپتروزو و استپر، داونپورت و شورت، هار یگران،جوهانسون و د

 مجدد یدر مهندس یتموفق یدیکل عوامل .14
 (یر)فراگ  یفراسازمان بازمهندسی .15
 مجدد یاطالعات و ارتباطات در مهندس یفناور کاربرد .16
 همر( یکلما فرایند یزیکسب و کار )مدل مم هایفرایندمجدد  ی بلوغ مهندس یابیارز یهاروش .17
 منابع سازمان  یزیربرنامه .18
 یرانی ا یهاو در سازمان ی دولت یهامجدد در سازمان مهندسی .19
 BPR یسازیاده پ یمطالعات مورد بررسی .20

 : یابیروش ارزش

 وژها پریق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Srinivasan, R. (2011). Business Process Reengineering. Tata McGraw Hill Education Pte 

Limited. 

2. Johansson, H. J. (1993). Business Process Reengineering: Breakpoint Strategies for Market 

Dominance. John Wiley & Sons. 

. ترجمه عادل آذر و  های کسب و کار: مفاهیم و مطالعات موردیفراینددسی مجدد  مهن(.  1393یان، اس. )باالسوبرامانو    ر.یشنان، آراداکر .3
 سعید جهانیان. تهران: سمت. 

 . تهران: آریانا قلم. ؟یافرینیمو از نو ب یمکن یسازمان را بازمهندس یکچگونه  : مجدد سازمان یمهندس (. 1391) یمجتب ،یلشکربلوک .4

 :یع فرع بمن

1. Hammer, M. & Champy, J. (1993). Reengineering The Corporation: A Manifesto for 

Business Revolution. New York: Harper Business. 
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 275کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 وری گیری و تحلیل بهرهاندازه

 : یسیام درس به انگلن

Productivity Measurement and Analysis 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. آن یریگو سطوح اندازه یوربا انواع بهره .1

 یل آشنا شده باشد.تلف تحلدر سطوح مخ  یوربهره یریگاندازه یفیو ک یکم یهابا مدل .2
 یی آشنا شده باشد. سنجش کارا یهابا روش .3
 ی را کسب کرده باشد.وربهره  یریگاندازه  یمناسب برا یهاسنجه یفو تعر یریگاندازه توانایی .4

 شرح درس: 

دهد.  یت و ارائه خدمات مطلوب را نشان ممحصوال یداطالعات و ...( در تول ی،انرژ یه،کار، سرما یرویثر از منابع )نؤاستفاده کارآمد و م یورهرهب
 سطوحعملکرد در    یابیارز  یارهایاز مع  یکیبوده و    یو اجتماع  یاقتصاد  یهاها و نظامیت عملکرد فعال  یابیارز   یبرا  یدیکل  یاریمع  یوربهره
اساس در  یناست. بر هم یوربهره  یریتمد یمعل فرایندو نقطه آغاز   ینفکجزء ال یوربهره یلو تحل یریگباشد. اندازهیم یو مل یسازمان ی،فرد

 . شودیم  یمختلف معرف  یهادر سطوح و حوزه  یوربهره  یریگو اندازه یلتحل  یهاروش  ی، ورو سطوح مختلف بهره  یمدرس ضمن مرور مفاه  ینا

 سرفصل درس: 

 ی و اثربخش  ییکارا ی،وربهره یفو تعار یممفاه یعرفم .1
 ی ورختلف به مقوله بهرهم یکردهایو رو  یخیتار یرو س زمینه .2
 ی وربهره یالمللینو ب  یمل یهاسازمان یمعرف  .3
بهبود ک  یری،پذ)رقابتی  و اجتماع  یکالن اقتصاد  یهابا شاخص  یورارتباط بهره  تبیین .4   ی، توسعه منابع انسان   ی، زندگ  یفیتکاهش فقر، 

 ( یدارتوسعه پا
 زمان(   ی وراطالعات و بهره  یوربهره  یه،سرما  یوربهره  یزات،تجه  یوربهره  ین،مز  ی وربهره  ی، انسان   یروین  یور)بهره  یوربهرهانواع    تشریح .5
سازمان  یوربهره  یلتحل   رویکردهای .6 سطح  تولشاخص   یکرد)رو   در  تابع  مطلوب  -داده  ید،ها،  و    یمال  یهانسبت   یسی،ماتر  یت،ستانده، 

 (یهسرما یبندبودجه 
 ( ین، صنعت و مل)کارکنان، سازما  یوربهره  یریگسطوح اندازه تبیین .7
 (( یکل )کل یوربهره ی، چندعامل یوربهره  ی،جزئ  یور)بهره یوربهره  یچیدهپ یهاشاخص معرفی .8
 (یوربهره یهایاسمق یت)ماهی وربهره یریگبر اندازه یامقدمه .9

 هاداده  یریگ و اندازه یانمونه یهاو ضوابط انتخاب داده یوربهره  یریگها در اندازهداده  .10
 هانهاده یهایاسو خدمات، مق یدتول یهانهاده  رییگاندازه .11
 یوربهره یریگارزش افزوده و کاربرد آن در اندازه مفهوم .12
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 ( یانرژ یوربهره یه،سرما یورکار، بهره یروین  یور)بهرهید عوامل تول ئیجز یوربهره یلو تحل یریگاندازه .13
 در سطح خرد یدکل عوامل تول یوربهره  یریگاندازه .14
(،  APC)یکا آمر یورمدل مرکز بهره ینس،مدل ها یمر،کر-یک)مدل کندر یسازشاخص یکردبر رو  یمبتن وریبهره  یریگاندازه یهامدل .15

 (یویسد -یلورمدل ت یس،هر -یکمدل کرا
 گاردوال( مدل آ (، QPA)ی وربهره  یع سر یابی)مدل گلد، مدل ماندل، مدل الور، مدل ارز ی مال یشبا گرا یوربهره یریگاندازه  یهامدل .16
 یورو بهره یمرکب سودآور تحلیل .17
 سازمان یوربهره یریگ( در اندازهKurosawaکوروساوا ) یساختار رویکرد .18
 ( TPMکل ) یور)مدل بهره یوربهره  یریگجامع اندازه یهامدل .19
 و توابع مسافت( یست(، شاخص مالم کوئیستکل عوامل )شاخص مالم کوئ یوربهره شاخص .20
 (یچاردپر یوربهره یشسنجش و افزا  یستممدل توتل، س یپلز،)مدل رو، مدل پی ورهرهسنجش ب یفیک یهاروش .21
 ها(خانواده شاخص یکردآن )رو  یریگاندازه یهاو روش یانسان  یروین یوربهره .22

 (DEAها )داده  یپوشش یلبه روش تحل ییکارا یریگاندازه .23
 ( SFA)ی تصادف یتابع مرز یقاز طر ییکارا یریگاندازه .24
 ی یرانا یهادر سازمان یوربهره یلو تحل یریگاندازه .25

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 . است یالزام یاندانشجو برای( … ,Lingo, DEAP2مربوطه ) یافزارهادرس با نرم ینانجام پروژه در احات: یتوض

 : یمنابع اصل

 ی. بازرگان یهاسسه مطالعات و پژوهشؤمتهران:  .(یکاربرد  -ی )علم یورو بهره ییکارا یریگاصول اندازه (.1379ی )عل یبدی،م یامام .1

 . تهران: سمت. در سازمانها بهره وری و تجزیه و تحلیل آن (. 1389کاظمی، عباس ) .2

 . تهران: ترمه. های سنجشمدل هاشاخصبهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها، (. 1397حقیقت جو، رضا و رنگریز، حسن ) .3

4. Grifell-Tatjé, Emili; Lovell C.A. Knox; Sickles, Robin (2018). The Oxford Handbook Of 

Productivity Analysis. Oxford university press . 
5. H. Greene, William and et al (2016). Productivity and Efficiency Analysis. springer. 

 : یمنابع فرع 

وزارت    ناگروه مترجمترجمه    .2و    1ج    .الر()برنامه مدو   یفیتو ک  یوربهره  یریتمد  (.1380یو )توک  یاییآس  یورسازمان بهره  نالفؤروه مگ .1
 .یربص ینانکارآفر تهران: یع.صنا

 . تهران: دانشگاه هوایی شهید ستاری.بهره وری سازمانی (. 1396میرمقدم، علی اکبر و سازدار، امیر مهدی ) .2
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 276درس:  کد

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 وری بهبود بهره

 : یسیام درس به انگلن

Productivity Improvement 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد.  یورمر و بهبود بهرهبهبود مست یمبا مفاه .1

 آشنا شده باشد.  یوربرنامه جامع بهبود بهره یو اجرا  یبا طراح .2
 آشنا شده باشد.  یهسرما یورو بهره ی انسان یروین  یوربا عوامل ارتقاء و بهبود بهره .3
 آشنا شده باشد.  یورشاخص بهبود بهره یهابا مدل .4

 شرح درس: 

است.   یتوسعه اقتصاد  یمطرح شده و بهبود آن منشأ اصل  یفرهنگ و نگرش به کار و زندگ  یکبه عنوان    یار،مع  یکفراتر از    یورمروزه بهرها
 یراتو ... تأث  یاسی اشتغال، توان رقابت س  ی،جامعه مانند تورم، سطح رفاه عموم  یاسیو س  یاقتصاد  ی،کالن اجتماع   یهابر شاخص  ی ورارتقاء بهره

شده است و به عنوان    یلبه سرعت در حال توسعه تبد  یاز کشورها  ی در برخ  یحرکت مل  یاجنبش    یکمروزه به  ا  یوردارد. بهبود بهره  یعیوس
  ی، ورشاخص بهبود بهره  یهادرس ضمن مرور مدل  ین شود. در ایراستا انجام م  یندر ا  یادیز  یهای گذاریهتوسعه، سرما  یاساس  یاز محورها  یکی

 د. شویدر سازمان ارائه م یوربهبود بهره یاجرا و   یشده( طراح ی)فازبند والربرنامه مد 

 سرفصل درس: 

 ی ورو بهبود بهره یبهبود مستمر و ارتقا یفو تعار یممفاه یعرفم .1
 ( یرونیو ب ی )عوامل درون یورموانع بهره ی،ورمسائل بهره یابیعارضه .2
 یوربهبود بهره یهاو روش یوربهبود بهره یهاحوزه ییمدوالر در شناسا برنامه .3
 (PIPدر سازمان ) یوربرنامه بهبود بهره یطراح چگونگی .4
 (PIPدر سازمان ) یوربرنامه بهبود بهره یاجرا چگونگی .5
 ( یوربهبود مستمر بهره یندر سازمان )تضم یورحرکت بهره سازماندهی .6
 ی واقع یمزدهادست ی،فن یشرفتسرانه، پ یه)آموزش، تجربه، تخصص(، سرما کار یروین یورثر بر بهبود بهرهؤم عوامل .7
 (یهاستفاده از سرما یواقع ینه هز ی،فن  یشرفتموجود، پ یت)ظرف یهسرما یورثر بر بهبود بهرهؤم عوامل .8
 (یایه سرما یهایی دارا یساختار  ی،سودآور یلتحل ینه،)کنترل هز یهسرما یوربهره مدیریت .9

 و تخصص(  آموزش ی،خارج یاستس ی،خارج یممستق یذارگیهو توسعه، سرما یق)تحق  یدکل عوامل تول یورثر بر بهبود بهرهؤم عوامل .10
 (CREST( مدل  APIM)  یوربهبود بهره یلیمدل هرشاور و راش، مدل آگاروال، مدل تحل ین،)مدل گودو  یوربهبود بهره یهامدل .11

 یوردر بهبود بهره یاو اخالق حرفه  یوجدان کار نقش .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: فوژان. وری )در مقیاس ملی و سازمانی با رویکرد منابع انسانی( مدیریت چرخه بهبود بهره(. 1391خاکی، غالمرضا ) .1

 تهران: دانشگاه خوارزمی.. مدیریت و مهندسی بهره وری (. 1394سبحان اللهی، محمد علی ) .2

 . تهران: ترمه. و مدلهای سنجش هاشاخصبهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها، (. 1397حسن )حقیقت جو، رضا و رنگریز،  .3

4. Prokopenko joseph (1992). Productivity Management: Practical Handbook. International 

labor organization . 
5. Pritchard, Robert (1990). Measuring And Improving Organizational Productivity: A 

Practical Guide. Praeger. 

 : یمنابع فرع 

ن وزارت  ا. ترجمه گروه مترجم2و    1. ج  )برنامه مدوالر(  یفیتو ک  یوربهره  یریتمد(.  1380)  یوتوک  یاییآس  یورروه مؤلفان سازمان بهرهگ .1
 ر.یبص ینانتهران: کارآفر. یع صنا

 هوایی شهید ستاری.. تهران: دانشگاه بهره وری سازمانی(. 1396میر مقدم، علی اکبر و سازدار، امیر مهدی ) .2

 تهران: سازمان بنادر و دریانوردی.  .هاسازمانچرخه مدیریت بهره وری در (. 1397محمودی، رمضانعلی و دیگران ) .3
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 277کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« ت، بهره»کیفی  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 وری و عملکرد افزارهای کیفیت، بهرهنرم

 : یسیام درس به انگلن

Quality, Productivity and Performance Softwares 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: ساعت تعداد 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: انتظار میدر انتهای این درس از دانشجو 

 آشنا شده باشد. مورد استفاده در صنعت یآمار یافزارهابا نرم .1

 آشنا شده باشد. مربوطه یافزارهادر نرم  یآمار یشرفتهپ یهایل تحل یت اجرابا دستورا .2
 آشنا شده باشد. مربوطه یافزارهاها در نرمیشآزما یلو تحل  یبا طراح .3
 ا آشنا شده باشد.هآن یلو تحل یفیتکنترل ک ینمودارها یمبا ترس .4

 شرح درس: 

در صنعت  یورو بهبود عملکرد و بهبود بهره یفیتک یریتو مد یآمار یل قدرتمند تحل یهاافزارنرم  یان،درس با هدف ارتقاء مهارت دانشجو ینر اد
 یریتمد  یهاروش  یریجهت بکارگ  یاندر دانشجو  ییمهارت و توانا  یجاددرس ا  ین شود. هدف از ایآموزش داده م  یو اقتصاد به صورت کارگاه

 د. باشیم یدانشگاه یقاتو تحق یصنعت یهاعملکرد در صحنه عمل و در پروژه یریتو مد یفیتک

 سرفصل درس: 

 یورعملکرد و بهبود بهره یریتمد یفیت،ک یریتمد یهاروش یبندو طبقه یممفاه یعرفم .1
 مختلف آن یهاو بخش Minitabافزار دستورات نرم  معرفی .2
 Minitabافزار با نرم یاعداد تصادف یدو تول یفیآمار توص انجام .3
 Minitabافزار با استفاده از نرم  یرهچند متغتک و  یآمار یهایلتحل انجام .4
 Minitabافزار ( با استفاده از نرمDOEها )یش آزما یطراح اجرای .5

 Minitabافزار با استفاده از نرم Sigma-6 یهاتحلیل .6
 هایشآزما یدر طراح Design-Expertافزار با دستورات نرم  آشنایی .7
 Design-Expertافزار نرمبا استفاده از  یدو سطح یعامل یهاطرح اجرای .8
 SPSSافزار ( با استفاده از نرمDOEها )یش آزما یطراح اجرای .9

 Sigma-6 یلو استفاده از آن در تحل Statisticaافزار با دستورات نرم  آشنایی .10
 یفیتافزار اکسل و کاربرد آن در کنترل کدر نرم SPC XLبا افزونه  آشنایی .11
 ها با استفاده از اکسل یش آزما یار اکسل جهت طراحافزدر نرم Matrexبا افزونه  آشنایی .12
 ا استفاده از اکسلب sigma-6 یافزار اکسل جهت اجرادر نرم SigmaXLبا افزونه  آشنایی .13
 Rافزار در نرم یسینوبا دستورات و برنامه آشنایی .14
 Rافزار ( در نرمsigma-6)یفیت بهبود ک یهاروش یبا اجرا آشنایی .15
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 و ...(  qcc, Mass)بسته  یفیتکنترل ک یبرا Rافزار نرم  یطدر مح  یافتهتوسعه  یافزاررم ن یهابا بسته آشنایی .16
 یو داده کاو  یفیتو کاربرد آن در کنترل ک  StatSoftافزار با دستورات نرم  آشنایی .17
 ISO9001 یفیتک ینتضم یستمس یر اجراد IsoTracker Document Control Softwareر افزابا نرم آشنایی .18
 یگماس 6متوازن و  یازیامت یقیمدل تلف یجهت اجرا MTES یافزاربا برنامه نرم آشنایی .19
 DEA یکردبا رو  ییجش کاراجهت سن DEAPافزار با نرم آشنایی .20
 DEAPافزار با استفاده از بانک اطالعات اکسل در نرم آشنایی .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 

 . است یالزام یاندانشجو ی مذکور برا یافزارهابا استفاده از نرم یقاتیپروژه تحق یکانجام حات: یتوض

 : یمنابع اصل

 . تهران: کیان رایانه سبز.Minitab 16با   یآمار یلو تحل یفیتکنترل ک(. 1391امیری، مقصود، و کرمی، شایان ) .1

 سنندج: دانشگاه کردستان. .SPSSو  Minitab یآمار یافزارهابا نرم یآمار یلتحل(. 1392خامنه، حسین، و بیورانی، حسین )جباری  .2

مرکز آموزش  تهران:  .و آموزش تفسیر نمودارها SPCدر  MINITAB 16کامل  یاهنمار(. 1391دستور نیکو، نیکا، و محمدیان، فاطمه ) .3
 .یرانا یصنعت یقات و تحق

 . یانطاهر  تهران: .SPSS 19آموزش گام به گام  (.1390) آرمان ،بدیر .4

 تر.نشر گس  . تهران:Rآموزش گام به گام  (. 1393) یممر ، یبهرام .5

 : یمنابع فرع 

 .هنگام تهران:  . SPSSبا  یآمار یلآسان تحل یراهنما (.1394ین )رام یمی،کر .1
 ، ... Minitab، Spss ،DEAP یافزارهانرم  Help بخش .2
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 278کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست مدیریت پیوسته معارف اسالمی و  ارشدسیکارشنا

 : ینام درس به فارس

 مدیریت عملکرد در سطح فردی و تیمی 

 : یسیام درس به انگلن

Individual and Group Performance Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد.  تطور آن یرس عملکرد و  یریتمد ینظر ی با مبان .1

 ی آشنا شده باشد.عملکرد در سطح فرد یریتمد فرایندبا  .2
 یم آشنا شده باشد.عملکرد در سطح ت  یریتمد فرایندبا  .3

 شرح درس: 

  یابی نند ارزما یمیمفاه یافتهعملکرد که توسعه  یریتآن است. مد یریتو سازمان، عملکرد و نحوه مد یریتمورد مطالعه در مد یهایده از پد یکی
 ین. در ایردگیقرار م یمورد بررس یو سازمان یمیت ی،عملکرد است در سه سطح فرد یریگعملکرد، سنجش عملکرد و اندازه یابیعملکرد، ارزش

  یریت م مدنظا یعملکرد و طراح یریتمد فرایندعملکرد،  یریتعملکرد و توسعه آن به مد یابیعملکرد و ارز یایه پا یمبا مفاه ییضمن آشنا سدر
 د. شویارائه م یمو ت یعملکرد در سطح فرد 

 سرفصل درس: 

 عملکرد  یریتعملکرد، سنجش عملکرد و مد  یابیعملکرد، ارز یفو تعار یمفاهم .1
 عملکرد یریتتطور مد یرس ی ها نسبت به عملکرد و بررسیدگاهتوسعه د روند .2
 با آن مواجهه  یو چگونگ یفعملکرد ضع ییو چرا چیستی .3
 ( عملکردیزیرامه)برن یزیرطرح .4
 عملکرد ارزیابی .5
 عملکرد  یریتمد یهاسیستم  .6
 یک عملکرد استراتژ مدیریت .7
 یستگیبر شا یمبتن عملکرد .8
 عملکرد  یریتمد کاربردهای .9

 (ییپرداخت اقتضا یکردهایبر عملکرد )رو  یمبتن پرداخت .10
 بر عملکرد یشغل مبتن یزیرطرح .11
 بهبود یاتیعمل یهاعملکرد و روش بهبود .12
 ی عملکرد در سطح فرد یریتت مدو ضرور چیستی .13
 و راه و ...(  بئر یاسه مرحله  یهدف، الگو  یبر مبنا یریت)مد یعملکرد در سطح فرد  یریتمد یهاو چارچوب الگوها .14
 ی عملکرد در سطح فرد یریتمد فرایند .15
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 ی فرد  یعملکرد یهاسنجه طراحی .16
 ی عملکرد در سطح فرد یریتنظام مد طراحی .17
 و ...(  یراکسشرکت ز یلند،هو  ید ی)شرکت یدر سطح فرد  عملکرد یریتمد یمورد مطالعات .18
 آن  یابیارز یدرجه و ابزارها 360 بازخورد .19
 یمعملکرد در سطح ت یریتو ضرورت مد چیستی .20
 ها و ...( یم ت یتوانمندساز یالگو یستگی،شا یابینظام ارزش ی)الگو یمعملکرد در سطح ت یریتمد یهاو چارچوب الگوها .21

 یم لکرد تعم یریتدر مد معیارها .22
ها، سنجش یاب اجرا، آموزش ارز  یزی،رکانون، برنامه  یمحتوا  یطراح  ی،شغل یازهاین  یین)تع  یرانو توسعه مد  یابیارز  یهابا کانون  آشنایی .23

 ر(اعتبا

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . السالم()علیه. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق یو چگونگ ییچرا یستی،عملکرد؛ چ یریتمد(. 1390داهلل )اس ی، و گنجعل ی،عل یان،رضائ .1

2. Bourne, M., & Bourne, P. (2011). Handbook of Corporate Performance Management. John 

Wiley & Sons. 

3. Caldwell, C. M. (2000). Performance Management. American Management Association. 

4. Bhattacharyya, D. K. (2011). Performance Management Systems and Strategies. Pearson 

Education India. 

 : یمنابع فرع 

 . یدفاع یع صنا یقاتیو تحق ی. تهران: مؤسسه آموزشعملکرد سازمان یریتمد یراهبرد یالگو(. 1393) یمزده، مهد یو زمان یرضاعل ی،ذرآ .1

  



389 

 279کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سازمانیمدیریت عملکرد 

 : یسیام درس به انگلن

Organizational Performance Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این درس از دانشجو انتظار 

 ی آشنا شده باشد.عملکرد سازمان یریتمد یایهپا یمبا مفاه .1

 ی آشنا شده باشد. عملکرد سازمان یریتمد یبا الگوها .2
 ر آشنا شده باشد. محوو پروژه  ینظام  ی،دولت  ی،خصوص یهاعملکرد در انواع مختلف سازمان یریتنظام مد یسازیاده با پ .3

 شرح درس: 

  یابی مانند ارز  یمیمفاه  یافتهعملکرد که توسعه  یریتآن است. مد  یریتو سازمان، عملکرد و نحوه مد  یریتدر مد  مورد مطالعه  یهایدهاز پد  یکی
  ین . در ایردگیقرار م  ی مورد بررس ی و سازمان  یمی ت ی،عملکرد است در سه سطح فرد یریگعملکرد، سنجش عملکرد و اندازه یابی عملکرد، ارزش

  یریت نظام مد  یعملکرد و طراح  یریتمد  فرایند  ی،عملکرد در سطح سازمان  یابیعملکرد سازمان و ارز  یریتمد  یایه پا  یمبا مفاه  ییضمن آشنا   سدر
و نظام مد  یعملکرد سازمان  یریتمختلف مد  یالگوها  ینشود. همچنیارائه م   یعملکرد در سطح سازمان عملکرد انواع مختلف   یریتمرور شده 

 د. شویم ی محور بحث و بررسژهو پرو  ی نظام  ی،دولت ی،خصوص یهاسازمان

 سرفصل درس: 

 عملکرد  یتیرعملکرد، سنجش عملکرد و مد  یابیعملکرد، ارز یفو تعار یمفاهم .1
 عملکرد سازمان یریتتطور مد یرس بررسی .2
 یعملکرد سازمان یریتمد فرایندو  الگو .3
 ی عملکرد سازمان  یریتدر مد یابیسنجش و ارز نقش .4
(،  OPASعملکرد سازمان )  یابیارز  یمنطق، الگو  یالگو  ،فرایندارزش    یهانا، الگو  یمند، الگونظام  یالگو)  ی عملکرد سازمان   یابیارز  الگوهای .5

 و ...(  یاتیعمل یزیربودجه  یالگو
 ی عملکرد سازمان  یابیارز یمال الگوهای .6
 ی عملکرد سازمان یابی ارز یمال یرغ الگوهای .7
 ت(عملکرد صنع یابی )ارز یعملکرد فراسازمان یابیارز الگوهای .8
 ( یامتوازن، منشور عملکرد، نظام سنجش عملکرد پو یازیسنجش عملکرد )کارت امت یننو یهانظام .9

 محور پروژه یهاعملکرد سازمان یابیارز یهامدل .10
 ی عملکرد در بخش عموم ارزیابی .11
 سالمت و ...(  ی،فرهنگ ی،سازمان )نظام یتمورأعملکرد متناسب با م یابیارز الگوهای .12
 عملکرد یابینظام ارز یکو توسعه  یاحو الزامات طر مراحل .13



390 

 عملکرد یابینظام ارز یسازیادهو الزامات پ مراحل .14
 کسب و کار یو هوشمند یعملکرد سازمان داشبورد .15
 عملکرد یابیارز یهامحدودیت .16
 عملکرد اثربخش  یدیکل یهاو کاربرد شاخص یسازیاده پ ایجاد، .17
 عملکرد  ییدکل یهاشاخص  یسازیاده توسعه و پ یامرحله 12 مدل .18
 یعملکرد سازمان یریتمد یهانظام یسازیاده پ یفرارو  یهاچالش .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  

  

 : یمنابع اصل

 . السالم()علیهصادق امام  . تهران: انتشارات دانشگاهیو چگونگ ییچرا یستی،عملکرد؛ چ یریتمد(. 1390اسداهلل ) ی، و گنجعل ی،عل یان،رضائ .1

2. Cokins, G. (2009). Performance Management: Integrating Strategy Execution, 

Methodologies, Risk, and Analytics. John Wiley & Sons. 

 : یمنابع فرع 

 . یدفاع یع صنا یقاتیو تحق  یه آموزش. تهران: مؤسسعملکرد سازمان یریتمد یراهبرد یالگو(. 1393) یمزده، مهد یو زمان یرضاعل ی،ذرآ .1

2. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into 

Action. Harvard Business School Press. 
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 280کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« کیفیت، بهره» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تعالی سازمانی

 : یسیام درس به انگلن

Organizational Excellence 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 ی آشنا شده باشد. سازمان  یتعال یهاو توسعه مدل ی سازمان ی مفهوم تعال یجادا یخیتار یرو س ینظر ی با مبان .1

 ی آشنا شده باشد. سازمان  یتعال یاصل یهامدل یارهایعبا اصول و م .2
 ی آشنا شده باشد. المللینو ب ی در سطح مل یسازمان یتعال یهابا مدل .3

 شرح درس: 

سازمان و  امروزه  تعالی  به  نیل  بهبود مستمر،  استقرار چرخه  خواهان  که  دارند  وجود  بسیاری  رضایت  های  روزافزون  ارتقاء  سازمانی،  سرآمدی 
 های دیگر در مسیر تعالی هستند.، بهبود مستمر کیفیت، افزایش توانمندی ارکان درونی و منابع انسانی و در نهایت مقایسه خود با سازمانمشتریان

ها شناخته شده است و به عنوان یک  سازمان  های قابل بهبودهای تعالی سازمانی، به عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینه مدل
ها را بازتعریف نماید. در این درس ضمن مرور مبانی نظری تعالی سازمانی و  تواند سیستم مدیریتی سازمانب منسجم و به هم تنیده میچارچو

های تعالی  چنین مدلکاوی شده و همهای تعالی سازمانی واترین مدلهای تعالی سازمانی، برخی از مهمگیری مدلبررسی سیر تاریخی شکل
 گردد.کشور نیز تشریح می سازمانی داخل

 سرفصل درس: 

 یفیت ک یریتمد یممفاه یرسا یانآن در م یگاهو جا ی سازمان ی تعال یفو تعار یمفاهم .1
 ی سازمان  یتعال یطرح الگوها یهازمینه  .2
 ی سازمان  یتعال یهاتکامل مدل یرو س تاریخچه .3
 ی سازمان یتعال یعناصر مشترک در الگوها معرفی .4
 ی سازمان  یدر حوزه تعال  یالمللینسسات بؤو م هاسازمان .5
 یفیت ک یزو جوا یتعال یهامدل  ارتباط .6
 BSCهمچون  یعملکرد یهامدل یربا سا یتعال یهامدل رابطه .7
 ینگ دم  یفیتک یزهمدل جا معرفی .8
 و منطق رادار  EFQM ی سازمان ی مدل تعال معرفی .9

 یجمالکم بالدر یفیتک یمل یزهمدل جا معرفی .10

 (Kanji's Model)ی کنج  یتعال مدل .11
 ( Tito Conti) یکونت یتوت مدل .12
 مختلف کسب و کار یهادر بخش یاقتضائ ی سازمان یتعال هایمدل .13
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 یمختلف سازمان یهادر حوزه یتعال هایمدل .14
 هندوستان، انگلستان، ژاپن(  ی،مالز یا،)کانادا، استرال مختلف یدر کشورها یتیفک یزو مدل جوا  یسازمان  یتعال  یاصل یممفاه مرور .15
 یران سازمان در ا یتعال یهامدلبا  آشنایی .16
 ا هسازمان ینبلوغ در ا یهامحور و مدلپروژه یهادر سازمان یسازمان  تعالی .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

رجمه محمدرضا  ت  .(EFQMیفیت )ک  یریتمد  ییاروپا  یادبن  یالتع   یها: الگوسازمان  یتعال (.  EFQM( )1387)  یفیتک  یریتمد  ییاروپا  یادبن .1
 . ی، انتشارات سرآمدو منابع انسان  یورسسه مطالعات بهرهؤتهران: میزاده. نورعل یدرضاحمو  ی،گرام

 .. تهران: نشر چشمهتعالی سازمانی )مطالعه موردی گمرک((. 1394کرباسیان، مسعود ) .2

3. Oakland, J. S. (2001). Total Organizational Excellence: Achieving World-Class 

Performance. Butterworth-Heinemann. 

4. Lasrado flevy (2018). Achieving organizational excellence. Springer. 

 : یمنابع فرع 

 . تهران: تهران سازمان مدیریت صنعتی.: از ایده تا عملEFQM 2013مدل تعالی (. 1396نجمی، منوچهر ) .1

 . بابل: دانشگاه علوم پزشکی بابل. جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی یهامدل(. 1389یقی، شهرام و دیگران )توف .2

 . تهران: فروزش. الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان(. 1397ایران زاده، سلیمان و برقی، امیر ) .3
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 281کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست معارف اسالمی و مدیریت پیوسته  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 رویکرد انتقادی  عملکرد باوری و کیفیت، بهره

 : یسیام درس به انگلن

Critical Approach to Quality, Productivity and 

Performance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. و عملکرد یوربهره یفیت،ک یشناخترفتو مع یفلسف ی با مبان .1
 آشنا شده باشد. و عملکرد یوربهره یفیت،ک یمنقد مفاه یشناسبا روش .2
 ی آشنا شده باشد.فرهنگ یهاو عملکرد در سازمان یوربهره یفیت،ک یریتمد یریو عملکرد و بکارگ یوربهره یفیت،ک یمبا توسعه مفاه .3

 شرح درس: 

را پشت سر گذاشته    یتحوالت شگرف  یو هم از جنبه کاربرد یعملکرد هم از جنبه مفهوم  یریتو مد  یوربهره   یفیت،ک  یریتمد  یهالو مد  یمفاهم
  ی نقد و بازخوان ینهتحوالت، زم ینهم یگرد یاز مسائل را به خود اختصاص داده است؛ از سو یاکرده و دامنه گسترده یداپ ی و توسعه قابل توجه

 یشناسمعرفت  ی ها، مبانتطور آن  یرس  ی و عملکرد و بررس  یوربهره  یفیت،ک  یکل  یممفاه  درس ضمن مرور  ینفراهم ساخته است. در ا  را  یممفاه  ینا
 . دشویم یبررس یانتقاد یکردشده و با رو  یینعملکرد تب  یریتو مد یوربهره یفیت،ک یریتمد یغرب  یهادر مدل یدمورد تأک یشناسو انسان

 سرفصل درس: 

 تطور آن  یرو عملکرد و س یوربهره یفیت،ک یفو تعار یمفاهم .1
 مختلف آن  یکردهایرو  یهاو چالش یفیتک یریتمد یالگوها نقد .2
 ییگرایفیتو نقد علل ک بررسی .3
 یفیت و فرهنگ ک  یفرهنگ کیفیت .4
 در قلمرو فرهنگ  یفیتک یهنظر یانتقاد بررسی .5

 ی فرهنگ یهادر سازمان یفیتک یریتمد یمفهوم الگوی .6
 عملکرد یریتو مد  یابیارز یشناسو انسان یشناسعرفتم مبانی .7
 عملکرد یریتو مد  یابیارز یشناسو انسان یشناسمعرفت ی مبان نقد .8
 رفتار یریگدر شکل یابیسنجش و ارز نقش .9

 در سنجش عملکرد یسازها و شاخصشاخص  کژکارکردهای .10
 و ...(  یونسکو یفرهنگ یهاسنجش عملکرد )شاخص یفرهنگ یهابه شاخص یانتقاد رویکرد .11
 یفرهنگ یهاعملکرد در سازمان ارزیابی .12
 عملکرد یریتدر مد یو قانون  یاخالق مباحث .13
 ( یکند؟ توسعه مفهوم سالمت سازمانینم یتکفا ییاز عملکرد )چرا عملکرد به تنها فراتر .14
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 ی وربهره یشناسمعرفت مبانی .15
 ینقد اصالت منفعت و سودآور  .16
 و نقد آن  یتمطلوب نظریه .17
 و جامع(   یجزئ یور)بهره یورسنجش بهره یاهشاخص نقد .18
 یاستاندارد و استانداردساز ی و مبان مفروضات .19
 یاستانداردساز یو نقد مبان  یاستانداردساز کژکارکردهای .20

 نان و ...(  یی،مواد غذا یعاتکاهش ضا ینهدر زم یالمللینب یاستانداردها یانتقاد یو استاندارد )بررس فرهنگ .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یبایارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . السالم()علیهصادق ران: انتشارات دانشگاه امام . تهیو چگونگ ییچرا یستی،عملکرد؛ چ یریتمد(. 1390اسداهلل ) ی، و گنجعل ی،عل یان،رضائ .1

 . تهران: سمت. سازمانها وری و تجزیه و تحلیل آن در بهره(. 1381کاظمی، سیدعباس ) .2

3. Mauch, P. D. (2009). Quality Management: Theory and Application. CRC press. 

 : یمنابع فرع 

 . السالم()علیهصادق . تهران: دانشگاه امام تأمالتی در باب استاندارد از منظر اسالم(. 1392رازینی، روح اهلل ) .1

 . یدفاع یع صنا یقاتیو تحق  ی. تهران: مؤسسه آموزشعملکرد سازمان یریتمد یهبردرا یالگو(. 1393) یمزده، مهد یو زمان یرضاعل ی،آذر .2

. ترجمه رضا صادق. کنند؟های برتر چگونه باالترین مزیت رقابتی را خلق میفراتر از عملکرد: سازمان(.  1393کلر، اسکات، و پرایس، کولین ) .3
 تهران: آریانا قلم. 
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 282کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  اهدانشگ

 وری و عملکرد« »کیفیت، بهره هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 وری و عملکرد با رویکرد اسالمی کیفیت، بهره

 : یسیام درس به انگلن

Islamic approach to Quality, Productivity and 

Performance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: می دانشجو انتظاردر انتهای این درس از 

 ی آشنا شده باشد.و عملکرد متعارف در چارچوب تفکر اسالم یوربهره یفیت،ک یریتو مد یابیارز یالگوها یبا نقاط ضعف و خألها .1
 ینی آشنا شده باشد.د یاتو عملکرد در ادب  یوربهره یفیت،ک یهامتناظر با مقوله یبا واژگان، اصطالحات و رهنمودها .2
 ی آشنا شده باشد. اسالم یکردو عملکرد با رو  یوربهره یفیت،ک یریتو مد  یابیوزه ارزنجام شده در حبا مطالعات ا .3
 د تالش کند.و عملکر یوربهره یفیت،ک یریتو مد یابیدر حوزه ارز یاسالم یها و رهنمودهااستنباط اصول، ارزش  یبرا .4

 شرح درس: 

در تفکر    یمبان  ینتفاوت ا  یگرد  یو از سو  ی،شناسو انسان  یشناسمعرفت  یعملکرد از مبان  یریتو مد  یابیارز  یالگوها  یریپذ  یربا توجه به تأث
 دو عملکر یوربهره  یفیت،آن در حوزه ک  یهامذکور و داللت  ی درس در مرحله اول نقد مبان  یندر ا  یریت،متعارف و غالب در مد  یکردبا رو   یاسالم

و عملکرد،   یوربهره  یفیت،ک  یماصطالحات و واژگان متناظر با مفاه  یبعد با معرف  و در مرحله  یردگیمورد توجه قرار م   ی تفکر اسالم  ی بر اساس مبان 
 د. موضوعات استنباط شو یندر ا یاتیعمل یرهنمودها و الگوها یاناًشود تا اصول و احیتالش م

 سرفصل درس: 

 ملکردع یریتو مد  یابیارز یشناسو انسان یشناسمعرفت یبانم .1
 یاسالم یهاملکرد بر اساس آموزهع یریتو مد  یابیارز ی مبان نقد .2
 یاسالم یاتو و واژگان ناظر به مفهوم عملکرد در ادب اصطالحات .3
 یعملکرد از منظر اسالم یریگها و ارکان شکلمؤلفه .4

 اسالم یارزش یبر مبان یعملکرد مبتن یابیارز اهمیت .5
 ی اسالم یعملکرد در مبان  یابیو اصول حاکم بر ارز هاارزش .6
 یاسالم یعملکرد در چارچوب مبان یتیرمد یو الگو اصول .7
 عملکرد یریتو مد یابیدر ارز یاخالق مباحث .8
 و ...(  یر )اسراف، اتراف، تبذ ینید یاتدر ادب یورمتناظر با بهره یممفاه یشناسواژه .9

 ینید یهابر اساس آموزه یبردارمصرف و بهره یالگو  .10
 و ...(  یع کاال، شرط ب یفیتمعلوم بودن ک ی، متون فقهکاال در  یاکار  یفیتکار و خدمت در اسالم )ک یفیتک اهمیت .11
 یاسالم یهابر اساس آموزه  یفیتک یهامؤلفه .12
 یاسالم یکردبا رو  یاستانداردساز ی مبان نقد .13
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 متعارف  یکردبا رو  یاسالم یکردمقوله استاندارد در رو  یزاتو تما اشتراکات .14
 استاندارد از منظر اسالم  مصادیق .15
 یاسالم یهاو آموزه  یاس مبانو سنجش بر اس یابیارز اصول .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 . السالم()علیهصادق . تهران: دانشگاه امام در باب استاندارد از منظر اسالم یتأمالت(. 1392روح اهلل ) ینی،ازر .1

2. ( اقتصاد و مدیریت   دانشکدهدکترا،    رساله.  یاسالمرویکرد    ر اساسب  ی سازمان  یتعال   مدل جامع   بیینی و تطراح(.  1389رازینی، روح اهلل 
 دانشگاه تربیت مدرس.

 . السالم()علیهصادق دانشگاه امام . تهران: مدیریت عملکرد در قرآنگنجعلی، اسداهلل )در دست انتشار(.  .3

 : یمنابع فرع 

 . یدفاع یع صنا یقاتیو تحق  ی. تهران: مؤسسه آموزشعملکرد سازمان یریتمد یراهبرد یالگو (. 1393) یمزده، مهد یو زمان یرضاعل ی،ذرآ .1

 .یاسالم یکردعملکرد با رو  یریتو مد یفیتک یریتحوزه مدمنتخب مقاالت  .2
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 « و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات  ه( بست9

انکارناپذ  یضرور   یاز ن   یکاطالعات    ی از فناور  ینه عصر اطالعات، استفاده به  در شود.  یقلمداد م  یو خصوص  یعموم  یها در سازمان  یر و 
با   یداطالعات با  یبا فناور  ( مرتبطافزارهاهمانند نرمنامحسوس )  و  ها( یانهها و را همانند شبکهمحسوس )  یهایهسرما  منابع و  یریبکارگ 

  یری بکارگ  یقسازمان از طر  یارزش افزوده برا   یجاد، ااطالعات  یفناور  یریت. هنر مدیردسازمان صورت پذ  یواقع  یازهاین  و  هایتلحاظ اولو
ا   اطالعات است.  یهوشمندانه فناور اتفاق م  ین ا   یمحتوا  و  ها فرایندکان،  با ار   ییآشنا   یقمهم، از طر  ین مجهز شدن به    ین افتد. ا یحوزه 

  ی معرف  یا رشتهیانعلم م  ینمند به ا عالقه یانمرتبط با آن را به دانشجو یاطالعات و موضوعات سازمان  یفناور ی هاحوزه ددار یبسته سع
 یاموزد. مواجهه هوشمندانه با آن در سازمان را به او ب  یالزم برا  یهانموده و مهارت

 

کد 

 درس
 نیاز شیپ ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 ی اانهیرا یهاشبکه  تیریمد 285

 - 32 2 اطالعات  تیامن تیریمد 286

 - 32 2 خبره  یهاستم یس 287

 - 32 2 یریگمیتصم یبانی پشت یهاستم یس 288

 - 32 2 ت یریاطالعات مد یهاستم یس 289

 - 32 2 کیالکترون دولت 290

 - 32 2 اطالعات  یفناور حقوق 291

 - 32 2 ی ابیاطالعات بازار یاهستم یس 292

 - 32 2 ی منابع سازمان  یزیربرنامه 293

 - 32 2 کیالکترون تجارت 294

 - 32 2 اطالعات  یمسائل فناور کارگاه 295

 - 32 2 ی اطالعات منابع انسان  ستمیس 296

 - 32 2 یو حسابدار  یاطالعات مال ستمیس 297

 - 32 2 ی مجاز یجامعه و فضا فرهنگ، 298

 - 32 2 ی مجاز یفضا یحکمران 299

 - 32 2 ی مجاز یاطالعات و فضا یفناور اقتصاد 300

 - 32 2 یمجاز یفضا یهاهینظر 301

 - 32 1 یمجاز یاطالعات و فضا یدر فناور مطالعه 302

 - 32 1 ی مجاز یاطالعات و فضا یدر فناور پژوهش 303

  608 36 جمع 
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 285کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ای رایانههای دیریت شبکهم

 : یسیام درس به انگلن

Computer Networks Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 د دار: نازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یعلمفر س

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: از دانشجو انتظار میانتهای دوره ر د

 بدست آورد. یایانه را یهاشبکه  یعملکرد هاییژگیو و  یزیکیاز امکانات ف یحیرک صح د .1

 کند.  یداپ یکاف ییآشنا  یپروتکل یهایهال یارتباطات یاستانداردها با .2
 و نحوه عملکرد آنها آشنا شود. یمحل یهاانواع شبکه با .3
 گسترده و نحوه عملکرد آنها آشنا شود. یهاانواع شبکه با .4
 شبکه داشته باشد. یتامن ینشبکه و نحوه تأم یتاز امن یحیصح  درک .5
 د. باش یدهشبکه آشنا شده و نحوه رفع آنها را آموزش د یخطاها با .6

 شرح درس: 

هستند که   یانواع و اقسام  یها داراشبکه  ین. ایدآیفراهم م  یایانهرا   یِارتباطات  یهادر بستر شبکه  یفراسازمان   یاو    ی سازمانرتباطات در سطح  ا
بر شبکه و ارتباطات   یمبتن یمدوره تالش خواهد شد عالوه بر ارائه مفاه ینباشد. در ایآنها مت و ارتباط گرفتن با بر آنها مستلزم شناخ یریتمد

 د.به دانشجو ارائه گرد یزکردن شبکه ن یریتمد یوهها و شاستانداردها، پروتکل ، یاشبکه 

 سرفصل درس: 

 یایانه را یهادر شناخت شبکه  یهپا یمفاهم .1
 ی اانه یراده یک شبکه اجزای تشکیل دهن .2

 مرتبط با شبکه  یهابا استانداردها و پروتکل ییآشنا .3
 یاانه یرامعماری یک شبکه  .4

 یایانه را یهاها در بستر شبکه انتقال داده  شیوه .5
 و نحوه عملکرد یشناس(: نوعLAN) یمحل یهاشبکه  .6
 و نحوه عملکرد  یشناس(: نوعWANگسترده ) یهاشبکه  .7
 که گسترده اینترنت به عنوان یک شب .8

 ی اشبکهارتباطات درون  .9

 یاشبکه  ینب ارتباطات .10

 یاانه یراسنجش عملکرد یک شبکه  .11
 ها و نحوه رفع آنها ممکن در شبکه  خطاهای .12

 کیفیت سرویس در شبکه  .13
 کنترل شبکه  یهاوه یش .14

 امنیت شبکه  .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یاصل منابع

1. Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2011). Computer Networks: A Systems Approach. 5th ed. 

Burlington, MA: Elsevier. 

2. Stallings, W. (2013). Data and Computer Communications. 10th ed. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Bertsekas, D., & Gallager, R. (1992). Data Networks. 2nd  ed. New Jersey: Prentice-Hall 

International. 

2. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks. 5th ed. Pearson Education, 

Inc. 
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 286کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست ف اسالمی و مدیریت پیوسته معار ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 دیریت امینت اطالعات م

 : یسیام درس به انگلن

Information Security Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: از دانشجو انتظار میر انتهای دوره د

 اطالعات آشنا شود. یتامن ی ا مفهوم حکمرانب .1
 . یابدموضوع تسلط  یطهبه حشنا شود و  اطالعات آ یتمفهوم امن با .2
 . یداطالعات کسب نما یتاز امن یحیمربوط به اطالعات را شناخته و درک صح  یتیامن یداتتهد انواع .3
 برداشته شود آشنا شود. یداطالعات با یتامن یجادا یکه برا یاساس یهاگام با .4
 داشته باشد. ییاطالعات آشنا یتامن یهایمشخط با .5
 اطالعات فراهم آورد.  یتامن یجادا یخص برامه مشبرنا یک بتواند .6

 ید.استقرار آن برآ و  یزیرو برنامه  یاحعهده طر از .7

 شرح درس: 

 ییر مجاز، افشاء، خواندن، تغ  یرغ  یمجاز همانند دسترس  یرغ  هاییت از فعال  یاطالعات  هاییستمحفاظت اطالعات و س  یاطالعات به معنا  یتمنا
و با انجام اقدامات    یدآغاز گرد  یزن  ی سازمان  یا و    ی دغدغه حفاظت از اطالعات شخص  ی، شخص  یهایانهاستفاده از را  باشد. از زمان رواجی... م  و 

برنامه    یکنبوده و مستلزم داشتن    ی و مقطع  ی امر دفع  یکاطالعات    یتامن  یجاد . ایدبه اوج خود رس  یانطلبانه سودجوفرصت  یا و    بکارانهخرا
 ید اطالعات با  یمند به حوزه فناورعالقه  یاناست که دانشجو   یزی، همان چینا  باشد.یها م یناامنمقابله با  مواجهه و    یو مشخص برا  یدائم

 . یاموزند ب یزو استقرارش را ن  یطراح یوهبتوانند عالوه بر درک آن، ش

 سرفصل درس: 

 اطالعات یتامن یریتاطالعات و مد یتامن یحکمران یشناسفهومم .1
 اطالعات یتامن یریتمد یهافرضپیش  .2
 مربوط به اطالعات  یتیامن تهدیدات .3

 اطالعات یتامن یریتدر مد یاصل هایگام .4
 اطالعات یتامن  یریتمد یاتح  چرخه .5
 اطالعات یتامن یزیرطرح .6
 اطالعات یتامن یجادا یهایمشخط .7
 اطالعات  یتامن یلو تحل تجزیه .8
 اطالعات یتامن استقرار .9

 از سازمان  یرون ه در درون و بل دادتباد یدر فضا یتامن یجادا هاییستمها و سروش .10
 تاطالعا یتتوسعه امن یزیرو برنامه یریتمد یکاستراتژ  یهاچارچوب  .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Raggad, B. G. (2010). Information Security Management: Concepts and Practice. CRC 

Press. 

و   .2  دانشگاه تهران: مؤسسه انتشارات علمی    .یایانهرا  یهاو شبکه   یستمهاس  یتاصول امن  . (1385)  ید سع  ی،مغربیقاضبختیاری، شهرام، 
 .یفشر صنعتی

 :یبع فرع من

 .ایران  یزا   یتوانست  تهران:  یف.شر  یصنعت  یاطالعات جهاد دانشگاه  یفناور  یترجمه گروه پژوهش  .شبکه  یتامن  یمبان  .(1385)  یکار  یوالد،م .1
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 287کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های خبرهیستمس

 : یسیام درس به انگلن

Expert Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: ت ساع  عدادت

 ارد: ندزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 : رودنتظار میاز دانشجو ا دورهر انتهای د

 و سازمان آشنا شوند. یریتخبره در علم مد هاییستم س یاجزا و کاربردها یم،ا مفاهب .1
 داشته باشند.  یآگاه هایستمس ینمسائل قابل حل توسط ا از .2
 کنند.  یسازیاده خود را پ  یحوزه کار یازخبره مورد ن یستمس بتوانند .3
 .کرده باشد یداپ ییخبره آشنا هاییستم در س یاستنتاج یهایک تکن با .4

 شرح درس: 

  یافزارها، الگوهانرم  ینکنند. ایم  یسازیه خاص را شب   ینهزم  یکمتخصص در    یکهستند که نحوه تفکر    یوتریکامپ  یهاخبره برنامه  یهایستم س
کنند. یم  یریگیمصمها تکرده و سپس بر اساس آن الگوها مانند انسان  ییکند. شناسایم  یریگیمها تصممتخصص بر اساس آن  یککه    یمنطق

خبره را شامل    یهایستم موضوع س  ینتری و حل مسئله بوده است که اصل  یریگیمتصم  ینهدر زم  یهوش مصنوع  یدستاوردها  یشترب  ع در واق
  ک یمتخصص در    یک  یتوانند به جایرسند که م یم   یبرگاز خ  ی که به سطح   ی هوش مصنوع  یهابه آن نوع از برنامه  یگرشوند. به عبارت دیم

 شود. یخبره گفته م یهایستمس ندکن  یریگیم خاص تصم ینهزم
 .شده است ی عملکرد آنها طراح یخبره و چگونگ هاییستم س یریگو نحوه شکل یمبا مفاه یاندانشجو ییدرس با هدف آشنا این

 سرفصل درس: 

 خبره  یهاستم ی سعریف ت .1

 خبره  یهاستم یس یهایژگیو ساختار و  .2

 خبره  یهاستم یسویژه  یهازبان .3

 خبره  یهاستمیسپیاده سازی  .4

 خبره  یهاستم ی سچگونگی تشکیل پایگاه دانش در  .5

 خبره مبتنی بر قوانین یهاستم یس .6

 Farmeخبره مبتنی بر  یهاستم یس .7

 خبره  یهاستم ی ساستدالل در  یهاک ی تکن .8

 خبره نادقیق  یهاستم یس .9

 خبره  یهاستم یسچرخه عملی  .10

 خبره  یهاستمیستحلیل  .11

 خبره  یهاستم یسر د هاخواسته تعیین  .12
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 یادگیری اتوماتیک دانش  یهاروش .13

 خبره  یهاستم یساعتبارسنجی دانش در  .14

 خبره  یهاستم یسمعرفی نرم افزارهای کاربردی مرتبط با  .15

 خبره  یهاستم یسدر حوزه موضوعات نوین  .16

 : یابیارزشروش 

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یبع اصلمن

1. Durkin, J. (1994). Expert Systems: Design and Development. New York: Macmillan Coll 

Div. 

 : یمنابع فرع 

1. Jackson, P. (1999). Introduction to Expert Systems. 3rd ed. Addison Wesley. 

2. Giarratano, J., & Riley, G. (2005). Expert Systems: Principles and Programming. 3rd  ed. 

Boston: PWS Publishing Company. 
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 288کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گیری های پشتیبانی تصمیمیستمس

 : یسیام درس به انگلن

Decision Support Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای دوره از دانشجو انتظار مید

 داشته باشد.  یانهبا کمک را یسازمان یهایریگیماز تصم یحیدرک صح  .1
 را فرا گرفته باشد. یریگیمتصم یبانیپشت  هاییستم س یهاو مدل مفاهیم .2
 آشنا شود.  یریگیمتصم فرایندکمک به  یبرا یایانهرا یهایانواع مدلساز با .3
 . یدنما یرا طراح یریگیمتصم یبانیپشت  یستمس یک بتواند .4
 . یدپروژه فناورانه مستقر نما یکرا در قالب  یریگیمتصم یبانیپشت  یستمس یک بتواند .5
 .ها آگاه شودبه سازمان یاریو نقش آنها در  یشرفتههوشمند پ  هاییستم س از .6

 شرح درس: 

درس    یندر ا  یانشده است. دانشجو  یطراح  یریگیمتصم  یبانیپشت   هاییستمس   یریو بکارگ  یریتمهارت در توسعه، مد  یجاددرس با هدف ا  ینا
کند  یم  یاری  یم و متخصصان را در اخذ تصم  یرانکه مد  یلیتحل  یهااطالعات و مدل  یبر فناور  یمبتن  یستمس  یک، توسعه و استقرار  یبا طراح
  ی پست  یاو    یریتی)پست مد  ردکه قرار دا  یمند خواهد بود که فرد در پستدسو  ی زمان  یریگیمتصم  یبانیپشت   هاییستمشوند. استفاده از سیآشنا م

اطالعات    ی و فناور یانهها توسط رایریگیمدر تصم  یاریمند به  کسب کرده است و عالقه  کامالا خود را    یاحرفه  یهازمان( مهارتدر سا  ی تخصص
 . باشد

 سرفصل درس: 

 یریت در مد یریگیمصمت .1
 یریتیمد یماتمدانش در اخذ تصها، اطالعات و داده نقش .2
 هاداده  یمدلساز هایروش .3
 یکاو داده  .4

 از آن  یایانه را یهایبانیو پشت یریگتصمیم .5
 یمتصم یبانیپشت یستمس یکدانش و نقش آن در  مدیریت .6
 هاو مدل هابچارچو یم،: مفاهیمتصم یبانیپشت هایسیستم  .7
 یمتصم یبانیپشت یستمس یک یمفهوم  طراحی .8
 یمتصم یبانیپشت یستمس  یک یسازیهو شب مدلسازی .9

 یمتصم یبانیپشت یستمس یکدر  ءمحوریش یهاتکنولوژی  .10
 یمتصم یبانیپشت  یستمس یک یابیو ارز استقرار .11
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 یرانمد یبرا یمتصم یداشبوردها طراحی .12
 ی المللینب یمتصم یبانیپشت هایسیستم  .13
 ی گروه یمتصم یبانیپشت سیستم .14
 یشرفته هوشمند پ هایسیستم  .15
 ینترنتبر ا یمبتنمند هوش هایسیستم  .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2005). Decision Support Systems and Intelligent 

Systems. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

2. Sauter, V. L. (2014). Decision Support Systems for Business Intelligence. 2nd  ed. John Wiley 

& Sons. 

 : یمنابع فرع 

1. Mora, M., Forgionne, G., & Gupta, J. (2003). Decision Making Support Systems: 

Achievements, Trends and Challenges for the New Decade. Idea Group Publishing. 
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 289کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های اطالعات مدیریت یستمس

 : یسیام درس به انگلن

Management Information Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: ساعت عداد ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انتظار میر انتهای دوره از دانشجو د

 در سازمان داشته باشد. یریتیاطالعات مد هاییستم س یاز کاربردها یحیرک صح د .1
 . یدنما یرا انتخاب و طراح یمناسب یریتیاطالعات مد هاییستم سازمان س یک یریتیمد یازهایرفع ن یبرا بتواند .2
 . داشته باشد ییزمان آشناسا در یریتیاطالعات مد هاییستم توسعه س یهامدل با .3
 ید. نما  یابیارز یصورت مناسبه سازمان ب یراهبرد یهااهداف و برنامه یشبردرا در پ یریتیاطالعات مد هاییستم س سهم .4

 شرح درس: 

شده است.    یها در عصر اطالعات طراحسازمان   یریتمد  یالزم برا  یی انداز و تواناکسب چشم   یبرا  یاندانشجو  یدرس با هدف توانمندساز   ینا
از چرخه    یاو در هر دوره   یدر هر سازمان ینکهاما ا   یستن  یدهپوش  یآن بر کس   یراهبرد  یهااطالعات بر سازمان و اهداف و برنامه  یفناور  یرتأث
انواع آن و    و همه جانبه  یقمستلزم شناخت دق  یردمورد استفاده قرار گ  یریتیاطالعات مد  هاییستمکدام دسته از انواع متنوع س  سازمان  یاتح
 . ددرس بدان پرداخته خواهد ش ینباشد که در ایاز آن م یکهر یهایژگیو 

 سرفصل درس: 

 اطالعات مدیریت یهاستم ی سهداف پیاده سازی ا .1

 اطالعاتی  یهاستم یسبنیادهای سازمانی و فنی  .2

 اطالعات مدیریتی در سازمان  یهاستم یسانواع  .3

 راهبردی سازمان یامهنابراطالعات مدیریتی در تحقق  یهاستمیسنقش  .4

 اطالعات مدیریتی  یهاستم یسراهبردی سازمان در انتخاب انواع  یهابرنامهنقش  .5

 اطالعات مدیریتی  یهاستمیسنقش بازیگران در توسعه  .6

 اطالعات مدیریتی یهاستم یسایجاد  یهاروش .7

 یتیاطالعات مدیر یهاستم یسو متدهای توسعه  هاک ی تکن .8

 اطالعات مدیریتی  یهاستمیسر استقرا یهاپروژه مدیریت  .9

 ایرانی یهاسازماناطالعات مدیریتی در  یهاستمیسبررسی چند نمونه از  .10

 اطالعات مدیریتی یهاستم یسمباحث نوین در طراحی  .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

1. Oz, E. (2009). Management Information Systems. 6th ed. Cengage Learning. 

2. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2012). Management Information Systems: Managing the 

Digital Firm. 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Rainer, R. K., Turban, E., & Potter, R. E. (2009). Introduction to Information Systems: 

Enabling and Transforming Business. 2nd ed. John Wiley & Sons. 
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 290کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ولت الکترونیک د

 : یسیام درس به انگلن

E-Government 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای دوره از دانشجو انتظار مید

 . یدنما یماز دولت در عصر اطالعات ترس یحی انداز صح شم چ .1
 اداره دولت در عصر اطالعات با دوره گذشته را درک کند. یانم هایتفاوت .2
 داشته باشد. ییناموجود در آن آش یکردهایو رو  یکمفهوم دولت الکترون با .3
 کند. یراهبرد یزیربرنامه یکسامانه دولت الکترون یکاستقرار  یبرا بتواند .4
 را فهم و ادراک کند. یکدولت الکترون یرامونپ یریتیمسائل مد بتواند .5
 .یدو استقرار آن استفاده نما یلرا بشناسد تا در تحل یکدولت الکترون یستمس یک یاتح  خهچر .6

 ید. خود آن را لحاظ نما هاییلداشته و در تحل ی( آگاهیاجتماع یهانسل شبکه) 2 کیالکتروندولت  از .7

 شرح درس: 

  یل تسه  یرا برا  یکالکترون  یاند و دخالت ابزارهایرفته پذ  یادیاطالعات اثر ز  یاز فناور  ی اجتماع  یهابخش  یرهمانند سا  یزمدرن ن  یهاولتد
تر به ارباب رجوع در  مناسب  یدهخدمت  یعصر اطالعات برا  یننو  یابزارها  یریبکارگ  ،کیدانند. دولت الکترونیخود الزم م  یبرا  یامور دولت

 یک و استقرار    یحوزه، طراح  ینا  یمتالش دارد عالوه بر ارائه مفاه  یبردکار  یکردیبا رو   یکباشد. درس دولت الکترونیم  یعموم  مورحوزه ا
 . آموزش دهد یزرا ن یاتیعمل یستمس

 سرفصل درس: 

 ر اطالعات ولت در عصد .1
 یکموجود به دولت الکترون یکردهایرو  .2
 یک استقرار دولت الکترون یبرا یراهبرد  یزیربرنامه .3
 یعموم یهابر داده  مدیریت .4
 یکدولت الکترون یریتیمد مسائل .5

 یک دولت الکترون یاتچرخه ح بررسی .6
 یکدولت الکترون یستمیس تحلیل .7
 یک دولت الکترون یستمس یک طراحی .8
 یک رونالکت دولت یستمس یک استقرار .9

 یکدولت الکترون یاز ابزارها یرپذیرتأث میعمو یهاحوزه  .10
 یکآن بر دولت الکترون یرگذاریو تأث  2وب  .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. 

SAGE. 

2. Sandoval, Rodrigo et. al. (2017). Bulding Digital Goverment Strategies: Principle and 

Practice. Springer. 

 : یمنابع فرع 

 . تهران: نشر ترمه. دولت الکترونیک: بازآفرینی دولت در عصر اطالعات(. 1384یضی، کامران، و مقدسی، علیرضا )ف .1

2. Klischewski, R. (2006). Ontologies for e-document management in public administration. 

Business Process Management Journal, 12 (1), 34-47. 

  



410 

 291کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 قوق فناوری اطالعاتح

 : یسیام درس به انگلن

Information Technology Law 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای دوره از دانشجو انتظار مید

 اطالعات و ارتباطات داشته باشد.  یدر حوزه فناور یمعنو یتاز مالک یرک درستد .1
 . یدنما یبررس یرانا ینن را در قوانآشنا شود و نقاط قوت و ضعف آ یمعنو یتاز مالک یتحما ینقوان با .2
 اطالعات آشنا شود.  یدر حوزه فناور یحقوق  یانعقاد قراردادها یهاو تفاوت یزاتتما با .3
 . یاموزدب یراندر ارا آن  یسازیاتیعمل یمحتلف آشنا شود و راهکارها یدر کشورها یکیصورت الکترونه قرارداد ب یمنحوه تنظ با .4
 تبادل داده آشنا شود. یو فضا ینترنتمرتبط با ا یحقوق یهامسائل و چالش با .5
 یاموزد. را ب یکدر خصوص انجام تجارت الکترون یحقوق یاساس مسائل .6

 .کند یدااطالعات پ یمقررات در حوزه فناور یمبا تنظ یاجمال آشنایی .7

 شرح درس: 

و    یل نظر احاطه کرده است. گستردگجارت و تبادگرفته تا ت  یلو تحص   یحها از تفرجنبه   ی را در تمام  یبشر کنون  یاطالعات زندگ   یناورف
گونه  ینا  یاثرگذار به  چارچوب  یستاحوزه  اگر  حقوقکه  مدون  مقررات  و  تدو   یبرا  یها  آس  ینآن  نشود  مراعات  گاه    یجد  هاییبو  و 
 یحوزه فناور یو قانون یحقوق یهایژگیو و  یطمسائل، با شرا یندرس با توجه به ا  یندر ا یانبه جامعه وارد خواهد شد. دانشجو یریناپذجبران 

 .یرنددرنظر بگ یزبخش را ن ینا یحقوق یهاچارچوب ی، اجتماع یهایهساخت نظر یاو  هایریت اطالعات آشنا خواهند شد تا در اعمال مد

 سرفصل درس: 

 یمعنو یتاطالعات و مالک یناورف .1
 اطالعات  یدر فناور یترا یمرتبط با کپ قوانین .2
 یتجار یهانثبت پتنت و نشا قانون .3
 اطالعات یحوزه فناور یحقوق قراردادهای .4
 آن هاییب و آس یکیالکترون قراردادهای .5
 یکت الکتروندر تجار یحقوق مسائل .6
 اطالعات یانجر یاز آزاد یتاز داده و حما حفاظت .7
 ینترنت مرتبط با ا یحقوق مسائل .8
 اطالعات و ارتباطات  یم مقررات در فناوریتنظ یهاشیوه  .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Lloyd, I. (2011). Information Technology Law. 6th ed. Oxford University Press. 

2. Bainbridge, D. I. (2008). Introduction to Information Technology Law. 6th ed. Pearson 

Education Limited. 

 . تهران: انتشارات امیر کبیر فضای مجازی یهااستیس، جرائم، قوانین و هابیآسرویکرد فضای مجازی به ( 1390عاملی، سعیدرضا ) .3

 : یمنابع فرع 

1. Rowland, D., Kohl, U. & Charlesworth, A. (2011). Information Technology Law. 4th ed. 

Routledge. 
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 292کد درس: 

 السالمه یعلادق امام ص دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های اطالعات بازاریابی یستمس

 : یسیام درس به انگلن

Marketing Information Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینمه
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای دوره از دانشجو انتظار مید

 . یدرا درک نما یابیاطالعات بازار یکاستراتژنقش و ارزش  یت،اهم .1
 را بشناسد.  یابیو کنترل بازار یزیرطرح یریت،مد یبرا ی اطالعات یازهایو به دست آوردن ن ییشناسا نحوه .2
 . یدرا درک نما یابیاطالعات بازار یستمس یکدر  یابیبازار هوش .3
 . ستفاده قرار دهدو مورد ابشناسد   یابیاطالعات بازار یستمس یکبازار را در  یقاتتحق اجزاء .4

 شرح درس: 

ع اطالعات  یو توز  ی ابی، ارزلی، تحلیبند، طبقهیآورجمع   یها براهیزات و رو ی، تجهدساختار مشتمل بر افرا  یکبه عنوان    ی ابیاطالعات بازارستم  یس
 .ف شده استیتعر یابیرندگان بازاریگمیاز تصمیق و مورد نی بهنگام دق

 سرفصل درس: 

 مورد استفاده در حوزه کسب و کار یاطالعات هاییستم س از یاتیلک .1
 یابی اطالعات بازار هاییستم س ساختار .2
 یابی اطالعات بازار یستمس یهامدل .3
 یابی اطالعات بازار یسازیره ثبت و ذخ ی،وردآگر هایروش .4
 یابی اطالعات بازار هاییستم و س یابیبازار هوش .5
 ن در آ یابیبازار هاییستمبازار و نقش س تحقیقات .6
 یابی اطالعات بازار هاییستم ها بر سآن یرگذاریظهور و تأثنو یهاتکنولوژی  .7
 یابی اطالعات بازار هاییستم و س یانارتباط با مشتر یریتمد ارتباط .8
 ی المللینو ب یمل  یابیاطالعات بازار هایسیستم  .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل
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1. Marshall, K. P. (1996). Marketing Information Systems: Creating Competitive Advantage 

in the Information Age. Boston, MA: Boyd & Fraser Publishing Company. 

 : یمنابع فرع 

1. Tsiakis, T. (Ed.). (2015). Trends and Innovations in Marketing Information Systems. IGI 

Global. 
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 293 کد درس:

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریزی منابع سازمانی رنامهب

 : یسیام درس به انگلن

Enterprise Resource Planning 

 واحد  2: دواح تعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انشجو انتظار میوره از دانتهای در د

 . یدنما یداکامل پ ییآشنا یمنابع سازمان یزیرا مفهوم برنامهب .1
 را بشناسد.  یمنابع سازمان  یزیربرنامه یاتح  چرخه .2
 را داشته باشد. یمنابع سازمان یزیربرنامه یستمس یکو استقرار  یطراح توانایی .3
امور    یابی،مختلف سازمان )فروش و بازار  یهاحوزه   هایفرایند ها و  داده   یاناط م ارتب  یبرا  یسازمان  یکپارچه  یستمس   یکاز    یحیصح   درک .4

 . ( داشته باشدیو منابع انسان   یدتول ی،مال

 شرح درس: 

است شامل    یرگذارمختلف سازمان را که بر بهبود عملکرد آن تأث  هاییتاز فعال  یعی وس  یفاست که ط  ی( مفهوم ERP)  ی منابع سازمان  یزیررنامهب
. یدنما یریتمد یقمنظم و دق یوسته،صورت په ب یاطالعات یاقالب سامانه سازمان را در یک  هایفرایندها و تالش دارد تمام داده  ERP شود.یم
برنامه  ی تالش دارد با معرف  درس  ینا .  د یارائه نما  یسازمان  هایفرایندها و  را در استفاده از داده  یکپارچگیمفهوم    ی، منابع سازمان   یزیرمفهوم 

  وه قرار خواهند داد و نح   ی مختلف آن را مورد بررس  یها، ماژولERPسامانه   یک  ی، کارکردها و اجزایفبا تعار  ی اجمال  ییپس از آشنا  یاندانشجو
 . یدا را آموزش خواهند دهآن یانارتباط م یها و برقرارآن یجادا

 سرفصل درس: 

 (ERP)  ینمنابع سازما  یزیربرنامه یبا مفهوم و کارکردها ییشناآ .1
 ( ERP) یمنابع سازمان  یزیربرنامه یاتح  چرخه .2
 ( ERP) یمنابع سازمان  یزیربرنامه یبرا هافرایندمجدد  مهندسی .3
 (ERP) یمنابع سازمان  یزیربرنامه هاییستم و استقرار س یطراح یزی،ربرنامه .4
 ( ERP) ی منابع سازمان یزیربرنامه هاییستمدر س یابیو بازار فروش .5
 (ERP)  یمنابع سازمان یزیربرنامه هاییستمدر س ی ر مالو امو حسابداری .6
 ( ERP) ی منابع سازمان یزیربرنامه هاییستم مواد در س یریتو مد تولید .7

 (ERP)  یمنابع سازمان یزیربرنامه هاییستمدر س یانسان  منابع  .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یبع اصلمنا
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 : یمنابع فرع 
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 294کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یام درس به فارسن

 جارت الکترونیک ت

 : یسیام درس به انگلن

E-Commerce 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: دانشجو انتظار میر انتهای دوره از د

 آشنا شود.  یکتجارت الکترون یما مفاهب .1
 بشناسد.  را کامالا یکانجام تجارت الکترون هایمدل .2
 باشد. یدهوزش درا آم  یاجتماع یهااز جمله تجارت در شبکه  یک،تجارت الکترون یننو هایروش .3
 .مداخله دولت در آن آشنا شود یهابا روشو  یابداطالع  یکت در توسعه و گسترش تجارت الکترونلدو  یلبدینقش ب  از .4

 شرح درس: 

  یک، با تجارت الکترون  ییتجارت باشد. آشنا  یدانتاز میکهقرار است    ییچنان شتاب گرفته است که گو  یکتجارت الکترون  یهنگ حرکت به سوآ
  یم درس تالش دارد مفاه ینرا دارد الزم است. ا یجیتالد یبر هرکس که قصد ورود به فضا ییانجام آن همانند سواد ابتدا یهاها و روشمدل

 . یدعرصه را بازگو نما ینالزامات ورود به ا یو برخ الکترونیکحوزه تجارت 

 سرفصل درس: 

 هاو مدل یخچهتار یم،: مفاهیکجارت الکترونت .1
 یکو توسعه تجارت الکترون یجادا یبرا یفن بسترهای .2
 و...(   B2B,B2C) یکتجارت الکترون یهامدل .3
 یک در تجارت الکترون یتو امن ریسک .4
 یک پرداخت الکترون هایسیستم  .5
 یلدر بستر موبا یکالکترون تجارت .6
 یاجتماع یهادر بستر شبکه  یکالکترون تجارت .7
 یکفروش خدمات در تجارت الکترون یهاشیوه  .8
 یکتوسعه تجارت الکترون دولت در نقش .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
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 : یبع اصلمن
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 295کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست و مدیریت  پیوسته معارف اسالمی ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ارگاه مسائل فناوری اطالعات ک

 : یسیام درس به انگلن

Information Technology Issues 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یلعم

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای دوره از دانشجو انتظار مید

قرار    یکارگاه  یمورد کنکاش و بررس  ی عمل  یطدر مح   شودیم  یدهناماطالعات    یفناور  یقاداره سازمان از طر  ینچه که به عنوان ابزارهاآ .1
 داده باشد.

 ید. آن راهکار ارائه نما یو برا ییناطالعات را تب یحوزه فناور ی مسائل سازمان ی،نظر یاستفاده از ابزار با .2

 شرح درس: 

و ارائه  یینخود در شناخت، تب  ینظر یهاانند از داشته بتو یدکردند با یدا پ ییاطالعات آشنا یحوزه فناور ینظر یمبا مفاه یانوج س از آنکه دانشپ
و    یمورد کاو   یمگردد. بخش اول، مفاهیدرس در دو بخش ارائه م  ین اطالعات در سازمان استفاده کنند. ا  یمسائل مرتبط با فناور  یبرا  راهکار
 . هاآن ی به مسائل و بررس است و بخش دوم، ورود یشناسمسأله

 سرفصل درس: 

 اطالعات در سازمان  یمسائل فناور یموردمطالعه  یشناسوشر .1
 اطالعات هاییمسائل سازمان در مواجهه با فناور بررسی .2
 یریتیمد یهایریگیماطالعات در تصم یمسائل فناور بررسی .3
 ی سازمان یهاو پردازش داده  ینگهدار  ی،آوراطالعات در بخش جمع  یمسائل فناور بررسی .4
 یافزارو سخت یافزاربخش نرماطالعات در  یمسائل فناور بررسی .5

 سازمان یراهبرد یهااطالعات در مواجهه با برنامه یمسائل فناور یبررس .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
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 296کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یستم اطالعات منابع انسانیس

 : یسیام درس به انگلن

Human Resource Information System 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 وع درس:ن

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انتهای دوره از دانشجو انتظار میر د

 داشته باشد.  ییآشنا یمنابع انسان یاتاطالع هاییستم و اقسام س یما مفاهب .1
 استفاده کند. ی اطالعات منابع انسان یستمسازمان از س یمنابع انسان  یزیربرنامه یسازمان، برا یراهبرد یهاهمراستا با برنامه بتواند .2
 . یدنما یشنهادپ یاطالعات منابع انسان  یستمس یبرا یمناسب یسازمان، طراحدر  یخلق ارزش راهبرد برای .3
 . یدکرده و مستقر نما یطراح  یحوزه منابع انسان یازهایمتناسب با ن ی اطالعات منابع انسان یستمس یک واندبت .4
 . یداستفاده نما ی ارائه خدمات مناسب به سازمان در حوزه منابع انسان یبرا  یاطالعات منابع انسان یستماز س بتواند .5
 .داشته باشد ییاآشن ی اطالعات منابع انسان یستمس یموجود و آت یروندها با .6

 شرح درس: 

منابع   یریتنقش در مد یندارد. ا یحو توض یینبه تب یازن  ینانهبصورت واقع ه سازمان نه در شعار بلکه ب یریتاطالعات در مد یفناور یقش راهبردن
بتواند   یدبا ی مند به مباحث منابع انسانعالقه  یشود. دانشجو یینتب یدبا یزن  یاتیو عمل ی( در سطح راهبردی منابع انسان یریتسازمان )و از جمله مد

  ید . او بایردو ... بهره بگ ی د، ارتباطات سازمانعملکر  یابی آموزش کارکنان، ارز ینش،مختلف از جمله: استخدام، گز یهااطالعات در حوزه یاز فناور
به عنوان   یانسان   بع اطالعات منا  یستمدانشجو به س  کندیدرس کمک م ینآشنا باشد. ا  ی اطالعات منابع انسان  هاییستمس  ی موجود و آت  یبا روندها

 . یابدتسلط  ی منابع انسان یریتدر مد یاهداف سازمان یشبرددر پ یابزار ضرور یک

 درس:  سرفصل

 ی اطالعات منابع انسان یستمبا س ییآشنا یبرا ینظر یمفاهم .1
 ی منابع سازمان یکپارچه یزیربرنامه هایسیستم  .2
 ی اطالعات منابع انسان یستمس یقاستعدادها از طر مدیریت .3
 ی منابع انسان یدر آموزش و ارتقا ی اطالعات منابع انسان یستمس نقش .4

 نشدا یریتو مد یاطالعات منابع انسان  سیستم .5
 ی اطالعات منابع انسان هاییستم از س یدیبه عنوان بخش جد یاجتماع یهاشبکه  .6
 ی اطالعات منابع انسان  یستمس یک طراحی .7
 ی عات منابع انسان اطال یستمس یک استقرار .8
 ی اطالعات منابع انسان یستمس یموجود و آت روندهای .9
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 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 297کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی مدیریت فناوری اطالعات» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یستم اطالعات مالی و حسابداری س

 : یسیام درس به انگلن

Financial and Accounting Information System 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یلعم

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای دوره از دانشجو انتظار مید

 .کند ایدکامل پ ییآشنا یو مال  یدر حوزه حسابدار یاطالعات هاییستم ز کاربرد سا .1
 . را بشناسد یحسابدار یا یاطالعات مال  یستمس  یک اجزای .2
 .را مورد استفاده قرار دهد ی اطالعات مال یستمس یکاز  ی واقع ییهانمونه بتواند .3
 د.آشنا شو یاطالعات هاییستم اطالعات در س یتمقوله امن با .4

 شرح درس: 

  ید . دانشجو بایردگیمورد استفاده قرار م ی امور مال یا و  یه در حوزه حسابداراست ک ی اطالعات هاییستم دانشجو با س ییدرس به دنبال آشنا ینا
  واند آشنا شده و بت  یاطالعات مال  هاییستم عملکرد س  یوهکند، با ساختار، ارکان و شیم  یداپ  هایستم س   ینکه نسبت به ا  یبتواند عالوه بر شناخت

 .ور داشته باشدبهره و  یحاستفاده صح  یسازمان  یامور مال یشبرداز آنها جهت پ

 سرفصل درس: 

 تعامل با آن  یو چگونگ یستیاطالعات: چ هاییستم س .1
 (TPSاطالعات ) هاییستم پردازش در س  فرایند بررسی .2
 یاطالعات یستمس یقاز طر یمال مستندسازی .3
 ی ایانهرا  یحسابدار هایسیستم  .4
 هاینه ثبت درآمدها و هز یتراکنش برا یهاچرخه  .5

 ید در تول یاراطالعات حسابد سیستم .6
 هاگزارش  یریتمد هاییستمو س یمال هایگزارش .7
 ی اطالعات مال  یهابانک  یریتمد هاییستم س .8
 ( ERP) ی منابع سازمان یزیربرنامه هایسیستم  .9

 یکتجارت الکترون هاییستم س یمباحث مال .10
 ی مال هاییستم س یاتچرخه ح مدیریت .11
 ی اطالعات مال هاییستم در س امنیت .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیشرزا

 ✓ ✓  
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 298کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 فضای مجازی رهنگ، جامعه و ف

 : یسیام درس به انگلن

Culture, society and Syberspace 

 واحد  2: واحدداد تع

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: نتهای دوره از دانشجو انتظار میر اد

 تفاوتهای آن با فرهنگ غیر مجازی را بشناسد.فرهنگ مجازی و  .1

 نوین بر فرهنگ و جامعه آشنا گردد. یهارسانهبا تأثیرات  .2

 جامعه اطالعاتی و مختصات آن را فهم کند. .3

 علمی تحقیق در عرصه فرهنگ جوامع اطالعاتی آشنا گردد. یهاروشبا  .4

 ید.اسالمی مناسب در عصر دیجیتال را شناخته و توصیف نما سبک زندگی .5

 مباحث اخالقی و احکام اسالمی مرتبط با روابط اجتماعی در فضای مجازی را بداند.  .6

 شرح درس: 

و تأثیرات آن بر ارکان مختلف زندگی بشر سبب شده است تغییرات بنیادینی در روابط اجتماعی، هویت فرهنگی  ظ و  هور فناوری اطالعات 
را به سبک زندگی جدیدی رهنمون کرده است.   هاانساننگ و هویت مجازی شده و  فرهنگ جامعه ایجاد گردد. این تغییرات سبب بروز فره 
تا عالوه بر بازنمایی این تغییرات، روش مطالعه و تحقیق در این حوزه را نیز   کوشدیماین درس، با عنوان فرهنگ، جامعه و فضای مجازی،  

جدی این تغییرات به یاری جامعه بشتابد   یهاچالشدر عبور از    تواندیمهمچنین، دانشجوی این درس باید با مبانی اسالمی که  آموزش دهد.  
 . کندیمرا آشنا گردد. ماهیت این درس، عالوه بر صبغه آموزشی، تدبر، تحقیق و پژوهش دانشجو را نیز طلب 

 سرفصل درس: 

 وری اطالعاتختالالت فرهنگی حاصل از توسعه فناا .1

 جامعه اطالعاتی: چیستی و سیر تحول .2

 اطالعاتی بازتعریف فرهنگ در جوامع  .3

 فرهنگ عمومی عصر دیجیتال .4

 فرهنگ مجازی .5

 هویت مجازی .6

 تحلیل جامعه شناختی مطالعات فرهنگ مجازی .7

 روش شناسی مطالعات فرهنگی در فضای مجازی .8

 جامعه شناختی در فضای مجازیروش شناسی مطالعات  .9

 نوین و شیوه فرهنگ سازی آنها یهارسانه .10

 یسبک زندگی اسالمی در مواجهه با فضای مجاز .11

 بازتعریف روابط اجتماعی در فضای مجازی  .12
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 احکام اسالمی روابط اجتماعی در فضای مجازی .13

 در فضای مجازی یاحرفه اخالق  .14

 همگرایی اینترنت و نقش آن در تغییرات فرهنگی .15

 اجتماعیهمگرایی اینترنت و نقش آن در تغییرات  .16

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 ، ترجمه حسین حسنی و مسعود کوثری. تهران: جامعه شناسان. سایبری یهافرهنگ درآمدی بر (، 1389ل، دیوید )ب .1

 رجمه عبداالحد علیقلیان. تهران: طرح نو. ت عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ،(،  1389کاستلز، مانوئل ) .2

، ترجمه سعید رضا عاملی. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا  نوین و فرهنگ مجازی یهارسانهدرآمدی بر (، 1394نایار، پرامود ) .3
 و سیمای جمهوری اسالمی ایران. 

 : یمنابع فرع 

 ، ترجمه مرضیه وحدانی. تهران: نشر ساقی. جدید یهاسانه رفرهنگ دیجیتال: درک (، 1392ارتین، رویستون؛ کریبر، گلن )م .1

 ، ترجمه حسین حسنی. تهران: سوره مهر. اجتماعی یهارسانه فرهنگ اتصال: تاریخ انتقادی (، 1396فن داک، یوزه ) .2

 . تهران: وزات امور خارجه.علیقلیان، ترجمه احد آینده تکونولوژی(، 1382بل، دانیل ) .3
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 299کد درس: 

 السالمه یعلمام صادق ا دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 کمرانی فضای مجازی ح

 : یسیام درس به انگلن

Internet Governance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میر انتهای د

 اند. نحوه ایجاد و توسعه اینترنت را بد .1

 اینترنتی آشنا شود.  یهاشبکه با اجزای اصلی و همچنین، زیر ساختهای  .2

 بازیگران اصلی ملی و بین المللی را به خوبی بشناسد. .3

 اعمال مقررات و قانونگذاری در فضای مجازی را آموزش ببیند. یهاروش .4

 شرح درس: 

کلیه شئون زندگی بشر را درنوردیده است. درس حکمرانی فضای  هایفناور  و اکنون این گذردیممرتبط با اینترت  یهایفناورند دهه از ظهور چ
مجازی تالش دارد پس از آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی ایجاد اینترنت و فضای مجازی، سازوکارهای اعمال مقررات در فضای مجازی و  

 درت در توسعه و بکارگیری ابزارهای آن آشنا نماید.و اعمال ق همچنین، حکمرانان این عرصه را معرفی نماید و دانشجویان را با شیوه اداره 

 سرفصل درس: 

 اینترنتی یهاشبکه اریخچه اینترنت و توسعه ت .1

 اجزای اصلی شکل دهنده اینترنت .2

 اینترنت  یهارساخت یز .3

 درآمدی بر حکمرانی .4

 درآمدی بر تنظیم مقررات .5

 و نهادهای اصلی هدایت اینترنت در جهان هاسازمان .6

 اینترنتی یهاشبکهارت بر اعمال نظ یهاوه یش .7

 حکمرانی بر اینترنت  یهامدل .8

 روش مقررات گذاری در فضای مجازی .9

 اعمال مقررات بر تعیین نامهای اینترنتی  یهاوه یش .10

 امنیت فضای مجازی یهایمشخط  .11

 سایبری  جرائممقابله با  یهایمشخط  .12

 نوظهور در فضای مجازی و شیوه مواجهه با آن یهاجنبه  .13

 شی محتوایی در فضای مجازیخط م .14

 شهروندان، جامعه مدنی و نقش آنها در حکمرانی فضای مجازی  .15

 دولت و نقش آن در حکمرانی فضای مجازی  .16

 بخش خصوصی و بخش غیر دولتی و نقش آنها در حکمرانی فضای مجازی .17

 بین المللی و نقش آنها در حکمرانی فضای مجازی  یهاسازمان .18
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مرمست یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. kurbalijia, Jovan (2016) An Introduction To Internet Governance, 7th edition. 

DiploFoundation. 

2. Murray, Andrew D. (2007) The Regulation Of Cyerspace: Control In The Onlinr 

Environment, 4th edition. Routlede. 

3. Btgrave, Lee A; Bing, Jon (2009) Internet Governance Infrastructure And Institutions. 

Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Mueller, Milton (2002) Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of 

Cyberspace. MIT Press. 

2. Chadwick, Andrew; Howard, Philip N. (2009) Routledge Handbook of Internet Politics. 

Routledge. 
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 300کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «بسته »مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 و فضای مجازی  اقتصاد فناوری اطالعات

 : یسیانگلنام درس به 

Economic of Information Technology and Internet 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی لزاما
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای دوره از دانشجو انتظار می

 ی عمده میان اقتصاد سنتی و اقتصاد فناوری اطالعات را فهم نماید.هاتفاوت .1

 . با تأثیرات فناوری اطالعات و فضای مجازی بر مفاهیم اقتصادی آشنا شود .2

 اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی را بداند. ی تأمین مالی در هاوه یش .3

 با مفهوم پول و پول مجازی و دیجیتال آشنا شود. .4

 شرح درس: 

تغییرات شگرفی که فناوری اطالعات و فضای مجازی بر زندگی اجتماعی بشر داشته است، کلیه شئون زندگی وی را در برگرفته است. یکی از  
که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تحوالت بزرگی در آن صورت گرفته است، حوزه اقتصاد است. شناخت و درک مناسب از اقتصاد   ییهاحوزه 

آن را دریابد. این   کامالا اطالعات و فضای مجازی و تحوالت آن از جمله مباحث ضروری است که دانشجو و محقق این حوزه باید عصر فناوری 
 درک و شناختی را برای دانشجویان حاصل نماید.  درس تالش دارد چنین

 سرفصل درس: 

 تعریف اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی .1

 اقتصاد سنتی و اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازیی بنیادین هاتفاوت .2

 نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی  .3

 عات و فضای مجازیبازیگران کلیدی در اقتصاد فناوری اطال .4

 مفهوم اشتغال و بیکاری در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی .5

 تصاد فناوری اطالعات و فضای مجازیمالیات و سیاستهای مالیاتی متناسب با اق .6

 پول و تعریف آن در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی  .7

 ارزهای مجازی و دیجیتال و انواع آن  .8

 بر اقتصادهای ملی و فراملی تأثیر ارزهای دیجیتال  .9

 قیمت گذاری محصوالت و خدمات در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی .10

 ی اقتصادی فناوری اطالعات و فضای مجازیهاروژهپی تأمین مالی در هاوه یش .11

 ی مالی اقتصادهای ملی و فراملی هاتیشفافتأثیر اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی در  .12

 ( Big Dataها )داده میا و عظهاقتصاد داده  .13

 یمجاز یاطالعات و فضا یدر اقتصاد فناور یو اقتصاد اشتراک یو کاربرد اقتصاد مشارکت مفهوم .14
 شبکه  اقتصاد .15
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Easley, David; Kleinberg, Jon (2010) Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a 

Highly Connected World. Cambridge University Press 

2. Halaburda, Hanna; Sarvary, Miklos (2016) Beyond Bitcoin: the Economics of Digital 

Currencies.Palgrave Macmillan 

3.  Boccia, Francesco; Lenardi, Robert (2016) The challenge of the Digital Economy: Markets, 

Taxation And Appropriate Economic Models. Palgrave Macmillan. 

 : یمنابع فرع 

1. Cerf, Vint (2015) Internent Economics: Understanding Digital and New Media Markets. 

Luiss University Press 

2. Enva, Liran; Levin, Jonathan. (2014) Economics in the age of Big Data.Science, 346. 
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 301کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «و فضای مجازی »مدیریت فناوری اطالعات هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی مجاز یفضا یها هینظر

 : یسینام درس به انگل

Theories of the New media 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود.  یجامعه اطالعات یهاهینظربا  .1
 را بشناسد. یاشبکه  جامعه .2
 و ساختار آنها را درک کند. یدانش جوامع  .3
 آشنا شود.  یمجاز یحوزه فضا یو روان شناخت یاسیس یهاهینظر با .4

 شرح درس: 

 نترنتیرا مشتمل بر ا  ی مجاز  یاگر فضا.  باشد یمآن حوزه    بانیپشت  یعلم   یهاهینظرور و توجه مناسب در  غ  ازمندین یهر حوزه علم  قیمطالعه دق
 یاتیدرس تالش دارد نظر نیخواهند داشت. ا  یادیگستره ز اندشده خصوص مطرح   نیکه در ا ییهاه ینظر م،یمرتبط با آن بدان نینو یهارسانهو 
 و مداقه قرار دهد.  یمطرح شده است را مورد بررس نینو یهارسانهو   یمجاز یمرتبط با فضا هک

 سرفصل درس: 

 ی جامعه اطالعات یهاهینظر  .1
o ی جامعه اطالعات یستیچ 
o آن تیاطالعات و ماه عصر 
o انقالب اطالعات  خچهیتار 
o یجامعه اطالعات ندهیآ ریتصو 
o و عصر اطالعات  یفراصنعت جامعه 
o ی اشبکه  جامعه 
o و بازار آن  اطالعات 
o یوکراسو دم اطالعات 

 یجوامع دانش .2
o یجوامع دانش یاقتصاد ساختار 
o یجوامع دانش یفرهنگ ساختار 

 یمجاز یفضا و  یمعنو تیمالک یهاهینظر .3

 یمجاز یمرتبط با فضا یاسیس یهاهینظر .4

 الملل نیروابط ب یاطالعات و تئور یقدرت، فناور .5

 یمجاز یفضا یروان شناخت یهاهینظر .6
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 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Webster, frank (2014) Theories of the Information Society. 4th edition. Routledge 

2. Barney, D. (2004) The Network Society. Cambridge: Polity Press. 

3. Castells, M. (2004) The Network Society: A Cross Cultural Perspective. London: Edward 

Elgar. 

4. Barak, Azy (2008) Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications. 

Cambridge University Press. 

5. McCarthy, Daniel R. (2015) Power, Information Technology, and International Relations 

Theory. Palgrave. 

 :یبع فرع من

1. Chadwick, Andrew; Howard, Philip N. (2009) Routledge Handbook of Internet Politics. 

Routledge. 
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 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری« ( 10

باشد، وجود و جانبه هر کشوری، به ویژه ایران اسالمی میهای توسعة همهترین پیشرانکه ساحت علم، فناوری و نوآوری از مهم  از آنجا
این بستة آموزشی درصدد آموزش  بنابراین رسد.  گذاری این عرصه الزم و ضروری به نظر میتربیت متخصصانی در حوزة مدیریت و سیاست

ها، و در  ها، چارچوبها، تجربّیات، نگرشفرایندها، ها، روشها، ابزارها و تکنیکها، نظامها، مدلها، نظریهتئوری و یاددهی اصول، مفاهیم، 
 باشد.گذاری حوزه علم، فناوری و نوآوری مییک کالم، بررسی علمی همه جانبه در حوزه مدیریت و سیاست

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 ی علم و فناور تیریبا مد ییآشنا 304

 - 32 2 دانش  تیریمد 305

 - 32 2  یو نوآور یفناور تیریمد یمبان 306

 - 32 2 ی نوآور استیس 307

 - 32 2 ی فناور یابیو ارز ینیبشیپ ،یزیربرنامه 308

 - 32 2 یفناور یسازیانتقال و بوم یالگوها 309

 - 32 2 ی علم و فناور یالمللنیو ب یمل یهاسازمان 310

 - 32 2 ی و فناور دهیا یاب یو بازار یسازیتجار 311

 - 32 2 یعلم و فناور اقتصاد 312

 - 32 2 ی علم و فناور یو حقوق ی فقه یمبان 313

 - 32 2 یعلم و فناور یمال تیریمد 314

 - 32 2 ن ینو یهای فناور ناریسم 315

 - 32 2 نرم ینوآور 316

 - 32 2 و توسعه قیتحق تیریمد 317

 - 32 2 ینوآور یمل یهانظام 318

 - 32 2 یعلم و فناور فلسفه 319

 - 32 2 در اسالم یو فناور علم 320

 - 32 2 ستیزطیاخالق، جامعه و مح  ،یفناور 321

 - 32 2 ی علم و فناور سنجش 322

 - 32 1 یعلم و فناور تیریدر مد مطالعه 323

 - 32 1 یعلم و فناور تیریدر مد پژوهش 324

  672 40 جمع 
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 304کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 آشنایی با مدیریت علم و فناوری 

 : یسینام درس به انگل

Introduction to Science and Technology 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میاین در انتهای 

 خاستگاه و تاریخچه مدیریت علم و فناوری آشنا شود.با  .1

 دست یافته باشد. گوناگون یهاو اثرات آن بر حوزه  یکنون یایدر دن یعلم و فناور یریتمدو مسائل موضوعات از  یکل یشناختبه  .2

 شرح درس: 

  ی ست شهروندان بر جایط زی، و بهبود شرایکراتکودم یگرومت کع ثروت و قدرت، حیها، توزبر فرهنگ، ارزش  یداردامنه رات یتأث یعلم و فناور
 یهر دوره دانشگاه  ی. بخش عمده محتواکنندیمو فناورانه در جامعه اثر    ی تحوالت علم  یریگلکز به نوبه خود بر نحوه شین عوامل نید. انگذاریم

گر ید یآورند و از سویوجود مه  رامون بیدر جهان پ یه علم و فناورکاست   یراتیسو ناظر به تأثیکو فناورانه از  یعلم یگذاراست یدر خصوص س
 د.یآید میپد یو نوآور یدر علم و فناور یو فرهنگ یاسی، سیاد، اقتصی، اجتماعیخیر عوامل تاریه تحت تأثکتوجه دارد  یبه تحوالت

  ی از دستاوردها   یریگه در آن با بهرهکاست    سیدالتأسیجدنسبتاً    یقلمرو تخصص  یک  ی،نوآور  یریتمد  ینو همچن  یعلم و فناور  یریتبا مد  آشنایی
ارائه    یالزم برا  یو تجرب  ینظر  ییتوانااز    تاشود  ی مدد گرفته من  یت متخصص ی، به منظور تربیو اجتماع  ی، انسانیستی، زیعیعلوم مختلف طب

 .برخوردار شوند یریتدر حوزه مد یراهبرد یهااه دگید

 سرفصل درس: 

 خاستگاه و تاریخچه علم و فناوری .1

 سیر تطور مدیریت علم و فناوری .2

 یت علم و فناوریریمد یاهیپام یف و مفاهیعارت .3

 مدیریت نوآوری  .4

 علمجامعه شناسی  .5

 ی توسعه علم و فناور فرایندها و ...( در ها، دانشگاهتک)دولت، شر ی عموم ینقش نهادها یبررس .6
 شاخص سازی در حوزه علم و فناوری .7

 فهم عمومی از علم  .8

 تخصص و مشارکت عمومی  .9

 علماقتصاد سیاسی  .10

 ی علم و فناور یهااست یس .11

 نوآوری یهااست یس .12
 و مدیریت علم و فناوری  داریتوسعه پا .13
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 مختلف )منتخب( یشورهاکدر  یعلم و فناور یهااستیها و سی استراتژ یبررس .14

 یشور در توسعه علم و فناورک یهاها و فرصتن چالشیترمهم یبررس .15

 از مجالت برتر حوزه علم و فناوری بررسی برخی تحقیقات منتخب در این حوزه .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . سروش  . تهران:یسخوشنو یاسر . ترجمهیبر مطالعات علم و تکنولوژ یامقدمه (.1392، سرجیو )یسموندو س .1

 یتدانشگاه ترب  تهران:   . یو نوآور  یعلم، فناور  یگذاریاستبر س  یامقدمه  (. 1393، سیدسروش )ینور  یقاضسیدسپهر، و    ی، نور  یقاض .2

 ، مرکز نشر آثار علمی. مدرس

 : یمنابع فرع 

1. Bessant, J., & Tidd, J. (2007). Innovation and Entrepreneurship. John Wiley & Sons. 

2. Allenby, B. R., & Sarewitz, D. (2011). The techno-human condition. MIT press. 

3. Hacking, I., & Hacking, J. (1999). The social construction of what?. Harvard university press. 

4. Following Journals 

a) Research Policy , 
b) Journal of Product Innovation Management, 

c) Research-Technology Management , 
d) Technovation, 
e) R&D Management , 
f) Industrial and Corporate Change, 
g) IEEE Transactions on Engineering Management, 
h) Journal of Technology Transfer, 
i) Technological Forecasting and Social Change, 
j) Journal of Engineering and Technology Management. 
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 305کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت دانش 

 : یسینام درس به انگل

Knowledgh Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای دوره از دانشجو انتظار می

 و آشکار و ... آشنا شده باشد. یدانش از جمله دانش، خلق و پروش دانش، دانش ضمن یریتن مدیادیم بنیو مفاه یفتعار اب .1
 آن بپردازد. یردانش را شناخته و به تفس یریتو مد یننو هاییفناور یانم رابطه .2
 د.ها را بشناسآن سازییاده جهت پ یازدانش در سازمان آشنا شده و ابزار مورد ن یریتمختلف مد یهافرایندها و مدل با .3
 کند. سازییاده دانش در سازمان را پ یریتمد یعمل یهایشناسروش بتواند .4
 . بداند  ی ها را به خوبآن یریدانش در سازمان آشنا شده و خلق و بکارگ یریتمد یهامنظومه با .5

 شرح درس: 

 یه سرما  ینسازمان است. ا  یاطالعات  یهسرما  یک  یابیو ارزش  یمتسه  یافتن،باز  یر،تسخ   یی،شناسا  یجامع برا  یکردرو   یکدانش ارتقاء    یریتدم
دانش   یریتمختلف دانش و مد یفات و تعاریلکان ابتدا با ین درس، دانشجویباشد. در ا هایهو رو  یمشها، اسناد، خط ممکن است، داده یاطالعات
با    یانشناسند. در ادامه دانشجویو استفاده از دانش در سازمان را م  یمختلف خلق، پرورش، بارورساز  یهاشوند و پس از آن روشیآشنا م

  یدانش و چگونگ  یریتثر در مدؤم  یهامنظومه  هاییژگیدانش در سازمان آشنا شده و و   یریتمد  یحصح   سازییاده پ  یبرا  یکاربرد  هاییستم س
 آموزند. یرا م هان ساختن آ یدارپد

 سرفصل درس: 

 دانش یریتمد یاتکل .1
o دانش در سازمان یریتمد یگاهاستگاه و جادانش، خ یریتمد ییو چرا یستیدانش، چ یریتبر مد ایمقدمه 
o متفاوت دانش  یهادانش، گونه چیستی 

 دانش  یریتمد فرایند .2
o  دانش در جامعه و سازمان  یریتمد هاییو فناور سازوکارها ها،زیرساخت 
o دانش در سازمان یریتو نظام مد فرایند 
o ی ها، موردپژوهسازمان یوردانش بر بهره یریتمد تأثیرات 
o دانش یریتاثرگذار بر مد هایمؤلفه 

 دانش در سازمان  یریتمد سازیپیاده  .3
o و  یجیتالد یها کتابخانه ی،مصنوع دانش: هوش یریتدر مد یننو هایی از فناور استفاده .. . 
o ها افراد و گروه یضمن ییو دانا یاتتجرب یو بارورساز حفظ 
o در جامعه و سازمان  یدانش جدد یدتول هایروش 
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 دانش یریتمد نظام .4
o سازنده دانش  یهاکشف دانش: نظام 
o یکی،دانش: و  یثبت و نگهدار یهامنظومه RSSو یمدل دلف  ی،، نقشه مفهوم  ... 
o دانش در سازمان  یع و توز یدانش: نظام سازمانده یگذاربه اشتراک  یهامنظومه 
o دانش در جامعه و سازمان  یریکارگنظام ب 

 ینده به آ نگاهی .5
o یننو یکردهایدانش در جامعه و سازمان، رو  یریتمد پژوهییندهدانش، آ پژوهیینده آ :IP  و   ... 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Becerra-Fernandez, I., Sabherwal, R., & Gonzalez, A. (2004). Knowledge Management: 

Challenges, Solutions, and Technologies. Prentice Hall. 

2. Awad, E. M., & Ghaziri, H. M. (2004). Knowledge Management. New Jersey, Upper Saddle 

River: Prentice-Hall. 

 : یمنابع فرع 

1. Choo, C. W. (1996). The Knowing Organization: How Organizations Use Information to 

Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. International Journal of 

Information Management, 16(5), 329-340. 

2. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage 

What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

3. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press. 

4. Rheingold, H. (2002). Smart Mobs: The New Social Revolution. Perseus Publishing. 

5. Kelly, K. (1994). Out of Control: The Rise of Neo-Biological Civilization. Addison-Wesley. 

6. Sterling, B. (1999). A Good Old-Fashioned Future. Bantam Spectra Books. 

7. Drucker, P. F., Garvin, D., Dorothy, L., Susan, S., & Brown, J. S. (1998). Harvard Business 

Review on Knowledge Management. Harvard Business School Press. 
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 306کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 فناوری و نوآوری مدیریت مبانی 

 : یسینام درس به انگل

Theoretical Basics of Technology and Innovation 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میاین در انتهای 

 آشنا شده باشد.  یاتیو عمل یدر سطوح راهبرد یفناور یریتمد یبرا یازموردن یاهیپا مفاهیمبا  .1

ن آشنا شده شده در سطح جها  یتجار  یهای فناور  یهانمونه  ین برتر  یهای موردکاو   یانهمراه با ب  یفناور  یریتمختلف مد   یهایکردبا رو  .2
 باشد. 

 شرح درس: 

توان    ءارتقا  یهایشرانپ  ین تراز مهم  یکی  یفناور  مدرن است.   یهاابعاد سازمان  ینتریزچالش برانگ  و  ینتراز مهم  یکی  ی نوآور  و   یفناور  یریتدم
  یچیده پ ،ا دشوارذاتً  نوآورانه،  یهای خصوص فناوره  ب  و   یفناور  معاصر است.  یایدر دن  یبهبود سطح زندگ  یاز عوامل اصل  یکی  ها و بنگاه   یرقابت

و   یهتجز  یفناور  ینهرا در زم  یاقتصاد   یهابنگاه   مسائلبتوانند    کندیکمک م  یانبه دانشجو  یفناور  یریتمد  فرایندفهم    است.  خاطرهم  یدارا  و 
 د.له در سطح بنگاه آشنا شونأمس یکیکنند و با نقاط تکن یلتحل

 سرفصل درس: 

 ی نوآور و یفناور علم، یتاهم و  یستیچ .1
 یمختلف نوآور ابعاد بررسی .2
 کسب وکار فرایند در ینوآور یمحور جایگاه .3
 ینوآور یهامدل روند توسعه .4
 ینوآور یتموفق سنجش .5
 ی نوآور ایجاد سازمان .6
 یراهبرد نوآور توسعه .7
 ی نوآور منابع  .8

 (یو عمود یافق یهاها، شبکه شبکه  یشناسباز و بسته، نوعنوآوری  ،یورآنو یها برای همکار یت)اهمی نوآور یهاشبکه  .9
 یم علوم تصم و  نوآوری .10
 ی طرح نوآور تدوین .11
 (ید، چالش توسعه محصوالت جدفرایند ینشکست ا یا یت)عوامل موفقید خدمات جد محصوالت و  خلق .12
 (یسازیتجار یهاتا محصول، چالش یدهاز ا یسازیتجار یت)مفهوم و موقعیچیده پ محصوالت فناورانه و  یسازتجاری .13
 در خارج بنگاه  یو فناور یبر سازمان نوآور ثرؤ: عوامل مینوآور و یبا هدف فناور سازماندهی .14
 فناورانه یهایورآ نوو  یشناسنوع .15
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 در سطح بنگاه(  یراهبرد نوآور یشناسنوع یست؟چ یراهبرد نوآور) ینوآور راهبرد .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

  .یگرانو د  ی. ترجمه محمدرضا آراستفناورانه، بازار و سازمان   ییراتتغ  سازییکپارچه :  ینوآور  یریتمد(. 1394. آر. )یجوزف، و بسنت، ج  ید،ت .1
 . تهران: رسا ج.  2

2. Dodgson, M., Gann, D. M., & Salter, A. (2008). The Management of Technological 

Innovation: Strategy and Practice. Oxford University Press. 

3. Drucker, P. F. (2002). The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 80, 95-104. 

4. Pavitt, K. (1984). Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory. 

Research Policy, 13(6), 343-373. 

 : یمنابع فرع 

1. Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and 

Profiting from Technology. Boston, Ma: Harvard Business School Press. 
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 307کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یدرس به فارسنام 

 سیاست نوآوری 

 : یسینام درس به انگل

Innovation Policy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میاین در انتهای 

 آشنا شود.  آن یهاییایپوو  با مفهوم سیاست نوآوری .1
 با ابزارهای مختلف سیاست نوآوری آشنا شود.  .2

 شود. با تجربیات کشورهای مختلف در عرصه سیاست نوآوری آشنا  .3

 برای طراحی سیاستهای بومی نوآوری را به دست آورد.  یاه یپاظرفیت  .4

 شرح درس: 

. در ادامه با گونه شناسی ابزارهای سیاستی  شودی منوآوری پرداخته    یهاهینظربه مفهوم سیاست نوآوری و ارتباط آن با فعالیت نوآوری و    ن درسیدر ا
پس از این درس، ظرفیت و دانش    رود یم شود. از دانشجویان انتظار    ارائهجربیات جهانی ذیل هر یک از ابزارها  ت  شودیم مختلف در این حوزه، تالش  

 های بومی نوآوری را در کشور به دست آورند. برای طراحی بسته سیاست یاه یپا

 درس: سرفصل 

 آن یهاییایپوو  ینوآور یاستفهم س .1
 ینوآور یاستیس ابزارهای .2
 بر عرضه یمبتن یاستیس ابزارهای .3
 بر تقاضا یمبتن یاستیس ابزارهای .4
 و توسعه یقناظر به تحق یمال یهامشوق .5
 یو توسعه و نوآور یقاز تحق یممستق حمایت .6
 مهارت خلق .7
 ینی کارآفر  یهااست یس .8
 ی و فناور ینوآور یامشاوره خدمات .9

 ی اخوشه  سیاستگذاری .10

 یهمکار یقناظر به تشو یهااست یس .11
 ینوآور یهاشبکه  .12
 ی نوآور یبرا یبخش خصوص یتقاضا یکتحر یهااست یس .13
 ی عموم تدارکات .14
 ی نوآور جوایز .15
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 یو استانداردساز یساز شاخص .16
 و مقررات  قوانین .17
 ی فناور ینیب پیش .18
 ی نوآور یاستس آمیخته .19

 سیاست نوآوریتجربیات کشورهای مختلف در  .20

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

مدرس،   یت. تهران: دانشگاه تربیو نوآور یعلم، فناور گذارییاستبر س یامقدمه(. 1393) یدسروشس ی،نور یو قاض یدسپهر،س ی،نور یقاض .1
 . یمرکز نشر آثار علم

  2. یگرانو د ی. ترجمه محمدرضا آراستفناورانه، بازار و سازمان  ییراتتغ سازییکپارچه : ینوآور یریتمد(. 1394. آر. )یجوزف، و بسنت، ج ید،ت .2
 . تهران: رساج. 

 . صفار  . تهران:یبرق  یمکاتب اقتصاد ایییکرد همگررو  با ینوآور و  یفناور هاییاستس(. 1395نوری، سیدسپهر، و نریمانی، میثم )قاضی .3

4. Smits, R. E., Kuhlmann, S., & Shapira, P. (2010). The theory and practice of innovation policy. 

Edward Elgar Publishing. 

5. Edler, J., Cunningham, P., & Gök, A. (Eds.). (2016). Handbook of innovation policy impact. 

Edward Elgar Publishing. 

6. Maguire, K., Nauwelaers, C., Primi, A., Martins, J. O., Ostry, A., Marsan, G. A., Soete, L., et al. 

(2011). OECD Reviews of Regional Innovation. Regions and Innovation Policy. Paris: OECD 

Publishing. 

7. Meissner, D., Gokhberg, L., & Sokolov, A. (Eds.). (2013). Science, Technology and Innovation 

Policy for the Future: Potentials and Limits of foresight Studies. Springer-Verlag. 

 :یمنبع فرع 

1. Ronayne, J. (1984). Science in Government. Caulfield East, Victoria: Edward Arnold. 
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 308کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بینی و ارزیابی فناوری ریزی، پیشبرنامه

 : یسینام درس به انگل

Planning,Forecasting and Evaluating Technology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 داشته باشد. ییآشنا  یفناور یزیربرنامه یما مفاهب .1
 داشته باشد.  ییآشنا یفناور ینیبیشپ و روشهای هایافتره، یممفاه با .2
 ید. ارائه نما یلتحلها در سطوح مختلف یفناور یابیدر خصوص ارز بتواند .3

 شرح درس: 

 یکدر  یگذارهیدر مورد سرما یریگمیاست. تصم یابی و ارز ینیبیش ، پیگذارهیسرما یزی،ر، مستلزم برنامهینه تخصصیدر هر زم یتوسعه فناور
  از اعم    یا و منافع فناورید مزایطرف با  یکدارد. از    ی علم  یهااز به استفاده از روشیه نکاست    یاده یچ یا حوزه خاص فناورانه، امر پی  یفناور

شود تا  یم  ی ن درس سعیگردد. در ا  یآن بررس   کسین ریب و همچنیزان معاید میگر بایده شود و از طرف دیسنج   یاسی، سی، اجتماعیاقتصاد
 رد.یفناورانه مورد بحث قرار گ یهادر حوزه  یفناور یک یلدر تحص یزیربرنامه یبرا یعلم یهاروش

 سرفصل درس: 

 ی نگر یندهبا مفهوم آ ییآشنا .1

 ی نگر یندهآ انواع .2

 ی فناور ینگر آینده .3

 یفناور ینگر یندهکشورها درآ یرسا تجارب .4

 ی فناور یریتو مد یفناور ینگر آینده .5

 ی نگر یندهآ یهاروش .6

 ینگر یندهو آ هاسازمان .7

 ینگر یندهو اثر آ ارزشیابی .8

 ی راهبرد یزیو برنامه ر ینگر آینده .9

 ی فناور ین استراتژیو تدو  یگذاراستیدر رابطه با س یو تجار  یدر بخش عموم  یریگم یتصم یارچوب اصلچ .10

 مفاهیم ارزیابی تکنولوژی .11

 روش شناسی ارزیابی تکنولوژی .12

 اقتصادی ارزیابی تکنولوژی  یهاجنبه  .13

 یفناور یکدر  یگذاره یسرما یبرا یریگمیدر تصم یاقتصاد  یمک یهالیتحل .14

 ( ی و روابط اجتماع ی، فرهنگیشناس، روانیشناسجامعه  ی)از منظرها  کسیت ریریمختلف به مد یردهایکو رو  میمفاه .15
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 ی ریگمیدر تصم کسیل ریاحتماالت و تحل یتئور .16
 و ...   NPV ،B/Cمانند  یگذارهیسرما یابیدر ارز یمک یهاشاخص .17
 ک سیر یریگو اندازه یدر فناور یگذارهیسرما ی ابیارز یو ابزارها هاروش .18

 مزایا و چالشهای ارزیابی تکنولوژی .19

 مطالعات موردی .20

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 . کرانه علم ،یبوشهرا ضریعلو   فر یل ملکیعقترجمه  .یتکنولوژ ینیش بیو پ  ییاب ارز(. 1382)ارنست  براون  .1

 ین. نو یع مرکزصنا: تهران .هوم تا اجرافاز م ینگار یندهآ (.1385)  اهلل حرو  ،ییرر و قدی، امی ناظم .2

 . اد توسعه فردای، انتشارات بنیتکنولوژ ینگار یندهآ یهاروش (.1392) توسعه فردا یادبن یشیاند یندهگروه آ .3

 . خضرا :تهران  .ینیش بیو پ ییشناسا: یندهآ یهایتکنولوژ(. 1374بهرامی، محسن ) .4

 . )علیه السالم( انتشارات دانشگاه امام صادق. تهران: یپژوه یندهآ ی، اصول و روشهای مبان(. 1396حاجیانی، ابراهیم ) .5

6. Georghiou, L. (Ed.). (2008). The Handbook of Technology Foresight: Concepts and Practice. 

Edward Elgar Publishing, 3-43. 

7. National Research Council. (2010). Persistent Forecasting of Disruptive, Report 1 & 2. 

National Academies Press. 
8. Porter, A. L., Roper, A. T., Mason, T. W., Rossini, F. A., & Banks, J. (1991). Forecasting 

and Management of Technology. John Wiley & Sons, Inc. 

9. Shane, H. D. (2017). Megatech: Technology in 2050. 

 :یمنبع فرع 

1. Relevant journals include: Futures, Foresight, the Journal of Futures Studies and 

Technological Forecasting and Social Change. 
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 309کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 فناوری سازی الگوهای انتقال و بومی

 : یسینام درس به انگل

Technology Transfer and Indigenization Models 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میاین در انتهای 

 .ه باشدآشنا شد یانتقال فناور یا چارچوب اصلب .1
 دهد.  رائهدر موارد گوناگون ا یانتقال فناور یحصح  یوهمناسب در خصوص ش  یهایلتحل بتواند .2
 ه باشد.آشنا شد یمختلف انتقال فناور یکردهایو رو  یممفاه با .3

 شرح درس: 

در عرصه    یو منافع مل   ی ست بومیوه زی، با نظر به شیبه علم و فناور  نده مربوطیآ  یازهایدر پرتو ن  یورم بر واردات فناکحا  یل روندهایحلت
  نحوه و    یمختلف انتقال فناور  یهایوهش  ی شورها، با بررسکگر  یران و دیان ایم  یعلم  یهایارکنقادانه نحوه مبادالت و هم یز بررسی، و نیجهان
 .یردگیقرار م یقآنها مورد تدق یسازبومی

 سرفصل درس: 

 یدیلکم یخچه و مفاهی: تاریانتقال فناور .1
 یدوره عمر فناور .2
 ی انتقال فناور یهامدلنه: یبه یهای نش فناوریو گز یابیارز .3
 ی سنت یهای د با فناوریجد یهای ق فناوریتلف .4
 ی در عرصه رقابت جهان یانتقال فناور .5
 یانتقال فناور یبرا یم خارجیمستق یگذاره یسرما .6
 یت انتقال فناوریریو مد یسازمانده .7
 ی در انتقال فناور ی، و ارتباط ی، رفتاریسازمان یهاچالش .8
 یالمللنیانه بو فناور ی انات علمکام یزبانیم .9

 افتهیانتقال  یفناور یبرا یابیارباز .10

 انواع قرارداد فناوری  .11
 مذاکرات انتقال فناوری .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یمنبع اصل

1. Liu, S., Fang, Z., Shi, H., & Guo, B. (2010). Theory of Science and Technology Transfer 

and applications. CRC Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Colombo, U., & Ōshima, K. (Eds.). (1989). Technology Blending: An Appropriate 

Response to Development. London: Tycooly. 
2. Schaffer, M. E. (Ed.). (1985). Technology Transfer and East-West Relations. Croom Helm. 

3. Phyllis L. Speser (2012). The Art and Science of Technology Transfer. John Wiley & Sons, 

2012. 

4. Audretsch, D.B.; Lehmann, E.E.; Link, A.N.; Starnecker, A (2013). Technology Transfer 

in a Global Economy. Springer. 

5.  Ian Cooke, Paul Mayes, (1996). Introduction to Innovation and Technology Transfer, 

Artech House, Inc. 

6. Robert J. Howlett, (2010). Innovation Through Knowledge Transfer. Springer. 

7. Joe Tidd, John Bessant, (2011). Managing Innovation: Integrating Technological, Market 

and Organizational Change. John Wiley & Sons. 
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 310کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 علم و فناوری  المللیهای ملی و بینسازمان

 : یسینام درس به انگل

National and International Organizations for 

Science and Technology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 بشناسد. یعلم و فناور یرا در نگاشت نهاد یداخل یهاازمانس .1
 را بشناسد.  یعلم و فناور حوزهفعال در  یالمللینب هایسازمان .2

 آنها آشنا باشد.  یریگشکل  نهیزمها و سازمان یفساختارها و وظا با .3
 ید. را بتواند رصد نما یهر سازمان در خصوص علم و فناور یتمرکز حوزه .4

 شرح درس: 

و    یه علمیج فرهنگ و روحیالملل، در ترو ینب  عرصه  ینو همچن  یرانمختلف در کشور ا  یهار نهادها و سازمانین درس نقش و نحوة تأثیر اد
 .ردیگیقرار م  یجامعه مورد بحث و بررس یط بومین دو قلمرو متناسب با شرایح در ایصح  یهااستیفناورانه و اتخاذ س

 سرفصل درس: 

 یعلم و فناور ینگاشت نهاد .1

 عتف وزارت علوم ی عال یشورا بررسی .2
 و ...  یشرفتپ یرانیا یاسالم یکشور/ الگو ی مع علمستاد نقشه جا /یانقالب فرهنگ ی عال یشورا بررسی .3
 ی جمهور یاستر یعلم  معاونت .4
 ستاد نانو و ...  ی،جمهور یاستر یهای همکار مرکز .5
 نفت و ...(  یرو،ن یان،)رو  یدولت یهانهادها و وزارتخانه یهاپژوهشکده  .6
 اد یبنپژوهش  یهادانشگاه ظهور .7
 علوم  یادمکو آ  یعلم یهاانجمن .8
 ممتاز یز پژوهشکا مرایت یف کی جوایز .9

 ی المللنیب یقات یز و مؤسسات تحقکمرا .10
 ی المللینو ب یسسات داخلؤم یتخصص اتینشر .11
 ق محققان یدات مربوط به تشویو تمه هازم یانکم .12

 ی و نقش بخش خصوص ی تخصص یهاو دوره هاپروژه .13
 و جهان  یراندر ا یو فناور  یعلم یهاک پار .14
 و ...(  ینشنژن چ یفرنیا، کال یول یلیکونو جهان )س یراندر ا یفناور یهاپردیس  .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 تهران: سمت. .)ویراست دوم(  مللیالبین یهاسازمان(. 1394غفوری، محمد ) .1

2. Barkin, J. (2013). International Organization: Theories and Institutions. 2nd ed. Palgrave 

Macmillan. 

 : هایو خروج  محصوالت وظایف،  یخچه،با تار ییو آشنا در ذیل آمده است( آنچهیی مانند نهادها )ها و سازمان یترجوع به سا .3

a. Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) 

b. Asian And Pacific Centre For Transfer Of Technology (APCTT) 

c. Commission on Science & Technology for Sustainable Development in the South 

(COMSATS) 

d. Organization of Islamic Conference Standing Committee on Scientific & 

Technological Cooperation (COMSTECH) 

e. IOR-ARC Regional Centre for Science and Technology Transfer (IOR-ARC RCSTT) 

f. Centre for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing 

Countries (NAM S&T Centre( 
g. World Association of Industrial & Technological Research Organizations (WAITRO) 

 :ینبع فرع م

1. Oatley, T. (2015). International Political Economy. 5th ed. London and New York: 

Routledge. 
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 311کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سازی و بازاریابی ایده و فناوری تجاری

 : یسینام درس به انگل

Idea and Technology Marketing and 

Commercialization 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. یفناور یسازیو تجار یابین بازاریادیم بنیو مفاه یفتعار اب .1
 . نماید یینتب ی را به خوب یننو یهای در فناور یسازیو تجار  یابیبازار بتواند مراحل .2

 ها را بشناسد.آن سازییاده جهت پ یازباشد و ابزار مورد ن شده آشنا  یفناور یابیمختلف بازار یهافرایندها و مدل با .3
 . اشدبآشنا شده گوناگون بنا به مالحظات خاص آنها  یهایفناور یسازیبا اقتضائات تجاربه طور اجمالی  .4

 شرح درس: 

اقتصاددانان   یاقتصاد   یهاه ین درس نظریو تحوالت فناورانه است. در ا  یفناور  یسازیتجار  یهایوه ان با شیدانشجو  یین درس آشنا یدف از اه
  ه ن به رابطیخواهد شد. همچنگر اشاره یدیکآثار متقابل آنها بر  یو بازار و چگونگ  یر نوآوریشده و به رابطه و تأث یتر بررسیمانند شومپ ینوآور
اقتصاد  ینوآور مین  یو رشد  پرداخته  و مدلیز  تجار  ی فناور  یابیبازار  یهاشود  تدق  یسازیو  م  یقآن مورد  از    یردگیقرار  امکان  در حد  و 
 . گرددیم یبردارگوناگون بهره یهای فناور یسازیمتنوع در تجار یهامثال 

 سرفصل درس: 

 شور و جهان کص منابع در سطح بنگاه، منطقه، یتخصقش بازار و اثر آن در ن .1
 د و تحوالت فناورانهیتول یو اقتصاد خرد از بازار، تئور یکالسک نئو یهالیتحل .2
 یو رشد اقتصاد ینی ارآفرک، یفناور .3
 و تحوالت فناورانه  ینوآور ی خ یدر رابطه با روند تار یمطالعات مورد .4
 بر رفتار بازار  یاثر نوآور .5
 ی فناور یسازیتجار یهامدل .6
 ی فناور یابیبازار فرایند .7

 بازاریابی و عملکرد شرکت .8
 سازمان بازار محور و محصول محور  .9

 پویش محیطی برای کسب اطالعات از محیط دور و نزدیک  یهاروش .10
 خرید افراد و سازمانها به تصمیم  فرایند .11
 طبقه بندی بازار، موقعیت یابی محصول  .12
 چرخه عمر محصول و بازاریابی  .13
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 محصول، برند و خدمات .14
 هاآنتعیین قیمت محصول جدید و نقاط قوت وضف  یهاروش .15
 طراحی راهبرد توزیع  .16
 ابزارهای ارتباطات بازاریابی  .17
 طراحی برنامه بازاریابی  .18

 مطالعات موردی .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل
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 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر
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 نار یسم
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 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 کند. یینآن را تع یو خاستگاه بازار یدجد  یفناور یک أنشم .1
 .یردها و کل جامعه را فرا گبر تک تک سازمان ینوآور -یاقتصاد یهاینه منافع و هز یعنی -ثیراتتأ .2
 . را لمس کند گذارانیاست س یهادغدغه .3

 شرح درس: 

پرداخته   یو نوآور  یموضوع تحوالت فناور یو بررس   یلشاخه علم است که به تحل ینتریمیاقتصاد قد ی، مختلف علوم اجتماع یهارشته یاناز م
در اقتصادها    یاز منبع تحوالت فناور  یقیدق   ییننتوانسته است تب  یکمقبول اقتصاد نئوکالس  یهای شناسو روش  یادینبن   یاتحال، فرض  یناست. با ا

 شودیگفته م  ینکهاند: نخست ایافته انتقادات به طور عمده حول دو محور ساختار   ینقرار گرفته است. ا  یزن  یرو مورد نقد جدینباشد و از ا   اشتهد
  یجد  نقدهستند داشته باشند.    یو رشد اقتصاد  یکننده از نوآوریت که حما  ینهاد  یهارا به دستگاه   یاند توجه کافنتوانسته   یکنئوکالس  یاقتصادها
موجود در   یتکامل هایفرایند  یینو تب  یصبه اقتصاد قادر به تشخ  یکیمکان یکردهایاست که رو  ینا  ینهزم  یندر ا یکنئوکالس یاقتصادهادوم به 

  م باه   یو نونهاد  یکله دنبال شود و هم مالحظات نئوکالسأمعتدل به مس  یکردرو   یک  شودیدرس تالش م  ین. در ایستندن  ی تحوالت علم و فناور
 .شوند یدهد

 سرفصل درس: 

 بر اقتصاد نوآوری یامقدمه .1

 تغییر فناورانه و تئوری تکاملی  .2
 شومپیتری  یهاشرکت  .3
 و نوآوری  هادهنده شتاب  .4
 رقابت شومپیتری  .5
 صنعت  یهاییایپونوآوری، ساختار بازار و  .6
 مدلسازی نوآوری و تکامل صنعت  .7
 تقاضا و نوآوری .8

 جدید  یهایفناوراشاعه  .9
 و نوآوری  هایفناورپتنت،  .10
 نوآوری و نهادها یهاستم یس .11
 فناورانه، رهبران نوظهور و فناوری سازی همپایه .12
 سیاست عمومی برای نوآوری  .13
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 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:
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 ی نظر
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  یلیتکم
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 ندارد 
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 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 را بشناسد. یحقوق علم و فناور مسائلو  گستره .1
 .ه باشدآشنا شد یفکر یتمالک یابعاد حقوق با .2

 . کاربرد عملی حقوق فناوری در بازار تجارت و کسب و کار را بداند. 3 .3
 ید. نما یلتحل یرا به خوب یقدرتمند در توسعه فناور ینظام حقوق یرثأت ینبر علم حقوق و همچن یفناور هاییشرفت پ هیسودو  تأثیر .4

 شرح درس: 

  ی ل و بررسی، به صورت نقادانه مورد تحلیمرتبط با علم و فناور یمتنوع حقوق یهادر حوزه ین موضوعات و مسائل تخصص یترن درس تازه یدر ا
موجود را  یحقوق یهامحدودهه کم چنان پرشتاب است یکست و یو فناورانه در قرن ب یعلم یشرفت در قلمروهایدانست که پ یدبا رد.یگیقرار م

بر    یر تحوالت فناورانه و علمین درس تأثیمطرح ساخته است. در ا یع به مباحث حقوقیرد بدیکرو  یکرا به اتخاذ  یاز مبرمیپشت سر گذارده و ن
 . شودیم ی مان بررسأتو یتطور علم و فناور یبر چگونگ یحقوق یهازمیانکو نقش م یحقوق یهاهیمسائل و نظر

 سرفصل درس: 

 مفهوم فناوری در گستره حقوق  .1

 حقوقی ریتأثتمیز فناوری نرم از فناوری سخت از نگاه  .2

 رویکردهای فقهی نسبت به دستاوردهای فناورانه .3

 مستحدثه فناورانه مسائل و راه کارهای نظام فقهی در رویارویی با  هاچالش .4

 ی وحقوق ین فقه ی: مسائل و قوانیت معنوکیالم .5
 ی فناور حوزه علم و با مرتبط  ی فقه واعدق ی برخ بر مروری .6
 یمربوط به انتقال فناور یحقوق مسائل .7

 تفکیک انواع قراردادهای انتقال فناوری  .8
 به تفکیک نوع انتقال یحوزه علم و فناور  یقراردادها یمتنظ حاکم بر قواعد و  اصول .9
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 ختراعاتملی و بین المللی  ثبت یهاوه یش .11
 اطالعات  یفناور یحقوق مسائل .12

 قوانین ناظر بر تولید دانش فنی  .13
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 قوانین ناظر بر تجاری سازی فناوری .14
 و اصول رقابت   رمنصفانهیناظر بر رقابت غ یحقوق نیقوان .15
 ی فناوریستیزطیمح ابعاد مربوط به  یحقوق نیقوان .16
 یستیز یهایناظر بر فناور یحقوق مسائل .17
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Press. 

48. Johnston, D. (1978). Design Protection: A Guide to the Law on Plagiarism for 

Manufacturers and Designers. London: The Design Council. 

49. Newton, D. (1997). The Inventor's Guide: How to Protect and Profit from Your Idea. 

Hampshire: Gower. 

50. Burgunder, L. B. (2011). Legal Aspects of Managing Technology. 5th ed. Cengage Learning. 

  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=utf8&field-author=yvonne+ekern&search-alias=books&text=yvonne+ekern&sort=relevancerank
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 314کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت مالی علم و فناوری 

 : یسینام درس به انگل

Financial Management of Science and Technology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . ه باشدآشنا شد یفناور یاستراتژ ینو تدو  گذارییاستدر رابطه با س یو تجار ی در بخش عموم یریگیمتصم یا چارچوب اصلب .1
 انجام دهد. یگذاریه سرما یبرا یریگیم در تصم یاقتصاد یکم یهایلتحل بتواند .2
 . ده باشد( آشنا شیو روابط اجتماع یفرهنگ ی، شناسروان ی،شناسجامعه  ی)از منظرهایسک ر یریتمختلف مد یکردهایو رو  یممفاه با .3
 را درک کند.  یریگیم در تصم یسکر یلاحتماالت و تحل یهاتئوری  .4
 ... را بشناسد. و NPVمانند  یگذاریهسرما یابیدر ارز یکم یهاشاخص .5
 . یردرا فراگ ینهبه یگذاریه سرما یهاروش .6

 شرح درس: 

حوزه خاص فناورانه،   یا  یفناور  یکدر    یگذاریه در مورد سرما  یریگیم است. تصم  یگذاریه مستلزم سرما  ی،تخصص  ینهدر هر زم  یوسعه فناورت
 یدهسنج   یاسی ، سیاجتماع  ی،اقتصاد  از   اعم   یو منافع فناور یامزا  یدطرف با  یکدارد. از    ی علم  یهابه استفاده از روش  یازاست که ن  یایچیدهامر پ

و  د   شود  طرف  هم   یبمعا  یزانم  یدبا  یگراز  بررس  یسکر   ینچنو  ا   یآن  در  سع  ینگردد.  روش  شودی م  یدرس   یابی ارز  یبرا  یعلم  یهاتا 
 د.یرفناورانه مورد بحث قرار گ یهادر حوزه  یگذاریهسرما یسکر یابیو ارز ی مال ینمأو ت یگذاریه سرما

 سرفصل درس: 

 کوچک و متوسط یهابنگاهو  و  یانبندانش یهاشرکت یقدمه و معرفم .1

بنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسط در مراحل مختلف رشد و توسعه های دانش های مختلف تأمین مالی شرکتمعرفی ابزارها و روش .2
 کسب و کار

 های مرتبطوسط و مسائل و چالشهای کوچک و متدانش بنیان و بنگاه یهاشرکت یبرا ی بانک  یمال ینمأت مقدمات .3
بنگاهفناور  یهاشرکت  ی مال   ینمأ تظرفیت بازار سرمایه در    .4  Ventureهای کوچک و متوسطنقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر )ی و 

Capitalهای سرمایه( و صندوق( گذاری خصوصیPrivate Equity Funds .... در تأمین مالی ) 

 ( و ... Crowd fundingکوچک و متوسط: تأمین مالی جمعی )فین تک و تأمین مالی کسب و کارهای  .5
 یاعتبار یهاطرح یبو روند تصو یلو تحل  یهتجز بررسی، .6

 و کارهای کوچک و متوسطبنیان و کسبتأمین مالی دانش فراینددر  بندی اعتباری، ضمانت و رتبهمدیریت ریسک اعتباری .7

 اعطای تسهیالت در تأمین مالی دانش بنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسطبر  نظارت فرایند .8
 نمونه کار  یهته یابی،بازار مستندات، .9

 و بازپرداخت یسازمجموعه ی،دهگزارش .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Munro, D. (2013). A Guide to SME Financing. Palgrave Macmillan. 

2. Chesini, G., Giaretta, E., & Paltrinieri, A. (Eds.). (2017). Financial Markets, SME Financing 

and Emerging Economies. Palgrave Macmillan. 

 : یمنابع فرع 

1. OECD (2013). Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard. Paris: OECD 

Publishing. 

2. Benink, E., & Winters, R. (2016). New Perspectives On Financing Small Cap SME’s In 

Emerging Markets: The Case for Mezzanine Finance. Rebel Group. 

3. Victor U. Ekpu (2016). Determinants of Bank Involvement with SMEs: A Survey of 

Demand-Side and Supply-Side Factors. Springer. 

4. Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Unlocking SME Finance in Asia: Roles of 

Credit Rating and Credit Guarantee Schemes. Routledge. 

5. Leone, P., & Vento, G. A. (2012). Credit Guarantee Institutions and SME Finance. Springer. 

6. Richard T. H. (2015). Crowdfunding and Entrepreneurial Finance. Routledge. 
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 315کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های نوین سمینار فناوری

 : یسینام درس به انگل

Seminar on New Technology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. یننو هاییفناور یدا موضوعات جدب .1
 را داشته باشد. یفناور یدجد هاییانرصد جر توانایی .2
 دهد. یصرا تشخ  ینهزم یندر ا ی بخش  ینب یهافناورانه و تفاوت یشرفتپ  فرایند .3
 . دهد یصرا تشخ  یننو یهایجامعه در مواجهه با فناور یهایری گجهت .4

 شرح درس: 

نقادانه مورد تحلیعلم و فناور  یگذاراست یمتنوع در س  یهادر حوزه  ی ن موضوعات و مسائل تخصصیترن درس تازه یر اد ل و  ی، به صورت 
 ی ترکد  یهارساله  ین انتخاب شده برایم به عناو یاناً به صورت مستقین درس احیا  ینارهایرد. موضوعات مطروحه در سمیگیقرار م  یبررس

 . مرتبط خواهند بود

 سرفصل درس: 

 .گرددیو مسئول دوره اعالم م استادانها با نظر سرفصل ینار،در دروس سم

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . گردندیشنهاد میله مدرسان مدعو پیمنابع بر اساس هر موضوع به وس

 : یمنابع فرع 

1. Kostoff, R. N., & Schaller, R. R. (2001). Science and technology roadmaps. IEEE 

Transactions on engineering management, 48(2), 132-143. 

2. www.seminarstopics.com/branch/new-technology-seminar-topics 
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 316کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 نرم  نوآوری

 : یسینام درس به انگل

Soft Innovation 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آن در برابر فناوری سخت آشنا شود. یاهیپام هیبا فناوری نرم و مفا .1

 با جایگاه و نقش فناوری نرم در پیشرفت اقتصادی کشورها آشنا شود. .2

 شرح درس: 

  یش را ب یفناور یفن  یرو غ یدیتول  یرغ یهابه نقش جنبه  یشمندانامروز، توجه اند  یایها در دنی فناور  عرصه یالحظه هاییشرفت تحوالت و پ
 یدیجد  یفشده است و تعر  ی انسان و اجتماع از هدف زندگ  یفو تعر یتبر هو یفناور  یطرهکه باعث س  ی ست. نقشبه خود جلب کرده ا  یشاز پ

در   یست،ن  یدهپوش  یبر کس  یکنون  یاینرم در دن   یهایرو، نقش فناورین داده است. از ا  یشرفتچون توسعه و پ  یمیبه مفاه  یجهان یالیاز است
متناسب با کشور   یتیهو یبازساز  یبه سو   یننو  ی( راهیفناور  یو ارزش  یانسان  ی،، اجتماعیابعاد فرهنگ)نرم    یهای فناور  یدرس با بررس  ینا
 .خواهد شد یجادا

 سرفصل درس: 

 نرم یفناور یمبان .1
o و ضرورت تعریف 
o انواع 
o ها مدل 

 نرم، انسان و اجتماع فناوری .2
o نرم  یها و فناورارزش رابطه 
o جامعه یدهنرم و شکل فناوری 

 نرم و توسعه یفناور .3
o نرم در توسعه کشور  یفناور اهمیت 
o ی نرم و نوآور فناوری 

 خالق  اقتصاد .4
o  نرم و خالق صنایع 
o کشور  یشرفتپ یبرا یفرهنگ یع صنا  کاربردهای 
o و ...(  ینماس ی، اسباب باز ی،گردشگر ی،ایانهرا یهایگوناگون )باز یهادر حوزه الزامات 

 :موردکاوی .5
o ( یکاآمر/ینچ/ینرم )کره جنوب یاز فناور یریگهرهدر ب ی جهان یاتتجرب ارائه 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Jin, Z. (2011). Global Technological Change: From Hard Technology to Soft Technology. 

2nd ed. Intellect Books. 

2. Stoneman, P. (2010). Soft innovation: economics, product aesthetics, and the creative 

industries. Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

 پور و علیرضا خطیبی. تهران: مؤسسه عصر اطالعات. . ترجمه مهدی حمزهفناوری نرم )فناوری علوم انسانی( (. 1397جین، زوئینگ ) .1

1. Bakhshi, Hasan, McVittie, Eric, Simmie, James (2008). Creating Innovation: Do the creative 

industries support innovation in the wider economy?. London: Nesta. 
2. Miles, Ian, Green, Lawrence (2008). Hidden innovation in the creative industries. NESTA 

Futurlab. 

3. NESTA (2007). Hidden Innovation: How Innovation Happens in Six ‘Low Innovation’ 

Sectors. London: NESTA. 

4. Raussell, Paul k., Abeledo Raúl S, Blanco Sierra, Ó., Boix Doménech, R., De Miguel 

Molina, B., Hervás Oliver, J. L., Marco-Serrano, F., Pérez-Bustamante Yábar, D., Pérez 

Vázquez, P., and Vila Lladosa, L. (2012). Culture as a factor of economic and social 

innovation. SOSTENUTO final report. 
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 317کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 و توسعه  یقتحق یریتمد

 : یسینام درس به انگل

Research and Development Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 بشناسد. یانبنو توسعه را در مختصات اقتصاد دانش یقتحق یننو یهاشیوه  .1
 . یابددر یسازمان یواحدها یگربا د یو توسعه را در همخوان   یقواحد تحق وظایف .2
 ید.نما یینتب یو توسعه را به خوب  یقتحق یهاپروژه یریتیمد بتواند ابعاد .3

 شرح درس: 

 . و توسعه یقت تحقیریز بر مدکبا تمر یمطرح در حوزه علم و فناور یردهایکات و رو یها، نظردگاه یبا د ییآشنا

 سرفصل درس: 

 یتوسعه علم و فناور فرایندها و ...( در ، دانشگاه ی خصوصیهاتک)دولت، شر ی عموم ینقش نهادها یررسب .1
 مختلف )منتخب( یشورهاکدر  یعلم و فناور یهااستیها و سی استراتژ یبررس .2
 تحقیق و توسعه یهااست یس .3

 تحقیق و توسعه  یهاسازمان .4

 سازماندهی تحقیق و توسعه .5

 یاتوسعهکاربردی و -تحقیقات پایه .6

 تحربیات سایر کشورها در تحقیق و توسعه .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Ulrich & Eppinger (2011). Product Design and Development, 5th Ed. McGraw-Hill/Irwin 

[http://www.ulrich-eppinger.net] 

2. K. B. Akhilesh, (2014). R&D Management. Springer, New Delhi, India. 

3. Burgelman, R. A., Christensen, C. M., & Wheelwright, S. C. (2008). Strategic Management 

of Technology and Innovation. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin. 
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4. Liyanage, S., & Poon, P. S. (2003). Technology and Innovation Management Learning in the 

Knowledge Economy: A Techno-Managerial Approach. Journal of Management 

Development, 22(7), 579-602. 

 : یمنابع فرع 

1. Jennings, N. R., Sycara, K., & Wooldridge, M. (1998). A Roadmap of Agent Research and 

Development. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 1(1), 7-38. 

2. Papers published in Journal of R&D Management. 

3. Schilling, M. A. (2016). Strategic management of technological innovation. Tata McGraw-

Hill Education. 
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 318کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های ملی نوآوری نظام

 : یسینام درس به انگل

The National Innovation Systems 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . را بشناسد ینوآور یبعاد نظام ملا .1
 ید. نما یلرا رصد و تحل ینوآور یاجزاء نظام مل یانم هماهنگی .2
 یلوت()به صورت پا ارائه دهد. ینوآور  یدر قالب نظام مل یاتیعمل برنامه یبه منظور توسعه نوآور بتواند .3

 درس: شرح 

 یاقتصاد  یهااست یر سیث آت یبر اقتصاد، و چگونگ یبه نوآور کیر تحوالت فناورانه متیثأنقادانه نحوه ت یابی، و ارزیوآورن یت نظام ملیل ماهیحلت
در    یهماهنگ و منسجم به منظور تحقق نوآور  ی در قالب نظام  یابعاد نوآور  ینشچ  یر تحوالت فناورانه و چگونگیبر مس  یتیریمات مدیو تصم

 .ن درس استیا یاز جمله اهداف اصل یتوسعه مل تایراس

 سرفصل درس: 

 ها و الگوها ، مشخصهیشناسپیخچه، تیتار یظام نوآورن .1
 ینوآور یبخش /یامنطقه /یمل هاینظام .2
 ینوآور ینهاد نگاشت .3
 یالمللنیب  یت نسبیفناورانه و مز ینوآور .4
 فناورانه یبر نوآور یاقتصاد یروهایر نیثأو ت یو رشد اقتصاد یوردر بهره یقات، توسعه و نوآوریتحق نقش .5
 ینوآور فرایندع یانه دولت در تسرو فناور یعلم یگذاراستیس نقش .6
 ینوآور یبرا یگذاره یر در سرماؤثم یهاکمحر .7
 یدر نوآور یدیلکعامل  یک: یاجتماع هیسرما .8
 کسین، و ریی، عدم تعینگرندهیفناورانه: آ یدر نوآور هاو نقش آن یریگم یتصم یهاهینظر .9

 یت نوآوریریردن و مدکنه ینهاد ،یسازمانده .10
 د یجد یهاینولوژکابداع و اشاعه ت ل،یتحل .11

 ی و اجتماع  یعیطب ستیزطینو و مح  یهای فناور .12
 یمورد مطالعات .13
 یراندر ا ینظام نوآور مطالعات .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Maguire, K., Nauwelaers, C., Primi, A., Martins, J. O., Ostry, A., Marsan, G. A., Soete, L., et 

al. (2011). OECD Reviews of Regional Innovation. Regions and Innovation Policy. Paris: 

OECD Publishing. 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  ای بر نظام نوآوری )رویکردی گسترده(.مقدمه(.  1392نوری، سیدسپهر )ریاحی، پریسا، و قاضی .2

 : یمنابع فرع 

1. Nelson, R. R. (Ed.). (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New 

York: Oxford University Press. 

2. Edquist, Charles, (Ed.), (2005). Systems of Innovation: Technologies, Institutions and 

Organizations, Routledge, Oxon. 

3. Lundvall, Bengt-Ake, (Ed.), (2010). National Systems of Innovation: Toward a Theory of 

Innovation and Interactive Learning, Anthem Press, London-UK. 
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 319کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 فناوری علم و فلسفه 

 : یسینام درس به انگل

Philosophy of Science & Technology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 درس:اهداف 

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 را فهم کرده باشد. آن یادیبن یهابا علم به خصوص شاخه یرابطه تکنولوژ .1
 ی را فهم کرده باشد. آن بر ساختار اجتماع یرثأروزمره و ت ی بر زندگ ینقش تکنولوژ .2

 شرح درس: 

،  یشناس  یدارپردازند همانند پدیم   یمختلف در رابطه با فناور  یمکاتب فلسف  یدگاهبه مطالعه د  یاندانشجو  یدرس فلسفه فناور  یندر جلسات نخست
د  ریگیقرار م  یدرس مورد بررس یندر ا  یاستبا اخالق و س  ی، رابطه فناوریمتقابل علم و فناور  یرثأت  ین. همچنیلیو فلسفه تحل  یانتقاد  یهنظر

قرار   ی آن جامعه مورد بررس یو اخالق یاسیس یهاارزش یتبا تثب ینجامعه مع یکو استقرار آن در   یفناور یخی تار یرمحور رابطه س ینا که در
 وردافکنده بر انسان مدرن م یهسا یهایت ابر روا یررا با سا یفناور یریپذیرثأو ت یگذاریرثأدرس نحوه ت ینگفت ا توانیم یطورکله و ب گیردیم

 . دهدیقرار م یبررس

 سرفصل درس: 

 ی علوم انسان یگرو رابطه آن با د یفلسفه فناور یعرفم .1
 ی فناور یفلسف  خاستگاه .2
 یفناور یاجتماع پایگاه .3
 یفناور یاقتصاد پایگاه .4
 علوم  یدارجهت .5
 یفناور یتماه یستی: چیفناور یزیکیمتاف مسائل .6
 یفناور یشناختروش مسائل .7
 یدارشناسی از منظر پد یفناور فلسفه .8

 ی نتقادا یهاز منظر نظر یفناور فلسفه .9
 و فلسفه علم یفناور فلسفه .10
 بر علم یفناور ریتأث .11
 یاز منظر فناور یمسائل علوم شناخت یبرخ بررسی .12
 موجود  یهایکرد، رو یاخالق یهاو ارزش ی، فناوریناورف اخالق .13
 یاسیس یهاو نظام یفناور .14
 روزمره  ی و زندگ یفناور .15
 یشناسیباییو ز یفناور .16
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

. تهران:  فلسفه تکنولوژی: آثاری از مارتین هایدگر، دُن آیدی، یان هکینگ، تامس کوون، دونالد مکنزی(.  1377اعتماد، شاپور )مترجم(. ) .1
 نشر مرکز.

. قم: کتاب  شناسی علل بنیادی عقب افتادگی علمی و تکنولوژیکی جوامع اسالمیآسیب تحلیل ماهیت تکنولوژی:  (.  1392رضایی، عبدالعلی ) .2
 فردا. 

3. Olsen, J. K. B., Selinger, E. & Riis, S. (Eds). (2009). New Waves in Philosophy of 

Technology. Palgrave Macmillan. 

4. Borgmann, A. (1948). Technology and the Character of Contemporary Life: A 

Philosophical Inquiry. University of Chicago Press. 

 :یمنبع فرع 

1. Scharff, R. C., & Dusek, V. (Eds.). (2014). Philosophy of Technology: The Technological 

Condition: An Anthology. 2nd ed. John Wiley & Sons. 
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 320کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 علم و فناوری در اسالم 

 : یسینام درس به انگل

Science and Technology in Islam 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . علم و فناوری به ویژه علم دینی آشنا شده باشدن یادیبنم یا مفاهب .1
 .با نظریات و آراء دانشمندان مسلمان در زمینه علم و فناوری آشنائی کاملی پیدا کرده باشد .2
 ند. ک یانتقاد ی ابیو ارز یرا بررسدر اسالم  یل علم و فناوریه و تحلیاسناد تجز بتواند .3

 شرح درس: 

رود که مباحث مطروحه در این  های علمی، انتظار میعلم و به تبع آن فناوریهای برآمده از پژوهش همبین اسالم به مقولبا توجه به اهمیت دین 
و فناوری از منظر  بنیادین علم دینی و علم  دین اسالم با علم و فناوری آشنا کند و نظرات  با مباحث ایدئولوژیک، فلسفیِ    درس، دانشجو را 

 توصیف شود.  ن، تشریح، و دانشمندان مسلمان تبیی

 سرفصل درس: 

 یارویکرد اسالمی یفلسف منظر از یفناور تمدن و لسفه حاکم برف .1
 یار و فاعلیت اخت سطوح .2
 یتتمدن با نظام فاعل و  یفناور نسبت .3
 یاله یافتهجامعه توسعه  یک یهاویژگی .4
 ی اله و  یماد یفناور ختیشناجامعه یمبان یرامونپ یهادیدگاه  .5
 تمدن  و  یفناور ییر و تکاملتغیدایش، پ در انسانییار اخت نقش .6
 تمدن  و  یفناور با یخفلسفه تار رابطه .7
 یفناور بستر  در یاسالم یاجتماع یمهندس مدل .8
 ید فناوریتول ینهزم در یرقابت جامعه اسالم موجود وضعیت .9

 ی اله یفناور جدول جامع تمدن و طراحی .10
 یبه فناور  یآسمان و  ینینگاه زم دو  بین فمندهد پیوند .11

 علوم  یدارجهت .12
 ی جوامع اسالم فناورانه در و  ی علم یافتادگبعق در یشناسیب آس خرد کالن و  محورهای .13
 ی اسالم منظر از یفناور یاجتماع پایگاه .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 .بوک تراست کی سالمی، انتشارات ایاسالم، علم، مسلمانان و تکنولوژ (.2007) اقبال ، مظفر و  نیحسدینصر، س .1

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی تهران: ،دانش مسلمین (.1357) حکیمی، محمد رضا .2

 تهران: انتشارات صدرا. .خدمات متقابل اسالم و ایران  .(1362)  مرتضی، ریمطهّ .3

 .یو مطالعات فرهنگ  یپژوهشگاه علوم انسان .تعیطب علوم و   قرآن(. 1390) یمهد ،یگلشن .4

 .معارف نشر دفتر : قم ،یفناور و  نید هرابط .(1396) نیحس ع،یمط .5

 .. ترجمه احمد آرام. تهران: اندیشهعلم و تمدن در اسالم .(1350) حسینسیدصر، ن .6

 . زانیالم لب:  اصفهان،  یدیتوح  نشیب هچ یدر  از یتکنولوژ نشیگز . (1378)اصغر ، طاهرزاده .7

 .مهر هسور: تهران، ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک .( 1383) محمد، مددپور  .8
 . یاسالم نی نو تمدن: قم، نسبت دین با علم و فناوری .( 1394) محمدمهدی، میرباقری .9

. قم: کتاب یجوامع اسالم  یکیو تکنولوژ  یعلم  یافتادگعقب  یادیعلل بن  شناسییب : آس یتکنولوژ  یتماه  یلتحل(.  1392)  یعبدالعل  یی،رضا .10
 . فردا

 . تهران: سروشطباطبایی، ترجمه صادق . بر فرهنگ یتکنولوژ طرهیس ؛یتکنوپول(. 1375) نیل پستمن .11

اسالمی صداوسیمای جمهوری    یهاپژوهشقم: مرکز  ،  زیرنظر داود رجبی نیا،   فرارو   یهاچالشو    یتکنولوژ  .  (1390)  محمدصادق،  دهقان .12
 .اسالمی ایران

 .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات تهران: ،علی اصغر دارابی هترجم، 21ولوژی در قرن ندین و تک . (1390) سوزان، جورجاال .13

 .تاب صبحکتهران:  ،اسالم و تجدد .(1388) یمهد، یرینص  .14

 اهتمام احمد آرام، تهران، سروش.، به علم در اسالم .(1366)نصر، سیدحسین  .15

 فرهنگخانه اسفار. .یو تکامل فرهنگ یتکنولوژ (.1368) اکبریعل ،یفرهنگ .16

 صراط.  .ی در اخالق و صنعت و علم انسان ییتفرج صنع: گفتارها (. 1388) یمعبدالکر ،سروش .17

 : یمنابع فرع 

 انقالب اسالمی.  آموزشانتشارات و  :ابراهیم زاده، تهران، ترجمه سیروس صنایع دستی کهن ایران .( 1372) هانس، ای وولف  .1

جامعه حلب، معهد التراث    . حلب:، تصحیح احمد یوسف حسن، محمدعلی خیاط، مصطفی تعمریالحیل  م(.  1981بنی موسی بن شاکر ) .2
 ی العربی. العلم

  : حلب  .و دیگران  ، تحقیق احمد یوسف الحسنالحیلالجامع بیم العلم و العمل التافع فی صناعه    م(.   1979)  ابن العز بن اسماعیل الجزری  .3
 ی. العرب یجامعه حلب، معهد التراث العلم

 بلخ.  :تهران .تاریخ مهندسی در ایران .(1371) مهدی، فرشاد .4

 ان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.ناصر موفقیان، تهرترجمه ، تاریخ مصور فناوری اسالمی (. 1375) دونالد ،یله .5

 . موسسه انتشارات امیرکبیر :تهران ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی .(1366) اهلل، ذبیح صفا .6

 .یرکبیرموسسه انتشارات ام: تهران، تاریخ علم در ایران .(1365) مهدی، فرشاد .7
 . شرکت سهامی انتشار : ، تهراناسالمکارنامه  .(1348) ینعبدالحس، کوب ینزر .8

 . دانشگاه تهرانتهران: ، ترجمه احمدآرام، یونانی به عالم اسالمیانتقال علوم  .(1342) دلیسی، اولیری .9

10. Hill DR (1942). Arabic water-clocks. University of Aleppo, Institute for the History of Arabic 

Science. 
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 321کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 زیست فناوری، اخالق، جامعه و محیط

 : یسینام درس به انگل

Technology, Ethics, Society and Environment 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ق آن آشنا شده باشد. صادیو م  یفناورعلم و ن اخالق یادیم بنیبا مفاه .1
 . دهد یصتشخ  یو منظور از آن را به خوب یاخالق اسالم بتواند .2

 محیطی ارائه دهد.های فناوری، علوم اجتماعی و زیستبتواند تلفیقی مناسب از کاربرد مباحث اخالقی، به ویژه اخالق اسالمی در حوزه .3
 ند.ک یانتقاد یابیو ارز  یرا بررس  یاسالماخالق در  یو فناور ل علمیه و تحلیاسناد تجز بتواند .4

 شرح درس: 

به طور    یول   .یستن  یقاعده مستثن  ینهم از ا  یفناور  شبکه علم و  است.  یمناسبات انسان  یریگشکل   ینهزم  ینتریو ضرور  ینتریاخالق عموم
های سخت و نرم، توجه به  د که همزمان با گسترش فناوری طلبمیرا    یایژهاخالق و   یو انسان  یاز مناسبات فن  یچیدهپ  یارشبکه بس  ینا  یعیطب

باشد. به همین دلیل توجه به مباحث کالن و جزئی موضوعات مالحظات اخالقی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی بسیار ضروری و الزام آور می
 . برخوردار استای این درس و پیوستگی مطالب آن با هم از اهمیت ویژه

 سرفصل درس: 

 یو کل یمباحث نظر .1
o  مقدمات 
o ی اخالق یهایل تحل یبرا یادیبن یهانظریه 
o ی علم اخالق اسالم یتعالمان به روا اخالق 
o در علم  یتوضع محدود یاخالق شرایط 
o در علم  یدهاختالف عق اخالق 
o در علم یمعنو یتمالک یاخالق مسائل 

 یعلم و فناور یاخالق کاربرد مباحث .2
o یاجتماع یهایو رفع نابرابر علم 
o اطالعات و کنترل فناوری 
o یست زیطمح  و کنترل فناوری 
o یسازیخصوص یاخالق ئلو مسا فناوری 
o شدن  ی جهان یاخالق ئلو مسا فناوری 
o یپزشک اخالق 
o یکعلم ژنت یاخالق مسائل 
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 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 . بطنطا )مصر(: مکتبة الصحابة. فضل طلب العلم  و یالمستفت و   یالمفت المتعلم و  آداب العالم و .ق(. ه 1408النووی، یحیی بن شرف الدین ) .1

 دفتر نشر معارف. . ترجمه مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان. قم: اخالق علم(. 1391رسنیک، دیوید بی. ) .2

3. Johnson, D. G., & Wetmore, J. M. (2008). STS and Ethics: Implications for Engineering Ethics. 

In Edward J. Hackett, Olga Amsterdamska, Michael Lynch, & Judy Wajcman (Eds.) The 

Handbook of Science and Technology Studies, 3rd ed (pp. 567-581). Massachusetts Institute 

of Technology. 

 : یمنابع فرع 

 . یبشر یغ . تهران: نشر و تبلیو علم االخالق پزشک  یقانون  یپزشک(. 1374)  یغالمعلپورمحمدی،  .1
و اخالق    یستیاخالق مارکس  ی، اخالق تکامل  ی، در ارتباط علم و اخالق )اخالق علم  یدانش و ارزش: پژوهش(.  1358)  یمعبدالکر  سروش، .2

 . یاران  . تهران:(ینبواقع 
3. Fine, S. A., & Cronshaw, S. F. (2009). Functional Job Analysis: A Foundation for Human 

Resources Management. New York: Psychology Press. 
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 322کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت علم، فناوری و نوآوری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سنجش علم و فناوری 

 : یسینام درس به انگل

Measuring Science and Technology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .باشده آشنا شد یسنجش علم و فناور یبا چارچوب اصل .1
 در موارد گوناگون انجام دهد. ی علم و فناور یبندرتبه  یحصح  یوهمناسب در خصوص ش  یهایلتحل بتواند .2
 ید. نما یلتحل یرا به درست یسنجش علم و فناور یهاشاخص .3

 شرح درس: 

و    یعلم  یهات یفعال  یبندطبقه  یهاو نظام  یعلم و فناور  یریگج اندازهی را  یارهایها و معان با انواع شاخصین درس آشنا ساختن دانشجویهدف ا
 .گرددیم یو نوآور ی، فناورعلم یتاز وضع یحو درک صح  یلفناورانه است که منجر به تحل

 سرفصل درس: 

 نظام( یط طراحیشرا /هامدلم/ یف/ مفاهی)تعار یآورعلم و فن یریگنظام اندازه .1
 (یالمللنیب یراهنماها  یمعرف /هایبندطبقه ف/ یم/ تعاریها )مفاهشاخص .2
 ( یبندف/ طبقهی)تعار یآورعلم و فن یهات یفعال .3

 ها شاخص ینقد عموم  .4
 (هامثالف/ انواع/ محاسبه/ نقد/ ی)تعار یمال یهاشاخص .5
 ( هامثالمحاسبه/ نقد/  /یبندف/ طبقهی)تعار یآورعلم و فن یانسان یرو ین یهاشاخص .6
 (هامثالمحاسبه/ نقد/  /یبندف/ طبقه ی)تعار یآورفن یبرونداد یهاشاخص .7
 (هامثالمحاسبه/ نقد/  /یبندخچه/ طبقهیف/ تاری)تعر یتاب سنج کا یعلم  یبرونداد یهاشاخص .8
گذار  فرایند  یهاشاخص .9 اثر  مدی)نوآور  یو  جابهیری،  دانش،  همیانسان  یرو ین  ییجات  پرداخت  یالمللنیب  یهایارک،  تراز   یآورفن   یهاو 

 ((هامثال محاسبه/  /یخچه/ طبقه بندیف/ تاری)تعار

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
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 ( بسته »حكمراني آموزشي« 11

گذاري و اداره امور نظام آموزشی در کلیه سطوح آموزش مشیتربیت متخصصان مديريتی است که در شأن سیاستگذاري، خطاين بسته در راستاي  
گذاري رانی و سیاستدر حوزه حکم ،متخصصانی که ضمن اشراف به مباحث تخصصی تعلیم و تربیت متمايل به فعالیت هستند؛عالی عمومی و آموزش

لیم و تربیت با رويکرد تخصصی ورود پیدا کرده و مسائل موجود در نهاد تعلیم و تربیت را حل نموده و متناسب با تغییرات زمانی، راهبري کالن نظام تع
 ند. دار شورا عهده

 

کد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  احدو عنوان درس

 - 32 2 آموزشی  حکمرانیآشنايی با مسائل و گستره  325

 - 32 2 آموزشی حکمرانیمبانی و اصول مديريت و   326

 - 32 2 ريزي آموزشی مبانی و اصول برنامه  327

 - 32 2 درسی  ريزيو اصول برنامه  مبانی 328

 - 32 2 گذار آموزشیو نهادهاي خطمشی  هاسازمان 329

 - 32 2 آموزش و پرورش تطبیقی 330

 - 32 2 جه بود  تنظیم و  مالی امور  مبانی 331

 - 32 2 اقتصاد آموزش و پرورش  332

 - 32 2 گذاري در آموزش و پرورش مشیخط  333

 - 32 2 حکمرانی نظام آموزشی  334

 - 32 2 جهان توسعه نظام آموزشی در ايران و  335

 - 32 2 شناسی عمومی روان 336

 شناسی عمومی روان 32 2 شناسی رشد روان 337

 شناسی عمومی روان 32 2 شناسی تربیتیروان 338

 -  32 2 (1) تعلیم و تربیت اسالمی  339

  (1) تعلیم و تربیت اسالمی  32 2 (2) تعلیم و تربیت اسالمی  340

 - 32 2 تربیتمبانی و اصول تعلیم و  341

 - 32 2 هاي تربیتیمکاتب فلسفی و نظريه 342

 - 32 2 تاريخ آموزش و پرورش در ايران  343

 - 32 2 آموزش و پرورش  شناسیجامعه  344

 - 32 2 آموزشی  مسائل حکمرانی سمینار 345

 - 32 1 مطالعه در حکمرانی آموزشی  346

 - 32 1 پژوهش در حکمرانی آموزشی  347

  ۷۳۶ 42 جمع 
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 ۳25کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ی با مسائل و گستره حکمرانی آموزش يیآشنا

 نام درس به انگلیسي:

Introduction to Issues & Scope of Educational 

Governance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 رود:در انتهاي اين درس از دانشجو انتظار می

 مديريت و رهبري آموزشی آشنا شده باشد.  یهاول یمبا مفاه .1
 آشنا شده باشد.  هاي آموزشیزمان اس یهاول یمبا مفاه .2
 هاي آموزشی آشنا شده باشد. با مسائل سازمان .3
 هاي آموزشی آشنا شده باشد. با مسائل مديريت و رهبري سازمان .4

 گستره تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی آشنا شده باشد.  یهاول یما مفاهب .5

 شرح درس:

گذاري  مشیآشنا کرده و سپس با ارائه اهداف و  فرايند سیاستگذاري و خط   تعلیم و تربیتدانشجويان را با نهاد  اين درس سعی دارد تا در آغاز  
 حکمرانی آموزشی، ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.آموزشی با تکیه به رويکردهاي اسالمی در حوزه 

 سرفصل درس:

 آشنايی با نهاد تعلیم و تربیت  .1

 هاي آنها و گرايش یت و انواع رشته طالعاتی تعلیم و تربآشنايی با موضوعات م .2

 هاي علوم تربیتیآشنايی با جايگاه مديريت آموزشی در میان رشته  .3

   تربیتی  و تعلیم نهاد حکمرانی همیتآشنايی با ا .4
 تربیت  و تعلیم نهاد در آشنايی با ابعاد گوناگون سازمانهاي سیاستگذار .5

 صورت عینیآموزشی به  حکمرانی و گذاري مشیخط  گذاري،کنکاش و بررسی مسائل سیاست  .6

 رهبري و مديريت  حکمرانی،  و گذاري مشیخط  گذاري،سیاست  يفو تعار بررسی مفاهیم .7

 هاآشنايی با تفاوت رهبري و مديريت در سازمانهاي آموزشی با ساير انواع سازمان .8
   مختلف کشورهاي در حکمرانیمسائل مطالعه موردي برخی از  .9

   آموزشی حکمرانی نظرياتتطور  یرس  یبررس .10
 حکمرانی آموزشی به  ی اسالم رويکرد .11

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
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 منابع اصلي:

مشکوه دانش )وابسته  ،  سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی )خوب((.  1394)  حسین،  رضائیاحمدي   ،ساداتئزهفا  ی،مالک .1
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 . يسطرون. تهران: نشر آموزشی يريترهبري و مد(. 1393محمد ) یدس یرکمالی،م .3

4. Paradeise, C. (2009). Paradeise, Catherine/Reale, Emanuela/Bleiklie, Ivar/Ferlie, Ewar 

(eds.): University Governance. Western European Comparative Perspectives.  

5. De Prado, C. (2007). Global multi-level governance: European and East Asian 

leadership. United Nations University Press.  

6. Shattock, M. (2006). Managing good governance in higher education. McGraw-Hill 
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 منابع فرعي:
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در آموزش   يزيرآراسته. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه  درضایترجمه حم  کنند؟یچگونه کار م  هادانشگاه(.  1389بائوم، رابرت. )  رمیب .5
 .یعال
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https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
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 ۳2۶کد درس: 

 المالسعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  اسالمي و مديريت ارشد پیوسته معارف کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 یو حکمرانی آموزش تير يو اصول مد یمبان

 نام درس به انگلیسي:

Foundations & Principles of Educational 

Administration & Governance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ت ساع  32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 ندارد :  نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 آموزشی  مراکز و هازماناس در مديريت  هاينظريه   و مبانی با آشنايی .1

 آموزشی هايسازمان در  مديريت يهاه ينظر کاربرد با آشنايی .2

 اجتماعی فرايندهاي مديريت و مديريت در فرايندي مفاهیم با آشنايی .3

 شرح درس:

رده و دانشگاه( آشنا کهاي آموزشی )مدرسه  هاي مديريت و رهبري در سازماناين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با مفاهیم و چالش
هاي آموزشی و حکمرانی در  هاي آموزشی، درک مفهومی و نظري عمیقی پیرامون سازمانو سپس با ارائه الگوهاي مهم مديريتی در سازمان

 هاي آموزشی در اختیار دانشجويان قرار دهد. نظام

 سرفصل درس:

 کلیات: اول بخش .1

 آموزشی  يريتمد يفمفهوم و تعر -

 یستمی س يدگاهاز د هايريتمد  يرآموزشی با سا يريتمد ینب يزتما -

 آموزشی  يريتو اهداف مد یتاهم -

 آموزشی  يريتکارکردهاي مد -

 آموزشی  يريتابعاد و دامنه مد -

 منابع و خدمات سازمان آموزشی  ها،ينههز -

 و جهان يران آموزشی در ا يريتمد يخچهتار -

 ی آموزشی اسالم يريتمد -

 آموزشی  يريتتحول مد یرو س هاه يدوم: نظر بخش .2

 و آموزش عالی  وپرورشو سازمان آموزش يريتمد هاييه نظر -

 یعموم يريتآموزشی و مد يريتمد هاييهنظر يسهمقا -

 یهاي آموزشدر سازمان يريتمد هاييه تأثیر و کاربرد نظر -

 هاسازمان ساير و هادانشگاه  بین هايتفاوت -

 سازمان  عنوانبه  دانشگاه -

 عالی آموزش در مرسوم  مديريتی و یحکمران هايمدل -

 یدر آموزش عال رهبريهاي تطورات نظريه  سیر -

 يک هر  در رهبري هايشیوه  و( يبرنتیکو سا  یکطلب، بوروکراتومرجهرج  یاسی،س ی،)مشارکت دانشگاهی الگوهاي انواع -
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 آن  انواع و هادانشگاه در حکمرانی -

 یدر آموزش عال يريتاصول مد -

 ها دانشگاههاي مديريتی در چالش -
 يريتدر مد يفرايند یمسوم: مفاه  بخش .3

 رهبري -
 ارتباط  -
 یزش انگ  -
 ییرتغ  -

 یگروه يهايیايو پو یچهارم: فرايند اجتماع بخش .4

 یفرايند اجتماع يکعنوان آموزشی به  يريتمد -

 مدارس  یساختار و نظام اجتماع -

 و فرهنگ مدارس  جوّ -

 افراد در مدارس -

 یگروه يهايايیو پو یتکامل يريتمد -

 آموزشی يهارهبري نظام -

 ی رهبري آموزشی اسالم -

 هاي آموزشیهاي مديريت در سازماني نظريههاداللت .4

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 منابع اصلي:

 . تهران: نشر روانم. شش  يرايش. وآموزشی يريتنظري و اصول مد  یمبان(. 1390) یبند، علعالقه  .1

 . تهران: انتشارات سمت. آموزشی يريتو اصول مد یمبان(. 1395شمس، غالمرضا ) .2

 دانش. یماي. تهران: نشر آذر و سآموزشی يريتمد(. 1389شمس، غالمرضا ) .3

 يسطرون. تهران: نشر آموزشی يريترهبري و مد(. 1389محمد ) یدس یرکمالی،م .4

 .ی: نشر جماليز. تبریافرن ی. ترجمه محمدعلو عمل یمآموزشی: مفاه  يريتمد(. 1382. )ین سآال ین،؛ و اورنستیالننبورگ، فرد س .5

در آموزش    يزيرآراسته. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه  درضایترجمه حم  کنند؟ی چگونه کار م  ها دانشگاه (.  1389بائوم، رابرت. )  رمیب .6
 .یعال

 منابع فرعي:

 . تهران: نشر ارسباران. وپرورشدر آموزش يريتسازمان و مد(. 1390احمد ) ی،صاف .1

 و فرانک موسوي. نشر فانوس کرمان. يشمنداند يدا . ترجمه ومدارس در هزاره سوم يريترهبري و مد(. 1387) یلملفورد، ب .2

 . تهران: نشر الهام.وپرورشدر آموزش یعموم يريتمد(. 1375) یفرجاد، محمدعل .3

 .ین. تهران: نشر پسیآموزشی و آموزشگاه يريتمد(. 1380) ينالدشهاب  ی،عباس و غندال یدي،خورش .4
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 ۳2۷کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ی آموزش يزيرو اصول برنامه  یمبان

 نام درس به انگلیسي:

Foundations & Principles of Educational 

Planning 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 ندارد :  نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: لی مع

 اهداف درس: 

 براي توسعه ريزي برنامه   ريزي آموزشی،م برنامه آموزشی برنامهیهافآشنايی با م .1

 ريزي درسیبرنامه  ريزي آموزشی باارتباط برنامه آشنايی با  .2

 ريزي آموزشیبرنامهو مراحل ريزي آموزشی نواع برنامه آشنايی با ا .3

 ظام آموزشیآشنايی با شیوه ارزشیابی ن .4

 با يکديگر  هاآن يهاتتفاو ريزي درسطح دانشگاه وبرنامه ريزي آموزشی درسطح آموزش وپرورش وويژگیهاي برنامه ی با آشناي .5

 نظام آموزشی در هانوآورياصالح و   آشنايی با .6

 ريزي استراتژيکمراحل برنامه  کلیات و پرورش و تحول درآموزش وآشنايی با  .7

 آموزشی تبیین کنند. نظاماسناد توسعه را در  جايگاه اسناد باالدستی نظام آموزشی و  .8

 شرح درس:

ريزي آموزشی آشنا کرده و در ادامه از طريق آشنا کردن آنها با اصول، فرايند  دانشجويان را با مفاهیم برنامهاين درس سعی می کند تا در آغاز  
 در اختیار آنها قرار دهد.  اي پیرامون برنامه ريزي آموزشیو الگوهاي برنامه ريزي آموزشی ديدگاه گسترده

 سرفصل درس:

 آموزشیريزي تبیین مفاهیم متداول درادبیات برنامه. 1

o  برنامه آموزشی 

o  ريزي آموزشیبرنامه 

o  برنامه درسی 

o  برنامه تحصیلی 

o  ريزي آموزشی انواع برنامه ی، ريزي درسبرنامه  ريزي آموزشی بات برنامهتفاو اجتماعی،–ريزي توسعه اقتصادي برنامه 

o ريزي از لحاظ طول مدت برنامه نامه رب 
o  ريزي ازلحاظ مداخله دولت مرکزيبرنامه 

o  ريزي ارشادي برنامه 

o  ريزي دستوريبرنامه 
o  ريزي آموزشی اسناد کالن توسعه در برنامه 
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 ريزي آموزشیفرايند برنامه. 2

o  تحلیل موقعیت نظام آموزشی 

o  هاي آموزشیشناسايی سیاست 

o  انتخاب اهداف آموزشی 

o  اراهبردهانتخاب 

o تهیه برنامه عمل 

o اجرا 

o نظارت 

o ح برنامه الارزشیابی و اص 

 ريزي آموزشیسطوح برنامه  . 3

o  ريزي درسطح دانشگاهبرنامه 
o  ريزي درسطح ابتدايی و دبیرستانبرنامه 
o  ريزي در سطح ابتدايی و دبیرستانريزي در سطح دانشگاه با برنامه تفاوت برنامه 

 وري آموزشیريزي براي اصالح و نوآبرنامه. 4

o حالتوجیه و تبیین ضرورت اص 

o  نوآوريتعیین قلمرو اصالح يا 
o 5 حات و نوآوري الاجراي اص يرأ 

o ت سازمانی الايجاد تشکی 

o صالحی ق انجام مطالعات و تحقی 

o نويس تهیه پیش 

o  حیالهاي اصطرح  ارتباط بار صالح و ذينفع دذي هاي ذيرربط،طرح نظرخواهی از گروه 

o  اجراي آزمايشی 

o راسري اجراي س 

 رويکردهاي تحول در آموزش و پرورش. 5

o  رويکردتحول درسطح فراکالن 
o  رويکردتحول درسطح کالن 
o  رويکرد تحول درسطح خرد 
o ريزي آموزشیصول برنامه ا 
o  مربوط به تهیه برنامه  اصول 
o  اصول مربوط به اجراي برنامه 
o صول مربوط به نظارت و ارزشیابی برنامها 

 ريزي آموزشیبانی برنامه . م6

o ريزي آموزشینی اقتصادي برنامهابم 
o ريزي آموزشیاعی برنامه مبانی اجتم 
o  ريزي آموزشیمبانی فرهنگی و سیاسی برنامه 

 ريزي آموزشیرويکردهاي برنامه . 7

o رويکرد تقاضاي اجتماعی 

o  ريزي نیروي انسانی رويکرد برنامه 

o  فايده –رويکرد هزينه 

 ريزي آموزشی الگوهاي برنامه . 8
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o يی الالگوي عق 

o گوي تعاملیلا 

o  استراتژيکريزي برنامه 

o  ريزي استراتژيکمفروضات برنامه 
o ريزي استراتژيکهاي برنامه ويژگی 

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 منابع اصلي:

 . سمت تهران: انتشارات. چاپ دوازدهم. ريزي آموزشیهاي نو در برنامه ديدگاه. (1391)مشايخ، فريده  .1

 .. چاپ يازدهم. تهران: انتشارات سمتريزي آموزشیمبانی برنامه .(1392)محسن پور، بهرام  .2

 منابع فرعي:

. جلد دوم. انتشارات پژوهشکده  ريزي آموزش عمومیدانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، سیاستگذاري و برنامه (.  1382)نفیسی، عبدالحسین   .1
 . تربیت تعلیم و (پژوهشگاه)

. ترجمه بازرگان،  ريزي استراژيک در نظام آموزشی، بازانديشی، بازسازي، ساختارها، بازآفرينیبرنامه(.  1374)هرمن، جري  کافمن، راجر؛   .2
 . عباس، مشايخ، فريده. انتشارات مدرسه چاپ اول

 .مدرسه . ترجمه دکتر فريده مشايخ. انتشاراتريزي آموزشیفرايند در برنامه. (يونسکو)مشاوران  .3

مرضا ال. ترجمه غ(يک چهارچوب کاربردي)ريزي و سیاستگذاري در آموزش و پرورش  فرايند برنامه(. 1379)  حداد و تري دامسکیوادي،   .4
 .ريزي کشور چاپ اولنژاد و رخساره کاظم. انتشارات سازمان مديريت و برنامهگرائی 

معلی سرمد. انتشارات مؤسسه  ال. ترجمه غ (اقدامات-تراتژيهااس-)مفاهیم  یشزريزي آموبرنامه .  (1374)کارلسون، رابرت وي؛ آکرمن، گري   .9
 .ريزي آموزش عالی. چاپ اولپژوهش و برنامه
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 ۳28کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ی درس يزيرمه مبانی و اصول برنا 

 نام درس به انگلیسي:

Foundation & Principles of Curriculum 

Planning 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 امی الز
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 : درس اهداف
 هاي درسیشناختی برنامه ، اجتماعی و روان ی فرهنگ مبانی فلسفی، آشنايی با .1

 درسی مختلف يهابرنامهبر تهیه و تدوين هاي درسی مبانی برنامه مختلف  يهادگاهيداز هريک  ریتأثتحلیل  .2

 ريزي درسیمختلف برنامهاهیم بر مفاشراف  .3

 ها آن يهايبند، طراحی و الگوهاي مختلف در حوزه برنامه درسی و تقسیم هاروش انواع، اصول،  آشنايی با .4

 ريزي درسیبرنامه بیین، تفسیر و تحلیل مسائل مختلف حوزه ت .5

 درسی در جهان و ايران  يهابرنامهت السیر تحو آگاهی از .6

 شرح درس:

همچنین هاي درسی و  شناختی برنامهمبانی فلسفی، فرهنگی، اجتماعی و روان مفهوم برنامه درسی و  با    را  د تا دانشجوياناين درس سعی دار
 آشنا کند. نظام آموزشی جمهوري اسالمی ايران  هاي درسیهاي مختلف در تهیه و تدوين برنامهديدگاهتأثیر هريک از 

 :درس سرفصل
 مفهوم شناسی برنامه درسی  .1

 با يکديگر  هاآنآموزشی و ارتباط  ريزيبرنامه ريزي درسی و برنامه  ريف مفاهیم برنامه درسی، عت -
برنامه درسی  ،  سب شدهکاجرا شده و برنامه درسی   برنامه درسی   برنامه درسی قصد شده،  ، برنامه درسی رسمیانواع برنامه درسی شامل   -

 و ... برنامه درسی مغفول  پنهان،
 ريزي درسی در خصوص مراحل برنامه  هاآن يهادگاهيدو  درسی در جهان صاحبنظران مطرح ريزيبرنامه تاريخچه  -
 درسی در ايران ريزيبرنامه تاريخچه  -

 برنامه درسی  یمبان .2 
 مبانی فلسفی برنامه درسی  - 
 مبانی روانشناختی برنامه درسی  - 
 شناختی برنامه درسی مبانی جامعه -
 ی مبانی دينی برنامه درس -
 تصمیم گیرندگان برنامه درسی و عوامل تأثیر گذار  -

 برنامه درسی  يکردهايرو .3 
 علمی  يهارشته سی و رويکرد مبتنی بر موضوعات در -
 خاص يهایستگي شارويکرد مبتنی بر صالحیت ها و  -
 ئق فراگیران الرويکرد مبتنی بر نیازها و ع -
 ( بازسازي اجتماعی. اجتماعی ب يیکارآ .الف)و فعالیت اجتماعی  هانقش رويکردهاي مبتنی بر  –
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 درسی ريزيبرنامه  فرايند .4
 نیاز سنجی و مراحل آن  -
 اهداف برنامه درسی تدوين  -
 ها هدف انواع   اهداف، سطوح م بر انتخاب اهداف، کاصول حا -
م کاصول حا  برنامه درسی،  يمحتوادهی  الگوهاي سازمان  م بر انتخاب محتوا،کمفهوم محتوا، اصول حا) يادگیري    يهاتیفعالمحتوا و    - 

 )بر سازماندهی محتوا
 ( موجود يهانهیزمو   طيشرا سازي معلمان، آماده بر اجرا،  مؤثرعوامل )اجراي برنامه درسی  -
 ( الگوهاي ارزشیابی از برنامه درسی ارزشیابی، يکارکردها مفهوم ارزشیابی،)ارزشیابی برنامه درسی  -

 در برنامه درسی  پژوهش .5
 تحلیل محتوا -
 پژوهش تاريخی -
 پژوهش تطبیقی  –

 و تغییر در برنامه درسی  اصالح .6 
 عوامل مؤثر برتغییر در برنامه درسی  -
 ضرورت اصالح و تغییر در برنامه درسی  -
 مراحل تغییر، بازنگري و اصالح برنامه درسی - 

 جديد در برنامه درسی  يروندها .7 
 درسی يهابرنامهجهانی شدن و تأثیر بر  - 
 درسی يهابرنامه ردن کبین المللی  - 

 ی ايران مال برنامه درسی جمهوري اس اسناد .8 
 سند تحول بنیادين -
 سند برنامه درسی ملی  -

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 :اصلي منابع 
  .. چاپ اول، تهران: انتشارات بالريزي درسیهیم برنامه اصول و مفا. (1388کوروش )فتحی واجارگاه،  .1

 .تابک. تهران: انتشارات يادواره ريزي درسیاصول برنامه . (1390) نیحسيارمحمديان، محمد  .2

 : فرعي منبع 
 تهران: انتشارات مرضا خوي نژاد.  الکتر غ. ترجمه دريزي درسی براي تدريس و يادگیري بهتربرنامه  .(1391)جی، گالن؛ سیلور و الکساندر   .1

 .سمت و مشهد: آستان قدس رضوي

 . . تهران: انتشارات سمتريزي درسیمقدمات برنامه . (1391)ملکی، حسن   .2

 .چاپ هشتم . مشهد: انتشارات پیام انديشه.راهنماي عملی؛ ريزي درسیبرنامه  (.1386) ملکی، حسن  .3

 .. تهران: انتشارات آيیژجديدهاي برنامه درسی: به سوي هويت  .(1386)وروش کفتحی واجارگاه،  .4

انتشارات دانشگاه   :. ترجمه قدسی احقر. تهرانمبانی، اصول و مسائل برنامه درسی . (1384)سی؛ هانکینز، فرانسیس پی  آلناورنشتاين،  .5
 . آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

6. Mcneil, J.D. (2006). Contemporary curriculum in thought and action. publisher willy & 

sons. 
7. Allan, C., & Buckridge, M. (1993). Curriculum: Foundations, principles, and issues. 
8. Routledge, R.B. (2007). Principles of curriculum planning and development. Arise 

Publishers & Distributors. New York and London. 
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 ۳29کد درس: 

 السالمعلیه صادق ام ام  دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 یگذار آموزشمشیخطهاي ها و نهادسازمان

 نام درس به انگلیسي:

Educational Policy-making Institutions & 

Organizations 

 واحد  2: واحدتعداد 

 عت سا  32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 لی عم
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 وپرورش و آموزش عالی دو سطح آموزش در گذاریاست س اجعرم و  قوانین سازمان،  با دانشجويان آشنايی .1

وپرورش و عتف و بهداشت و درمان و آموزش  شوزآم  هايخانهوزارت   يادار  و   آموزشی  تشکیالت  و  وظايف  اهداف،  به  نسبت  آگاهی .2
 پزشکی 

 وپرورش و آموزش عالیآموزش تحصیلی ي هاو... دوره   ینقوان اهداف، با آشنايی .3

 شرح درس:

هادهاي  هاي سیاستی به نآموزشی و نحوه ابالغ گزاره  ها و نهادهاي سیاستگذار در نظامعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با سازماندرس س  در اين
 ر دهد. ربط آشنا کرده و سپس از طريق آشنا کردن آنها با برخی از اسناد مهم و تأثیرگذار در نظام آموزشی ديدگاه جامعی را در اختیار آنها قراذي

 سرفصل درس:

 ها و انواع سازمان و اصول حاکم بر آناصول، مشخصه یم،درباره مفاه یاتیکل .1

 آموزشی  قوانین تشريح و هبخشنام مصوبه،  قانون،  حقوق، مفهوم •

ان و  وپرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوري؛ و بهداشت، درمهاي آموزششیوه سازماندهی تعلیم و تربیت رسمی در ايران در وزارتخانه  .2
 آموزش پزشکی 

 ( یرمتمرکز، غمتمرکزیمههاي اداره آن )متمرکز، نیوه وپرورش و شسازمان آموزش .3

وظا .4 تشک  يفاهداف،  آ  یالتو  )سوپروموزشسازمان  تار  یررش  وظا  يخی،مختصر  و  تشآموزش   يفاهداف    ی کنون   کیالتوپرورش، 
 ( يرانمعاونان و مد ير،انتصاب وزوپرورش در مرکز، استان، شهرستان و مناطق، فرايند انتخاب و آموزش

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یالت و تشک يفاهداف، وظا .5

 شکی با تاکید بر بخش آموزش پزشکی رمان و آموزش پزوزارت بهداشت، د یالت و تشک يفاهداف، وظا .6

انقالب    ی ام، شوراي عالشوراي مصلحت نظ  کمیسیون آموزش مجلس شوراي اسالمی،)  آموزشدر نظام    گذاریاست شوراها و مراجع س .7
ي  ی عتف، شورا ، شوراي عالها و توابعوپرورش استان وپرورش، شوراهاي آموزشآموزش یاداري، شوراي عال یشوراي عال  ی،فرهنگ

 ( ها و ...اسالمی شدن دانشگاه

ش، سند برنامه  وپرورآموزش   یادينکشور، سند تحول بن  ی)نقشه جامع علم   يران وپرورش انظام آموزشاسناد مهم و مؤثر در تحول   .8
 ( ، سند آمايش آموزش عالی و ...اندازسند چشم  ی،مل یدرس

 و مقررات آموزشی و مراجع آنها( ینقررات، منابع قوان ن و مقانو يفو مقررات آموزشی )تعر یندرباره قوان یاتیکل .9
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 هاي آموزشی:دوره .10

دوره    بهسازيهاي  و راه  یفیو ک  یکم  یبررس  ، موزشیو مقررات، سازمان اداري، ساختار آ  یندبستانی )اهم قواندوره پیش •
 دبستانی(پیش

 ی، طرح سنجش آمادگ  يی،مدارس دوره ابتدا  يبندرجه و مقررات، د  ینو تحوالت آن، اهم قوان  يی)دوره ابتدا  يیدوره ابتدا •
 (يیهاي بهسازي دوره ابتداو راه  یفی ک و یکم یبررس

 يبندو مقررات دوره اول متوسطه، سازمان و درجه  یناهداف و اهم قوان  دوره اول متوسطه )دوره متوسطه و تحوالت آن، •
 دوره(  ينهاي بهسازي او راه  یفیو ک یکم یمدارس، بررس

و مقررات دوره دوم متوسطه،   یناهداف و اهم قوان يد،توسطه )تحوالت دوره دوم متوسطه و ساختار آموزشی جددوم مدوره  •
 دوره(  ينهاي بهسازي ااي و کاردانش و راهو حرفه  یفن ی،دوره متوسطه عموم یفی و ک یکم یبررس

سوادآموزي   یفیو ک  یکم  یبررس  ،داري و آموزشیو مقررات، ساختار ا  یناهم قوان  يخی،و سابقه تار  یت)اهم  ينهضت سوادآموز •
 هاي بهسازي آن( و راه

 دوره کاردانی و کارشناسی آموزش عالی •

 دوره تحصیالت تکمیلی  •

 هاي مرتبط با آنهادرخشان و سازمان  دهايعدااست آموزش و پرورش .11

و   یکم یبررس ،ر اداري و آموزشیت، ساختاو مقررا یناهم قوان يخی،تار یر)کودکان با نیازهاي ويژه( )س يیآموزش و پرورش استثنا .12
 بهسازي آن(  هايهو را یفیک

 (يیرجا یددانشگاه شه و مقررات آن،  ینو قوان یاندانشگاه فرهنگ يخی،تار یرو تأمین معلم )س یتترب .13

 معلم و تأمین  یتهاي بهسازي تربو راه  یفیو ک یکم ی معلمان، بررس یو رفاه یاداري، استخدام  یندرباره قوان یاتیکل .14

 یناهم قوان  کزي،در دستگاه مر  یالتیعمده، ساختار اداري و تشک  يفو فناوري اهداف و وظا  یقاتتحقدرباره وزارت علوم،    یاتیکل .15
 آموزشی ینهاي بهسازي قوانو راه يراندر ا یالحاکم بر آموزش ع

 آموزش و پرورش  به وابسته و همکار هايسازمان .16

سازمان  .17 با  بینآشنايی  مر هاي  آموزشالمللی  با  UNESCO،UNICEF،  Children the Save،  International Plan،   Global The) تبط 

Education for Partnership، International Education، International Education Childhood for ciationAsso   و ...) 

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 منابع: 

 (. تهران: انتشارات سمت. 18، چاپ 3 يراست )و يرانوپرورش اآموزش ینسازمان و قوان(. 1393احمد ) ی،صاف .1

انداز  هاي مختلف در مورد چشموپرورش و ارائه ديدگاهمرکزي وزارت آموزش  یالت ساختار اداري و تشک  ی بررس(.  1383احمد )  ی،صاف .2
 . وپرورش. پژوهشگاه آموزشيندهآ

 یدولت يريتمرکز آموزش مد، تيريو علم مد يريتسازمان، مد  يهنظر(. 1369پور، ابوالفضل، مقدس، جالل ) صادق .3
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 ۳۳0کد درس: 

 السالمیه لعامام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ی قیآموزش و پرورش تطب

 به انگلیسي:درس نام 

Comparative Education 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

 آموزش

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 تطبیقی و متداول در آموزش و پرورش  کلی مفاهیم با آشنايی .1

 جهان  در تطبیقی آموزش و پرورش تحول تاريخ با آشنايی .2

 يران کشورها در ا يرسا آموزشی يهانظام مطالعه پیشینه شناخت .3
 آموزشی يها نظام  ساير  از ايران رسمی آموزش و پرورش نظام یريالگوگ پیشینه درک .4

 جوامع  ساير آموزشی هاينظام در  تحقیق و مطالعه هايهدف تحلیل .5

 ی( رش و آموزش عالوپروسطح آموزش )در دو آموزشی  هاينظام  در تحقیق هايروش  شناخت .6

 وپرورش و آموزش عالی( )در دو سطح آموزش تطبیقی  آموزش و پرورش رويکردهاي با آشنايی .7

 در عصر حاضر تطبیقی شآموزش و پرور جايگاه تبیین .8

 کرد  رعايت آموزش و پرورش تطبیقی مطالعات در بايد که معیارهايی فهم .9

 ايران  وزشیمآ نظام کشورها با  ساير آموزشی هايابعاد نظام مقايسه .10

 تحلیل جهان آموزشی هاينظام متصدي مطالعه المللیینب نهادهاي با آشنايی .11

 شرح درس:

هاي ها و قوتمطالعه تطبیقی اين امکان را براي آنها فراهم کند تا ضعف  نا کردن دانشجويان با رويکردهاياين درس سعی دارد تا از طريق آش
 تشخیص دهند.قايسه با نظام آموزشی ايران، آموزشی کشورهاي مختلف را در مهاي نظام

 سرفصل درس:

آموزش و    ،المللیو بین  یقی آموزش و پرورش تطب  ینتفاوت ب  ،المللیمفهوم آموزش و پرورش بین   یقی،مفهوم آموزش و پرورش تطب .1
 یتی علوم ترب  يرمجموعهعنوان زبه  یقیپرورش تطب

 هاي آموزشی مطالعه نظامهاي هدف .2

 هاي آموزشینظام هايی ژگوي یفو توص شناخت -

 هاها و تفاوتمشابهت کردن پیدا -

 نکات قوت و ضعف  شناخت -

 ها و دستاوردها از تجربه  استفاده -

 یشرفت هاي آموزشی ازلحاظ پنظام يگاهجا تعیین -

 در جهان یقیمطالعات آموزش و پرورش تطب يختار .3

 هاي آموزشی ساير جوامع در ايران مطالعه نظام پیشینه -

 هاي آموزشی ساير کشورها از نظام  يران ا یم آموزش رسمظان تأثیرپذيري -

 هاي آموزشیدر نظام یقتحق هايروش -
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 یابانه و روش ارزش يخیروش تار ی،اي، روش همبستگ، روش توسعه یفیتوص روش -

 پرورش آموزش و  تطبیقی مطالعات کاربرد فرايند و .4
 کشور خويش تربیتی مسائل و حقايق کشف -
 فرهنگی  یفتگی خودش از  پرهیز و  يرنگواقع بر مبتنی ارزيابی -
 آموزشی  اصالحات و ريزيبرنامه  -
 جهان  مختلف ممالک  بین  فرهنگی روابط  توسعه و برقراري -
 آموزشی هايينوآور معرفی -
 آموزش و پرورش جهانی مسائل شناخت -

 ی در قلمروي آموزش و پرورش تطبیقی موردبررسمسائل و موضوعات  .5
 آموزشی هاي يک نظامموضوعات ناظر به ويژگی  -
 توسعه اقتصادي  و ارتباط میان آموزش و پرورش ؛ و مسائل و موضوعات ناظر به اقتصاد آموزش و پرورش -
 جامعه و  رورشمسائل ناظر به آموزش و پ -
 و آموزش و پرورش.  موضوعات ناظر به ارتباط بین مذاهب  -
 مسائل ناظر به سیاست و حکومت مرتبط با آموزش و پرورش.  -
 الک مختلف جهان هاي آموزشی ممت نظامموضوعات ناظر به شناخ -

 یقیآموزش و پرورش تطب يکردهايرو .6

 مدرنیسم پست يکرداقتصادي، رو  يکردرو ی،، رويکرد علوم اجتماعیمنش مل رويکرد -

 داد برون-داددرون  يکردرو ی،فرهنگ یاتح يدتجد يکردرو يی،گشامشکل  يکردرو ی،وابستگ رويکرد -

 یحوزه مطالعات يکنوان عبه   یقیآموزش و پرورش تطب يگاهجا .7

 جوامع  يراستفاده از تجارب آموزشی سا یارهايو مع اصول -

 یننشمسلمان شورهايید بر کتأک هاي آموزشی جهان بااز نظام یبرخ معرفی -

 هاي آموزشی استفاده از شاخص  با از ابعاد نظام آموزشی کشورها یبرخ مقايسه -

 هاي آموزشی ظامعه نمطالي المللی متصدهاي بینسازمان  از یبرخ معرفی -

 نفعان در حمکرانی آموزشی ها و مشارکت ذياستفاده از ظرفیت  .8
 ند و ژاپن و... و سوئد و کشورهاي استرالیا و هلبررسی تجربه کشورهاي اسکانديناوي خصوصاً فنالند  -

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  

 ، هاي آموزشیالمللی متخصص در مطالعه نظامنهادهاي بین  يا  هاي آموزشی کشورها وبا رجوع به تارنماي نظام  يدبا  يان: دانشجوتوضیحات
تطبیقی    مثال بررسیعنوان . به کنند  يسهمقا  يرانابعاد را با ابعاد نظام آموزشی ا  ينکنند و ا  یفکشور را توص  آموزشی چند  هاياز ابعاد نظام   یبرخ

هاي موفق آموزش و پرورش در جهان  دو نظام ترکیه و ايران در میان کشورهاي اسالمی و مقايسه آن با نظام   تشابه و تفاوتو تحلیل وجوه  
 معیارهاي ذيل:  براساس ... و ، فنالند، هلند، استرالیا ، آلمان، سوئدنند انگلستان، ژاپنما

 آموزش و پرورش نظام تحول سیر  بررسی -
 حوزه اين در فعال ان يرمد و آموزشی امور اداره نحوه -
 عالیه تحصیالت  تا دبستانیشپ از مختلف تحصیلی مقاطع -
 فنی  و ايحرفه تربیت و معلمتربیت  بزرگساالن، آموزش -
 عوامل مؤثر بر توسعه آموزش و پرورش تحلیل -

 . يافتاختصاص خواهد  ياندانشجو ینمره درس، به کار عمل %25تا   %15 یناستاد ب یصبنا به تشخ

 لي:منابع اص

 تهران: انتشارات سمت. چاپ سوم. ها(.اصول و روش  ی، )مبان یقیآموزش و پرورش تطب(. 1392پور، بهرام )محسن .1

 ل.. تهران: انتشارات سمت. چاپ اویقیآموزش و پرورش تطب(. 1389احمد )آقازاده،  .2

 . رشد نشر:  تهران.  تطبیقی آموزش و پرورش(. 1389) محمدعلی  الماسی، .3

 . نشر آواي نور.مطالعات تطبیقی در نظام آموزش عالی(. 1393منیعی، رضا. ) .4
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 بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.  . تهران: المعارف آموزش عالیدائره (. 1383جمعی از نويسندگان. ) .5

6. Altbach, P (1998). Comparative Higher Education: Knowledge, the University, and 

Development (Contemporary Studies in Social and Policy Issues in Educatio). 

Praeger Publish. 

7. Kariwo, M (2014). A Comparative Analysis of Higher Education Systems; Issues, 

Challenges and Dilemmas. Sense Publication. 

 منابع فرعي:

1. ( احمد  پرورششناسروش(.  1388آقازاده،  و  آموزش  دانش  تحلیل  تاريخ  و  و    ی  و المللینبتطبیقی  پژوهش  سازمان  تهران:   .
 ريزي آموزشی.برنامه 

 باب   در  هابررسی   و  مطالعات  سلسله  از (:  انگلیس  وان  )آلم صنعتی   پیشرفته  کشورهاي  در  آموزش و پرورش(.  1388آقازاده، احمد ) .2
 . روان. تهران: نشر المللبین  و تطبیقی  آموزش و پرورش

 ريزي آموزش عالی.. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه نظام آموزش عالی در کشورهاي اروپايی(. 1379جاودانی، حمید. ) .3

 International Bureau of Education, World Data on Education. for Economic  ها:وبگاه .4

Cooperation and Development, EURYDICE 
5. Russo, CH. (2013). Handbook of Comparative Higher Educaation Law. New York: 

Rowman& Littlefield. 
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 ۳۳1کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  رف اسالمي و مديريت ارشد پیوسته معاکارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 بودجه میو تنظ یامور مال یمبان

 نام درس به انگلیسي:

Foundations of Finance and Budgeting in 

Education 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 ندارد :  نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

ش آموز

میلي  تك

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 بودجه اصول و امور مالی کلیات با مديران آشنايی .1

وپرورش، وزارت  وزارت آموزش)نهادهاي مرتبط با آموزش رسمی کشور    بر  تأکید  با  بودجه  پیشنهاد  و  تنظیم  مراحلبا    ياندانشجو  آشنايی .2
 ها و ...( خانهو آموزش پزشکی، بخش بودجه آموزشی در کلیه وزارت  علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان

 ها نه يهز و  بودجهگزارش  یهبا نحوه ته  ياندانشجو آشنايی .3

 مالی منابع تخصیص در  شوزآم جايگاه با ياندانشجو آشنايی .4

 آموزش به  منابع تخصیص  یینتب يبرا یعلم  مبانی انواع با ياندانشجو آشنايی .5

 هزينه یلهاي تحلآموزش و انواع روش یمال نیازهاي در هزينه تحلیل جايگاه با يانآشنايی دانشجو .6

 یدر آموزش عال مالی تأمین منابع انواع با ياندانشجو آشنايی .7

 یآموزش عال مالی تأمین در دولت مشارکت و دخالت داليل با ياندانشجو آشنايی .8

 یزش عالآمو مالی تأمین در دولت کتمشار هايچالش با ياندانشجو آشنايی .9

 آموزش یهدر مال مالی منابع یصتخص سازوکارهاي انواع با ياندانشجو آشنايی .10

 ها و دانشگاه  عالی آموزش در هاينهدرآمد و هز روندهاي وتحلیلتجزيه  .11

 ها دانشگاه ريزيبودجه در الزم مهارت بکس .12

 شرح درس:

آنها را با اصول  ،  در آموزش  مالی  منابع  تخصیص  نحوه  در  ازوکارهاس  و  رويکردهاشود که ضمن آشنا کردن دانشجويان با  در اين درس سعی می
 هاي آموزشی نیز آشنا کند. سازمانريزي در کشور و و مراحل بودجه

 سرفصل درس:

 بخش اول:  .1
 یعموم یهمال یتاهم ف:ال -

 دولت یامور مال يفاهداف و وظا  -

 ب: انواع تحوالت مؤثر بر نقش بودجه در اقتصاد  -

 دوم:  بخش .2

 بودجه مفهوم -

 ريزيهاي بودجهروش -

 اصول بودجه -

 بندي بودجه طبقه  -

 يرانريزي در امراحل بودجه  -
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 سوم:   بخش .3

 اعتبارات(  ينهبعد از هز  ينه،هزضمن  ينه،مراحل نظارت بر اجراي بودجه )قبل از هز -

 کنترل بودجه -

 گزارش بودجه یهته  -

 در آموزش و پرورش  یاتیريزي عملنظام بودجه  -

 هاي آموزش و پرورشد هزينهموار -

 هاگزارش هزينه  یمنحوه تنظ -
 عالی آموزش مالیه .4
 یدر آموزش عال یو مال يقتصادا هاينظريه  .5
 به آموزش  مالی منابع یصتخص مبانی .6
 آن کنندهیینآموزش و عوامل تع مالی منابع مطلوبیت نزامی .7
 اصلی  کنندهینعنوان تأمآموزش و نقش دولت به  مالی تأمین منابع .8
 در آموزش مالی منابع تخصیص نحوه در سازوکارها و رويکردها .9

 عالی  آموزش در هاهزينه درآمدها، .10
 یآموزش عال مالیو تأمین  یدولت هايسیاست  .11

 عالی آموزش مالیه در مطروحه موضوعات .13

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 منابع: 

 یزدهم.. تهران: انتشارات سمت، چاپ سو بودجه در آموزش و پرورش یامور مال یمبان(. 1393وود )دا ی،صالح .1
 . داتصاد فرنشر اق . تهران:یعموم یهآشنايی با مال .(1389لطفعلی ) ی،بخش .2
 ی. وسانتشارات فرد: همدان .(یاتیريزي عملريزي )با تأکید بر بودجه و اصول بودجه یمبان .(1382محمد )احمدي، علی .3

 . انتشارات فروزش :تهران .سوم يرايش، وتا کنترل بودجه یمفراگرد تنظ  .(1380اسفنديار )وند، فرج .4
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 ۳۳2کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت ناسي رشکا

 : نام درس به فارسي

 اقتصاد آموزش و پرورش

 انگلیسي:ه نام درس ب

Economics of Education 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 ينظر

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 انسانی  گذاريسرمايه  و تربیت  و تعلیم با رابطه در مختلف اقتصادي مکاتب و اقتصاددانان نظرات آشنايی با  .1

 آنها  ارزيابی  نحوه  و( تربیت و تعلیم) آموزش پیامدهاي و هانده ستاآشنايی با  .2

 زشی آمو واحدهاي درونی مسائل تحلیل براي( مناسب) اقتصاد علم هايروش  و هاه ينظرآشنايی با  .3

 ( مالی منابع تخصیص و تأمین) آموزش و پرورش  مالی امورآشنايی با  .4

 عالی  آموزش اقتصاد در شدهمطرح مفاهیم و اصول با آشنايی .5

 اجتماعی -اقتصادي  توسعه  و رشد بر عالی آموزش آثار با آشنايی .6

 عالی آموزش توسعه بر اقتصادي  توسعه آثار با آشنايی .7

 عالی آموزش مسائل تحلیل براي اقتصاد علم ارزيابی و تحلیل هايروش  با آشنايی .8

 عالی آموزش در آن کاربرد و انسانی سرمايه  نظريه با آشنايی .9

 يی درونی و بیرونی در اقتصاد آموزش عالییم کارابا مفاهآشنايی   .10

 عالی آموزش اقتصاد در وتحلیله تجزي براي اقتصادي هايروش و ابزارها کارگیريبه  .11

 اقتصاد با عالی آموزش فرايندهاي بین  ارتباط ايجاد توانايی .12

 یعال آموزش مسائل تحلیل در اقتصاد علم ارزيابی و  تحلیل هايروش کارگیريبه   توانايی .13

 شرح درس:

ايی درونی، بیرونی و مالیه آموزش، آنها را با  مفاهیم اصلی اقتصاد آموزش يعنی کاراين درس سعی دارد که ضمن آشنا کردن دانشجويان با  
 هاي بکارگرفته شده در اقتصاد آموزش نیز آشنا کند.الگوهاي و نظريه

 سرفصل درس:

 رابطه   در  مختلف  اقتصادي  مکاتب  و  برجسته  اقتصاددانان  نظرات  شامل)  آن  تحوالت  سیر  بررسی  و  آموزش و پرورش  اقتصاد  بر  يامقدمه .1
  شکوفايی   يا  تربیت  و  تعلیم  بنیادي  مبانی  مرور  همچنین  و  عمومی  کاالي  با  آموزش  يهایژگيو  انطباق  وضعیت  با  راههم  تربیت  و  تعلیم  با

 (انديشه

 (یشناخت  يکردبا رو یانسان يهسرما يه ظر)ن یانسان یگذاري و تعالعنوان سرمايه به  موزش و پرورشآ .2

 ( یبرق يهاهي)نظر یلتردهنده و ف، عالمتدعنوان سرنبه  پرورشآموزش و  .3

و انطباق آنها با    هاتیواقع  ییناز جهت قدرت آنها در تب  یب؛رق  يهاه يو نظر  ی انسان  يه سرما  يهاقتصاد آموزش )نظر  يهاه ينظر  ارزيابی .4
 ( یاسالم یمبان

 در آموزش و پرورش هديفا -ينههز تحلیل .5

 مختلف( یلیسطوح تحص  یک)به تفک يو رشد اقتصاد آموزش و پرورش .6

 مختلف(  یلیسطوح تحص یکدرآمد )به تفک يعتوز و آموزش و پرورش .7
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 مختلف(  یلیسطوح تحص یکو عدالت در آموزش و پرورش )به تفک يبرابر کارايی، .8

  ید با تأک  یانسان  يهپرورش و توسعه سرماريزي در عرصه آموزش و  برنامه   يها)ضرورت  یريزي آموزشو برنامه  یانسان  يهسرما  ريزيبرنامه  .9
در سطح کالن،    یآموزش  یازسنجیهاي نروش   ی، و آموزش  یانسان   يهريزي سرمابرنامه  يهای ها و همپوشاوت آموزش، تف  يهای ژگيبر و

 ( يراندر ا یريزي آموزشبرنامه   ی،ريزي آموزشبرنامه يندهآ

  يکرد با رو  دهیدکننتول  يهو مانل آن در چهارچوب مباحث اقتصاد آموزش و پرورش )نظر   ی)نظام( آموزش  یابیارزش  ی؛ نرود  يیکارا  موضوعات .10
 (یشناخت

 (یآموزش يهانظام و ... در سطوح واحدها  و یآموزش یدتوابع تول یلی،تحص یشرفتپ یابینشانگرهاي ارزش) یخدمات آموزش یدتول تحلیل .11

 همراه با کاربردهاي آنها ينهو رابطه هز ينهتوابع هز ينه،هز يهاشاخص  موزش و پرورش:و مخارج در آ ينههز تحلیل .12

 در آموزش و پرورش یاثربخش -ينههز تحلیل .13

  یک اسالم و به تفک  یهبر موضوعات مال  یدو سازوکارهاي مربوطه در آموزش و پرورش؛ با تأک  یمنابع مال  یص و تخص  ینآموزش )تأم  یهمال .14
 مختلف( یلیحصسطوح ت

 يران آموزش و پرورش در ا اقتصاد .15

 داقتصا مشابه مفاهیم با عالی آموزش اقتصاد مفاهیم مرزبندي و تعريف .16

 آموزش اقتصاد اصول با عالی آموزش اقتصاد موضوعی هايحوزه و مسائل .17

 عالی  آموزش در دانشجويان گذاريسرمايه .18

 عالی آموزش  به اجتماعی  و خصوصی سرمايه بازگشت .19

 عالی  آموزش در اضاقت  و عرضه با آشنايی .20

 عالی  آموزش در دولت نقش .21

 عالی  آموزش هايهزينه و درآمدها .22

 عالی  وزشآم در تولید و رقابت .23

 عالی آموزش در انسانی  سرمايه نظريه  به  نگاهی .24

 عالی  آموزش در تولید توابع با آشنايی .25

 عالی  آموزش در بازار ابعاد .26

 عالی آموزش در درونی کارايی .27

 عالی  آموزش در بیرونی کارايی .28

 عالی آموزش در اقتصادسنجی هايمدل .29

 عالی  آموزش مؤسسات اقتصادي و  اجتماعی هايبازده  تحلیل و شناخت .30

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 منابع اصلي:

 . يسطرونتهران: نشر  .اقتصاد آموزش(. 1383نادري، ابوالقاسم ) .1
ارات آستان قدس  : انتشمشهد  ابوالقاسم.   یدس  ینیون،. ترجمه حساقتصاد آموزش و پرورش(.  1370هرش. اس )  ین،و راچل  ی س  یل اجر، دانر .2

 رضوي.
 اصفهان.  یاصفهان: انتشارات جهاد دانشگاه ،از اقتصاد آموزش و پرورش یمباحث .(1382) یعمادزاده، مصطف .3
 . تهران: انتشارات سمت. و پرورش آموزش اقتصاد .(1381محمدرضا. ) یان،محمود و آهنچ ی،متوسل .4
 . تربیت و تعلیم پژوهشکده : تهران. 4-1. جلد صاد آموزش و پرورشدانشنامه اقت(. 1382و  1380( )يراستار)و ینعبدالحس یسی،نف .5

 فرهنگی.  مطالعات و اجتماعی ريزيبرنامه  دفتر: تهران. عالی آموزش اقتصاد بر درآمدي(. 1383. )غالمحسین خورشیدي، .6

 عالی. آموزش يزيربرنامه  و پژوهش  مؤسسه: تهران. سیاست و نظريه : عالی آموزش خرد اقتصاد(. 1392. )يعقوب انتظاري، .7

 تهران.  دانشگاه انتشارات: تهران. عالی آموزش اقتصاد در پیشرفته مباحث(. 1393. )ابوالقاسم نادري، .8

9. Toutkoushian, Robert K. and Michael B. Paulsen (2016). Economics of higher education: 

Background, concepts, and applications. Springer. 
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 ۳۳۳کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : به فارسيدرس نام 

 در آموزش و پرورش يگذار یمشخط

 نام درس به انگلیسي:

Educational Policy Making 

 واحد  2: واحدعداد ت

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد  :زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 ار سمین

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 آموزشی،هاي مشیخط وها استراتژي اهداف، با دانشجويان ايیآشن .1

 آموزشی گذاريمشیخط  اجرايی و دهیشکل   در مؤثر عوامل از آگاهی .2

 عالی آموزش و وپرورشوزش مآ در کشور روز آموزشی گذاريمشیخط  بررسی و تحلیل .3

 محلی  و استانی اي،منطقه ملی، گذاريمشیخط هايروش  تحلیل توانايی .4

 يگذارو قانون  گذاريمشیخط یممفاه درک و فهم .5

 دانشجويان یندر ب یآموزش عال گذاريمشیخط  فهم توسعه .6

 یعموم گذاريمشیخط با فرايند  آشنايی .7

 یعالآموزش  گذاريمشیخط با فرايند  آشنايی .8

 دانشجويان بین در يرانا یآموزش عال یفعل هايمشیخط  یلتحل براي هامهارت ارتقاي .9

 گذاريسیاست ینهموجود در زم هايمدل قوت و ضعف نقاط بیان  و يسهامق توانايی .10

 نايتوسط دانشجو یآموزش عال هزمین گذاري درسیاست  يو نظر یهاي مفهوممناسب بودن استفاده از مدل یینتع توانايی .11

 ی آموزش عال براي یاستس يک تدوين نحوهمهارت در  کسب .12

 شرح درس:

هاي  ها و مؤلفهگذاري آموزشی آشنا کرده سپس با  بررسی شاخصمشینشجويان را با اهداف و راهبردهاي خطتا در آغاز دااين درس سعی دارد  
 یار دانشجويان قرار دهد.نظام آموزشی، ديد عمیقی را در اين زمینه در اخت يگذاریمشخط  در اسالمی

 سرفصل درس:

 گذاريمشیخط  و مشیخطبر علم  ايمقدمه .1

 گذاري مشیط خبا فرايند  آشنايی .2

 یآموزش عال يگذاریمشخط و و معاصر(  یوپرورش )سنتهاي آموزشگذاريمشیخط بر  مروري .3

 یو صنعت بازرگانی ی،هاي دولتدر سازمان يهايگذاریمشبر خط  مروري .4

 (عالی متوسطه،  ی،هاي آموزش )عمومدر نظام يگذاریمشخط  بر مروري .5

 (عالی متوسطه،  ی،هاي آموزش )عمومدر نظام يگذاریمشو خط  یعموم  يگذاریمشخط هايمدل و هاتئوري .6

 عالی آموزش وپرورش و ی گذاري در آموزشمشخط یرامونپ یشناختجامعه هايچارچوب .7

 (یو اجتماع سیاسی  یطی، آموزشی چون: )عوامل مح يهایمشساختن خط  یيدهی و اجراعوامل مؤثر در شکل   بررسی .8

 آموزشی  ي هایمشخط  ارزيابی و انتخاب ،زشیآمو  يهایمشبندي خط صورت  بررسی .9

 آموزش و پرورش کیفیو  کمّیتوسعه   بررسی .10

 (عالی  متوسطه، عمومی، آموزش ییرآموزش )تغ ريجا يهایمشخط  بررسی   و نقد .11
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 وپرورشعالی آموزشو شوراي  ی، شوراي عالی عتفريزي آموزش عالبرنامه  یعال يشورا يهایمشخط  بررسی   و نقد .12

 و آموزش عالی وپرورشدر آموزش ريزيبرنامه و  یقهاي تحقیتقابل توسعه   بررسی .13

 عالی وپرورش و آموزشآموزش يگذاریمشخط در  اسالمی و  بومی فرهنگی هايیوستپ .14

 يگذاریمشخط در اسالمی هايمؤلفه  و هاشاخص .15

 گذاري در سطح آموزش عالیمشیموضوعات خاص خط  .16

 پژوهش یرامونپ یآموزش عال يهایمشخط •

 آموزشی  یمشپژوهش خط هايروش •

 آموزش يگذاریمشخط تحلیل •

 یدولت یآموزش عال يگذاریمشخط •

 یدر آموزش عال دسترسی •

 یدر آموزش عال مالی استطاعت •

 ی در آموزش عال پاسخگويی •

 ابي: روش ارزشی

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 منابع: 

 . : آموخته. تهرانگذاري در آموزش و پرورشسیاست  .(1393اعلی نوروزي و ناهید نادري )رض وسیادت سیدعلی  .1

شهر: قائم  ،شی عمومی در نظام آموزشیمخطگذاري و فرايند  سیاست   .(1391مجید )  ،بهرنگ و ربیعی  ،شاداسماعیلی  وکیومرث    ،نیازآذري  .2
 مهرالنبی. 

)  ولس    ،بل .3 استونسون  آسیاست .  (1392هوارد  تأثیرات(گذاري  و  مباحث  )فرايند،  کورش    ،موزشی  و  ابوالقاسمی  محمود  ترجمه 
 .ینتهران: نورالثقل واجارگاه؛فتحی

 مدرس.  تربیت دانشگاه علمی آثار نشر مرکز: تهران. رينوآو و فناوري علم، گذاريسیاست  بر ايمقدمه (. 1392. )سپهر نوري، قاضی .4

 شوراي  مجلس  هايپژوهش  مرکز:  تهران.  ايران  در  عمومی  گذاريفرايند سیاست(.  1389. )مابراهی  آهنگر،پور  غالم  ؛اهللرحمت  ،پورقلی .5
 اسالمی. 

 . دانش مشکوه : تهران. خوب حکمرانی رويکرد با عالی آموزش در گذاريسیاست(. 1394)السادات  فائزه مالکی، حسین؛ رضايی، احمدي .6

  پژوهش  مؤسسه:  تهران.  عالی  آموزش  نظام  گذاريسیاست   و  گیرييند تصمیمفرا  در  گمشده  اليه  ی،پژوهسیاست (.  1391. )حمید  جاودانی، .7
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 ۳۳4درس:  کد

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 نظام آموزشی  یحکمران

 نام درس به انگلیسي:

Educational Governance 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 د دار: ننیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 ی حکمران و ابزارهاي هامدلی، نظريات، انمبآشنايی با  .1
 المللیی در آموزش و پرورش در سطوح مدرسه/دانشگاه، ملی و بین حکمران و ابزارهاي هامدل، هاساختار آشنايی با .2
 مقررات  میتنظ، ابزارها و اثرسنجی اتينظر  ی،مبانآشنايی با  .3
 آشنايی با تنظیم مقررات در آموزش و پرورش در سطوح چندگانه  .4

 رح درس:ش

آشنا کرده و سپس از طريق آشنا کردن آنها با ساختارهاي حکمرانی    نی و نظريات حکمرانی دانشجويان را با مبااين درس سعی دارد که در آغاز  
 هاي آموزشی در اختیار آنها قرار دهد. در نظام آموزشی، ديدگاه جامعی را نسبت به حکمرانی در سازمان

 سرفصل درس:

 ی حکمران یمبانآشنايی با  .1
 ی حکمران اتينظرآشنايی با  .2
 زش و پرورشآمو ی درحکمران يساختارها  .3
 ی حکمران يهالمدآشنايی با   .4
 ی حکمران يابزارهاآشنايی با  .5

 المللی در آموزش و پرورش در سطوح مدرسه/ دانشگاه، ملی و بین  حکمرانیآشنايی با ابزارهاي  .6
 مقررات  میتنظ یمبان .7
 مقررات  میتنظ اتينظر  .8
 مقررات  میتنظ یاسیساقتصاد  .9

 مقررات  میتنظ يابزارها .10
 مقررات  میتنظ یاثرسنج  .11

 تنظیم مقررات در آموزش و پرورش  .12

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 منابع: 

مشکوه دانش )وابسته  ،  سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی )خوب((.  1394)  حسین،  رضائیاحمدي   ،ساداتئزهفا  ی،مالک .1
 به موسسه فرهنگی هنري مشکوة دانش(

https://www.gisoom.com/search/book/author-534780/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11171947/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-293213/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/
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2. Reale, Emanuela, Bleiklie, Ivar, Ferlie Ewan (2009). University Governance, Catherine 

Paradeise. 

3. Prado, Ce´ sar. (2007). Global multi-level governance: European and East 
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 ۳۳5کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 بسته »حكمراني آموزشي«  ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 و جهان رانيدر ا یآموزشتوسعه نظام 

 نام درس به انگلیسي:

Educational Development in Iran and the 

world 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ندارد
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 ر سمینا

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 ينظر

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 شورهاي جهان کدر ايران و ساير  آموزش و پرورشبندي مسائل يابی و طبقه ردن دانشجويان با نحوه مسئلهکآشنا  .1
 اربردي کهاي لحدر ايران و جهان و ارائه راه  آموزش و پرورشتعیین و تشريح اهم مسائل  .2

 ين مسائلبخش ار جهت و فصل رضايتور اخذ تدابیري دمنظايجاد نگرش و بینش الزم در دانشجويان به  .3

 در دنیاي امروز آموزش و پرورشائل آشنايی با نوآوري و راهکارهاي نوين در جهت مس .4

 هايی در جهت رفع اين موانع ائه طرح منظور ارايران به  آموزش و پرورشيابی علل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مسائل ريشه .5

 هاي مختلف نظام آموزش عالیيابی در بهبود و اصطالح فعالیتتقويت توانايی دانشجويان جهت تحلیل نقش ارز  .6

 شرح درس:

هاي  بی سیاستهاي آموزشی آشنا کرده و از طريق ارزيااين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با مباحث توسعه و رويکرهاي آن در نظام
 ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد. ايرانتوسعه آموزشی در 

 سرفصل درس:

 اي )توسعه پايدار و ...(آشنايی با مباحث کالن توسعه و انواع رويکردهاي توسعه .1

 آشنايی با سندهاي آمايش آموزش .2

 اينطقهملی و مبرابري جنستی و ... در سطح  محوري،ريزي توسعه آموزش با رويکردهاي عدالتبرنامه .3

 هادانشگاهمدارس و  ستمیدر س رییتغ .4

اي، علمی و  نور، فنی و حرفهها )دولتی، آزاد، پیام)دولتی، غیرانتفاعی، نمونه مردمی، شااهد، سامپاد و ...( و دانشاگاه تعريف انواع مدارس .5

 ر خصوص شیوه گسترش آنهاريزي دغیردولتی و ...( و برنامه-کاربردي، غیرانتفاعی

 آموزشتوسعه  ريزيبرنامهو  يگذاراستیمسئله س .6

 هاي توسعه آموزش در نظام آموزشی ايران ارزشیابی سیاست  .7

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 منابع اصلي:
 . . تهران: سمتدهیچیپ یتیموقع کاهنده، يکردي : رویآموزش عال توسعه يزيربرنامه (.  1398دوزي سرخابی، محمد. )يمنی .1
 .. تهران: دانشگاه شهید بهشتیهاها و تجربه ريزي توسعه دانشگاهی: نظريه برنامه (.  1394دوزي سرخابی، محمد. )يمنی .2

 بع فرعي: من
 ن: رسالت قلم.. تهراديدگاه اسالمیید بر کايدئولوژي، تربیت، توسعه با تأ(، 1374بیگی، علی )میرزا .1
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 ۳۳۶کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   اهدانشگ

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 شناسی عمومی روان

 نام درس به انگلیسي:

Introduction to Psychology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 رانی جب
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 هدف درس:

 هیجان(  و انگیزش تا فیزيولوژيک هايپايه از) یعلم روانشناسی گستره نوين،  روانشناسی شناخت .1

 شرح درس:

جايگاه روانشناسی  هاي روانشناسی آشنا کرده و سپس از طريق بررسی  مفهوم، خاستگاه و روشدانشجويان را با  در آغاز  اين درس سعی دارد که  
 ديدگاه جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد. همچنین جايگاه علم نفس در اسالم، در بین ساير علوم و 

 س:سرفصل در

 روانشناسی موضوعات گیريشکل  در فلسفی بنیادهاي علمی،  روانشناسی گیريشکل تاريخچه و خاستگاه تعريف،: کلیات .1
 نوين  روانشناسی در يک هر جايگاه و روانشناسی رويکردهاي .2
 روانشناسی در علمی هايروش .3
 علمی  روانشناسی و رفتار در مغز  نقش رفتار، فیزيولوژيکی هايپايه .4
 محیط و  وراثت نقش موجود هاينظريه  بررسی و اخالقی  اجتماعی،  عاطفی،  شناختی، ابعاد در انسان  تحول و رشد .5

 یشناختعصب هايداده و يادگیري مورد در نوين هاينظريه يادگیري، هاينظريه  .6
 آن ابعاد و انواع ها،يه : نظرحافظه .7
 معنويت  و  اراده خواب، و رؤيا هشیاري تقويت هايروش  و عوامل مراحل،: هشیاري .8
 ادراکی حسی فرايندهاي در شناختی  پردازش نقش و زيستی بنیادهاي ادراک، و احساس .9

 تفکر  و  زبان اجتماعی و شناختی روانی ابعاد  بررسی  و انديشه و زبان ارتباط:  شناخت و  تفکر زبان، و  تفکر .10
 در فرهنگ نقش عوامل، و زيستی هايپايه انواع، ها،يه : نظرهیجان  مربوطه، هاينظريه   و انگیزش:  هیجان و انگیزش  .11
 اسالمی  منابع در هیجان و انگیزش  هیجان، بروز  در فرهنگ نقش هیجان،  بروز و گیريشکل  .12
  و   موفق هوش نظريه چندگانه، هوشهوش ) در نوين هايديدگاه تحولی؛ و یسنجروان هايديدگاه: هوش و شناختیروان ياستعدادها .13

 مسئله حل و  تخالقی ؛...( ،استنبرگ ديدگاه از خرد
 ارزيابی هايروش  و هايه : نظرشخصیت .14
 سازگاري و مقابله هايروش تنیدگی(،استرس ) روانی،  سالمت .15
 اسالمی  فرهنگ  بر مبتنی يهادرمان و  نوين سنتی، ياآورده روي: درمان هايروش .16
 عمل  در روانشناسی /کاربردي روانشناسی .17

 روان  سالمت و  اجتماعی سیروانشنا عقل،  و خرد موضوع در: فرهنگی يهامطابقت .18
 اسالمی  فالسفه منظر از  نفس .19
 اسالمی  فلسفی متون در انگیزش  .20
 اسالمی  فالسفه و غربی فالسفه  در شناختی نظريه مقايسه .21
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 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 منابع اصلي:

مشکوه دانش )وابسته  ،  سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی )خوب(.  (1394)  حسین،  رضائیاحمدي   ،ساداتئزهفا  ی،مالک .1
 به موسسه فرهنگی هنري مشکوة دانش(

 .تهران: سمت  .علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن(. 1398. )علی محمد، کاردان .2

 . يسطرون. تهران: نشر آموزشی يريترهبري و مد(. 1393محمد ) یدس یرکمالی،م .3

4. Paradeise, C. (2009). Paradeise, Catherine/Reale, Emanuela/Bleiklie, Ivar/Ferlie, Ewar 

(eds.): University Governance. Western European Comparative Perspectives.  

5. De Prado, C. (2007). Global multi-level governance: European and East Asian 

leadership. United Nations University Press.  

6. Shattock, M. (2006). Managing good governance in higher education. McGraw-Hill 

Education (UK). 

 منابع فرعي:

 . ششم. تهران: نشر روان  يرايش. وآموزشی يريتنظري و اصول مد  یمبان(. 1390) یبند، علعالقه  .1

 . تهران: انتشارات سمت. آموزشی يريتو اصول مد یمبان(. 1395، غالمرضا )مسش .2

 دانش. یماي. تهران: نشر آذر و سآموزشی يريتمد(. 1389شمس، غالمرضا ) .3

 .ی: نشر جماليز. تبریافرن ی. ترجمه محمدعلو عمل یماه آموزشی: مف يريتمد(. 1382. )یآالن س ین،ست؛ و اورنیالننبورگ، فرد س .4

در آموزش    يزيرآراسته. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه  درضایترجمه حم  کنند؟ی چگونه کار م  ها دانشگاه (.  1389م، رابرت. )بائو  رمیب .5
 .یعال
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 ۳۳۷کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 رشد  یاسشنروان

 نام درس به انگلیسي:

Developmental Psychology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 یشناسی عمومروان : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 یو کنش شکلی يیآ يدپد از لحاظ فرد رفتار تحول و مبنا شناخت .1

 بنیادي  تحولی يهانظام و  یشناسروش پايه، مفاهیم به نسبت  دانشجويان در نسبی شناخت ايجاد .2

 رشدي  هايدوره از اجمالی و کلی درک يک به  دستیابی .3

 رشد  شناسیروان  در مطرح يهادگاهيو د ياتنظر با ايیآشن .4

 شناسیدر روان  یتحول يهادوره با آشنايی .5

 اسالمی ديدگاه از رشدي مراحل  بررسی .6

 شرح درس:

حول  آشنا کرده و سپس با بررسی مراحل ت  پويشیهاي روانتولدي و کودکی و نظريهاهاي پیشدانشجويان را با دورهدر آغاز  اين درس سعی دارد  
 از منظر اسالم، ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد. 

 سرفصل درس:

 شناسی رشد روان  يفتعر .1

 یزيولوژيشناسی و فمفهوم مرحله در روان  .2

 شناسی رشدروان هاييه موضوع و نظر .3

 هاي ینهعدم تعامل زم  ياتحول، تعامل    یوستگیپ  يا  یگسستگ  یط، مح  ياتحول: وراثت    ینهدر زم  ی: سؤاالت اصلیاساس  يهاموضوع -
روان سازمان  )فعال    ی،مختلف  تحول  در  تفاوت  یرفعالغ  يانقش کودک  منشأ  بافت  بودن کودک(،  نقش  آن،  ابعاد  و  فردي  هاي 

 شکل تحول  و یزاندر م یفرهنگ -یاجتماع

نظريهنظريه  - روانها:  روان  يشیپو  -هاي  نظر  يات)نظر  یلگريتحل:  فروآن  يهروانشناسان من:  نظرهارتمن  ينسها  يهنظر  يد،ا   يه(، 
رفتارينظريه   ی،اجتماع  -یروان نظريه هاي  نمو  نظريه  يادگیري،هاي  نگر:  نمايافتگیهاي  و  نشو   هاييه نظر  ی،اندام  -یعصب  ي: 

برونفن برنر،   بافتاري يه (: نظریاجتماع -یهاي بافتاري )فرهنگنظريه  اي،یاژهپ یاتیعمل يساز: درون یسازش هاييه ، نظريخبرپرداز
 در تحول یبافت مذهب  یتو اهم یجان بالب دلبستگی يه(: نظریشناختبوم -)بافتاري یعیطب یهاي رفتارشناسنظريه 

 آنها یها و مطابقت فرهنگ ها و موضوعنظريه  يیهم نما -

 شناسی رشد روان  يخچهتار .4

اساسها: ديدگاهروش  و  هادگاهيد - آنها مطابقت دارند )دک  يیهاو روش   یشناسی علمدر روان   یهاي  با  و روش    ينگریعتطب   يده 
 ی : طرح مبتنیاديبن  طرح  یريگ)در سطح شکل   یتحول  هايی بررس  یشناخت(، چهارچوب روشینینگري و روش بالانسان   يدد  ی، تجرب

  ی، مقطع ی بررس  ی،طول  ی )بررس تحولی  ییراتتغ  ی، در سطح بررسموردي( تک بر  ی طرح مبتن يشی، آزما-یطرح تجرب  ی، بر همبستگ
 مشاهده فرا تحلیلی  ی،دار(، مشاهده تعاملمشاهده ساخت یعی،ها )مشاهده طب(، در سطح گردآوري دادهیقیتطب  یبررس

 يد فرو يگموندز يهنظر یاژه،نگر، نظام گزل، نظام پ فطري يدگاه: دیادي بن یتحول يهانظام  ی نقد و بررس -
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 ی دوره کودک تولدي،: دوره پیشیکودک ياناز نطفه تا پا یهاي تحولدوره یاجمال  یبررس -

  يستی ز  يطدرباره شرا  یاز تولد، نکات  یشمراحل نمو پ  یزيولوژيک،و ف  یکالبدشناخت  ییراتتغ  يااز تولد: در سطح نمو    یش( دوره پالف
 یرحمدرون  یزندگ

 ی سوم )کودک  یکودک(،  یانهم  یدوم )کودک  ی(، کودکیرخوارگیاول )نوزادي، ش  ی: مفهوم و گستره و سطوح کودکی( دوره کودکب
 ( يانیپا

 یدتحول: بازي، تقل  یفرايند اساس .5

اواخر    سالی،یان: میاواسط بزرگسال  ی،: جوان یبزرگسال  يل)اوا  یبزرگسال  ی،تا مرگ: نوجوان  یهاي تحول از نوجواندوره  یاجمال  یبررس .6
 ( یريپ يا ی: سالخوردگیبزرگسال

 پس از مرگ یاتح .7

 مراحل تحول از منظر اسالم  .8

 ی تحول اخالق ی،تحول اجتماع ی،تحول عاطف  ی،تحول شناخت  ی،نمو بدن .9

 ن شد  یبینی و اجتماعخودمیان .10

 شناسی رشدروان هاييه موضوع و نظر .11

 هاي ینهعدم تعامل زم  ياتحول، تعامل    یوستگیپ  يا  یگسستگ  یط، مح  ياتحول: وراثت    ینهدر زم  ی: سؤاالت اصلیاساس  يهاموضوع -
روان سازمان  ت  ی،مختلف  در  )فعال  نقش کودک  تفاوت  یرفعالغ  ياحول  منشأ  بافت  بودن کودک(،  نقش  آن،  ابعاد  و  فردي  هاي 

 شکل تحول  و یزاندر م یفرهنگ -یاجتماع

نظريهنظريه  - روانها:  تحلشیي پو  -هاي  روان  نظر  يات)نظر  یلگري:  فرو  يهروانشناسان من:  نظرهارتمن  ينسها  يهنظر  يد،آنا   يه(، 
رفتارينظريه   ی،اجتماع  -یروان نظريه هاي  نمو  نظريه  يادگیري،هاي  نگر:  نمايافتگیهاي  و  نشو   هاييه نظر  ی،اندام  -یعصب  ي: 

بافتاري برونفن برنر،   يه (: نظریاجتماع -یهاي بافتاري )فرهنگنظريه  اي،یاژهپ یاتیعمل يساز: درون یسازش هاييه ، نظريخبرپرداز
 در تحول یبافت مذهب  یتو اهم یجان بالب دلبستگی هي(: نظریشناختبوم -)بافتاري یعیطب یهاي رفتارشناسنظريه 

 آنها یها و مطابقت فرهنگ ها و موضوعنظريه  يیهم نما -

 از مراجع قدرت  -

 ظر اسالماز من ینفوذ اجتماع -

 ی اجتماع ی: سبک زندگ یسبک زندگ -

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 :اصلي منابع 
 . تهران: نشر ارسباران. (یدمحمديس يحیی)جلد اول و دوم(. )ترجمه در گستره عمر شناسی رشد  روان (. 1383برک، لورا ) .1

 .ارجمندتهران:   هفتم. چاپ فروغان(. مهشید )ترجمه تولد تا مرگ از   رشدشناسی : روانرشد انسان(. 1392) فیلیپ رايس، .2

 . تهران: انتشارات بعثت. شناسی کودکروان (. 1393) ی عل یانی،آشت یفتح .3

 انتشارات دانشگاه الزهرا. . تهران: شناسی رشد و تحول()روان  یريبه پ نوجوانی از گذر(. 1376) نسرين ،اکبرزاده .4

 . یحون. تهران: نشر جشناسی رشدروان (. 1388شکوه السادات ) ی،جمال یاحدي، حسن؛ بن .5

 . یتهران: نشر مرکز دانشگاه (.ياسايی یدکودک )ترجمه مهش  یترشد و شخص(. 1382ماسن، پاول هنري ) .6

 ی.. تهران: انتشارات جاجرمشناخت و عواطف( ی،شناخت اجتماعشناسی رشد )شناخت، ها در روان نظريه (. 1389چهره ) یکن ی،محسن .7

 :فرعي منابع 
 تهران: انتشارات سمت.  ي.یراز تولد تا پ ی تحول روان یکشناسی ژنتروان(. 1387منصور، محمود ) .1

 تهران: انتشارات سمت.  .یتا رفتارشناس یلگرياز روان تحل یکشناسی ژنتروان (. 1387) يرخر، محمود؛ دادستان، پرمنصو .2

3. Thampson, D. Hogan, J.D. Clark, P.M. (2012). Developmental psychology in  historical 

perspective. John Willey & sons Inc . 
4. Quinn, P. Slater, A.M. (2012). Developmental psychology: Revisiting the classic  studies. 

SAGE Publications Ltd . 
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5. Kail. R.V. Cavanaugh, J.C. (2012). Human Development: A life- spans view. Cengage 
Learning press. 

6. Kerig, P.K. Schulz. M.S. Hauser, S.T. (2012). Adolescence and Beyond: Family  Process 

and Development. Oxford University press . 
7. Suggate, S. Reesse, E. (2012). Contemporary Debates in childhood education and  

development. Routledge press. 
8. Mitchell, P. Ziegler, F. (2012). Fundamentals of developmental psychology. Psychology 

press. 

9. Miller, P. (2012). Theories of developmental psychology worth publishers, 
Incorporated. 
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 ۳۳8کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ی تیترب یشناسروان

 نام درس به انگلیسي:

Educational Psychology 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 یشناسی عمومروان : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 يادگیري و تربیتی شناسی و روان  يادگیري يخچهو تار يفتعر شناخت .1

 تربیتی  و يادگیري شی،آموزمسائل  شناختیروان  تحلیل توانايی و شناخت .2

 تربیتی   شناسیروان  مبانی و اصول درباره الزم دانش سبک و آشنايی .3

 يادگیري هاينظريه و  رويکردها شناخت .4

 اسالمی  انديشمندان ديدگاه از يادگیري تبیین از آگاهی .5

 گوناگون  مسائل تفسیر و تحلیل  و رکتف قدرت يهاوهی ش شامل مرتبط  موضوعات با آشنايی .6

 عاطفی  و اجتماعی روانی، ديدگاه از تربیتی تالک مش بررسی .7

 عاطفی روانی ديدگاه از  تربیتی مسائل يدآورندهپد علل تشخیص قدرت ايجاد .8

 شرح درس:

مسايلی که در اين زمینه وجود ها و رويکردهاي مختلف آموزشی، يادگیري و تربیتی و  نظريه  با  دانشجويان راتا در آغاز  درس سعی دارد    اين
ديد عمیقی را در اين زمینه در اختیار    مسلمان  یاناز منظر مرب  یتو ترب  یمشناختی در فضاي تعلمالحظات روانکرده و سپس با بررسی  آشنا    دارد
 شجويان قرار دهد.دان

 هاو قلمرو آن تربیتی روانشناسی يادگیري،شناسی روان يادگیري، يفتعر .1
 يادگیري مطالعات  يخچهتار .2
 ابعاد ين در ا يادگیريهاي نظريه  يسهو موضوع مطالعه: مقا یقاز منظر فلسفه، روش تحق يادگیريف مختل يکردهايرو .3

 . يیبر رفتارگرا  يیرفتار، کاربردها و نقدها  ییرسازي کنشگر، تغ، شرطی یککالس  سازيشرطی   پیوندگرايی،،  هافرضپیش:  يیرفتارگرا -
 . خودکارآمدي یمی،خودتنظ ي،گیر، اکتساب و عملکرد، فرآيند سرمشقدوجانبه یتها، موجبفرض: پیش یاجتماع -یشناخت يهنظر -
 . میدانی يهکاربردهاي نظر یدانی،م يهظرو ن ينلو ی،اصول سازمان ادراک ینش،مکتب، کهلر و مفهوم ب گذارانبنیانگشتالت:  -
 . يگوتسکیو  یاجتماع -یفرهنگ يه نظر گرايی،ساختندر  یاژهپ يه نظر گرايی،ساختن هاييدگاهها، دفرضگرايی: پیش سازنده -
 .کاربردهاتوجه، الگوي سطوح پردازش،  هاييهدوگانه، نظر هها، الگوي حافظفرض: پیشيادگیريالگوي پردازش اطالعات در  -
  يادگیرندگان، براي بهبود اسناد    يیاسناد، راهبردها  يهنظر  یشرفت،پ  يهنظر  یازها،و ن  یزشانگ  یزش،هاي انگ: نظريه دگیريياو    یزش انگ -

 . يادگیريهدف در  يههدف، کاربرد نظر يهاهداف و انتظارات، نظر یزش،در انگ یاجتماع یشناخت يهنظر
 مسلمان  یان فکران و مربمت یلسوفان،ف يدگاهاز د يادگیري یینو تب یلتحل .4
 ی و اخالق یمهارتی، عاطف  ی،اجتماع  ی،: در ابعاد شناختيادگیرندگان .5

 هاي آموزشیآشنايی با نظريه  .6

 فردي(.  يژهو یازهاين يادگیري، يهاتفکر، سبک يهاسبک  یت،فردي )هوش، تفکر، خالقهاي تفاوت .7

 گاردنر در هوش.   يهظر، نياهوش: استرنبرگ و هوش چند مؤلفه  ییندر تب يدهاي جدنظريه  .8
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بررسراهبردها و شیوه  .9 اکتشاف  یآموزش، معرف  یسنت  هايیوه ش  ی هاي آموزشی )نقد و  روش    اين   از  توانهايی که می و حوزه   یروش 
 اشتاينرکرشن  يدگاهها(، آشنايی با دروش  يربا سا یهاي گروهروش يسهاستفاده کرد، مقا

 اداره کالس و مدرسه، جو مطلوب در مدرسه و کالس، انتظار معلم و...(. هاي)انواع شیوه يادگیري یطکالس و مح يريتمد .10

  ی، مالک  يابیارز  ،و غیررسمی  ی رسم  يابیمختلف ارز  هايیوهش  یین)تب  هاي آموزشیمعمول در موقعیت   يابیهاي ارزانواع روش   يسهمقا .11
 (.یفیک يابی مناسب، ارز يابیهاي ارزويژگی

 . یتیترب يناندازهاي نوچشم .12

 مسلمان یاناز منظر مرب  یتو ترب یمشناختی در فضاي تعلروان  مالحظات .13

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 منابع اصلي:

 ويرايش.  نشر: تهران(. يادگیري و آموزش  شناسی  روان) تربیتی شناسی  روان(. 1398. )اسماعیل بیابانگرد،  .1

 . تهران: انتشارات سمت. یتیشناسی تربروان(. 1381) ينپرو يور،دک .2

 . تهران: نشر آگاه.نينو یشناسی پرورشروان(. 1386بر )کاعلی  یف،س .3

 . تهران: نشر دوران. یفاکبر سعلی  هترجم يادگیري هاي اي بر نظريه (. مقدمه 1374. آر. )یچ و هرگنهان، ب السون، ام. ا .4

 . تهران: انتشارات سمت. ييادگیرشناسی (. روان1389) ينپرو يور،کد .5

 ی.شگاهز نشر دانک. تهران: مر2و  1. جلد يوردک ينپرو هترجم. شناسی در آموزشاربرد روان ک(. 1391رابرت ) یلر،ب .6

 . سمت انتشارات: تهران. تربیتی شناسیروان(. 1393) حسین آبادي،لطف .7

 يدين : نشر آيزرفتاري. تبر يکردبا رو يادگیريشناسی (. روان 1388منصور ) یرامی،ب .8

9. Woolfolk, A. E. (Last edition). Educational Psychology. Boston: Allyn and Bacon. 

 منابع فرعي:

 .ینشر دانشگاه. تهران: مرکز یبراهن  یي ترجمه محمدتقيادگیرهاي (. نظريه 1371و باور گوردون )ارنست  یلگارد،ه .1

دفتر همکاري حوزه و دانشگاه. تهران: انتشارات   ن آ  ی و مبان  یت و ترب  یمن در تعلمسلما  يشمندان(. آراء اند 1385)  يسندگاناز نو  یجمع .2
 سمت

3. Schunk, D. H. (2012). Learning theories an educational perspective. 6th edition. Pearson. 
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 ۳۳9کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ريت ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديکارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ( 1) یاسالم تیو ترب میتعل

 نام درس به انگلیسي:

Islamic Education (1) 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 اسالم  تربیتی نظام ضرورت و چیستی با آشنايی .1

 یاسالم یت و ترب یمتعل اصولو  اهداف نی، مبا ترينمهم با دانشجويان آشنايی .2

 شرح درس:

تعلیم مبانی، اهداف و اصول  آشنا کرده و سپس با بررسی  ضرورت نظام تربیتی اسالم  چیستی و  دانشجويان را با  آغاز  تا در  اين درس سعی دارد  
 د.اسالم، ديد عمیقی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار ده و تربیت در  

 سرفصل درس:

 اسالم یتی و ضرورت نظام ترب یستیچ .1

 « یتو ترب یملتع يف« و »تعری اسالم  یتو ترب یم»تعل -

 یاسالم یتو ترب یمهاي تعلعناصر و مؤلفه   -

 ی اسالم یتو ترب یمهاي تعلويژگی -

 یاسالم یت و ترب یمضرورت آشنايی با تعل -

 ی اسالم  یتو ترب یمتعل مبانی .2

 ی اسالم  یتترب و یمشناختی تعلمعرفت یمبان -

 ی اسالم یت و ترب یمتعل یشناختیهست یمبان  -

 ی اسالم  یتتربو  یمشناختی تعلانسان  یمبان  -

 ی اسالم  یتو ترب یمتعل یشناختارزش  یمبان  -

 ی اسالم یتو ترب یمتعل اهداف .3

 اسالم  یتو ترب یمتعل يیهدف غا -

 یاسالم   یتو ترب یمتعل  یاهداف واسط  -

 ی اسالم یتو ترب یمتعل اصول .4

 ی هاي اسالمبا آموزه  یتترب  يانانطباق جراصل   -

 ی مرتبت یو تعال يجاصل تدر  -

 اصل اعتدال  -

 رفق و مدارا اصل   -

 هاي فردي اصل تفاوت   -

 ...  و
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 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 : منابع 

 ده حوزه و دانشگاه.ک. پژوهشالسالمعلیهم بیت و اهل  یامبرپ یتیسیره ترب(. 1393)  یعل یدزاده، سینیداودي، محمد؛ حس .1

 . ی اسالم يشهپژوهشگاه فرهنگ و اند. تهران: در قرآن  یتو ترب یمتعل یمبان(. 1387محمد ) ی،بهشت .2

 انتشارات مدرسه.  )جلد اول(. ی اسالم  یتدوباره به ترب ینگاه(. 1389باقري، خسرو )  .3

 انتشارات مدرسه، بخش سوم.  ،ی اسالم  یتو ترب یمتعل هفلسف(. 1390)  يگرانو د یمحمدتق يزدي،مصباح   .4

 . یو فرهنگ یانتشارات علم )جلد اول(. یدر جمهوري اسالم یت و ترب یمتعل هدي بر فلسفدرآم(. 1389باقري، خسرو )  .5

 . یاسالم یتهاي تربپژوهش و  ی اسالم یتترب هدو فصلناممقاالت منتشرشده در  .6
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 ۳40کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 ي« آموزش بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ( 2تعلیم و تربیت اسالمی )

 نام درس به انگلیسي:

Islamic Education (2) 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 تربیاات و تعلاایم: زنیاااپیش

 (1) اسالمی

 : ندارد نیازهم

 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 اسالم  در تربیت و تعلیم هايروش  شناخت .1

 مسلمان  انديشمندان تربیتی نظرات و هاديدگاه با آشنايی .2

 معاصر و متقدم اسالمی انديشمندان تربیتی آراي مقايسه .3

 اسالمی  انديشمندان ديدگاه از اسالم تربیتی اصول استخراج .4

 شرح درس:

آشنا کرده و سپس با بررسی آراي تربیتی انديشمندان مسلمان   هاي تعلیم و تربیت اسالمیروش  را در آغاز بااين درس سعی دارد دانشجويان  
 ر دهد. یار دانشجويان قراهاي قديم و معاصر، ديد جامعی را در اين زمینه در اختدر دوره

 سرفصل درس:

 ی اسالم یتو ترب یمتعل هايروش .1

 ینش اعطاي ب  -

 الگوسازي   -

 یرانذار و تبش  -

 يقتشو  -

 یه تنب  -

 مناسب یتفراهم آوردن موقع  -

 ... و -
 انديشمندان  تربیتی آراي .2

 جاحظ -

 فارابی -

 سیناابن -

 سهروردي  -

 طوسی  خواجه نصیرالدين -

 غزالی -

 ثانی شهید -

 نراقی احمد مال و مهدي مال -

 مطهري  استاد -

 ...( الهدي ودکتر علمدکتر باقري، پردازان معاصر )آراء نظريه  .5
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 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 منابع اصلي:

 .. پژوهشکده حوزه و دانشگاهالسالمعلیهم بیت و اهل  یامبرپ یتیسیره ترب(. 1393)  یعل یدزاده، سینیداودي، محمد؛ حس .1

 .تهران: انتشارات سمت. مسلمان  بزرگ (.1392) بهروز رفیعی .2

 . تهران: انتشارات سمت. دانشگاه حوزه دهکپژوهش (.اول جلد) تربیت و تعلیم فلسفه(. 1383) نويسندگان از جمعی .3

 .صدرا: تهران. اسالم در تربیت و تعلیم(. 1380) مرتضی مطهري، .4

 منابع فرعي:

 . فراهانی  مطبوعاتی مؤسسه: تهران. جعفري محمدمهدي ترجمه  ،اسالم تربیتی روش(. 1362) محمد قطب، .1

 اريکهم دفتر (.چهارم  و  سوم دوم، اول، جلد)  آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان انديشمندان آراي(.  1385. )نويسندگان از جمعی .2

 .تهران: انتشارات سمت. دانشگاه و حوزه
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 ۳41کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 تیو ترب میو اصول تعل یمبان

 نام درس به انگلیسي:

Foundations and Principles of Education 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 س:نوع در

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح یترب و میتعل یشناختنيد یمبان با يیآشنا .1

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح ی ترب و میلتع یفلسف یمبان با يیشناآ .2

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح یترب و میتعل یشناختستيز یمبان با يیآشنا .3

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح یترب  و میتعل یشناختروان  یمبان با يیآشنا .4

 و آموزش عالی وپرورشآموزش  ت در دو سطحیترب و میتعل یشناختجامعه  یمبان با يیآشنا .5

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح ی ترب و میتعل ی فرهنگ یمبان با يیآشنا .6

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح ی ترب و میتعل یاس یس یمبان با يیآشنا .7

 و آموزش عالی وپرورشآموزش ت در دو سطح ی ترب و میتعل اقتصادي یمبان با يیآشنا .8

 شرح درس:

در هريک از  شناختی، فرهنگی و سیاسی  شناختی، جامعهزيستی، فلسفی، روان اين درس سعی دارد تا دانشجويان را با مبانی و اصول دينی،  
 آشنا کند. پرورش و آموزش عالیوسطوح آموزش

 سرفصل درس:

 ت یو ترب میتعل یمبان .1

  ی و جهان تیجامع ت،یخاتم  ،یعيو تشر  ینيوکت  تيهدا ،یو زندگ یجهان هست يهدفمند د، یوح)مانند وجود خداوند، ت یشناختنيد یمبان .2
 (السالمهم ی عل اطهار و ائمه رم کاامبر یو امامت پ تيبودن اسالم، وال

 (یشناسارزش  ،یشناسمعرفت ،یکيزی)متاف یفلسف یمبان .3

در    یتیجنس  يهاتفاوت ها،رهکمیرد نکتفاوت عمل  ،يریدگايمغز در    يو تحت قشر  يقشر  يها: مانند نقش قسمتیشناختستيز  یمبان .4
 .يریادگيوراثت و  ،يریادگي

 يیگراسازنده  ،ی، شناختيی، رفتارگراياوکمانند روان  یشناسروان  يردهاکي: رویشناختروان  یمبان .5

 یجمع تيو هو یخود اجتماع يریگل ک: مانند رابطه فرد و جامعه، ش یشناختجامعه یمبان .6

 ی فرهنگ یمبان .7

 ی اسیس یمبان .8

 ت یو ترب میصول تعلا .9

 ینيد یاصول منبعث از مبان .10

 یفلسف یاصول منبعث از مبان .11

 ل به جزءکاز    تکحر ،یرامونیپ   -يز کمر  ،يیپا  -يرشد سر  ي ريپذ نشکو وا  یتیسی، پالستي: مانند نورولوژیستيز  یاصول منبعث از مبان .12
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: لیاز قب  يریادگي؛ و اصول  يیگراو شناخت   يیگرادهسازن ،يیمنظر رفتارگرا  از  يریادگي: مانند اصول  یشناختروان   ی صول منبعث از مبانا .13
رغبت    رنده،یادگي  تیفعال  رنده،یادگيفهم    هدف،  توجه به  رنده،یادگي  یقبل  يریادگي  ،يریادگيانتقال    ات، یاصل توجه به تجرب  ،یاصل آمادگ

 ي سازی و درون  دیاصل تقل  ، یاصل خاموش  ت،يمجاورت، اصل تقو  صل ا ق،يو تشو  ه یاصل تنب  ن،يرار و تمرکل، تکروابط جزء و    رنده،یادگي

از مبانا .14 ارتباط، اصالحي، تضاد، مخالفت، سازگاريارک: مانند )همیشناسجامعه   یصول مبعث  توافق، رفق و مدارا،  تفاهم و    ط،يشرا ، 
 (یاجتماع ي ريپذتیمسئول ،يريپذجامعه ،یهمدل

 اصول منبعث از مبانی اقتصادي  .15

 یابي: روش ارزش

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
 

 منابع اصلي:

 . تهران: سمت.  جلد اول : فلسفه تعلیم و تربیت -درآمدي بر تعلیم و تربیت اسالمی (. 1395کاردان، علیمحمد. ) .1

 .يدس رضومشهد: انتشارات آستان ق ،آموزش و پرورشو اصول   یمبان(. 1368) نیغالمحس ، یوهکش .2

 .ریبکر ی. تهران: انتشارات امآموزش و پرورشمقدمات اصول (. 1356رهنما، آذر ) .3

 .ریبکری. تهران: انتشارات امتیو ترب میاصول و فلسفه تعل(. 1362) یعل ،يعتمداريشر .4

 . تهران تهران: انتشارات دانشگاه .دو شيراي(. و1374اردان )کمحمد ی . ترجمه علیت یمراحل ترب(. 1941دوبس ) سيمور .5

 تهران: انتشارات مدرسه. )جلد اول(. یاسالم ت یدوباره به ترب ینگاه(. 1368، خسرو )يباقر .6

 . آموزش و پرورش نيادیسند تحول بن .7

مجتب  ،یفتحعل .8 مصباح،  )  ان،یوسفيو    یمحمود؛  تعل(.  1391حسن  ترب  می فلسفه  مدرسه  یاسالم  تیو  انتشارات  و   پژوهش )سازمان. 
 (.یآموزش يزيربرنامه 

 . ینشر ن :تهران. یرانيا يهاو مسئله یجهان ي: منظرهایانشگاه و آموزش عالد. (1391خواه، مقصود )است فر .9

، ی، اجتماعيو تحوالت اقتصاد  یآموزش عال  یخيتار  ی ران: بررس يو سوانح دانشگاه در ا  سرگذشت(.  1391، مقصود )خواهفراست  .10
 .رسا نشر : تهران.  مؤثر بر آن یو فرهنگ  یاسیس

عال  ياندازهاچشم  و  ردهاکيرو(.  1389)  محمد  ،یسرخاب  يدوز  یمني .11 آموزش  در  و    یفرهنگ  مطالعات  دهکپژوهش:  تهران .  ینو 
 .یاجتماع

 . یفارس بزرگ دانشنامه ادیبن: تهران. یعال آموزش المعارفدائره (. 1383) سندگانياز نو یجمع .12

13. Lake, Peter F. (2014). Foundations of Higher Education Law and Policy. Naspa. 

 منابع فرعي:

(. مشهد: آستان  1387نژاد )ي نظر  نیمحمدحس  ترجمه.  انکودکبه    یاجتماع  يهاآموزش مهارت(.  تای . اف. )بی ج  لبرن،یم  ؛یارتلج، جک .1
 .(يقدس رضو

 . ( نشر دوران1394) فیس برکایهشتم. ترجمه عل شيرايو ،ير یادگي يهاه يبر نظر يا. مقدمه(تای السون، هرگنهان )ب. اچ ویمت .2

 لعات مطا دفتر: . تهرانیعباس يمهد ترجمه. يو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع يها: چالش21در قرن   یعال آموزش(. 1389. )پیلیف آلتباخ، .3
 . یو اجتماع یفرهنگ يزيربرنامه  و

 . کياستراتژ  قاتیز تحقکمر  نظام،  مصلحت  صیتشخ  مجمع  انتشارات:  تهران.  راهبردها  و  هاچالش:  یعال   آموزش(.  1391. )دیحم  زاده،ع یشف .4

 .یاجتماعو   یفرهنگ مطالعات دهکشپژوه: تهران. 1404 افق با  رانيا یتوسعه آموزش عال يالگو(. 1390) محمدرضا ،یمردان .5

و    یفرهنگ  مطالعات  دهک پژوهش:  تهران .  یانسان  علوم   بر  دیکتأ   با  ران يدر ا  یبر توسعه آموزش عال  يدرآمد(.  1385اهلل )نعمت   ،يزيعز .6
 .یاجتماع

7. Altbach, P. Gumport, P. & Berdahl, R. (2011). American Higher Education in the Twenty-

First Century: Social, Political, and Economic Challenges. Baltimore, the John Hopkins 

University Press. 
  

http://nashreney.com/content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 ۳42کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 ی تیترب يهاهيو نظر یمکاتب فلسف

 ام درس به انگلیسي:ن

Schools of Philosophy and Educational 

Theories 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 آن مطالعه ضرورت وپرورش و آموزش عالی( و)در دو سطح آموزش  تربیت و تعلیم لسفهف و فلسفه چیستی شناخت .1

 ی( آموزش عالوپرورش و فلسفی )در دو سطح آموزش اتبکم و فلسفه بنیادين عناصر شناخت .2

 کالسیک  فلسفی اتب کم با دانشجويان آشنايی .3
 ی(آموزش عالوپرورش و )در دو سطح آموزش آنها  درباره نظر  و نقد نیز  و آنها تربیتی آراي و غرب جديد هايفلسفه با آشنايی .4

 ی( آموزش عالوپرورش و تعلیم و تربیت )در دو سطح آموزش فلسفه گیريل کش يخچهو فهم تار کدر .5

 یآموزش عالوپرورش و آموزش در  یفلسف ردهايکي از رو کينقد هر  توانايی .6

 راهبردهاي  يس،تدر  هايروش  ی،آموزش عالوپرورش و  آموزشا اهداف  در ارتباط ب  یفلسف  ردهايکياز رو  کيهر    یرامونبحث پ  توانايی .7
 ...  و ی برنامه درس

 یمختلف در آموزش عال فلسفی هاييدگاهاز د کيهر هايضعف و هاقوت  یرامونبحث پ  توانايی .8

 عالی  آموزش و فلسفه تئوري، بین ارتباط  یرامونث پبح  توانايی .9

 فلسفی اتبکم  ديگر بررسی و  قدن منظوربه  اسالم  تربیتی يهاداللت  بررسی .10

 شرح درس:

آشنا کرده و سپس با  دانشجويان را با چیستی فلسفه و مکاتب فلسفی کالسیک و جديد غرب و آراء تربیتی آنها در آغاز ين درس سعی دارد تا ا
بیشتر را در اختیار دانشجويان قرار  فرصت تعمق و تحلیل  آموزش عالی    موجود در  رويکردهاي فلسفیهمچنین  و  اسالم    هاي تربیتیداللت  ارائه 
 .دهد

 سرفصل درس:

 یت و ترب یمو فلسفه تعل یتو ترب یمفلسفه، تعل یستیچ .1

 یتیهاي تربو نظريه یهاي فلسفتبکضرورت مطالعه م .2

 :یتب فلسفکم یادينعناصر بن .3

o ک تافیزيم 

o شناسی انسان 

o معرفت یارمنابع معرفت و مع به معرفت، ابزار معرفت،  یابیان دستک: مفهوم معرفت، امشناسیمعرفت 

o شناختی.هاي زيبايیو ارزش  یهاي اخالقها، ارزش مراتب ارزش ها، سلسلهارزش  : مفهوم ارزش، انواعشناسیارزش 

o هاآن ( یرونیو ب  ید )درونو نق یبررس  یتی،هاي تربداللت ی،اتب فلسفکم: 

o گرايیطبیعت 

o  ايدئالیسم 

o یسم رئال 
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o يستانسیالیسم اگز 

o یسم پراگمات 

o مدرنیسم پست 

داللت  .4 و  ترباسالم  به   یتیهاي  پاآن  ب  يگاهعنوان  درنقد  م   یرونی  انسانکهر  مباحث  ارزش معرفت  ، شناسیتب،  و  و  شناسی  شناسی 
 گیرد.قد قرار می مورد ن ی آن مطرح و از منظر اسالم یتیهاي تربداللت

 (يخچه)تار یبر فلسفه آموزش عال ايمقدمه .5
 زش عالیبررسی مباحث مرتبط با فلسفه آمو .6

o ی عال ادگیريي 

o ک ادمیکآ استقالل 

o ی علم آزادي 

o یآموزش عال پداگوژي 

o  يادگیري فلسفه 

o تدريس فلسفه 

 یدر آموزش عال یفلسف ردهايکيبه رو  نگاهی .7

o آزادمنشانه ردکوير 

o پژوهشی ردکروي 

o ايحرفه ردکروي 

o دانشجويی  رشد ردکروي 

o یافراط ردهايکروي 

o اجتماعی تعهد ردکروي 

 ظورهچندمن دانشگاه ردکروي .8

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 منابع اصلي:

 ینیامام خم  یفر. مؤسسه آموزشی و پژوهشی ا متقترجمه: غالمرض، تیو ترب  یمتعل  یفلسف  یمبان(.  1379راور، ساموئل )کمن، هوارد؛  اوز .1
 )ره(. 

 سرشت. تهران: انتشارات سمت. کترجمه محمدجعفر پا  .یتیترب آراي و یاتب فلسفکم(. 1380) آل، جرالد کگوت .2

 لم.محراب ق یو انتشارات یمؤسسه فرهنگ معاصر )مجموعه مقاالت(. یتو ترب یمفلسفه تعل(. 1376باقري، خسرو و عطاران، محمد ) .3

 . تهران: انتشارات سمت. بزرگ مسلمان  یانمرب(. 1392بهروز ) یعی،رف .4

 نور.  یامانتشارات دانشگاه پ ،تیفلسفه ترب . (1378) یسی، عزادهیمابراه .5

 .بیرکیر. تهران: انتشارات امتیو ترب یماصول و فلسفه تعل(. 1362) یعل يعتمداري،شر .6

 .طهوري : انتشاراتتهران ، آموزش و پرورشفه به فلس ینگاه(. 1374) ینعبدالحس یرزاده، میب نق .7

 ه یاروم دانشگاه انتشارات: ارومیه . یعال بر فلسفه آموزش درآمدي(. 1393. )تقی جودت، اشرف .8

9. Brubacher, J.S. (1978). On the Philosophy of Higher Education.San Francisco: Jossey-

Bass Publisher. 

 منابع فرعي:

 تهران: انتشارات سمت.. يلمقانیبازرگان د  يدونترجمه فر . آموزش و پرورشآشنايی با فلسفه (. 1383. اف. )ینلر، ج .1

 اران. مشهد: آستان قدس رضوي کو هم یکور یترجمه شعبان ؟یستشما چ یتیفلسفه ترب(. 1383آرنولد ) يز،رگ .2

 . نی:  . تهرانيرانیا هايهو مسئل یجهان منظرهاي: عالی آموزش و دانشگاه(. 1392مقصود. ) خواه،فراست  .3
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 ۳4۳کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 رانيآموزش و پرورش در ا خيتار

 نام درس به انگلیسي:

History of Education in Iran 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 تربیت  و تعلیم تحول تاريخ مطالعه قلمروي شناخت و  تربیت و لیمتع  تاريخی بررسی ضرورت با آشنايی .1

 یانقالب اسالم باستان تا دوران معاصر و پس از يران از ا شورک در تربیت و تعلیم يخیتار  تحول با دانشجويان آشنايی .2

  هاي برنامه   بهبود  جهت  تالش  و  ورشک  تربیت  و  تعلیم  نونیک  نظام  مسائل  يابیريشه  منظوربه   پیشینیان،  ردکعمل  ضعف  و  قوت  نقاط  تحلیل .3
 آينده 

 شرح درس:

،  اسالم، بعد از اسالمايران قبل از  هاي  در دورهگیري و تحول نظام آموزش و پرورش  اين درس سعی دارد تا دانشجويان را به تاريخچه شکل 
 قبل از انقالب اسالمی و بعد از انقالب اسالمی آشنا کند.

 سرفصل درس:

 تربیت  و تعلیم تاريخ تعريف .1

 . تربیت و تعلیم تحول تاريخ و تاريخ مطالعه ضرورت .2

 (درسی آموزشی هايبرنامه  آموزشی، نهادهاي و هاسازمان) تربیت و تعلیم تحول تاريخ مطالعه قلمروي .3

 تربیت  و تعلیم تاريخ در موردمطالعه موضوعات و ائلمس .4

 : اسالم صدر تا باستان ايران در تربیت و تعلیم .5

 از منظر زرتشت یتو ترب یمتعل -

 در دوره مادها یتو ترب یمتعل  -

 یاندر دوره هخامنش یتو ترب یمتعل -

 یان کدر دوره سلو یتو ترب یمتعل -

 یان انکدر دوره اش یتو ترب یمتعل -

 یان در دوره ساسان یتو ترب یمتعل -

 هادوره  يندر ا يرانا یتو ترب یمنقاط قوت و ضعف تعل یلتحل -

 الم تا دوره معاصر:از ورود اس  يراندر ا یتو ترب یمتعل .6

 در هنگام ظهور اسالم  يرانا یاجتماع یاوضاع فرهنگ -

 ردکارک  و  ( نقش4عباسی؛    ( دوره3اموي؛    ( دوره2(؛  وسلموآلهعلیهاهللصلی   پیامبر  دوران)  اسالم   ( صدر1  اسالم:  يند  یتیهاي تربآموزه  -
 هانظامیه

 هاي اسالماز آموزه يرانیان ا یتو ترب یمتعل یرپذيريتأث -

 يران در ا ينیعالمان د  یتترب  -

 يه و زند يهافشار يه،هاي: مغول، صفودر دوره  یتو ترب یمتعل  -
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 ...(  و سعدي و ی طوس خواجه نصیرالدين ی، غزال ،سیناها )ابندوره  ينبرجسته ا يشمنداناند  -

 هادوره يندر ا یتو ترب  یمنقاط قوت و ضعف تعل یلتحل  -

 در دوران معاصر: یتو ترب یمتعل .7

 يه در عصر قاجار یتو ترب تعلیم -

 ايران در استعماري هايدولت  نفوذ -

 خارج به  محصل اعزام -

 اروپايی کسب  به  آموزشی مؤسسات و مدارس ايجاد -

 ايران  در غرب یتیترب هايانديشه  و هاديدگاه اشاعه -

 تربیت  و تعلیم در آن تأثیر  و مشروطیت انقالب  -

 دارالفنون  تأسیس -

 دوره اين در بیتتر  و تعلیم ضعف و قوت نقاط تحلیل -

 اول پهلوي ومت کح دوره در تربیت و تعلیم .8

 در قم یهحوزه علم یستأس -

 طلبه  یتهاي ترباهداف و روش  -

 مستظرفه يعوزارت فرهنگ و صنا یستأس -

 وپرورشوزارت آموزش -

 یوزارت فرهنگ و آموزش عال -

 گرايی(غرب  یشتررواج ب ينی، مدارس د یلیدوره )حذف حجاب، تعط يندر ا یهاي فرهنگسیاست  -
 يرانها و فرهنگستان در ا دانشگاه ینمعلم و اولز تربیت کمرا ین،دارالمعلم یستأس -
 دانشجو یتهاي ترباهداف و روش  -
 فرانسه یهاي درساز برنامه  یدتقل -
 دوره يندر ا یتو ترب یمنقاط قوت و ضعف تعل یلتحل -

 ومت پهلوي دومکدر دوره ح یتو ترب یمتعل .9

 و...(  ی تجددخواه ،گرايیه )غربدور يندر ا یهاي فرهنگیاست س -

 و اصالحات آموزشی  یهاي درستحوالت برنامه -
 سوادي و...(با بی  ارکیپ یشاهنگی،نهادهاي آموزشی مختلف )پ  یستأس -

 اکيو آمر يیشورهاي اروپاک یاي درسهاز برنامه  یدتقل -

 هادانشگاه در شهرستان  یستأس -

 دوره يندر ا یتو ترب یمنقاط قوت و ضعف تعل یلتحل -

 نون کتا یانقالب اسالم یروزيپس از پ یت و ترب یمتعل. 11

 ی انقالب اسالم یروزيهاي نخست پاصالحات آموزشی درسال -

 ی انقالب فرهنگ یشوراي عال یلکتش -

 ...(   و یتیو ترب ی توجه به امور پرورش ،نظام آموزشی  ییر)تغ یهاي درسهاي آموزشی و برنامه است تجديدنظر در سی -

 یت و ترب یمها و نهادهاي مرتبط با تعلها، برنامه است تحوالت در سی ينآخر -

 در  یادينل بنشور، سند تحو ک  یساله، نقشه جامع علمانداز بیست )سند چشم  یت و ترب  یممربوط به تعل  ی آشنايی با اسناد رسم -
 ( ...و  یمل ی وپرورش، برنامه درسآموزش یادينتحول بن یشور، سند ملک  یو عموم یرسم یتو ترب یمنظام تعل

 يران ا  یتو ترب یمتعل یفعل یتنقاط قوت و ضعف وضع یلتحل -

 تغییرات حوزه علمیه پس از انقالب اسالمی -

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
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 منابع اصلي:

 . تهران: انتشارات سمت. اسالم چاپ دومقبل و بعد از  يرانا آموزش و پرورش يختار(. 1393آقازاده، احمد؛ آرمند، محمد ) .1
 . . تهران: انتشارات رشدنيرا ا آموزش و پرورش يختار(. 1383اهلل )صفوي، امان  .2

 . انتشارات سمتچهاردهم. تهران:  چاپ ، يرانا آموزش و پرورش يختار(. 1393) مالک درانی، .3

  ی اسیس ،یاجتماع ،يو تحوالت اقتصاد یآموزش عال یخيرتا  ی: بررسران يسرگذشت و سوانح دانشگاه در ا(.  1388فراستخواه، مقصود. ) .4
 . . تهران: رسابر آن مؤثر یو فرهنگ

 .یو اجتماع یطالعات فرهنگمپژوهشکده . تهران: رانيدانشگاه در ا تاريخ(.  1397فراستخواه، مقصود. ) .5

 بع فرعي: من

 . تهران: انتشارات سمت م.شانزده چاپ ، متوسطه و راهنمايی ابتدايی،  وپرورشآموزش(. 1394) احمد صافی، .1
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 ۳44کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 آموزش و پرورش یشناس جامعه

 نام درس به انگلیسي:

Sociology of Education 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 سمینار 

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 یاجتماع بستر  در آموزش و پرورش لمسائ  و میمفاه با انيدانشجو يیآشنا .1

 ... و یاجتماع نترلک ،یاجتماع کتحر  ،یاجتماع یهمبستگ ،يريپذجامعه  فرايند با  تیو ترب میتعل تعامل نحوه  و ارتباطبا  يیآشنا .2

 یاجتماع ينهادها با   ت یو ترب میتعل ارتباط  یبررس .3

 یاخالق  و ینيد ت یترب و میتعل با يیآشنا .4

 ی فرهنگ و یاجتماع راتییتغبا  ت یبو تر میتعل ارتباط  یبررس .5

 یآموزش عال یشناختعمده در حوزه جامعه ينظر يهادگاهيو فهم د کدر .6

 یدر ارتباط با آموزش عال یشناسو فهم اهداف جامعه کدر .7

 جامعه یو فهم نقش دانشگاه در توسعه اجتماع کدر .8

 یلعا  آموزش در تیجنس و عدالت نژاد، ، يبرابر لیباز ق یو فهم مسائل کدر .9

 یشناختجامعه دگاهياز د یآموزش عال يهافرايند لیوتحله يتجز  در انيدانشجو يیتوانا .10

 یآموزش عال یشناختجامعه يجار  مسائل شناخت  در انيدانشجو يیتوانا .11

 شرح درس:

شناسی آموزش  قلمرو جامعه شناسی آشنا کرده و سپس از طريق تبیینر جامعهبنیادين ددانشجويان را با مفاهیم   در آغاز اين درس سعی دارد تا
 فراهم آورد.دانشجويان ها و اصول آن، فرصت ارزيابی و مقايسه آن را با ديدگاه اسالم براي و پرورش و آشنايی با ديدگاه

 سرفصل درس:

  ی سجام اجتماع، انیاجتماع  وند ی، پینترل اجتماعکنگ، سازمان،  ، جامعه، فرهینش متقابل اجتماعک ،  ی: گروه اجتماعهيپا  میمفاه  فيتعر .1
 ... و

 آموزش و پرورش  یشناسموضوع و قلمرو جامعه نییتب .2

 ی ط زندگید در محيم و جديدر جامعه قد آموزش و پرورش .3

 آموزش و پرورش یشناسجامعه  روش و محتوا .4

 آموزش و پرورش  یشناسجامعه اصول .5

  ، ي نوآور  ،یاجتماع  یگانگي   ،یاجتماع  نترلک  ص،یتخص  و  نشيگز   ،يريپذفرهنگ، جامعه  انتقال)  آموزش و پرورش  مختلف  يردهاکارک .6
 ( ینيد تیترب و ی اسیس پرورش ،يگذاره يسرما ، یشخص رشد  پرورش ر،ییتغ

نقش  نییتب) هاسازمانو  یاجتماع يهادر گروه یارگزاران اجتماعکواسطه  شدن فرد با ینحوه اجتماع :يريپذو جامعه آموزش و پرورش .7
 ...(  ، تلفن همراه وانه يرا ون،يزيمانند تلو یجمع يهاخانواده، گروه همساالن، مدرسه، رسانه

 ...   اوقات فراغت( و ،یجمع يهارسانه  ،ی زندگ کسالمت، فرهنگ )سب  است،یخانواده، اقتصاد، س :یاجتماع  يو نهادها آموزش و پرورش .8

 ي هابرحسب گروه   ینيرش حس دو پرو  ینيد  می، انتقال مفاهیو پرورش اخالق   ینيدمشخصات آموزش    :ی و اخالق  ینيد  آموزش و پرورش .9
 ی اجتماع يهات یموقع ريو سا ی، جنسیمختلف سن
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 یجامعه جهان ی پارچگکيو  یدر حفظ نظم، وحدت اجتماع مل آموزش و پرورشنقش  :یاجتماع  یو همبستگ آموزش و پرورش  .10

ت و  یو ترب  میتعل  فراينددر    یقو اف   يعمود  ی اجتماع  کر تحری و انواع آن، تأث  کحرت  فيتعر  -  :یاجتماع   کو تحر  آموزش و پرورش   .11
 حاصل از آن يامدها یپ

  ی و فرهنگ   یشرفت اجتماعیرشد و پ  يبسترها  يریگل کدر ش  آموزش و پرورشنقش    :یو فرهنگ  یاجتماع  راتییو تغ  آموزش و پرورش .12
 مطلوب به وضع  موجودت از وضع ک( در جهت حریاسالم یزندگ ک)مثل تحقق سب

و   ياز نابهنجار  يریشگی بهنجار و پ  یاجتماع  ستيت در آموزش و انتقال قواعد زیو ترب  مینقش تعل  :ینترل اجتماعکو    آموزش و پرورش .13
  ي ریشگیدر پ ی ومتکو نظارت ح ی همگان یو...(، نقش نظارت اجتماع یبا مدرسه، مدل رشد اجتماع  وندیو پ ینترلکخود اتي، )نظريروجک

 راف از انح

 ش و پرورش آموز یاجتماع راتیتأث به نسبت اسالم دگاهيد .14

 . آموزش و پرورش ی شناسجامعه مورد در غرب يایدن شهي اند و  اسالم دگاهيد سهيمقا و یابيارز .15

 شناختی آموزش عالی از جمله: آشنايی با مباحث جامعه .16

 یعلم  توسعه •

 علم جيترو •

 جامعه و دانشگاه تعامل •

 ن يد و فرهنگ دانشگاه، •

 نخبگان رتمهاج •

 یعال  آموزش در زنان تکمشار توسعه •

 در دانشگاه یقوم يهاش يگرا رشد •

 یعلم يهاانجمن يردهاکارکو  گاهيجا یبررس •

 يیدانشجو ي هاط یدر مح ينابردبار دهيپد یبررس •

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓  

 

 منابع اصلي:

 نشر روان.  تهران: پنجم(. شيراي)و آموزش و پرورش یشناسجامعه (. 1381) یلبند، ععالقه  .1

 تهران: انتشارات سمت.   .آموزش و پرورش یشناسجامعه(. 1392پور، محمود )شارع .2

 نور.  ي. تهران: انتشارات آواآموزش و پرورش یشناسجامعه(. 1392) ی، مرتضيمناد .3

 نور.  امی. تهران: دانشگاه پپرورشآموزش و   یشناسجامعه(. 1375) دیمج ،یاشانک .4

. تهران: انتشارات دانشگاه  وحوزه    يارک. دفتر همآن  یو مبان تیو ترب  میمسلمان در تعل  شمندانياند  آراي(.  1385)  دگانسنياز نو  یجمع .5
 سمت. 

 . یز نشر دانشگاهکمر تهران: سرمد(.  ی)ترجمه غالمعل تیو ترب میتعل یشناسجامعه (. 1371) وريا ش،يمور .6

 . ریبکری. تهران: امديجد ت یترب  یبانم ت،یو ترب میجامعه و تعل(. 1365) یعل ،يعتمداريشر .7

 .ريوکنشر  :تهران. یآموزش عال یشناسبر جامعه يدرآمد: یرانيا دانشگاه(. 1390. )غالمرضا، یصالح رکذا .8

 .پرسمان نشر :تهران. یدر تحوالت اجتماع یعال آموزش توسعه و علم نقش(. 1385. )نيپرو، انیاظمک .9

 علم. : تهران . رانيدر ا یعلم  نشگرانک یشناسجامعه(. 1389. )نیراد، محمدامیقانع خسرو؛ خاور، .10

11. Bulle, N. (2008). Sociology and Education: Issues in sociology of education. Translated  
from the French by Nora Scott, published by Lang, Peter, AG, Internationaler Verlag Der  
Wissenschaften. 

 منابع فرعي:

 . شناسانجامعه: تهران .عالمان مسلمان یشناختجامعه يهاهيتاب نظرک ینقد و بررس (. 1390د محمد )یس  ،یثقف .1

 . تهران: نص. علم  یشناسجامعه(. 1370. )محمد ل،کوت .2

 . يطهور: تهران. ينولوژ کعلم: جامعه، علم و ت یشناسجامعه یمبان(. 1388. )منوچهر ،یمحسن .3
 

  

http://nashreney.com/content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 ۳45کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 آموزشي«  بسته »حكمراني ارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت کارشناسي 

 : نام درس به فارسي

 مسائل حکمرانی آموزشی  ناریسم

 نام درس به انگلیسي:

Seminar on Educational Governance Issues 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : زنیاپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظري

آموزش 

تكمیلي  

 :عملي

 ارددن
 عملی 

 کارگاه 
 پايه

 نظري

 عملی 
 ر سمینا

 الزامی 
 نظري

 عملی 
 سفر علمی 

 اختیاري
 نظري

 ساير: عملی 

 اهداف درس: 

 جهان يشورهاک ريسا  و رانيا در وپرورش و آموزش عالیآموزش مسائل يبندطبقه  و یابيمسئله نحوه با انيدانشجو ردنک آشنا .1

 ي اربردک يهالحراه  رائها و جهان و  رانيا در وپرورشآموزش مسائل اهم حيتشر و نییتع .2

 مسائل نيابخش تيرضا فصل  و جهت در يریتداب اخذ منظوربه  انيدانشجو  در الزم نشیب و  نگرش جاديا .3

 امروز  يایدن و آموزش عالی در وپرورشآموزش مسائل جهت در  نينو يراهکارها و ينوآور با يیآشنا .4

 موانع  نيا رفع جهت در يیهاطرح   ارائه منظوربه  ران يا رورشوپآموزش مسائل یاجتماع و یفرهنگ ،يتصاداق علل یابيشهير .5

 یعال آموزش نظام مختلف يهاتیفعال اصطالح و بهبود  در یابيارز نقش  لیتحل جهت انيدانشجو يیتوانا تيتقو .6

 شرح درس:

عالی، فرصتی را براي طراحی،    يابی در مسائل آموزش و پرورش و آموزشئلهضمن آشنا کردن دانشجويان با نحوه مس اين درس سعی دارد که
 اجرا و ارزشیابی يک سمینار موضوعی در هريک از مسائل نظام آموزشی براي آنها فراهم آورد. 

 سرفصل درس:

 ( یابيمسئله فرايند) آموزش و پرورش مسائل شناخت منابع .1

 آموزش و پرورشمسائل  يبندرده .2

 جهان و رانيا در موزش و پرورشآ مسائل اهم .3

 آموزش و پرورش ن بود  یواردات -

 آموزش و پرورشدر اداره  زکتمر عدم و زکتمر -

 . ارک يای دن و لیتحص يایدن نیب ارتباط ضعف -

 . آموزش و پرورشدر توسعه و اصالحات  یمل منابع مبودک -

 .یآموزش يهايزيربرنامه  اصالحات در یپژوهندهيو آ ينگرندهيآ از غفلت -

 اارهکراه و  هاچالش  نده،يآ در یآموزش حوالتت -

 رانيا و آموزش عالی آموزش و پرورش نظام درپژوه ندهيآ رهبران با يیآشنا -

 ي شنهاد یپ يارهاکراه و هاچالش موجود، تیوضع یبررس :  رانيا در ینيد تیترب اندازچشم -

 ستانریدب دوره انيتا پا یدبستانش یپ از یلیتحص مقاطع ارکآش و پنهان مسائل .4

 یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه مسائل .5

 يمغز بارش  وهیش  به  رانيا یآموزش نظام الت کمش و مسائل یبررس  و لیتحل .6

 یعال آموزش و هادانشگاه يهافرايند بهبود  در ساالنه  ردکعمل یابيارز  نقش -

 یعال آموزش و هادانشگاه  ردکعمل ساالنه  یابيارز يبرا  شدن آماده یچگونگ -

 ساالنه   ردکعمل یابيارز ياجرا فرايند -

 ساالنه  ردکعمل ی ابيارز گزارش هیته  -

 یعال آموزش و هادانشگاه بهبود درباره يریگمیتصم و ساالنه ردکعمل  یابيارز جينتا از استفاده .7
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 روش ارزشیابي: 

 تحقیق يا پروژه آزمون نهايی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  

عنوان راهنما شود و استاد درس به ی االشاره اداره مفوق ان از مباحث  يدانشجو  یعلم  يهانفرانس کرائه  زگرد و ایصورت مدرس به   نيا:  حاتیتوض
 .دينمایم تيهدا راها نفرانس ک نيا

 منابع اصلي:

 . ی)احمد آقازاده مترجم(. تهران: انتشارات نشر دانشگاه آموزش و پرورش یجهان مسائل(. 1363) ژان توما، .1

 . یو مطالعات فرهنگ یانسان علوم پژوهشگاه :تهران(. مترجم  آقا آل دهي)فر تیترب و میتعل  یجهان بحران (.1373) پیلیف ومز،ک .2

 . مدرسه انتشارات: تهران. مکي و  ستیقرن ب يبرا آموزش و پرورش در رکتف (. 1374) یعل ر،یام .3

 . تیترب و میتعل دهکشارات پژوهشو رئوف مترجم(. تهران: انت یه ی)فق .پنهان گنج آموختن (. 1375) گرانيو د کژا دلور، .4

5. Aghazadeh, Ahmad (1996). New Perspective in Higher Education: The Case of Iran. 

6. Aziazadeh (1989). Education Development in the Islamic Repablic of Iran. Paris. 

7. UNESCO (1995). World Sorvey of Education. Paris. 

8. Thomas Jefferson University, Performance Management. from: 

https://www.jefferson.edu/faculty-affairs/professional-development.html. 

9. Accreditation Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC). (2010). Guide to 

Evaluating Institutions. Novato, CA: Western Association of Schools and Colleges. 

10. Performance Evaluation Tips. from: https://drexel.edu/hr/career/review/. 

 منابع فرعي:

 . تیو ترب میده تعلک. تهران: پژوهشرانيدر ا آموزاندانش  يهايریادگيو سنجش  یبر نظام امتحان ينقد(. 1375) یمرتض ،یخلخال .1

 . . تهران: انتشارات سمت موزش و پرورشآخ يتار(. 1382) احمد آقازاده، .2
 . تیو ترب میفصلنامه تعلتهران: .  قايو آفر انهیدختران در منطقه خاورم لیتحص کعلل تر   یبررس(. 1376گلنار ) مهران، .3
لنامه فص. تهران:  هیانوسیو اق  ایهمه در منطقه آس  يبرا  آموزش و پرورشاجالس برنامه    نیبر سوم  یلیتحل (.  1371)  ینادر قل  ان،یقورچ .4

 . 32شماره   ت،یو ترب میتعل
 .2شماره   تیو ترب میفصلنامه تعلتهران: (. 1372) یشور در مقاطع دانشگاهکاز یمورد ن یانسان ي رویمسائل ن یمقدمات یسبرر ناریسم .5
شماره    ت یو ترب  میفصلنامه تعلتهران:  .  معلم  تیبر در ت  ياصالح و نوع اصالحات ضرور  وهیبه ش  ی نگاه(.  1371محمود )  ،يمهرمحمد .6

31. 

 .(یپژوهندهيآ یتخصص مجله) یپژوهندهيآ .7

 ر.یتاب مکتهران:  .جهان يشورهاک ینظام آموزش(. 1389ال )ی، سه ید و مدنی، حميبرکا .8
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 « کارومدیریت کسب» ه( بست12

د. در این بست ه،  ستا وکار ایرا  و جها  آماده م وکار«، دانشتوییا  را برا  ورود ملی  و حلیل  نرر  ضاتا  کست »مدیریت کست   هبست 
کارها  ووکارها ا  جلیه کست کست شتیند و دان  ملی  و نرر  مدیریت انیا  مت ی  وکار ایرا  آشتاا م دانشتوییا  با مستا   کست 

وکارها  م یست  و برر  را ا  مارر اتادراو و وارداو، اللیی  و کست وکارها  بلنوکارها  موا  ، کست ه، کست کیچک و کارآضریاان
ا  کااتد. بت  دیرر  ا  درو  این بستتت ته بته حلیلت  ملل  و حیللن روی ردهت قراردادهتا  حوتار  و  نولره حتنملن و دریتد کستتت  م 

 پردا د.م ، ادالق  و ... م جلیه روی رد حاریت ، اسالوکار ا  مت ی  به کس 

 

کد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  واحد عنوان درس

 - 32 2 را یوکار در امسا   کس  348

  - 32 2 اانهیکیچک و کارآضر  وکارهاکس  تیریمد 349

 - 32 2   اللیینلوکار بکس  تیریمد 350

 - 32 2 اادراو و وارداو تیریمد 351

 - 32 2   حوار  قراردادها تیریدم 352

 - 32 2 ن لحنم رهلو  نو دیدر تیریمد 353

354 
   اسالم  وکار در جلهیرکس   للو حار   قانین  لمل

 را  یا
2 32 - 
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 348کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست معارف اسالمی و مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته 

 : ینام درس به فارس

 وکار در ایرا  سا   کس  م

 :یسی ام درس به انگلن

Problems of Business in Iran 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:دانشوی ان رار م ر ان ها  این دوره ا  د

 ضهرست کاد.  مسا   کس  و کار را در سطح میب یاند  .1

 سا ما  ضهرست کاد.  ر سطح راهیردکس  و کار را د ب یاند مسا   .2

 سا ما  ضهرست کاد. لاح کس  و کار را در سطح ملی ب یاند مسا   .3

 ضهرست کاد.   ب یاند مسا   کس  و کار را ا  مارر اسالم .4

 . نلیدار نشا  دهد یق کاد و ا  طر لرو حفس لر  کس  و کار را درک کاد، حعیمسا  ب یاند نرام .5

 شرح درس:

  یا شید حا دانشوی م  یحو حشر  للنحی  و نلر ا  مارر اسالم      سا مان  لاح و ملی    سا مان   راهیرد   ، سطح می  کس  و کار دردر ، مسا      ینر اد
د نرام مسا   را  اب یان  یا و در پا  یادرا درک نلا  یرا کس  و کار در ا    نرام مسا   و مصداق  لا ب یاناد به ایرو م  «کار  کس  و  بس ة »مدیریت
 . داینلا لمحرس در قال  نلیدار

 سرفصل درس:

  کس  و کار در سطح می    مسا للنیح .1

o و حقیق  مسا   قانین   
o   اق صاد مسا   
o   هامیو حلر  اسلس مسا 
o ها رسادت ینیید    ضراهم 
o ه یسرما نلحنم  دشیار 
o کار در کشیر  ضرهاگ 
o کس  و کار   ا هالآمی ش کشیر با ن  س ملحااس  س مدم 

 سا ما   راهیردکس  و کار در سطح    مسا حیللن .2

o ها در سا ما   مدار حاکم نیید  نراه مش ر 
o کال    ها ریردر برنامه   نیید  حف ر راهیرد حاکم 
o مت ی  سا ما   ها حی ه  راهیردها نلب ی هلسی مدم 
o مت ی  با اهداف و چشم اندا  سا ما    ها حی ه  راهیردها ی هلسی مدم 
o شا  و برو  نیید    کاض  ها  س ریارشد ا  شا  را یمد  بردیردار مدم 
o آنها   صلضع  در حتص ای  و راهیرد  احلام اناو ح ایبه ماابع    دس رس مدم 
o طلمل   اس فاده ا  نقاط قیو و ضرا ها مدم  
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  سا ما لاح کس  و کار در سطح ملی   مسا حیللن .3

o ا ما  آنها در سراسر س  سا  و جار  احلملی  هاکال  به برنامه   هابرنامه   یدر حید   ناحیان 
o ار شلاد  انسان  هاهیو حفظ سرما رشلدر جذب، اس تدام، انر   ناحیان 
o و ملصیالو هاضرایادحیجه به بهیید مس لر  مدم 
o رهیر   هاا  مهارو را ینیید  مد بردیردار  

 حیللن مسا   کس  و کار با روی رد اسالم   .4

o اح  ار و مش الو می   
o  در معامیه غ 
o و ارحشا رشاء 
o ی یپردادت د مدم 
o نیغ 
o اراولو د  لانلپش 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا
✓  ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Reuvid, J. (2010). Managing Business Risk: A Practical Guide to Protecting Your Business. 

7th edition. London: Kogan Page. 

2. Spedding, L. & Rose, A. (2008). Business Risk Management Handbook: A sustainable 

approach. 1st edition. London. 
  .ان شاراو حعال . حهرا : را یکس  و کار در ا  راه اندا . (1391ساداو ) هلسل ، مهدو .3
 . حرمهان شاراو  . حهرا : را یکس  و کار در ا  راه اندا . (1392)  وانیهادمرحا  نادر و  ، رلداملس .4

 :یمنابع فرع

موی ها  کس  و کار در دولت یا دهم: ا  مس ادسا   حا ،  دارای . دض ر پای  و بهیید ملل  کس  و کاریرا . و ارو امیر اق صاد  و  ا .1
 1396 ،نیرحهرا : پلک ، .ااالح/ حهله و حارلم دض ر پای  و بهیید ملل  کس  وکار

ای ادهالا ی .2  ،( حیللد ،    یمهمول  ،(1395رج  دارج ،  حوارو  ضعالل ها   به  ورود  ابرار  ]ک اب[:  با رگان   کارو  میرد  در  کاربرد   اطالماو 
 ،  با رگانحهرا : شرکت چاپ و نشر  ، اادراح ، ... کارآضریا 

راهیرد     (،1394)   می،  ضردطاهر   ؛ملثم  ،نژادقاسم  ؛اهللسلدروح  ،رضی  .3 میضیماو  بر  گا درآمد   و  امام    حهرا :،  نفت  اادق دانشراه 
 .السالم( )میله
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 349کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 کارآضریاانهوکارها  کیچک و  دیریت کس م

 :یسی ام درس به انگلن

Entrepreneurial and Small Business Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 اد.ک  بادرا جلع کیچک  ارهاکس  و ک   ها  ژگ یوب یاند  .1
 ص دهد.لرا حشت کیچکار کس  و ک یکت یریمد  ارها برا ن راهیحرمااس  ب یاند  .2
 ارا ه دهد. کیچک  ارهاکس  و کت یریدم مرحی  با ملا  میضیماو و مفاه  مشتص  باددس ه ب یاند  .3
 اد. ک  لرا حلی   یریمد  الری یکمت ی    هاه ین رولحااس  بب یاند   .4
 . ادک  را طراح کیچکار کس  و ک یکا  لمیرد ن  هاضرایادب یاند  .5

 شرح درس:

ن یا   رلگ    دا نلیه ش، در ابن ماریریشده است. بد   طراح  کیچک    هاتکت شریریمد   الریهاا  با  یدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
و     ، مال ، سا مانده ابیار، با ارکس  و  کمت ی      هاار آنها در قال  طرحکس  و  کرد و پس ا  آ ، مدل  لگ  قرار م   ها میرد بررستکشر
    رشد آنها و لیا م آ  بررس   ریال   اًینهاشید و   ن مللها حیتکن شریدر ا   ابیبا ار   ها اس راحژرد. سپس  لگ  قرار م   میرد بررس   ابیا  م
 . شید م

 سرفصل درس:

 ک یچک  ارها کس  و کو   ایارآضرکبا  ی شااآ .1
 ار کشرو  به  .2

o ک یچک  ارهاکس  و ک  اندا راه 
o  کیچ ک  هات کد در شریا  و درلحق ام 
o دانیادگ  هاتکشر  

 ار کس  و کمدل  .3
o  ک یچک  هاتکار شرکس  و کطرح 
o ک یچک  هاتکشر   ابیطرح با ار 
o ت(ی ریو نلیه مد  ها، ساد ار حقیقمل)ح  کیچک  هات کشر   ماندهسا طرح 
o ک یچک  هاتکشر  ابیا   طرح م 
o م مااضع( لو حقس  ن ماللمن، ح  الب ل، پ مال  ها)ایرو کیچک  هاتکدر شر  مال  دهگرارش 
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 ک یچک  هاتکدر شر  ابیبا ار  ها  س راحژا .4
o ا یرابطه با مش ر  برقرار 
o نلم نره حلت  نویریحیسعه ملصیل و مد 
o ام یار  و امطا  گذارلتللاو قلحصل 
o  غاحلحیی  ریربرنامه   

 ک یچک  هات کت رشد شریریمد .5
o کیچ ک  هات کو شر  ات حرضهیریمد 
o ک یچک  هاتکدر شر  ت ماابع انسانیریمد 
o ک یچک  هاتکد در شرلت حیلیریمد 
o ک یچک  هاتکشر  سا مان  های ت دارایریمد 
o کیچ ک  هاتکدر شر کسیت ریریمد 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  
  

 :یمنابع اصل

1. Longenecker, J. G., Petty, J. W., Palich, L. E., Hoy, F. (2017). Small Business Management: 

Launching & Growing Entrepreneurial Ventures. 18th Ed. Cengage Learning. 

2. Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2016). Entrepreneurship: Successfully Launching New 

Ventures. New York: Pearson Education. 

 . ان شاراو حعال . حهرا : را یکس  و کار در ا  ه اندا را. (1391ساداو ) هلسل ، مهدو .3
 . ان شاراو حرمه. حهرا :  را یکس  و کار در ا  اندا ه را. (1392)   وانیهادمرحا  نادر و  ، رلداملس .4

 : یبع فرعمن

1. Hatten, T. S. (2016). Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond. 6th ed. 

Cengage Learning. 
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 350کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 اللیی  وکار بلندیریت کس م

 :یسی ام درس به انگلن

Global Business Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
 فر میل  س

  ارلد ا 
  نرر

 یردکاو  مر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ان رار م ر ان ها  این دوره ا  دانشوی د

 را در داطر داش ه باشد.   ن اللییلار بکس  و کمرحی  با   هاه یب یاند نرر .1
 را بشااسد.   جهان  ارهاکس  و  کدر ا  لمیرد ن  هاه ی ب یاند رو .2
 اد. ک  سا ادهلرا پ  جهان  ارهاکس  و  کا  در لمیرد ن  هاه ی ب یاند رو .3
 آشاا شید.   اللیینلب  کس  و کار در با ارها  لمل  ها  ژگیبا و .4
 آشاا شید.  اللیی نلب  با ارها و کس  و کارها  هامسا   و چال  با .5
 آشاا شید.  اللیی نلب  کس  و کارها رها وبا ا   اسالم  هامسا   و چال  با .6

 شرح درس:

  جهان  ارهاکس  و کم بر کاو حا ین ماریر اب دا نرریشده است. بد   طراح  جهان  ارهاکس  و کا  با یدانشوی ی  ن در  با هدف آشاایا
در سطح     سا مانده   ها و الریها  س راحژرد. در ادامه، ا لگ قرار م  میرد بررس   جهان   ارها کس  و  ک  لشیند و پس ا  آ ، مل م   معرض
بتش  ا  میاحث در  به بررس     .شیند  م   بررس   سطح جهاندر     یانلو پش    احل ملی   هاضرایاد   اًینهارند و  لگ میرد بلث قرار م   جهان

 با ارها و کس  و کارها  بلن اللیی  ا  مارر اسالم  اد صاص دیاهد یاضت.  هاچال مسا   و 

 :سرفصل درس

  ار در سطح جهانکس  و ک  یانم .1
o اللیینلب  ارهاکس  و کام   و ح  سا  جهان   
o اماطقه  اق صاد   احلادها  
o  و نرخ حیادل  اللیینلب  مالگردش 

 ارکس  و ک    جهانلمل .2
o ضرهارلمل     
o اس لو س     قانینلمل   
o  اللیینلب  ارهاکس  و کضساد و ادالق در   

o  وارومرحی  با ح  بلن اللیی   هاسا ما نهادها و 
   اللیینلب  ارهاکس  و ک  و سا مانده  اس راحژ .3

o جهان  ارها کس  و کورود به   ها  اس راحژ  
o جهان  ارهاکس  و ک ا رل در ک  
o جهان  ارهاکس  و ک  سا مانده  
o در سطح جهان  سا مان لنب  ها هل ار  
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   جهان  ارها کس  و ک تیریمد .4
o در سطح جهان  ماابع انسان تیریمد  
o  در سطح جهان  ابیاربا   
o ن در سطح جهانلمنره حلد و  نولحیل تیریمد  
o در سطح جهان  مال تیریمد  
o او در سطح جهانلو مال  حسابدار  

   ا  مارر اسالم  جهان   ارهاکس  و ک  هامسا   و چال  .5
o ا  مارر اسالم  جهان   ان فا  در کس  وکارها  تلمال   
o جهان  و کس  و کارها  اسالم ادالق  
o  جهان  اثم و کس  و کارها ا  لظیله و ام  امیا   
o جهان  و کس  و کارها  لحسی قامده  

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  
  

 :یبع اصلمن

1. Gaspar, J. E., Kolari, J. W., Hise, R. T., Bierman, L., Smith, L. M., Arreola-Risa, A. (2017). 

Introduction to Global Business: Understanding the International Environment & Global 

Business Functions. 2nd ed. Cengage Learning. 

 : یبع فرعمن

 . سلت  حهرا : . لق نررش حطی  :و جهان ل  ضرامی یریتمد .(1379) الساداوشلس   ،اهد  .1
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 351کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 دیریت اادراو و وارداو م

 :یسی ام درس به انگلن

Import and Export Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 شاا شیدو مقرراو ناظر به اادراو و وارداو آ نلبا قیان .1
 اادراو و وارداو و الراماو مرحی  را بشااسد  روشها انیا  .2
 اادراو و وارداو و الراماو مربیطه آشاا شید   برا ا لانیا  اسااد میردن با .3
 انوام امیر اادراو و وارداو را به داطر داش ه باشد.   هاه ی رو ب یاند .4
 ص دهد.لرا حشت ا اادراو ملصیالو مت ی یوارداو   برامااس    هاگام  ب یاند .5

 شرح درس:

ن یا   شده است. نرر به پیش  میاحث نرر   ت آنها طراحیریاادراو و وارداو و مد   احل ملی   هاه یا  با رویدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
   اای   هاضرایاد ،  لن دللار قرار گرض ه است. به هلک   مرحی  میاان  لها و قیانهیبا رو  ی ن در ، آشاایاللی ، در انلمیضی  در در  حوارو ب

 .ردلگ  قرار م  ن در  میرد بررسی  در الیا  آنها به حفصلپش   هاضرایادوارداو و اادراو و 

 سرفصل درس:

  حوارو دارج  و چارچیب نهاد  یادم .1
 انیا  وارداو و اادراو .2
 و مقرراو اادراو و وارداو نلمولیمه قیان .3
 دراووارداو و اا  ا  برالو اسااد میرد ن هاگام .4
 و کاربردشا   ها  ژگیو ، ام یاراو اسااد انیا  .5
 و پردادت  گذارلت لق  و ابرارها هاروش .6
 وارداو و اادراو  هاتلو ضعال ها  اس راحژ .7
 اادراو  ابیبا ار .8
 اادراو   ن ماللحنم  هاروش .9

 و پیش  آ   کسیر تیریمد .10
 مت ی  حل  و نق    هاو حالت اوکحدار .11
 ااعت حل  و نق    ها ژگیو .12
 رد  ا  آ کار و دارج لان کقرار داد  در   ا  برالمیرد ن  ها تللضعا .13
 یحرمر  ایا .14
   اادراح  هامشیق .15
  اساس  کاالها وارداو .16
  مشابه دادی  و وارداو کاالها  می دلحیل .17
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓        
  

 :یمنابع اصل

آ(.  1394)سا ما  حیسعه حوارو ایرا   او  ادراو و واردض ر مقرراو اد .1 جداول    للهآ  به ضل  ی اجرا  نامهیلنمقرراو اادراو و وارداو و 

 . حهرا : شرکت چاپ و نشر با رگان . کاال  و کدگذار ل هلاهاگ شده حیا لس مبراسا  س  گلرک  هاحعرضه

 . نیر تیهدا ا  لان شاراو ب . حهرا :اادراو و وارداو تیریمد .(1395) اله  لحی ،ی دما .2
3. Paul, J., & Aserkar, R. (2013). Export Import Management. 2nd ed. Oxford University Press. 

 :یمنابع فرع

 ملی .   ، مللداالح ذوق ، شهیا  شهیا  ، و ملسنا یدس    اده  حرجله  .وارداو  -  ادراوا   یلم    اهیهلش  (.1379)  یرملیلگ  ،ساللد .1

 .  ییلالنل ب  انا رگب  آقاح  رانیاان شاراو کلل ة : را ه ح

2. Cook, T. A., & Raia, K. (2017). Mastering Import & Export Management. 3rd ed. AMACOM. 
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 352کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 کسب و کار«  یریت »مد هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 دیریت قراردادها  حوار  م

 :یسی ام درس به انگلن

Contract Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 ا  در چرده ملر قرارداد را به داطر داش ه باشد. لمیرد ن  اای  هاه یا  رو  ضهرس  .1
 اد.کن للقراردادها را حی میجید بر انعقاد  هاهیم و روکقیامد حا .2
 را داش ه باشد   حوار  ت قراردادهایریها در مده یرو  ت اجرالفکل   ابیار  ی حیانا .3

 شرح درس:

انعقاد قرارداد به     ، مراح  اای  مان    ن ماریر، بر اسا  حیالیواد شده است. بدیقراردادها ا  یریتا  با مدیدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
 .گردد م  ا  قرارداد ما ه یشید و به پا  آغا  م  ورود به رواب  حوار  ه ا  آماده شد  براکقرار گرض ه است   رس د برمیر  یلایرو حفص

 سرفصل درس:

 مرحی  با قرارداد   هاضرایادورود به   شد  برامادهآ .1
o با ار و ااعت کدر 
o ا هالن لپ ی شااسا 
o مالحراو مال   
o س  اطالماو ک  ابرارها 

 ضرادیا    اجرا .2
o سا آماده  RFP 
o هیشاهاد لپ  ت ضرادیا  برایریمد 
o هااهیهر ی شااسا 
o  هاضرات  ابیار 
o ه یشاهادل پ  سا آماده 
o  هیشاهاد لپ  ابیار 

  رابطه قرارداد  برقرار .3
o انیا  قراردادها 
o قراردادهایبادها و شرا   
o مرحی  با ضااور  قراردادها  
o قرارداد  اه بادهایو هر کسیت ریریمد 
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o  قراردادددماو در ار و سطح کشرح 
o س ینی لن پیحدو 

 ره کمذا .4
o ره کمذا  ردهای رو 
o ره کمذا  هاکسی 
o ره کمذا  هالکا ح 

 ت قراردادیریمد .5
o قرارداد  دورا  گذار پس ا  اماات یریمد 
o ها و ضرات کسیر 
o رد نرارو بر ملی 
o رللت حغیریا رل و مدک 
o ح  حعارض 
o ا  قرارداد یپا 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی می  نها آ حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  

  

 :یمنابع اصل

1. Cummins, T., David, M., Kawamoto, K. & IACCM (2011). Contract and Commercial 

Management: The Operational Guide. Netherlands: Van Haren. 

2. Sammons, P. (2017). Contract Management: Core Business Competence. 1st Edition. 

London:Kogan Page. 

3. Carter, R., Kirby, S. and Oxenbury, A. (2012). Practical Contract Management. 1st Edition, 

Liverpool Academic Press. 

 :یمنابع فرع

و    ادالق   رو ه ب حرجله    .(2010اللیی  )لنب   حوار   اایل قراردادها(.  1396).  (دُروالینی)   یاصد   یققح  رد کتیادا ی   ییلالنل ب  هسسؤم .1
 .   شهر دان  حقیق  هاسسه مطالعاو و پژوه ؤحهرا : م .امامضرهاد 

    ضرهار  میل : حهرا (.  )انیا ، ساد ار و ابعاد  اللیی لنب  حوار   الراماو قراردادها (.1395، و معصیم ، سلدمریر )لرهیشاگ ام   اده، ض ل .2
 معصیم .
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 353: کد درس

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 دیریت درید و  نولره حنملن م

 :یسی ام درس به انگلن

Purchasing and Supply Chain Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 ح دهد. لن را حیضلمنره حلد و  نو یمرحی  با در  هاه ینررند  ب یا .1
 ص دهد. لن را حشتلمنره ح لد و  نویت دریریم بر مدکحا   ادالق  ن و هاوارهالقیانب یاند  .2
 ن را به داطر داش ه باشد. لمنره ح لد و  نوی ت دریریمد  ملیم  هاضرایادب یاند  .3
 . داکد را اجرا یدر  ا  برالمیرد ن  هاه ی روب یاند  .4
 .ادک کرا در هاآ    رلارگ ن و می  بلمنره ح لد و  نویت دریریانوام امیر مد  ا  برالمیرد ن  هاه ی روب یاند  .5

 شرح درس:

ن  ی شده است. بد   ن طراحلمنره ح لت  نویرید و مدیدر   هایهو رو  ضرایادو    لنها، قیانیهنرر  لم،ا  با مفاهیدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
و   لردگ را ضرا م  لنمنح  لره نو  و  یدمرحی  با در  لنشید و سپس قیان ن آشاا ملمنحره  لد و  نویدر   هایهم و نررلانشوی با مفاهماریر، اب دا د
 . شید  آشاا م لنمنح لره نو یریتو مد یددر  هایه و رو هاضرایاددر ادامه با 

 سرفصل درس:

 نل ره حنملد و  نویت دریریبا مد ی شااآ .1
 دیدر ضرایاد .2
 د یدر  هاهیها و روت اسلس .3
 ن لره حنملپارچه  نوی ت یریمد .4
 نلره حنملو  نود یت دریریمد  سا مانده .5
 نلحنم  تیریمد  اس راحژ نیحدو .6
 ها اادهکن لو ان تاب حنم  ابیار  .7
 ها اادهکنلت حنملفکل تیریمد .8
 اادگا  کن لو حیسعه داد  حنم تیریمد .9

  جهان  ابیمایع .10
 اه یهر کیاس راحژ تیریمد .11
 ها ک لن: ابرارها و ح الره حنملد و  نویدر  لحلی .12
 حعارض تیریو مد رهکمذا .13
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 : یابیارزشروش 

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  

  

 :یمنابع اصل

1. Monczka, R. M., Trent, R. J., & Handfield, R. B. (2016). Purchasing and Supply Chain 

Management. 6th Edition. London: Cengage Learning. 

2. Kache, F. (2015). Dealing with digital information richness in supply chain 

management: A review and a Big Data Analytics approach. Kassel University Press. 

 :یمنابع فرع

 . حهرا : ساکی. نولره حنملناایل و میان  لوس لک و  (. 1396ا ی ، پللا ، و میلی ، سلر )ح .1

الله کاردر  حرجله    .اللیی لن و ب   در سطح می  لکو لوس   لنمنح   لرهنو (.  1389)، رضا، مسرر ، نسرین، و داور ن ، هد   ضراهان لران  نو  .2
 . با رگان ها پژوه  و مطالعاو سسهمؤحهرا :  . ضراهان لران  و رضا  نو
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 354کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت کارشناسی ارشد 

 : ینام درس به فارس

 کار در جلهیر  اسالم  ایرا  و لل  قانین  و حارلل  کس م

 :یسی ام درس به انگلن

The Legal and Regulatory Environment of Business 

in Islamic Republic of Iran 

 واحد  2: تعداد واحد

 ت سام  32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 س: اهداف در

 رود:م ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار  د

 . شااد ه باشدرا  را یا  اسالم  در اق صاد جلهیر  للن و مقرراو حارلقیان  نرر  یانم .1
 را  ارا ه دهد.یا  اسالم  ار در جلهیرکس  و کن اثرگذار بر لا  قیان   ضهرس ب یاند  .2
 .ادکن للنق  آنها را حیرا  را ارا ه دهد و یا  اسالم  لهیر ار در جکس  و کاثرگذار بر   ا  نهادها   ضهرس ب یاند  .3

 شرح درس:

ن ماریر در طیل یشده است. بد   را  طراح یا   اسالم    ار در جلهیرکس  و  ک   للو حار     قانینلا  با ملیدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
 د. رنلگ قرار م   میرد بررس  للحار  هاترسادیار و  کس  و کبر   اثرگذار بت  ملیم  ن مت ی ، نهادهالدوره، قیان

 سرفصل درس:

 را  یار در اکس  و ک  س م حقیقلو س  با میان ی شااآ .4
o ار کس  و  ک  نق  قانی  به مایا  میاا 
o ی  س م قاالس 
o احاق با رگان   
o رقابت   شیرا 

 هیپا نلقیان .5
o ت  لمرحی  با مال نلقیان 
o قرارداد انعقاد 
o بابت حتی  ا  قرارداد تیا ش 
o معای ت لمال  
o اللی  ن لب حقیق 
o فرکل نلقیان  

 را  یا  اسالم  ار در جلهیرکس  و ک  للحار  رباایبا   ی آشاا .6
o ار کس  و کگذار در حی ه استلس  هاضرایادو  نهادها 
o للحار  هاضرایاد   
o مرحی  با رقابت   هاضرایاد 
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o ااده کا  حقیق مصرف  تیحلا 
o مال نلقیان  
o طلملستی  نلقیان  
o اطق آ اد مرحی  با ما نلقیان 

 ارضرما ک-ارگرک رابطه .7
o  ارک قانی 
o  ن اج لاملحنم قانی   
o  ددماو کشیر قانی  

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  

  

 :یمنابع اصل

 . ان شاراو سلت: حهرا (. جید اول و دوم)  حوار  هاشرکت حقیق حوارو:  .(1396) عالرب ،  الس ا .1
o  ان شاراو سلت حهرا : .( حوار تلضعال  حوار و سا مانده ، معامالو حوار او،ل حقیق حوارو )کی .(1396) عالرب ،  الاس . 
o ان شاراو سلت :حهرا . اللی  نلحقیق حوارو ب .(1396) نلمیداللس ، رولش. 

 :یمنابع فرع

1. Pagnattaro, M. A., Cahoy, D. R., Magid, J. M., Reed, O. L., & Shedd, P. J. (2016). The Legal 

and Regulatory Environment of Business. 17th ed. McGraw-Hill Education. 
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 355کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 وکار دالق کس ا

 :یسی گلام درس به انن

Business Ethics 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
 میل   سفر

  ارلد ا 
  نرر

 یردکاو م ر:یاس   یلم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 را بشااسد.  ادالق  اای  هاه ینررب یاند   .1
 ار ارا ه دهد. کس  و کم بر ادالق ک حا  هااو و ار ش یا  نرر  مشتص  باددس ه ب یاند  .2
 اد.کن للار را حیکس  و کم بر میضیماو مت ی  کحا   قیامد ادالقب یاند  .3
   قرار دهد. لماسوم میرد حلی  ی مطرح شده را به ش  میارد ادالقد ب یان .4
 .قرار دهد  ابیها را میرد ار در سا ما   جار  هاه یبید  رو   را  ادالقلمب یاند  .5

 شرح درس:

س   کضرورو ادالق  با    ی ا  ضلن آشااین ماریر، اب دا دانشویین شده است. بدیحدو   ابا ادالق حرضه ا   یدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
او لیک   آمی ند. سپس ضلن معرض ار را مکس  و  ک اربرد آنها در  کادالق،     هاهینرر  ی شیند و ضلن شااسا ادالق آشاا م   ار، با میادکو  

ار  کس  و کبا  مرحی     و ادالق   ضقه   هارد. در ان ها گرارهلگ  قرار م   در آ  میرد بررس  عاحمطال  اای  هاار، حی هکس  و کمیاحث ادالق 
 .ردلگ  قرار م  میرد بررس یران ا  در کس  و کارها  ادالق  ها  لرا  و آسیار در اکس  و کتچه ادالق یشید و حار ن مللحی

 سرفصل درس:

 ارکس  و کرورو مطالعه ادالق ض .1
 ار کس  و کحی ه ادالق    دلیکبا واژگا   ی آشاا .2
  ادالق  میام  اثرگذار بر هاوارها .3
 ادالق  هاه ینرر .4
 ار و جامعه کس  و ک .5
 سا ما   اج لام  هاتلمسئیل .6
 ارکس  و کادالق   هاحی ه .7

o ابیدر با ار ادالق   
o انسان  هاه یسرما تیریدر مد ادالق  
o مال تیریدر مد ادالق  
o اولو ملی دلحیل تیریدر مد ادالق 
o و حیسعه  قلدر حلق ادالق 
o اطالماو   و ضااور ادالق 
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 ارو ادالق کس  و ک  سا مان ضرهاگ .8
   شرک  تلحاکل .9

 ادالق کس  و کار تینق  ح یمت در حقی .10
 را  ی ار در اکس  و کادالق   شااس لآس .11

o   را  یدر کس  و کار در ا  م داول ادالق مسا 
o در کس  و کار    غییه بر مسا   ادالق  راه ارها 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  
  

 :یاصلمنابع 

 . نشر موای   حهرا : . اادالق حرضه(. 1385) ، احد رامر  قرامی ض .1

 . السالم()میلهاادق ان شاراو دانشراه امام . حهرا :  کاربرد   رد یادالق کس  و کار: رو .(1393داکیا   اده )مللد حسن آذر، مادل و  .2

 . ان شاراو ک اب مهربا حهرا :   .ادالق کس  و کار تیریمد. (1395)  ده آباد  مسرر درضالحل اکیر و  می دلس ، احلد .3

4. Brenkert, G. G., & Beauchamp, T. L. (Eds.). (2012). The Oxford Handbook of Business 

Ethics. Oxford University Press. 

 : یبع فرعمن

برر  جها : مطالعاو    ها شرکت  در   ادالق  رلغ   ا  حقی  و رض ارها  ی هانلینه.  (1396)   جلال  و الهام  ا لردانیو مالله     الب  ، تیشام .1
 . شرکت چاپ و نشر با رگان. حهرا :  شرک    در ادالق، حقی  و راهیر  میرد
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 356کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 کارها  موا   ورح کس ط

 :یسی درس به انگلام ن

Digital Business Plan 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 بشااسد.   موا   طرح کس  و کار را در ضاا یکاجرا و مااار ب یاند   .1
 کاد. ل و حلی لاب را ار ش   موا   و کس  و کارها طرحب یاند   .2
 .یدنلا ینحدو  نلینه طرح کس  و کار موا   یکب یاند  .3

 س:شرح در

ن ماریر، در اب دا اجرا و  یشده است. بد   آ  طراح  ینو نلیه حدو   موا     ا  با طرح کس  و کار در ضاایدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
کس  و کار    هانلینه طرح    رد و پس ا  آ ، ضلن بررسلگ  قرار م   میرد بررس    موا    طرح کس  و کار مطییب در ضاا  یکمااار سا نده  

 .شید  م ینحیس  دانشوی حدو  طرح کس  و کار موا   هلینن یک  ،موا 

 سرفصل درس:

   موا   با مفهیم و مااار سا نده طرح کس  و کار در ضاا  ی شااآ .1
  ا  طرح کس  و کار موا  ی هانلینه   بررس  .2
   طرح کس  و کار موا  یکمااار سا نده  حدوین .3

o یری  مد دالاه 
o یت میرنم بلانله 
o کس  و کار شرح 
o  ددماو 
o یاب  با ار  امهبرن 
o  رقیا حلیل 
o  حلیل SWOT 
o  ملیلاو 
o شرکت پلشلاه 
o ایه سرما حوهلراو   
o  مال یر ربرنامه   
o  و نقطه سر به سر  یا سید و   حلیل 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  
  

 :یبع اصلمن

1. Cosey, D. (2012). Business Plan Workbook For Today’s Digital Market: How To Write 

A Business Plan Step-By-Step. Cosey Management LLC. 

 : یبع فرعمن

 .  رو ییا حهرا : اد .لس ل جامع و س ی ردرو یک: لککس  و کار حوارو ال  رون  هامدل سا  لادهپ (.1395) ییبا یا ،للدم .1
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 357کد درس: 

 المالسه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 کار در ضاا  موا   و ها  کس دلم

 :یسی ام درس به انگلن

Digital Business Models 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
 سفر میل  

  ارلد ا 
  نرر

 یردکاو م ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 اد.ک  بادرا جلع  موا   در ضاا یول ال د  ارهاکس  و ک   ها  ژگ یوب یاند  .1
 ص دهد.ل را حشت  ار موا کس  و ک یک یوادا  ارها برا راه نیحرمااس  ب یاند  .2
 ارا ه دهد. یول ال د  م مرحی  با کس  و کارها لا  میضیماو و مفاه  مشتص  باددس ه ب یاند  .3
 اد. ک  لکرا ا  هم حف یول الو د  وا م  م عارف و کس  و کارها  ارهاکس  و کاداره   هان روشلمیجید ب  هاحفاوو ب یاند   .4
 را به داطر بسپارد. یول ال د  ارهاکس  و کمیجید در   هامدل ب یاند  .5

 شرح درس:

ن ماریر، در اب دا نلیه  یشده است. بد   طراح   موا    در ضاا   ال ل یود   کس  و کارها   هاا  با مدلیدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
قرار    ار میرد بررس کس  و کمت ی    هاار آنها در قال  طرح کس  و کرد و پس ا  آ ، مدل لگ  قرار م  بررس ها میرد ت کن شریا  رلگ   ش
 .ردلگ م

 سرفصل درس:

   موا   در ضاا یول ال د  با کس  و کارها ی شااآ .1
 اطالماو   کس  و کار و نق  ضااور لمکس  و کار، مفاه  هامدل .2
 کس  و کار  هابر مدل IP/IT رلحنث .3
 یول ال  و د  موا   کس  و کارها مدل   طراح ارچیبچ .4
 لا با IP/ITکس  و کار    هامدل .5
 یول ال  و د  موا   کس  و کارها نلینه .6

 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  
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 :یمنابع اصل

1. Chesbrough, H. (2006). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation 

Landscape. Boston, Ma: Harvard Business School Press. 

2. Baden-Fuller, C., & Mangematin V. (Eds.). (2015). Business Models and Modelling. Bingley 

Emerald Group Publishing Limited. 

3. Kagermann, H., Osterle, H., & Jordan, J. M. (2011). IT-Driven Business Models: Global 

Case Studies in Transformation. John Wiley & Sons. 

 : یبع فرعمن

 . رو  ییا . حهرا : ادلس ل جامع و س ی ردرو یک: لککس  و کار حوارو ال  رون  هامدل سا  لادهپ(. 1395) ییبا یا ،للدم .1
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 358کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست ارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت ک

 : ینام درس به فارس

 وکار یشلاد  کس ه

 :یسی ام درس به انگلن

Business Intelligence 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 .ه باشدکس  و کار آشاا شد  هیشلاد  اس فاده ا  ابرارها ی و چرا لس  ا چب .1
 . ه باشدآشاا شد BIکس  و کار با اس فاده ا    هیشلادسا   چرینر با .2
 کس  و کار کار کاد.  هیشلاد  با ابرارها  ایرو ملی ب یاند به .3
 ید.نلا یوادسا ما  هدف ا  برا BI  ب یاند یک .4

 شرح درس:

ن  یشده است. بد   سا ما  طراح   برا  BI  یوادیه انل  لرآ  و ن   کس  و کار و ابرارها   ا  با مفهیم هیشلادیدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا
رد و پس لگ  قرار م   کس  و کارها میرد بررس  یول ال د  لا ا  آ  در دن   بردارو ضرورو بهره  BI   نرر    هاو چارچیب  لمماریر، در اب دا مفاه
 .شید  م یوادحیس  دانشوی ا BIنلینه  یک، BI  اضرارهااس فاده ا  نرم   چرینر  ا  آ ، ضلن بررس

 سرفصل درس:

 کس  و کار   با مفهیم هیشلاد ی شااآ .1
 BIکس  و کار با   نس  چهارم و ضرورو هیشلادسا    ها ضااور لر گو ش    ICT رشد .2
 و اس قرار آ  در کس  و کار  طراح   و چرینر BIو مااار سا نده   اجرا .3
 کس  و کار   هیشلاد ضرایاد .4
 در:  BI کاربرد .5

o  یاههر حسابدار 
o لما مدیریت   
o لاو ملی مدیریت 
o یاب با ار مدیریت 
o ماابع انسان مدیریت   

 BI  ها پروژه مدیریت .6
 BI  اضرارهابا نرم  آشاای  .7
 کس  و کار  یکدر  BI ایواد .8
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  

  

 :یمنابع اصل

1. Brijs, B. (2013). Business Analysis for Business Intelligence. CRC Press. 

2. Thierauf, R. J. (2001). Effective Business Intelligence Systems. Greenwood Publishing 

Group. 

3. Loshin, D. (2013). Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide. 2nd ed. Elsevier. 

پداضاد   دانشراهان شاراو  حهرا :    .هاکس  و کار در سا ما    هیشلاد  یاب ار   (.1396)  سنح  یان ،و کاو  ، سواد  لار،اله، ش یهروح   ی ،حیال .4
 .ص() اءلاالنیداحم هیای 

 : یبع فرعمن

 .حهرا : قیم میم .کس  و کار هیشلاد (.1395) .حسلن، ضرد   نرر و ،مللد ضرد  نرر ،ابراهلم ضرد   نرر، لرضامی لل ،یرابراهپ .1
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 359کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   گاهدانش

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 روی رد حاریت   با وکاردیریت کس م

 :یسی ام درس به انگلن

Business History 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 ع درس:نو

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م ر د

 . شااد ه باشدار را کس  و ک  رلگ   در ش  تیمهم حار  دادهایرو .1
 ص دهد. لار را حشتکس  و کاثرگذار بر حیسعه   تیحار  روندهاب یاند  .2
 .کرده باشد کار را درکس  و کتچه ی  حارلاثرگذار بر حلی  نرر  میان .3
 . ادک  لاو مت ی  حلییار را با اس فاده ا  نرر کس  و کاثرگذار بر حیسعه   تیحار  دادهایروب یاند  .4

 :شرح درس

اب دا دین ماریر، دانشوییشده است. بد   آ  طراح   ها  ژگیار و وکس  و  کتچه  یا  با حاریدانشوی  ی ن در  با هدف آشاایا     هادگاهیا  
پردا ند. در ادامه،   انیا  مت ی  کس  و کارها م   رلگ   تچه ش یحار   آمی ند. سپس به بررس   ار را مکس  و  کتچه  ینسیت به حار   مت ی  نرر

س   کتچه  یپردا ند. در ان ها، حار  ار با جامعه مکس  و  کرابطه      به بررس    شیند و در بت  بعد  ار آشاا مکس  و  کمت ی      تچه ضااهایربا حا
 .ردلگ  قرار م  را  میرد بررسیار در اکو 

 سرفصل درس:

  ها  یرد بدی رد مطالعاو سا ما ، روی ، رو صادرد حیسعه اق ی ، رو رد اق صادی ، رو تیرد حاری ار )روکس  و  کخ  ی  حارلحلی   ردهای ور .1
 ( سا  ، جهان تیحار

ها و  ، گروه مااطق ااع ،    دانیادگ   ارهاکس  و  کبرر ،     ارهاکس  و  )ک  خیحارار در گذر  کس  و  ک   هامت ی  سا ما    هاقال  .2
 ار( کس  و ک   هاها، انولنارح کار، کس  و ک  هاه  شی

ار،  ک   رولت نیریع، مدیو حی     ابی، با ار و مهادس    ، طراح و نیآور   ، ضااور دار و بان   )مال  خیگذر حار  ار درکس  و  کمت ی      ضااها .3
 (   کشر  لران  ، ح ارحیاطاح  هاس مل، س حسابدار

 خ یکس  و کارها در گذر حار  رلش   گ   اسلو س  اج لام  هااهل م .4
 را  یار در اکس  و ک تچهیحار .5
 معاار بعد ا  انقالب( را یمعاار قی  ا  انقالب، ا را یا م،یقد را یا)  رایاکس  و کار در  رلمشاه .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی آ می  نها حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓   
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 :یمنابع اصل

1. Jones, G., & Zeitlin, J. (2008). The Oxford Handbook of Business History. Oxford University 

Press. 

2. Chandler, A. D. (2013). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial 

Enterprise. Martino Publishing. 

3. Clegg, S. R. (2010). SAGE Directions in Organization Studies. London: SAGE. 

4. Augier, M., & March, J. G. (2011). The Roots, Rituals, and Rhetorics of Change: North 

American Business Schools After the Second World War. Stanford, Calif: Stanford 

University Press. 

 :یعمنابع فر

 حهرا : بارا   . رانیا اا یکارآضر. (1371)  یشردانشراه   ای رکر کارآضرم .1
 . حهرا : اسانس جیبار   شرکت داروسا   گذارا لبا   حوا    نلدحسلمهاد  س  یهلبه ش   ای کارآضر(.  1391)  ضرد  ی ساا   و مهشلد  رضا  ، ادگاری .2

 . یشر  دانشراه ااع   ای مرکر کارآضر
 له، لضروش ب   هاکلو ح ا   در  ندگ  تلمیضق   جها : را ها  لهلضتار اده نابغه ب   مهد (.  1391)  دلمهشضرد،    ی سااو مهشلد    رضا  ، ادگاری .3

 پاسارگاد.  لهلب  ،یشر  دانشراه ااع   ایمرکر کارآضر . حهرا :را م لیل کرد! لهلب  الکه دن  حیس  مرد
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 360کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت کسب و کار«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 روی رد اسالم  با وکاردیریت کس م

 :یسی گلام درس به انن

Islamic Perspectives on Business Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 سامت   32: عداد ساعتت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

   یرانج
  نرر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
   لیم

 ارگاه ک
 هیاپ

  نرر

   لیم
 اار للس

   لرام ا 
  نرر

   لیم
   فر میلس

  ارلد ا 
  نرر

 ر:یاس   لیم

 اهداف درس: 

 رود:ر ان ها  این دوره ا  دانشوی ان رار م د

 ار را بشااسد.کس  و کت یر یاثرگذار بر مد  م اسالملفاهب یاند م  .1
 ار در اسالم ارا ه دهد.کس  و ک  اسالم  ا  میاد  مشتص  ها باددس ه ب یاند  .2
 پاسخ دهد.   ار اسالمکس  و کاه ل ممطرح شده در  سؤاالوبه  ب یاند   .3
 . مشاوره دهد  اسالم  ارهاکس  و ک   اندا اه راهلررا  در  می به دب یاند   .4

 درس:شرح 

س  کم بر  کحا   اید   ن ماریر، در اب دا میانین شده است. بدیار حدوکس  و  کنسیت به      ا  با نراه اسالمیدانشوی  ی  ن در  با هدف آشاایا
،  اًینهارد.  لگ قرار م   ار میرد بررسک س  و  کدر میرد     ت و اق صاد اسالمیریاو مت ی  مدیرد. سپس نررلگ بلث قرار مار در اسالم میرد  کو  

 .ردلگ  قرار م  ار در اسالم میرد بررسکس  و کم بر کحا  قیامد ضقه 

 سرفصل درس:

 کس  و کار در اسالم(   شااد  هس  ، شااد معرضت ، شااد انسا   ار )میانکس  و کاسالم در حی ه    دحلمق  یانم .1
o کس  و کار اسالم  انسا  شااد   میان  
o کس  و کار اسالم  معرضت شااد   میان  
o کس  و کار اسالم  شااد   هس   میان  

   مرحی  با کس  و کار اسالم    یریو مد  او اق صادیو نرر ملمفاه .2
o ،آنها در کس  و کار اسالم راهیو رشد و جا  سیدآور  بقاء   
o آ  در کس  و کار اسالم راهیو جا  مدار  و مش ر   رمش   
o آ  در کس  و کار اسالم راهیکس  و کار و جا ادالق   
o آ  در کس  و کار اسالم راهی( و جای مافعت گرا)  دهیضا ااالت   
o آ  در کس  و کار اسالم راهیو جا ی گرا  لو ح ی ی امدگرالپ   
o آ  در کس  و کار اسالم راهیو جا ی گرا مصرف   

 آنها   هاار در اسالم و داللت کس  و کم بر کحا  ضقه  قیامد .3
o اجاره، جعاله، مساقاو، مااربه، مرارمه و ...( در کس  و کار اسالم ع، لب)  اسالم مقید   
o آ  در کس  و کار اسالم  ها داللتالضرر و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتااالت الت و  قامده   
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o آ  در کس  و کار اسالم  ها داللتمس لر و   لح ال قامده   
o ر اسالمآ  در کس  و کا  هاداللتاش راک و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتاش راک و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  ها داللتاهم و مهم و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتحواو  و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتحداد  اسیاب و مسییاو و  قامده   
o اسالمآ  در کس  و کار   هاداللتو  تلحی قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتطهارو و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتضراغ و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتقرمه و  قامده   
o ار اسالمآ  در کس  و ک  ها داللتالحعاد و  قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  ها داللتو  سیرلم قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتمسر و حرج و   نف قامده   
o آ  در کس  و کار اسالم  هاداللتو  دی قامده   
o ،در کس  و کار اسالم سل غ ، حدل اراو، لاح  ار، غین و د ربا   

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق لحلق ی   نهاآ می حرما لم مس لر  ابلر شا

 ✓ ✓  

  

 :یمنابع اصل

 لیلطییماو.  ان شاراو میسسه االمیل قم: . اایل الفقه.(1385) رفر، مللدرضام .1
 . ضرا داالایل. میسسه دارال  اب.  مرحا خلالش ، االنصار .2
 لیلطییماو.   میم االایل )اللیقه الثالثه(. دارالهاد  مللدباقر. درو  ض دلالس الصدر، .3

 ج. حهرا : ادرا. 23. مولیمه آثار اس اد شهلد مطهر (. 1394 ، مرحا  )مطهر .4

 ج. قم: داراللدیث.  10. ملرا  الل لة(. 1386شهر ، مللّد )مللّد  ر  .5

 قم. هلمیل حی ه لنمدرس جامعه  ج. قم: دض ر ان شاراو اسالم 20. القرآ  لرحفس   ض لرا الل(. ق  .1417) لدمللدحسلنس ی ،الطیاطیا .6
 . قم: بیس ا  ک اب. اق صادنا(. 1375سلدمللدباقر ) صدر،ال .7

 :یمنابع فرع

 ولیمه ک   آیت اهلل جیاد  آمی .م .1

2. Hausman, D. (2007). The Philosophical Foundations of Mainstream Normative 

Economics. in D. Hausman, The Philosophy of Economics. 3th ed. USA: Cambridge 

University Press. 
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 »مدیریت استراتژیک«  ه( بست13

( یا فهیوظ)  یکارکرد   یهاکه عالوه بر سطح کالن سازمان، حوزه  شودیمحسوب م  تیریمادر در حوزه مد  شیگرا  کی  کیاستراتژ  تیریمد
 ی( شناخت مکاتب استراتژ2)  کیاستراتژ   تیر یمد  فرایند( شناخت  1)  ک«،یاستراتژ  تیر یبستة »مد  ی. هدف از طراحردیگیدر بر م  ز یآن را ن

 کرد ی( رو5و )  یو تفکرات انتقاد  یفلسف  یبا مبان  یی( آشنا4و ...(، )  یشناس جامعه  ،ی شناختروان  ،یرفتار  ،ی )اقتصاد  یرنظ  ی( شناخت مبان3)
نگاه   یمورد  یها مرتبط با آن، در قالب مطالعه  میمفاه  انیو ب  یاست. ضرورت دارد که عالوه بر نگاه نظر  کیاستراتژ  تیریبه مد  یاسالم
استاد و نحوه    سیدر بسته مد نظر قرار گرفته است و بخش عمده آن به روش تدر  یشود که بخش  یریگی بسته پ  نیدر ا  یاتیو عمل  یکاربرد

 . دارد یاداره کالس بستگ

 

 

 
  

کد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  واحد عنوان درس

 - 32 2 تیمأمور ه یانیو ب کیانداز استراتژچشم 363

 - 32 2 ها ی ستگیو شا هاتیمنابع، قابل لیتحل 364

 - 32 2 وکار کسب طی صنعت و مح کیاستراتژ لیتحل 365

 - 32 2 وکار سطح کسب  یاستراتژ 366

 - 32 2 بنگاه مادر  یاستراتژ 367

 - 32 2 یمال یاستراتژ 368

 - 32 2 اطالعات و ارتباطات یفناور یاستراتژ 369

 - 32 2 یتکنولوژ یاستراتژ 370

 - 32 2 ی استراتژ یاجرا 371

 - 32 2 کیاستراتژ کنترل 372

 - 32 2 ی رانتفاع یو غ یدولت یهادر سازمان  کیاستراتژ تیریمد 373

 - 32 2 کیاستراتژ تیریمد کارگاه 374

 - 32 2 کیاستراتژ  تفکر 375

 - 32 2 ( 1) کیاستراتژ  تیریمد یکردهایو رو مکاتب 376

 ( 1مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ) 32 2 ( 2یک )استراتژ  تیریمد یکردهایو رو مکاتب 377

 - 32 2 یاستراتژ ینظر یو مبان هاشهیر 378

 - 32 2 ک یاستراتژ تیریدر مد نیموضوعات نو ناریسم 379

 ( 2)مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک  32 2 یانتقاد کردیبا رو  کیاستراتژ تیریمد  380

 - 32 2 ی اسالم کردی با رو کیاستراتژ تیریمد 381

 - 32 1 کیاستراتژ تیریدر مد مطالعه 382

 - 32 1 ک یاستراتژ تیریدر مد پژوهش 383

  672 40 جمع 
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 363کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 مأموریت هیانیبانداز استراتژیک و چشم

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Vision and Mission Statement 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد  :زاینش یپ

 ندارد   :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار  

 ؛ را تبیین و تعریف نماید (یها و منشور اخالقت، اهدف، ارزش یمأمور انداز،  چشمت )یه مأموریانیضرورت ببتواند  .1

 را درک کرده باشد؛ سازمان یمفهوم فلسفه وجود .2

 باشد؛  تیه مأموریانیب ی اربرد آن در طراحکنفعان و یه ذیل نظریتحلقادر بر  .3

 آشنا شده باشد؛  یکاستراتژانداز م چشمیمفاهبا  .4

 باشد؛  تیه مأموریانیل و نگارش بیروش تحل یریارگکبقادر بر  .5

 را شناخته باشد؛  سازمان  یم اخالق و منشور اخالقیمفاه .6

 باشد؛  هاآن یسازمان و نحوه احصا یهال ارزش یتحلقادر بر  .7

 ، کسب کرده باشد؛ هانقاط قوت و ضعف آنان یها و بتکشر یهاتیمأمور یابیو ارز یبررس مندی الزم را در جهتتوان .8

 باشد.   یل انواع اهداف سازمانیو تحل یگذارهدف قادر بر  .9

 شرح درس:

،  کیانداز استراتژچشمهمچون    (strategic purpose)گیری سازمان  با مفاهیم مرتبط با جهتبتوانند    یاندانشجو  رودی درس انتظار م  ینر اد
انداز  آن همچون چشم  یت و اجزایه مأموریانیکنند. سند ب  یو بررس  یلتحل   آشنا شده و آن را   گذاری و منشور اخالقیهدف  ها،ارزش بیانیه مأموریت،  

دهند.  یسازمان را نشان م  یروشیو افق پ  یکاستراتژ  یریگسازمان، جهت  یخالقها و منشور ا، ارزشیفکیو    یمکت، اهداف  ی، مأموریکاستراتژ
  یی اجرا  یها براتیند. مأمورکیمت یآن را در چارچوب زمان مشخص هدااست که  ن شده  یت تدویمأمورت این  سیبردار نانداز معموالً زمانچشم

و انتخاب    یابیدر ارز  ی محقق شوند. اهداف نقش اساس  یاخالق  منشورها و  ه ارزش یخرد شوند تا بتوانند در سا  یفکیو    یمکد به اهداف  یشدن با
سازمان    یک  یت را برایه مأموری انیب  ی طراح  یشناسم فوق، روش یق مفاهیرود عالوه بر شناخت عمین از دانشجو انتظار میبردها دارند. بنابراراه

 . ندکت( را برقرار یژه اهداف با مأموریم فوق )بوین مفاهیوند ب یند و بتواند پکل یو تحل ییشناسا

 سرفصل درس:

 ؛سازمان وجودی فلسفهن مفهوم ییل و تبیحلت .1

 ؛هام مرتبط با آن یف و مفاهیت و تعاریه مأموریانیب یشناخت اجزا .2

 یت؛ مأمور یانیهب یننفعان و کاربرد آن در تدویه ذیل نظریتحل .3

 ؛ هاآن  یاز اجزا یکت و هر یه مأمور یانیل بیتحل یالگوها ییشناسا .4

 وریت؛ انداز استراتژیک و ارتباط آن با بیانیه مأمتبیین مفهوم چشم .5

 شناخت اجزای منشور اخالقی سازمان و طراحی آن؛  .6

 گذاری به صورت کیفی و کمی متناسب با مأموریت هدف .7

 های سازمانیشناخت ارزش  .8

 هاتحلیل و بررسی چند مورد بیانیه مأموریت و شناخت نقاط قوت و ضعف آن  .9
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 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Carroll, A., & Buchholtz, A. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and 

Stakeholder Management. 9th ed. Cengage Learning. 

2. Talbot, M. (2003). Make Your Mission Statement Work: Identify Your Organisation's 

Values and Live Them Every Day. 2nd ed. Oxford: How To Books. 

 :یمنابع فرع

 ینالدحسامبابک وطن دوست،  . ترجمه  طراحی ارزش پیشنهادی(.  1394)  آلن، و اسمیت،  گرگایو، برنارد،    یگنیور، پ  الکساندر،   ،اوستروالدر .1
 قلم. یاناتهران: آر. ییاصغر عطاو  یان،نجف ینام ی،ساروق

2. Belgard, W. P. & Rayner, S. R. (2004). Shaping the Future: A Dynamic Process for Creating 

and Achieving Your Company's Strategic Vision. New York: AMACOM. 

3. Blanchard, K., & Stoner, J. (2011). Full Steam Ahead!: Unleash the Power of Vision in 

Your Work and Your Life. 2nd ed. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

4. Cowley, M., & Domb, E. (1997). Beyond Strategic Vision: Effective Corporate Action with 

Hoshin Planning. London and New York: Routledge. 

5. Phills Jr, J. A. (2005). Integrating Mission and Strategy for Nonprofit Organizations. 

Oxford University Press. 
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 364کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : یفارسنام درس به 

 هاها و شایستگیتحلیل منابع، قابلیت

 :یسی نام درس به انگل

Analysis of Resources, Capabilities, and Core 

Competencies 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 ندارد   :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد؛  مختلف آن یفو تعار یبا انواع منابع سازمان .1

 تسلط یافته باشد؛ و شناخت انواع آن در سازمان یسازمان هاییتقابل یفتعار بر .2

 ها آشنا شده باشد؛ یتخلق منابع و قابل هاییوه ش با .3

 کاربرد نظریه مبتنی بر دانش در تحلیل درون سازمان آشنا شده باشد؛  با .4

 شد؛ با  سازمان یت بر اساس منابع درونیبر قابل یمبتن یزیربرنامه  یریارگکو ب  لیقادر بر تحل .5

 مفهوم شایستگی، شایستگی محوری را فهم کرده و بین مفاهیم تحلیل محیط داخلی ارتباط برقرار کند؛  .6

 ها آشنا شده باشد؛یستگیو شا هایتمنابع، قابل یلتحل یامدهایآوردها و پرهبا  .7

 ف آن را داشته باشد؛ ها را تحلیل و توانایی احصای نقاط قوت و ضعیک یا چند مطالعه موردی مرتبط با منابع، قابلیت .8

 های مختلف تحلیل محیط داخل و منابع سازمانی را شناسایی کند. تکنیک .9

 شرح درس:

از   یشپ یسازمان هرکنند.  یو بررس یل( را تحلهایستگیو شا هایت، قابلمنابعسازمان ) یدرون یطبتوانند مح یاندانشجو رودیدرس انتظار م ینر اد
آن را    یدهایها و تهدکرده و فرصت  یلو تحل  یهتجز  یخود را به درست  یطمح  تواندی م  یداشته باشد. تنها سازمان  یشاز خو  یشناخت  یدبا  یزچ  هر

و   هایتقابل  خلق منابع،  و  ییمختلف شناسا  هاییوهداشته باشد ضرورت دارد دانشجو با ش  یشاز نقاط قوت و ضعف خو  یبشناسد که درک درست
را   های و ارتباط آن با استراتژ  VRIOارزش،    یرهآن همچون زنج  هاییک فنون و تکن  ینترزمان آشنا شده و مهمدر سا  یمحور  هاییستگیشا

 . و سرانجام توانایی نسبی در تحلیل محیط داخلی و مطالعات موردی آن کسب کند.بداند

 سرفصل درس:

 ؛ (یانواع منابع مشهود، نامشهود و منابع انسان ،فیتعار) یسازمان  تحلیل و تعریف منابع  .1

 ؛ها بر اساس منابع مشهود و نامشهودآن  یریگسازمان و نحوه شکل هایشناخت قابلیت .2

 ؛ارزش و نظام ارزش( یرهاساس زنج بر) هایتارزش افزوده حاصل از منابع و قابل تحلیل .3

 ؛ (VRIOچارچوب  ینو همچن سازیتمنابع مز هاییژگی و ییاسا)بر اساس شن هایتل از منابع و قابلصحا یرقابت یتمز تحلیل .4

 در کسب مزیت رقابتی سازمان های معمولی و پویایشناخت نقش قابلیت .5

 ها در سازمان( و نحوه خلق آن  یفتعار یت،، نحوه کسب مزانواعدر سازمان ) یمحور هاییستگیو شا هافهم شایستگی .6

 یت و شایستگی؛ بر قابل یمبتن ریزیتحلیل مکانیزم برنامه  .7

 ؛ (یرهسازمان و غ یکشناخت مسائل استراتژ  یت،موفق یاتیها، عوامل حها و ضعفقوت لیتحل) هایتمنابع و قابل یلتحل یامدهایپاحصای  .8

 .و خلق دانش در سازمان ییبر دانش و نحوه شناسا  یمبتن شناخت نظریه .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یینهاآزمون  ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Barney, J. B., & Clark, D. N. (2007). Resource-Based Theory: Creating and Sustaining 

Competitive Advantage. Oxford University Press. 

2. Sanchez, R., & Heene, A. (2004). The New Strategic Management: Organization, 

Competition and Competence. New York, N.Y: Wiley. 

 :یمنابع فرع

1. Helfat, Constance E.; Strategic Management Society. (2003): The SMS Blackwell handbook 

of organizational capabilities: emergence, development, and change. Malden, MA: 

Blackwell Pub. 

2. Grant, Robert M. (2013): Contemporary strategy analysis. 8th ed. Chichester: Wiley. 
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 365کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 وکار کسبتحلیل استراتژیک صنعت و محیط 

 :یسی نام درس به انگل

Analysis of industry and business environment 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 ندارد   :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یط آشنا شده باشد. مختلف مح یفبا تعار ورا فهم کرده  یطیمح یهایه نظر .1

 را شناخته و فهم کرده باشد.  المللین و ب یکالن در سطح مل یطمح یهاتالطم  .2

 ی را شناخته و فهم کرده باشد. عموم یطمح .3

 را شناخته و فهم کرده باشد. رقابت و صنعت یتماه .4

 را شناخته و فهم کرده باشد.  صنعت در چرخه عمر صنعت یگاهجا .5

 با عوامل پویایی چرخه عمر صنعت آشنا شده باشد.  .6

 یب آشنا شده باشد. رق یلو نحوه تحل فرایندبا  .7

 یط را درک کرده باشد.مح یلدر تحل یومفهوم سنار .8

 یط آشنا شده باشد. مح  یلدر تحل یوپردازیسنار یهابا روش  .9

 باشد. عیرون از صنایو رقابت در درون و ب یارکهم یراهبردهاقادر بر تحلیل  .10

 باشد.  یدستنییو پا یع باالدستیصنا لیقادر بر تحل .11

 باشد.  یصنعت یهاو شناخت خوشه  لیقادر بر تحل .12

 باشد. عیحاصل از صناها ملّت  یت رقابتیمز لیقادر بر تحل .13

 باشد.  و صنعت یطمح یلحاصل از تحل یامدهایپقادر بر شناخت  .14

 شرح درس:

کرده   یلتحل  یرقابت و همکار  یتصنعت را از نظر ماه  یکبتواند    یککالن و استراتژ  یطکه دانشجو عالوه بر شناخت مح  رودی درس انتظار م  ینر اد
  یکل استراتژیکند. در تحل  ییرا شناسا  المللییندر سطح ب  یرقابت  یتو کسب مز  یصنعت  یهابنگاه در صنعت، خوشه   یک  یگاهو عالوه بر شناخت جا

مرحله   ع مشخص گردد. دریر صنایسا  یرتبط با آن از سودات میقرار گرفته تا تهد  یمورد بررس   یگاه رقابتیصنعت از نظر جا  یکد  یابتدا با  صنعت،
ع مشخص  یره ارزش صنایها در زنجها و سازمانت کگاه شریه جاکدهند یل م که را شکسطح شب  یفعال در آن راهبردها یهااز سازمان  یکبعد هر 

ع یه الزم است شناخت از صناکدهند  ی ل مکو نظام ارزش را ش  یصنعت  یهاگر خوشه یا چند صنعت دی  یکگاه باالتر هر صنعت با  ی. در جاگرددیم
بنابرا  یدستنییو پا  یباالدست انتظار میمشخص شود.  با توجه  کرود  ی ن  به شناخت جاکالن  ک  یهااست یسبه  ه دانشجو  ور ع بهرهیصنا  یگاهشور، 

ها  های سناریوپردازی وضعیت آینده آنو بر اساس روش   ییناساد را شیع جدیصنا  ،اطالعات و ارتباطات  یفناور  ین متناسب با فضایهمچن  وپرداخته  
 را به تصویر بکشد.

ط  یبه مح  ینظر  یردهایکه روکرود  ی ن بخش از دانشجو انتظار مینسبت به گذشته، در ا  نهادهاها و  م بر سازمانکط حایمح  یچیدگیتوجه به پ  با
سطح    یکاستراتژ در  ملکرا  بیالن  جهان  یالمللن ی،  نظرکفهم    یو  و  محیمح  یهاه یرده  سطوح  در  را  همیط   cooperative  یارکط 

environmentیرقابتط  ی، مح  competitive environment،  بانیبا رق  یارکط همیمح  competitive environmentط  ی، مح
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از مسائل   یک( متناسب با هر  شور ماستک   یعمدتاً اختصاص  کهط متخاصم )ی، و محcollaborative environmentبر اعتماد    یمبتن  یارکهم
مستلزم   emergent approachنوظهور    یردهایکو رو  prescriptive approach  یزیتجو  یردهایکط در رویند. شناخت محکل  یتحل

  به )  قانونی-سیاسیتکنولوژیک،    -یمجاز   یو فضا  یتجار  -ی، اقتصادیاجتماع   -یفرهنگ  یهاه حوزهکاست   یط عمومیق از محیدق  یشناسروش
با   یه در آن موضع فعال و تعاملکط سوق خواهد داد  یمح  امواجه ب  یراهبردها  یط، دانشجو را به سمت و سویمح  قیدقرد. شناخت  یگی را در بر م

 . گر خواهد شدلیتحل یکاستراتژ یهای ده، از توامندیهر سازمان و نهاد و پد یمتفاوت برا  یی ن قدرت ارائه الگویط و همچنیمح

 سرفصل درس:

 ؛ و ارزش افزوده حاصل از آن یطمح یفتعار .1

a. ارزش افزوده حاصل از آن یینو تب یاز نگاه رقابت یطمح تعاریف 

b. ارزش افزوده حاصل از آن  یینو تب یاز نگاه همکار یطمح تعاریف 

c. ارزش افزوده حاصل از آن  یینبر اعتماد و تب یمبتن یاز نگاه همکار یطیمح تعریف 

d. ارزش افزوده حاصل از آن  یینو تب یبانبا رق یاز نگاه همکار یطمح تعریف 

 ی المللنیو ب ی، جهانیالن ملکدر سطح  یفیو توص یزیرد تجویکدر رو یطل محیتحل .2

 ی؛و جهان یالمللنی، بیدر سطح مل cooperative environment یارکط همیمح یهاه یشناخت الگوها و نظر .3

a. یدر سطح مل یارکط همیمح یهاه ینظر لیتحل 

b. یارکط همیمح یو شناخت راهبردها لیتحل 

c. یارکط همیمح یلیتحل یابزارها 

 ی؛و جهان  یالمللن ی، بیدر سطح مل competitive environment یط رقابتیمح یهاه یشناخت الگوها و نظر .4

a. یدر سطح مل یط رقابتیمح یهاه ینظر لیتحل 

b. یط رقابتیمح یو شناخت راهبردها لیتحل 

c. ی ط رقابتیمح یلیتحل یابزارها 

 ی؛و جهان یالمللنی، بیدر سطح مل collaborative environmentبر اعتماد  یمبتن یارکط همیمح یهاه یشناخت الگوها و نظر .5

a. یبر اعتماد در سطح مل یمبتن یارکط همیمح یهاه ینظر لیتحل 

b. بر اعتماد یمبتن یارکط همیمح یو شناخت راهبردها لیتحل 

c. بر اعتماد یمبتن یارکط همیمح یلیتحل یابزارها 

 ی؛و جهان یالمللن ی، بیدر سطح مل coopetitive environmentبان یبا رق یارکط همیمح یهاه یشناخت الگوها و نظر .6

a. یبان در سطح ملیبا رق یارکط همیمح یهاه ینظر لیتحل 

b. بانیبا رق یارکط همیمح یو شناخت راهبردها لیتحل 

c. بانیبا رق  یارکط همیمح یلیتحل یابزارها 

d. یه بازیبان در نظریبا رق یارکهم ینظر یمبان 

 ی؛ و جهان یالملل ن ی، بیدر سطح مل یاجتماع -یدر حوزه فرهنگ  یط عمومیل محیتحل .7

o یاجتماع -یدر حوزه فرهنگ یط عمومیل محیتحل یهاه ینظر ییشناسا 

o آمار و مهاجرت( ایجغراف) یجهان یشناستیجمع ، 

o ع ثروت( یست و توزیزط یسم، بهداشت، محیبر تروریسم، سایجهان )مواد مخدر، ترور یاجتماع یشناسبیآس 

o ان و مذاهب(یسم، ادیسم و پست مدرنیسم، مدرنیمونکسم، ی سکسم، ماریو اومان سمیبرالیل) یو فرهنگ یرکف اتبکم 

o و ...(  ی نفرانس اسالمکو، سازمان کونسیملل،  سازمانجهان ) یفرهنگ یهاسازمان شناخت 

o و رسانه  ارتباطات 

o ی راهبرد یهالیدر تحل یط عمومیدات محیو تهد هافرصت 

 ؛یو جهان یالمللن ی، بیدر سطح مل یتجار -یدر حوزه اقتصاد یط عمومیل محیتحل .8

o سم( یبرال یان، لیساختارگرا، یف، سوداگریاقتصاد )تعار ینظر یهاچارچوب شناخت 

o (یم خارجیمستق یگذارهی، سرمایت نسبیو مز  یپرداخت خارج ، ترازتعرفه) یالمللن یتجارت ب  یم اساسیمفاه شناخت 

o در غرب  یو بحران مال یالمللنیو ب  یه در سطح ملیبازار سرما شناخت 

o داتیها و تهدفرصت یو احصا یالمللنیط بیشناخت مح یهاه ینظر 
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o شورک یآن برا یروشیدات پیها و تهدشدن و فرصت  یجهان 

 ؛یو جهان یالمللن ی، بیدر سطح مل یمجاز یدر حوزه فضا یط عمومیل محیتحل .9

o یبریت و جنگ سایدر حوزه امن ی مجاز یم بر فضاکساختار حا لیتحل 

o شورک یآنها برا دات نرمیا و تهدینترنت اشیل و ایموبا یهای، وب، فناوریاجتماع یهاه ک شب شناخت 

o ات( یو سطح عمل ی، سطح راهبردیگذاراست یسطح س) یمجاز یسطوح فضا لیتحل 

o یدفاع یارهاکو راه ینت ملیز در سطح امیمخاطره آم یهاروس ی، ویبر یسم سای، تروریکه تارک شب شناخت 

 ؛ صنعت و رقابت یتدر شناخت ماه یرقابت یروهاین یلتحل .10

 ؛آن  یاییه عمر صنعت و پوچرخ یلتحل .11

 یط؛ در صنعت و مح یت موفق یاتیعوامل ح یلتحل .12

 ؛ یصنعت یهال و شناخت خوشه یتحل .13

 ر؛ ملل بر اساس الماس پورت یت رقابتیل مزیتحل .14

 ت. و صنع یطمح یرویشو مسائل پ یداتها و تهدفرصت یلتحل .15

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

 .السالمعلیه . تهران: دانشگاه امام صادقیبر جهاد اقتصاد یدبا تأک استراتژیک یریتمد (.1390) رضا اسد،ی بن .1

2. Harrison, A. (2014). Business Environment in a Global Context. 2nd ed. Oxford University 

Press. 

3. Kelly, Phil; Ashwin, Andrew (2013): The Business Environment (with CourseMate and eBook 

Access Card). International Edition: Cengage Learning EMEA. 

 :یمنابع فرع

 . تهران: رسا.ایاس مهرپوو عب یدیر مجیمه جهانگترج. ل صنعت و رقبایتحل یهایک نک: تیرقابت  یاستراتژ(. 1383ای. ) لیکپورتر، ما .1

 . تهران: رسا. یدیر مجیترجمه جهانگج.  2. مزیت رقابتی ملل (.1394ای. ) لیکپورتر، ما .2
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 366کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 وکار کسباستراتژی سطح 

 :یسی نام درس به انگل

Business Level Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 ندارد   :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

   ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ای آشنا شده باشد. یزی به صورت مقایسهو تجو یفیتوص یکردهایدر رو یو انتخاب استراتژ یابیارزبا  .1

 آشناییِ کاملی پیدا کرده باشد. محورمحور و صنعت یطمح یکردوکار با روکسب هاییاستراتژبا  .2

 ی آشناییِ کاملی پیدا کرده باشد. محورمنبع یکردوکار با روکسب هاییاستراتژبا  .3

 یفی، شناخته باشد. توص یکردهایبر اساس رورا  سازمان  یکاستراتژ یرمس .4

 یزی، باشد. و تجو یفیتوص یکرددر رو سازییاستراتژ  هاییکتکن قادر بر بکارگیری .5

 یک باشد. مناسب استراتژ ینهگز یابیارز یارهایمع قادر بر بکارگیری .6

 ، باشد. آن یق وکار از طرکسب یاستراتژ ینیبازآفرقادر بر و آشنا شده باشد با مدل دلتا  .7

 شرح درس:

  یل سطح تحل  یاندانشجو  رودیدرس انتظار م  ین. در اکنندیم  یتصنعت فعال  یکاست که در    ییها و بازارهابنگاه  یتمرکز رو  ،در سطح کسب وکار
 ی هاوکار ضرورت دارد که روش کنند. در سطح کسب   ییشناسا  یبه خوب  یزیتجو  یکردروبا  و هم    یفیتوص  یکردوکار را هم با روکسب  ی استراتژ

درس   ینکند. در ا  یلآنها را تحل  ینمناسب از ب  ینهگز  یابیارز  یارهایو سپس مع  یردها مورد مداقه قرار گآن  یینو تب  یکاستراتژ  یهاهینگز  یجادا
 . است یوکار مرتبط با آن ضرور سطح کسب های ی و استراتژ یفی توص یکردفهم و شناخت رو ، یزیتجو یکردعالوه بر رو

 سرفصل درس:

 ر وکا( در سطح کسبSWOT یسبر اساس ماتر  ی)انتخاب استراتژ یدر مکتب طراح یانتخاب استراتژ .1

 وکار پورتر( در سطح کسب یعموم یهایبر اساس استراتژ ی)انتخاب استراتژ یابییت در مکتب موقع یاستراتژ انتخاب .2

 وکار و شرکت انسوف( در سطح کسب یسبازار/ ماتر هایینه گز یسبر اساس ماتر  یاستراتژ انتخاب) یزیردر مکتب برنامه  یاستراتژ انتخاب .3

 (یکاستراتژ یاتحادها یز،دغام، فرانش)اتوسعه روش  یسماتر: یمحوریطمح یکردبر اساس رو یاستراتژ انتخاب .4

 یاتو عمل  یتیچند مل  یاتعمل  ی، برون مرز  یدصادرات، تول  یسانس،دست، حق ل  ید به)کل  المللین در سطح ب  یکاستراتژ  هایینه گز  تحلیل .5
 (یجهان

 وکار در سطح کسب یمحوربر اساس منبع یکاستراتژ هایینه گز شناخت .6

 (یدانش و منابع انسان یکردبقا، رو یکردرو  ینان،عدم اطم  یکرد)رو یفیتوص یکردبر اساس رو یکاتژاستر یرمس تحلیل .7

  یک، استراتژ  ینهگز  یکردو رو soda  یکاستراتژ ینهو توسعه گز  یلهمچون: تحل  یفیتوص  یکردهایدر رو  سازییاستراتژ  هاییکتکن  یلتحل .8
 ی نگاشت شناخت

 ( یاطالعات و منابع انسان یو فناور یدتول یابی،بازار ی،)مال اییفهوظ هایی شرکت و استراتژ یوکار با استراتژکسب یاستراتژ همسویی .9

 وکار مدل دلتا در کسب تحلیل .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

زاده، با نظارت بهمن خواه و سعید حسین. ترجمه محمدمهدی مهدیوکارمدل دلتا: بازآفرینی استراتژی کسب(.  1391هکس، آرنولدو سی. ) .1
 .السالمعلیهپور. تهران: دانشگاه امام صادقحاجی

 . تهران: رسا.ایو عباس مهرپو یدیمجر یمه جهانگترج. ل صنعت و رقبایتحل یهایک نک: تیرقابت  یاستراتژ(. 1383ای. ) لیکپورتر، ما .2

3. Lynch, R. L. (2018). Strategic Management. 8th ed. Harlow: Pearson. 

4. Campbell, D., Edgar, D., & Stonehouse, G. (2011). Business Strategy: An Introduction. 3rd 

ed. Palgrave Macmillan. 

5. Aaker, D. A. (1992). Developing Business Strategies. Wiley. 

 :یمنابع فرع

1. Bryson, J. M., Ackermann, F., & Eden, C. (2014). Visual Strategy: Strategy Mapping for 

Public and Nonprofit Organizations. John Wiley & Sons. 

2. Campbell, D., Edgar, D., & Stonehouse, G. (2011). Business Strategy: An Introduction. 3rd  
ed. Palgrave Macmillan. 

3. Aaker, D. A. (1992). Developing Business Strategies. Wiley. 

4. Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Making Strategy: Mapping Out Strategic Success. 2nd  ed. 

Sage. 
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 367کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 استراتژی بنگاه مادر

 :یسی نام درس به انگل

Corporate Level Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 ندارد   :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:انتظار میدر انتهای این دوره از دانشجو 

 را درک کرده و شناخته باشد.  در سطح شرکت یمفهوم استراتژ .1

 را درک کرده و شناخته باشد.  وکارچند کسب یهادر شرکت  یپرتفو یاستراتژ .2

 باشد. وکارچند کسب یهاارزش افزوده در شرکت  یهاروش  قادر بر تحلیل .3

 باشد.  بر منابع یمبتن یدگاهسطح شرکت از د هاییاستراتژ قادر بر تحلیل .4

 یط باشد. بر مح یمبتن یهنظر یدگاهسطح شرکت از د هاییاستراتژ قادر بر تحلیل .5

 تسلط یافته باشد.  تنوع در سطح شرکت هاییاستراتژ یممفاه بر .6

 تسلط یافته باشد.   در سطح شرکت یو عمود یادغام افق هاییاستراتژ یممفاه بر .7

 شرح درس:

ها در چند بازار و صنعت مختلف  از بنگاه  یاما برخ  کنندی م  یتصنعت فعال  یکاست که در    ییها و بازارهابنگاه  ی تمرکز رودر سطح کسب وکار  
  یریت، آن مد  یفه سطح شرکت هستند که وظ  یوکار، داراها عالوه بر سطح کسببنگاه   گونه ینوکار هستند. اکسب  ینچند  یکه دارا  کنندیم  یتفعال

شرکت را به    یاستراتژ  یلسطح تحل  یاندانشجو  رودی درس انتظار م  یناست. در ا  بنگاه  یدر پرتفووکار  کسب  ینچند  ینو انسجام ب  یهماهنگ
. در کنار تنوع مرتبط و نا مرتبط ضرورت دارد  هایی تنوع و پس از آن استراتژ  هایینهو هز  یسککنند. در سطح شرکت شناخت ر  ییشناسا  یخوب

 ی است که برخی از موردهای مطالعه در این زمینه را مطالعه کرده و نقاط قوت و ضعف آن را احصا کنند.مفاهیم نظری ضرور

 سرفصل درس:

 مادر(؛ بنگاه) در سطح شرکت یاستراتژ .1

o یم و مفاه تعاریف 

o ی سطوح استراتژ یرسطح شرکت با سا ینب ارتباط 

o  مبادله(  ینهو هز ی)اقتصاد سازمان صنعت ییبنایرز هاینظریه 

o بر منابع  یمبتن یدگاهسطح شرکت از د  استراتژی 

o و صنعت  یط بر مح یمبتن یهنظر یدگاهسطح شرکت از د  استراتژی 

o یزیتجو یکردسطح شرکت در رو  استراتژی 

o یفیتوص یکردسطح شرکت در رو  استراتژی 

 ؛وکارهاتنوع از نظر ارتباط کسب یهای استراتژ تحلیل .2

o وکارها در کسب یینسطح پا تنوع 
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o مرتبط )تنوع همگون(  یوکارهاسطح متوسط و باال در کسب تنوع 

o نامرتبط )تنوع ناهمگون(  یوکارها باال در کسب یاربس تنوع 

 ؛تنوع( جهت) یو عمود یافق یهاتنوع از نظر ادغام هایی استراتژ تحلیل .3

o ی افق تنوع 

o یعمود تنوع 

o المللی ینب تنوع 

 ؛یپرتفو ریزیبرنامه  .4

o گروه مشاوران بستن   یسماتر تحلیلBCG 

o یکجنرال الکتر یسماتر تحلیل (GE) 

o و نامناسب یدمف یوکارها کسب شناسایی 

o وکارها کسب یتموفق یهاراه شناخت 

o وکارها در کسب گذارییهو سرما یسکر مدیریت 

 ؛ چند کسب وکار یهادر شرکت یریتمد استراتژی .5

o ساختار  یدتجد هایستراتژی ا 

o وکار چند کسب یهاساختار شرکت  طراحی 

o کار وچند کسب یهادر شرکت ییافزاهم تحلیل 

o در سطح شرکت یرقابت چند وجه  تحلیل 

 ؛وکارچند کسب یهاارزش افزوده در شرکت یجادا هایروش .6

o وکارها کسب ینو انسجام ب یهماهنگ یق افزوده از طر ارزش 

o وکارها و اداره سطح شرکت کسب ینافزا بهم تعامل 

o منابع ارزش افزوده در شرکت شناسایی 

 ی. شرکت  حکمرانی .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Furrer, O. (2016). Corporate Level Strategy: Theory and Applications. 2nd ed. London and 

New York: Routledge. 

2. Campbell, A., Goold, M., Alexander, M., & Whitehead, J. (2014). Strategy for the Corporate 

Level: Where to Invest, What to Cut Back and How to Grow Organisations with Multiple 

Divisions. 2nd ed. Jossey-Bass. 

 :یفرعمنابع 

  یل ترجمه اسماع.  وکارچند کسب  یهادر شرکت  ینیبنگاه مادر: ارزش آفر  یاستراتژ(.  1389)  مارکوسو الکساندر،    ،اندور،  کمپل  یکل،گولد، ما .1
 . تهران: آریانا قلم. ییصفا یدو ناه یصادق

2. Dransfield, R. (2001). Corporate Strategy. Heinemann. 

3. Thompson, J. L. (2001). Understanding Corporate Strategy. Thomson Learning. 

4. Collis, David J.; Montgomery, Cynthia A. (2005): Corporate strategy: a resource-based 

approach. 2nd ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin. 
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 368کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 استراتژی مالی 

 :یسی نام درس به انگل

Financial Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یک تسلط یافته باشد. استراتژ یمال یریتمد یمو مفاه یفتعاربر  .1

 یک را فهم کرده و شناخته باشد. استراتژ یسکر یریتمد .2

 ی باشد. مال  هایی وکار با استراتژو کسب شرکت  یاستراتژ ینرابطه ب قادر بر تحلیل .3

 یک باشد.استراتژ یریتمد یلدر تحل یمال  یهاها و نسبت اهرم قادر بر کاربرد .4

 ( را فهم کرده باشد.و خلق ارزش یکمعامله استراتژ یار،تاوراق اخیک )استراتژ گذارییهسرما .5

 ی باشد. رقابت یتدر کسب مز یدانش مال قادر بر بکارگیری .6

 یک را فهم کرده باشد.استراتژ یریتمد فراینددر  یدانش مال .7

 گذاری، تأمین مالی و مدیریت ریسک را فهم کند.ایجاد ارزش از طریق سرمایه  .8

 ی متناسب با استراتژی مالی اشراف داشته باشد. به موضوعات اخالقی و حکمران .9

 شرح درس:

مورد استفاده   یکاستراتژ  یریتسطوح مد  ی( سازمان مطرح است، دانش آن در تمامکارکرد)  یفهوظ  یکبه عنوان    یحوزه مال  ینکهامروزه عالوه بر ا
مهم   یهااز حوزه   یکیبه عنوان  یکاستراتژ یسکر یریت و مد یکاستراتژ  گذاری یهسرما  یریتمد یک،استراتژ ی شرکت یاست. مال یبردارو بهره
  یمال  یکاستراتژ  یریتمد  فرایندبتوانند اول،    یاندانشجو  رودیدرس انتظار م  ینمورد استفاده است. در او سطح بنگاه مادر    وکارکسب  یاستراتژ

  گذارییهو سرما  یشرکت  یمال  یمبا مفاه  ییآشنا  یق بکار گرفته و دوم، از طر یهمرتبط با بازار پول و سرما  یهاسازمان یاسازمان    یرا در واحد مال
 یک استراتژ  یریتمد  یعنی  ی،مال  یریتمهم مد  یهااز حوزه   یکیبپردازند. سرانجام با    یرقابت  یتخلق ارزش و کسب مز  بهبتوانند    یکاستراتژ

 . یرندکار گب  یکاستراتژ یریتمد یندفراآشنا شده و آن را در سراسر  یسکر

 سرفصل درس:

 یکاستراتژ یمال یریتمد یمو مفاه یفتعار .1

 یک استراتژ یگذارسرمایه .2

o یکاستراتژ یزیرو برنامه  یشرکت مالی 

o بازار و  ارزشNPV 

o و خلق ارزش  یرقابت مزیت 

o خلق ارزش در بنگاه  یهانگاه  شناخت 

o  وکار کسب یهافرصت یپرتفو ریزیبرنامه 

o یمعامله شرکت یاراخت اوراق 

o یک استراتژ یریتارزش در مد پویایی 
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 یک استراتژ یریتمد فراینددر  یکاستراتژ ریسک .3

o یط مح یکاستراتژ ریسک 

o سازمان(  یسک)ر هایت منابع و قابل یکاستراتژ ریسک 

o ی محور یهاانداز و ارزش چشم یکاستراتژ ریسک 

o وکار کسب یدر استراتژ یکاستراتژ ریسک 

o سطح شرکت  یدر استراتژ یکاستراتژ یسکر 

o ی استراتژ یاجرا ریسک 

o یککنترل استراتژ ریسک 

 ( SRM)یک استراتژ یسکر مدیریت .4

o یادین بن یهانسبت به ارزش  تعهد 

o  یروی پ هایانگیزه 

o عمل یوکار و آزادکسب ییاجرا مرزهای 

o ی داخل هایکنترل 

o ی ساختار هایحفاظ 

o یستمی س هایحفاظ 

o کارکنان  هایحفاظ 

 یهبازار پول و سرما یهاو شرکت  یدر واحد مال یکاستراتژ یریتمد فرایند شناخت .5

 ؛ وکارکسب هاییبا استراتژ یمال هایی استراتژ ینرابطه ب تحلیل .6

 های بنگاه مادر؛های مالی با استراتژیتحلیل رابطه بین استراتژی  .7

 یت؛ طعنوظهور و عدم ق یکردهایدر رو یشرکت یمال یالگوها شناخت .8

 یت. و همراه با قطع یزیتجو یکردهایدر رو یشرکت یمال یالگوها شناخت .9

 گذاری.تحلیل ایجاد ارزش از طریق تأمین مالی، مدیریت ریسک و سرمایه  .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓ ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

1. Rutterford, Janette; Upton, Martin; Kodwani, Devendra (2006): Financial strategy. 2nd ed. 

Chichester England, Hoboken NJ: Wiley. 

2. Bender, R. (2014). Corporate Financial Strategy. 4th ed. London and New York: Routledge. 

3. Iverson, D. (2013). Strategic Risk Management: A Practical Guide to Portfolio Risk 

Management. John Wiley & Sons. 

4. Andersen, T. J., & Schrøder, P. W. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to 

Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge University Press. 

5. Smit, H. T., & Trigeorgis, L. (2004). Strategic Investment: Real Options and Games. 

Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

 :یمنابع فرع

 .قلم یانا. تهران: آریاسد  ی. ترجمه مصطفیاستراتژ  یاجرا یکنترل و سنجش عملکرد برا یهانظام (. 1393رابرت ) یمونز،سا .1

2. Monahan, G. (2008). Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving Strategic 

Objectives. John Wiley & Sons. 
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 369کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 اطالعات و ارتباطات  یفناور یاستراتژ

 :یسی نام درس به انگل

Information and Communication Technology 

Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 تسلط یافته باشد.  اطالعات در سازمان یفناور یممفاه بر .1

 را فهم کرده باشد.  (هافرایند)اطالعات در سازمان  یفناور یگاهجا .2

 یک آشنا شده باشد. اطالعات استراتژ هاییستمس یمبا مفاه .3

 ی باشد. رقابت یتاطالعات در کسب مز یاز فناور برداریقادر بر بهره .4

 را کسب کرده باشد.  اطالعات یفناور یکاستراتژ یزیرنگارش برنامه   توان .5

 را درک کرده باشد. سازمان هایی اطالعات و استراتژ یفناور ینب یکاستراتژ ییهمسو .6

 شناخت پیدا کرده باشد.  اطالعات در سازمان یفناور سازییفنون جارنسبت به  .7

 آشنا شده باشد.  اطالعات یبر فناور یمبتن یککنترل استراتژ یهابا نظام .8

 شرح درس:

گفت که    یداما با  شودیکارکرد نظاره م  یکبه عنوان    .و ..  تولید  یابی،بازار   ی،همچون مال  یفوظا  یراطالعات در کنار سا  یهر چند هنوز به فناور
آن کاربرد دارد.    یکسازمان و سطوح استراتژ  یها وب در همه حوزه  یو فناور   یمجاز  یبا رشد و توسعه فضا  یژهاطالعات به و  یامروزه فناور

  یک بتوانند برنامه استراتژ  یگرد  یو از سو   ییشناسا  یکاستراتژ  یریتمد  فراینداطالعات را در    یرود کاربرد فناوری انتظار م  نیااز دانشجو  نابراینب
  ، و سطح بنگاه مادر وکارکسب هایی با استراتژ ییآن در همسو یگاهاطالعات و جا یفناور یتمنظور شناخت مأمور ینکنند. بد ینحوزه را تدو ینا

 یفناور  یکاستراتژ  یطمح  یلمغز افزارها، و تحل  ی، افزارها، منابع انساننرم  افزارها،سخت   ها،یه اطالعات همچون رو  یفناور  یکاستراتژشناخت منابع  
 است.  یضرور ی رقابت یتکسب مز یبر اساس آن برا یسازی استراتژ یناطالعات و همچن

 سرفصل درس:

 اطالعات در سازمان یفناور یمضرورت و مفاه یانب .1

o اطالعات  یو کاربرد آن در فناور  یو استراتژ یریتمد یفو تعر مفهوم 

o اطالعات  یفناور یکچارچوب استراتژ ییشناسا  اطالعات و یو فناور یفناور مفهوم 

 اطالعات در سازمان  یفناور یهایتمنابع و قابل یلتحل .2

o سازمان  یکاطالعات به عنوان منابع استراتژ یفناور اجزای 

o اطالعات  یدر بستر فناور یرقابت یتمز کسب 
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 اطالعات  یفناور یشناسمحیط .3

o (یبردار از فناوردهنده و بهرهشکل عیصنا) یغالب عرصه فناور یمو پارادا یجهان روندهای 

o (اطالعات یو فناور یمل یاسیعوامل س اطالعات، یاطالعات، اقتصاد و فناور یو فناور  فرهنگکالن ) یطمح عوامل 

o وکارها ها و نقاط پرتاب رشد کسبها در سازمانیمر فناورع چرخه 

o آن یتعامل یهادر سازمان و شبکه  یاطالعات هاییفناور یتموفق یاتیعوامل ح شناخت 

o یهایتاطالعات و کسب مز یبر اساس فناور یعصنا  یروندها یریگشکل ) یاطالعات یهایموجود در صنعت و فناور روندهای  
 (اطالعات در سازمان یبا استفاده از فناور یرقابت

o آورد؟( ی وجود مه در بازارها ب یدیجد یبنداطالعات بخش  یاطالعات )چگونه فناور یو فناور بازار 

o (یانبه مشتر یرسانخدمت یهاو نظام  یانمشتر  یمندیت اطالعات در رضا یفناور نقشاطالعات ) یو فناور مشتری 

 اطالعات یفناور یژهکارو یتمورأانداز استراتژیک و م چشم .4

 در آن  ی اطالعات یهایریگیماطالعات در تصم یفناور یگاه ها و جااستراتژیک سازمان  سطوح .5

o (یسازمان ینب یهاشبکه اطالعات در آن ) یفناور یگاهو جا یسازمان یهاشبکه  سطح 

o وکار در آنمرتبط با کسب یاطالعات در اتخاذ راهبردها یفناور یگاهشرکت و جا سطح 

o یدر حوزه فناور یرقابت  یهای وکار و استراتژکسب سطح 

o از آن یبانیاطالعات در پشت یو نقش فناور یایفه وظ سطح 

 اطالعات یدر فناور یاتیعمل یهابرنامه  .6

 اطالعات  یاستراتژیک و فناور اجرای .7

o اطالعات  یو فناور ساختار 

 یاطالعات یهایسازمان بر اساس فناور یکتراتژاس کنترل .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. McKeen, J. D., & Smith, H. A. (2015). IT Strategy: Issues and Practices. 3rd ed. Pearson. 

2. Austin, R. D., Applegate, L. M., & Soule, D. (2008). Corporate Information Strategy and 

Management: Text and Cases. 8th ed. McGraw-Hill. 

 :یمنابع فرع

1. Haselkorn, Mark P. (2007). Strategic Management of Information and Communication 

Technology: The United States Air Force Experience with Y2K. Washington D.C: The 

National Academies Press. 

2. Boar, B. H. (2001). The Art of Strategic Planning for Information Technology. 2nd ed. John 

Wiley & Sons. 
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 370کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست اسالمی و مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته معارف 

 : ینام درس به فارس

 استراتژی تکنولوژی 

 :یسی نام درس به انگل

Technology Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یک آشنا شده باشد. استراتژ یریتو کاربرد آن در مد یو انواع فناور یممفاه یف،با تعار .1

 را فهم کرده باشد. در سازمان یخلق فناور فرایند .2

 یک را درک کرده و شناخته باشد. استراتژ یریتمد فراینددر  یکاربرد فناور .3

 آشنا شده باشد.  در درون سازمان یخلق فناور یهابا مدل .4

 ، کسب کرده باشد.وکارسطح کسب  یدر استراتژ یفناور یگاهجا توانمندی الزم را جهت تحلیل .5

 ، کسب کرده باشد.سطح شرکت یدر استراتژ یفناور یگاهجا توانمندی الزم را جهت تحلیل .6

 ی را فهم کرده باشد.استراتژ یدر اجرا یکاربرد فناور .7

 یک را فهم کرده باشد.در کنترل استراتژ یکاربرد فناور .8

 آشنا شده باشد.  در سازمان یو توسعه و نوآور یقتحق ی،فناور ینبا رابطه ب .9

 درس:شرح 

 یریت مد   فرایندآن در    یریبه خلق و بکارگ  یاز فناور  یبردارعالوه بر شناخت و بهره  یکاستراتژ  یریتدر سازمان از نگاه مد  یتوجه به فناور
و    وهارا شناخته و هم الگ یفناور یگاهجا یکاستراتژ یریتمد فراینددانشجو بتواند هم در  رودی درس انتظار م ین. در اکندی اشاره م یز ن یکاستراتژ

خلق    فرایند آن آشنا شد و سپس    یکردهایو رو  هایدرس ابتدا الزم است با انواع فناور  ین. در ایاموزددر سازمان را ب  یخلق فناور  یکردهایرو
  شده   یسطح شرکت بررس  یاتژوکار و استرکسب  هایی در حوزه استراتژ  یکرد. ضرورت دارد که کاربرد فناور  ی را بررس  استراتژیکاز نگاه    یفناور

 . کرد یبررس یکاجرا و کنترل استراتژدر آن را  یگاهو در ادامه بتوان جا

 سرفصل درس:

 یفناور یاستراتژ ینتدو فرایندو  یفناور یمو مفاه یفتعار .1

 ها یفناور بندیطبقه  .2

o  یعمر فناور یبر اساس منحن بندیطبقه 

o  یفناور ییربر اساس سرعت تغ بندیطبقه 

o  بودن  بریهسرما یابر اساس کاربر بودن  یبندطبقه 

o  یبر اساس مبدأ فناور بندیطبقه 

 یگذارانداز و هدف در چشم یفناور جایگاه .3
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 و صنعت  یکاستراتژ یطحاصل از مح یفناور یداتو تهد هافرصت .4

o رقابت یتو ماه فناوری 

o یبرق یلو تحل فناوری 

o و بازار فناوری 

o ی و همکار فناوری 

o کالن  یطمح یلو تحل فناوری 

 اطالعات در درون سازمان( یفناور لیتحل) یدر فناور  یمحورو منبع یمحورقابلیت .5

o یارزش فناور زنجیره 

o بر منابع  یمبتن یکردبر اساس رو یخلق فناور  هایمدل 

o یرقابت یتدر کسب مز یحاصل از فناور هاییستگیو شا هایتقابل تحلیل 

 اییفه وکار و رابطه آن با سطوح وظسطح کسب یدر استراتژ یفناور جایگاه .6

o ( .چپلت و  سیماتر) وکاردر سطح کسب  یفناور ینتدو هاییس و ماتر الگوها.. 

o  یتوسعه فناور هایاستراتژی 

o  ( یمحوربر منبع  یمبتن  یفناور یهایاستراتژ) یدرون سازمان یفناور  یهمکار هایاستراتژی 

o  ی محافظت از فناور هایاستراتژی 

o  ی چرخه عمر فناور هایاستراتژی 

o پورتر( یعموم هایی)استراتژ یرقابت هایی و استراتژ فناوری 

o انسوف( سیماترمحصول ) -بازار هایی و استراتژ فناوری 

o بر اساس  یطراح هایی و استراتژ فناوری(SWOT) 

 یستراتژسطوح ا  یرسطح شرکت و رابطه آن با سا یدر استراتژ یفناور جایگاه .7

o شرکت  یبا استراتژ اییفه وکار و وظکسب هاییاستراتژ ییو همسو یدر هماهنگ یفناور جایگاه 

o تنوع )همگون و ناهمگون(  هاییواستراتژ فناوری 

o (یو عمود یافقادغام ) هایی و استراتژ فناوری 

 ی استراتژ یو اجرا فناوری .8

o یکاستراتژ ییردر تغ یفناور کاربرد 

o منابع یصدر تخص یفناور کاربرد 

o در ساختار و فرهنگ یفناور کاربرد 

 یکو کنترل استراتژ فناوری .9

o ی بر فناور یکنترل مبتن هاینظام 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓ ✓ ✓ ✓ 
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 371کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 اجرای استراتژی 

 :یسی نام درس به انگل

Strategy Implementation 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 یموردکاو ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی تسلط یافته باشد. استراتژ یاجرا یمو مفاه یفتعاربر  .1

 ی باشد. استراتژ یاجرا یفرایندابعاد  یلو تحل قادر بر شناخت .2

 باشد. وکارتک کسب یهادر شرکت  یاستراتژ یاجرا یلو تحل قادر بر فهم .3

 باشد. چند کسب و کار یهادر شرکت  یاستراتژ یاجرا یلو تحل قادر بر فهم .4

 یک آشنا شده باشد. استراتژ ییرتغ یریتبا مد .5

 یزی را شناخته باشد. تجو یکرددر رو یاستراتژ یاجرا .6

 یفی را شناخته باشد. توص یکرددر رو یاستراتژ یاجرا .7

 درس:شرح 

ریزی و های استراتژیک نسبت به برنامه کند. اجرای برنامه ها نیز نقش مهمی را ایفا می ریزی، اجرای برنامه در مدیریت استراتژیک عالوه بر برنامه
ضرورت دارد که با    ها سروکار داشته وسازی مستقیماً با انسانهای بیشتری برخوردار است زیرا مدیران برای اجراییها از چالشانتخاب استراتژی

درس    انواع مفاهیمی همچون فرهنگ، رهبری استراتژیک، مدیریت تغییر، ساختار سازمانی، و اجرا در هر یک از سطوح آشنا باشند. بنابراین در این
مطالعات موردی و در مرحله  که مفاهیم مرتبط و تجربیات مختلف در زمینه اجرای استراتژی را فهم کرده و بتوانند در    رودی ماز دانشجویان انتظار  

 اجرا به کار گیرند. 

 سرفصل درس:

 ی؛ استراتژ یاجرا .1

o ها متناسب با آن  یاتیعمل یهاو برنامه  هایانواع استراتژ یاجرا برا یمو مفاه تعاریف 

o ( منعطفغلتان ) یهانوظهور و برنامه  یکرددر رو یاستراتژ یسازاجرایی 

o هاآن یانهسال یهاو برنامه  یزیتجو یکرددر رو یاستراتژ یسازاجرایی 

 در اجرای استراتژی؛ منابع  ریزیبرنامه  .2

 ی؛ ساختار متناسب با استراتژ یطراح .3

o  یو مدرن در مورد رابطه ساختار و استراتژ یککالس هاینظریه 

o  یط ساختار و مح ینرابطه ب ینو نو یککالس هاینظریه 

o وکار( سطح کسب)وکار تک کسب هاییساختار متناسب با استراتژ طراحی 

o ( سطح شرکت)وکار چند کسب هاییساختار متناسب با استراتژ طراحی 
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 یک؛ استراتژ یسبک رهبر تعیین .4

o یکاستراتژ یهاسبک  شناسایی 

o سازمان یبا استراتژ   ییاجرا یرتطابق مد الگوی 

 ی؛استراتژ یمتناسب با اجرا یسازمان فرهنگ .5

o ی متناسب با استراتژ یفرهنگ سازمان یلتحل فرایند 

 ؛وکار سطح کسب هایی استراتژ اجرای .6

o یرقابتهای ی استراتژ اجرای 

o بازار  -محصول هایی استراتژ اجرای 

o یطراح هایی استراتژ اجرای (یسبر ماتر یمبتن swot) 

o یفی توص یکردرو هاییاستراتژ ییاجرا الزامات 

 ت؛ سطح شرک هایی استراتژ رایاج .7

o تنوع هایی استراتژ اجرای 

o ادغام هایی استراتژ اجرای 

 ای؛یفه وظ هایی استراتژ ییاجرا الزمات .8

o ی مال هاییاستراتژ ییاجرا الزامات 

o یمنابع انسان هاییاستراتژ ییاجرا الزامات 

o یابیبازار هاییاستراتژ ییاجرا الزامات 

o یات و عمل یدتول هاییاستراتژ ییاجرا الزامات 

 یک؛ استراتژ ییو همسو های استراتژ سازییکپارچه .9

 یک؛ استراتژ تغییر .10

o یروها ن یندهایبرآ مدل 

o یکاستراتژ ییراثرگذار و موانع تغ عوامل 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓ ✓ ✓ ✓ 
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 372کد درس: 

 السالم ه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 کنترل استراتژیک

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Control 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 ندارد   :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 یموردکاو ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:انتهای این دوره از دانشجو انتظار میدر 

 یک تسلط یافته باشد. کنترل استراتژ یفو تعار یممفاه بر .1

 را درک کرده باشد.  وکارکسب یکنترل استراتژ .2

 را درک کرده باشد.  شرکت یکنترل استراتژ .3

 آشنا شده باشد.  (یفیتوصنوظهور ) یکردمفهوم کنترل در روبا  .4

 یزی آشنا شده باشد. وتج یکردمفهوم کنترل در روبا  .5

 ها را درک کرده باشد.یاستراتژ یو اجرا ینها با تدوو رابطه آن آشنا شده  یریتکنترل مد یهانظام با .6

 ی آشنا شده باشد. استراتژ یکنترل محتوا یهامدلبا  .7

 ی آشنا شده باشد. استراتژ یکنترل اجرا یهامدلبا  .8

 باشد. ی آشنا شده استراتژ فرایندکنترل  یهامدلبا  .9

 باشد. های استراتژ ی ابیدر سازمان به منظور ارز ینترلک یهانظام  یریارگکو ب قادر بر ارزیابی .10

 ی باشد. نترل استراتژکزان تحقق راهبردها بر اساس نظام یم یابیقادر بر ارز .11

 آشنا شده باشد. یککنترل استراتژ فرایندبا  .12

 را درک کرده باشد. یکنترل استراتژک یهانظام .13

 درس:شرح 

زان  ی، بتوانند میکنترل استراتژک  ی، عناصر و اجزایاه ی، رویان پس از شناخت و به خاطر سپردن دانش مفهومیرود دانشجوی ن درس انتظار میدر ا
  س، ن دریقرار دهند. در ا  ینیمورد سنجش و بازب  یکنترل استراتژک  یهابه اهداف را بر اساس نظام  یابیزان دستیو م  ییاجرا  یهایتحقق استراتژ

ضرورت    ،ینت است. بنابرایسازمان در اولو  یک غلتان    یهاراهبردها و برنامه  ینیت و بازبیموفق  یاتیاز عوامل ح  های زان انحراف استراتژیفهم م
 خته شنا  یزیتجو  یکرد با رو  ییفتوص  یکردکنترل در رو  ین ب  یزفهم شده و تما  ی به خوب  یاستراتژ  یو کنترل اجرا  یاستراتژ  یدارد که کنترل محتوا

از سطوح به نحو اثربخش    یکشود تا بتوان در هر    یبررس  بنگاه مادروکار و سطح  در سطح کسب  یشود. در ادامه ضرورت دارد که کنترل استراتژ
مختلف در این زمینه که از سوی  های نظری در عمل توجه به مطالعات موردی  . به منظور کاربردی کردن اندوخته پرداخت هایاستراتژ  یابیبه ارز

 ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است ضروری است. سازمان
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 سرفصل درس:

 مرتبط  یفو تعار  یکنترل استراتژکت و ضرورت یماه .1

 نترل ک یاتی عمل هایسیستم .2

o (یاهیسرما یبندو بودجه  یدرآمد یبندبودجه ) یبندبودجه یهانظام 

o اقدامات  یبرا یه جدول زمانی، و ته یبند(: برنامه زمان یاتیعمل  کنترلمدت )وتاهک یهانترل برنامهک 

o عوامل  ک  یهانظام محصول،  یفکینترل  )کت  یموفق  یدی لکنترل  مصرفیفکینترل  کت  خدمات  روحک ننده،  کت  ه ینترل 
 نان(کارک

 وکار سطح کسب یاستراتژ کنترل .3

o یکنترل استراتژ هایپویایی 

o یرقابت یاستراتژ کنترل 

o بازار -محصول یاستراتژ کنترل 

o محور منبع هاییاستراتژ کنترل 

o وکار در سطح کسب یفیتوص هاییاستراتژ کنترل 

 سطح شرکت  یاستراتژ کنترل .4

o و ناهمگون(  همگونتنوع ) هاییاستراتژ کنترل 

o ( یو عمود یافقادغام ) هاییاستراتژ کنترل 

o یکسطوح استراتژ ییهمسو  کنترل 

o در شرکت  یفی توص یکردرو هاییاستراتژ کنترل 

 یکنترل استراتژ  هاییستمو س هااهرم .5

o باورها  هایسیستم 

o مرزها  هایسیستم 

o یصی کنترل تشخ هایسیستم 

o ی کنترل تعامل هایسیستم 

 ینترل راهبردک کپارچهین ینو یهانظام .6

 یککنترل استراتژ فرایند .7

 یاتیعمل ی هابا برنامه  یککنترل استراتژ ارتباط .8

 مدت یانم ی هابا برنامه  یککنترل استراتژ ارتباط .9

 یک استراتژ ی هابا برنامه  یککنترل استراتژ ارتباط .10

 یاستراتژ فرایند کنترل .11

o یک استراتژ یطمح کنترل 

o ها یتمنابع و قابل کنترل 

o یک مفروضات استراتژ هایت انداز و مأمورچشم کنترل 

 یاستراتژ یمحتوا کنترل .12

 یاستراتژ یاجرا کنترل .13

 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 
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Performance Measurement. Oxford, New York: Oxford University Press. 
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 373کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 های دولتی و غیرانتفاعیمدیریت استراتژیک در سازمان

 :یسی نام درس به انگل

Strategic management for public and nonprofit 

organizations 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 یموردکاو ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:دانشجو انتظار میدر انتهای این دوره از 

 دولتی و غیر انتفاعی آشنا شود؛ یهاسازمانبا مفهوم مدیریت استراتژیک در  .1

 ؛های بخش خصوصی با بخش دولتی را فهم کندتمایز بین مدیریت استراتژیک در سازمان .2

 های غیر انتفاعی را تحلیل کند؛چرخه تغییر استراتژی در سازمان  .3

 ؛ی را فهم و الزمات مأموریت سازمان را تشریح کندمراحل ایجاد چشم انداز سازمان .4

 ؛ دولتی و غیر انتفاعی آشنا شود یهاسازمانبا مسائل استراتژیک در   .5

 ؛ها را بدست بیاوردتوانایی تحلیل و ارزیابی محیط این سازمان .6

 ؛ های سازمان را بداندها و استراتژی ی موفقیت آمیز برنامه فنون اجرا .7

 ها آشنا شود. و استراتژی هابرنامهزیابی مجدد  بازبینی و ار فرایندبا  .8

 شرح درس:

های بخش خصوصی با هدف سودآوری،  به اذعان متخصصان مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک، مفهوم مدیریت استراتژیک عالوه بر سازمان 
گیرد. امروزه حتی این مفهوم در سطح دولت و کالن نیز  های بخش دولتی و غیر انتفاعی را با هدف ایجاد ارزش افزوده و منفعت در بر می سازمان
های چرخه تغییر استراتژیک در سازمان   فرایندرود تا مفهوم مدیریت استراتژیک و  رسی و تحلیل است. در این درس از دانشجویان انتظار می مورد بر

های آن آشنا شده سپس ها و همچنین و منابع و قابلیتمفهوم چشم انداز و محیط پیرامون این سازمان  دولتی و غیر انتفاعی را فرا گرفته و با
های عملیاتی را برای اجرا مشخص کنند. سرانجام  ها، برنامه سازی را در وجود خود تقویت کرده و بر اساس هر یک از استراتژی انایی استراتژی تو

عی  های دولتی و غیرانتفاها و رهبری استراتژیک، فرهنگ، ساختار در سازماناجرای اثربخش استراتژی   فرایندانتظار این است که دانشجو بتواند  
برداری کنند. ضروری است که در کنار مفاهیم نظری، های کنترل استراتژیک و عملکرد بهرهو پایان آن از نظام  فرایند را فهم کرده و در طول  

 های دولتی و غیر انتفاعی را برگزیده و در قالب کتاب کارهای موجود در این زمینه، آن مطالعات را تحلیل کنند.مطالعات موردی از شرکت

 سرفصل درس:

 های انتفاعی و بخش خصوصی؛ تبیین ضرورت و اهمیت مدیریت استراتژیک و تفاوت آن با استراتژی در سازمان .1

 های غیر انتفاعی؛ شناسایی چرخه تغییر استراتژیک در سازمان .2

 های دولتی و غیرانتفاعی بر اساس آن؛ گذاری در سازمان تشریح الزامات مأموریت سازمان و هدف .3

 شم انداز سازمانی اثربخش؛ ایجاد چ .4

 ها؛ها و چالشها به منظور شناخت فرصتشناسایی فنون تحلیل محیط خارجی و ارزیابی آن  .5

 ها؛ ها و ضعفها به منظور شناخت قوت شناسایی فنون تحلیل محیط داخلی و ارزیابی آن  .6
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 های متناسب با آن؛شناسایی مسائل و موضوعات استراتژیک سازمان و استراتژی  .7

 ها؛های عملیاتی به منظور اجرای استراتژی حی برنامه طرا .8

 ها؛ها و استراتژیریزی برای انجام موفقیت آمیز برنامهبودجه  .9

 ریزی استراتژیک؛ تحلیل رهبری استراتژیک در اجرای برنامه .10

 سازی چرخه تغییر استراتژیک؛تحلیل اثربخش ساختار و فرهنگ به منظور عملیاتی .11

 ها؛و استراتژی  هابرنامه بازبینی و ارزیابی  .12

 کار. کتابها بر اساس شناسایی مطالعات موردی و تحلیل آن .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide 

to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement: Wiley. 

2. Bryson, J. M., & Alston, F. K. (2010). Creating and Implementing Your Strategic Plan: A 

Workbook for Public and Nonprofit Organizations: Wiley. 

 :یفرعمنابع 

1. Allison, M., & Kaye, J. (2005). Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical 

Guide and Workbook. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 

2. Bryson, J. M., Eden, C., & Ackermann, F. (2014). Visual strategy: Strategy mapping for 

public and nonprofit organizations. San Francisco: Jossey-Bass. 

3. Steiss, A. W. (2003). Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations: Taylor 

& Francis. 
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 374کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 کارگاه مدیریت استراتژیک

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Management Workshop 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 پروژه  ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ، کسب کرده باشد. در عمل یتمأمور یانیهو ب یکانداز استراتژچشم یممفاه یریبکارگتوانمندی الزم را جهت  .1

 ، کسب کرده باشد.و صنعت در عمل یکاستراتژ یطمح یممفاه یریگتوانمندی الزم را جهت بکار .2

 ، کسب کرده باشد.در عمل هایستگیو شا هایتمنابع و قابل یممفاه جهت بکارگیریتوانمندی الزم را  .3

 را داشته باشد.  سازییتوان استراتژ یزیتجو یکردرو بر اساس  .4

 را داشته باشد. سازی یتوان استراتژیفی توص یکردروبر اساس  .5

 ها را داشته باشد. یاستراتژ یبرا  یاتیبرنامه عمل  یطراح  توان .6

 یک را داشته باشد. استراتژ یاجرا سازییهو شب توانمندی الزم جهت بکارگیری .7

 یک را داشته باشد. کنترل استراتژ هاییستمس  یطراح  توان .8

 شرح درس:

  ، یگرد  یاما از سو  است  یسازمان ضرور  یکاستراتژ  یرمس  یینتع  یبرا   یکاستراتژ  یریتمد  ینظر  یمشناخت مفاه  یاندانشجواز یک سو، برای  
 ین و فهم کنند. در ا  یسازیادهدر عمل را پ  یکاستراتژ  یریتمد  یممفاه  یاتیبه صورت عمل  ییبتوانند در قالب کارگاها  یانالزم است تا دانشجو

  یدآورمورد مطالعه خود گر  یاسازمان    یرا برا  یکاستراتژ  یریتمد  یو ابزارها   فرایندبتوانند اطالعات مربوط به    رودیانتظار م  یاندرس از دانشجو
 .کنند یلو تحل یهآن را تجز هایست کرده و بر اساس چک ل

 سرفصل درس:

 یتمأمور  یانیهانداز و بچشم ینکارگاه تدو .1

o یت مأمور یانیهب  یینسازمان به منظور تع یفلسفه وجود یلتحل کارگاه 

o سازمان یو خارج  یداخل ینفعانذ یلتحل کارگاه 

o انداز سازمانچشم یلتحل کارگاه 

o سازمان یمنشور اخالق ینتدو کارگاه 

o یتمأمور یانیهب ینتدو کارگاه 

o ی گذارهدف کارگاه 

 یکاستراتژ یطمح یلتحل کارگاه .2

o کالن یطمح یهاشناخت تالطم کارگاه 

o کالن  یطمح یلتحل کارگاهPESTEL 

o یسینو یوسنار کارگاه 

o پورتر در صنعت یرقابت یروهاین یلتحل کارگاه 
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o چرخه عمر صنعت  کارگاه 

o یهمکار یهاشبکه یلتحل کارگاه 

o یط حاصل از مح یتموفق یاتیعوامل ح یستچک ل یطراح کارگاه 

 ها یستگی و شا هایتمنابع، قابل یلتحل کارگاه .3

o ارزش یرهزنج یلتحل کارگاه 

o یلتحل کارگاه VRIO 

o ها یتو قابل هایستگیشا یلتحل کارگاه 

o شناخت نقاط قوت و ضعف کارگاه 

 ی و انتخاب استراتژ یابیارز کارگاه .4

o یسبر اساس ماتری و انتخاب استراتژ ارزیابی SWOT 

o نگاشت شناخت یکردهایبر اساس رو  یاستراتژ یطراح کارگاه( و   ینرمSCA و ،SODAدر رو )نوظهور. یکردهای 

o پورتر یرقابت یروهایبر اساس ن یاستراتژ یابیارز کارگاه 

o محصول -بازار یسبر اساس ماتر یاستراتژ یابیارز کارگاه 

o یاتی برنامه عمل یطراح کارگاه 

 یاستراتژ یاجرا کارگاه .5

o منابع  یصو تخص یزیربرنامه کارگاه 

o یساختار متناسب با استراتژ یطراح کارگاه 

o ی شناخت سبک استراتژ کارگاه 

o وکار کسبهای یاستراتژ  یبرا یاستراتژ یاجرا کارگاه 

 یککنترل استراتژ کارگاه .6

o یکنظام کنترل استراتژ یطراح کارگاه 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 :یمنبع اصل

1. Lake, N. (2012). The Strategic Planning Workbook. 3rd  ed. London, Philadelphia: Kogan 

Page. 

 :یمنابع فرع

1. Lynch, R. L. (2018). Strategic Management. 8th ed. Harlow: Pearson. 

2. Partridge, L. (1999). Strategic Management. London: Financial Times Management. 
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 375کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 تفکر استراتژیک

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Thinking 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :  یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 یموردکاو ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یک آشنا شده باشد.مختلف در رابطه با تفکر استراتژ هاییشه با نظرات و اند .1

 یک آشنا شده باشد.مختلف تفکر استراتژ هاییتئور هاییشهو ر هایژگی با و .2

 یک را کسب کرده باشد. در تفکر استراتژ یجرا یهاو غلبه بر دام  ییتوان شناسا .3

 را به دست آورده باشد.  یتیریمد یکل مسائل استراتژیه و تحلیقدرت تجز .4

 ، کسب کرده باشد. گسترده یرقابت یدن در فضایشیاند الزم را جهت یتوانمند .5

 یزی را فهم کرده باشد.تجو  یکرددر رو یکتراتژتفکر اس یممفاه .6

 را فهم کرده باشد. نوظهور  یکرددر رو یکتفکر استراتژ یممفاه .7

 یط را به دست آورده باشد. مح یلدر تحل یکتفکر استراتژ یممفاه توانمندی الزم جهت بکارگیری .8

 ها را به دست آورده باشد. تیمنابع و قابل یلدر تحل یکتفکر استراتژ یممفاه توانمندی الزم جهت بکارگیری .9

 ی را به دست آورده باشد. در سطوح استراتژ  یکتفکر استراتژ یممفاه توانمندی الزم جهت بکارگیری .10

 ی را به دست آورده باشد. استراتژ  اجرایدر   یکتفکر استراتژ یممفاه توانمندی الزم جهت بکارگیری .11

 یک را به دست آورده باشد. استراتژ کنترلدر  یکتفکر استراتژ یممفاه توانمندی الزم جهت بکارگیری .12

 شرح درس:

استراتژ تحل  یکتفکر  تصم   یلتوان  دانشجو  گیرییمو  به  اآموزدی م  یانرا  از  اجرا  روین.  و  استراتژ  یسازیی کاربرد  مسئله   یکتفکر  شناخت  از 
فنون و    یت. اهمیابدیادامه م  های و انتخاب استراتژ  یابیارز  ینو همچن  هایتو منابع و قابل  یطمح  یلدر سازمان شروع شده و با تحل  یکاستراتژ

  یان دانشجو  رودی درس انتظار م  ین. در ایابدی م  یش( افزا)نوظهور  یفیتوص  یکردهایدر رو  یژهبو  یاستراتژ  یدر اجرا   یک تفکر استراتژ  هاییکتکن
  ین . بنابرایرند کار گب   یکاستراتژ  یریت مد  فرایندرا در    یممفاه  ینآشنا شده و بتوانند ا  یفیو توص  یزیتجو  یکردهایدر رو  یک تفکر استراتژ  یمبا مفاه

 . آشنا شوند ینهزم یندر ا یکاربرد هاییکفنون و تکن ینو همچن ینظر  یها و مبانیشه ضرورت دارد با اند

 سرفصل درس:

 یزیتجو یکرددر رو یکتفکر استراتژ یفو تعار یممفاه .1

o و صنعت یطبر مح یمبتن یکاستراتژ هاییه تفکر در نظر مفاهیم 

o هایت بر منابع و قابل یمبتن یکاستراتژ هاییه تفکر در نظر مفاهیم 

o یبر همکار یمبتن یکاستراتژ هاییه تفکر در نظر مفاهیم 

o ی بر باز یمبتن یکاستراتژ هاییه تفکر در نظر مفاهیم 

 یفی توص یکرددر رو یکتفکر استراتژ یفو تعار مفاهیم .2

o بر بقا  یمبتن یکرد تفکر در رو مفاهیم 

o یتبر عدم قطع یمبتن یکرد تفکر در رو مفاهیم 
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o یادگیریو  یبر دانش و نوآور یمبتن یکرد تفکر در رو مفاهیم 

o ی منابع انسان یکاستراتژ هاییه تفکر در نظر مفاهیم 

 یکتفکر استراتژ یانواع الگوها تحلیل .3

o یکی و ارگان یکیتفکر مکان الگوهای 

o ینتزبرگم یشش وجه  یالگو تحلیل 

o هاسو و درک آنعالئم کم یریتمد یالگو شناخت 

 یکبه تفکر استراتژ ینظر رویکردهای .4

o یاملکرد تیکبه مثابه رو  رکتف 

o یریتفس  یبه مثابه الگو  رکتف 

o هان علت یبه مثابه تب  رکتف 

o ی زشیانگ -ین داللتییبه مثابه تب  رکتف 

o رد معنا یکبه مثابه رو  رکتف 

o رد کارک یبه معنا  رکتف 

 سازییو استراتژ یاستراتژ فراینددر   یکتفکر استراتژ یلو تحل بکارگیری .5

o سازمان  یکدر مرحله شناخت مسائل استراتژ یکاستراتژ  تفکر 

o و صنعت  یطمح  یلدر مرحله تحل یکاستراتژ  تفکر 

o ها یستگی و شا هایتمنابع، قابل یلدر مرحله تحل یکاستراتژ  تفکر 

o وکار سطح کسب هاییدر مرحله استراتژ یکاستراتژ  تفکر 

o یاستراتژ یدر مرحله اجرا یکاستراتژ  تفکر 

o یکدر مرحله کنترل استراتژ یکاستراتژ  تفکر 

 یستمیو س یر راهبردکتف  تفاوت .6

 انمغز انس هاییمکرهر و نکتف یشناختروان  ابعاد .7

 آن یرویشپ یهاو دام یکتفکر استراتژ یهاو چالش هاآسیب .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓  ✓ ✓   
  

 :یمنبع اصل

ترجمه مصطفی جعفری و  .  یسازمان  یاییدرباره پو  یالمللینب  یها یدگاهتحول: د  یریتو مد  یکتفکر استراتژ.  (1384)، رالف دی.  یسیاست .1
 . موحد. تهران: رسامهزیار کاظمی

 :یمنابع فرع

 .قلم یاناتهران: آردوست. ترجمه نادر سیدکاللی و بابک وطن . یشرفتهپ یکتفکر استراتژ نهگاقواعد سه  یری،گاوج . (1393) ، ریچهورواث .1

 . تهران: مؤسسه فرهنگی صراط. عاالجتما فلسفه علم هب ی: درآمدین در علوم اجتماعییتب (.1373) لیدان لیتل، .2

ترجمه مهرداد تقوی گیالنی. تهران:    .یکاستراتژار پسکتف  یسوهبشیپ:  پردازندهیت آیریمد(.  1395پنتی )ا،  کماالس، کارین، و  وسیهولست .3
 . پژوهندهیآ

 قلم. یانا. تهران: آری. ترجمه مسعود سلطانیبهتر استراتژ یاجرا یساده برا یکردی: رویکهفت پرسش استراتژ(. 1392رابرت ) یمونز،سا .4
. تهران:  ی. ترجمه مسعود سلطانروزانه   یهاچالش  ی برا  یاحرفه  یهاحل: راهیکتفکر استراتژ(.  1390دانشگاه هاروارد )  ی بازرگان  دانشکده .5

 . قلم یاناآر

6. Betz, F. (2016). Strategic Thinking: A Comprehensive Guide. Emerald Group Publishing 

Limited. 

7. Chevallier, A. (2016). Strategic Thinking in Complex Problem Solving. New York: Oxford 

University Press. 
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 376کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 (1مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک )

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Management: Schools and Approaches (1) 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 یموردکاو ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 استراتژیک را تحلیل کند؛  یریتمکاتب مد یها و مبانیشه ربتواند  .1

 را فهم کرده باشد. کاربست آن در اجرا ی و چگونگ استراتژیک یریتو مکاتب مد یکردهارو یشناسنوع .2

 ی آشنا شده باشد.استراتژ یستیمختلف در رابطه با چ هاییشه با نظرات و اند .3

 یک آشنا شده باشد.استراتژ یریتمکاتب مختلف مد هاییشهو ر هایژگی با و .4

 یک آشنا شده باشد. استراتژ یریتط ضعف و قوت مکاتب مختلف مدبا نقا .5

 یک آشنا شده باشد. استراتژ یریتاز مکاتب مد یکهر  یهااز آموزه یبرداربهره  یمناسب برا یط با شرا .6

 کار برده و تحلیل نماید.ه  ی را بزیاتب تجوکم یالگوهابتواند   .7

 شرح درس:

اتب  کم  یشناسو نوع   ی ژه خود را داراست. شناخت مبانیو  استراتژیکو نحوه اداره، الگو و چارچوب    یکاستراتژا سازمان بر اساس مسئله  یر نهاد  ه
ده یناسب هر سازمان، نهاد و پدتتب مکه مکرد  کجاد خواهد  یها استی ق را در وجود استراتژیعم  ینشیاربست آن در اجرا، بک  یو چگونگ   استراتژی
دگاه متخصصان یاز د  استراتژیاتب  کانواع م  یشناسل و نوعین درس به تحلینند. اک  یاتیآن را در اجرا عمل  ی ازسادهیپ  یشناسو روش   ییرا شناسا

م  یمفاه این درس، ه درکرود یت اتخاذ شود. انتظار میریمد کط و سبی تب متناسب با محکم یکاز انتخاب  یترق یله آن فهم دقیپردازد تا بوسیم
را بر اساس مسائل مختلف در سازمان به   یابییتو موقع  یزیربرنامه   ی،تا بتوانند مکاتب طراح  فراگرفته شود یاندانشجو  یاز سو  یزیاتب تجوکم

 .یرندکار گ

 سرفصل درس:

 ی م استراتژیف و مفاهیعارت .1

o استراتژیتعار م  یف  نگاه  دیاز  و  تحلینزبرگ  و  برنامهیگران  چهارگانه  ابعاد  بیکاستراتژ  یریخطرپذ،  یکاستراتژ  یزیرل  نش  ی، 
 یکاستراتژ یریادگیو  یکاستراتژ

o  ده  یشیاند  یهای استراتژ  لیتحل(deliberate strategy)    نوظهور  یریگل کش  فراینددر  (  emergent strategy)و 
 ی استراتژ

 اول( بخشاتب )کردها به میکل و شناخت رویتحل .2

o نگتونیتیچارد ویاز نگاه ر یکالسکرد یکشناخت رو 

o نگتون یتیچارد ویاز نگاه ر  یتحولرد یکشناخت رو 

o نگتونیتیچارد ویاز نگاه ر یرد فراگردیکشناخت رو 

o نگتونیتیچارد ویاز نگاه ر یستمیرد سیکشناخت رو 



576 

 دوم( بخشاتب )کردها به میکل و شناخت رویتحل .3

o  ی استراتژ یریگل کاتب و ش کاز م یچاف یهایشناسشناخت نوع 

o  لز و اسنو یما یشناسشناخت نوع 

o  ی استراتژ یدر طراح یکاربرد هر کو  یاتب استراتژکگران در مینزبرگ و دیم یشناسشناخت نوع 

o محور در راهبردی ستگیمحور و شات یمحور، قابلرد منبعیکل رویتحل 

 ی تب طراحکم  یشناسروش  و یشناخت مبان .4

o ی تب طراحکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o ی تب طراحکمدافعان مگذاران و ه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل ی تب طراحکم نقد 

o ربطیذ ینهادهادر سطح سازمان و  یتب طراح کم یسازادهیپ یشناسروش 

 یزیرتب برنامهکم  یشناسو روش  یشناخت مبان .5

o یزیرتب برنامه کم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o ی زیرتب برنامه کگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل یزیرتب برنامه کم نقد 

o ربط ی ذ ینهادهادر سطح سازمان و   یزیرتب برنامه کم یسازادهیپ یشناسروش 

 ی زیرد تجویکدر رو یابیتیتب موقعکم  یشناسو روش  یشناخت مبان .6

o س  یماترتب،  کم  ینظام  ی، مبانتزوسانآن )  یو جنگ   ینظام  یاربردهاکو    یابیت یتب موقعکم  یهال موجیتحلBCG  ت  یو مز
 (یرقابت

o یابیتیتب موقعکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o یابیت یتب موقعکگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل یابیتیتب موقعکم نقد 

o ربط یذ ینهادهادر سطح سازمان و  یابیتیتب موقعکم یسازادهیپ یشناسروش 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓ ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

1. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). Strategy Safari: A Guided Tour Through 

The Wilds of Strategic Mangament. 2nd ed. Simon and Schuster. 

2. Volberda, H. W., & Elfring, T. (Eds.). (2001). Rethinking Strategy. Sage Publications. 

3. Whittington, R. (2001). What is Strategy - and does it matter?. 2nd ed. Cengage Learning. 

 :یمنابع فرع

  ی اسالم  یجمهور   یفعال در عرصه اقتصاد  یدولت  یهان در سازما  یاستراتژ  یریگشکل   یشناس(. گونه 1390)  ماجد  ی، ناج، و  بهمنپور،  یحاج .1
 .124-99 (،1)5 .استراتژیک یریتمد یشهاند. یرانا

 و ماجد ناجی. تهران: سمت. پور یحاج ترجمة بهمن .راهبرد یریگشکل یبر الگوها یراهبرد: درآمد یستیچ. (1391) یچاردر یتینگتون،و .2

 احمتدپورمحمود    . ترجمتهجنگتل استتتتراتژی )کتارآفرینی در قتالتب یتک مکتتب(.  (1388لمپتل، ژوزف )، آلستتتترانتد، بروس، و  یزبرگ، هنرتنیم .3
 . تهران: جاجرمی.یانیدار

. ترجمه وحید خاشتتعی، عطالاله هرندی، و زینب چاوشتتی. تهران: پردازی: الگویی برای نظریهیاستتتراتژردیابی  (.1395مینتزبرگ، هنری ) .4
 .بازرگانیشرکت چاپ و نشر 
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 377کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 (2) یکاستراتژ یریتمد یکردهایمکاتب و رو

 :یسی نام درس به انگل

Strategic management: Schools and Approaches (2) 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

مکاتب و رویکردهای :  زاینش یپ

 (1مدیریت استراتژیک )

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

   :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 یموردکاو ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 کسب کرده باشد.  یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یجاد الگوهایو ا ینیارآفرکتب کم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .1

 کسب کرده باشد. یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یجاد الگوهایو ا یتب شناختکم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .2

 کسب کرده باشد. یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یجاد الگوهایو ا یریادگیتب کم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .3

 کسب کرده باشد. یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یلگوها جاد ایتب قدرت و اکم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .4

 کسب کرده باشد. یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یجاد الگوهایو ا یتب فرهنگکم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .5

 کسب کرده باشد. یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یجاد الگوهایو ا یطیتب محکم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .6

 کسب کرده باشد. یحل مسائل سازمان یمتناسب با آن برا یجاد الگوها یو ا ی قیتب تلفکم یابیو ارزش یریارگکب توانمندی الزم را جهت  .7

 شرح درس:

ده  یچیآشنا شده و سرانجام بتوانند بر اساس مسائل پ  ی فیاتب توصکم  یاب یو ارزش  یریارگکل، بیان بتوانند با تحلیرود دانشجوی ن درس انتظار میدر ا
منحصر به فرد خود را    ینظر یمبان  ، اتبکاز م  یکاست هر    یعینند. طبکاتب اقدام  کن میل ایذ  ییهاجاد الگوها و چارچوبیبه ا  یطیمح  یایو پو

ت شوند. البته با توجه به  یهدا  ییر بنایآن مطالعات ز  ی سمت و سومند به  ان عالقه یدانشجو  ، اتبکن م ینار شناخت اکه الزم است در  کدارا بوده  
های کشور در شرایط  های عملی سازمانو بر اساس این مکاتب نسخه شده    ین بررسینو  یردهایکه روکالزم است    یکت استراتژیریمد  ییایپو

 پیچیده محیطی ارائه شود. 

 سرفصل درس:

 یفیرد توصیکدر رو ینیارآفرک تب کم  یشناسو روش  یشناخت مبان .1

o ی نیارآفرکتب کم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o ینیارآفرکتب کگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل ینیارآفرکتب کم نقد 

o طربیذ ینهادهادر سطح سازمان و   ینیارآفرکتب کم یسازادهیپ یشناسروش 

o یدر حل مسائل اجتماع یاجتماع ینیارآفرکل یتحل 

o ی مجاز یدر فضا ینیارآفرک 

 یف یرد توصیکدر رو یشناخت تبِکم یشناختروان  یشناسو روش  یشناخت مبان .2

o شناخت یهام و استعارهیل مفاهیتحل 

o یشناخت تبِکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 
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o ی شناخت تبِکگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل یشناخت تبِ کم نقد 

o ربطیذ ینهادهادر سطح سازمان و  یشناخت  تبِکم یسازادهیپ یشناسروش. 

 یفیرد توصیکدر رو یریادگی تب کم  یشناسو روش  یشناخت مبان .3

o ن یل تدویتحلformulating  یریگلک و ش formation یریادگیتب کدر م 

o ی ریادگیتب کم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o  یریادگیتب کگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیتحلشناخت و 

o یریادگیتب کدر م ینوظهور و معنابخش یهای ل استراتژیتحل 

o ا یپو یهاتی بر دانش و قابل یه مبتنیل نظریتحل 

o الن کل مسائل یو تحل یریادگیتب کم نقد 

o ربطیذ ینهادهادر سطح سازمان و   یریادگیتب کم یسازادهیپ یشناسروش 

 یف یرد توصیکتب قدرت در روکم یاسی علوم س  یشناسو روش  یمبانشناخت  .4

o تب قدرت کل میدر تحل یاسیس فرایند 

o تب قدرتکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o تب قدرت کگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o النکل مسائل یتب قدرت و تحلکم نقد 

o ربطیذ ینهادهاتب قدرت در سطح سازمان و  کم یسازادهیپ یشناسروش 

 ی فیرد توصیکدر رو یتب فرهنگکم  یشناسو روش  یشناخت مبان .5

o ی تب فرهنگکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o ی تب فرهنگکگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل یتب فرهنگکم نقد 

o ربطیذ ینهادهادر سطح سازمان و  یتب فرهنگ کم یسازادهیپ یشناسروش 

 ی فیرد توصیکدر رو یطیتب محکم  یشناسو روش  یشناخت مبان .6

o ی طیتب محکت در میجمع یولوژکو ا یینگاه اقتضا 

o یطیتب محکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o ی طیتب محکگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o الن کل مسائل یو تحل یطیتب محکم نقد 

o ربطیذ ینهادهادر سطح سازمان و  یط یتب محکم یسازادهیپ یسشناروش 

 یف یرد توصیکدر رو یقیو تلف یبندل کتب شکم یشناختستیز یشناخت مبان .7

o ی قیو تلف یبندل کتب شکم یهاها و چارچوبشناخت مدل 

o ی قیو تلف یبندل کتب ش کگذاران و مدافعان مه یر پاکل تفیشناخت و تحل 

o النکل مسائل یو تحل  یقیو تلف یبندل کتب ش کم نقد 

o ربطیذ ینهادهادر سطح سازمان و   یقیو تلف یبندل کتب ش کم یسازادهیپ یشناسروش 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). Strategy Safari: A Guided Tour 

Through The Wilds of Strategic Mangament. 2nd ed. Simon and Schuster. 

2. Faulkner, D. O., & Campbell, A. (Eds). (2003). The Oxford Handbook of Strategy: A 

Strategy Overview and Competitive Strategy. Oxford University Press. 



579 

 :یمنابع فرع

  ی اسالم  یجمهور   یفعال در عرصه اقتصاد  یدولت  یهادر سازمان   یاستراتژ  یریگشکل   یشناس(. گونه 1390ماجد )  ی، بهمن، و ناج  پور،یحاج .1
 .124-99(، 1)5. استراتژیک یریتمد یشهاند. یرانا

 . تهران: سمت. یپور و ماجد ناج ی. ترجمة بهمن حاجراهبرد یریگشکل  یبر الگوها یراهبرد: درآمد یستیچ(. 1391) یچاردر یتینگتون،و .2
.  یانیدار  احمدپور. ترجمه محمود  مکتب(  یکدر قالب    ینی)کارآفر  یجنگل استراتژ(.  1388، آلستراند، بروس، و لمپل، ژوزف )یهنر  نتزبرگ،یم .3

 . یتهران: جاجرم
. تهران: شرکت  یچاوش  ینبو ز  ی، عطالاله هرند  ی،خاشع  ید. ترجمه وحپردازییه نظر  ی برا  یی: الگویاستراتژ  یابیرد(.  1395)  یهنر  مینتزبرگ، .4

 ی. چاپ و نشر بازرگان
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 378کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 ها و مبانی نظری استراتژیریشه

 :یسی نام درس به انگل

Theoretical Foundations of Strategy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 باشد. یک، کسب کرده استراتژ یریتمد یشکسوتانپ یو نظر یفکر  یمبان یلتحلتوانمندی الزم را جهت  .1

 یک، کسب کرده باشد. استراتژ یریتمشاوران مد یو فکر ینظر  یمبان توانمندی الزم را جهت تحلیل .2

 یک، کسب کرده باشد.استراتژ یریتمد یشمنداناند ینظر  یمبان توانمندی الزم را جهت تحلیل .3

 یک، کسب کرده باشد. اتژاستر یریتمد و آموزگاران دهندگانتوسعه  یو فکر ینظر  یمبان توانمندی الزم را جهت تحلیل .4

 گرایان آشنا شده باشد. یج تدر یو فکر ینظر با مبانی .5

 آشنا شده باشد.  افول گرانیل تحل یو فکر ینظر با مبانی .6

 ها، کسب کرده باشد.یستگی و شا هایتبر منابع، قابل یمبتن یهنظر یشمنداناند یو نظر یفکر  یمبان توانمندی الزم را جهت تحلیل .7

 ، آشنایی کاملی پیدا کرده باشد.آن هاییشهو ر یزیتجو کردیرو هاییه نظربا  .8

 ، آشنایی کاملی پیدا کرده باشد.آن هاییشهو ر (نوظهور) یفیتوص یکردرو هاییه نظربا  .9

 شرح درس:

ارائه شده    ینظر  یآنان و مبان  هاییه را به همراه نظر  یکاستراتژ  یریتو مد  یحوزه استراتژ  یشمندانکه اند  رود یدرس از دانشجو انتظار م  یندر ا
بد کند.  س  ینفهم  اساس  بر  مفاه  یخیتار  یرمنظور  توسعه  پ  یکاستراتژ  یریتمد  یمو  با  که  دارد  اند  یشکسوتان،ضرورت    یشمندان، مشاوران، 

  ی و کمّ  یشناختروان   ی،اقتصاد  یها یشه آشنا و ر  ،هایت منابع و قابل  پردازانیه افول و نظر  گرانیل تحل  گرایان،یج آموزگاران، تدرو    دهندگانه توسع
 . کند یرا بررس هایه نظر

 سرفصل درس:

 آغازگران سوتان و کشیپ .1
o ف راهبرد ینت اندروز و تعرک 
o ی راهبرد یریگمیتصم فرایندگور انسف و یا 
o ن ساختار و راهبردیآلفرد چندلر و رابطه ب 
o ی ل پورتر و راهبرد رقابتیکما 
o یکاستراتژ  یابیتینزبرگ و موقعیم یهنر 

 مشاوران .2
o تجربه   یهندرسون و منحن 
o یک ر استراتژکتف  یاوم یچین اک 
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 شمندان و محققان یاند .3
o یسه بعد  یاف آبل و واحد تجار کدر 
o  ص منابع یتخص  فرایندژوزف بوئر و 
o نزبرگ و عناصر راهبردیم یهنر 
o در سازمان یراهبرد ی تگرو و دگرگونیپ 

 آموزگاران دهنگان و توسعه  .4
o نسون یرس و رابیپ 
o نچ یچارد لیر 
o لند یکتامسون و استر 

 انیگراجیتدر .5
o گسسته ییگراجیندبلوم و تدریل 
o ییعقال ییگراج ین و تدرییوکان یمز برایج 

 گران افول لیتحل .6
o افول فرایندگان و یهار 

 بر منابع  یرد مبتنیکرو .7
o بر منابع  یه مبتنیو نظر یبارن یج 
o یمحوریستگیهمل و پراهاالد و شا 
o ه بنگاه یورنرفلت و نظر 
o ا یپو یهات یس و قابلیت 
o یمحوریستگیسانچز و شا 

 یک استراتژ یریتمد یزیتجو هاییه شناخت نظر .8
o ی باز یهنظر 
o یبر همکار یمبتن یهنظر 

 مکتب نوظهور  هاییه شناخت نظر .9
o بر بقا یمبتن هاییه نظر 
o ینانبر عدم اطم یمبتن هاییه نظر 
o ی بر منابع انسان یمبتن هاییه نظر 
o یادگیری و   یبر دانش، نوآور یمبتن هاییه نظر 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 :یمنبع اصل

1. Moore, J. I. (2001). Writers on Strategy and Strategic Management: The Theory of Strategy 

and The Practice of Strategic Management at Enterprise, Corporate, Business and 

Functional Levels. Penguin Books. 

 :یمنابع فرع

 . تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.پردازان)استراتژیک( در اندیشه نظریه  استراتژیکمدیریت (. 1383سرشت، حسین )رحمان .1

2. Moore, J. I. (1992). Writers on Strategy and Strategic Management: The Theory of Strategy 

and The Practice of Strategic Management at Enterprise, Corporate, Business and 

Functional Levels. Penguin Books. 

3. Moore, J. I. (2001). Writers on Strategy and Strategic Management: Theory and Practice at 

Enterprise, Corporate, Business and Functional Levels. 2nd ed. Penguin. 

4. Lynch, R. L. (2018). Strategic Management. 8th ed. Harlow: Pearson. 
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 379کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 سمینار موضوعات نوین در مدیریت استراتژیک

 :یسی نام درس به انگل

Seminar on Contemporary Issues in Strategic 

Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

  :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یک را شناخته باشد.استراتژ یریتمد ینعمده و موضوعات نو ینظر یکردهایرو .1

 یک را شناخته باشد. استراتژ یریتمد یندر مورد موضوعات نو یارشتهیانم یکردهایرو .2

 یک را کسب کرده باشد. استراتژ یریتمد یکآکادم یهانقد پژوهش  توانمندی الزم جهت .3

 یک را کسب کرده باشد. تژاسترا یریتمد یننو  هاییدهارائه ا توانمندی الزم جهت .4

 را کسب کرده باشد. آن یننو یو مرزها یرفتار یاستراتژ توانمندی الزم جهت تحلیل .5

 یک آشنا شده باشد. استراتژ یریتمد یمآن با مفاه یقو تطب یاستراتژ یهابا استعاره .6

 یفی آشنایی کاملی پیدا کرده باشد.توص یکردرو هاییه نظربا  .7

 ی را فهم کرده باشد.اثر بخش استراتژ یاجرا یبه مثابه عمل برا  یاستراتژ .8

 آشنا شده باشد.  (یکاستراتژ یریتو مد یزیک)ف یکوانتوم یزیرو برنامه  یبا استراتژ .9

 یک را کسب کرده باشد. استراتژ یریتدر مد یآب یانوس اق یاستراتژ یالگو توانمندی الزم جهت تحلیل .10

 را کسب کرده باشد. در سازمانچاالک  یاستراتژ یینو تب توانمندی الزم جهت تحلیل .11

 شرح درس:

بر مباحث    یدبا تأک  یژهبه و  یننو  یمو مفاه  هایه دانش آن در حال گسترش بوده و نظر  یهمواره مرزها  ،ینبنابرا  یاست پو  یکاستراتژ  یریترشته مد
ن یبا موضوعات نو  ینارهاییبر اساس سلسله سم  یاندانشجورود  یدرس انتظار م  ین. در اگذارندیپا به عرصه وجود م  ینهزم  یندر ا  یارشتهیانم

 یانکمک خواهد کرد تا دانشجو  ینارهامجموعه سم  ینکنند. ا  یبررس  استراتژیک  یریتاز موضوعات را در مد  یکهر    یآشنا شده و کاربردها
  ارائه شده و بتوانند به    یت تقو  یکآکادم  یهاژوهش نقد پ  ینه آنان در زم  یهاکرده و مهارت  ی را بررس  یکاستراتژ  یریتمد  یارشتهیانم  یکردهایرو
ترین موضوعات مورد توجه در ده . به منظور حفظ پویایی، ضرورت دارد که همواره اصلیبپردازند  یکاستراتژ  یریتدر حوزه مد  یننو  یهایدها

 کند مورد بررسی قرار گیرد. تشر می های نوینی که انجمن مدیریت استراتژیک مننشریه برتر حوزه مدیریت استراتژیک و همچنین حوزه

 سرفصل درس:

 رصد موضوعات نوین و اصلی ده نشریه برتر مدیریت استراتژیک؛ .1

 ی؛ رفتار یموضوعات استراتژ ینارسم .2

 یاستراتژ یهااستعاره .3
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 یک استراتژ یریتدر مد یفیتوص یکردرو هاییه نظرشناخت  .4

o  بر بقا یمبتن هاینظریه 

o  ینانبر عدم اطم یمبتن هاینظریه 

o  ی بر منابع انسان یمبتن هاینظریه 

o  یادگیری و   یبر دانش، نوآور یمبتن هاینظریه 

 به مثابه عمل   یاستراتژ .5

 یکوانتوم یزیرو برنامه  یاستراتژ .6

 ی آب یانوساق یاستراتژ .7

 چاالک یاستراتژ .8

 ی در مدیریت استراتژیکارابطه  یکردرو .9

 تحلیل رویکردهای استراتژی پژوهی  .10

 ملی بنگاه؛ نظریه تکا .11

 ساخت اجتماعی ارزش؛  .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Cummings, S., & Wilson, D. (Eds). (2002). Images of Strategy. Oxford: Blackwell. 
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Review Press. 

3. Johnson, G., Langley, A., Melin, L., & Whittington, R. (2007). Strategy as Practice: 

Research Directions and Resources. Cambridge University Press. 
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Information Age Publishing, Inc. 
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Publishing, Inc. 
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Age Publishing, Inc. 
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 380کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و 

 : ینام درس به فارس

 با رویکرد انتقادی مدیریت استراتژیک

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Management with an Critical Approach 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

مکاتب و رویکردهای :  زاینش یپ

 (2مدیریت استراتژیک )

 ندارد :  ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یک را فهم کرده باشد.استراتژ یریتدر مد یانتقاد یکردرو .1

 ی را شناخته باشد.استراتژ فراینددر حوزه  یکاستراتژ یریتمد یها پارداوکس .2

 ی را شناخته باشد. استراتژ یدر حوزه محتوا یکاستراتژ یریتمد یها پارادوکس .3

 ی را شناخته باشد. استراتژ (نهیزم) در حوزه بستر یکاستراتژ یریتمد یها پارادوکس .4

 ی را شناخته باشد. گذارانداز و هدف در حوزه چشم یکاستراتژ یریتمد یها ارادوکسپ .5

 ی را کسب کرده باشد.ها در حوزه استراتژاز پاردوکس یکمتناظر هر  یکردهایرو توانمندی الزم جهت تحلیل .6

 را کسب کرده باشد. متناسب با هر سازمان در عمل یکردرو توانمندی الزم جهت بکارگیری .7

 شرح درس:

حوزه و هم  ینمتخصصان ا یهم از سو ی انتقادات  ی،رشته دانشگاه یکعمل و به عنوان  یداندر م یکاستراتژ یریتمتناسب با رشد و توسعه مد
  ،یگذارهدف ینو همچن یمحتوا و بستر استراتژ ،فراینداساس در حوزه  ینوارد شده است. بر هم یکاستراتژ یریتبه مد یرونیناظران ب یسو از

شده در   یاناز تناقضات ب  یکدانشجو بتواند هر    رودیدرس انتظار م  ینشده است. در ا یمتخصصان نقد و بررس  یشده و از سو  یجادا  یتناقضات
را    یگذارهدف  ینو همچن  سازمان  المللی،ین صنعت، ب  یطمح  ی،سطوح استراتژ  یک،استراتژ  ییرتغ  ی،استراتژ  یریگشکل  یک، حوزه تفکر استراتژ

 . ارائه دهد  یو متناسب با مسائل سازمان ییتناقضات را شناسا یناز ا یکمتناسب با هر  یکردهایفهم کرده و رو

 سرفصل درس:

 یک استراتژ یریتمد یهااز حوزه یک ها متناسب با هر و پارادوکس یکردهاو شناخت رو یکاستراتژ یریتدر مد یانتقاد یکردهایروی بررس .1

 یک در تفکر استراتژ یتدر برابر خالق طقمن( تناقض) پاراداوکس .2

 یکدر تفکر استراتژ ییمولد و عقال یکردهایرو تحلیل .3

 ی استراتژ یریگدر برابر نوظهور در شکل  دهیشیاند پاراداوکس .4

 یاستراتژ یریگدر شکل یکاستراتژ گرایییج در برابر تدر یک استراتژ یزیربرنامه یکردرو تحلیل .5

 یک استراتژ ییرانقالب در برابر تکامل در تغ پارادوکس .6

 یکاستراتژ ییردر تغ یوستهپ ینیگسسته و بازآفر ینیبازآفر یکردرو تحلیل .7

 وکار کسب  یبازار در برابر منابع در سطح استراتژ پارادوکس .8

 وکارکسب یدر سطح استراتژ Inside-out ییزادر برابر درون  outside-in ییگرابرون  یکردرو تحلیل .9

 سطح شرکت ی( در استراتژییروزاینهم) ینرژیدر برابر س ییگوپاسخ پارادوکس .10
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در   integrated organization  یقیدر برابر سازمان تلف  portfolio organization  "یپرتفو"  سازمان به مثابه  یکردرو  تحلیل .11
 شرکت  یسطح استراتژ

 (صنعتشبکه ) یدر سطح استراتژ یرقابت در برابر همکار پارادوکس .12

 شبکه   یدر سطح استراتژ embedدر برابر سازمان موجود در شبکه   شبکه(  ازسازمان گسسته ) یکردرو تحلیل .13

 مصالحه در برابر انتخاب در بستر صنعت پارادوکس .14

 صنعت  یصنعت در برابر رهبر یاییپو یکردرو تحلیل .15

 در بستر سازمان ینظمی بر نظم در بکنترل در برا پارادوکس .16

 در بستر سازمان  یسازمان یاییدر برابر پو یسازمان یرهبر یکردرو تحلیل .17

 الملل ین در بستر ب localizationشدن   ی شدن در برابر محل یجهان پارادوکس .18

 المللی ین در برابر تنوع ب یجهان ییهمگرا یکردرو تحلیل .19

 ی در اهداف سازمان یتدر برابر مسئول یسودآور پارادوکس .20

 ینفعانذ یکردسهامداران در برابر رو یکردرو تحلیل .21

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Rasche, A. (2008). The Paradoxical Foundation of Strategic Management. New York: 

Physica-Verlag. 

2. De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create 

Competitive Advantage. 3rd ed. Cengage Learning EMEA. 

 : یمنبع فرع

1. Godfrey, R. (2016). Strategic Management: A Critical Introduction. New York: Routledge. 
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 381کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »مدیریت استراتژیک«  هبست کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت 

 : ینام درس به فارس

 اسالمیبا رویکرد  مدیریت استراتژیک

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Management from an Islamic perspective 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد زاینش یپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 : یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 موردکاوی ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:انتهای این دوره از دانشجو انتظار میدر 

 فهم رویکرد مذهبی در مدیریت استراتژیک متعارف؛ .1

 نقد رویکرد مذهبی در مدیریت استراتژیک متعارف؛ .2

 فهم رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه اهل تسنن؛  .3

 یعه؛ فهم رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه شیعه یا نویسندگان ش .4

 نقد رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه تشیع یا نویسندگان شیعه؛  .5

 توسعه و تعمیق نظری رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه تشیع .6

 شرح درس:

شناختی آن استخراج و قوام  شناختی، و روشجامعهها، فلسفه، مبانی اقتصادی،  ، نظریهفرایندبر خالف مدیریت استراتژیک در رویکرد متعارف که  
استراتژیک هنوز به صورت پراکنده حتی در کتاب ابتدای راه خود است؛ مطالعات یافته است، رویکرد مذهبی به مدیریت  ها وجود داشته یا در 

مدیریت استراتژیک متعارف که    در اتژیکمحوری در این زمینه حداقل در سه حوزه در حال گسترش است: الف( رویکرد مذهبی به مدیریت استر
بویژه در اندیشه مسیحیت رو به گسترش است، ب( رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه اهل تسنن که به ویژه در مالزی در حال 

حال گسترش بوده و مطالعاتی رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه تشیع یا نویسندگان شیعه، که در ایران در  گسترش است؛ ج(  
رود دانشجویان بتواند اول، مفاهیم مذهبی رایج در مدیریت استراتژیک همچون  پراکنده در این زمینه وجود دارد. بنابراین، در این درس انتظار می

و نقد کند؛ دوم، مفاهیم رویکرد    هم (، معنویت در رهبری استراتژیک، جبر و اختیار محیطی و موضوعات مشابه را فمدارمانیاسازمان باور محور )
های پایدار، غلبه بر تعارض و مفاهیم اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه اهل تسنن همچون مسائل محوری مرتبط با گسترش سازمان

المی را فهم و نقد کند و  گیری استراتژیک از نگاه اسهای فرهنگی، نقش قانون اساسی و تصمیمعدالت سازمانی، تحول رهبران و افراد، چالش
ها را مورد عالوه بر فهم دقیق، آن   -نویسندگان شیعه  –سوم، با مطالعه و منابع منتشر شده در زمینه رویکرد اسالمی به مدیریت از نگاه تفکر شیعه  

های های موردی تعریف و برای سازمانها بیفزایند. در پایان هم ضرورت دارد که مطالعهنقد و ارزیابی قرار داده و بر توسعه و تعمیق نظری آن
 مختلف تحلیل شوند. 

 سرفصل درس:

 مسیر استراتژیک سازمان؛ لیتحلمفاهیم ارزش از نگاه اسالم و به کارگیری آن در  .1

 مفهوم استراتژی با رویکرد اسالمی و تحلیل آن در سطح سازمانی و سطح کالن؛ .2

 تعارف؛ شناخت انتقادات وارد شده به مفاهیم ارزش در نگاه م .3

 آشنایی با مفهوم اخالق و منشور اخالقی از نگاه اسالم؛  .4
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 با تحلیل مفهوم رقابت صحیح و حدود آن از منظر اسالمی آشنا شود؛  .5

 رویکردهای رقابت مخرب موجود در مدیریت استراتژیک متعارف را نقد کند؛ .6

 جبر و اختیار محیطی را از نظر اسالمی تحلیل کند؛ .7

 تیارگرایی محض را در مدیریت استراتژیک متعارف نقد کند؛ جبرگرایی محیطی محض و اخ .8

 معنویت گرایی در رهبری استراتژیک را تحلیل کند؛ .9

 معنویت گرایی در رهبری استراتژیک متعارف را نقد کند؛  .10

 نقش مذهب در مدیریت استراتژیک را تحلیل کند؛ .11

 غیر مذهبی فهم کند؛  یهاسازمان های مذهبی را با های مدیریت استراتژیک در سازمانتفاوت .12

 تحلیل کند؛ ( رامحور باورهای ایمان محور )مدیریت استراتژیک در سازمان  فرایند .13

 شالوده تفکر استراتژیک را در نهج البالغع شناسایی کند؛  .14

 ن آشنا شود. با منظومه لغوی و دانش مدیریت استراتژیک در قرآ .15

 سازی آن در سازمان. انتخاب چند مطالعه موردی و پیاده .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Fontaine, R., & Ahmad, K. (2013). Strategic management from an Islamic perspective: Text 

and cases / Rodrigue Fontaine, Khaliq Ahmad. Islamic finance series. Hoboken, New Jersey: 

John Wiley & Sons. 

2. Beekun, R. I. (2006). Strategic Planning and Implementation for Islamic Organizations: 

International Institute of Islamic Thought. 

 . ، نشر هورمزد، تهراناکرم )ص( امبریاز منظر پ کیاستراتژ تیریمد /(1394) ساوالنی، محمد .3

 . البالغهنهج، ناشر بنیاد )ع( از منظر نهج البالغه( یحکومت علو یاستراتژ نیدر اسالم )تدو کیاستراتژ تیریمد (.1394) ساالری، حسین .4

 :یمنابع فرع

1. Shanthi Gopalakrishnan Mohinder Dugal. (1998). STRATEGIC CHOICE VERSUS 

ENVIRONMENTAL DETERMINISM: A DEBATE REVISITED. The International 

Journal of Organizational Analysis, 6(2), 146–164. 

2. Phipps, K. A. (2012). Spirituality and Strategic Leadership: The Influence of Spiritual Beliefs 

on Strategic Decision Making. Journal of Business Ethics, 106(2), 177–189. 
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 »بازاریابی«  ه( بست 14

تا کاربردی دربر»بازاریابی« مجموعه  هبست  از سطح نظری  را  از دروس  با مفهوم  می  ای  دانشجویان  آن، آشنا ساختن  از  گیرد که هدف 
ها و ابزار بازاریابی در عمل، امکان  کارگیری تکنیکآن و ابعاد کاربردی آن است تا عالوه بر امکان کسب مهارت در به  های بازاریابی، نظریه

 تطبیق این مفهوم مدرن با مبانی معرفتی و معارف اسالمی و فرهنگ بومی ایرانی را نیز بیابند.
تا   است  آن  این بسته در پی  بهروبه  گسترههمچنین  م رشد  بازاریابی در حوزهکارگیری  از جمله در  فهوم  های مختلف صنعت و خدمات، 

ها و ابزارهای مورد استفاده در این حوزه،  سیاست، فرهنگ، هنر، اجتماع و مانند اینها را به دانشجویان معرفی نماید و جامعه را از مهارت
 مند سازد. بهره

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 بازار  لیو تحل یبازارشناس 384

 - 32 2 ی اب یبازار قاتیتحق 385

 - 32 2 و توسعه محصول یطراح 386

 - 32 2 یگذارمت یق 387

 - 32 2 ع یتوز تیریمد 388

 - 32 2 فروش  تیریمد 389

 - 32 2 ی المللنیب یابیبازار 390

 - 32 2 ی اجتماع یابیبازار 391

 - 32 2 تالیج ید یابیبازار 392

 - 32 2 ی اسیس یابیبازار 393

 - 32 2 ی ابیبازار کارگاه 394

 - 32 2 یابیبازار تیریمد یهاهینظر 395

 - 32 2 یابیبازار راهبرد 396

 - 32 2 ی تجار غاتیتبل 397

 - 32 2 برند تیریمد 398

 - 32 2 یبا رویکرد انتقاد یاب یبازار مطالعات 399

 - 32 2 یاسالم کردیبا رو  یابیبازار تیریمد 400

 - 32 2 ی ابیبازار نیمسائل نو ناریسم 401

 - 32 1 ی ابیدر بازار مطالعه 402

 - 32 1 ی ابیدر بازار پژوهش 403

  640 38 جمع 
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 384کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بازارشناسی و تحلیل بازار 

 : یسینام درس به انگل

Market Survey and Market Analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 پروژه  ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 بازار و ...  ی سنج بازار: انواع و ارکان بازار، امکان لیو تحل هیتجز میبا مفاه ییآشنا .1

 آن یهاک یبازار و تکن لیو تحل هیتجز یهامدل  شناخت .2

 یاسالم یو بازار کشورها  رانیبر بازار ا دیمختلف با تأک یبازارها لیو تحل هاک ی تکن یریکارگبه ،یدر بازارشناس انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

  یانبازار به دانشجو یلتحل و  یه. تجزآیدیبه شمار م یاتیح  فرایند یک ید،محصول جد یک یمعرف یاوکار کسب   یکام شروع در هنگ یزیربرنامه

  یابی بازار  یزیربرنامه  یشترب  یاثربخش   یوکار را برا( کسبfeasibility study)  یسنج امکان  مطالعه   یک  توانندیکه چگونه م  دهدینشان م
  یین آن را تب   یاجرا  یبرا  یضرور  یازهایآشنا نموده و ن  فرایند  ینا  ی را با اجرا  یانگام الزم است تا دانشجوبهگام   یکردرو   یکاجرا درآورند.    هب

در  جملهاز یواقع هاییتو در موقع یصورت کاربردبه یسنج امکان مطالعه یک یسازو آماده  ینمورداستفاده در تدو  یو ابزارها هایک . تکنیدنما
تول بخش غ  ید،مراحل  و  دانشجو  یدبا  یرانتفاعیخدمات،  ا  یان انجام شود.  آخر  یندر  با  تحل  هیتجز  هاییک تکن  یندرس  پ  یلو  در   بینییشو 

  ی سنج امکان  ینتدو   ی. شناخت ارکان بازار و الگوهاشوندیآن آشنا م  یلو تحل  یهمرتبط با بازار )ازجمله انتخاب محل عرضه( و تجز  هایینه زم
 یان است که دانشجو  یموضوعات  یگراز د  یهدف صادرات  یبازارها  یلو تحل   یهو تجز  یفروشکننده، خرده و انتخاب مصرف  یحترج   هاییک بازار، تکن

 . گیرندیفرا م با تأکید بر بازار ایران درس یندر ا آنها را

 سرفصل درس: 

 روز یازهایانواع بازار متناسب با ن .1

 ی جلب مشتر  فرایند یبنگاه در بازار؛ بررس تینقش و موقع(: 1آنها )ارکان بازار و شناخت  .2

 ی طیو عوامل مح  طیشناخت رقبا؛ شناخت مح (: 2بازار و شناخت آنها ) ارکان .3

 اسالم  دگاهیآن از د یهایژگیو و  بازار .4

 آن  ینتدو  یبازار و الگوها  یسنج امکان مطالعه .5

 ( retail location analysis) یفروشخرده  یابیجا یلو تحل یهتجز یکاربرد هایمدل .6

 سهم بازار  یلو تحل یهتجز هایتکنیک  .7

 کننده انتخاب مصرف یلو تحل هیتجزو  یحترج هایتکنیک  .8

 بینی یشو پ وتحلیلیهتجز یکاربردها ی؛فروشاطالعات و خرده فناوری .9

ها در  دولت  ی بازرگان  هاییاستسازمان، س  یراهبردهاو    های)استراتژ  المللی ینب  یورود به بازارها  یهاو روش  یهدف صادرات  بازارهای .10
 ...(  مقابل واردات و صادرات
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Kuada, J. (2008). International Market Analysis: Theories And Methods. London: Adonis 

& Abbey. 

 . تهران: انتشارات فرهنگ سبز.بازارشناسی(. 1391بزرگ زاده، علیرضا و قدردان، حمید ) .2

3. Investment Rea Wyoming Business Council. (2013). Market Analysis & Feasibility Study. 

BiblioGov Pub. 

 . یزد: دانشگاه آزاد اسالمی. بر مبانی بازاریابی اسالمی جستاری(. 1396حاتمی نسب، سید حسن و ابوالحسنی، فاطمه ) .4

 : یمنابع فرع 

1. Stevens, R. E., Sherwood, P. K., & Dunn, P. (1993). Market Analysis: Assessing Your 

Business Opportunities. The Haworth Press, Inc. 

2. Wrigley, N. (Ed). (2015). Store Choice, Store Location and Market Analysis. New York: 

Routledge. 

3. Leeflang, P. S., Wieringa, J. E., Bijmolt, T. H., & Pauwels, K. H. (Eds.). (2017). Advanced 

Methods for Modeling Markets. Springer International Publishing. 

4. ( مارین  استراتژیک  بازارشناسی(.  1390مارینوف،  تحلیل  اسالمی  و  کشورهای  حاجیبازار  بهمن  ترجمه  و  .  گوشکی،  شمسی  سجاد  پور، 
 . السالم()علیهصادق سیدمهدی محمدی. تهران: دانشگاه امام 

  



592 

 385کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 تحقیقات بازاریابی 

 : یسینام درس به انگل

Marketing Research 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آن  فرایندو  ی ابیبازار قات یتحق یاصل میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا .1

 ی قاتیتحق سؤاالتبه   یابیمسائل بازار لیتبد ییتوانا .2

 اطالعات یگردآور یمختلف برا یو ابزارها ی ابیو شناخت منابع مختلف اطالعات بازار یآگاه .3

 (افزاری و نرم  یمفهوم  ی)ابزارها ی ابیبازار قات یمرتبط با تحق یهامهارت یر یادگی .4

 یابیبازار  قاتیتحق نهیدر زم یقات یپروژه تحق یجهت طراح انیدانشجو یتوانمندساز .5

 شرح درس: 

نسبت به موضوعات و مسائل    یاز اطالعات و شناخت کاف  یبرخوردار  یازمند ن  یابی، بازار  یریتو رکن مد  یفه وظ  ینترعنوان مهمبه  گیرییمتصم
  حلمرا  همهشکل گرفته و در    یابی بازار یقاتموضوع تحق  یابی در علم بازار  یلدل  ینز است. به همرو جامع و به  یح،اطالعات صح   یازمندو ن یابیبازار

  یان . دانشجوشودیشروع م یابیبازار یقات معموالً با تحق یزن یابی بازار یریتمد فرایندگام  ین است. اول یتکاربرد داشته و حائز اهم یابیبازار فرایند
که سازمان با آن    یابیخاص بازار  یتوضع  یک  درباره  یاطالعات  هایداده   مندو گزارش نظام  یلو تحل  یهتجز  آوری،جمع   ی،درس با طراح  یندر ا

اطالعات    یریتفراتر با عنوان مد  ی موضوع  رمجموعهیزدرس در    ین. اگیرندیمربوطه را فرا م   هایو ابزارها و مهارت  شوند یآشنا م  روبرو است،
.  شودیشامل م  یزن  را  یابیبازار  یط( و شناخت مح CRM)  یانارتباط با مشتر  یریتمد  یابی،بازار  یقاتقابل طرح است که عالوه بر تحق  یزن  یابیبازار

  ی استفاده خواهند کرد. اجرا  یزو ...( ن  SPSSمرتبط مانند    افزارهایآن )نرم  یو ابزارها  یقروش تحق  یمدرس از مفاه  یندر ا  یاندانشجو  ینهمچن
 آید. یبه شمار م یدمف یآموزش یدرس از ابزارها یندر ا یانبهتر دانشجو یادگیریبه منظور   یشیمحدود و آزما یابی بازار یقاتتحق یک

 سرفصل درس: 

 نآ یگاهو نقش و جا یابی بازار  یقاتتحق یهاول یممفاه .1

 یابی ( در بازارISاطالعات ) هاینظام .2

 ی و مجاز یجیتالد هاییطدر مح  یابی بازار یقات و تحق یابی بازار محیط .3

 یابی بازار یقاتتحق فرایند .4

 یابی بازار یقاتدر تحق یفیک یقاتتحق راهبرد .5

 یابی بازار  یقاتدر تحق یکمّ یقاتتحق راهبرد .6

 یابی بازار یقات( در تحقیخته)آم یبیترک یقاتتحق راهبرد .7

 یابی بازار یقات)دانش موجود( در تحق یهثانو یهامند داده نظام  یلتحل راهبردهای .8

 ط مرتب افزارهایابزارها و نرم نیترمهم .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Malhotra, N. K. (2018). Marketing Research: An Applied Orientation (7th ed.). Pearson. 

2. Hair, J. F., Celsi, M. W., Ortinau, D. J., & Bush, R. P. (2012). Essentials of Marketing 

Research. (3rd ed.). McGraw-Hill. 

3. Sheth, J. N. & Malhotra, N. (Eds). (2011). Wiley International Encyclopedia of Marketing: 

Volume 2: Marketing Research. Wiley-Blackwell. 

  1375کتاب اصلی در سال  )  .تهران: سمت .  (یکاربرد  ی)نگرش  یابیبازار  یقاتتحق  (.1396، عبدالحمید، و روستا، احمد )یمیابراهداور،  ونوس،   .4
 . (منتشر شده است

 : یمنابع فرع 

1. Feinberg, F. M., Kinnear, T., & Taylor, J. R. (2013). Modern Marketing Research: Concepts, 

Methods, and Cases (2nd ed.). Cengage Learning. 

2. Wilson, A. M. (2006). Marketing Research: An Integrated Approach (2nd ed.). Harlow, 

England: Prentice Hall/Financial Times. 

مشهد:    یعی دارانی.رف  یمحمدرضا کهنسال و هاد  ترجمه  .یابیبازار یقاتدر تحق  یکمّی  الگوها(.  1388د )یچاررو پاپ،    ز،هن  یلیپف  ،فرانسس .3
 ی مشهد.دانشگاه فردوس

 . مهربان نشر تهران: مؤسسه کتاب. سرپرست یمهد ی و اسدالله ینام ترجمه. یابی بازار یقات جامع تحق اصول(. 1395هاگ، پائول ) .4
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 386کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 طراحی و توسعه محصول 

 : یسینام درس به انگل

Product Designing and Development 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 و توسعه محصول( تیریمد ، یمحصول )طراح تیریمد یاصل میبا مفاه ییآشنا .1

 د یمرتبط با توسعه محصول جد یابیبازار قاتتحقی و  هاچارچوب  ،های استراتژ شناخت .2

 محصول تیریمرتبط با مد یهامهارت یریکارگدر به انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

  یابی بازار  ختهیآمدارد که   یاررا در اخت  یابزارها و عوامل یان،مشتر  یتسازمان خود و کسب رضا یابیبه اهداف بازار یابیدست یبرا یابیبازار یرهر مد
(Marketing Mixدارند. م نام  در    ینترگفت مهم  توان ی(  به مشتر  ی محصول  یابی، بازار  ختهیآمابزار  که  م  یاناست  امشودیعرضه    روزه . 

.  شناسندیم «کندیم یافتدر یکه مشتر یبلکه آن را با عنوان »ارزش کنندینم یفخدمت مشخص تعر یک یاو  یزیکیف یمحصول را تنها کاال
  یتنها به طراح  یابیبازار  یرمد   یک. در واقع کار  کندیآشنا م  یابیمحصول مطابق با اصول بازار  یک  یطراح  یرا با چگونگ  یاندرس دانشجو  ینا

نوع    ینآموخته شود. ا  ید است که با  یمیمفاه  یگرآن از د  توسعه  ینمحصول و همچن  یریتبلکه مد  شودیمحصول ختم نم  یک به دو  درس 
  یک کرده و گاه خود به عنوان    یاریرشد بس  یکخدمات در متون آکادم  یابی بازار  ی، تحوالت جهان   یلله د. بپردازدیمحصول: کاال و خدمات م

 تواندیخود دارد، م  رمجموعهیزکه در    یدیجد   یو توسعه کاالها  یموضوع طراح   یلبه دل   یندرس همچن  ین. اشودمی مطرح    یزدرس مستقل ن
  یزدرس ن  ینرا در ا  یدموضوعات جد  گونهینا  توانند یم  یان برقرار کند و دانشجو  ی و نوآور  یتهمچون خالق  ی با دروس و موضوعات  یکیارتباط نزد

  ، یبندبستهمانند    یموضوعات شوند؛    یسمستقالً تدر  توانند یکه هر کدام م  گیردیرا در بر م  یمحصول موضوعات متنوع  ختهیآم  یندنبال کنند. همچن
در بازار    ی متعدد و واقع  یهایدرس با موردکاو   ن یدر ا  انیمحصوالت. دانشجو  یگذارنامعمر محصول و    یضمانت محصوالت، منحن  ت،یفیک
 . شوندیمواجه و آشنا م رانیا

 سرفصل درس: 

 . اشخاص ...( دهیمفهوم محصول )کاال. خدمات. ا .1

 اسالم دگاهی( محصول از دییو محتوا ی)شکل یهایژگیو  .2

 مرتبط هیاول میمحصول و مفاه تیریبا مد ییآشنا .3

 د یمحصوالت جد یبرا یراهبرد یزری محصول و برنامه یطراح .4

o توسعه محصول یراهبرد  یهامؤلفه 

o توسعه محصول فرایند 

 و توسعه محصول ینوآور .5

o ان یکشف و حلّ مشکالت مشتر 

o  محصول  اتیخصوص لیوتحلهیتجر یو روشها کردهایرو 

 ( Product Range Analysisمحصول ) فیط لیو تحل هیتجز .6
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 محصول تیفیو ک بندی بسته .7

 آن  یابیگاهیجامحصول و  برند .8

o برند تیبُعد ناملموس و هو یطراح 

o و ملموس برند  یبُعد بصر یطراح 

 عمر محصول چرخه .9

 تال یج یمحصوالت د تیریمد .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Crawford, M., & Di Benedetto, A. (2014). New Products Management (11th ed.). McGraw-

Hill. 

2. Trott, P. (2017). Innovation Management and New Product Development (6th ed.). Pearson. 

3. Sheth, J. N. & Malhotra, N. (Eds). (2011). Wiley International Encyclopedia of Marketing: 

Volume 5: Product Innovation and Management. Wiley-Blackwell. 

.  یگرانو د  ی. ترجمه محمدرضا آراستفناورانه، بازار و سازمان   ییراتتغ  سازییکپارچه :  ینوآور  یریتمد(. 1394. آر. )یجوزف، و بسنت، ج  ید،ت .4
 ا. ج. تهران: رس 2

 .یصنعت یریتمد سازمان  تهران:یق. اصغر توفیعل  ترجمه .و توسعه محصول طراحی  (.1391) یوناست، ینگراپ، و کارلیش، اولر .5

 : یمنابع فرع 

1. Kahn, K. B. (2012). The PDMA Handbook of New Product Development (3rd ed.). Wiley. 

2. Cooper, R. (2017). Winning at New Products: Creating Value Through Innovation (5th ed.). 

Basic Books. 

3. Layon, K. (2014). Digital Product Management: Design Websites and Mobile Apps that 

Exceed Expectations. Pearson. 

 .یصنعت یریتمد سازمانتهران: . تا عمل یدهاز ا یدتوسعه محصول جد یکاستراتژ یریتمد(. 1390انصاری، منوچهر، و ممقانی، علیرضا ) .4
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 387کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری قیمت

 : یسینام درس به انگل

Pricing 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آن یاستراتژ یابیاجرا و ارز ،یو طراح ،یگذارمتیق یو مبان  میبا مفاه ییآشنا .1

 و خدمات یدیتول ع یدر صنا گذاری متیق دیجد یو درک روندها شناخت .2

 آن  سازی هیشب یو ابزارها گذاری متیق یو مفهوم  یکمّ لیو تحل هیدر تجز یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

  یابی بازار  ختهیآمدارد که    یاررا در اخت  ی ابزارها و عوامل  یان،مشتر  یتسازمان خود و کسب رضا  یابی به اهداف بازار  یابیدست  یبرا  یابی بازار  یرهر مد
(Marketing Mixنام قشودیم  یده(  ق  یمت.  اجزا  یکی  گذارییمتو  کسب   یابیبازار  ختهیآم  یاز  هر  در  تولاست.  موفق،  و    کاال  یدوکار 

  یر که با سا  هاییشرکت  یندرو و برداشت است. بنابرا  مثابه مؤثر به    گذارییمترا دارد و ق  ی مؤثر، حُکمِ بذرافشان  یعو توز  یشبردیپ  هاییت فعال
 هایاز روش  تفادهمنافع فروش و با اس  یقارزش را از طر  یناز ا  یبخش  یدبا  کنندیم  ینیآفرارزش   یانمشتر  یخود برا  یابیبازار  ختهیآم  هاییت فعال

  باشند  قادر هاتا آن  دهدی را آموزش م گذارییمت مختلف ق یکردهایرو  یاندرس به دانشجو ینبه سازمان خود بازگردانند. ا یح،صح  گذارییمت ق
 معموالً  یمتکنند. موضوع ق  گذارییمت ق  یدرستعوامل مرتبط، محصوالت آن شرکت را به  یرشرکت و سا  یککالن    هایاستراتژی   با  متناسب

حسّاس  یانمشتر  یبرا ا  یادیز  یتاز  و  است  اهم  ینبرخوردار  بازار  ین ا  یتنکته،  دروس  در مجموعه  را  م  یابیدرس   ین. همچنکندیدوچندان 
از  یمتق  ییرتغ یو راهبردها  یمتق  یلتعد  یسبد کاال، راهبردها گذارییمتق  یراهبردها  ید،جد  یکاال گذارییمت ق  یمانند راهبردها یموضوعات

  یز اقتصاد خرد ن  ینو همچن  یابیینه و مباحث هز  یحسابدار  یم. استفاده از مفاهشودیدرس آموزش داده م  یناست که در ا  یموضوعات  مترینمه
مختلف    یهانمونه  یو معرف  یموردکاو   قیدرس ازطر  نیالزم است مطالب ا  د.درس دارن  ینمرتبط با ا  یممفاه  یادگیریدر    ایکننده ییننقش تع

 آموزش داده شود. انیبه دانشجو رانیمحصوالت در بازار ا یگذارمت یاز ق

 درس: سرفصل 

 و عوامل مؤثر بر آن  گذارییمت ق یممفاه .1

 (یو اخالق یفقه کردیاسالم )رو  دگاهیاز د یگذارمتیق یمبان .2

 گذارییمت ق  هایاستراتژی  .3

 یدمحصوالت جد گذاریقیمت  .4

o بازار  یهامتفاوت و متناسب با بخش یگذارمت یق یهاک ی تاکت 
o مت یق  تیسنجش حساس یهاروش 

 سبد محصول گذاریقیمت  .5

 یمت ق  ییرو تغ یلتعد هایاستراتژی  .6

 ( در بازارPricing Simulation) گذارییمت ق سازیشبیه  .7
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 گذاری یمتق روانشناسی .8

o مت یدرک ق یانتظارات برا تیریشناخت و مد 
o ی گذارمتیها در قتعارض  تیریمد 

 یا پو گذاریقیمت  .9

 اسالم  دگاهیاز د یگذارمتیمسائل و موضوعات ق یبررس .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓  

  

 : یمنابع اصل

1. Nagle, T. T., Hogan, J., & Zale, J. (2013). The Strategy and Tactics of Pricing: New 

International Edition (5th ed.). Routledge. 

2. Özer, Ö., & Phillips, R. (Eds.). (2012). The Oxford Handbook of Pricing Management. 

Oxford University Press. 

3. Hinterhuber, A., & Liozu, S. (Eds.). (2017). Innovation in Pricing: Contemporary Theories 

and Best Practices (2nd ed.). New York: Routledge. 

 . تهران: کتاب مهربان. بازاریابی اسالمی(. 1395رضایی زاده، محمود و محمدعلی تجریشی، ایمان ) .4

 : یمنابع فرع 

یته. )کتاب اصلی در سال س:  تهرانی.  و مهسا منش  یخادم  یمهد  ترجمه  .یگذاریمتق   یاستراتژ(.  1395هولدن، رید، و برتون، مارک ) .1
 منتشر شده است(.  1391

2. Vohra, R. V., & Krishnamurthi, L. (2012). Principles of Pricing: An Analytical Approach. 

New York: Cambridge University Press. 

3. Bouter, E. J. (2013). Pricing: the Third Business Skill: Principles of Price Management. 

FirstPrice BV. 
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 388کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت توزیع 

 : یسینام درس به انگل

Distribution Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی فروش  و عمده یفروش آن مانند خرده رمجموعهیو موضوعات ز ع یتوز یدیکل میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا .1

 ی مجاز یو فضا تالیج یدر عصر د ع یتوز دیبا موضوعات جد ییآشنا .2

 ع یتوز یهاکانال  تیریدر مد  یرگی میتصم یاتیعمل یهاجنبهدر رابطه با  انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

بازار  یابیدست  یبرا  یابیبازار  یرهر مد اهداف  و کسب رضا  یابیبه  و عوامل  یان،مشتر  یتخود  اخت  یابزارها  در  که    یاررا    یابی بازار  ختهیآمدارد 

(Marketing Mixنام   رهیزنج   کنندهلیتکم  یع،است. توز  یریپذو دسترس   یعتوز  یابی،بازار  ختهیآم  یاصل  یاز ابزارها  یکی.  شوندیم  یده( 
درس با  یندر ا یان. دانشجویردعرضه شود و در دسترس او قرار گ یبه مشتر  یدشد با یدو تول یطراح ینکهاست و هر محصول پس از ا یابیبازار

  خاب محصوالت )کاالها و خدمات( را انت  یع توز   وهیش  ینهر سازمان )شرکت(، بهتر  یآشنا شده و قادر خواهند بود برا  یع توز  هایی انواع استراتژ
محصول   برای را خرد و عمده کنندگانعرضه شبکهعرضه و  رهیزنج  یکتا بتوانند  کندیکمک م  یاندرس به دانشجو ینا تر،یاه کلکنند. در نگ

  ارائه ارائه شده و ضمن    یادن  هایاز دانشگاه  یاریدر بس  یابیشبکه بازار  یریتبا عنوان مد  یندرس همچن  ینکنند. ا  یریتو مد  یجادمدنظر خود ا
با    توانیم یناشاره دارد. بنابرا یزن فروشیعمده یاو  فروشیخرده  یک یریتمد یو موضوعات متنوع مرتبط با آن، به چگونگ یع شبکه توز  یممفاه

  یر درگ  یاتیکه به صورت عمل  یافراد  یاتاقدام کرد. استفاده از تجرب  یزن  یعیتوز  هایشرکت  یریتو مد  یسدرس به تأس  ینا  یممفاه  یادگیری
و مرور    یموردکاو   قیدرس را ازطر  نیمطالب ا  انیدانشجو  د.درس کن  ینا  یادگیریبه درک و    یانیکمک شا  تواندیمحصوالت هستند م  یع توز

 فرا خواهند گرفت.  رانیدر بازار ا یو واقع  یتجرب یهانمونه

 سرفصل درس: 

 یعتوز یهاول یمو مفاه یمبان .1

 یع توز هایو کانال یع توز هایاستراتژی  .2

 یع شبکه توز مدیریت .3

 ( B2B  ،B2C) کنندگانانواع مصرفبر  یمبتن یع توز مدیریت .4

 یکو لجست ینتأم یرهزنج  مدیریت .5

 فروشیخرده  مدیریت .6

 فروشیعمده مدیریت .7

 (Cyber mediary)  یمجاز یو فضا یجیتالدر عصر د یع توز یدجد مفاهیم .8

 اسالم  دگاهی( از دکیو الکترون یکیزیو موضوعات آن )ف ع یتوز .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓  

   

 : یمنابع اصل

1. Havalder, K. K., & Cavale, V. M. (2011). Sales and Distribution Management: Text and 

Cases (2nd ed.). Tata McGraw-Hill Education. 

2. Palmatier, R., Stern, L., & El-Ansary, A. (2015). Marketing Channel Strategy (8th ed.). 

Pearson. 

محسن روحانی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ترجمه  .  تجارت الکترونیک اسالمی با رویکرد کاربردی(.  1391معصوم باهلل، محمد ) .3
 . السالم()علیه

 : یمنابع فرع 

1. Rosenbloom, B. (2013). Marketing Channels: A Management View (8th ed.). South-Western 

Cengage Learning. 

2. Berman, B. R., & Evans, J. R. (2013). Retail Management: A Strategic Approach (12th ed.). 

Pearson. 

فروشی های سنتی خرده های نوین، شیوه : چگونه فناورییفروشخرده   یایانقالب در دن(.  1396نیمایر، استفان، آزوچی، آندره، و کاتنا، مارکو ) .3
 . مبلّغان. تهران: یاننور یدمج  ترجمهدهند؟. را تغییر می

مارت  وال   یرثأرا دگرگون ساخت: ت  یکاچگونه اقتصاد آمر  ینکهو ا  یاشرکت دن  ینمارت: روش کار قدرتمندترداستان وال(.  1391چارلز )  ،یشمنف .4
 منتشر شده است(.  1386. تهران: مبلّغان. )کتاب اصلی در سال  یان نور یدترجمه مج . جهان بر اقتصاد
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 389کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت فروش 

 : یسینام درس به انگل

Sales Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 فروش  تیریمد یاصل میمفاه یر یادگی .1

 فروش یروهاین تیریفروش و مد تیریدر مد انیدانشجو یتوانمندساز .2

 مرتبط با آن  یهالیتحلو  هیتجز یریادگیفروش و  ینبی شیپ یبا ابزارها ییآشنا .3

 شرح درس: 

  یابی بازار  ختهیآمدارد که    یاررا در اخت  ی ابزارها و عوامل  یان،مشتر  یتسازمان خود و کسب رضا  یابی به اهداف بازار  یابیدست  ی برا  یابی بازار  یرهر مد
(Marketing Mixنام )یشبردپ  ختهیآم.  شودیم  یده  (Promotion  )را در    یاست که خود موضوعات مهم  یابیبازار  ختهیآم  یاز اجزا  یکی

  ین از موضوعات مهم مطرح شده در ا  یکی.  شودی( شناخته مIMC)  یابیبازار  یکپارچهبا عنوان ارتباطات    یشترابزار امروزه ب  ین. ایردگیبر م
( Sales Promotionفروش )  هایی( و چاشنPersonal Selling)  یشخص   یفروش است که خود به دو بخش فروشندگ  یریتمد  یخته،آم

بالقوه به   یاناز جمله مشتر یاناست که در آن فروشندگان در تعامل با مشتر یابی ارتباطات بازار یِفرد یبازو  یشخص  وشندگی. فرشودیم یمتقس
 یافروش کاال    یا  یدخر  ترغیب  هاهستند که هدف از آن   یمدتکوتاه   هایفروش، محرّک  هایی. چاشنکنندیرابطه و فروش مبادرت م  یبرقرار

فروشندگان را   هاییت مرتبط با آنها، قادر خواهند بود تا فعال  هایفوق و مهارت  یممفاه  یادگیریدرس ضمن    ینا   در  یانخدمات است. دانشجو
 یریتمرتبط با مد  مفاهیم  و   هامهارت  ین(. همچنشودیم فروش گفته    یروهاین  یریتمد  یت، فعال  ین)به ا  و کنترل کنند  ریزیبرنامه  یل،و تحل  یهتجز

 ی درس را مبتن  نیا  ان،یدانشجو   .درس است  یناز موضوعات ا  یزآن ن  ریزیفروش و برنامه  بینییش همچون پ  زارهاییو اب  یصورت کلفروش به
 . رند یگیفرا م رانیدر بازار ا یتجرب یهانمونه یو با بررس  یبر موردکاو 

 سرفصل درس: 

 انداز فروشچشم  .1

o ی اب یتوسعه نقش فروش در بازار 

o فروش  یهای استراتژ 

 فروش  طیمح  .2

o یکننده تجارمصرف  دیخر رفتار (B2Cو سازمان ) ی (B2B ) 

o بیو ترغ یابیی از فروش: مشتر شیپ انیبا مشتر ارتباط 

o اسالم( دگاهیآن )با اشاره به د تیریفروش و مد یدیکل میمفاه 

o و مقررات مرتبط با فروش  نیقوان 
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 فروش یهاک ی تکن .3

o اسالم( دگاهیفروشندگان )با اشاره به د یهاتیو مسؤول فیوظا 

o  اسالم( دگاهیفروشندگان موفق )با اشاره به د یتیشخص یهایژگیو 

o یارابطه فروش (Relationship Selling) 

o یمستق فروش( مDirect Marketing) 

o فروش مذاکرات 

 فروش تیریمد  .4

o فروش یرو یو استخدام ن نشیگز 

o فروش  یرو یو آموزش ن زشیانگ 

o و جبران خدمات یسازمانده 

o اسالم( دگاهیروابط بلندمدت )با اشاره به د ان؛یامور مشتر تیریمد 

 کنترل فروش   .5

o فروش یبندو بودجه ینیبش یپ 

o فروش  یروهاین یابیارز 

o ها ّبه اعتراض یی بعد از فروش: پاسخگو انیبا مشتر ارتباط 

o و ...(  یتالیج یفروش )فروش د تیریدر مد دیجد یروندها 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Tanner, J. F., Honeycutt, E. D., & Erffmeyer, R. C. (2014). Sales Management: Shaping 

Future Sales Leaders (2nd ed.). Wessex, Inc. 

2. Jobber, D., & Lancaster, G. (2015). Selling and Sales Management (10th ed.). Pearson. 

 .تهران: سمت . فروش یریتمد(. 1396مهرانی )هرمز ابراهیمی، عبدالحمید و  .3

 یزد: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. . جستاری بر مبانی بازاریابی اسالمی(. 1396) ابوالحسنیفاطمه حاتمی نسب، سید حسن و  .4

 :یمنبع فرع 

1. Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2016). Sales Force Management: Leadership, 

Innovation, Technology (12th ed.). New York: Routledge. 
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 390کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 المللی بازاریابی بین

 : یسینام درس به انگل

International Marketing 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ها(راهبردها و فرصت کردها،ی)رو  یالمللنیب ی ابیبازار یو موضوعات اصل میبا مفاه ییآشنا .1

 (هاختهیبازار و آم قات یتحق ، یشناسطی)مح  یابیبازار فرایندابعاد  شناخت .2

 کشور یو محصوالت صادرات یمقصد صادرات یبازار کشورها لیدر شناخت و تحل انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

  ی عبارتو به  ی، جهان   یاسدر مق  یابیبازار  هاییک راهبردها و تکن  یم،مفاه  یریکارگ( عبارت از بهGM)   یجهان   یابیبازار  یا(  IM) المللیینب  یابیبازار
باارزش   محصوالتی ارائهاست تا بتوان با  المللیینب و  یامنطقه  یرقبا در بازارها یربا سا یسهسازمان /کشور در مقا یک یتجار هاییت شناخت مز

 یهاامروز و فرصت  یجهان  یابیو ضرورت بازار  یتپس از درک اهم   یاندرس دانشجو  ینآنها را کسب نمود. در ا  یوفادار  ی،جهان  یانبه مشتر
 راهبردهای  ی،و در گام بعد  شوندیآشنا م  یجهان  یابی بازار  ی و قانون  ی فرهنگ  ی،اقتصاد  یاسی،س  هاییطعرصه، با مح   ینکشورها در ا  یرو شِ یپ

به بازارها  یدیکل  یممفاه  یریکارگو به  یق. تطبیرندگی( را فرا م STP)  یابییتو موقع  یریگهدف  ی،بندبر بخش  یمبتن  یجهان  یکالن ورود 
  ارهای باز  توانندیآن م  یریبا فراگ  یاندرس است که دانشجو  ینا  یانیگام پا  ی، جهان  ی( در سطح بازارها4P/4Cمحصوالت )  یابیبازار  ختهیآم

  ن یدر ا  یارائه مطالعات مورد  . یندنما  یلو تحل  ی هدف را بررس  یو روند صادرات به کشورها  یی را شناسا  یرانی محصوالت ا  یمقصد برا  یصادرات
 .شودیانجام م یاسالم یو کشورها هیهمسا یبر بازار کشورها دیدرس با تأک

 سرفصل درس: 

 ( یجهان  یابیکالن بازار یو ضرورت، راهبردها یت)اهم یجهان  یابیبر بازار یامقدمه .1

 (یو اسالم هیهمسا یبر بازار کشورها دی)با تأک ی جهان یابی بازار محیط .2

o  یجهان یدر بازارها یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد هاییطمح 

o  یحی تجارت ترج هاینامهو موافقت ایمنطقه یبازارها هاییژگیو 

o  ی جهان  یابیدر بازار یو نظارت   یقانون یاسی،س هاییطاثر مح 

 ی جهان یبه بازارها ورود .3

o بازار   یقاتو تحق یابی اطالعات بازار هاینظام 

o یجهان  یابیدر بازار سازییگاههدف و جا یبازارها، انتخاب بازارها بندیبخش 

o  یابی واردات، صادرات و منبع 

o ی جهان یورود به بازارها یراهبردها 

 (یو اسالم هیهمسا یبر بازار کشورها دی)با تأک ی جهان یابیبازار ختهیآم .4

o ی جهان  یبه بازارها  یعرضه محصوالت و نام و نشان تجار 

o ی جهان یمحصوالت در بازارها گذارییمت ق 

o ی جهان یدر بازارها یزیکیف یع و توز یع توز هایکانال 



603 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Keegan, W. & Green, M. (2017). Global Marketing (9th ed.). Pearson. 

2. Cateora, P., Gilly, M., & Graham, J. (2016). International Marketing (17th ed). McGraw-Hill. 

3. Sheth, J. N. & Malhotra, N. (Eds). (2011). Wiley International Encyclopedia of Marketing: 

Volume 6: International Marketing. Wiley-Blackwell. 

بهمن حاجی پور و همکاران. تهران: دانشگاه امام   ترجمه .شناسی و تحلیل استراتژیک بازار کشورهای اسالمیبازار(.  1390مارینوف، مارین ) .4
 . السالم()علیهصادق 

 : یمنابع فرع 

. مترجم: احمد روستا و علی صالحی. تهران:  برندسازی و بازاریابی اسالمی )ساختن کسب و کار اسالمی جهانی((. 1391تمپورال، پائول ) .1
 چاپ و نشر بازرگانی. 

2. Nestorović, Č. (2016). Islamic Marketing: Understanding the Socio-Economic, Cultural, 

and Politico-Legal Environment, Springer. 

3. Burgess, c. & Bothma, s. (2011). International Marketing (2nd ed.). Oxford University Press. 

4. Mathur, U. C. (2008). International Marketing Management: Text and Cases. Sage. 
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 391کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بازاریابی اجتماعی

 : یسینام درس به انگل

Social Marketing 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 درس:اهداف 

 ( SM) یاجتماع ی ابیدر بازار یو موضوعات اصل میبا مفاه ییآشنا .1

 ( ی ابیتا اجرا و ارز قی)از تحق یاجتماع یابیبازار چرخهابعاد  شناخت .2

 یاجتماع داریرفتار پا جیو ترو  رییتغ یهابرنامه یو اجرا یدر طراح انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

بهتر و با    یاییداشته باشند و هم در ساخت دن یهمزمان هم سودآور  توانندیاند که م نشان داده یادیز یهاها و شرکتسازمان یراخ یهادر دهه 
 بازاریابی یقبازار خود هستند و از طر یبرا یدمف یاجتماع یهاکار به دنبال آرمان ینا یباشند. برا یمافراد بشر سه همه یبهتر برا یزندگ یفیتک

 یاو    یاستان  ی،ارشد دولت  یرانکالن مد  هایگیری یمدر تصم  تواندیکه م  یزانبه همان م  SMهستند و هم سودآور.    ید(، هم مفSM)  یاجتماع
منابع    همه  از  یحصح   استفادهتا فرهنگ    کندیمردم ارائه م   عامه  یو آگاه  ی مشارکت عموم  یبرا  یزرا ن  ییهاحل باشد، راه  یرگذارتأث  یشهر  یریتمد

با  SM  یمو مفاه  یبا مبان  ییدرس ضمن آشنا  یندر ا  یاندانشجو  رو ین . از ایدرا بتوان در کل جامعه توسعه بخش  یاو منطقه  یدر سطح ملّ  ،
عات را از خالل مطال SM یاجرا چرخهو  شوندیمواجه م یدارپا یرفتار اجتماع یجدر ترو  یابیدانش بازار یممفاه یریکارگخاص آن در به  یکردرو 

رفتار   یجترو  هاییتاز فعال یواقع یهادرس استفاده از نمونه  ینا یاصل یژگی. و گیرندیفرا م یمسائل و موضوعات اجتماع حوزهمتعدد در  یمورد
 یو اجرا  یبا طراح  درس  ینخود را از ا  یادگیریبتوانند   رودیهم انتظار م  یاناست. از دانشجو  یو تجار یعموم  ی،دولت  یهاسازمان  یسو  از  یدارپا

 .یندنما یلتکم یدارپا یرفتار اجتماع یجو ترو  ییرتغ برنامه یک

 سرفصل درس: 

 ی اجتماع یابیدرک بازار .1

o ی اجتماع یابیبازار زیو تما میمفاه ،یمبان 

o از منکر( یدر جامعه )امر به معروف و نه  ینی د یرفتارها توسعه یبرا ی اجتماع یابیبازار یهات یظرف 

 ی اجتماع ی ابیبازار ط یمح  لیو تحل هیتجز .2

o آن یهانهیو گز یپژوهش یازهاین نییتع 

o تیوضع لیوتحلهیتجز یو اجرا یهدف اجتماع ایمسأله  کی انتخاب 

 یاتیو عمل یاهداف اصل نییانتخاب مخاطبان هدف و تع .3

o و انتخاب مخاطبان هدف   یابیارز ،یبندبخش 

o در جامعه هدف ی( و اهداف اصلیاتی)عمل یاهداف رفتار نییتع 

o اقناع مخاطبان هدف یرقابت برا طیموانع، و مح  منافع، ها،زه یانگ شناخت 

o رفتار متناسب  رییتغ یهاو مدل هاهیو انتخاب نظر مرور 
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 ی اجتماع یابیبازار ختهیو توسعه آم یابیت یموقع .4

o چهارچوب موردنظر: خلق محصول 

o ی رمالیو غ یپول یهازاننده یانگ نیی: تعمتیق 

o بخش ت یرضا  یِریپذدسترس جادی: امکان 

o و راهبردها هارسانام یپ ها،ام یپ  درباره یریگمی: تصمشبردیپ 

 ی اجتماع یابیبازار یهانیها و کمپبرنامه تیریمد .5

o  نیکمپ یاب یارز برنامه نیتدو 

o ی مال نیبودجه و تأم نییتع 

o دار یپا یو خلق رفتارها ییاجرا برنامه توسعه 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Lee, N., & Kotler, P. (2016). Social Marketing; Changing Behaviors for Good (5th ed.). 

SAGE. 

2. Hastings, G. & Domegan, C. (2014). Social Marketing: From Tunes to Symphonies (2nd 

ed.). Abingdon, Oxon: Routledge. 

  ترجمه .  های عمومیمؤثر با شهروندان در سازمانارتباط  ی: راهنمای  بخش عموم   یبرا  یابیبازار  یریتمد(. 1389)  ینانسلی،  و    ، فیلیپ،کاتلر .3
 یانا قلم. آرتهران:  .ی و حامد محبگراشی  یخادم یمهد

 : یمنابع فرع 

1. French, J., Merritt, R., & Reynolds, L. (2012). Social Marketing Casebook. SAGE. 

2. Stewart, D. W. (Eds). (2014). The Handbook of Persuasion and Social Marketing: Volume 

3. Praeger Pub. 

 . نشر علم. تهران:  محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی مترجم: . یاجتماع یابی بازار(. 1391) و نانسی لی  کاتلر، فیلیپ .3
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 392کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بازاریابی دیجیتال 

 : یسینام درس به انگل

Digital Marketing 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 سفر علمی

 ی اریاخت
 ی نظر

   :ریسا یعمل

 اهداف درس:

 ی اب یبازار یوربهره شیافزا سازنهیو زم ی ابیبازار یزیرعنوان ابزار برنامهبه  نترنتیبا کاربرد ا ییآشنا .1

 تال یج ید یاب یو بازار کیالکترون یابیمختلف بازار یهاابزار و رسانه م،یمفاه شناخت .2

 تال یج ید یابیدر بازار یاتینمونه عمل کی لیاجرا و تحل ،یدر طراح انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

  یان و دانشجو  دهدیقرار م  یلو تحل  یهاز آنها را مورد تجز  یابیبازار  یریگبهره   یجیتال،متنوع د   یهابا رسانه  یاندانشجو  یدرس ضمن آشناساز  ینا
 یجیتال،د یابی . در چهارچوب بازارسازدیم آشنا یز برخط ن یابی بازار ختهیآم( و marketing-e) یکی الکترون یابی چون بازار یکینزد یم را با مفاه

که    پردازندیم  ییراهبردها   یریبه فراگ  یان راستا، دانشجو  ینو در ا  یابدیم  یتو اهم  یتموضوع  یز( نonline consumerبرخط )  کنندهمصرف
و ارتقاء   فظرا ح یانشتا روابط خود با مشتر یند( برگزCRM) یاندر چهارچوب ارتباط با مشتر یجیتالها و ابزار دبا کمک رسانه  تواندیسازمان م
(، online brandingبرخط )  ینگوکار، برندکسب   یمؤثر بر فضا  یاجتماع  یهارسانه  ی،مجاز  یایوکار در دنکسب   هایبرندهیشبخشد. پ

  یان درس به دانشجو  ینهستند که در ا  یموضوعات  یگراز د  یکرت الکترون(، و تجاWeb business modelsمحور )وکار وبکسب   یهامدل
بازار  یکار با ابزارها  یاندانشجو  یتاً. نهاشودیآموزش داده م محتوا،    یریتمد  یان،ارتباط با مشتر  یمحور براوب  یبر ابزارها  یدبا تأک  یابیبرخطِ 

در    یاندانشجو  یادگیریبه    یانیکمک شا  تواندیم  یجیتالد  یابیبازار  یاتیعمل  پروژه  یک  ی. اجراگیرندیو نفوذ در بازار را فرام  ین،کمپ   یریتمد
 .درس باشد ینا

 سرفصل درس: 

 یجیتالدر عصر د یابی: بازاریجیتالد یطمح  .1

o ی مجاز یتو واقع یهوش مصنوع 

o یکالکترون یابیبازار 

o برخط  یابیبازار ختهیآم 

o برخط  کنندهمصرفبرخط و رفتار  یانمشتر 

o یانروابط با مشتر یریتمد (CRMدر دن )2وب  یای 

 ی مجاز یایوکار در دنکسب  هایبرندهپیش  .2

o آن هاییتو ظرف یاجتماع یهارسانه 

o یجیتال د یتجار یغاتو تبل ینگبرند 

o یتساوب  یکتراف یجادا 

o محور وکار وبکسب  یهامدل 

o و ...(  یتجار یجستجو یموتورها یک،فروش الکترون یچندکاناله، بازارها یفروش)خرده  یکتجارت الکترون 
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 یابی برخط در بازار ابزارهای .3

o سازییشخص (Personalizationو مد )محتوا  یریت 

o (  یاجتماع یسازشبکه  یان،مشتر یازسو یبندرتبه ینگ،)بالگ یابیبازار هایین برخط کمپ یریتمد... 

o یابییتو موقع یگذارهدف ی،بندبخش ( برخطOnline STPبا استفاده از ابزارها )برخط ی 

o بومیستنفوذ در بازار در ز وتحلیلِیهتجز (Ecosystemد ) یجیتال 

 یجیتال معاصر د انقالب .4

o ینشجوامع برخط و آفر ( مشترکcreation-Coدر بازار ) یابی 

o یبر باز یمبتن یابیبازار ندهیآ  (Marketing Gamificationو نرم )یکاربرد یافزارها (Appsدر آن ) 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Ahuja, V. (2015). Digital Marketing. Oxford University Press. 

2. Charlesworth, A. (2018). Digital Marketing: A Practical Approach (3rd ed.). Routledge. 

3. : Strategy, Implementation and Digital Marketing , F. (2015).Chadwick-& Ellis .D ,Chaffey

ed.). Pearson. th(6 Practice 

احمد روستا و   ترجمه .تالیج یبه د یسنّت ی ابیعصر چهارم؛ گذار از بازار  یاب یبازار(. 1396) ایکارتاجا هرماوان  و   اوانیست و ایوان پیلیکاتلر، ف .4
 سجاد عبداهلل پور. تهران: نشر سیته.

 : یمنابع فرع 

 . مترجم: مصطفی فرخی. تهران: کتاب مهربان نشر. درک بازاریابی دیجیتال(. 1396رایان، دیمیان ) .1

 .یتهتهران: س. آتنا مقدّم مترجم:. ی مجاز یبرند در فضا توسعه یجیتال:د ینگبرند .( 1395. )یآلن پ آدمسون، .2

3. Deiss, R. & Henneberry, R. (2017). Digital Marketing For Dummies. John Wiley & sons. 

4. Zimmerman, J., & Ng, D. (2017). Social Media Marketing: All-in-One For Dummies (4th 

ed.). John Wiley & Sons. 

5. Klapdor, S. (2013). Effectiveness of Online Marketing Campaigns: An Investigation into 

Online Multichannel and Search Engine Advertising. Springer. 
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 393کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بازاریابی سیاسی 

 : یسینام درس به انگل

Political Marketing 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یاسیس ی ابیدر بازار یو موضوعات اصل میبا مفاه ییآشنا .1

 ( یابیتا اجرا و ارز قی)از تحق یاسیس یابیبازار چرخهابعاد  شناخت .2

 یالمللنیدولت، انتخابات و ب یاسیس یاب یمرتبط با بازار یهابرنامه لیدر تحل انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

 هایی سازو فرهنگ  یاسیس  یهارا نه تنها در تجارت، که در رقابت  آن  یردّپا  توانیکرده که م  یداپ  یکیو تکن  ی مفهوم   توسعه  یحدّبه  یننو  یابیبازار
مثابه کاربرد  به  یاسیس  یابی و بازار  گذردیمدرن م  یایدر دن  یاسیو علوم س  یابیبازار  یانم  یونداز سه دهه از پ  یشمشاهده کرد. امروزه ب  یزن  یاجتماع

درس تالش    یندر سراسر جهان است. ا  یع در حال رشد سر  یدانش کاربرد  یکعنوان  و به یاست،در بازار س  یتجار  یابیبازار  هاییک و تکن  یممفاه
  یهامقامات و دولت  یاسی،س  یهااحزاب و تشکّل   یندگی،نما  یدارد که چگونه نامزدها  یانب  دهد،یقرار م  یاندانشجو  یارکه در اخت  ید با اطالعاتدار

  . کنندیم  دایبه مقاصد خود دست پ  یاسیس  یابیبازار  یو ابزارها  میبا استفاده از مفاه  ،یانتخابات  یهادر رقابت   یروزیپ  یبرامنتخب در سراسر جهان  
از بازار   یآگاه یاسی،کننده س از جمله ظهور مصرف یاسیس یابی از موضوعات مرتبط با بازار یاگسترده  یفط یدرس امکان بررس یندر ا همچنین

  ی ابیبازار  ی،داخل  یابیبازار  ترنتی،ینو ا  یکیالکترون  یابیبازار  یننو  هاییوه ش  یاسی،س  یرقبا  درباره  یقاتآن، تحق  یبندبخش  یها ّو روش  یاستس
 یآن برا  هاییاستدولت و س  یابیمحصول، بازار  یگذارنام  یاسی،توسعه محصوالت س  ی،ارتباطات و مبارزات انتخابات   یابینامزدها و احزاب، بازار

بهتر    یریدگیابه    یاسی،س  یابیبازار  یهااز اقدامات و برنامه  یو جهان  ی داخل  یقیو تطب   یمرور مطالعات مورد  یزن  یتوجود دارد. در نها  یاندانشجو
 . کمک خواهد کرد یاندانشجو

 سرفصل درس: 

 ی اسیس یابیبازار یهاو ضرورت گاهیجا م،یمفاه ،یمبان .1

 ی اسیس یابیبازار یهاهیو نظر الگوها .2

 ها داده یبازار و گردآور لیو تحل هیتجز .3

 و راهبرد  نگیمحصول، برند توسعهحزب:  یابیبازار .4

 نامزدها  یذهن ریبا مردم: تصو وندیو پ ارتباط یبرقرار .5

 دارهاید ها،ییها، گردهما: مناظرهیاسیس یابیدر بازار شبردیپ .6

 ( ePM) کیالکترون یاسیس یابیبازار .7

 یو رهبر استیس ل،یتحو تیریدولت )پس از انتخابات(: مد یابیبازار .8

 ی و جهان  یملّ نگیدها: برندولت یاسیس یابیبازار .9

 یاسالم دگاهیو مشارکت؛ د ،یساالرمردم ،یاسیس یابیبازار .10

 ران یا یاسالم یجمهور یاسیس یاب یها در بازارتجربه ی و بررس یموردکاو  .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

   

 : یمنابع اصل

1. Lees-Marshment, J. (2014). Political Marketing: Principles and Applications (2nd ed.). 

Routledge. 

2. Cwalina, W., Falkowski, A., & Newman, B. I. (2011). Political Marketing; Theoretical and 

Strategic Foundations. M.E. Sharpe Inc. 

3. Maarek, P. J. (2011). Campaign Communication and Political Marketing. Wiley- Blackwell. 

 : یمنابع فرع 

1. Lees-Marshment, J. (2011). The Political Marketing Game. Palgrave Macmillan. 

2. Lees-Marshment, J. (ed.). (2012). Routledge Handbook of Political Marketing. Routledge. 

 .مختلف  یها ّشماره السالم،ه یمرکز رشد دانشگاه امام صادق عل  یتخصص  ی. فصلنامه علم یاسیس یابیبازار .3
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 394کد درس: 

 السالم ه یعلامام صادق  نشگاهد

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 کارگاه بازاریابی 

 : یسینام درس به انگل

Marketing Workshop 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 کارگاه
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 پروژه  ر:یسا یعمل

 اهداف درس:

 در: انیدانشجو یتوانمندساز

 در عمل  یابیبازار طیمح  میمفاه یریکارگبه .1

 در عمل  ی ابیاطالعات بازار یهاو نظام  یاب یبازار قاتیتحق .2

 ی ابیبازار  برنامه یطراح .3

 یابیبازار یهایاستراتژ یبرا یاتیبرنامه عمل یطراح .4

 در عمل یابیبازار ختهیآم یریکارگبه .5

 یابیبازار یدر عمل و اجرا یاسالم یهاو ارزش یمبان یریکارگبه یچگونگ لیتحل .6

 شرح درس: 

بهتر    یادگیری  یبرا  ی است، ول  یضرور  یان دانشجو  یبازار از سو  یهااثربخش برنامه  یاجرا  یبرا یابیبازار  یریتمد  ینظر  یماگرچه شناخت مفاه
  ر درک و فهم کنند. د سازی،یاده را ضمن اجرا و پ یابی بازار یریتمد یممفاه یاتیصورت عملبه ییهابتوانند در قالب کارگاه  یانالزم است دانشجو

 مطالعهمورد  یاسازمان/شرکت   یک یرا برا یابیبازار یریتمد یو ابزارها فرایندبتوانند اطالعات مربوط به  رودیانتظار م یاندرس از دانشجو ینا
در    یابیبازار  هایفرایند  یاجرا  یاتیعمل  یهااز نمونه  یدکنند. بازد  یلو تحل  یهآن را تجز  هایستکرده و بر اساس چک ل  یخود گردآور  یفرض

مهم   تواندیم  یواقع  یهاشرکت  آبه  یاندانشجو   یادگیریدر    یکمک  ا  انیدانشجو  نیهمچن  .یدشمار  م  نیدر  تالش   یچگونگ  کنندیدرس 
 .ندینما لیشناخته و تحل یابیبازار یهاتیعمل فعال یرا در فضا یاسالم یهاارزشو  یمبان یریکارگبه

 سرفصل درس: 

 یابی بازار یکاربرد شناسییطح م .1
 یکاربرد یابیبازار تحقیقات .2
 یابی برنامه بازار طراحی .3
 یابیبازار هاییاستراتژ یبرا یاتیبرنامه عمل طراحی .4
 یابی اطالعات بازار هاییستم س طراحی .5
 ( یشبردو پ یع توز گذاری،یمتمحصول، ق یممفاه یریکارگدر عمل )به یابیبازار ختهیآم .6
 ای یانهرا هاییو باز سازیه شب یافزارهادر نرم یابیبازار سازییه و شب کارگیریبه .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

1. Fripp, G. (2017) The Practical Marketing Workbook: Over 250 Exercises for Teaching 

Marketing Ideal for Flipped Classrooms. Independently published. 

2. Dibb, S., & Simkin, L. (2008). Marketing Planning. A Workbook for Marketing Managers. 

London: South-Western Cengage Learning. 

 : یمنابع فرع 

1. McDonald, J. (2016). Social Media Marketing Workbook 2018: How to Use Social Media 

for Business. Create Space Independent Publishing Platform. 

2. Taylor, James; Towler, M. (2013). The Strategy & Planning Workbook for the Successful 

Business. Consultas Pty Ltd trading as Digital Workbook. 
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 395کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های مدیریت بازاریابینظریه

 : یسینام درس به انگل

Marketing Theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی ابیبازار یهاپژوهش  فراینددر  هاهیشناخت نقش نظر .1

 ی ابیبازار یهاه ینظر یشناختو مردم یشناختجامعه ،یشناختروان ، یاقتصاد یربناهایبا ز ییآشنا .2

 هامرتبط با آن یهاهیو فرانظر هاه یاز نظر کیهر  یمکاتب فکر  شناخت .3

 نهیزم نیدر ا نامهانیبا هدف نگارش مقاله و پا ،یابیبازار یهادر پژوهش هاه ینظر یریکارگدر به انیدانشجو یتوانمندساز .4

 شرح درس: 

فهم    یاست که شناخت آنها برا  ینظر  یهاپشتوانه   یدارا  گیردیمورد مطالعه و استفاده قرار م  یابی که در بازار  هایییک از فنون و تکن  یکهر  
 ید با کهبل یریتآن را نه فقط در مد ینظر یاست که مبان یارشته یانم حوزه یکهم  یابی. اما بازارباشدیم یضرور یابی،عمل بازار حوزه تریقعم

 هاییهدانشجو بتواند نظر  رودیدرس انتظار م  ینجستجو کرد. در ا  یاضیاتو ر  یزیکف  یو حت  یشناسجامعه  ی،شناسچون اقتصاد، روان  ییهادر دانش
 یفکر  انی و مب  هایهنظر  یحفهم کند. درک صح   یابیبازار  یهاها را در مسائل و پژوهشآن  یاحتمال  یرا شناخته و کاربردها  یابیمختلف بازار

اسالم را   یدگاهاز د  یابیآن با بازار  یقو تطب  یسهو مقا  یابیبازار  یماهمف  سازییبوم  یهاو فرصت  هایتشناخت بهتر موقع  نهیزم  تواندیم   یابیبازار
 .فراهم آورد یزن

 سرفصل درس: 

 یابیبازار یهاآن در پژوهش گاهیو جا هینظر نییتب .1

 یابیبازار یهاهینظر .2

o مبادله  هینظر 

o ی رقابت تیعقالن هینظر 

o ی ابیاخالق بازار هینظر 

o ایپو یابیبازار هینظر 

o کننده فرهنگ مصرف هینظر 

o ی اجتماع یابیبازار هینظر 

o یارابطه ی ابیاعتماد در بازار-تعهد هینظر 

 ی ابیبازار یهاه ینظر ییربنایز یهاحوزه  .3

o یابیبازار یاقتصاد یهاهینظر 

o یابیبازار یشناختجامعه  یهاهینظر 

o یابیبازار یشناختروان یهاهینظر 

o ی ابیبازار یتی ریمد یهاهینظر 

o یابیدر بازار اتیاضیو ر کیزی ف یهاهینظر 
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 یابیبازار یهام یپارادا لیتحل .4

 ی ابیبازار یو مکاتب فکر هاه یفرانظر .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Baker, M. & Saren, M. (Eds). (2016). Marketing Theory: A Student Text (3rd ed.). SAGE. 

2. Hunt, S. D. (2010). Marketing Theory: Foundations, Controversy, Strategy, and Resource-

advantage Theory. Routledge. 

 : یمنابع فرع 

1. Maclaran, P., Saren, M., Stern, B., & Tadajewski, M. (Eds) (2013). The SAGE Handbook of 

Marketing Theory. SAGE. 

2. Sheth, J. N., Gardner, D. M., & Garrett, D. E. (1988). Marketing theory: Evolution and 

Evaluation. New York: Wiley. 
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 396کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »بازاریابی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 راهبرد بازاریابی 

 : یسینام درس به انگل

Marketing Strategy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 کرده باشد.درک ها را آنو آشنا شده  یابیبازار دهایراهبر هایو مدل یمبا مفاه .1

 ، شناخت پیدا کرده باشد.اجرا و کنترل( یابی،یگاه جا ین، تدو  یل،)تحل یابیبازار یراهبرد یریتفرایند مدنسبت به  .2

 یم را بیابد. تصم یذ و اجرااخ ، توانمندییابیبازار یچیدهمسائل پ یلتحل خویش در یتفکّر راهبرد یتتقوبا  .3

 ها، کسب کرده باشد.آن یاجرا یلو تحل یابیبازار دهایراهبر یطراح جهت توانمندی الزم را .4

 شرح درس: 

وکار است. مطمئناً  کسب   یرقابت  یایو پو  یچیدهپ  یطمواجهه با مح   یبرا  یابیقابل کنترل بازار  یرهایمتغ  یریتو مد  یطراح  یمعنابه  یابیراهبرد بازار
ند راهبرد است و از یازمهمواره ن  یابی ( بازارفهیوظسو، کارکرد )  یکاست. از    یدارزشمند و مف  یابی بازار  عرصهفعاالن    همه  یبرا  یابیراهبرد بازار

ب   یگر،د  یسو که  دارد  بازار  ینضرورت  راهبرد سطح کسب   یاتیعمل   یراهبردها  یربا سا  یابیراهبرد  راهبرد   ییوکار همسوو  باشد.  داشته  وجود 
خود است.   زاریابیسازمان به اهداف با  یابیدست  یو به دنبال چگونگ  شود یم  یفبنگاه تعر  اییفه در سطح وظ  یراهبرد  یریتاز نگاه مد  یابیبازار

  برنامه  یو اجرا  یمحصول خاص را مشخص کرده و با استفاده از طراح یک یا محصول و  خانواده یک یبازار هدف خاص برا یدبا یاستراتژ ینا
  افزاییهم  یجادو ا  یرقابت  یتبالقوه در آن بازار هدف، به دنبال کسب مز  یانمشتر   هایو خواسته  یازهامطابق با ن  یابیبازار  یختهمناسب عناصر آم

ا نوع  ینباشد.  به  اشتراک مد  ی درس،  ا  یابیبازار  یریتبا مد  یکاستراتژ  یریتنقطه  از  و  دو    یثح  یناست  هر  م  یدانش  حوزهاز  . کندیاستفاده 
  یابی بازار  یطمح   یلتحل  و   یهامر مستلزم فراگرفتن تجز  ینکه ا  آموزندیرا م   یابی زاربا  یطدر مح   یرقابت  یتخلق مز  ی درس، چگونگ  یندر ا  یاندانشجو

شرکت    یکدر    یابیبازار  یاستراتژ  هایمدل  یو طراح  ی،ارزش مشتر  یی،دارا  یکبه عنوان    یمشتر  یریترقبا و ...(، مد  یان،مشتر  یط،)بازار، مح 
و حلّ مسائل    یلتحل  بندی،صورت   یی،شناسا  یبرا  الزم  یمرتبط، توانمند  هاییو موردکاو   یواقع  یهادرس با مرور نمونه  یندر ا  یاناست. دانشجو

 . آورند یدست مشرکت را به یابیبازار یکاستراتژ 

 سرفصل درس: 

 یابیراهبرد بازار یدیکل یمو مفاه یبانم .1

 ی راهبرد اندازچشم  .2

 بازار هایرصتف یلو تحل یه: تجزیطمح  یراهبرد  تحلیل .3

 یابیبازار یرقابت هاییتمنابع و قابل تحلیل .4

 یابیراهبرد بازار تدوین .5

 یرقابت یراهبردها  انواع .6

 (Marketing Plan)  یابیبازار طرح .7

 ی راهبرد یابیو کنترل بازار اجرا .8

 ی(و خارج یداخل های)شرکت  یراهبرد یابیمرتبط با بازار هایموردکاوی .9
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Hooley, G., Piercy, N. F., Nicoulaud, B., & Rudd, J. M. (2017). Marketing Strategy and 

Competitive Positioning (6th ed.). Pearson. 

2. Ferrell, O. C., & Hartline, M. D. (2011). Marketing Strategy (5th ed.). Cengage Learning. 

3. Aaker, D. A. (2013). Strategic Market Management (10th ed.). John Wiley & Sons. 

 : یمنابع فرع 

1. Sheth, J. N. & Malhotra, N. (Eds). (2011). Wiley International Encyclopedia of Marketing: 

Volume 1: Marketing Strategy. Wiley-Blackwell. 

2. Randazzo, G. W. (2014). Developing Successful Marketing Strategies. Business Expert 

Press. 

3. McDonald, M., & Wilson, H. (2016). Marketing plans: How to Prepare Them, How to Profit 

from Them (8th ed.). Hoboken: Wiley. 

مهرداد مقدسی، و  محمد  عزیزی،  شهریار  . ترجمه  و نظارت   یزیربرنامه:  بازاریابی راهبردی.  (1390، روث )و اشفوردجان،  انسور،  گرام،  دراموند،   .4
 . سمت  . تهران:عظیمی

.  گام یک برنامه بازاریابیبه: نوشتن گاممتوسط  تاکوچک    یوکارهاکسب  یبرا  یکاستراتژ  یابیبازار  ریزیبرنامه(.  1395اندرسون، دیوید دبلیو ) .5
 منتشر شده است(.  1393)کتاب اصلی در سال   یسا.ت ی. تهران:احسان یرو ام ییترجمه ابوالفضل دانا
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 397کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »بازاریابی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تبلیغات تجاری 

 : یسینام درس به انگل

Advertising 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 : ریسا یعمل

 اهداف درس:

 ( IMC) یابیبازار کپارچهی و ارتباطات  یتجار غاتیمرتبط با تبل یو موضوعات اصل میبا مفاه ییآشنا .1

 و فرایند آن  یتجار غاتیتبل یو اقتصاد یاجتماع یابعاد فرهنگ شناخت .2

 یتجار غاتیتبل یهاام یپ لیدر شناخت، درک و تحل انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

با ابعاد مختلف   یاندرس، دانشجو  ین( مطرح است. در اIMC)  یابیبازار  کپارچهیارتباطات    بسته  یاجزا  ترینیاز اصل  یکیعنوان  به  یتجار  یغاتتبل
و ش   یهاانواع و روش  ی،تجار  یغاتتبل  ی و اجتماع  یفرهنگ  ی،اقتصاد وند و با  شیآشنا م  یتجار  یغاتتبل  یلو تحل  ینتدو   خلّاقانه  های ّیوه آن، 

دست  هایامپ گونهینا یلالزم در درک و تحل یبه توانمند ی،ارتباطات و مطالعات فرهنگ ی،روانشناس یهااز منظر رشته یدهپد ینا یشناخت علم
قرار   وجهمورد ت  یاستکودکان، و س  ی،اجتماع  یتچون مسؤول  ییهادر جامعه در حوزه  یتجار  یغاتتبل  یکاربردها  شودیتالش م  ین. همچنیابندیم
 . شود یو بررس  یمعرف یتجار یغاتبه تبل یاسالم یکردرو  یزو در انتها ن یردگ

 سرفصل درس: 

 یتجار یغاتو تبل  یابیبازار .1

o یابیبازار یکپارچهو ارتباطات  یغاتتبل (IMC ) 

o یتجار یغاتتبل هاییهنظر 

 یلشناخت و تحل ی؛تجار یغاتبه تبل یعلم رویکرد .2

o یتجار یغاتتبل یشناسروان 

o یتجار یغاتو ارتباطات: ادراک، اقناع و تبل یغاتتبل 

o  یتجار غاتیبه تبل یانتقاد یکردهایرو 

 ی اسالم یکردو رو   یاجتماع یکردو جامعه: رو  یتجار تبلیغات .3

o یاسیس یغاتتبل ی؛اجتماع یتو مسؤول یغاتکودکان؛ تبل یبرا یغاتتبل 

o  یتجار یغاتبه تبل یاسالم یکردرو 

 یتجار یغاتبه تبل یعمل رویکرد .4

o ی غاتیتبل یهاشرکت  هاتیبا ساختار و فعال ییآشنا 

o ی تجار غاتیتبل یساخت و اجرا یهابا روش ییآشنا 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه نهایی آزمون  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓  ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

1. Arens, W. F., Weigold, M. F., & Arens, C. (2012). Contemporary Advertising and Integrated 

Marketing Communications (14th ed.). McGraw-Hill. 

2. Pardun, C. J. (Ed.). (2013). Advertising and Society: An Introduction (2nd ed.). Wiley 

Blacwell. 

3. Rodgers, S. & Thorson, E. (Eds). (2012). Advertising Theory. New York: Routledge. 

)کتاب اصلی    غان. مبلّ  تهران: قربانلو.    ینا. ترجمه سکنندهی: تبلیغات تجاری و ذهن مصرفتجار  یغاتتبل  یشناسروان  . (1391ساترلند، ماکس ) .4
 منتشر شده است(.  1380در سال 

و ورنر  سورین، .5  دانشگاه تهران.  تهران: مؤسسه انتشاراتدهقان.    یرضا. ترجمه علارتباطات  هاییهنظر  .(1396)  یمز، دبلیوتانکارد، ج  ، جی، 
 منتشر شده است(. 1381)کتاب صالی در سال 

 روزنگار.  تهران:. یزیونتلو یتجار هایینقادانه از آگه  یقرائت ی:و مطالعات فرهنگ یب نقد اد .(1385) ینحس پاینده، .6

 . السالمعلیهصادق امام دانشگاه . تهران: یارتباط -یفرهنگ یکردرو  یک ی؛بازرگان  یغاتتبل .(1395) یمحمدهاد همایون، .7

 : یمنابع فرع 

1. Sheth, J. N. & Malhotra, N. (Eds). (2011). Wiley International Encyclopedia of Marketing: 

Volume 4: Advertising and Integrated Communication. Wiley-Blackwell. 

2. Powell, H., Hardy, J., & MacRury, I. (2018). The Advertising Handbook (4th ed.). Routledge. 

3. Moriarty, S., Mitchell, N. D., Wells, W. D. (2015). Advertising & IMC: Principles and 

Practice (10th ed.). Pearson. 

4. Jethwaney, J. N., & Jain, S. (Eds.). (2012). Advertising Management (2nd ed.). Oxford 

University Press. 

 .یتهس تهران: .ترکمن و آتنا مقدم ینترجمه شاه .(یابیبازار یاستراتژ یدر راستا) تییغاتبل ینکمپ یطراح  .(1395) یمج ی،اور .5

 . یتهس تهران: . (تعامل و تقابل یمرزها)و فرهنگ  یغاتتبل .( 1390) یسیع کشاورز، .6

 .سمت تهران:. هادر رسانه یچاپ یغاتتبل یکگراف .(1394کامران ) افشارمهاجر، .7

  



618 

 398کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »بازاریابی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت برند

 : یسینام درس به انگل

Brand Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 و ...(  ی برند، برند ملّ  ژهیبرند، ارزش و  تیبرند )هو تیریمد یو موضوعات اصل میبا مفاه ییآشنا .1

 برند(  یاب یو ارتباطات بازار یگذارنام ان،یمشتر ژهیخلق ارزش و  ،یابیتیبرند )موقع تیر یفرایند مد شناخت .2

 و محصوالت نمونه  هاتیفعال یبرا نگ یبرند یها و الگوهامدل م،یمفاه یریکارگدر به انیدانشجو یتوانمندساز .3

 شرح درس: 

ها، شهرها  اشخاص، سازمان  هایییدارا  ینتراز مهم  یکی( به  ینام و نشان تجار  یا و فرهنگ، برند )شناسه    یاستامروزه در صنعت و تجارت، و در س
 یکنندگان از سومصرف  یو وفادار  یدخر  یرش،و پذ  سویک کنندگان از  از عرضه  یکمهم در سهم بازار هر  یاربس  ی شده است و نقش  یلو کشورها تبد

  یابی امروز بازار  یها در فضاسازمان  یدائم  دغدغهآن به    یمراقبت و ارتقا  یبرند، عوامل مؤثر بر آن و چگونگ  هژیو . مفهوم ارزش  کندیم  یفاا   یگرد
و شناخت   رند ب  یتبرند، با مفهوم هو  یریتگانه به مدهفت   یکردهایبا رو   ییدرس پس از آشنا  یندر ا  یان ( بدل شده است. دانشجویجهان   یا  ی)ملّ

برند( را مورد  توسعه یبرا یابیو ارتباطات بازار یگذاربرند، تا نام ژهیو و خلق ارزش  سازییگاه برند )از جا  یریتمد فرایند و سپس   شوندیآن مواجه م
 ینگبرند یاسیو س یفرهنگ یبردهاکار نیز یان. در پاشوندی آشنا م المللیینو ب یبازار داخل یواقع یهاآن در نمونه  یقرار داده و با کاربردها یبررس

 . گیردیقرار م یکشورها مورد بحث و بررس  ی بر برند ملّ یدمقاصد هدف )شهرها و کشورها( با تأک یبرا

 سرفصل درس: 

 برند  یریتمد یو مبان یهپا یممفاه .1

o برند  یریتمقدمه بر مد 

o برند یریتدر مد یدیواژگان کل 

o  برند یریتبه مد یکردهارو 

 ( BEبرند ) ژهی( و ارزش و BIبرند ) هویت .2

o برند یتهو 

o برند  یتمنابع هو 

o  برند  ژهیارزش و 

 برند یریتمد فرایند .3

o برند سازییگاه جا 

o  محوریبرند مشتر ژهیارزش و (CBBE ) 

o برند یگذارنام 

o توسعه برند  یبرا  یابیارتباطات بازار 

o ( یمجاز ی)توسعه برند در فضا یجیتالد ینگبرند 
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 یابی برند در بازار یکاربردها سایر .4

o یشخص ینگبرند (Personal B. ) 

o ینگبرند ( مقاصد و شهرهاDestination B.) 

o ینگبرند ( کشورهاNation B.؛ تصو)یملّ یر (National Imageو سنجش آن ) 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing 

Brand Equity (4th ed.). Pearson. 

2. Kapferer, J. N. (2012). The New Strategic Brand Management; Advanced Insights and 

Strategic Thinking (5th ed.). Koganpage. 

3. Commaille, D. (2018). The Journey to a Personal Brand. Routledge. 

4. Morgan, N., Pritchard, A., & Pride, R. (2011). Destination Brands: Managing Place 

Reputation (3rd ed.). Elsevier. 

5. Dinnie, K. (2016). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. (2nd ed.). Routledge. 

6. Rowles, D. (2014). Digital Branding: A Complete Step-by-Step Guide to Strategy, Tactics and 

Measurement. kogan Page. 

 : یمنابع فرع 

 . مدرس یتدانشگاه تربتهران: مرکز نشر آثار علمی  .برند یراهبرد  یریتمد  .(1391) یالسه ی، خدّامو  یز،پرو  ی،احمد .1

بابک  و   فریعرفاناکبر  . ترجمه  : پژوهش، نظریه و کاربردبرند  یریتبه مد  یکردهفت رو   . (1395)  یه، مونز ، شارلوت، و بیکنوتزنهِدینگ، تیلده،   .2
 . السالمیهعلدانشگاه امام صادقیدیا. تهران: حم

  . الدین شمس و شهاب  زاده زواره ه ابوالفضل معصومترجم.  شهرهاها و  ملت  ی برند برا  ین نو  یریتمد  ی: رقابت  یتهو  .( 1390)  یمون سا  نهولت،آ .3
 . های بازرگانیمؤسسه مطالعات و پژوهشتهران: 

 یته.تهران: س. . ترجمه آتنا مقدّمی مجاز یبرند در فضا توسعه یجیتال:د ینگبرند .( 1395. )یآلن پ آدمسون، .4
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 399کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »بازاریابی« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 انتقادی   با رویکرد مطالعات بازاریابی 

 : یسینام درس به انگل

Critical Marketing Studies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 یابیبازار تیریدر مد یانتقاد کردیبا رو  ییآشنا .1

 یابیبازار یهاهیدر نظر یمطالعات انتقاد شناخت .2

 ی ابیو مکاتب متعارف بازار هاهیدر نقد نظر انیدانشجو یتوانمندساز .3

 نینو  یابیو نقد اقدامات بازار یابیدر ارز انیدانشجو یتوانمندساز .4

 شرح درس: 

علوم    یشمنداناند  یرحوزه و سا  ینمتخصصان ا  یاز سو  ی انتقادات  ی،رشته دانشگاه  یکعنوان  عمل و به  یدان در م  یابیبازار  توسعهمتناسب با رشد و  
 یو اقتصاد  ی است که آثار اجتماع  یابیبازار  یزبرانگچالش  هاییدهو ا  یم مربوط به مفاه  یابیبازار  یبه آن وارد شده است. مطالعات انتقاد  یاجتماع
مطالعات  یناست لذا ا افتهیرشد و توسعه  یفلسف و  یادینبن یمچتر مفاه یلعمدتاً ذ یابیبازار یرا به همراه دارد. از آنجا که مطالعات انتقاد یمتعدد

  یجاد ا  یی هادوگان  یابی، بازار  اهیممف  ینو همچن  یهدر فلسفه، نظر  ی. با مطالعات انتقادشودیم  یابی بازار حوزهدر    تریقبه دانش عم  یابیمنجر به دست
با نقد و    رود یو انتظار م   شودیارائه م   یان به دانشجو  یابی بازار  هاییه نظر  حوزه  یها و مطالعات انتقاداز دوگان  یکدرس هر    ینشده است. در ا

( و یقبل یه)با رفع نقاط ضعف نظر یدجد  هایظریهن یدتول یبتوانند فرصت و توانمند یاندانشجو یابی،بازار هاییهمکاتب و نظر ها،یهفرانظر یبررس
 . یابندحوزه را ب یندر ا پردازییهو نظر یاسالم یابیخت بازاربر شنا یمبتن یا

 سرفصل درس: 

 ی در علوم اجتماع یمطالعات انتقاد .1

 یابی در رشته بازار یانتقاد مطالعات .2

o ( 1900-1960) ی ابیدر بازار هیتفکرات اول 

o (1950-1985) یاو حرفه یعنوان رشته کاربردبه یاب ی: بازاریابیبازار تیریمد 

o خدمات  یابیبازار 

o ها تیاز مسئول یاعنوان مجموعهبه یابیبازار 

o ی ابیادراک قدرت و بازار 

 یابی بازار هاییهنظر یانتقاد مطالعات .3

o یابی در بازار یاثبات -یدوگان هنجار یلتحل 

o یابیدر بازار یانهجبرگرا هاییهنظر 

o یابی بازار یقاتو تحق  یعلم یسمرئال 

o مصرف  یمطالعات انتقاد 

o محور ی مشتر گرایییریتبر مد  ینقد اجتماع 
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 حوزه:  ینمختلف در ا یهادوگان یلو شناخت و تحل یابیدر بازار یانتقاد یکردهایرو  بررسی .4

o  یابی در بازار «یت»منطق در برابر خالقدوگان 

o (یککالس ینوظهور و بازارها  ی)بازارها  یابیدر برابر نوظهور« در بازار دهیشیدوگان »اند 

o یابی ر تکامل« در بازاردوگان »انقالب در براب 

o یابی دوگان »بازار در برابر منابع« در بازار 

o گرا( برون یابیگرا در برابر بازاردرون یابی)بازار یابیدر بازار «ییزادر برابر درون ییگرا»برون یکردرو  یلتحل 

o یابی در بازار «یدوگان »رقابت در برابر همکار 

o  نظمییدوگان »کنترل در برابر نظم در ب» 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Hunt, S. D. (2016) Controversy in Marketing Theory: For Reason, Realism, Truth, and 

Objectivity. Routledge. 

2. Skålén, P., Fellesson, M., & Fougère, M. (2008). Marketing Discourse: A Critical 

Perspective. Routledge. 

3. Hunt, S. D. (2010). Marketing Theory: Foundations, Controversy, Strategy, and Resource-

advantage Theory. Routledge. 

 . هران: نشر ثالث دی. تیزا یروز. ترجمه پها و ساختارهااسطوره ی:مصرف هجامع (.1395)ژان  یار،بودر .4

 . ران: سمت. تهمصرف و فرهنگ . (1390) یمهر بهار، .5

 : یمنابع فرع 

1. Saren, M., Maclaran, P., Goulding, C., Elliott, R., Shankar, A., & Catterall, M. (Eds). (2007). 

Critical Marketing: Defining the Field. Elsevier. 

2. Brown, S. (1995). Postmodern Marketing. Routledge. 

3. Brownlie, D., Hewer, P., & Tadajewski, M. (Eds.). (2013). Expanding Disciplinary Space: 

On the Potential of Critical Marketing. Routledge. 

  ه.تهران: نشر مهکام .یو محمد آزاد  یمحمد اعراب  مترجم:. ی اجتماع  – یخ یتار یکردیرو  ؛ یابیبازار یتئور .(1390کا ) وسیمار ک،یلود .4

 ی. تهران: نشر ن. فرهنگ ارشاد ه. ترجمآساتن هطبق هینظر  .(1395) ینوبلن، تورست .5

 ی. تهران: نشر نیها. مرد یمرتض ه. ترجمگرایییدهفا .(1388وارت )یجان است میل، .6
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 400کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 رویکرد اسالمی  با مدیریت بازاریابی

 : یسینام درس به انگل

Marketing Management with an Islamic Perspective 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد : زاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی اسالم ی ابیدر بازار یو موضوعات اصل میبا مفاه ییآشنا .1

 ی اسالم یاب یدر بازار یمفهوم یهاو چارچوب یابعاد نظر شناخت .2

 ( کی)در نظر و تکن  ی اسالم یابیمتعارف از منظر بازار یاب یدر نقد بازار انیدانشجو یتوانمندساز .3

 ی اسالم یابیپژوهش در مسائل بازار یبرا انیدانشجو یتوانمندساز .4

 شرح درس: 

فرهنگ   یمحصوالت و برندها  ی، ارزش  یربناهایز  ی،فکر  ی مبان  توسعهدر حال    یابا شتاب قابل مالحظه  سازی یجهان  یمتعارف در لوا  یابی بازار
د   یهادر عرصه  یغرب جوامع  و کالن  و کشور جمهور  یگرخرد  اسالم  تغ  یرانا   یاسالم  یازجمله جهان  و شاخالق کسب   ییراست.   هاییوه وکار 
 ی،شهر  یو محلّ  یسنت  یها نسبت به بازارهاها و مگامالپاساژها، مال   ی،تجار   یهامدرن عرضه و فروش محصوالت مانند مجتمع در مراکز    یابیبازار

 یشواهد یرانی، کنندگان مسلمان و ارفتار مصرف یالگوها ییرمنظور تغبه ی تجار یغاتاقناع و نفوذ در تبل هاییک ها و تکنتوسّل به انواع روش یا و 
  ی، معرفت  یهاو آورده  ی اسالم  یمبان   هیپاکه بر    ی اسالم  یابی. بازارکندیم   یینرا تع  ی اسالم  یدگاهاز د  یابی و ضرورت پرداختن به بازار  یتماست که اه

را    یمتناسب با فرهنگ بوم  هایییکو تکن  هایها و روشمندآموزه   ینمتناسب با ا   یمیمفاه  کندیآن شکل گرفته است تالش م  یو اخالق  یفقه
ممکن از    هاییبندحوزه، طبقه  ینشده در اانجام  ی و خارج  یمتنوع داخل  یهاو مرور پژوهش  ییدرس، ضمن آشنا  یندر ا  یان عرضه کند. دانشجو

  شوند ی م  اجهحوزه مو  یندر ا   یید جد  یهاو با پرسش   شناسندی اسالم را م  یدگاهاز د  یابیحاکم بر بازار  یو عمل  یعلم  یکردهایرو   یزها و نپژوهش   ینا
مستدلّ و    یهاپاسخ  ارائهمتعارف، با مطالعه و پژوهش در جهت    یابیدر بازار  یو اسالم  ی غرب   یاتنظر  سهیمقاو    ینقد، واکاو   ییبر توانا  تا افزون 

 .یندبرآ یادشده یهابه پرسش یعلم

 سرفصل درس: 

 و ضرورت  یستیچ ؛ یاسالم یابیبازار .1

 ی اسالم یاب یدر بازار یاصل میو مفاه یمبان .2

 )افراد و آثار مؤثر(  یاسالم یابیحوزه بازار یهاپژوهش مرور .3

 مبنا  یالگو نییو تب یبندموجود، جمع  یهاپژوهش  لیفراتحل .4

 ی اسالم یابیدر بازار یو فرهنگ یاخالق ،یفقه یکردهایرو  یبررس .5

 ی اسالم یابیمحصوالت حالل و برند حالل در بازار تیریمد .6

 ی اسالم یابیدر بازار یگذارمت یق .7

 ی اسالم یابیمحصول در بازار ع یتوز تیریمد .8

 ی اسالم یابیدر بازار غاتیو تبل جیترو  .9

 ی اسالم ی ابیدر بازار یبرندساز .10

 یاسالم کردیبا رو   یابیموضوعات مرتبط در بازار ریسا .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 ی: دانشگاه آزاد اسالمج. یزد  2.  ی )ویرایش دوم(اسالم  یابیبازار  یبر مبان  یجستار  .(1396فاطمه )  ی طرقی،ابوالحسن  یدحسن، و س  نسب،یحاتم .1
 واحد یزد.

 .یتهتهران: سی. جبار یمو مر یدرزادهح یزکامب هترجم .یاسالم یابی بازار(  1394السرحان، باکر ) احمد .2

3. Nestorović, Č. (2016). Islamic Marketing: Understanding the Socio-Economic, Cultural, and 

Politico-Legal Environment. Springer. 

 : یمنابع فرع 

1. Sandıkcı, Ö., & Rice, G. (Eds.). (2011). Handbook of Islamic Marketing. Edward Elgar 

Publishing. 

 . مهربان کتاب هران: . تی اسالم یابیبازار .( 1395) یمانا یشی، تجر یمحمدعل و  ،محمود زاده،ییرضا .2

 . نوریام هران: دانشگاه پ. تیاسالم یکردبا رو  یابیبازار یریتمد  .(1394فاطمه ) یدی،ع یرزاحسن، و م حسینی، .3

شرکت هران:  ت  . یصالح   علیاحمد روستا و   هرجمت  . )ساختن کسب و کار جهانی اسالمی(  یاسالم  یابیو بازار یبرندساز  .(1391پائول )  تمپورال، .4
 . ی نشر بازرگانچاپ و 
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 401کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازاریابی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سمینار مسائل نوین بازاریابی 

 : یسینام درس به انگل

Contemporary Issues in Marketing 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 سمینار 

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی ابیبازار نیعمده و موضوعات نو ینظر یکردهایبا رو  ییآشنا .1

 ی ابیبازار نیدر مورد موضوعات نو یارشته  انیم یکردهایرو  شناخت .2

 یابیبازار نینو یهادهیدر ارائه ا انیدانشجو یهامهارت تیتقو .3

 رانیدر ا یابیبازار یارشتهانیو م  یبوم یها ّعرصه  توسعهدر  انیدانشجو یتوانمندساز .4

 شرح درس: 

 حوزه در    ینباعث رشد روزافزون موضوعات نو  یگرد  یازسو   یککالس  یابی بازار  یممفاه  توسعهو    سویک از  یجیتالد  یوکارهاامروزه رونق کسب
 این در  ینبنابرا است. یدهروند را سرعت بخش ینا یزدانش ن یهاحوزه یردر سا یابیبه کاربرد بازار ایرشتهیان م یکردهایشده است. رو  یابیبازار

 ی به منابع غن یهر حوزه آشنا شده و با اتکا یو مسائل اصل اتیکل یم،هر موضوع، با مفاه  یبرا ینارصورت سمبه یاندانشجو رودیدرس انتظار م
وانند تیخود، م شده یتتقو یلیو تحل  یمفهوم یهابا مهارت یاندرس، دانشجو ینا یانعمده را فهم کنند. در پا  ینظر یکردهایدر هر حوزه، رو 

است که نقد   یعیارائه کنند. طب  یابیبازار  یپژوهش  هایینه ر زمرا د  یدیجد   هاییده را شناخته و ا  یابیدر حوزه بازار  ایرشته یانم   یکردهایرو 
 د.درس باش ینا یاز دستاوردها تواندیمختلف م یها در عرصه یجیتالد یابیبازار یزیرو توجه به برنامه یکآکادم یهاپژوهش

 سرفصل درس: 

 ر، یاخ  دههدر    یو بوم   یدر سطح جهان  یابیبازار  یاصل  هیموضوعات موردتوجه در پنج نشر  نیتریدرس، اصل  نیسرفصل ا  یمنظور روزآمدبه
 :ری. ازجمله موارد زشوندیسرفصل محسوب م نیا یاصل یمحورها

 گرادرون یابیبازار .1

 یفرهنگ یابیهنرها و بازار بازاریابی .2

 یاجتماع یهاشبکه بازاریابی .3

 محتوا بازاریابی .4

 یروسی و   بازاریابی .5

 ( یابیبازار یریتدر مد یشناسروان کاربرد) یعصب بازاریابی .6

 ( یابیدر بازار ی اجتماع یشناسشناخت و روان یشناسروان کاربرد) یرفتار بازاریابی .7

 ها ل آنی( و تحلBig data) یمحج  یهاداده بازاریابی .8

 (یکی)چر  یزانیپارت بازیابی .9

 یاشبکه بازاریابی .10

 ی ارابطه بازاریابی .11

 زنان  بازاریابی .12

 ( Based Marketing-Faith) مدار یمانا بازاریابی .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Parsons, E. & Maclaran, P. (2009). Contemporary Issues in Marketing and Consumer 

Behaviour. Elsevier. 

2. Halligan, B., Shah, D. (2010). Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, 

and Blogs. Hoboken N.J.: Wiley. 

3. O'Reilly, D., & Kerrigan, F. (Eds). (2010). Marketing the Arts: A Fresh Approach. 

Routledge 

4. Petrescu, M. (2014). Viral Marketing and Social Networks. Business Expert Press. 

5. Żurawicki, L. (2010). Neuromarketing: Exploring the Brain of the Consumer. Springer. 
6. Walters, D. (2015). Behavioral Marketing: Delivering Personalized Experiences at scale. 

Hoboken New Jersey: Wiley. 

7. Rowles, D. (2017). Mobile Marketing: How Mobile Technology is Revolutionizing 

Marketing, Communications and Advertising (2nd ed.). Kogan Page. 

8. Hutter, K., Hoffmann, S. (2013). Professionalles Guerilla-Marketing (3rd ed.). Springer 

Gabler. 

9. Hutchins, B. & Stielstra, G. (2009). Faith-Based Marketing: The Guide to Reaching 140 

Million Christian Customers. Wiley. 

 : یمنابع فرع 

1. Suki, N. M. & Suki, N. M. (2011) Contemporary Issues in Marketing Management. 

Hauppauge N.Y.: Nova Science Publisher's. 

2. Barletta, M. (2003). Marketing to Women: How to Understand, Reach, and Increase Your 

Share of the World's Largest Market Segment. Dearborn Trsde Proffesional. 

 گانی جمهوری اسالمی ایران. های باالدستی حوزه تجارت و بازراسناد و سیاست  .3
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 « مالی شرکتی» ه( بست 15

ابعاد مهم مدیریت شرکتی از  دانشجویان با مبانی مالی  ضمن آشناسازی    »مالی شرکتی«  ه های سهامی، مدیریت مالی است. در بست کی 
قرار  المللی مورد توجه  و بینملی  ، رویکرد هاتأمین مالی در طول عمر شرکتو  ترین مسائل مالی شرکتی  گیری درباره مهمشرکتی و تصمیم

در این بسته مسائل    شودتالش میلذا    ،های اسالمی سازگاری داشته باشدآموزهکه نظام مالی کشورمان تالش دارد تا با    گرفته است. از آنجا
 . گیردهای اسالمی نیز مورد تحلیل قرار مالی شرکتی با توجه به آموزه

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 یشرکت یمال  یمبان 404

 - 32 2 ی شرکت یمال 405

 - 32 2 بنگاه  سکیر تیریمد 406

 - 32 2 ی شرکت یمال نیتأم 407

 - 32 2 هامالی پروژه تأمین 408

 - 32 2 ی المللنیب یشرکت یمال 409

 - 32 2 یشرکت تیحاکم 410

 - 32 2 یشرکت یمال یهاهینظر 411

 - 32 2 فرد و خانواده یمال تیریمد 412

 - 32 2 ران یدر ا یشرکت یمال 413

 - 32 2 ی اسالم یشرکت یمال 414

 - 32 2 ی شرکت یمال نیمسائل نو ناریسم 415

 - 32 1 هاشرکت یمال تیریدر مد مطالعه 416

 - 32 1 هاشرکت یمال تیریدر مد پژوهش 417

  448 26 جمع 
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 404کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست سته معارف اسالمی و مدیریت یوپ ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی مالی شرکتی 

 : یسیام درس به انگلن

Fundamentals of Corporate Finance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

 : یعمل یلیتکم

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .ه باشددرکرا درک  یسهام یهادر شرکت ی مال یرمد یفهدف و وظا شده و مختلف آشنا  یوکارهاکسببا انواع  .1

 .درفته باشها را فراگآن یلو تحل یمال یهااستفاده از صورت نحوه .2

 . ه باشدرا بدست آورد ینقد یاناتمحاسبه جر ییتوانا .3

 .شده باشدارزش سهام و اوراق قرضه آشنا پول،  ینحوه محاسبه ارزش زمان  با .4

 . ه باشدو بازده بدست آورد یسکر یماز مفاه یمختصر شناخت .5

 درس: شرح 

  ی حوزه ضرور  ینا  یبعد  یموضوعات اصل  یلها جهت شناخت و تحلآن  یریکه فراگ   یمعن  ینبه ا  ؛دارند  یجنبه مبان  یشرکت  یاز مباحث مال  یبرخ
  ی مال یریتو هدف مد یف. سپس وظایردگیدر کانون تمرکز قرار م یسهام یهاگردد و شرکتیم  یمعرف وکارهاکسبدرس ابتدا انواع  ین. در ااست

است که به   یشرکت ی مال  یاز مباحث الزم و ضرور ی نقد یانات و استخراج جر  یشرکت سهام  یک ی مال یهاصورت یلو تحل  ییشود. آشناین مییبت
مفهوم   هطور مختصر به پول است که ب یموضوع ارزش زمان ی،حوزه مال  یحال چالش ینو در ع یادیناز مباحث بن  یکی  ین. همچنشوده میآن پرداخت

ممتاز و اوراق قرضه   ی،سهام عاد یتو با توجه به اهم بلند مدت و رشد  یزیربرنامهشد. در ادامه  دخواه پرداختهمحاسبات آن  هب ل طور کام  هآن و ب
از موضوعات مهم    یکیطور مختصر  ه  در انتها بشود.  ی ها آموزش داده مآن  یمقدمات   یگذارها و نحوه ارزشیژگیمتعارف، و   یسهام  یهادر شرکت 

 . ها ارائه خواهد شدآن یانو ارتباط م یو بازده یسکر یممفاه یعنی یشرکت یلما

 سرفصل درس: 

محدود،   یتبا مسئول   یهاعام و خاص، شرکت   یسهام  یهاشرکت  ی،تضامن  یهاشرکت  ی،شخص  یوکارهاوکارها )کسب انواع کسب   یشناسگونه .1
 ها در اقتصاد و ....( شرکت  یگاهجا ی،تعاون یهاشرکت 

 ی سهام یهادر شرکت یمال یریتدف مده و  یفوظا یف،تعر .2

 هاآن  یلو تحل  یصورت حساب گردش وجوه نقد( و بررس  یان،ز  حساب سود و   )ترازنامه، صورتی  شرکت سهام  یمال  یهابا صورت   آشنایی .3
 .( و ..  یالم یهاصورت، مالیات و معادله دوپونت یلتحل ی،مال یهاانواع نسبت یلتحل ی،مال یها)استاندارد کردن صورت 

 ( یاتیعمل ینقد یانمربوط به سهامداران، جر ینقد یانمربوط به اعتباردهندگان، جر ینقد یان)درک و محاسبه جری نقد یانجر .4

 ( ینقد یاناتانواع جر  یو ارزش فعل یمفهوم، محاسبه ارزش آت یحتوض) پول یزمان ارزش .5

 و رشد و ...(  رکتاز ش خارج یمال ینمأها، تمدل یستی،چ) بلندمدت و رشد یزیربرنامه .6

 هاآن یگذارارزش یهاممتاز و اوراق قرضه و روش ی،بر سهام عاد یامقدمه .7

 اهآن یانو ارتباط م  یو بازده یسکر یممفاه یمقدمات شناخت .8
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یبع اصلمن

1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate Finance 

(9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. 

 : یمنابع فرع 

1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2012). Corporate Finance (11th ed.). New York: 

McGraw-Hill/Irwin. 

2. Brealey, R., Mayers, S. and Allen, F. (2011). Principles of Corporate Finance (10th ed.). New 

York: McGraw-Hill/Irwin. 

3. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2011). Corporate Finance: Core Principles and 

Applications. New York: McGraw-Hill/Irwin. 
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 405کد درس: 

 السالمه یعلم صادق ماا نشگاهاد

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی شرکتی 

 : یسیام درس به انگلن

Corporate Finance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

 آموزش

  یلیتکم

 :یعمل

 د ارند
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 د.رده باشرا کسب ک یشنهادیپ یهای رگذایهسرما ینقد یاناتجر یقدق ینیبیشمحاسبه و پ ییتوانا .1

 .ه باشدآشنا شد یشنهادیپ یهایگذاریهسرما یابیارز یارهایمع با .2

 . ه باشددرمختلف کسب ک یهارا با استفاده از روش یشنهادیپ یهای گذاریهسرما یلتحل توانایی .3

 . ه باشد. آشنا شدد و ... وجه نق ی،پرداختن یهاحساب یافتنی،در یهادر گردش خالص، حساب یهسرما یممفاه با .4

 رفته باشد.کاال و ... را فراگ یوحوه نقد، اعتبار، موجود یریتمد یهاتکنیک  .5

 شرح درس: 

 یدو موضوع اساس  یندرس ا  ینهستند. در ا  یشرکت  یحوزه مال  یدر گردش خالص از موضوعات اساس  یهو سرما  یایه سرما  یبندبودجه   یماتتصم
 ینقد  یاناتمحاسبه جر  یشنهادی،پ  یهایگذاریهسرما  یابیو ارز  یلتحل  مقدمه  ی،ایه سرما  یبندودجهوضوع ب. در میرندگیقرار م  یمورد بررس

شود و سپس انواع یم  یها معرفیگذاریه سرما   ینا  یبررس  یارهایمع  ی،بحث مقدمات  ینها است. پس از ا یگذاریه سرما  ینا  یو خروج  یورود
  یان مدت بکوتاه ی مال یزیردرباره برنامه یادر گردش خالص، ابتدا مقدمه یهث سرماشود. درباره مباحیآموزش داده م یابیو ارز یلتحل یهاروش

 . کاال ارائه خواهد شد یموجود یریتو مد یافتنیدر یهاحساب  یریتوجوه نقد، مد یریتمد یهایک و تکن یممفاه پسشود و سیم

 سرفصل درس: 

 یانجر  ی،تفاضل  ینقد  یان)مفهوم جر   به شرکت  یشنهادیپ  یهای گذاریهسرما  یو خروج  یورود  ینقد  یاناتجر   یقدق  ینیبیش محاسبه و پ .1
قابل   یرغ  یهاینه در گردش خالص، هز  یهاز سرما  یناش  ینقد  یانآالت، جر  ینو فروش ماش  یداز خر  یناش  ینقد  یانجر  یاتی،عمل  ینقد

 برگشت و ...( 

تنز الخ  ی)ارزش فعل  رکتبه ش  یشنهادی پ  یهای گذاریه سرما  یبررس  یارهایمع   شناخت .2 بازگشت  دوره  بازگشت،  دوره  بازده   یلی،ص،  نرخ 
 و ...(  یداخل

 و...(  یاتیاهرم عمل ی،انواع نقاط سر به سر ی،سازیه شب  یت،حساس یو،سنار یل)تحل به شرکت نهادییشپ  یهایگذاریه سرما یابیو ارز تحلیل .3

 ....(   و  ینانعدم اطم یطدر شرا یایه سرما یبندبودجه ی،نقد یاناتجر ینیبیش پ یلی)مباحث تکمی ایه سرما یبندبودجه  یلیتکم مباحث .4

 کوتاه مدت و ...(  یریگقرض ی، چرخه نقد یاتی،عمل)چرخه  مدتکوتاه یمال ینمأو ت یزیربرنامه .5

 ( ... وب در شرکت و وجه نقد مطل یینتع یهاورود و خروج وجوه نقد، مدل یریتمد یم،مفاه یح)توض در شرکت ینگینقد یریتنقد و مد وجه .6

 و ...(  ینهبه یاعتبار یاستوصول مطالبات، س یافتنی،در یهاحساب  یریتمد یم،مفاه یح)توض ی فروش اعتبار مدیریت .7

 ( ...  و   EOQ، مدل ABC یکرد)رو  کاال یموجود یریتها مدیک و تکن یممفاه یح)توض کاال یموجود  مدیریت .8
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 : یابیروش ارزش

 هروژا پیق یتحق یی نهاآزمون  ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یبع اصلمن

1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate Finance 

(9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. 

 : یمنابع فرع 

1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2012). Corporate Finance (11th ed.). New 

York: McGraw-Hill/Irwin. 
2. Tirole, J. (2006). The Theory of Corporate Finance. New Jersey: Princeton University Press. 

3. Berk, J. (2016). Corporate finance: the core, global edition (4th edition). London: Pearson. 

4. Ross S.A, et al (2015). Corporate Finance (11th edition). New York: McGrow, Hill. 

5. Maurizio, d et al (2018). Corporate Finance: Theory and Practice (5th edition). New Jersey: 

Wiley. 

6. Pyles, M.K. (2014). Applied Corporate Finance: Questions, Problems and Making Decision 

in Real World. New York: Springer. 
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 406کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های مالی شرکتی نظریه

 : یسیام درس به انگلن

Corporate finance theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 تساع 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 د.رده باشرا درک ک یسهام یهاو شرکت  یشرکت یالدانش م یجادا یچگونگ .1

 د. رده باشرا درک ک یشرکت یپول در دانش مال یارزش زمان جایگاه .2

 . دباشاین دسته از نظریات  یلتحلقادر به و  شناخت پیدا کرده یه،ساختار سرما یهانسبت به تئوری  .3

 .سود باشد یمتقس یهایهنظر یلبه تحل قادر .4

 .ه باشددآشنا ش یشرکت یدر حوزه مال یرفتار ی بازار کارا و مال ی، طالعاتقارن ا عدم ت یمفاهکاربرد م با .5

 د.رده باشرا کسب ک یسهام یهادر شرکت یهانحالل و تسو ی،بحران مال  یک،موضوعات ادغام، تمل یلتحل توانایی .6

 شرح درس: 

ابتدا به    یناست. در ا  یدهمباحث فرا رس   یناه  ب  یدناکنون زمان عمق بخش  ی،شرکت  یدانش مال  یاکثر موضوعات اساس  یریپس از فراگ  درس 
  ی بندبودجه  ی. سپس مبانشد  خواهد  یلتحل  ،دانش است  ینا  یربناییپول که از موضوعات ز  یو مفهوم ارزش زمان   شودپرداخته می  یفلسفه دانش مال

  ینان، عدم اطم یممفاه یح. در ادامه پس از توضشد دخواه یلو تحل  یبررس  ،ینقد سود یمتقس یهایهو نظر  یهساختار سرما یهایهنظر ی،ایه سرما
  غام، موضوعات اد  یلدرس با تحل  یند. اش  دخواه  ی بررس  یرفتار  یدر حوزه مال  هاآنکارکرد    ی،رفتار  ی بازار کارا و مال  یتئور  ی،عدم تقارن اطالعات 

 .یدخواهد رس یانبه پا یهانحالل و تسو یک،تمل

 س: صل درسرف

 و ...(  یشرکت یمال یهایهنظر یجادا ی،ساالریهنظام سرما یخی، )مباحث تاری شرکت یو مال  یمهاس یهاشرکت  یجادبستر ا .1

 یشرکت یپول در مال  یارزش زمان یگاهجا یلو تحل بررسی .2

 یایه سرما یبندبودجه مبانی .3

 ینه به یهساختار سرما یینو تب یهساختار سرما یهاتئوری  .4

 یسود نقد یمتقس یهاتئوری  .5

 یشرکت یدر مال یانتظار یتلوبمط یتئور کاربرد .6

 یشرکت ی در مال ی و عدم تقارن اطالعات ینانعدم اطم یممفاه کارکرد .7

 بازار کارا  فرضیه .8

 یشرکت یمال یرفتار پارادایم .9

 مربوطه یهایو تئور یهانحالل و تسو ی، بحران مال  یک،تمل ادغام، .10
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 : یابیروش ارزش

 ژها پرو یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یبع اصلمن

1. Tirole, J. (2006). The Theory of Corporate Finance. New Jersey: Princeton University Press. 

2. Copeland, T. E., Weston, J. F., & Shastri, k. (2005). Financial Theory and Corporate Policy (4th 

ed.). Pearson. 

 : یمنابع فرع 

1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2012). Corporate Finance (11th ed.). New 

York: McGraw-Hill/Irwin. 

2. Maurizio, d et al (2018). Corporate Finance: Theory and Practice (5th edition). New Jersey: 

Wiley. 
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 407کد درس: 

 السالمه یعلدق امام صا دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تأمین مالی شرکتی 

 : یسیام درس به انگلن

Corporate Financing 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 د.شده باشسود آشنا  یمتقسو   ی،اهرم مال یه،ساختار سرما یمبا مفاه .1

 د.، شناخت پیدا کرده باشو رشد شرکت یات( با توجه به مرحله حی )متعارف و اسالم  یالم ینمختلف تأم یهانسبت به روش .2

 د.شناخت پیدا کرده باش ها،فرایند ینفعال در ا ی مال یو نقش نهادها یمال ینتأم هایفرایند نسبت به  .3

 . ده باشدو نحوه محاسبه آن آشنا ش یهسرما ینهمفهوم هز با .4

 .درده باشرا کسب ک یسهام یهاکتشر یمال ینمشاوره جهت تأم توانایی .5

 شرح درس: 

و رشد شرکت، مباحث و    یاتاز چرخه ح  یادر هر مرحله  ی مال  یناست. تآم  ی شرکت  یمال   ینتأم  ی،شرکت  ی دانش مال  یاز موضوعات اصل  یکی
شود و  یداده م  یحتوض  ینقد  ودس  یمو تقس  یاهرم مال  یه،ر سرماختاسا  یمطور مختصر مفاهه  درس، ابتدا ب  ینخاص خود را دارد. در ا  یهاروش

با روش  یمال   ینتأم  یهاهم با روش  ،تا دانشجو  شدسپس تالش خواهد   و هم  که در    یاسالم  یهاسازگار با آموزه  یمال   ینتأم  یهامتعارف 
آموزش داده    هافرایند  نیاثرگذار در ا  یمال  یاز نهادها  یخو نقش بر  یمال   ینمأت  هایفراینددرس    یندر ا  یناست آشنا گردد. همچن  یجکشورمان را

را فرا    یهسرما  ینهموزون هز  یانگیناز طرق مختلف و م  یمال  ینتأم  ینه به هز نحوه محاس  یه،سرما  ینهدانشجو مفهوم هز  یزخواهد شد. در انتها ن
 . خواهد گرفت

 سرفصل درس: 

 یسود نقد یمتقس یاستو س یاهرم مال یه،بر ساختار سرما یامقدمه .1

 و ....(  ی جمع یمال  ینمأوکار، تفرشتگان کسب یر،پذمخاطره یهاصندوق ی، خانوادگ یمال  ینمأ)ت کسب وکار یجادا یدر ابتدا یمال تأمین .2

 در ترازنامه شرکت  یکهر  یگاهکوتاه مدت و بلندمدت و جا یمال تأمین .3

عرضه    ی،عرضه خصوص  ی،خاص به عام، عرضه عموم  یامت سهشرک  یلتبد  یس،سأشرکت در شرف ت)  انتشار سهام  یقاز طر  یمال  تأمین .4
 و ....(   آن( یها)انواع و روشیه سرما یش(، افزاIPO)ی عموم یهاول

 ی نظام بانک یقاز طر یمال ینبر تأم یامقدمه .5

 و ....  یزاتآالت، تجهینماش ی مال ینتأم یبرا یروش لیزینگ .6

 شرکت یداخل ی منابع مال یقاز طر یمال تأمین .7

 فروش اموال  یقاز طر یالم تأمین .8

 ق مشارکت، اجاره، مضاربه، سلف، مرابحه و...( )اورا  یرانتشار اوراق با درآمد ثابت و متغ یقاز طر یمال تأمین .9

 و ...( یپرداختن یهاحساب  یه،مواد اول یاعتبار ید)خر  کوتاه مدت یمال تأمین .10
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نهادها  یمال  ینمأت  هایفرایند  .11 ا  یمال  یو نقش  در  قوان  اهفرایند  ینفعال  و  بانک  ین،)مقررات  یه سرما  ینتأم  یهاش شرکتنق  ها،نقش 
 ( و ....  یسینویره)مشاوره، پذ

 ینهموزون هز  یانگینسهام ممتاز، م  ینههز  ی،سهام عاد  ینههز  ی،بده  ینههز  یه،سرما  ینهمفهوم هز  یح)توض  از طرق مختلف  یهسرما   هزینه .12
 انتشار( ینههز یه،سرما

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم تمرمس یابیارزش

✓ ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اندسازمان انتشارات : تهران  .یاسالم یهبازار سرما .(1391) عباسسید یان،موسو .1

. تهران: پژوهشکده پنجم(  )ویراست  تجارب عملی   -(: مبانی نظری1)  ی اسالم  یبانکدار(.  1395)  ینحس  یسمی، م  ، وعباسسید  موسویان، .2

 . ی انکو ب یپول

3. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate Finance 

(9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. 

 : یمنابع فرع 

 پندار پارس.. تهران: انتشارات هنر تأمین سرمایه برای استارت آپ ها(. 1396پریدار، فرزاد ) .1

 . تهران: شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس. ادهای مالی: راهنمای قانون بازار اوراق بهادارهن(. 1389سعیدی، علی ) .2

3. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2012). Corporate Finance (11th ed.). New 

York: McGraw-Hill/Irwin. 

4. Brealey, R., Mayers, S. and Allen, F. (2011). Principles of Corporate Finance (10th ed.). 

New York: McGraw-Hill/Irwin. 

5. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2011). Corporate Finance: Core Principles 

and Applications. New York: McGraw-Hill/Irwin. 

6. Tech, Robin P.G (2018). Financing high-tech startups: using productivity signaling to 

efficiency overcome the library of complexity. Springer. 

7. Boker, K.H., Martin, G.S. (2011). Capital Structures and Corporate Financing Decisions: 

Theory, Evidence and Practice. New Jersey: Wiley. 
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 408کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها پروژهتأمین مالی 

 : یسیام درس به انگلن

Project Finance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 ع درس:ون

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 باشد.  آشنا شدهها حطر ی مال ینتأم یم اساسیبا مفاه .1

 ص دهد. یرا تشخ  یشرکت یمال  ینها و تأمطرح یمال  ینتأم یهاتفاوت بتواند .2

 را بشناسد. فرایند یندر ا یردرگ ی مال یها و نقش نهادهاطرح یمال ینتأم فرایند .3

 .شده باشدها آشنا طرح یسکر یریتمد فرایند با .4

 .کند یابی و ارز یلرا تحل یشنهادیپ یهاطرح بتواند .5

 آن را درک کند. یهامسائل و چالش یران،ها در اطرح  یمال مینأت .6

 .دنمایارائه  یدیجد یکند و راهکارها یلتحل یاسالم یهااساس آموزه ها را بر طرح  یمال  ینتأم ی،صورت انتقاده ب بتواند .7

 شرح درس: 

برخوردار   یایژهو   یگاهو جا  یتمور ما از اهدانش در کش  ینا  یاست. آموزش و ارتقا  یحوزه مال   یپروژه از مباحث مهم و کاربرد  ی مال  یندانش تأم
 فرایند  ینفعال در ا  یها و نقش نهادهاطرح  ی مال  ین تأم  یکل  فرایند. سپس  یمشویها آشنا مطرح  ی مال  ینتأم  یخچه درس ابتدا با تار  ین است. در ا

ها و  طرح یابیدر ادامه نحوه ارز واهد شد.ارائه خ ی معموو  یمشارکت بخش خصوص یهاروشها و انواع طرح  یسکر یریتمانند نهاد واسط، مد
چند   ائهشده و پس از ار یبررس  یرانها در اطرح ی مال ین تأم یزشود. در انتها نیها آموزش داده مطرح  یمال ینمورد استفاده در تأم یجرا یابزارها

 . پرداخت یمهواخ یاسالم یهاه براساس آموزهپروژ یمال ینتأم یو بررس  یلبه تحل یموردکاو 

 سرفصل درس: 

 و ...(  یشرکت یمال  ینآمار، تفاوت آن با تأم یخچه، تار یف،)تعر هاطرح  یمال ینمأبر ت یامقدمه .1

 ها طرح یمال  ینو نقش نهاد واسط در تأم معرفی .2

 ها طرح یمال  ینتأم یکل فرایندو  سازوکار .3

 هاپروژهمباحث مالی در چرخه عمر  .4

 هاطرح یسکر مدیریت .5

 مشارکت و ...(  یهاانواع روش یم،)مفاه  هادر طرح یوم و عم یخصوص خشب مشارکت .6

 ...(  و  یگذاریمتق یو،و سنار یتحساس یلتحل ی،نقد یانات)جر هاطرح یلو تحل ارزیابی .7

 ها طرح ی مال ینمأدر ت یهو سرما یبده یریکارگبه یبترک  یافتن .8

 ...(   و  مؤثر یللالمینب یمال ینهادها یمعرف یکایی،سند یها)کارمزدها، وام یلی تکم مباحث .9
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 ها: طرح یمال نیتأممورد استفاده در  یجرا هایابزارها و روش یبرخ عرفیم .10

o Senior Debt 

o Mezzanine Financing and Subordinated Debt 

o Repayment Options 

o Refinancing Loans Already Granted to the SPV 

o Leasing 

o Loan Remuneration and 

 هاحطر بین المللی تأمین مالی   .11

 موجود  یهاتیمحدودو  هاچالشو   یرانها در اطرح ی مال ینتأم  .12

 ها طرح ی مال نیتأمدر  یکاو  مورد .13

 یاسالم یهاها براساس آموزهطرح یمال  ینتأم یلو تحل بررسی .14

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یبع اصلمن

1. Gatti, S. (2012). Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and 

Financing Private and Public Projects. Academic Press. 

 : یمنابع فرع 

 .تدبیر اقتصاد تهران: مؤسسه تحقیقاتی (.راهکارهاو  هاچالشنفت و گاز در ایران ) یهاپروژهتأمین مالی (. 1393طاهرپور، جواد ) .1

 یایتهران: دن از مخازن نفت و گاز.  یبهره بردار یهاپروژه یمال  نیتأم یراهکارها نفت و گاز:  یاقتصاد قراردادها(. 1395) دایو   ،یورهرام .2
 اقتصاد. 

صنعت   یهاپروژهبا  اهنمای تأمین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسالمی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسبر .3
 (. تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور.1396) آب و فاضالب

4. Jackdon, C, Nahlik, C. (2014). Project Finance in Practice: Case Studies. London: 

Euromoney books. 

5. Yescombe, E.R. (2013). Principle of Project Finance, 2nd edition. Massachusetts: Academic 

Press. 
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 409کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 المللی مالی شرکتی بین

 : یسیام درس به انگلن

International Corporate Finance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .ه باشدارز، سهام، اوراق با درآمد ثابت و مشتقات و ....( آشنا شد ی)بازارهای الملل ینب یمال  یبا بازارها .1

 کند.  یابیو ارز ییرا شناسا یالمللینب یدر فضا یگذاریه سرما یهابتواند فرصت  .2

 د.رده باشرا درک ک یالمللینب یو فضا یداخل یدر فضا یایه سرما یبندبودجه یهاتفاوت .3

 . ، شناخت پیدا کرده باشدآن یریتمد یهاروش رخ ارز و نوسان ن نسبت به ریسک .4

 . خت پیدا کرده باشدا، شنآن یریتمد یهاو روش یکشور  ریسکنسبت به  .5

ر  بازادر  ی مال ینمأانتشار انواع اوراق ت  ی،المللینب یدر فضا یهسرما یشافزا) یتیچند مل یهاشرکت یمال ینمأت یهاو روش فرایندنسبت به  .6
 .شناخت پیدا کرده باشدو ...(  یلالملینب یهسرما

 د.رده باشرا درک ک یالمللینب یدر فضا یهانحالل و تسو یک،ادغام و تمل پدیده .7

 .درده باشرا کسب ک یاسالم یهااساس آموزه بر یالمللینب یشرکت ی مال یلتحل توانایی .8

 شرح درس: 

  ی و کاربرد  یکدرس، دانش تئور  ین است. ا  یالمللینب  یگذاریه و سرما  ی مال  ینمأمربوط به ت  یالمللینب  یدر فضا  ی شرکت  ی مال  یمات عمده تصم
 ی هایارائه خواهد شد و سپس تئور  ی المللینب  یشرکت  یبر مال   یادرس ابتدا مقدمه  ینکند. در ایرا فراهم م  یمات نوع تصم  ینجهت ا  یازمورد ن

و سیستمس  بوطه،مر تیم  یحتشر  یالمللینب  یگذار یهو سرما  یمال   ینمأت  یسکر  ی،ارز  یهایاستها  ادامه موضوعات مهم  در    ی مال  ینمأشود. 
انحالل،    یک،ادغام، تمل  ی،ایه سرما  یبندبودجه   یحخواهند شد. درس با توض  یبررس  یالمللین ب  یدر فضا  یهو ساختار سرما   یهسرما  ینههز  ی،المللینب

 . رسدیم یانبه پا یاسالم یهاآموزه براساس یالمللینب یکتشر یمال  یلو تحل  یالمللینب یطدر مح  یهو تسو

 سرفصل درس: 

 یبانکدار  یستیچ  ی،جهان  یهبازار سرما  یستیچ  یتی،چند مل  یهاشرکت   یستیچ  ی،المللینب  یمال  ینمأ)تی  المللینب  یشرکت  یبر مال  یامقدمه .1
 (یالمللینب یگذار یهسرما یهافرصت  ی،المللینب یدر فضا یتفعال یهایسک ر ی،المللینب

 ....(  و  یشرف یالمللیننرخ بهره، اثر ب یبرابر یتئور ید،قدرت خر یبرابر ی)تئوری المللینب یمال یهایتئور یرسبر .2

 نرخ ارز و ...(  یبازارها  یمتفاوت نرخ ارز، بررس  یهایستمنرخ ارز )مرور س یهایاستها و سسیستم  .3

و    یالمللینب  ی بانک  یالتاز تسه  یمال   ینتأم  ی،المللینب  یدر بازارها  یرار با درآمد ثابت و متغسهام، اوراق بهاد)انتشار  ی  المللینب  ی مال  تأمین .4
 )... 

 یالمللین ب یدر فضا یهسرما  هزینه .5

 کنند.یم ی مال ینمأت یالمللینب یکه از بازارها ییهاشرکت  یهساختار سرما یلو تحل بررسی .6
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 یالمللین ب یگذاریهسرما یهافرصت  یایه سرما یبندبودجه  .7

 ها، روندها، مقررات و ...( ی )تئوری  المللینب یطدر مح  یهانحالل و تسو ادغام، تملیک، .8

 یاسالم یهابراساس آموزه یالمللینب یشرکت ی مال یلو تحل بررسی .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

1. Shapiro, A.C. (2013). Multinational Financial Management.Wiley 

2. Eun, C. S., Resnick, B. G. (2011). International Finance (6th ed.). New York: McGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

1. Jacque, L.L. (2014). International Corporate Finance. New Jersey: Wiley. 
2. Eiteman, D.K., Stonehill, A.I., Moffet, M.H. (2015). Multinational Business Finance. 

Pearson series in finance. 

  



639 

 410کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 حاکمیت شرکتی 

 : یسیام درس به انگلن

Corporate Governance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یشرکت یتحاکم یخچهو تار یفبا تعار .1

 .ی، شناخت پیدا کرده باشدشرکت یتحاکم یهایستم و س نسبت به چارچوب .2

 د.رده باشرا درک ک یشرکت یتحاکم یاتنظر انواع .3

 .یدا کرده باشدشناخت پ  ،یشرکت یتحاکم یو اجزا ساختارهانسبت به  .4

 کند.  یلرا تحل یراندر ا یشرکت یتحاکم  جایگاهبتواند  .5

 .دکرده باشرا کسب  یدجد یو ارائه راهکارها یاسالم یهاآموزهبراساس  یشرکت یتو نقد حاکم یلتحل توانایی .6

 شرح درس: 

 یهاکنترل   مدیره،یئت ه  یرنظ  یسازمان درون  یکارهااز سازو   است که با استفاده  ییو ساختارها  هافرایندها،  از نظام  یامجموعه  ی،شرکت  یتحاکم
  ار باز  ی،حقوق  یهانظام  ی،مانند نظارت قانون  ی سازمانبرون  یسازوکارها  یزو ... و ن  یسکر  یریتمد  ی،داخل  ی، حسابرسیو حسابدار  یادار  یداخل
  یتشفاف  یی،پاسخگو  ینفعان،حقوق ذ  یتاز رعا  یناناطمکسب    یپ  و ... در  یبندمستقل و مؤسسات رتبه   یاران عمده، حسابرسدنظارت سهام  یه،سرما
 اکمیتح یها، اجزا، کارکردها، اصول و راهکارهایهنظر یخچه،تار یف،تعار  س دانشجو با در ین ها است. در اها و شرکتانصاف در سازمان یتو رعا
 یشرکت یتحاکم یخواهد شد تا با بررس یهد شد و سعخوا یررسو ب یلتحل یاسالم یهاموضوع از منظر آموزه  ینا  ینشود. همچنیآشنا م یشرکت
 .را کسب کند یشرکت یتحاکم یمسائل واقع  یلالزم جهت تحل ییتوانا مرتبط، دانشجو یهایموردکاو  یلو تحل یراندر ا

 سرفصل درس: 

 و نقش آن  یخچهتار ی،شرکت یتحاکم یفتعار .1

و ساخ)چارچوبی  شرکت  یتحاکم  یهایستمو س  چارچوب .2 وها  ب  تارها  و  درون  هاییستم در جهان، س  یشرکت  یتحاکم  ی، المللیناسناد  گرا 
 و ...(   یو درون   یرونیب یراهکارها ی،شرکت یتحاکم یهایستم در س ییو واگرا ییگرا، همگرابرون

 و ....(  یاسیس یهنظر منابع،  یوابستگ یهمعامالت، نظر ینههز  یهنفعان، نظریذ یهنظر یندگی،نما یه)نظری شرکت یتحاکم یاتنظر انواع .3

 نفعان یذ انواع .4

و    ی)داخل  یو بازرس   ی حسابرس  یره،مد  یأته  یهایته عامل، کم  یأتو ه  یرهمد  یأت )ساختار و نقش هی  شرکت  یتحاکم  یو اجزا  ساختارها .5
 اطالعات و ....(  یو افشا یتشفاف  ی،گروه یانتصابات و جبران خدمات، ساختارها یسک،ر یریتمستقل(، مد

 ( یشخص یوکارهاکسب  یریه،سسات خؤم ی،دولت یهاها و شرکتها، سازمانها، بانک)شرکت  مختلف یهاماندر ساز یشرکت حاکمیت .6

 یراندر ا یشرکت حاکمیت .7

 یشرکت یتحاکم یهایموردکاو  بررسی .8

 یاسالم یهابراساس آموزه  یشرکت یتمحاک ی و بررس تحلیل .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

و    یرسان شرکت اطالعانتشارات بورس وابسته به : تهران. یو موردکاو یم: مفاهیشرکت راهبری(. 1392) ینمه ی،شاکریتا، و ب یخی،مشا .1
  بورس. خدمات

2. Rezaee, Z. (2009). Corporate Governance and Ethics. John Wiley & Sons. 

 : یمنابع فرع 

 ی. بازرگانتهران: شرکت چاپ و نشر ترجمه بیتا مشایخی. . اخالقی و شرکت یراهبر(. 1394)... ایح ذب یی،رضا .1

2. Neciri, A. (2013). Internal and External Aspects of Corporate Governance. London: 

Routledge . 
3. Vokkur, V.N., Herrera, Z.J. (2013). Corporate Governance Regulations: How Poor 

Management Is Destroying the Global Economy. New Jersey: Wiley. 

4. Plessis, J.J., Low, C.K. (2017). Corporate Governance Codes For 21st Century: 

International Perspectives and Critical Analysis. Berlin: Springer. 
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 411کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت ریسک بنگاه 

 : یسیام درس به انگلن

Enterprise Risk Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: ر میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظا

 باشد. شده  هایدگاه د ینا یهادرک تفاوتبه و سپس قادر  شناخت پیدا کرده باشد ،یسکمختلف به مفهوم ر هاییدگاه د هنسبت ب .1

 کند. یینرا تب یسکر یریتمد یایمزا بتواند .2
 کند. یینرا تب  یسکر یریتمد فرایند بتواند .3
 Risk Chief) یسکر یریتو نقش مسئول مد یگاهد و جاآن را برشمار یایکند و سپس مزا یینبنگاه را تب  یسکر یریتمفهوم مد بتواند .4

Officerید.نما یین( را تب 
 ( ارتباط برقرار بکند.Corporate Governance) یشرکت یت( و حاکمERMاه )بنگ یسکر یریتدو مفهوم مد ینب بتواند .5
 بکند و به انواع و اقسام آن مسلط باشد.  یلرا تحل یسکر بتواند .6
 بپزدازد. یسکر یابیبه ارز بتواند .7
 مقوله در بنگاه بپردازد. ینو سپس بتواند به مستقر شدن ا یدنما یینرا تب  یسکر یبر مبنا یریگیممفهوم تصم بتواند .8
 . یدو مستقر نما یرا طراح ERM یداشبورد اطالعات بتواند .9

 شرح درس: 

یر  ثأتحت ت  ینو همچن  کنندینم  یتکوچک فعال  یطمح   یکها در  بنگاه  ریگرقم خورده است که د   یاو معادالت به گونه  یطامروز شرا  یایدر دن
 یاریبس یو داخل یطیها در معرض عوامل مح آن یتو به تبع آن فعال کنندیم ی زندگ ی جهان یطها در مح بلکه امروزه بنگاه یستند،ن یاندک عوامل

 .قرار دارند
را که شرکت را    یاست که مخاطرات   ینبه دنبال ا  یدجد  یکردیان رو ( به عنوEnterprise Risk Managementبنگاه )  یسکر  مدیریت

  یشه رو شود و همها روبهپاسخ با آن  ینها بپردازد و با انتخاب بهترآن  یابیکند و سپس به ارز  ییابتدا شناسا  دارد،یبه اهداف خود بازم  یدندر رس
آن مهم بر  جمله  از  باشد.  داشته  کنترل  و  نظارت  طراحERM)  یهاثمره   ینترها  اطالعاتداشب  ی(  عنوان   است  یسکر  یریتمد  یورد  به  که 

 باشد. یمطرح م یرانمد یریگیمتصم یبرا یاپشتوانه 

 سرفصل درس: 

 مقدمه .1
o یسکمفهوم ر یمعرف 
o یدر زندگ یسکر اهمیت 
o یسک ر یریتمد ضرورت 

 تر یق دق یدگاهیاز د یسکر یریتمد ضرورت .2
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 یسک ر یریتمد فرایندو  مفاهیم .3
 ERM معرفی .4

o یفتعر ERM 
o مزایای ERM 

o ی سازمان  اثربخشی 
o یسک ر گزارش 
o وکار کسب  کارایی 

o یسکبا مسوول ر آشنایی (Risk Chief Officer ) 

o اجزا ERM 
 یشرکت حاکمیت .5
 یسک ر انتقال .6
 و ارزیابی  تحلیل .7
 یره مد یئته نقش .8
 یسک ر یبر مبنا یریگتصمیم .9

 یسکر یاطالعات داشبوردگزارش گری ریسک و  .10
 موردکاوی .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 : یبع اصلمن

1. Lam, J. (2014). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, 2nd edition. New 

Jersey: Wiley. 

 : یمنابع فرع 

1. Fraser, J., Simkins, B., & Narvaez, K. (Eds.). (2015). Implementing Enterprise Risk 

Management: Case Studies and Best Practices. Wiley. 

2. Wu, D. D. & Olson, D. L. (2015). Enterprise Risk Management in Finance. London: 

Palgrave Macmillan. 

3. Zhao, X., Hwang, B. G., & Low, S. P. (2015). Enterprise Risk Management in International 

Construction Operations. Springer. 

4. Lam, J. (2017). Implementing Enterprise Risk Management: From Method to Applications. 

New Jersey: Wiley. 

5. Hopkin, P. (2017). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and 

Implementing Effective Risk Management, 4th edition. London: Kogan page. 
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 412کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی شرکتی اسالمی 

 : یسیام درس به انگلن

Islamic Corporate Finance 

 واحد  2: تعداد واحد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میز دانشجو انتظار در انتهای این دوره ا

 دهد. یص( را تشخ ی)مدنی عقد یهاو شرکت یسهام یهاشرکت یهاتفاوت .1

 .رده باشدرا کسب ک یاسالم یهاآموزهمفهوم براساس  ینا یلتحل ییو توانا ردهرا درک ک یسهام یهاشرکت یحقوق یتشخص مفهوم .2

 .ه باشدرا بدست آورد یاسالم یهاآموزهپول براساس  ی و نقد ارزش زمان یلتحل توانایی .3

 . ه باشدرا بدست آورد یایه سرما یبندبودجه  یو نقد مبان یلتحل ییوانات  .4

 .شناخت پیدا کرده باشد ،یاسالم یهامنطبق با آموزه یسهام یهاشرکت  یهسرما نسبت به ساختار .5

  ی اسالم  یهاگار با آموزهساز  ی سهام  یها....( شرکت  و  یو پرداختن  یافتنیدر  یهاکاال، حساب  ی)وجوه نقد، موجود  کوتاه مدت   یمال   یریتمد  با .6
 ه باشد.آشنا شد

 د.رده باشرا کسب ک یاسالم یهابراساس آموزه یسهام یهاسود شرکت  یمتقس یلتحل توانایی .7

 د.رده باشاسالم را کسب ک یهابراساس آموزه یسهام یهاشرکت  یهانحالل و تسو ی،ورشکستگ یک،ادغام، تمل یلتحل توانایی .8

 ح درس: شر

موضوعات را    ینکه ا  یدهشده است، زمان آن فرا رس  یلو تحل  یارائه، بررس  یران، در جهان و ا  یشرکت  ی دانش مال  یاساساکنون که موضوعات  
(  یشرکت  یمال   یناز مباحث تأم  یبرخ ی،المللینب  یشرکت  یمال  ی،شرکت  یت)حاکم  از مباحث  یالبته در برخ)  یمکن  یلتحل  ی،اسالم  یهابراساس آموزه 

ابتدا(یمکنی م  یزها پرهدرس از ذکر مجدد آن   ینصورت گرفته که در ا  یلتحل  ینمجزا، ا  شدن درس  یفتعر  یلبه دل   یل و تحل  یبررسبه    ،. در 
دانش    یپرداخت. در ادامه سه موضوع اساس  یمخواه   سالمیا   یهاپول براساس آموزه  یو مفهوم ارزش زمان  یمال  یریت هدف مد  ی،شرکت سهام

  یل کرد. درس با تحل  یمخواه  ی بررس  ی در گردش خالص را از منظر معارف اسالم  یهو سرما  یهختار سرماسا  ی،ایه سرما  یبندبودجه  یعنی   یمال
 .یدرس اهدخو یانبه پا یاسالم یهابراساس آموزه یهانحالل و تسو یک،سود، ادغام، تمل یمموضوعات تقس

 سرفصل درس: 

 یت شخص  یل(، تحلی)مدن ی  با شرکت عقد  ی شرکت سهام  یها)تفاوتی  اسالم  یهاآموزهبراساس    ی شرکت سهام  دهیپد  یلو تحل  یبررس .1
 و ...(  یسهام یهامستقل شرکت یحقوق

 ی مال یریتهدف مد یلو تحل بررسی .2

 یاسالم یهاپول براساس آموزه یو نقد ارزش زمان  تحلیل .3

 یایه سرما یبندبودجه یو نقد مبان  یلتحل  .4

 ی اسالم یهامنطبق با آموزه یسهام یهاشرکت  یهسرما ساختار .5

 یاسالم یهاسازگار با آموزه یسهام یها....( شرکت و  یو پرداختن یافتنیدر یهاکاال، حساب ی)وجوه نقد، موجود مدتکوتاه یمال مدیریت .6

 ی اسالم یهابراساس آموزه یسهام یهاسود شرکت یمتقس یلو تحل بررسی .7

 اسالم  یهابراساس آموزه  یهانحالل و تسو یک،ادغام، تمل ی و بررس تحلیل .8
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 .یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند. تهران: سازمان انتشارات ی اسالم یهبازار سرما(. 1391عباس ) یان،موسو .1

 . . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهسالمیدهای مالی بازار سرمایه ااقتصادی نها - مبانی فقهی(. 1392آقانظری، حسن ) .2

 :یبع فرع من

1. Mat Nor, F., shaharuddin, A., Marzuki, A. (2018). Islamic Corporate Finance. Malaysia: 

Penerbrit Universiti sains Islamic Malaysia (USIM). 
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 413کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست عارف اسالمی و مدیریت پیوسته م ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی شرکتی در ایران 

 : یسیام درس به انگلن

Corporate Finance in Iran 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: ساعت تعداد 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: انتظار میدر انتهای این دوره از دانشجو 

 . ه باشدآشنا شد یرانوکارها در ابا انواع کسب .1

 د.رده باشکرا درک  یراندر اقتصاد ا یسهام یاهشرکت  یتو اهم جایگاه .2

 .ه باشدها آشنا شدآن یلو نحوه تحل  یراندر ا یسهام یهاشرکت یمال یهاصورت با .3

شناخت پیدا کرده    ، هاآن  یگذارو نحوه ارزش  یران مشارکت، اوراق اجاره و ...( در ا)سهام، اوراق    انواع اوراق بهادار  یهانسبت به ویژگی .4
 . باشد

 د.رده باشرا کسب ک یرانا در یایه سرما یبندبودجه یلتحل ییتوانا .5

 .کرده باشدرا کسب  یرانیا یسهام یهاشرکت  یهساختار سرما یلتحل توانایی .6

 . ه باشدآن آشنا شد یهاو چالش یرانسود در ا یمتقس یهایاستس با .7

 .ه باشدشنا شدآن آ یهاو چالش یرانیا یسهام یهادر گردش خالص در شرکت یهسرما یریتمد با .8

 رفته باشد.را فرا گ یراندر ا یهانحالل و تسو ی،ورشکستگ ک،یادغام، تمل  فرایند .9

 شرح درس: 

درس    ین. در ایردقرار گ  یمورد بررس  یراندانش در ا  ین ا  یموضوعات اساساست که  آن  اکنون زمان    ی،شرکت  یدانش متعارف مال  یریپس از فراگ
ها و  چالش   یف،توص   ین. البته با ایممتعارف هست  یشرکت  یبا مال  آن  یهاتفاوت  یانو ب  یراندر ا   یکتشر  یموجود مال  یتوضع  یفبه دنبال توص 

در   یسهام یهاشود و شرکتیم یمعرف یرانکارها در او درس ابتدا انواع کسب ینآشکار خواهد شد. در ا یزن یراندر ا یشرکت ی مال یمسائل اصل
. در ادامه  یمپردازیم  یرانیا ی سهام یهاشرکت یمال  یابزارها ی، مال یهاصورت ی، مال  یرمد یفوظا یل. سپس به تحلیردگیکانون تمرکز قرار م 

در    ی سهام  یهادر گردش شرکت  یهسود و سرما  یمتقس  یاستس  یه،ساختار سرما  ی،ایه سرما  یبندودجهب  یعنی   یشرکت  یمال   ی اساس  تموضوعا  یزن
 . رسدیم  یانبه پا یراندر ا یهل و تسوانحال ی،ورشکستگ یک،ادغام، تمل یللدرس با تح  ین. ایردگیقرار م یمورد بررس یرانا

 سرفصل درس: 

با    یهاعام و خاص، شرکت  یسهام  یهاشرکت  ی،تضامن  یهاشرکت  ی،شخص  ی)کسب وکارها  یرانوکارها در اانواع کسب  یشناسگونه .1
 ها در اقتصاد و ....( شرکت یگاهجا ی،تعاون یهامحدود، شرکت یتمسئول

 یران در ا یسهام یهاشرکت یمال یریتو هدف مد یفوظا تعریف، .2

 ی هاصورت حساب گردش وجوه نقد(، روش  یان،ز  )ترازنامه، صورت حساب سود و یران  در ا  یشرکت سهام  یمال  یهابا صورت   آشنایی .3
 . ینقد یاناتآن و نحوه محاسبه جر یلتحل

 یرانها در اآن یگذارارزش یهاو روش یرممتاز و انواع اوراق با درآمد ثابت و متغ ی،عاد سهام .4
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 یراندر ا یایه سرما یبندبودجه  .5

 یراندر ا یسهام یهاشرکت  یهو ساختار سرما یهسرما  هزینه .6

 یران در ا یسهام یهاسود شرکت  یمتقس سیاست .7

 یران در ا یسهام یهادر گردش شرکت  یهسرما مدیریت .8

 یراندر ا یامسه یهاشرکت یهانحالل و تسو ی،ورشکستگ یک،تمل ادغام، .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یبع اصلمن

 . یان. تهران: پویراندر ا یمال یریتمد(. 1389) یلنژاد، محمد اسماعییفداو  ،جالل یدس یف،شر یادقص .1

 :یبع فرع من

 تهران: انتشارات نوید مهر.  ایران(.ایران )با رویکردی بر نظام مالی  مدیریت مالی در(. 1395فدایی نژاد، محمد اسماعیل ) .1
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 414کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مالی شرکتی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت مالی فرد و خانواده 

 : یسیام درس به انگلن

Personal and Family Financial Management 

 واحد  2: حدتعداد وا

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یلعم

 اهداف درس:

 رود: از دانشجو انتظار می در انتهای این دوره

 .شده باشدفرد و خانواده آشنا  ی مال یریتمد یمبان با اصول و  .1

 .رفته باشدفرد و خانواده را فراگ یمنابع مال یزتجه یو چگونگ چیستی .2

 د. شده باشانداز توسط فرد و خانواده آشنا پس یلمفهوم و تحل با .3

 .رفته باشدفراگفرد و خانواده را  ی منابع مال یص تخص یگونگو چ چیستی .4

 د.رده باشرد و خانواده را کسب کف یسکر یریتمد توانایی .5

 ه باشد.فرد و خانواده آشنا شد یمال یندهآ یریتمد یهااصول و روش با .6

 شرح درس: 

موضوع از  ینده است است. از آنجا که مال موجب قوام فرد و خانواا یکارا و اثربخش منابع مال مدیریتا، هافراد و خانواده ی از موضوعات زندگ یکی
  ی مبان  ودرس دانشجو ابتدا با اصول    ینحوزه وجود دارد. در ا  یندر ا  یادیز  یاربس  یاسالم  یهاآموزه  ینبرخوردار است. همچن  یقابل توجه  یتاهم
د  خواهآشنا  فرد و خانواده  یمنابع مال یصو تخص یزتجه او سپس ب شدهنا  آش  یاسالم یمتعارف و هم در مال یفرد و خانواده هم در مال یمال یریتمد
متعارف   یکردفرد و خانواده در دو رو   ی مال  یندهآ  یریتو مد ،فرد و خانواده ی مال   یرمستقیمو غ  یممستق  یهایسک ر  یریتدو موضوع مد  یز. در انتها نشد

 . ارائه خواهد شد یو اسالم

 سرفصل درس: 

 ی اسالم ی لمتعارف و ما ی فرد و خانواده در مال ی مال تیریمد یاصول و مبان .1

 ی اسالم یمتعارف و مال  یفرد و خانواده در مال یمنابع مال تجهیز .2

 ی اسالم ی متعارف و مال یفرد و خانواده در مال  یانداز منابع مال پس .3

 یاسالم ی متعارف و مال ی فرد و خانواده در مال ی منابع مال تخصیص .4

 ی اسالم ی متعارف و مال یده در مالخانوا فرد و  یسکر مدیریت .5

 ا بازارهای مالی و غیر مالی آشنایی ب .6

 ی اسالم یمتعارف و مال  یفرد و خانواده در مال یمال یندهآ مدیریت .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

 . السالمعلیهران: دانشگاه امام صادقته .یو خانوادگ ی شخص ی مالی:  سواد مال (. 9513) ینام یری،باص یمراد ، و عادل یغامی،پ .1

2. Kapoor, J., K., Dlabay, L., Hughes, R. J., (2012). Personal Finance (10th ed.). New York: 

McGraw-Hill/Irwin. 

3. Garman, E. T., Forgue, R.E. (2010). Personal Finance. Charles Hartford. 

4. Madura, J. (2014). Personal finance. Pearson. 

 : یمنابع فرع 

دانشکده معارف ارشد، کارشناسی نامهان یپا. یاسالم یمبا توجه به تعال یشخص یمال ریزیبرنامه یالگو ینتدو (. 1387)یرحسن ام یدس ی،اسالم .1
 . السالمعلیهدانشگاه امام صادق یتیرو مد یاسالم

ارشد، کارشناسی نامهان یپا. یمقام معظم رهبر یاناتبر ب یبتنم یشخص یمنابع مال  یصتخص یچهارچوب مفهوم. (1396) محمدرضا سیمیاری، .2
 . السالمعلیهقدانشگاه امام صاد یریتو مد یدانشکده معارف اسالم
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 415کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 ی شرکتی«»مال هبست معارف اسالمی و مدیریت پیوسته  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 نوین مالی شرکتی  سمینار مسائل 

 : یسیام درس به انگلن

Seminar on New Issues in Corporate Finance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .شناخت پیدا کرده باشد ،متعارف یشرکت  یمختلف دانش مال یهاحوزه یو کاربرد ینظر یهاینوآورنسبت به  .1

 .شناخت پیدا کرده باشد ،یاسالم یشرکت  یلف دانش مالمخت یهاحوزه یو کاربرد ینظر یهانوآورینسبت به  .2

 د.رده باشعارف را درک کمت یشرکت یمختلف دانش مال یهاحوزه  یدجد یهاو چالش مسائل .3

 د.کرده باشرا درک  یاسالم یشرکت یمختلف دانش مال یهاحوزه  یدجد یهاو چالش مسائل .4

 ح درس: شر

حوزه مطابقت  ینها گاه با دانش مرسوم اپژوهش  ینا  یهایافته در حال انجام است.    یشرکت  یالدر حوزه م  یدیجد  یمتعارف و اسالم  یهاپژوهش
حقوق و  آمار،  یاضیات،قتصاد، را یریت،)مد یگرید ی ممکن است در علوم ینکشد. همچنیموجود را به چالش م  یهایافته از موارد،  یدارد و در برخ

حوزه داشته باشد. از طرف   ینا یهابر پژوهش یاعمده یراتثأانجام شود که ت ییهایها و نوآورپژوهشکند یم  یهها تغذاز آن یشرکت ی ...( که مال 
ه  اهمر  یدیجد  ییاشود که گاه با ارائه راهکارهیمطرح م  یدیجد  یهاو گسترده، مسائل و چالش  یع سر ییراتبا توجه به تغ  یز ن  ی واقع  یدر فضا  یگرد

  ین ا  یواقع  یفضا  یدجد  یراهکارهاها و  مسائل، چالش  ینو همچن  یشرکت  یمال  یهاپژوهش   یدجد  یهایافته  درس تالش خواهد شد تا  یناست. در ا
 . ارائه گردد یشرکت یمباحث مختلف مال ینحوزه، با استفاده از متخصص

 سرفصل درس: 

 ی شرکت یتحاکم یددر مسائل جد ینارسم .1

 یمال یهاصورت  یلتحل یددر مسائل جد سمینار .2

 هارکتسهام و اوراق با درآمد ثابت ش یگذارپول، ارزش یارزش زمان یدئل جددر مسا سمینار .3

 یایه سرما یبندبودجه  یددر مسائل جد سمینار .4

 و ...(   یمال ینمأت یهاروش  یه،ساختار سرما یه،سرما ینه)هزی شرکت یمال ینمأت یددر مسائل جد سمینار .5

 در گردش خالص و ...(  یهسرما یریتد)م مدتکوتاه یمال یزیربرنامه یددر مسائل جد ینارسم .6

 یهانحالل و تسو یک،ادغام، تمل یددر مسائل جد سمینار .7

 یشرکت یمال یدجد  یهادر حوزه  سمینار .8

 تئوری بازی، تئوری آشوب و...( )سمینار درباره ارتباط مسائل نوین در مالی شرکتی  .9

 : یابیروش ارزش

 وژها پریق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  
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 گذاری« »بازار سرمایه و سرمایه ه( بست 16

 از:  ندعبارت «یگذارهیه و سرما ی بازار سرما» ه بست اهداف 

 ی مال یابزارها و انواع بازارها، نهادها و  ی گذارهی سرما فرایند، یگذار هی ط سرمای ان با محیشجودان ییآشنا •

 . اوراق بهادار و ..  یگذار، ارزشیل فن ی ، تحل یادی ل بن ی مانند تحل ی گذارهیسرما  یهاان با انواع مهارتیدانشجو ییآشنا •

عت اسالم )مانند انواع سهام، انواع  ی سازگار با شر  ی مال  یانواع ابزارها ی ری ادگ یو    یگذار هی ه و سرمای بازار سرما  یبا ابعاد شرع  ییآشنا •
 ( کوک انواع صعت اسالم )مانند یمنطبق با شر  یمشتقه و ...( و ابزارها  یابزارها

سرمایدانشجو  ییآشنا • با  )مدلیآممخاطره  یگذار هی ان  تأم  یهاز  مختلف    یها روش  یز،آم مخاطره  گذارییهسرما   یمال  ینمختلف 
 خروج و ...(  های ی، استراتژیگذار و ارزش یابیارز

  ک سیت ر یر ی، مدیالملل نی ب  یمال ی با بازارها یی ، آشنایالملل نیب ی الملل )نرخ ارز و رفتار آن در بازارهانی ب  یگذارهیبا سرما  ییآشنا •
  ی ها ییدارا   یگذارمتی الملل، قنی و تجارت ب  یگذارهین و مقررات مرتبط با سرمای، استانداردها و قوانیالملل نی ب   یگذارهیدر سرما

 (یالملل نیب ی هاییرد سبد دارا ک عمل یابیو ارز یل الملنی ب

  ی گذار یهسرما   یخدمات مختلف بانکدار   گذاری،یهسرما   یکار بانکداروکسب  هایفرایند)ساختار و    یگذارهیسرما  یدارک با بان  ییناآش •
 و...(  یکادغام و تمل فرایندعرضه اوراق بهادار،  فرایند ،یسینویرهتعهد پذ ی،از جمله بازارگردان

 و مستغالت و ...  کامال  یمال ینمختلف تأم یهاو مستغالت، مدل کدر امال یگذارهیسرما  یها یبا استراتژ ییآشنا •

،  ی گذارهی مات سرمای در تصم یو شناخت  کیادرا  یها)انواع خطاها و تورش یگذارهیدر سرما  یرفتار  یبا مباحث مختلف مال ییآشنا •
 ( گذاران و ...هی سرما یرفتار   یاز خطاها  یریجلوگ  یارهاک بازار و معامالت، راه  یشناسروان

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 ی مال یبازارها و نهادها 418

 - 32 2 یگذارهیسرما یمبان 419

 - 32 2 یالمللنیب یگذاره یسرما 420

 - 32 2 یاختصاص یگذارهیو سرما زیآممخاطره یگذاره یسرما 421

 - 32 2 ی گذارهیسرما یبانکدار 422

 - 32 2 در امالک و مستغالت یگذاره یسرما 423

 - 32 2 اوراق بهادار  یو فن یادیبن لیتحل 424

 - 32 2 اوراق بهادار  یگذارارزش 425

 - 32 2 سبد اوراق بهادار تیریو مد یگذاره یسرما 426

 - 32 2 یرفتار یمال 427

 - 32 2 ی اسالم هیبازار سرما یمبان 428

 - 32 2 (: بازار سهام1) یاسالم هیسرما بازار 429

 - 32 2 )صکوک( ی (: اوراق بهادار اسالم2) یاسالم هیسرما بازار 430

 - 32 2 ری(: مشتقات و سا3) یاسالم هیسرما بازار 431

 - 32 2 ی گذارهیو سرما هیبازار سرما نیمسائل نو ناریسم 432

 - 32 1 یگذارهیو سرما  هیدر بازار سرما مطالعه 433

 - 32 1 یگذارهیو سرما هیدر بازار سرما پژوهش 434

  544 32 جمع 
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 418کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 گذاری«بسته »بازار سرمایه و سرمایه پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 بازارها و نهادهای مالی 

 نام درس به انگلیسی: 

Financial Markets and Institutions 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 کارگاه
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ها و خصوصیات هر یک و ابزارهای مالی مورد مبادله در آن آشنا شده باشد.انواع بازارهای مالی، ویژگیبا  .1

 ها در بازارهای مالی آشنا شده باشد. آنپذیر و نقش پذیر و غیر سپرده با انواع نهادهای مالی اعم از سپرده .2

 شرح درس: 

  یل انتقال وجوه را تسه یانجر یمال ی. بازارهاشوندیو فروش م ید)اوراق بهادار( خری مال یهایی ها داراآن ر بازارهایی هستند که د ی،مال یبازارها
را در    مینقش مه  ی. نهادهای مالسازندیرا فراهم م  یدولت  یو نهادها  یتجار  یهاها، بنگاه خانواده   یگذاریهامکان سرما  یبترت  ینو بد  کنندیم

. در هر بازار مالی انواعی از ابزارهای مالی  کنندیم  یینوجوه را تع  یانجر  یرمس  ی های مالنهادها به عنوان واسطه  ینبه عهده دارند. ا  ی بازارهای مال
 . هستند یخاص هاییژگیدهی دارای و و باز یسکگیرند که هر یک از لحاظ رمورد معامله قرار می

 سرفصل درس: 

 ای بر بازارهای مالی مقدمه .1

o ی اهداف و کارکرد نظام مال 

o ییکاال یدر بازارها یسازیمال مزایای 

o نرخ بهره در بازارهای مالی  تعیین 

o گذاری اوراق بهاداربهره و ارزش هاینرخ 

o های پولی و مالی بهره و سیاست نرخ 

o بازارهای مالی  کارایی 

o بازارهای مالی  بندیطبقه 

o پول و بازار سرمایه بازار 

o اولیه و ثانویه بازار 

o یافته و خارج از بورس سازمان بازارهای 

 اوراق بهادار بازارهای .2

o پول و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن  بازار 

o اوراق قرضه و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن  بازار 

o سهام و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن  بازار 

o رهنی و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن  بازار 

o آن ارز خارجی و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در بازار 

o مشتقه و انواع مشتقات مورد معامله در آن  بازار 
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 ی کاالیی و اوراق بهادار در ایران و جهان هابورس معرفی .3

 مالی  نهادهای .4

o پذیرسپرده  نهادهای 

o تجاری هایبانک 

o انداز پس  نهادهای 

o  اعتباری  هایاتحادیه 

o پذیر مالی غیر سپرده نهادهای 

o  بیمه هایشرکت 

o گذاریسرمایه  هایبانک 

o  اوراق بهادار هایشرکت 

o قابل معامله یهاگذاری و صندوقمشترک سرمایه  هایصندوق 

o پوشش ریسک  هایصندوق 

o بازنشستگی هایصندوق 

o  مالی  هایشرکت 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓  ✓ ✓ 

  

 منبع اصلی: 

1. Saunders, A., & Cornett, M. (2015). Financial Markets and Institutions (6th ed.). McGraw-

Hill. 

 منبع فرعی:

1. Mishkin, F. S., & Eakins, S. (2016). Financial Markets and Institutions (9th ed.). Pearson 

Series in Finance. 
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 419کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری مبانی سرمایه

 : یسینام درس به انگل

Fundamentals of Investment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ه باشد. به دست آوردآشنایی کافی  یگذارهیط سرمایبا مح  .1

 باشد.شده با نحوه انتشار اوراق بهادار و معامالت آن در انواع بازار آشنا  .2

 باشد.شده آشنا  یگذارهیسرما یهاتکها و شربا انواع صندوق .3

 د. شده باشننده در بازار اوراق بهادار آشنا کسوء استفاده  یبا رفتارها .4

 شرح درس: 

  ک سیر  ی عموم  ی ژگیـه در آن دو و کنده است  یدات در آیسب عاکدات امروز با هدف  یردن از عاکصرف نظر    یبه معنا  ی لکد  یاز د  یگذاره یسرما
  ی نگهـدار  یدر زمـان آتـ  یمـدت  یـه بـراک  ییا چند نوع دارای  یکبه    یل وجوه مال یعبارت است از تبد  یگذارهیباشد. سرمایو زمان مطرح م

شود.  ی م  یآت  یدرآمدها  یز ارزش فعلـیو ن  ین ثروت خود شامل مجموع درآمد فعلیه ا کت ثروت است  ی ریمستلزم مد  یگذارهیسرماشوند.  یم
 ه برخوردار هستند.ینـسبت به بق یشتریت بیت، از اهمیریمد( 2)  ل ویه و تحلیتجز( 1)  یعنیه دو بعد آن کدارد  ی ابعاد مختلف یگذاره یسرما
 یانواع اوراق مورد معامله در بازارها  ،یمال  یبازارها  یگران اصلی، بازیمال  یبازارها  شامل  یگذاره یط سرمایان با مح یدانشجون درس ابتدا  یدر ا
مورد بحث   یصورت جزئه ب یگذارهیسرما یهاها و صندوقتکز شریشوند. در ادامه نیها آشنا ممعامله اوراق و محل معامله آن ی، چگونگیمال

 رد.یگیقرار م

 سرفصل درس: 

 یگذاریه سرما یهپا یممفاه .1

o  ی واقع یهاییو دارا  یمال یهادارایی 

o ی مال یهاییدارا انواع 

o یگذاریهانداز و سرماپس  تعریف 

o یگذاریه سرما یهای و استراتژ اهداف 

o یگذاریه سرما فرایند 

o ییدارا تخصیص (Asset Allocation) 

o انتخاب ( اوراق بهادارSecurity Selection) 

o گران در بازار اوراق بهادار معامله انواع 

 ی مال یبا بازارها و ابزارها آشنایی .2

o و ابزارهای مورد مبادله در آن )اسناد خزانه، گواهی سپرده، اوراق تجاری، پذیرش بانکی، ریپو و...(  پول بازار 

o و..(  یرهن یهااوراق با پشتوانه وامنه، اوراق شهرداری، اوراق شرکتی، )اسناد و اوراق خزا  اوراق با درآمد ثابت بازار 

o و...(  بازار سهام یهاشاخص، هاو تفاوت  هایژگیسهام ممتاز، و  ،یسهام عاد) سهام بازار 
o ( معامله، قرارداد سوآپ و... اریقرارداد اخت  ،یو قرارداد آت  یآت مانیپ) مشتقات بازار 
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 بازار سهام و اوراق با درآمد ثابت  ینماگرهاها و با شاخص آشنایی .3

 معامالت اوراق بهادار نحوه .4

o هاانتشار اوراق توسط شرکت نحوه 

o ( یهسرما ینتأم یها)شرکت یگذاریهسرما یهابانک نقش 

o و انواع آن  یسینویره پذ تعهد 

o و انواع آن  یبازارگردان 

o یدیتمه ثبت (Shelf Registration) 

o هیانتشار اوراق در بازار اول انواع 

o بازار سهام در 

o بازار اوراق با درآمد ثابت  در 

o معامله اوراق  محل 

o بازارها  انواع 

o یمستق یجستجو بازار( مDirect Search ) 

o یارگزارک بازار (Brokered Markets ) 

o یگرمعامله بازار (Dealer Markets ) 

o بازار ( حراجAuction Market ) 

o و فرابورس  بورس 

o ی معامالت یهاسفارش انواع 

o سهام  یاعتبار دیخر 

o سهام یاستقراض فروش 

o دست کاری بازار و معامله با استفاده از اطالعات نهانی(  ننده در بازار اوراق بهادارکسوء استفاده  یرفتارها( 

 و قوانین و مقررات مربوطه  یگذارهیسرما یهاتکو شر هاصندوقمعرفی  .5

o یگذاره یسرما یهات کشر 

o یگذاره ی سرما کمشتر یهاصندوق (Mutual Funds ) 

o یگذاره یسرما یهاصندوق ( قابل معاملهExchange Traded Funds ) 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

    

 : یمنابع اصل

1. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments and Portfolio Management. (10th 

ed.). McGraw Hill.  

2. Jones, C. P., & Jensen, G. R. (2016). Investments: Analysis and Management (13th ed.). 

Wiley. 

 : یمنابع فرع 

1. Sharpe, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. V. (1999). Investments (6th ed.). Prentice Hall 

International. 

2. Haugen R. A. (2001). Modern Investment Theory (5th ed.). Pearson. 
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 420کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی الملل گذاری بینسرمایه

 : یسینام درس به انگل

International Investment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .ه باشدنرخ ارز آشنا شد کسیت ریریمد یهاآشنا شده و با روش یالمللنیب یبا نرخ ارز و رفتار آن در بازارها .1

 .ه باشدس و اوراق با درآمد ثابت آشنا شدکاز جمله بازار سهام، مشتقات، فار یالمللنیب یمال  یبا بازارها .2

 .ه باشدآن آشنا شد یها ها و روشیکنکو ت یالمللنیب یگذاره یدر سرما کسیت ریریبا مفهوم مد .3

 باشد.شده الملل آشنا نیو تجارت ب یگذارهین و مقررات مرتبط با سرمایاستانداردها و قوانبا  .4

 باشد.شده آشنا  یالمللن یب یهاییرد سبد داراکعمل ی ابیو ارز یالمللنیب یهایی دارا یگذارمتیبا ق .5

 شرح درس: 

  ، ...و    ،ردکعمل یاب یو ارز  یگذارمت ی، قیپرتفو  یسازنهیو به  یسازتنوع،  یگذاره یسرما  یهایمانند استراتژ  یگذارهیم سرماین درس مفاهیدر ا
ت و  یرین سنجش، مدیو همچن  یجهان   یرد. شناخت رفتار نرخ ارز و فهم نوسانات بازارهایگیمورد بحث قرار م   یالمللن یب  یدر سطح بازارها

االملل از جمله موضوعات مهم  ن یب  یگذارهیمرتبط با سرما  یهاک س یاهش رک   ی المللنیب  یشود. ورود به بازارهاین درس محسوب میدر 
 .شودی ن درس پوشش داده میه در اکالملل است نیو تجارت ب یگذارهین و مقررات مرتبط با سرمایمستلزم شناخت استانداردها و قوان

 سرفصل درس: 

 المللنیب یگذاره یه در سرمایم پایمفاه .1

o  نرخ ارز 

o  نرخ ارز  یدهگزارشنحوه محاسبه و 

o نرخ ارز یرابطه برابر 

o نرخ ارز  ینیبش ین و پییتع 

o یم خارجیرمستقیم و غیمستق یگذاره یسرما 

o بهره یهاارز و نرخ یهانرخ یط برابریشرا 

 یالمللنیب ییدارا یگذارمت یق .2

 ی المللنیب یمال یبازارها .3

o ی المللنیبازار سهام ب 

o هایک نکم و تیمفاه 

o  ابزارها بازارها و 

o ی بازار اوراق با درآمد ثابت جهان 
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o ی المللنیبازار مشتقات ب 

o سکبازار فار 

o یالمللن یب یهاییرد سبد داراکعمل یابیارز 

o ی جهان یگذاره ی سرما فرایند یساختارده 

o یالمللنیب یگذاره یدر سرما کس یت ریریمد 

o نرخ ارز کس یت ریریمد 

o ی شورک کس یت ریریمد 

o مقررات ن و یقوان کس یت ریریمد 

o  ... 

 یالمللنیب یگذارهین و مقررات در سرمایاستانداردها و قوان .4

 المللیپولی، مالی و بانکی و سرمایه گذاری بین یهامیتحر .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓    

  

 : یمنبع اصل

1. Solnik, B., & McLeavey, D. (2009). Global Investments. (6th ed.). Pearson Education. 

 : یمنابع فرع 

1. Gregoriou, G. (Ed). (2007). Asset Allocation and International Investments. Palgrave 

Macmillan. 

2. Bhala, K. T., Yeh, W., & Bhala, R. (2016). International Investment Management: 

Theory, Ethics and Practice. Routledge. 
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 421کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری اختصاصیآمیز و سرمایهگذاری مخاطرهسرمایه

 : یسینام درس به انگل

Venture Capital and Private Equity 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یرد.نوآورانه بگ یوکارهادر کسب یمال ینو تأم یگذاریه سرما ینهدر زم یبهتر یماتبتواند تصم .1

  ی مال  ینهر روش تأم  یهاینهو هز  یادر مراحل گوناگون چرخه عمر آن و مزا  یزآممخاطره  یگذاریهسرما  ی مال  ینمختلف تأم  یهامدل  با .2
 .ه باشدآشنا شد

 .ه باشدز آشنا شدیآممخاطره یهایگذارهیسرما یگذارو ارزش  یابیمختلف ارز یهاروش با .3

 .ه باشدآشنا شد یزآممخاطره یگذاریهخروج در سرما یهای استراتژ با .4

 د. ده باشخروج و ... آشنا ش یهای، استراتژیگذارو ارزش  یابی، ارزییآزمای راسته، یل سرماکیتش یهاچالش با .5

 شرح درس: 

گذار  یهسرما  یاعنوان مؤسس، کارفرما، مشاور  ه  دارند ب  یم شده است که تصم  یطراح  یانی دانشجو  یدر وهله اول برا  یزآممخاطره  یگذاریه سرما
ه یش سرما یدایو پ ین مالین درس نحوه تأمیشتر آشنا شوند. این حوزه روبه رشد بیا عالقه دارند با ایشوند و  یدوکار نوآورانه جدکسب  یک یردرگ

ند. کین مییرا تب  یگذارو ارزش  یابیارز  یهاو روش  یگذاره یسرما  یهای ز و استراتژیمآمخاطره  یگذارهیف چرخه عمر سرمادر مراحل مختل
ن درس یشود. ایان میز بیمآمخاطره  یگذاره ی خروج در سرما  یاهیو استراتژ  ییآزمای ه، راستیل سرماکیتش  یهاچالش ن درس  ین در ایهمچن

مختلف   ین درس مجراهایند. در اکیان مینوپا ب  یهات کجاد ارزش افزوده در طول مرحله رشد شریز را در ایمآمخاطره  گذارانهیانقش سرم
 . شوند یم ی ق بررسیو عم یصورت جزئ ه گذاران فرشته و ... بهی، سرمای جمع ین مال یوباتورها، تأمکنوپا شامل ان یهاتکشر ین مالیتأم

 سرفصل درس: 

 ( PE) یاختصاص یگذاریه( و سرماVC) یزآممخاطره یگذاریه سرما یفتعر .1

 PEو  VC مقایسه .2

 در جهان  PEو   VCصنعت  یلک ینما .3

o صنعت  یریگشکل تاریخچهVC  وPE یادر دن 

o از  یتمختلف در حما یها در کشورها دولت سیاستVC  وPE 

 PEو  VC یو مبان اصول .4

 PEو  VCنان یآفرنقش .5

 PEو  VCه ینه سرمایو هز یبازده .6

 PEو  VC یریگو مراحل شکل  فرایند .7

 PEو   VCدر  یگذاریه سرما فرایند .8
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 PEو  VCخروج در  یهااستراتژی  .9

 PEو  VCدر  یگذارو ارزش یابیمختلف ارز یهاروش .10

 و متأخر( یانی در مراحل م یمال  یندر مراحل متقدم، تأم یمال  ین)تأم PEو  VCدر  ین مالیمختلف تأم یهاو روش فرایند .11

 (و انواع الگوهای آن )مبتنی بر پاداش، مبتنی بر بدهی، مبتنی بر سهم و مبتنی بر اهدا (crowd funding) یجمع  یمال تأمین .12

 PEو  VCدر  کیس ر مدیریت .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Ramsinghani, M. (2014). The Business of Venture Capital: Insights from Leading 

Practitioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit 

Strategies (2nd ed.). Wiley Finance. 

 : یمنابع فرع 

1. Feld, B. & Mendelson, J. (2016). Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and 

Venture Capitalist (3rd ed.). John Wiley & Sons. 

2. Cremades, A. (2016). The Art of Startup Fundraising: Pitching Investors, Negotiating the 

Deal, and Everything Else Entrepreneurs Need to Know. John Wiley & Sons. 

3. Romans. A. (2013). The Entrepreneurial Bible to Venture Capital: Inside Secrets from the 

Leaders in the Startup Game. McGraw-Hill. 

4. Demaria, C. (2013). Introduction to Private Equity: Venture, Growth, LBO and Turn-

Around Capital (2nd ed.). John Wiley & Sons. 

5. Levin, J. S. (2009). Structuring Venture Capital, Private Equity, and Entrepreneurial 

Transactions. Aspen Publishers. 
6. Metrick, A., & Yasuda, A. (2010). Venture Capital and the Finance of Innovation (2nd ed.). 

John Wiley & Sons. 
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 422کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری بانکداری سرمایه

 : یسینام درس به انگل

Investment Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یگذاریهسرما یوکار بانکدارکسب  هایفرایندبا ساختار و  .1

 . شده باشدو ... آشنا  یسینویرهتعهد پذ ی،از جمله بازارگردان یگذاریهسرما یخدمات مختلف بانکدار با .2

 . ه باشدعرضه اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق با درآمد ثابت و ... آشنا شد فرایند با .3

 .ه باشدآشنا شد یبه خوب یکادغام و تمل فرایند با .4

 شرح درس: 

را    یاز محصوالت و خدمات مال   یعیف وسیه طکاست    ینهاد مال  یک  شودیم  یدهنام  یهسرما  ینمأشرکت ت  یرانکه در ا  یگذاره یسرما  یدارکبان
شرکت  »:  یرانا  ی اسالم  یقانون بازار اوراق بهادار جمهور  1ماده    18دهد. طبق بند  یگذاران ارائه مهیهم به ناشران اوراق بهادار و هم به سرما

بهادار و عامه سرما  ینعنوان واسطه باست که به  ی( شرکتگذارییه)بانک سرما  یهسرما  مینتأ   تواند یو م   کند،یم  یتفعال  گذارانیهناشر اوراق 
پذ  نویسی،یرهپذ  ی،مشاوره، سبدگردان  ی، بازارگردان  ی،گرمعامله  ی،کارگزار  هاییت فعال فعال  نویسییرهتعهد  اخذ مج   هاییتو  با  را  از    وز مشابه 

ق انتشار  یه از طری( سرمایورآل )جمع کیبه تش  کمکا یدر دن  یارگذه یسرما  یدارکت مهم بانیسازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد«. دو فعال
و    تو انواع خدما  یگذاره یسرما  یدارکت و ساختار بانین درس ماهی هاست. در ات کشر  کنه ادغام و تملیناشران و مشاوره در زم  یاوراق برا

 . ردیگیگذاران و ناشران اوراق مورد بحث قرار مهیها به سرمامحصوالت آن

 سرفصل درس: 

 و جهان  یراندر ا گذارییهسرما یبانکدار یخچهتار .1

 گذارییهو سرما ی مال هایشرکت یرو سا  یتجار یبا بانکدار یگذاریهسرما یبانکدار مقایسه .2

o یگالمرتبط از جمله قانون گالس است ینقوان بررسی (Glass-Steagall ) 

 گذاری یهسرما هایکار بانکو کسب  ماهیت .3

o یاصل عملیات 

o یانبه مشتر خدمات 

o  محصوالت 

o هایهسرما ینمأت یکار برخو کسب  ساختار 

o ساکس گلدمن 

o بانک  دویچه 

o یاستنل مرگان 

o  بارکلیز 
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 فرایندسهام: ساختار و  یعموم عرضه .4

o مجدد و عرضه حق تقدم(  ی عرضه عموم  یه،اول ی عرضه )در عرضه عموم فرایند یدیکل مراحل 

o ی در عرضه عموم یمتق یمو تنظ یینتع سازوکار 

o ی ثبت دفتر روش 

o حراج روش 

o ثابت یمتق روش 

 اوراق با درآمد ثابت  عرضه .5

 یسینویره پذ تعهد .6

o سهام عرضه 

o اوراق با درآمد ثابت انتشار 

 ی بازارگردان خدمات .7

 به اوراق بهادار  ییدارا  تبدیل .8

 ها و ...( ، مالحظات و چالشفرایندف، یک )تعریو تمل ادغام .9

 ( Bayout) تصاحب .10

 ی ساختار شرکت تجدید .11

 ی مال یو مهندس یدجد یمال یابزارها طراحی .12

 یلو تحل گذاریارزش .13

o  ساختار 

o هاروش 

o خدمات نوع 

 گذارییه سرما اقدامات .14

o هاصندوق 

o یاختصاص ییدارا یریتمد خدمات 

 ( Next Generation) یهسرما ینمأت یبعد نسل .15

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Fleuriet, M. (2008). Investment Banking Explained: An Insider’s Guide to the Industry. 

McGraw-Hill. 

2. Liaw, K. T. (2011). The Business of Investment Banking: A Comprehensive Overview (3rd 

ed.). John Wiley & Sons. 

3. Iannotta, G. (2010). Investment Banking: A Guide to Underwriting and Advisory Services. 

Springer. 

 :یمنبع فرع 

1. Stowell, D. P. (2010). An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds, and Private 

Equity. Elsevier Inc. 
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 423کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری در امالک و مستغالت سرمایه

 : یسینام درس به انگل

Real Estate Investment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 باشد.شده و مستغالت آشنا  کدر امال یگذاره یسرما یهای استراتژبا  .1

 باشد.شده و مستغالت آشنا   کجهت توسعه امال یمال ینمختلف تأم یهابا مدل .2

 باشد. کسب کردهو مستغالت را  کگوناگون در امال یهایگذارهیسرما یگذارارزش یالزم برا مهارت .3

 رد.یو مستغالت بگ کدر بازار امال یتراگاهانه ی ن مالیو تأم یگذارهیمات سرمایتر و تصمق یل دقیتحل بتواند .4

 باشد. شده ل آن به اوراق بهادار آشنا یار تبدکو سازو  یرهن یهاوام با .5

 .باشدشده و مستغالت آشنا  کدر امال یگذارهیسرما یهاصندوق با .6

 شرح درس: 

شوند.  ین مییتب  یق و جزئین درس ابعاد مختلف آن بصورت دقیه در اکرود  یبه شمار م  ییاز طبقات مهم دارا  یکیعنوان  ه  و مستغالت ب  کامال
  ک امال  یت پرتفویری، مشاوره و مدیابیو مستغالت، ارز  کجهت توسعه امال  ین مالیو مستغالت، تأم  کدر امال  یگذاره ین ابعاد شامل سرمایا

  ک سیر  یابیو مستغالت و ارز   کت فهم بهتر بازار امالیبود، اهم  یرهن   یهاه مرتبط با بازار وامک  2007سال    یشود. بحران مالیو مستغالت م
 یرگذاهیو هم سرما  ین مالین درس هم تأمیدر ا  ند.کین بازار را دو چندان میدر ا  یدهو وام  یگذارهیگوناگون سرما  یهامرتبط با روش  یو بازده
خرد، در واقع در حال یرا م  ییدارا  یکه  ک  یگذاره ی مثال سرما  یهم مرتبط هستند. براه ه بکشده است    ادهو مستغالت پوشش د   کدر امال

اکاست    یگذاره یسرما با    یگذارهین سرمایه  رهن  یکنوعاً  مالیتأم  یوام  از سویم  ین  وامید  یشود.  با مهگر  برایا نمودن سرمایدهنده   یه 
( از طرف یده)وام  یگذاره یرا بابت سرما  یردن پول خود بوده و نرخ بازدهک  یگذاره یواقع در حال سرما، در  یید دارا یگذار جهت خره یسرما

 .داشته باشند ییدارا یو بازده کسیاز ر یقیدق یابید ارزیننده باک ین مال یگذار و هم تأمهین هم سرمایند. بنابراکیمقابل طلب م

 سرفصل درس: 

 و مستغالت کامالل بازار یو تحل یلک یعرفم .1

 ی ونکو مس یتجار یرهن یهاوام .2

o یه قانونیم پایمفاه 

o یرهن یهاوام یساختار قانون 

o ی رهن یهات ادعاها در وامیاولو 

o یرهن یهاها در وامط و توافقیشرا 

o  یرهن یهادر وام یگذارارزشها و یها، بازدهپرداخت 

o یرهن یهاه وامیبازار ثانو 
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 مولد درآمد یهایی اجاره دارا .3

o ی درآمد یهایی دارا یگذارارزش 

o یدرآمد یهاییات دارایو مال یگذاره یل سرمایتحل 

o ک سیل ریتحل 

 و مستغالت کات در امالیمال .4

 و مستغالت کامال کسیت ریریو مد یبده یساختارها  .5

 و مستغالت کدر امال یگذارهیل سرمایو تحل یگذارارزش .6

 ی ل به اوراق بهادارسازیتبد .7

o یتجار یرهن یهابه اوراق بهادار: اوراق با پشتوانه وام یرهن یهاوام ل یتبد 

o ش یدایخچه پیتار 

o  ساختارCMBS یبندتینگ و اولوی: ترنچ 

o یگذارارزش CMBS 

o  یو بازده یبندرتبه  CMBS 

o و مستغالت به اوراق بهادار کل امالیتبد 

 و مستغالت کپروژه جهت توسعه امال ین مالیتأم .8

امال  یگذارهیسرما  یهاصندوق .9 )  کدر  )تارREITsو مستغالت  پی(  و عملیدایخچه  و ساختارهاکش  الگوها  تحلREIT  یرد،  و  ی،  ل 
 و ...(  REIT یت پرتفویریل و مدی، تحلREIT یگذارارزش

 ن و ساختمانیزم یگذارهیصندوق سرما .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J., & Eichholtz, P. (2007). Commercial Real Estate: 

Analysis and Investments (2nd ed.). South-Western Educational. 

2. Linneman, P. (2016). Real Estate Finance and Investments: Risks and Opportunities, (4th 

ed.). Linneman Associates. 

 : یمنابع فرع 

1. Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J., & Eichholtz, P. (2013). Commercial Real Estate: 

Analysis and Investments (3rd ed.). Oncourse Learning. 

2. Brueggeman, W., & Fisher, J. (2016). Real Estate Finance and Investments (15th ed.). 

McGraw-Hill. 

3. Block, R. L. (2011). Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts (4th ed.). John Wiley 

& Sons. 

4. Kendall, L. T., & Fishman, M. J. (Eds). (2000). A Primer on Securitization. Massachusetts 

Institute of Technology. 

5.  Fabozzi, F. J., & Kothari, V. (2008). Introduction to Securitization. John Wiley & Sons. 
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 424کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تحلیل بنیادی و فنی اوراق بهادار 

 : یسینام درس به انگل

Fundamental and Technical Analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .ه باشدآشنا شد یمال یدر بازارها یادیو بن یفن یلتحل یبا اصول اساس .1

 د.رده باشها را درک کیمتو ق  یمال یبر بازارها یشناسروان اثر .2

 ه باشد.آشنا شد یو فن یادیبن یلمختلف در تحل یهایهروندها و نظر یه،پا یالگوها با .3

 شرح درس: 

فرض است که اوراق    ینبر ا  یمبتن  ییادبن  یل( آشنا خواهند شد. تحلیادیو بن  یل فنیل اوراق بهادار )تحلیبا انواع تحل  یاندرس دانشجو  یندر ا
 ییرها متغ  یسر  یکاز    یقابل برآورد است. ارزش اوراق بهادار تابع  گذارانیه سرما  یلهوسه  است که ب  یارزش ذات  یبهادار )و بازار به عنوان کل( دارا

سهام   یبرآورد ارزش ذات ییادبن یلدر تحلکند. یم یجادمشخص را ا یسک بازده مورد انتظار همراه با سطح ر  یرهامتغ  ینا یباست که ترک  ییادبن
نمودارها   ظیرن  یمختلف  یفن  ین است که با استفاده از ابزارهایباور ا  یفن   یلگر در تحلید  ی. از سوشودیانجام م  ییادبن  ییرهامتغ  یابیارز  یقاز طر

 بینییشپ  یبرا  یروش  یل فنیشده است. در واقع تحل  یگذاریمتق  ین نمود که کمتر از ارزش ذات ییرا تع  یتوان اوراق بهاداریم  یمتیق  یو روندها
معامالت و    جمو ح  هایمت ق   یهاو نوسان  ییراتتغ  یبررس  یقاز طر  یلتحل   ینگذشته بازار است. در ا  یتمطالعه وضع  یقدر بازار از طر  هایمت ق

و حجم سهام در   یمتبا استفاده از »مطالعه رفتار و حرکات ق یلنوع تحل ینکرد. ا بینییش را پ یندهدر آ هایمتق یتوضع  توانیعرضه و تقاضا م 
مدت وتاه ک  یزمان  افق  یه داراک  گیردیقرار م  یبازانمورد استفاده سفته   یشترروش ب  ین. اپذیردی سهم« صورت م  یندهو روند آ  یمتق  یینگذشته و تع
 .دهند یشسهم افزا یمترفتن قصورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام باال  ینهستند و بد

 سرفصل درس: 

 مقدمه .1

o و انواع آن  یهدر بازار سرما یلتحل 

o یمعامالت یهای استراتژ انواع 

o و بازار  یمتبر رفتار ق یروانشناس تأثیر 

o یو فن یادیبن یلتحل تعریف 

o یو فن یادیبن یلقوت و ضعف تحل نقاط 

o ی و فن یادیبن یلتحل مقایسه 

 یادی بن تحلیل .2

o ی ادیبنل یتحل یمبان 

o ی ط اقتصادیل مح یو تحل هیتجز 

o الن اقتصادکبخش  لیتحل 

o بخش صنعت لیتحل 

o تکبخش شر لیتحل 
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o ی مال یهاو صورت یمال یدهبا گزارش آشنایی 

o ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و...(  ی مال یهابر صورت یلک یمرور( 

o سودآوری، کارآیی، نقدینگی و...(  یهانسبت)  یمال یهانسبت  تحلیل 

o ی گذارمختلف ارزش یهابر روش یمرور 

o یادیبه روش بن یمعامالت استراتژی 

 ی فن لیتحل .3

o یکال تکن یلو اصول تحل یخچهبا تار آشنایی 

o یکال تکن یلتحل یکل مفاهیم 

o یشمع ینمودارها یرامونگسترده پ مباحث 

o ها()اکسترمم  یمتیسقف و کف ق نقاط 

o ،هاباحث مربوط به آنکانال و م روند 

o یکو مقاومت کالس یتحما سطوح 

o دهنده ادامه  الگوهای 

o ی برگشت الگوهای 

o یاصل یکاتورهایبا اند آشنایی (MACD, RSI, MA) 

o یمتی ق یهاواگرایی 

o  اهینت پو یوتبر پ یمبتن یهااستراتژی 

o یشمع الگوهای 

o یشمع یالگوها انواع 

o یشمع یالگوها تحلیل 

o یبازگشت یشمع الگوهای 

o دهنده ادامه یشمع الگوی 

o و انواع آن یمتیروند ق الگوهای 

o یکال تکن  یالتورهایو اوس یکاتورهابا اند آشنایی 

o یک هارمون الگوهای 

o یوتداو و امواج ال تئوری 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓  

  

 : یمنابع اصل

1. Kirkpatrick, C. D., and Dahlquist, J. A. (2011). Technical Analysis: The Complete Resource 

for Financial Market Technicians (2nd ed.). New Jersey: FT Press. 

2. Damodaran, A. (2006). Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and 

Corporate Finance (2nd ed.). Wiley Finance. 

 :یمنبع فرع 

1. Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2015). Valuation: Measuring and Managing the 

Value of Companies (6th ed.). Wiley Finance. 
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 425کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری اوراق بهادار ارزش

 : یسینام درس به انگل

Securities Valuation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 دام را بداند. کب هر یا و معایآشنا شده و مزا یگذارمختلف ارزش یهاها و مدلردها، روشیکبا رو  .1

 .ه باشدر آن در ارزش شرکت آشنا شدیتوسعه و تأث یهاها و طرحپروژه یگذاربا ارزش .2

 .ه باشدنامشهود آشنا شد یهاییدارا یگذارارزش یبرا یاصل یهاروش با .3

 .ه باشدنوپا آشنا شد یهاتکشر یگذاردر ارزش یها و مسائل اساسچالش با .4

 ه باشد. ( آشنا شدReal Optionاوراق بهادار ) یگذارار معامله در ارزش یاخت یگذارمت یق یهاداللت با .5

 شرح درس: 

  یابه گونه  یکهر  یشرکت  یو انجام امور مال   یمال  ین، تأمیگذاریهدانست. سرما  یمال  یهایت تمام فعال  کوجه مشتر  توانیرا م  یگذارارزش
سه  ی، بر اساس مقاییدارا  یکن ارزش  ی، عبارت است از تخمیگذار. ارزشگیرندیخود در نظر م   یو اجرائ  یاتیعمل  فراینداز    یرا بخش  یگذارارزش
 دارد.  یبه آنها بستگ ییدارا یه بازده آتک ییرهایمتغ یا بر اساس ارزش فعلیمشابه و  یهاییبا دارا ییاآن دار

ت،  ک. شناخت شرباشدیمورد توجه م  یتکشر  یها و مباحث مال تکشر  کل تملی، تحلیت پرتفویریدر سه حوزه مد  یگذارارزشنقش    نیچن هم
 باشد. یم گذاریارزش  فرایندو نخست  ی، مراحل اصلیگذارت و انتخاب مدل ارزشکرد شرکعمل ینیبش یپ

 سرفصل درس: 

 ی گذاره ارزشیم پایمفاه .1

o یلپول و نرخ تنز یارزش زمان 

o مورد انتظار  یه و بازدهیسرما  نهیهز 

o ی ان نقدیسود و جر تفاوت 

o متیارزش و ق تفاوت 

o  ... 

 سهام  یگذارارزش .2

o سهام یگذارارزش  یهامدل 

o یگذار( در ارزشینقد یهاانیل جر ی)تنز یدرآمد  هایمدل ( سهامDDM ،FCFE ،FCFF   )...و 

o یضرائب )نسبت ق  یریمحاسبه و بکارگ  یحو روش صح   ینسب  هایمدل( مت به درآمدP/Eنسبت ق ،)مت به فروش ی
(P/S )... و ) 

o ییسهام )ارزش خالص دارا  یگذاردر ارزش  ییبر دارا  یمبتن  هایمدل ( هاNet Asset Valueارزش جا ،)ی نیگزی 
(Replacement valueارزش تصف ،)یاهی (liquidation value )... و ) 
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o ر آن در ارزش شرکت یتوسعه و تأث یهاها و طرحژهپرو  گذاریارزش 

o یانی مربوط با ارزش پا مفاهیم (Terminal Valueدر ارزش )یگذار 

o یگذاررشد شرکت در بلندمدت و کاربرد آن در ارزش نرخ 

o یگذارار معامله در ارزش یاخت یگذارمت یق اربردک (Real Option) 

o ی خصوص یهات کشر یگذارارزش 

o ی نوپا، جوان و رشد یهات کشر یگذارارزش 

o یک ادغام و تمل یگذارارزش 

o یگذارارزش  یارتقا یارهاکراه 

 اوراق با درآمد ثابت  یگذارارزش .3

o ه یپا میمفاه 

o یجار ید و بازدهیتا سررس یوپن، بازدهک نرخ 

o Clean Price ،Dirty Price 

o نرخ بهره  یساختار زمان برآورد 

o ارداسپات و فورو  یهانرخ محاسبه 

o رات نرخ بهرهییاورق با درآمد ثابت به تغ یکمت بازار یت ق یحساس محاسبه 

o رش و تحدب ید محاسبه 

o ی مت و بازدهیق رابطه 

o  کوکاوراق قرضه و ص یگذارمختلف در ارزش یردهایکرو 

o  یفعل ارزشمحاسبه  ردیکرو 

o  ی مت نسبیق ردیکرو 

o  تراژیبدون آرب یگذارمت یق ردیکرو 

o کوکاوراق قرضه و ص یگذارارزش یهاتفاوت 

 یت معنوکینامشهود و مال یهایی دارا یگذارارزش .4

o  نامشهود یهاییدارا  یگذارارزش یهاو مدل ردهایکرو 

o نامشهود یهاییدارا  یگذاردر ارزش هاچالش 

 ران یدر ا یگذارارزش یاو کمورد .5

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنبع اصل

1. Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the 

Value of Any Asset (3rd ed.). WILEY Finance. 

 : یمنابع فرع 

1. Damodaran, A. (2006). Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and 

Corporate Finance (2nd ed.). Wiley Finance. 

2. Damodaran, A. (2015). The Dark Side of Valuation, (2nd ed.). Financial Times Press. 
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 426کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار سرمایه

 : یسینام درس به انگل

Investments and Portfolio Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ند.کرا محاسبه  کسیو بدون ر کیسیر یهاییاز دارا ییو پرتفو  یمال ییدارا یک یو بازده کسیبتواند ر .1

 . ه باشدآشنا شد ی و هم عمل یهم از جنبه نظر یسازتنوع یهاتیبا مز .2

 ند.کنه را استخراج یبه ی، پرتفویزیگرکسیت و ریبتواند متناسب با سطوح مختلف مطلوب .3

 .ه باشده آشنا شدیدر بازار سرما یو عامل  یتعادل یهابا انواع مدل .4

 ه باشد.آشنا شد ی مال یارا و موارد مختلف نقض آن در بازارهاکه بازار یبا فرض .5

 شرح درس: 

گردد و با یم  یتلق  یسکر  یانگین،حول م   یبازده  یریپذ ییره کل تغین نظریشوند. در ایآشنا م  یمدرن پرتفو  یهان با نظرین درس دانشجویدر ا
ن یل پرتفو اکیدر تش  یبخشآشنا خواهند شد. تنوع   یبخشان با مفهوم تنوعیشود. در ادامه درس دانشجویم  یریگاندازه  یارو انحراف مع  یانسوار
به سرماان رکام  ی ند. تئوریخود را حذف نما  یپرتفو  یضرورریغ  یهاک سی، بتوانند ریکستماتیسر  یغ  کسیاهش رکبا    تا  دهدیگذاران م هیا 

ن درس پوشش  یه در اکشوند یت سبد سهام محسوب م یریاز جمله موضوعات مهم در مد یعامل یهاو مدل یتعادل یهاتز، مدلیوکمار یپرتفو
 کسیر  یل شده بر مبنایتعد  یارهایو مع یسنت  یارهایاز جمله مع  یرد پرتفوکعمل  ی ابیمختلف ارز  یهاان با روشین دانشجویچن. همدانداده شده 

خواهد بود.  یرفتار یم مال یان به پاراداینقطه ورود دانشجو یمال یارا و موارد نقض آن در بازارهاکه بازار یح فرض یان، تشریآشنا خواهند شد. در پا
انسان   کیراو اد یشناخت یاز خطاها یه ناش کاست  یمال یدر بازارها ییهاییاراکدهنده وجود نادهد نشانیم  یه در بازار رو ک ییهاخالف قاعده 

 .شان استیگذارهیمات سرمایدر تصم

 سرفصل درس: 

 و نحوه محاسبه آن یسک و بازدهیرمفهوم  .1

 ی پرتفو یتئور .2

o ارا( کافتن مرز ی) کیسیر یهایین دارایب ییص دارایتخص 

o نهیبه یز( و انتخاب پرتفوی)مدل مارکوت یپرتفو یتئور 

o کسیو بدون ر کیسیر یهایین دارایب ییص دارایتخص 

o یک ستماتیر سیغ کسی)بتا( و ر یکستماتی س کسیمحاسبه ر 

 هیدر بازار سرما یتعادل یهامدل .3

o یاه یسرما یهایدارائ یگذارمت یمدل ق (CAPM ) 

o  مفروضات مدلCAPM 
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o مدل  یهاآزمونCAPM 

o  توسعه مدلCAPM 

o ی آرب یگذارمتیق  یتئور( تراژAPT ) 

o فاما و فرنچ یگذارمت یق یهامدل 

 یعامل یهامدل .4

o ی )مدل بازار( و شاخص یعامل کت یهامدل 

o یچند عامل یهامدل 

 یرد پرتفوکعمل یابیارز .5

o یرد پرتفوکعمل یابیارز یهاروش 

o ی رد سنتکعمل یابیارز یارهایمع 

o ی و آن ینسبت جار 

o ینسبت ق( مت به سود هر سهمP/E ) 

o ییمجموع دارا ینسبت بازده( هاROA ) 

o  یبازدهنسبت ( حقوق صاحبان سهامROE ) 

o  ... 

o کسیشده بر اساس رلیرد تعدکعمل یابیارز یارهایمع (Risk Adjusted) 

o ار شارپیمع 

o نر یار تریمع 

o ار جنسن یمع 

o ار یمعm2 

o  ... 

 ی رفتار  یو مال ه کارایه بازار سرمایفرض .6

o هیبازار سرما ییاراک یهاآزمون 

o  هیبازار سرما  ییاراکها و موارد نقض خالف قاعده 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments and Portfolio Management. (10th 

ed.). McGraw Hill. 

2. Jones, C. P., & Jensen, G. R. (2016). Investments: Analysis and Management (13th ed.). 

Wiley. 

 : یمنابع فرع 

1. Gordon J. A., Jeffrey W. B., & Sharpe, W. (1999). Investments (6th ed.). Prentice Hall 

International. 

2. Haugen R. A. (2001). Modern Investment Theory (5th ed.). Pearson. 
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 427کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی رفتاری 

 : یسینام درس به انگل

Behavioral Finance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 .ه باشدآشنا شد یگذارهیمات سرمایدر تصم یو شناخت کیادرا یهابا انواع خطاها و تورش .1

 . ه باشدبازار و معامالت آشنا شد  یشناسبا روان .2

 .دده باشگذاران آشنا شه یسرما یرفتار یاز خطاها یریجلوگ  یارهاکبا راه .3

 شرح درس: 

  مطرح   ی مال  یشمنداناند  یاست که در دو دهه گذشته توسط برخ  یدی( از جمله مباحث جدBehavioral Finance)  یرفتار  یدانش مال
 یریگمباحث موجب شکل  ینکه امروزه ا  یاگونه، بهقرارگرفت  یارشته در سراسر دن  ین نظران او صاحب  یدو به سرعت مورد توجه اسات  یدگرد

 است. گردیدهیدر دانش مال  یمستقل یشاخه مطالعات
  ی تمام  باًیتقراست و    یککالس  ی دانش مال  یاصل  هاییهاز پا  یکی از رفتار انسان،    یابه عنوان مدل ساده  گذارانیهبودن« سرما  یی»عقال  فرض

  ی فرع  هاییهو نظر  یندگینما  یتئور  ی،ایه سرما  هایییدارا  گذارییمتمدل ق  یه، سرما  یبازار کارا ی،پرتفو  یهمثل نظر  یککالس  یمال  هاییهنظر
 . یستن  گذارانیه رفتار سرما  یحنبودن آن قادر به توض یواقع  یلفرض به دل  ینا  ی،رفتار  ی فرض است. از نظر دانش مال  یناز ا  متأثراز آنها،    نشعبم

شد. در سطح خرد،  کیبه چالش م ه را  یسرما  یه بازار کارآیـژه فرض ی ک به و یکالس  یمال  یهاهینظرها و  ه یفرض  یرفتار  ی سطح کالن، مالـ  در
الت یندارد و تما  یک سازگـاریکالس  یبودن در مالـ  یـیعقال  یادیگذاران با فرض بنه ی، رفتار سرمایواقع  یایدهد که در دنینشان م   یرفتار  یمال
آنها را سوگه یسرما   یو احساس  یشناخت  یهاب یار  ای   ی اقتصاد  یهای ریگمیدر تصم   یتـیاهمـم، نقـش با  ینامی م  یرفتار  یهای ـری گـذاران که 

 دارد.
به    گذارانیه)کمتر( از اندازه سرما  یشترسهام، واکنش ب  یمتاز حد در ق  یشدر بازار سهام، وجود نوسانات ب  یمتیق  یهامثل حباب  هایییدهپد  ظهور

 . است قرارگرفته یهسرما یبازار کارا یهدر تقابل با نظر ید،اطالعات جد

 سرفصل درس: 

 یرفتار یش مالیدایچه پخ یتار .1

 یرفتار یدر مال یشناخت یشناساربرد روانکف و یتعر .2

 ارا که بازار یو فرض یرفتار یمال .3

 ی مال  یالن بازارهاکدر سطح خرد و  یرفتار یاربرد مالک .4

 ی مال یها در بازارهاخالف قاعده  .5

o  ی ادیبن یهاخالف قاعده 

o  یکینکت یهاخالف قاعده 

o  یمیتقو یهاخالف قاعده 
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 گذارانه یسرما یریگمیدر تصم یرفتار یمال نقش  .6

 ییدارا یصو تخص یریتمد فراینددر  یرفتار یدانش مال یکاربردها .7

 یرفتار یانداز در مالچشم  یتئور .8

 گذارانه یسرما یرفتار  یهای ریسوگ .9

o ش از حدیا اعتماد بی یاعتماد فرا 

o ینماگر 

o لیو تعد اکات 

o ییسازگارگرا 

o ی خوداسناد 

o ی پندارتوان 

o ی زیگرابهام 

o  یانگارحساب 

o ینگروتاه ک 

o ینیبنه یبه 

o ی نگرش یب داشته 

o ی ریرپذ ید 

o یی باورگرا 

o  ییگرا دادیرو 

o ی زیگرانیز 

o یی گراتازه 

o یزیگرمان یپش 

o یی گرالکش 

o ی زیگردگرگون 

o  ... 

 یتکشر ی در مال یرفتار یمال اربردک .10

 یرفتار ی مال یاربرد عملکخاص در  مباحث .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

1. Pompian, M. M. (2012). Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build 

Optimal Portfolios That Account for Investor Biases (2nd ed.). John Wiley and Sons. 

2. Kahneman, D., & Tversky, A. (2000). Choices, Values and Frames. Cambridge University 

Press . 
3. Shleifer, A. (2000). Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance. Oxford 

University Press. 

4. Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (Eds). (2010). Behavioral Finance: Investors, 

Corporations and Markets. John Willey & Sons, Inc. 

 : یمنابع فرع 

1. Ackert, L. F., & Deaves, R. (2010). Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and 

Markets. South Western Cengage Learning. 

2. Shefrin, H. (2007). Behavioural Corporate Finance (2nd ed.). McGraw-Hill Education. 
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 428کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی بازار سرمایه اسالمی 

 : یسینام درس به انگل

Fundamentals of Islamic Capital Maerket 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ه باشد. دشآشنا  یهدر بازار سرما ینظارت شرع فرایندبا  .1

 .ه باشدمختلف آشنا شد یدر کشورها یاسالم یهتوسعه بازار سرما یالگوها با .2

 شده باشد.آشنا  یهاکل مال به باطل، ربا، غرر، قمار و ... در بازار سرما یتقراردادها چون ممنوع یکاربرد ضوابط عموم با .3

 شرح درس: 

 یهابر اساس آموزه  دهد و ی ل قرار میه و تحلیو تجز یمورد بررس یهو اهداف بازار سرما یرا از جهت اصول، مبان یاسالم یهن درس، بازار سرمایا
 قوانینبر اساس آن، احکام و  یستیکه با  کندیم یمرا ترس ییهاچارچوب   اصطالحاًکند و یم یمرا ترس  یاسالم یهبازار سرما یاسالم، اصول و مبان

 داشته باشد. یانجر یمال یاسالم در بازارها

 سرفصل درس: 

 یاسالم یهبازار سرما یفتعر .1

 یاسالم یهبازار سرما یو کارکردها اهداف .2

 و متعارف  یاسالم یهبازار سرما یدیکل یهاتفاوت .3

 یاسالم یهبازار سرما یدیکل یهاها و مؤلفهویژگی .4

 ی اسالم یهتحقق بازار سرما یازهاینپیش  .5

o منسجم  ینظارت شرع چارچوب 

o ی و مقررات یقانون چارچوب 

o یاتیو مال یحسابدار چارچوب 

o محصوالت یسکر مدیریت 

o محصوالت استانداردسازی 

 مختلف  یدر کشورها یاسالم یهتوسعه بازار سرما الگوهای .6

o مالزی 

o  اندونزی 

o بحرین 

o  انگلیس 

o ایران 
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 منتخب یدر کشورها یاسالم یهدر بازار سرما ینظارت شرع فرایند .7

 ی اسالم یهمرتبط با بازار سرما یعتشر یو ضوابط عموم  اصول .8

o ی اسالم یهاکل مال به باطل در بازار سرما یتممنوع کاربرد 

o ی اسالم یهغرر در بازار سرما یتممنوع کاربرد 

o یاسالم یهضرر در بازار سرما یتممنوع کاربرد 

o ی اسالم یهقمار در بازار سرما یتممنوع کاربرد 

o ی اسالم یهربا در بازار سرما یتممنوع کاربرد 

o یاسالم یهو نجش در بازار سرما  یسغرور، تدل یتممنوع کاربرد 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 منابع: 

 .یاسالم یشه. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندی اسالم یهبازار سرما(. 1391عباس ) یان،موسو .1

برای نظام بانکی کشور نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی: ارائه الگوی نظارتی  (.  1393موسویان، عباس و میثمی، حسین ) .2

 . تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی. بر اساس دیدگاه خبرگان

3. ISRA (International Shariah Research Academy for Islamic Finance). (2015). Islamic Capital 

Market: Principles and Practices. The International Shari’ah Research Academy for Islamic 

Finance. 
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 429کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (: بازار سهام1بازار سرمایه اسالمی )

 : یسینام درس به انگل

Islamic Capital Market (1): Stock Market 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . ه باشددشسهام، سهام ممتاز، حق تقدم سهام و ... آشنا  یو حقوق  یت فقهیبا ماه .1

 ند.کل یتحل یسهام را از نظر فقه یو فروش استقراض ید اعتباریبتواند خر .2

 د.شده باشآشنا  یاسالم یهاو شاخص ی شرع یبا مفهوم غربالگر .3

 در بازار سهام داشته باشد. یو معامله با اطالعات نهان  یمتیق یارکاز دست یدرست یل فقهیتحل .4

 شرح درس: 

  ی متعارف به کار گرفته شده مورد نقد و بررس ی مال یکه در بازارها ییابزارها  ی،اسالم یهبازار سرما یفقه  یدرس با استفاده از اصول و مبان  یندر ا
  ی سهام عاد  وراق . اگیرندیقرار م  یها مورد نقد و بررس ممتاز و معامالت آن  ی،سهام عاد  یتدرس بر بازار سهام بوده و ماه  ین. تمرکز ایردگیقرار م

  یه در بازار سرما  تواند یم  ییراتیاسالم مورد قبول است با تغ  یدگاهشده و عقد شرکت هم از د  ی شرکت طراح  یتبر اساس ماه  ینکهبا توجه به ا
ن  یدارد که در ا  اگونی انواع گون  یز متعارف هست ن  ی مال  یدر بازراها  یجرا  یابزارهااز    یکی . اوراق سهام ممتاز که  یردمورد استفاده قرار گ  یاسالم

 .ردیگیقرار م ی ل فقهیه و تحلیدرس مورد تجز

 سرفصل درس: 

 ی اسالم یهمحصوالت و خدمات بازار سرما یشناسنوع .1

o یعتبر شر یو محصوالت مبتن ابزارها 

o یعتو محصوالت سازگار با شر ابزارها 

 (یعتسازگار با شر ی )ابزار مال یسهام اسالم بازار .2

o سهام ممتاز، حق تقدم و ...( ی،انواع سهام )سهام عاد یو حقوق یفقه ماهیت 

o عت اسالم یاز منظر شر یت حقوقیشخص لیتحل 

o یسهام یهاتکت در شرکیمبحث اتحاد مال یفقه لیتحل 

o یسپرده سهام اسالم گواهی 

o اسالم  یعتسهام از منظر شر یاعتبار خرید 

o اسالم  یعتاز منظر شر یاستقراض فروش 

o اسالم یعتاز منظر شر یباز بورس 

o  عت اسالمیاز منظر شر یو معامله با اطالعات نهان  یمتیق یارکدست 

o در بازار سهام یاسالم یهاو شاخص ی شرع غربالگری 
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o یشرع یغربالگر فرایند 

o ی شرع یغربالگر یارهایو مع یشناسروش 

o ی اسالم یهاشاخص 

o ی اسالم یهاشاخص یریگشکل  یتکامل سیر 

o شاخص استخراج 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 منابع: 

 .یاسالم یشه. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندی اسالم یهبازار سرما(. 1391عباس ) یان،موسو .1

2. ISRA (International Shariah Research Academy for Islamic Finance). (2015). Islamic Capital 

Market: Principles and Practices. The International Shari’ah Research Academy for Islamic 

Finance. 
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 430کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (: اوراق بهادار اسالمی )صکوک( 2بازار سرمایه اسالمی )

 : یسینام درس به انگل

Islamic Capital Market (2): Sukuk Market 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد : زاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 باشد. شده ه و ... آشنا ی، نوع ناشر، نوع ساختار پایبر اساس افق زمان کوکمختلف ص یهایبندطبقهبا  .1

 باشد.شده ه آشنا یها در بازار سرماانتشار آن یاتیعمل یهاو مدل کوکبا انواع ص .2

 باشد.شده آشنا  کوکص یبندمختلف رتبه یهابا روش .3

 .باشدشده آشنا  کوکانتشار و معامالت ص ییاجرا یهاهین و مقررات و رو یبا قوان .4

 شرح درس: 

طور  ن اوراق که بهیصکوک است، ا  به نام  ی انتشار انواع اوراق بهادار اسالم  ی، اسالم  یو مال   یپول  یهار در عرصة بحثیدهه اخ  یهایاز نوآور  یکی
 نیگزیااند و جشده  یطراح  یبراساس عقود اسالم  شوندی منتشر م  یاقتصاد  یهاوابسته به دولت و بنگاه  یهادولت، سازمان  یمال   نیتأم  یعمده برا

و اوراق    کوکبازار ص  یهابا تفاوت  ییان ضمن آشنا ین درس دانشجوی شوند. در ایشمرده م  ژه اوراق قرضهیبه و   یاوراق بهادار ربو  یبرا  یمناسب
نوع    ره  ی اتیعمل  یران و جهان به دست آورده و با ساختارها و الگوهایدر ا  کوکامل بازار صکسعه و تاز روند تو  یاملکقرضه متعارف، شناخت  

 .ن اوراق مورد بحث قرار خواهد گرفتیا یبندمختلف رتبه  یهاو روش کوکمختلف ص یهای بندن طبقهیآشنا خواهند شد. همچن کوکص

 سرفصل درس: 

 صکوک  یفتعر .1

 صکوک و اوراق قرضه تفاوت .2

 صکوک یو جهان یبازار داخل معرفی .3

 و جهان  یرانانتشار صکوک در ا ارکان .4

 صکوک  یبند( رتبهیشناس)روش متدولوژی .5

o Standard & Poors 

o Fitch 

o Moody's 

o RAM 

o MARC 

 یاتکامل بازار صکوک در دن یرو س روندها .6

 انواع صکوک  یبندطبقه .7

o (یانتظار یا)ثابت  یاساس نوع بازده بر 

o یهاساس نوع قرارداد پا بر 

o ی اساس افق زمان بر 

o یهپا ییاساس کاربرد و دارا بر 



676 

 و جهان  یرانصکوک در ا یساختارها معرفی .8

o وقف  صکوک 

o قرض الحسنه  صکوک 

o مرابحه صکوک 

o اجاره  صکوک 

o سفارش ساخت  صکوک 

o منفعت  صکوک 

o جعاله  صکوک 

o سلف  صکوک 

o مشارکت  صکوک 

o مضاربه صکوک 

o ین د یدخر  صکوک 

o یرهن صکوک 

o ی خزانه اسالم اسناد 

 و جهان یرانانتشار صکوک در ا ییاجرا رویه .9

 و مقررات در بازار صکوک قوانین .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 .یاسالم یشهانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند. تهران: سازمان ی اسالم یهبازار سرما(. 1391عباس ) یان،موسو .1

2. ISRA (International Shariah Research Academy for Islamic Finance). (2015). Islamic Capital 

Market: Principles and Practices. The International Shari’ah Research Academy for Islamic 

Finance. 

 :یمنبع فرع 

1. Securities Commission Malaysia (SC) & The International Shari’ah Research Academy for 

Islamic Finance (ISRA), (2017). Sukuk: Principles & Practices. 
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 431کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (: مشتقات و سایر 3بازار سرمایه اسالمی )

 : یسینام درس به انگل

Islamic Capital Market (3): Derivatives and others 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

ن حساب وجه ی، شاخص و سبد سهام و همچنییدارا  یک  یار معامله رو یو قرارداد اخت  یمان آتی، پیاز قرارداد آت  یدرست  یل فقهیبتواند تحل .1
 ن قراردادها ارائه دهد.ین ایتضم

 و ... ارائه دهد. یافتنیدر یها، حسابکیالت بانیها به اوراق بهادار از جمله تسهییل انواع دارایاز تبد یمناسب یل فقهیبتواند تحل .2

 .ه باشدآشنا شد یانواع سوآپ و مشتقات اعتبار ی با جوانب شرع .3

 شرح درس: 

،  ی، قرارداد آتی مان آتیتوان به پین ابزارها میه از جمله اکه وابسته است  یپا  ییدارا  یکها به ارزش  نآزش  ه ارکهستند    یمال  یمشتقات ابزارها
عت اسالم آشنا یز منظر شرمشتقه ا  یان با انواع ابزارهاین درس دانشجویاشاره نمود. در ا  یار معامله، انواع سوآپ و مشتقات اعتباریقرارداد اخت

 . شوندیم

 سرفصل درس: 

 ی مان آتیو پ یتآ قرارداد  .1

o ی مال ییدارا یک یرو  ی مان آتیقرارداد و پ یل فقهیو تحل یبررس 

o شاخص و سبد سهام یقرارداد آت یل فقهیو تحل یبررس 

o ی ن در قرارداد آتیحساب وجه تضم یل فقهیو تحل یبررس 

 ار معامله یقرارداد اخت .2

o یی دارا یک یار معامله رو یقرارداد اخت یل فقهیو تحل یبررس 

o شاخص و سبد سهام  یار معامله رو یقرارداد اخت یل فقهیو تحل یبررس 

o ار معامله ین در قرارداد اختیحساب وجه تضم یل فقهیو تحل یبررس 

 قرارداد سوآپ  .3

o االکقرارداد سوآپ  یل فقهیو تحل یبررس 

o ت کیسوآپ مال یل فقهیو تحل یبررس 

o سوآپ نرخ بهره  یل فقهیو تحل یبررس 

o سوآپ نرخ ارز  یل فقهیو تحل یبررس 

 ی مشتقات اعتبار .4

o یول اعتبارکسوآپ ن یل فقهیو تحل یبررس (CDS ) 

o یتعهدات بده یل فقهیو تحل یبررس  ( با پشتوانهCDO ) 

o  ... 
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 به اوراق بهادار  ییل دارا یتبد .5

o به اوراق بهادار  کیالت بانیل انواع تسهیتبد یل فقهیو تحل یبررس 

o به اوراق بهادار یافتنیدر یهال حسابیتبد یل فقهیو تحل یبررس 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 منابع: 

 ران یسازمان بورس و اوراق ا یته فقهیمکمصوبات  .1

شه یپژوهشگاه فرهنگ و اندسازمان انتشارات : تهران .یو اقتصاد یفقه یمشتقه: بررس یابزارها. ( 1394) یا، غالمعلینیمعصوم .2

 .یاسالم

3. ISRA (International Shariah Research Academy for Islamic Finance). (2015). Islamic Capital 

Market: Principles and Practices. The International Shari’ah Research Academy for Islamic 

Finance. 

  



679 

 432کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 گذاری«»بازار سرمایه و سرمایه هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری سرمایه و سرمایهسمینار مسائل نوین بازار 

 : یسینام درس به انگل

Seminar on Advanced Topics in Capital Market 

and Investment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شده باشد. یگذارهیه و سرماین بازار سرمایها و مسائل نوبا چالش .1
 . ها و مسائل ارائه دهدجهت حل چالش یدیمف یارهاکراه .2

 شرح درس: 

مختلف از   ین مسائل خاص بازارهایپوشش داده شده است. همچن  یگذارهیه و سرمایحوزه بازار سرما  یلک  یهان درس مسائل و چالشیدر ا
 . اش قرار گرفته استکنکز مورد بحث و  یجمله بازار سهام، بازار اوراق با درآمد ثابت و بازار مشتقات ن

 سرفصل درس: 

 گذارییهه و سرمایدر حوزه بازار سرما یلکمسائل  .1
o ه یمطلوب نظارت در بازار سرما یالگو 
o هیو بازار سرما یسازیجهان 
o ه یو بازار سرما یمال ثبات 
o ه یاطالعات و بازار سرما یفناور 
o هیدر بازار سرما یتک شر تیمکحا 
o هی ت بازار سرمایازها و ظرفید متناسب با نیجد ی مال یابزارها و نهادها یطراح 
o هیدر بازار سرما کس یر تیریمد 
o هیدر بازار سرما یاپایه و پایتسو  ستمیس 
o ه یو بازار سرما یمال ثبات 
o یساختار در بازار سرما خرده( هCapital Market Microstructure) 
o یالمللنیبا استانداردها و الزامات ب قیتطب 
o ه یر( در بازار سرمای)فراگ یستمی س کسیر 
o یآممخاطره یگذاره یسرما( زVenture Capitalو سرما )یاختصاص یگذارهی (Private Equity ) 
o اوراق بهادار رد سبد کعمل یابین ارزینو یهاروش 
o ی گذارو ارزش یگذارمت ین قینو یهاروش 
o سبد اوراق بهادار یسازنهین بهینو یهاروش 

 )بازار سهام، اوراق با درآمد ثابت، مشتقات، ارز و ...   یمال یاز بازارها یکمرتبط با هر  یهاو چالش مسائل .2

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓  ✓ ✓ 
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»مدیریت ریسک«  ه( بست 17

های  مفهوم ریسک یکی از مسائل بنیادین در رشته مالی است که در همه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی مطرح است. شناخت انواع ریسک
که باید توسط دانشجویان فراگرفته  گیری و در نهایت مدیریت آنها، از نیازهای ضروری رشته مالی است  های اندازهمالی و غیرمالی، روش

این بسته تالش شده مهم اهمیت بوده و در  ابزار، ایجاد نهاد و ساختار بازارهای مالی بسیار حائز  ترین  شود. توجه به ریسک در طراحی 
 موضوعات و مسائل کاربردی در این حوزه گنجانده شود.

کد 

درس
نیاز پیش ساعت واحدعنوان درس 

-232مدیریت ریسک مبانی 435

-232مدیریت ریسک  یهاها و مدلنظریه436

-232ریسک نهادهای مالی  مدیریت437

-232ریسک بازار، نرخ بهره و ارز  مدیریت438

-232ی اعتبار سکیر تیریمد439

-232ی اتیو عمل ینگینقد سکیر تیریمد440

-232یمقدمات سکیپوشش ر یابزارها یو طراح یمهندس441

مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک مقدماتی 232شرفته ی پ سکیپوشش ر یابزارها یو طراح یمهندس442

-232یاسالم یدر بانکدار سکیر تیریمد یمبان443

-232ی اسالم یمال یابزارها سکیر تیریمد444

-232مهیو ب سکیر تیریمد445

-232ی نظارت یو نهادها سکیر تیریمد446

-232ی ستمی س سکیر447

-232یمال سکیر نیمسائل نو ناریسم448

-132سک یر تیریدر مد مطالعه449

-132سک یر تیریدر مد پژوهش450

30512جمع 
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 435کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی مدیریت ریسک 

 : یسینام درس به انگل

Fundamental of Risk Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .را درک کرده باشدامروز  یایدر دن یسکر  یریتمد یتاهم .1

 .ه باشدمختلف به آن آشنا شد یکردهایو رو  یسکر یفبا تعار .2
 باشد. کسب کردهرا  یسکر یریتمراحل مختلف مد یینتب ییتوانا .3

 شرح درس: 

و عدم   یتموفق  که به تبع آن  باشدیم  یسککه برخالف گذشته، آکنده از ر  کنندیم   یتفعال  یطیها در مح است که شرکت  یاامروز به گونه  یایدن
خود   یاتبه ح  یسکر  یریتبدون مد  تواند ینم یبنگاه  یاشرکت و    یچ. امروزه هشودیمربوط م   هایسکمواجه شدن آنها با ر  یوهآنها به ش  یتموفق
تا   باشد یم یسکر هاییانو بن یتدرس شناخت ماه ینآن است. لذا هدف ا ی و مبان   یتماه ی بررس یدهگام در شناخت هر پد ینبدهد. اول ادامه

 .یمشکل با آن مواجه شو ینبه بهتر یمو بتوان یمبرس یسکاز ر یقیشناخت دق  آن یلهبه وس

 : سرفصل درس

 ( یفیو ک ی)کم یسکر یفمختلف در تعر یکردهایرو  .1
 یسک ر یبندطبقه .2
 ریسک و  ، (Hazardمخاطره )، (Peril) خطر تفاوت .3
 ( Uncertainty)  نااطمینانی و ریسک  تفاوت .4
 و منافع آن  یاو مزا ،یسکر  یریتمد تعریف .5
 مدرن یسکر یریتمد تاریخچه .6
 یسک ر یریتو اهداف مد اصول .7
 یسک ر یریتمد فرایند .8
 یسک ر یریتمد کاربرد .9

 ( Risk Governance) یسکر حاکمیت .10
 یسکر ارزیابی .11
 یکپارچه  یسکر مدیریت .12
 ( ERM) کارو کسب  یسکر مدیریت .13
 یسک ر اشتهای .14
 یسک مواجهه با ر هاییوه ش  .15
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 یسک کنترل ر هایتکنیک  .16
 یسک ر یگزارشگر .17
 یسک ر یهازیرساخت  .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Hopkin, P. (2018). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and 

Implementing Effective Risk Management (5th ed.). London: Koganpage. 

2. Collier, P. M. (2009). Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers: 

Tools and Techniques. Elsevier Ltd. 

 : یمنابع فرع 

1. Rejda, G. E., & McNamara, M. (2017). Principles Of Risk Management And Insurance 

(13th ed.). Pearson. 

2. Vaughan, E. J., & Vaughan, T. M. (2014). Fundamentals of Risk and Insurance (11th ed.). 

Wiley. 

3. Banks, E. (2002). The Simple Rules of Risk: Revisiting the Art of Financial Risk 

Management. John Wiley & Sons, Ltd. 

4. Molak, V. (Eds). (1996). Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management. CRC 

Press, Inc. 

 ه.یمپژوهشکده بتهران:  ی.رستمحسین و   یسبزمحمود ترجمه  .یسکر یریتگانه مداصول ده  .(1391)جینز  ،جکلین .5
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 436کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های مدیریت ریسک ها و مدلنظریه

 : یسینام درس به انگل

Risk Management Theoreis and Models 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 را آموخته باشد. های تئورپیش نیازهای الزم جهت فراگیری  .1

 ه باشد.آشنا شد یسکر یهایبا انواع تئور .2

 آشنا شده باشد. هایتئوربا روش به کار گیری انواع  .3

 شرح درس: 

تئور ر   ییهای انواع  مفهوم  حوزه  در  مد  یسککه  دارد  اقرار  ا  یننظر  است.  همپوشان  یندرس  مبان  یادیز  یدرس  درس  ا  یبا  با  حال   یندارد، 
ها وجود دارد یسکانواع ر یریگکه در اندازه ییهایکردفراگرفته شود. انواع رو  یان تواند به صورت مجزا توسط دانشجویدرس م  ینا یهاسرفصل 

 . ها هستندیسک انواع ر یریگاندازهدر  یفی و ک ی کم یهابر انواع روش یاها مقدمهی تئور ینگردد. ایبرم یسکر یینموجود در تب  یهاری به تئو

 سرفصل درس: 

 یسک ر یهای در تئور یفلسف یکردهایرو  .1
 یسک ر مفاهیم .2

o یتو امن یسکر مفهوم 
o و اعتماد ریسک 
o ینانی و نااطم ریسک 

o یانسواریمن تحلیل 
o  یتصادف یهاحرکت 

 مورد انتظار  یتمطلوب هایمدل .3
 احتماالت  یهاتئوری  .4
 یسک و ر یمتصم تئوری .5
 یسک رفتار ر یگزینجا هایمدل .6
 ...(  شارپ، امگا و یها)نسبت یسکپرتفو بر اساس ر انتخاب .7
 یسکبر اساس ر یاپو  یریگتصمیم .8
 یسک ر یریگدر اندازه  یننو رویکردهای .9

o های ریسک مدلSemi-Markov 

o مدل( سازی ریسک فاجعهCatastrophe Modeling) 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Chavas, J. P. (2004). Risk Analysis in Theory and Practice. Elsevier. 

2. Bouchaud, J. P., & Potters, M. (1999). Theory of Financial Risk: from Data Analysis to Risk 

Management. Science & Finance. 

 : یمنابع فرع 

1. Roeser, S., Hillerbrand, R., Sandin, P., & Peterson, M. (Eds). (2012). Handbook of Risk 

Theory: Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk. Springer. 

2. Murphy, D. (2008). Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk 

Management. Chapman & Hall/CRC. 

3. Wakker, P. P. (2010). Prospect Theory for Risk and Ambiguity. Cambridge University Press. 

4. Emblemsvåg, J. (2012). Risk Management for the Future: Theory and Cases. InTech. 

5. Kunreuther, H., & Grossi, P. (2005). Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing 

Risk. Springer. 

6. Dickson, D. C. M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press. 

7. Bouchaud, J. P., & Potters, M. (2003). Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: 

from Statistical Physics to Risk Management (2nd ed.). Cambridge University Press. 

8. Schmidt, K. D. (1995). Lectures on Risk Theory. Springer. 

9. Janssen, J., & Manca, R. (2007). Semi-Markov Risk Models For Finance, Insurance and 

Reliability. Springer. 

تصمیسکر  یلتحل  یبان م  .( 1393)تریه  آون،   .10 نگرش  با  دانش  یسازیم:  تهران:  محمدیعلحمیدرضا  و    ی عاملمحمد  ترجمه    .رمحوو  ی. 
 ه. یمپژوهشکده ب

 ی. یانانتشارات شربتهران:  .نینااطم یتو قابل یسکر یابیرزا. (1395)علی  ی،آباد یروزف یو خاتم ، حسن،جوانشیر .11

 . علوم و فنون تهران: .یسکر یریتو مد  یابیارز .(1384نجف ) قراچورلو، .12
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 437کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت ریسک نهادهای مالی

 : یسینام درس به انگل

Financial Institutions Risk Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 . آشنا شده باشد ی مال ینهادهابا  به طور اجمال .1

 آشنا شده باشد. ،وجود دارد  یمال یکه در نهادها ییهایسکانواع ربا  .2

 خاص هر نهاد مالی آشنا شده باشد.  یهاسکیربا انواع  .3

 شرح درس: 

 یسک مربوط به ر  یهاکه اکثر مدل  یی . از آنجایردگیدرس صورت م ین که متوجه هر کدام است در ا  ییهایسکو ر  ی مال  یشناخت انواع نهادها
درس اعم   یندر ا یمال یاست. نهادها یتدرس حائز اهم یندهند، توجه به ایرا مورد توجه قرار م یبانک یهایسکنگارش شده، ر یهاو کتاب

به طور    یبانک  یهایسک که ر  ییپوشش داده شود. از آنجا  یمال  یفعال در بازارها  ینهادها  نیترشده مهم   یهستند و سع یهو سرما  لاز بازار پو
 تمرکز شود.  یمال ینهادها یرسا یسکبر ر یددرس با ینشود، در ایارائه م یگرد یهامجزا در سرفصل

 سرفصل درس: 

 یمال یهایسکانواع ر یمعرف .1
 ی مال یرغ یهایسکانواع ر معرفی .2
 ی مال  یانواع نهادها یبندو طبقه معرفی .3
 ها بانک یسکر یریتو مد شناسایی .4
 یه سرما ینمأت یهاشرکت  یسکر یریتو مد شناسایی .5
 یایمه ب یهاشرکت  یسکر یریتو مد شناسایی .6
 یبازنشستگ یهاصندوق یسکر یریتو مد ییشناسا .7
 یگذاریه سرما یهاصندوق یسکر یریتو مد شناسایی .8
 ی پوشش یهاصندوق یسکر یریتو مد شناسایی .9

 یمال ینمأت یهاشرکت  یسکر یریتو مد شناسایی .10

 مالی کشورو مدیریت ریسک خاص نهادهای شناسایی  .11
  یریت مد  ی؛ایمه ب  یهاروش   یرسپرده و سا  یمهب  ینگی؛ها و حجم نقدیها و بدهیی دارا  یریت)مد  یسکر   یریتمد  یهاانواع روش  معرفی .12

 و ...(  یساز فروش وام؛ اوراق بهادار ی؛مشتقات اعتبار یایی؛ها؛ گستره جغراف یی دارا یسازتنوع یه؛سرما یتکفا یه؛سرما

 مدیریت ریسک متناسب با ابزارها و قوانین داخل کشور یهاروشمعرفی انواع  .13
 3 و   2و   1بازل  معرفی .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Hull, J. C. (2015). Risk Management and Financial Institutions (4th ed.). John Wiley & 

Sons, Inc. 

2. Gestel, T. V., & Baesens, B. (2009). Credit Risk Management: Basic Concepts: Financial 

Risk Components, Rating Analysis, Models, Economic and Regulatory Capital. Oxford 

University Press. 

3. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2008). Financial Institutions Management: A Risk 

Management Approach (6th ed.). MacGraw-Hill. 

 . دستان . تهران:یکردهااصول و رو  یم،: مفاهیدر نظام بانکدار یسکر یریتمد. (1391سجاد ) یاح،س ، و غالمرضا ی،ارجمند یلخل .4

 : یمنابع فرع 

1. Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking (4th ed.). John Wiley & Sons, Ltd. 

2. Shojai, S., & Feiger, G. (Eds). (2013). Risk Management in Financial Institutions. London: 

Euromoney Books. 

3. Choudhry, M. (2011). An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset–Liability 

Management. John Wiley & Sons Ltd. 

4. Van Grinsven, J. H. M. (2010). Risk Management in Financial Institutions: Formulating 

Value Propositions. IOS Press. 

5. Schroeck, G. (2002). Risk Management and Value Creation in Financial Institutions. John 

Wiley & Sons, Inc. 

6. Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2001). Risk Management. New York: McGraw-Hill. 

7. Greuning, H. V., & Bratanovic, S. B. (2009). Analyzing Banking Risk: A Framework for 

Assessing Corporate Governance and Risk Management (3rd ed.). Washington: The World 

Bank. 

8. Resti, A., & Sironi, A. (2007). Risk Management and Shareholders’ Value in Banking: 

From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies. John Wiley & Sons. 

9. Stolz, S. M. (2007). Bank Capital and Risk-Taking: The Impact of Capital Regulation, 

Charter Value, and the Business Cycle. Springer. 
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 438کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ، نرخ بهره و ارز مدیریت ریسک بازار

 : یسینام درس به انگل

Market Risk Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ت پیدا کرده باشد.شناخ ،بازار یسکرنسبت به  .1
و سا  یهایسکرنسبت به   .2 گیری ، شناخت پیدا کرده باشد و توانمندی الزم جهت اندازهبازار  یسکر  موارد اثرگذار بر   یرنرخ بهره، نرخ ارز 

 های مذکور را کسب کرده باشد.ریسک 

 شرح درس: 

نهاد مورد استفاده   ین در ا  یشود و به طور کاربردیمربوط م   یسسات اعتبارؤها و مبه بانک  یسک،و مباحث مربوط به ر  یسکر  یهااز مدل  یاریبس
 یهایسکضرورت شناخت انواع ر  و   هها را دو چندان کردبانک  یهایسکها شروع شد، نقش رکه از بانک  یزن  2007  ی. بحران مال یردگیقرار م
 یهایسک ر  یریگو اندازه  ییها به شناسابانک  یهایسکبا انواع ر  ییدرس ضمن آشنا  ین. در اده استکراثبات    را  با آنها مقابله    یهاروش  و ها  بانک

 .خواهد شد یان مقابله با آن ب یهاشود و راهیبازار پرداخته م یسکنرخ بهره، نرخ ارز و ر

 سرفصل درس: 

 نرخ بهره یسکر یریگاندازه و  ییشناسا .1
o و بازده و نرخ بهره یسکر یمقدمات مفاهیم 
o نرخ بهره ی زمان ساختار یاتنظر انواع 
o یگذاریمتنرخ بهره )مدل شکاف ق  یسکر  یریگو اندازه  یسازمدل  (The Repricing Gap Model)مدل   یرش؛؛ مدل د

 ( ...  تحدب و 
o یهانرخ بهره )استفاده از مدل  یسکر  یلتحل  یننو  یهاروش  VaRو    یون رگرس  یلاستفاده از تحل  ی؛همبستگ  یل؛ استفاده از تحل

... ) 
o نرخ بهره یسکپوشش ر یهاروش 
o اوراق با درآمد ثابت یو بازده یگذاریمتنرخ بهره بر ق یسکر ثیرتأ 
o ( ...  تحدب و  یرش،اوراق با درآمد ثابت )د یسکپوشش ر یهاروش 
o ( یاپو یشکاف اعتبار یسازمدل یا؛بازده پو یمنحن یسازنرخ بهره در اوراق با درآمد ثابت )مدل یسکر یننو یهای سازمدل 

 بازار  یسکر یریگاندازه و  شناسایی .2
o بازار یسکر تعریف 
o یعامل هایمدل 
o ینوسان و همبستگ یککالس  هایمدل 
o شب یسازیه شب  هایمدل( و  یوسنار یلتحل مونت کارلو؛ یسازیهشب یخی؛تار یسازیه riskmetrics،  stress testing   )...و 
o مدل یاقتصاد سنج  یشرفتهپ هایمدل(یها Garchیهامدل ی؛زمان  یسر یها؛ مدل VAR و  یشرفتهپ ... ) 
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o ی هامدلcopulas ( ی)احتمال 
o یاتعمل ارزیابی (Operational Evaluation )مدل(یها آلفا؛ مدل یها Back-Testing ؛Internal VaR و ... ) 
o بازار یسکر مدیریت 

 نرخ ارز یسکر یریگاندازه و  شناسایی .3
o نرخ ارز   یجهان ینرخ ارز و بازارها معرفی(spot ؛ نرخ ارزforwardمعامله ارز؛ نحوه معامله نرخ ارز و  ی؛ بازارها   ... ) 
o هاها و پرداخت یافت در تعادل 
o ارز یآت یهانرخ ینیبیش پ 
o نرخ ارز یسکر یریگاندازه 
o نرخ ارز یسکر مدیریت 

o  ،های ایجاد و گسترش آن( فرایندو  هاشاخصبحران ارزی )تعریف 

o  ارزی در کشورهای مختلف دنیا  یهابحرانمرور 

o  ارزی در ایران یهابحرانمکانیسم بازار ارز و نرخ ارز و 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Macrae, V. (2015). Mastering Interest Rate Risk Strategy: A Practical Guide to Managing 

Corporate Financial Risk. Pearson. 

2. Alexander, C. (2008). Market Risk Analysis, Volume II, Practical Financial Econometrics. 

John Wiley & Sons. 

3. Alexander, C. (2009). Market Risk Analysis, Volume IV, Value-at-Risk Models. John Wiley 

& Sons. 

4. Nawalkha, S. K., Soto, G. M., & Beliaeva, N. A. (2005). Interest Rate Risk Modeling: The 

Fixed Income Valuation Course. John Wiley & Sons. 

5. Homaifar, G. A. (2003). Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk. John 

Wiley & Sons. 

6. Martellini, L., Priaulet, P., & Priaulet, S. (2003). Fixed-Income Securities: Valuation, Risk 

Management and Portfolio Strategies. John Wiley & Sons. 

7. Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2001). Risk Management. New York: McGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

1. O’Brien, T. J. (2014), Applied International Finance: Managing Foreign Exchange Risk and 

International Capital Budgeting. Business Expert Press. 

2. Saita, F. (2007). Value at Risk and Bank: Capital Management. Elsevier. 

3. Fabozzi, F. J., Mann, S. V., & Choudhry, M. (2003). Measuring and Controlling Interest Rate 

and Credit Risk (2nd ed.). John Wiley & Sons. 

4. Dowd, K. (2005). Measuring Market Risk (2nd ed.). John Wiley & Sons. 

5. Bychuk, O. V., & Haughey, B. J. (2011). Hedging Market Exposures: Identifying and 

Managing Market Risks. John Wiley & Sons. 

6. Los, C. A. (2003). Financial Market Risk: Measurement and Analysis. Routledge. 

7. Steiner, B. (2002). Foreign Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk 

Management. Butterworth-Heinemann. 

8. Jacque, L. L. (1996). Management and Control of Foreign Exchange Risk. Springer. 

 . یشبردگاه، پ: آتهران .یسکارزش در معرض ر یکردرو  :بازار یسکر یریتو مد یریگاندازه .(1388) ینحس  یزی،تبرعبده یثم، و رادپور، م .9
 . یرانا یبانکدار یموسسه عالتهران:  .نوسانات نرخ ارز و بهره یسکر یریتمد .(1379)مهدی  یدی،رش .10
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 439کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 مدیریت ریسک اعتباری 

 : یسینام درس به انگل

Credit Risk Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 پیدا کرده باشد. شناخت ی،اعتبار یسکرنسبت به  .1

 . آشنایی کامل پیدا کرده باشد ی،اعتبار یسکر ییو شناسا یریگاندازه یهابا روش .2
 درک کرده باشد. یا، در دن یبزرگ مال یهادر بحرانرا  یاعتبار یسکر نقش .3

 شرح درس: 

اند.  یدهرا بحران اعتبارات نام  2007  یکه بحران مال  یاگونهرود، بهیبه شمار م  یمال  یهایسک ر  ینتراز مهم   یکیبه عنوان    یاعتبار  یسکر
  ید گذاران در خریهاست که سرما  ییهایسکر  ین تراز مهم  یکیدارد و    یایژهو   یتاهم  یمال   یدر ابزارها، نهادها و بازارها  یسکر  ینشناخت ا

 . شودیپرداخته م یاعتبار یسکر یریگاندازه یهاو روش ییدرس به طور مفصل به شناسا ینکنند. در ایبدان توجه م  یمال یهایی دارا

 سرفصل درس: 

 ی اعتبار یسکر یفتعر .1

 ی اعتبار یسککننده ریجاد ا منابع  .2
 ی اعتبار یبندرتبه  .3
 یبندرتبه  مؤسسات .4
 3و  2و  1در بازل  یاعتبار یسکر جایگاه .5
 ی اعتبار یسکر یریگاندازه یهاروش .6

o احتمال ( نکولDP) 
o بر پرتفو یمبتن یهامدل 
o ی اعتبار یدهنمره 
o یااح یسکو ر  یاننرخ ز (LGD and Recovery Risk )و  ... 

 (Structured Finance Securitiesیافته )ساختار ی مال ینمأبر ت  یاوراق بهادار مبتن یسکر مدیریت .7
 ی اعتبار یسکانتقال و کاهش ر یهاروش .8
 ی اعتبار یسکر یریتو مد یلتحل یفیک یهاروش .9

 ی گذارو مقررات ینو قوان یاعتبار  ریسک .10
 راوراق بهادا یاعتبار یسکر یریگاندازه .11

 م افزارهای مدیریت ریسک اعتباری آشنایی با نر .12

 کشور یهابانک مرسوم اندازه گیری ریسک اعتباری در  یهاروشآشنایی با  .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 

  به صورت یک پروژه عملی در این درس   تواندیمبانکی و نرم افزارهای موجود    یهادادهتحلیل ریسک اعتباری بانکها با استفاده از  حات:  یتوض
 مد نظر قرار گیرد.

 : یمنابع اصل

1. Koulafetis, P. (2017). Modern Credit Risk Management: Theory and Practice. Palgrave 

Macmilan. 

2. Gestel, T. V., & Baesens, B. (2009). Credit Risk Management: Basic Concepts: Financial 

Risk Components, Rating Analysis, Models, Economic and Regulatory Capital. Oxford 

University Press. 

3. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2008). Financial Institutions Management: A Risk 

Management Approach (6th ed.). MacGraw-Hill. 

4. Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2001). Risk Management. New York: McGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

1. Saita, F. (2007). Value at Risk and Bank: Capital Management. Elsevier. 

بانک مرکزی    ی و بانک  یپژوهشکده پولترجمه پریسا علیزاده. تهران:    .یاعتبار  یسکر  یریتمد  . (1391)و بیزنس، بارت ون،   یستل، تونج .2
 جمهوری اسالمی ایران.

 ت. سم تهران: .یریتو مد یریگ: اندازهیاعتبار یسکر. (1390) یننازن یرزادی،ش ، ومحمد طالبی، .3

  . ها(و مدل  یم)مفاه  یو اعتبار  یسسات مال ؤها و مدر بانک  یاعتبار  یسکر  یریتمد  .( 1389)  یرشنو، مهد  یرفیض، وشمس، م  فالح .4
 ی. دانشکده علوم اقتصاد تهران:
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 440کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 عملیاتیمدیریت ریسک نقدینگی و 

 : یسینام درس به انگل

Liquidity and Operational Risk Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . آشنا شده باشد ،آن یریتو مد یریگاندازه یهاو روش ینگینقد یسکر یممفاهبا  .1

 آشنا شده باشد. ،آن یریتو مد یاتیعمل یسکر با مفاهیم .2

 شرح درس: 

 یهاهستند که در دستورالعمل  ی مال  یمورد توجه در نهادها  یهایسکاز ر  یز ن  یاتیو عمل  ینگینقد  یسکر  ی، بازار و اعتبار  یسکعالوه بر ر
است   یاز موضوعات مهم یاتیعمل  یسکر ییشناسا یهاو روش ینگی نقد یسکپوشش ر یهااند. روشکرده   یداپ ییسزاهب یگاهجا 3و  2بازل 

 . توجه قرار خواهد گرفت وردمدرس  ینکه در ا

 سرفصل درس: 

 ینگینقد یسکر یریگو اندازه ییشناسا .1
o ی و نقدشوندگ  ینگینقد یسکر تعریف 
o  ینگینقد یسککننده ر یجادا منابع 
o ینگی نقد یسکر تشخیص 
o ییدارا ینقدشوندگ ریسک 
o ینگی نقد یسکبر اساس ر ییدارا یگذارارزش 
o ینگی نقد یسکر یریگاندازه 
o ینگی نقد یسکر کنترل 
o ینگی بحران نقد مدیریت 
o ی در بحران مال  ینگینقد ریسک 
o یگذارقانون یقاز طر ینگینقد یسکر مدیریت 
o ( یافعال )پو ینگینقد یسکر مدیریت 

 یو تجار یاتیعمل یسکر یریگاندازه و  شناسایی .2
o یاتیعمل یسکر تعریف 
o یت کرد یونیدر گروه  یاتیعمل یسکر پیدایش 
o یاتی عمل یسکر یریتمد چارچوب 
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o وکار؛  کسب یط اطالعات از دست رفته؛ عوامل مح  ها؛فرایندها و یاستس ی؛ )فرهنگ و آگاه یاتیعمل یسکثر در رؤم عوامل
 و ...(  یحسابرس ی؛داخل یهاکنترل 

o یاتی عمل یسکر یسازو مدل یریگاندازه 
o  کارلو مونت یسازشبیه 
o یانز یع توز  رویکردهای 
o و  یتجار یواحدها یمتقس طریق  ... 

o یاتی عمل یسکر یریگاندازه یهامحدودیت 
o یاتی عمل یسکر یگرگزارش 
o یاتیعمل یسکر مدیریت 

o  آشنایی با نرم افزارهای مدیریت ریسک 

o  کشور  یهابانکمرسوم اندازه گیری ریسک در  یهاروشآشنایی با 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Merwe, A. (2015). Market Liquidity Risk: Implications for Asset Pricing, Risk 

Management, and Financial Regulation. Palgrave Macmillan. 

2. Banks, E. (2014). Liquidity Risk, Managing Funding and Asset Risk (2nd ed.). Palgrave 

Macmillan. 

3. Girling, P. X. (2013). Operational Risk Management: A Complete Guide to a Successful 

Operational Risk Framework. John Wiley & Sons, Inc. 

4. Franzetti, C. (2011). Operational Risk Modelling and Management. Taylor and Francis 

Group, LLC. 

5. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2008). Financial Institutions Management: A Risk 

Management Approach (6th ed.). MacGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

1. Venkat, S., & Baird, S. (2016). Liquidity Risk Management: A Practitioner’s Perspective. 

John Wiley & Sons. 

2. Pinto, C. A., Magpili, L. M., & Jaradat, R. M. (2015). Operational Risk Management. 

Momentum Press. 

3. Ong. M. K. (2011). Operational Risk Modelling and Management. CRC Press. 

4. Gregoriou, G. N. (Eds). (2009). Operational Risk Toward Basel III: Best Practices and 

Issues in Modeling, Management, and Regulation. John Wiley & Sons. 

5. Choudhry, M. (2011). An Introduction to Banking: Liquidity Risk And Asset-Liability 

Management. John Wiley & Sons. 

6. Van Grinsven, J. H. M. (2009). Improving Operational Risk Management (2nd ed.). IOS 

Press. 

7. Moosa, I. A. (2007). Operational Risk Management. Palgrave Macmillan. 
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ترجمه   .)رویکرد کاربردی(  و شهرت  یاتیعمل  یسک ر   یریگاندازه.  (1391)دانلیه    ینی،راسپانتفابیو، و    یاچنسا،پ  ، برت،یالردکرآلدو،  سوپرانو،   .9
 ی. و بانک یپژوهشکده پولتهران:  .کامگارامیر 

 ن. دستا تهران: .ی در نظام بانک یاتیعمل یسکر یریتمد. (1391)سهمانی اصل، محمدعلی، و سیاح، سجاد  یل،اسماعنژاد، محمدفدائی .10
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 441کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مقدماتی مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک

 : یسینام درس به انگل

Preliminary Financial Engineering and 

Designing Risk Management Tools 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد : ازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 یسک، آشنا شده باشد.آنها و نحوه معامله و کاربرد آنها در پوشش ر یگذاریمتو ق  یمشتقات مال ینترمهمبا  .1

 شرح درس: 

ا بازارها  یابزارها  ینتردرس مهم  یندر  در  که  م   یجهان  یمشتقه  ایم   یشوند، معرفیمعامله  از  استفاده  انواع   ینشوند.  پوشش  ابزارها جهت 
 یسکر پوشش یابزارها ینتریجمعامله و سوآپ از را یاراخت ی،آت یشود. قراردادها یآنها فراگرفته م یگذارارزش یهاو روش ، یمال یهایسک ر

  یا مربوطه در کشور و    یو مقررات   یفوق الذکر و ابعاد حقوق  یابزارها  ییسابقه اجرا  یبررس  ینچنهم.  شوندیدرس فراگرفته م  ینهستند که در ا
 .در دستور کار قرار دارد یزن  یرانا یمال یمذکور در بازارها یاستفاده از ابزارها یسنج امکان

 سرفصل درس: 

 و مشتقات یسکپوشش ر یابزارها یفتعر .1
 تطور مشتقات یرو س تاریخچه .2
 آنها  یبندمشتقات و طبقه انواع .3
 مشتقات  یبو معامزایا  .4
 ی مشتقات مال  ینترمهم معرفی .5

o یآت قرارداد 
o یآت پیمان 
o معامله  اختیار 
o  سوآپ 

 یمشتقات مال کارکرد .6
 ...(  ها و مشخصات، نحوه معامالت ویژگیمشتقات )و  ینهادها و بازارها معرفی .7
 ...(  سوآپ و  یگذاریمتمدل بلک و شولز؛ ق ی؛ معامله و آت یاراخت  یگذاریمتق یتراژ؛بدون آرب یگذاریمت)ق  یمشتقات مال یگذارقیمت  .8
 ...(  و  یتصادف فرایندبر اساس  یگذاریمتمشتقات )مونت کارلو؛ ق یگذاریمت در ق یشرفتهپ یهااز روش استفاده .9

 یرانمشتقه در ا یابزارها یاتیو عمل ی و ابعاد حقوق  یسابقه معامالت بررسی .10
 یرانا یمال یکارگرفته نشده در بازارهاهشتقه بم یاستفاده از ابزارها یسنج امکان .11

 کارگیری هر یک از ابزارهاهو موانع فقهی و قانونی در ب هاچالشمرور مهمترین  .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Hull, J. C. (2018). Options, Futures, and Other Derivatives (10th ed.). Pearson. 

2. Kolb, R. W., & Overdahl, J. A. (Eds). (2010), Financial Derivatives: Pricing and Risk 

Management. JohnWiley & Sons. 

 : یمنابع فرع 

1. Chance, D. M., & Brooks, R. (2016). An Introduction to Derivatives and Risk Management 

(10th ed.). Cengage. 

2. Albanese, C., & Campolieti, G. (2006). Advanced Derivatives Pricing and Risk 

Management: Theory, Tools and Hands-On Programming Applications. Elsevier. 

3. Jarrow, R. A, & Chatterjea, A. (2013). An Introduction to Derivative Securities, Financial 

Markets, and Risk Management. W. W. Norton & Company. 

 . پرداز گروه رایانه تدبیرتهران: . یصالح آباد ی و عل یاحسجاد س. ترجمه مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک(. 1384هال، جان ) .4
 تهران: سمت.  .یسک ر یریتو مد ی مال  یمهندس یمبان  .( 1383) یعل یدی،سع ، ورضا  راعی، .5
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 442کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک پیشرفته 

 : یسینام درس به انگل

Advanced Financial Engineering and Designing 

Risk Management Tools 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

طراحی  :  زاینشیپ و  مهندسی 

 ابزارهای پوشش ریسک مقدماتی

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .دشده باشمشتقه آشنا  یو ابزارها یمال ینمأشده در حوزه ت یطراح یابزارها یدترینبا جد .1

 شرح درس: 

و مشتقات   یهموجود در بازار پول، سرما  یابزارها  ینتر. مهمیردگیصورت م  ییآشنا  یدجد  یابزارها  یو طراح  یمال  یدرس با کاربرد مهندس  ینر اد
  نوان به ع تواندیم یدارد و به نوع  یدتاک  یافتهساختار  یبی،ترک  یدرس بر ابزارها ینشود. ایم یریگاستفاده در داخل کشور الگو یمرور شده و برا

 . شود یمعرف 2 ی مال یمهندس

 سرفصل درس: 

 ها به اوراق بهادار ییدارا  یلتبد .1
 (CDS, CDO,CLO,CMO, RMBS, RBS)ی اعتبار مشتقات .2
 ها ییدارا  یرشده به سا ینکل سهام .3

 بلند مدت یهاانداختن دوباره وام یانجر به .4
 یافته ساختار یمال تأمین .5
 شده  ینکدرآمد ثابت ل با  اوراق .6
 ی شاخص اوراق .7
 (یمعامله آت یاراخت ی،آپشن پوشش ی،متعارف )سواپشن، سوآپ نکول اعتبارنا مشتقات .8
 متعارف  یابزارها ترکیب .9

 یعیطب  اختیارات .10
 آب و هواو  یانرژ مشتقات .11
 یرانمشتقه در ا یابزارها یاتیو عمل ی و ابعاد حقوق  یسابقه معامالت بررسی .12
 یرانا یمال یمشتقه بکارگرفته نشده در بازارها یاستفاده از ابزارها یسنج امکان .13

 و موانع فقهی و قانونی در بکارگیری هر یک از ابزارها هاچالشبررسی مهمترین  .14

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 منابع: 

1. Das, S. (2000). Structured Products and Hybrid Securities (2nd ed.). Wiley. 

2. Fabozzi, F. J., & Choudhry, M. (Eds). (2004). The Handbook of European Structured 

Financial Products. John Wiley & Sons. 

3. Knop, R. (2002). Structured Products: A Complete Toolkit to Face Changing Financial 

Markets. John Wiley & Sons. 
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 443کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی مبانی 

 : یسینام درس به انگل

Risk Management in Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 پیدا کرده باشد. شناخت  ،یسکدر حوزه ر یاسالم یبانکدارمباحث خاص نسبت به  .1

 شرح درس: 

خاص خود را  یهایسکر ی، اسالم یهاعقود مورد استفاده در بانک ین چندارند. هم ییهایسکر ی مال یهمچون همه نهادها یاسالم یهابانک
 . پوشش آن است یهاها و روشیسک ر ینبا ا ییشنادرس آ ینوجود نداشته باشد. هدف ا یبانکدار یجرا یاتدارد که ممکن است در ادب

 سرفصل درس: 

 مبانی ریسک در اسالم  .1

o غرر، قمار و ...(  سک،یر سهی)مقا اسالم عتیاز منظر شر سکیر یاصول و مبان 
o ی از منظر مکاتب و مذاهب اسالم سکیو انتقال ر سکیر پوشش 
o قرارداد مشارکت؛ مضاربه؛ مرابحه و ...(  یاسالم یمال یخاص قراردادها سکیر( 
o یاسالم یمال یدر قراردادها سکیر تیریمد 
o یاسالم یمال یدر نهادها سکی ر تیریمد نهیدر زم یالمللن یب یاستانداردها 

 مبانی ریسک در بانکداری اسالمی .2

o ی اسالم یبانکدار یمعرف 
o ها و ...( داده  یفیتو ک یتشفاف ی؛ ماسال یدر بانکدار ینفعان)نقش ذ یاسالم یبانکدار یشرکت حاکمیت 
o حاکمیت ریسک در بانکداری اسالمی 
o ی اسالم یدر بانکدار یکپارچه یسکر یریتمد چارچوب 
o یاسالم یهابانک یمال یهاصورت  ساختار 
o یانسود و ز یممفهوم تسه تبیین pls 
o ی؛گذاریه سرما   یسکر  ی؛استراتژ  یسکر  یعت؛شر  یسکر  ی؛مال  ینمأت  یسک )ر  یاسالم  یدر بانکدار  یسکانواع ر  مدیریت 

 و ...(  یاتیعمل یسکبازار؛ ر یسکر ینگی؛نقد یسکر ی؛و بده ییدارا  یسکر ی؛اعتبار  یسکر
o (   بازل و  ینقوان یه؛سرما یت)کفا یاسالم یدر بانکدار یگذارقانون... 
o ( یگذاریمت ق یهاتوسعه مدل ی؛اسالم یمال یتوسعه بازارها ینده؛آ یها)چالش یاسالم یبانکدار آینده 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015). Risk Management for 
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Singapore Pte. Ltd. 
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3. Akkizidis, I., & Khandelwal, S. K. (2008). Financial Risk Management for Islamic Banking 

and Finance. Palgrave Macmilan. 

 یشاهدان  یصادقمهدی  ترجمه    .ی اسالم  یو مال  یدر بانکدار  یمال  یسکر  یریتمد  .(1394کومار )  یلسونیونیس، و خاندلوال،    یزیدیس،آک .4
 . السالم()علیهصادق دانشگاه امام تهران:  ی.محسنحسین و 

 . السالم( )علیهصادق دانشگاه امام  . تهران:یاسالم یمال یکرددر رو  یسکر یریتمد(، 1395) ینحس ی،محسنو   ی،مهد ی،شاهدان صادقی .5
  ی . تهران: پژوهشکده پول)ویراست پنجم(  تجارب عملی -(: مبانی نظری1ی )اسالم یبانکدار(. 1395)ین حس یسمی،م ، و عباس موسویان، .6

 . ی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانو بانک 

 : یمنابع فرع 

1. Salem, R. A. (2013). Risk Management for Islamic Banks. Edinburgh University Press. 

2. Akkizidis, I., & Khandelwal, S. K. (2008). Financial Risk Management for Islamic Banking 

and Finance. Palgrave Macmilan. 

3. Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2008). Risk Analysis for Islamic Banks. Washington: The 

World Bank. 

1. Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (Eds). (2002). Islamic Banking and Finance: New 

Perspectives on Profit-Sharing and Risk. Edward Elgar Publishing. 

2.  Ng, A., Mirakhor, A., & Ibrahim, M. H. (2015). Social Capital and Risk Sharing: An 

Islamic Finance Paradigm. Palgrave Macmillan. 

3. El Tiby, A. M. (2011). Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability. 

John Wiley & Sons. 

4. Al-Bashir, M., & Al-Amine, M. (2008). Risk Management in Islamic Finance: An Analysis 

of Derivatives Instruments in Commodity Markets. Leiden: Koninklijke Brill NV. 

 یشاهدان  یصادقمهدی  ترجمه    .ی اسالم  یو مال  یدر بانکدار  یمال  یسکر  یریتمد  .(1394کومار )  یلسونیونیس، و خاندلوال،    یزیدیس،آک .5
 . السالم()علیهصادق دانشگاه امام تهران:  ی.محسنحسین و 

 . السالم( )علیهصادق دانشگاه امام  . تهران:یاسالم یمال یکرددر رو  یسکر یریتمد(، 1395) ینحس ی،محسنو   ی،مهد ی،شاهدان صادقی .6
رساله دکترا، دانشکده معارف  .یهبر فقه امام یدبا تاک: در چارچوب قاعده غرر یسکر یرشسطوح پذ معیارهای (.1394) محمد علیزاده اصل، .7

 . السالم()علیهصادق دانشگاه امام اسالمی و مدیریت 
رساله دکترا،   .یهفقه امام ینبر مواز یمبتن یرانبازار اوراق بهادار ا معامالت بورس بازانه در یلو تحل یابیارز یالگو(. 1396) محمد توحیدی، .8

 . السالم( )علیهصادق نشگاه امام دادانشکده معارف اسالمی و مدیریت 
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 444کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریسک ابزارهای مالی اسالمی مدیریت 

 : یسینام درس به انگل

Risk Management in Islamic Financial Tools 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردازینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .آشنا شده باشد ی، اسالم یمال  یابزارها ینترمهمبا  .1

 .شناخت پیدا کرده باشد ی،مال یخاص ابزارها یهایسک رنسبت به  .2
 آشنا شده باشد.  یمال یهایسک ر یریگو اندازه ییشناسا یهابا روش .3

 شرح درس: 

عقود    ها و ادتحت عنوان صکوک بپردازند که منطبق بر قرارد  یاسالم  یننو  یبه ابداع ابزارها  یاسالم  یربا باعث شده که کشورها  یتممنوع
دارد  یتاهم یسککه توجه به ر ییدارد. از آنجا یزن ییهایسک ر عتاًیطب  یردگی مورد استفاده قرار م یمال یکه در بازارها  یاست. هر ابزار یاسالم
 .شودی ها پرداخته میسک ر ینا یریگو اندازه ییدرس به شناسا یندارد. در ا یتاهم یاسالم یمال یخاص ابزارها  یهایسک به ر رداختنلذا پ

 سرفصل درس: 

 )صکوک( ی اسالم یمال یابزارها یمعرف .1
 )صکوک( یاسالم یمال یابزارها یهاریسک  .2
 یاسالم یکردبا رو  ی مال مهندسی .3
معامله    یاراخت  ی؛ تطبیقاسالم  یبا قراردادها  یآت  یقتطب  ی؛اسالم  یفوروارد با قراردادها  یق)تطب  یاسالم  یدر مال  یسکر  پوشش  ابزارهای .4

 ...(  و  یاسالم یبا قراردها
قواعد و اصول   یل...( و تحل  مشتقات )بازار مبادالت طال بر اساس فوروارد؛ بازار مبادالت ارزها بر اساس فوروارد و   یجرا  یانواع بازارها  معرفی .5

 ی اسالم یحاکم در چارچوب مال
 م اسال یکرداز مشتقات( منطبق با رو  یر)غ یسکپوشش ر یهاروش .6

 

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

دانشگاه امام یدی. تهران: سععلی و  یانتابزهمصطفی ترجمه . صکوک  یساختارها یمال یهایسک ر یریتمد. (1390)علی  یق،ارسالن طر .1
 و سازمان بورس اوراق بهادار.   السالم()علیهصادق 

ی.  اسالم  یشهپژوهشگاه فرهنگ و اندانتشارات  تهران: سازمان   .(یو اقتصاد ی فقه  ی بررس) مشتقه  یابزارها.  (1389)علی  غالم  یا، نیمعصوم .2
 منتشر شده است(.  1387)کتاب اصلی در سال 

  لو. رستم، و مهدی حاجییعسکرمحمد علیزاده اصل، محمدمهدی  ترجمه  .  ی اسالم  ی در مال  یسکپوشش ر  . (1386)سامی ابراهیم    یلم،السو .3
 . و سازمان بورس اوراق بهادار  السالم()علیهصادق دانشگاه امام  تهران:

4. Al-Bashir, M., & Al-Amine, M. (2008). Risk Management in Islamic Finance: An Analysis 

of Derivatives Instruments in Commodity Markets. Leiden: Koninklijke Brill NV. 

 : یمنابع فرع 

علی  و    یانتابزهمصطفی    ی،عسکرمحمدمهدی  ترجمه    .هاو چالش  ها: توسعهیاسالم  یهسرمامحصوالت بازار  .  ( 1386)  یعلیدس  ،سلمان .1

 . السالم()علیهصادق دانشگاه امام  یدی. تهران:سع

2. Nathif, J. A., & Thomas, A. (2004). Islamic Bonds: Your Guide to Issueing, Structuring 

and Investing in Sukuk. Euromoney Books. 

3. Safari, M., Ariff, M., & Mohamad, S. (2014). Sukuk Securities: New Ways of Debt 

Contracting. Wiley Finance Series. 

4. Leading Experts in Islamic Finance (2010). Islamic Finance: Instruments and Markets. 

Bloomsbury Information Publication. 
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 445کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مدیریت ریسک و بیمه 

 : یسینام درس به انگل

Risk Management and Insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . یدرا انتخاب نما یسکمواجه شدن با ر یهایوهاز ش یکیسازمان،  یطو با توجه به شرا ودهنم یینرا تب  یسکر یریتمد فرایندابتدا بتواند  .1

 .یدشکل استفاده نما ینبه بهتر یسکانتقال ر یهااز روش یکیبه عنوان  یایمهب یبتواند از ابزارها .2
 د. شده باشآشنا  ی مال یاز نهادها یکیبه عنوان  یمهب یهابا کارکرد شرکت .3
 شناخت پیدا کرده باشد. بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی،مختص  یهایسک رنسبت به  .4

 شرح درس: 

انجام   یوهباشد که به دو شی م  یسکانتقال ر  یسک،با ر  همواجه  یهااز روش  یکی  .است  یسکبا ر  همواجه  مرحله  یسک،ر   یریتاز مراحل مد  یکی
 .توافقنامه و قراردادها یقاز طر ( انتقال2ی، )ایمهب یابزارها یقاز طر ( انتقال1) :یردپذیم

به   یسکر  ینهسپس به مقوله انتقال به  .گرددیم  یمعرف  یمهب  یشود و سپس انواع ابزارهایآشنا م  یسکدرس مخاطب با مفهوم انتقال ر  ینا  در
  ینکه ا ییهایسکبه ر پس از آن،  . گرددیم ی معرف ی مال یاز نهادها یکی به عنوان  یمهب یهاشود و کارکرد شرکتیابزارها پرداخته م ینا یلهوس

 . شودپرداخته می ،یراندر ا یایمهب یشامل ابزارها و نهادها یمهصنعت ب به طور اجمال به در انتها  ضمناًشود. یرو است پرداخته مبهنهاد با آن رو 

 سرفصل درس: 

 یمهو ب یسکر یریتدر مد یهاول یممفاه .1
o ریسک مفهوم ،( مخاطرهHazard) ،( خطرPeril)   .... و 
o ینان و عدم اطم یسکر مفهوم 
o انتقال و ...(  کاهش، ی،خوددار  یرش،)پذ  یسکمواجهه با ر رویکردهای 
o یسک در مواجهه با ر یسکانتقال ر مفهوم 
o یسکانتقال ر یو سازوکارها ابزارها 

 یمه و کارکرد ب یتماه تعریف .2
 گریمه ب یهاشرکت عملیات .3
 گرهایمهب  یمال عملیات .4
 یمهدر ب مقررات .5
 یمهب یقراردادها  معرفی .6
 یمه انواع ب معرفی .7

o عمر  بیمه 
o سالمت بیمه 
o یاجتماع بیمه 
o ییاتکا بیمه 
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 ( Captivesکپتیوها ) .8
 ها و ...(  CLN، ها CDO،  ها CDS) یایمه ب یاعتبار مشتقات .9

 (ها ILS) یمهمرتبط با ب اوراق .10
 یران در ا یایمهب یشامل ابزارها و نهادها یمهبر صنعت ب مروری .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Rejda, G. E., & McNamara, M. J. (2014). Principles of Risk Management and Insurance 

(12th ed.). New Jersey: Pearson. 

2. Rejda, G. E. (2008). Principles of Risk Management and Insurance (10th ed.). Pearson. 

 .هیمپژوهشکده ب :تهران  .یمهب ینظر  یاصول و مبان .( 1391)فاطمه  یری،و نص ، غدیر،یمهدو  .3

 : یمنابع فرع 

1. Vaughan, E. J., & Vaughan, T. (2008). Fundamentals of Risk and Insurance (10th ed.). Wiley. 

2. Banks, E. (2004). Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through 

Insurance, Reinsurance, and the Capital Markets. Wiley. 

3. Mikosch, T. (2004). Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Stochastic 

Processes. Springer. 

4. Cizek, P., Hardle, W., & Weron, R. (2005). Statistical Tools in Finance and Insurance. 

Springer. 

 ه.یمپژوهشکده بتهران: . یمهب یهادر شرکت  یمال  یو نظارت بر توانگر یسکر یریتمد یمبان.  (1393بهنام ) یار،شهر .5
 .هیمپژوهشکده ب ی. تهران:اصل سرا یهادمحمدحسن ترجمه  .یسکانتقال ر یگزینجا یهاروش .(1393) اریک بنکس، .6
 . یمهپژوهشکده ب ی. تهران:ه افخمکرامت الترجمه . یمهو ب یسکر یریتاصول مد .(1392). یا جورجرجدا،  .7

 ه.یمپژوهشکده ب ی. تهران:اصل سرا یهادمحمدحسن ترجمه . ی مال ینمأو ت یسکر یریتمد.  (1391)آلن پانتر،  .8
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 446کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 مدیریت ریسک و نهادهای نظارتی

 : یسینام درس به انگل

Risk Management and Regulatory Bodies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . آشنا شده باشد ینظارت یهایستمانواع سبا  .1

 .پیدا کرده باشدشناخت  ی،نظارت یهارکن ینتراز مهم یکیبه عنوان  یمرکز یهانسبت به بانک .2
 ی، آشنا شده باشد.بانک مرکز یهایاستها بر سیسک ر ینا یگذاریرثأو ت یبانک مرکز یهایسکر با انواع .3

 شرح درس: 

بازار   ینهادها ینتراز مهم یکیبه عنوان  یباشند. بانک مرکزیم یمال یهادر عملکرد بازار یلبدینقش ب یدارا ی مال یهابازار ینظارت یهانهاد
به عنوان نهاد ناظر بازار    یدهد. در کنار بانک مرکزیالشعاع قرار مرا تحت  یو مال  یپول  یگذاریاست مواجه است که س   ییهایسک پول، خود با ر

که به   باشدیم یهبازار سرما ی نظارت ینها، نهادهاآ هایینترموجود دارند که از جمله مه یمال یبازارها یرامونپ یگریناظر مهم د یهانهاد پول،
  ی نظارت  ینهادها  یرو سا  یآنها بر عملکرد بانک مرکز  یریتها و نحوه مدیسک ر  ینا  ییباشند. شناسایخود م  یژهو   یهایسک ر  ینوبه خود، دارا

کند و  یثر م أاند متیده را که در هم تن  یهکل بازار پول و سرما  ی،نظارت  ینهادها  یفاست عملکرد ضع  یعیخواهد داشت. طب  ییبسزا  یرثأثر، تؤم
شناخت  یدمنجر شود که با ییهایسکتواند به ریم یزن یمال یو مقررات در بازارها ینمجموعه قوان ینچنمنجر شود. هم یتواند به بحران مالیم

 .یردها صورت گیسک ر یننسبت به ا

 سرفصل درس: 

 مقوله مقررات و نظارت  یتاهم یینتب .1
 2007 -2008سال  یاز بحران مال  ییهامقررات، درس یبو تصو ییزادمقررات .2
 ( 3و   2و  1با مقررات حوزه بانک )بازل  آشنایی .3
 در بستر تجارب کشورها ینظارت ینهادها معرفی .4

 بانک مرکزی و حاکمیت ریسک  .5
 ( یپول یاست)س یبانک مرکز یاتبر عمل یسکر یریتمد ثیرتأ .6
با درآمد ثابت؛  یهاییو ارز، دارا یرشد ینگی،نقد یسکربا در نظر گرفتن  یبی ترک  ی)استراتژ یبانک مرکز یهاییدارا  یصتخص استراتژی .7

 و ...(  یاوراق قرضه شرکت
 یتوسط بانک مرکز (یارز ریدخا  یکسر سکینرخ ارز و ر سکی)شامل ر یخارج یارزها ریسک مدیریت .8
 ی مرکز یهابانک یگذاریه سرما یپرتفوها یبرا یاعتبار یسکر مدل .9

 یبانک مرکز یاترازنامه یکردبازار با رو  یسکر مدیریت .10
 یبانک مرکز یاتعمل یاعتبار یسکر ارزیابی .11
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 یبانک مرکز یاتعمل یسکر و مدیریت کاهش چارچوب .12
 یسک ر یقاز طر یبحران بانک مرکز مدیریت .13
 مربوطه  یرنهادیو غ ینهاد یهایسکو ر  یهبازار سرما ی نظارت نهاد .14
 ی مال  یهانوسانات و بحران یریتمد و   یهبازار سرما ی نظارت نهاد .15
 (یهاز بازار پول و سرما یرغ)  یمال  یبازارها یرسا ینظارت نهادهای .16
 یمال یدر بازارها یسکر یریتو مد ییدر شناسا یثبات مال یهایتهکم نقش .17

و   یمال  یبازارها  یهایسک ر  یریتو نقش ارتباط مذکور در مد   یکدیگر... با    و   یهبازار پول، سرما  ینظارت  یارتباط متقابل نهادها  بررسی .18
 ی مال یهابحران یریتمد

 بانک مرکزی و نظام بانکی ایران، مدیریت ریسک و حاکمیت ریسک  .19

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
    

 : یمنابع اصل

1. Bindseil, U., González, F., & Tabakis, E. (Eds). (2009). Risk Management for Central Banks 

and Other Public Investors. Cambridge University Press. 

2. Bernadell, C., Cardon., P., Coche J., Diebold, F. X., & Manganelli, S. (Eds). (2004). Risk 

Management for Central Bank: Foreign Reserves. Frankfurt am Main: European Central 

Bank. 

3. Balthazar, L. (2006). From Basel 1 to Basel 3: The Integration of State of the Art Risk 

Modelling in Banking Regulation. Palgrave Macmillan. 

4. Bank for International Settlements (BIS): https://www.bis.org/ 

 : یمنابع فرع 

1. Friedman, J., & Kraus, W. (2011). Engineering the Financial Crisis: Systemic Risk and the 

Failure of Regulation. Philadelphia: University of PennsyLvania Press. 

2. Muchlinski, E. (2011). Central Banks and Coded Language: Risks and Benefits. Palgrave 

Macmillan. 

 
  

https://www.bis.org/
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 447کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریسک سیستمی 

 : یسینام درس به انگل

Systemic Risk 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 آشنا شده باشد. یت،سرا یسکو ر یستمیس یسکربا  .1
 شناخت پیدا کرده باشد. ،2007 یدر بحران مال  یستمیس یسکر نسبت به نقش .2

 شرح درس: 

 یگربازار به بازار د  یک  یا  یگرنهاد به نهاد د  یکاز    یسکآن انتقال ر  یمطرح شد و بحث اصل  یستمیس  یسک، ر2007سال    یپس از بحران مال 
 . است یسکجهت شناخت بهتر ر یاندانشجو یاصل یازهایاست، از ن یدر صنعت مال یسکر یننو یهای درس که جزو تئور یناست. ا

 سرفصل درس: 

 یستمیس یسکر یفتعر .1
 ی مال یثبات در بازارها مفهوم .2
 یستمیس یسکو رجهانی شدن اقتصاد و نظامات مالی  .3
 امروز  یایدر دن یمال یستمس هاییژگیو  واکاوی .4
 یدر سطح شرکت و فردی مال شکنندگی .5
 ی مال یشکنندگ یاقتصاد  تأثیرات .6
 یستمیس یسکر یاقتصاد  هایتئوری  .7
 یستمیس  یسکر یریگاندازه یو آمار یاضیاتیر یهامدل انواع .8
  1ینگینقد یستمیس بحران .9

  2یاپو یاعتبار روابط .10
 یستمیس یسکر یریگاندازه .11
 یستمی س یسکالملل و رینو مقررات ب قوانین .12
 یمال یستمس یریپذانعطاف .13
 ( یالمللینب یمال  یهابحران یو واکاو   ی)بررس یستمیس یسکو انتقال ر یتسرا چگونگی .14
 یستمیس یسکدر برابر ر یسازایمن .15

 

 

 

1 Systemic Liquidity Crises 

2 Dynamic Credit Relationships 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Gai, P. (2013). Systemic Risk: The Dynamics of Modern Financial Systems. Oxford 

University Press. 

2. Evanoff, D. D., Hoelscher, D. S., & Kaufman, G. G. (Eds). (2009). Globalization and 

Systemic Risk. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 

 : یمنابع فرع 

1. Davis, E. P. (1995). Debt, Financial Fragility, and Systemic Risk. Oxford University Press. 

2. Alexander, K., Dhumale, R., & Eatwell, J. (2006). Global Governance of Financial Systems: 

The International Regulation of Systemic Risk. Oxford University Press. 
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 448کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ریسک« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریسک مالی نوین مسائل سمینار 

 : یسینام درس به انگل

Seminar on New issues in Financial Risk 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردزاینشیپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : روددر انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .شودآشنا  یمال یسکر ینبا مسائل نو .1

 شرح درس: 

است    یعیشود. طب  یمعرف  یزمنبع ن  یکهر موضوع حداقل    یشده برا  یمطرح شده و سع   یمال  یسکدر ر  ینمباحث نو  ینتریدجد  درس  یندر ا
 . شودیروز م به  یجهان ینظام مال یاتخواهد کرد و متناسب با تجرب ییردرس هر سال تغ ینا یهاکه سرفصل 

 سرفصل درس: 

 ارزش در معرض خطر در پرتفو آپشن .1

 یاپو  یسکر .2

 پروژه یسکر مدیریت .3

o پروژه )چرخه عمر پروژه و ...(  مفاهیم 

o  پروژه  یسکر یریتمد یکردهایرو 

o پروژه یسکر یریتمد فرایند 

o در هر چرخه از پروژه  یسکر یریتمد 

o یسک ر یریتساختار مد یهته 

4. Copulas and Dependence 

 ل ک ریسک .5

 (Extreme Value Theory) العادهارزش فوق  تئوری .6

 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 . رساتهران:  .ها و ابزارهاپروژه: مدل یرانمد یبرا یسکر یمهندس . (1385) ی، همایونساجد و   ، معید،یسنوحق  .7
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 « مهندسی نظام مالی » هبست ( 18

هاي اسالمی،  و روابط بر اساس بينش  يكه در آن الگوهاي رفتار  هستندمفروضی  هاي  نظام  آن نظام مالی اسالمی   رمجموعهیزو    نظام اقتصادي اسالم
اند  پيرامونی نظام اقتصادي كه بر آن مؤثر هستند، عبارتهاي  ظامبنابراین ن  .اندهاي الهی و در چارچوب احكام حقوقی و اخالقی اسالم شكل گرفتهسنت 

ها، مبناي نظام اقتصادي، نظام بينش.  هـاي رفتـاريهاي الهی، نظام احكام حقوقی و نظام احكام اخالقی و دیگر نظامهـا و نظام سنتاز: نظـام بيـنش 
هایی با توجه به مؤلفه .اقتصادي، و نظام حقوق و اخالق چارچوب ارزشی این نظام هستند هاي الهی چارچوب قوانين علمی حـاكم بـر نظام نظام سنت 

ها و اهداف این كه در تعریف نظام اقتصادي اسالم ذكر شد، براي كشف این نظام الزم است مبانی بينشی، مبانی اخالقی، مبانی حقوقی، نظام سنت
 نظام را كشف كرد.

نهادهاي مالی اسالمی و ابزارهاي    بازارهاي مالی اسالمی،  از  متشكل  منداي نظاممجموعهجموعه نظام اقتصادي اسالم،  عنوان زیرمنظام مالی اسالم به
كنندگان بيانگر چگونگی پيوند شركت   دارد. درواقع نظام مالی اسالمیگام برمی  اهداف تأمين مالی و پوشش ریسک اسالمیدر جهـت  اسالمی است كه  

  الزم است  هـاي موردنظر اسـالم هسـتند و ـ به یكدیگر و به اموال و منـابع در جهـت هـدف ها، دولت و مردم ها و شركت سازمانـ  بازارهاي مالیدر 
در راستاي تحقق اهداف كالن نظام اقتصادي اسالم از    و   گرفتهشكل   شناسانه و در چارچوب فقه و اخالق اقتصادي اسالممبتنـی بـر مبـانی هستی

 م برخوردار باشد.كارآمدي الز

كنند كه براي وصول به اهداف اصلی یعنی نظام مالی اسالم، اهدافی عملياتی را دنبال می  ازجملهي نظام اقتصادي اسالم  هارمجموعه یزهر یک از  
»پوشش ریسک« است اهداف عملياتی نظام مالی اسالم، »تأمين مالی« و    ازجملهي، امنيت اقتصادي و پيشرفت اقتصادي الزم است.  عدالت اقتصاد

اسالم  كه الزم است این اهداف عملياتی در راستاي تحقق اهداف اصلی نظام اقتصادي اسالم تعریف شوند؛ بنابراین اركان و اجزاء مختلف نظام مالی 
ق اهداف عملياتی نظام مالی یعنی  بازارهاي مالی، ابزارهاي مالی، نهادهاي مالی، قوانين و مقررات و... باید طوري طراحی و چيده شوند كه در تحق
 یعنی تأمين مالی و پوشش ریسک و تحقق اهداف اصلی نظام اقتصادي اسالم كارایی و اثربخشی الزم را داشته باشند. 

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 ی نظام مال یمهندس یمبان 451

 - 32 2 ی اسالم ی مال يبازارها یمهندس 452

 - 32 2 ( 1ی )اسالم ینظام مال  یمهندس 453

 ( 1)مهندسی نظام مالی اسالمی  32 2 ( 2ی )اسالم ینظام مال  یمهندس 454

 - 32 2 ی اسالم یمال يابزارها و نهادها یمهندس 455

 - 32 2 ی اسالم ینظام مال  یمهندس نیمسائل نو ناريسم 456

 - 32 1 ی نظام مال یدر مهندس مطالعه 457

 - 32 1 ی نظام مال یدر مهندس پژوهش 458

  256 14 جمع 
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 451کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مهندسی نظام مالی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی مهندسی نظام مالی

 : یسینام درس به انگل

Fundamentals of Financial System 

Engineering 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ي نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ي نظر

 یعمل
 نار يسم

 ی الزام
 ي نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ي ارياخت
 ي نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 درس:  ان یدانشجو در پا رودیمانتظار 

 آشنا گردد.  يدر رشد و توسعه اقتصاد یو نقش نظام مال  تيبا اهم .1
 را بشناسد. یها، اجزاء و عناصر نظام مال مؤلفه  .2
 ارا آشنا گردد.ك ینظام مال یکمختلف  يردهاكارك با .3

 آشنا شود. ی نقش پول و نرخ بهره در نظام مال با .4
 آن آشنا شود. يهاارا و چالشك ی نظام مال یک ی در طراح یمال  ينقش نوآور با .5
 ند.ك کدر ی بخوب  یت آن را در نظام مال يآشنا شده و اهم ی و سالمت مال ی ثبات مال ميمفاه با .6
 ند. ك کدر یمال يهانظام  یرا در اصالح و بازطراح ی مال يهابحران نقش .7
 گردد.یآشنا م یمال يهانظام یالمللنيو ب یداخل يهامباحث و چالش با .8

 شرح درس: 

  ي هادر اقتصاد مدرن، اجزاء و مؤلفه  یگاه نظام مالین جا يين درس ضمن تبیدر ا  ند.كیان ميارا را بك  ینظام مال  یکم بر  كحا  یلك ن درس اصول  یا
  یاحثو ... از جمله مب  یسالمت نظام مال   ،یثبات مال  ،ی مال  ينوآور  ،یمباحث نقش پول و بهره در نظام مالگردد.  ی ح میارا تشرك  ینظام مال  یک

 شود.یها پرداخته مدرس بدان نیاست كه در ا

 سرفصل درس: 

 ي ف نظام اقتصادیتعر /یف نظام مالیتعر .1

 ينظام اقتصاد و یارتباط نظام مال .2

 در جهان  یمال يهانظامتوسعه  یخ یتار ريس .3

 هاي مالی بانک محور و بازار محور مقایسه نظام .4

 مدرن يدارهیدر رشد و توسعه اقتصاد سرما ی و نقش نظام مال تياهم .5

 اقتصاد یبا بخش واقع ینظام مال ارتباط .6

كاهش  مت،يكشف ق ،ی منابع، نقدشوندگ نهيبه صيو تخص زيتجه سک،یر تیریمد ،ی مال نيتأم ،یمال ي)واسطه گر ینظام مال يكاركردها  .7
 و ...(  هانه یهز

 مالی  يهاهینظرسير پيدایش و تكامل  .8

 مالی با ساختار فعلی نظام مالی  يهاه ینظرارتباط  .9

 با عملكرد خوب   ارا و ك ینظام مال کی يهامؤلفهو  هاشاخصه  .10
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 : ینظام مال اجزاء .11

o  پول 

o ها و ...( گران، اجزاء و مؤلفهیردها، بازكارك)انواع، اهداف و  یمال يبازارها 

o و ...(  هامؤلفه)انواع، اهداف و كاركردها، اجزاء و  یمال ينهادها 

o انواع، كاركردها و ...( ) یمال يابزارها 

o و ...(   یمال  يهادر بحران يزكمر ک، نقش بانیپول يهااستي، سيزكمر کرد بانكارك) يمركز بانک 

 ی در نظام مال  يگذار مقررات .12

 ی پول و نرخ بهره در نظام مال  نقش .13

o پول  تيماه 

o  پول  یاصل يكاركردها 

o نرخ بهره نييتع 

o نرخ بهره  یساختار زمان نييتع 

 ی ( در نظام مالFinancial Innovation) یمال  ينوآور نقش .14

o ی در نظام مال  ی مال يو منشأ نوآور فیتعر 

o مدرن  ی در نظام مال یمال  ينوآور نقش 

o ی مال  يدر نوآور يفناور نقش 

o ی مال ينوآور فراینداثرگذار بر  عوامل 

o  یمال ينوآور يو كاركردها يبنددسته 

o ی مال يمرتبط با نوآور يمقررات گذار مباحث 

o ی مال يو انتقادات به نوآور هاچالش 

 ی ( در نظام مال Financial Stability) یمال ثبات .15

o یثبات مال فیتعر 

o ی و ضرورت ثبات مال تياهم 

o ی اثرگذار بر ثبات نظام مال  عوامل 

 ( Financial Soundness)  ینظام مال سالمت .16

o یسالمت مال فیتعر 

o ی و ضرورت سالمت نظام مال  تياهم 

o ی سالمت نظام مال  یابیارز 

 ی مال  يهابحرانو    یمال نظام .17

o ی مال يهابحرانو انواع  فیتعر 

o ی مال  يهابحرانبروز   علل 

o ی مال يهابحراناز بروز  ير يجلوگ يراهكارها 

 ی نظام مال یطراح يهاچالش .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق يتحق یی آزمون نها ترم انيم مستمر یابيارزش
✓  ✓ ✓ 
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 452کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مهندسی نظام مالی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی اسالمی  ي مهندسی بازارها

 : یسینام درس به انگل

Engineering of Islamic Financial Markets 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ي نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ي نظر

 یعمل
 نار يسم

 ی الزام
 ي نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ي ارياخت
 ي نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 درس:  ان یدانشجو در پا رودیمانتظار 

 آشنا گردد. یاسالم  یدر نظام مال یکگاه هر یو نقش و جا ی اسالم یمال يبا انواع بازارها .1

 آشنا گردد. ی اسالم یمال يم بر بازارهاكحا یبا اصول اساس .2

 آشنا گردد. یاسالم ی مال ياز جهت تحقق بازارهايمورد ن يازهاينشيبا پ .3

 آشنا گردد. ی اسالم یمال يبازارها يفرارو  يهابا چالش .4

 شرح درس: 

ح یرا تشر  ی مال  يم بر بازارهاكحا  یاسالم، اصول اساس  ی ها در نظام مالگاه آنین نقش و جاييو تب  ی مال  ين انواع بازارهايين درس ضمن تبیا
 يهاو چالش  یاسالم  ی مال   ين الزامات تحقق بازارهاين درس همچنیند. در اكیان ميرا ب  ی اسالم  ی مال  يبازارها  ی اساس  يهایژگینموده و و 

 شود. یس میتحقق آن تدر يفرارو 

 سرفصل درس: 

 تبيين مفهوم بازار  .1

 جایگاه بازار در تمدن اسالمی .2

 ی اسالم یمال يف بازارهایتعر .3

 اسالم یدر نظام مال  یاسالم یمال يگاه بازارهایجا .4

 یاسالم یمال يبازارها ياهداف و كاركردها .5

 متعارف ی مال يبا بازارها یاسالم یمال يبازارها يديلك يهاتفاوت .6

 ی اسالم ی مال يم بر بازارهاكحا یاساس اصول .7

 یاسالم یمال يبازارها يديكل يهامؤلفهو  هایژگیو  .8

 ی اسالم ی مال يبازارها انواع .9

o یپول اسالم بازار 

o بازار مشتقات و ...( کوكبازار صبازار سهام، ) یه اسالمیسرما بازار ، 

o ی اسالم کسیمه و پوشش ريب بازار 

o ی ارز اسالم بازار 
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ممنوعيت ربا، ممنوعيت غرر، ممنوعيت ضرر، ممنوعيت اكل مال به باطل، ممنوعيت  )  یاسالم  یمال   يم بر بازارهاكاصول و قواعد فقهی حا .10

ي  نفی سبيل در بازارها  قاعدهممنوعيت تلقی ركبان، ممنوعيت تدليس، نجش و غبن، ممنوعيت غش، ممنوعيت قمار،  احتكار و انحصار،  

 ( و ...( ولن یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنين سبيالً  مالی اسالمی )

داري و راستگویی، اسالمی در بازارهاي مالی اسالمی(: امانت يها ارزش)حاكميت اخالق و  یاسالم یمال يم بر بازارهاكاخالقی حا اصول .11

اجتناب از سوءاستفاده از اضطرار ،  اجتناب از سوگند،  حفظ اعتماد و عدم سوءاستفاده از اعتماد مشتريمراعات احسان و تقوا، رعایت انصاف،  

 ي به عهد در معامالت، پرهيز از ظلم به دیگران و ... وفا، افزایش كاذب قيمتفروشی و گراناجتناب از ، مردم

 ي مالی اسالمی دخالت دولت و حكومت در بازارها .12

 چارچوب نظارت شرعی منسجم در بازارهاي مالی اسالمی  .13

 چارچوب قانونی و مقرراتی بازرهاي مالی اسالمی  .14

 هاي اجتماعی در بازارهاي مالی اسالمی مسئوليت  .15

 اصل صداقت و شفافيت در بازارهاي مالی اسالمی  .16

 اصل عدالت در بازارهاي مالی اسالمی  .17

 الی اسالمیاصول قيمت گذاري در بازارهاي م .18

 در بازارهاي مالی اسالمی مدیریت ریسک  .19

 بازارهاي مالی اسالمی  و مالياتی ی، حسابرسچارچوب حسابداري .20

 در بازارهاي مالی اسالمی  استانداردسازي محصوالت .21

 یاسالممالی  يبازارها يفرارو  يهاچالش .22

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق يتحق یی آزمون نها ترم انيم مستمر یابيارزش
✓  ✓ ✓ 

    

 : یمنابع اصل

، 3سال دوم، شماره  ،يمعرفت اقتصاد یپژوهش یدو فصلنامه علمو عمل،  هیدر نظر یبازار اسالم يهایژگیو (، 1389كاظم ) ديس ،ییرجا .1

 . 118-93صص 

سال  ،ياقتصاد يهاپژوهش ی پژوهش یفصلنامه علم مسلمانان،  خیبازار از نظر اسالم و تار يهایژگیدر و  ی(، تأمل1381منصور ) زراءنژاد، .2
 . اول، شماره پنجم و ششم

 . 22و   21شماره  و حقوق،   اتياله ی مجله تخصص ،يو علو ينبو يهانظارت بر بازار در آموزه ی(، بررس1385)محمد   ،یامام .3

  ر، یناپذو رقابت   ریپذرقابت  يدر نظارت و كنترل بازارها  یاسالم  يِ(، »حسبه«؛ ابزار حقوقِ اقتصاد1397محمد )  ،یمحمد و صادق  ،يباقر .4
 . 13شماره  25دوره  ،يدانشنامه حقوق اقتصاد یپژوهش یدوفصلنامه علم

 .تهران: انتشارات كتاب مرجع  ،یبازار در تمدن اسالم (،1393) شليم ن،یو بونا رجیا ، یپروشان دون،یفر فروتن، .5

نشریه علمی ،  بازار اسالمی: مولود نظام اقتصادي صدر اسالم(،  1393)  سعيدي نيا، سعيده سنصيري زاده، حميدرضا؛ ؛نصيري زاده، حميدرضا .6
 . 168-149، صص 11، شماره پژوهشی سياستگذاري اقتصادي

7. Asyraf Wajdi Dusuki (2016). Islamic Financial System: Principles & Operations. ISRA. 

8. ISRA. (2015). Islamic Capital Market: Principles and Practices. The International Shari’ah 

Research Academy for Islamic Finance. 

9. Hafiz Muhammad Yasin & Atiq-uz-Zafar Khan  (2016), Fundamentals of Islamic 

Economics and Finance, Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank. 

 : یمنابع فرع 

 .تهران: كانون اندیشه جوان. نظام اقتصادي اسالم: مبانی مكتبی. (1389ميرمعزي، سيد حسين ) .1

 .تهران: كانون اندیشه جوان .نظام اقتصادي اسالم: مبانی فلسفی .(1389ميرمعزي، سيد حسين ) .2

 .تهران: كانون اندیشه جوان .هانظام اقتصادي اسالم: اهداف و انگيزه .(1389ميرمعزي، سيد حسين ) .3

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D9%84%D9%86%20%DB%8C%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%84%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D9%84%D9%86%20%DB%8C%D8%AC%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%84%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/358561/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/358562/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%87_%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
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فصــلنامه علمــی (، صــداقت در مقایســه بــا شــفافيت در بــازار اســالمی، 1391كاظمی، مصــطفی؛ داودي، پرویــز؛ رجــایی، ســيد كــاظم ) .4
 .116-89، صص  10اره ، شم3، سال ترویجی معرفت اخالقی

 .146-117، صص 5، شماره شاخص تركيبی صداقت در بازار اسالمی(،  1390رجایی، سيد كاظم و كاظمی، مصطفی ) .5

دوفصــلنامه علمــی پژوهشــی ارزیــابی تســهيل مبــادالت در بــازار اســالمی،  يهاشــاخص(، 1390خليليــان اشــكذري، محمــد جمــال ) .6
 .152-127صص    (،26) 4 وهشی امام خمينی )ره(، شماره، مؤسسه آموزشی و پژمعرفت اقتصاد اسالمی

ــاظم ) .7 ــد ك ــدالت اقتصــادي« و شــاخص1390رجــایی، محم ــوم »ع ــدي برمفه ــت هاي آن، (، درآم دوفصــلنامه علمــی پژوهشــی معرف
 .30-5(، صص  26) 4، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(، شماره اقتصاد اسالمی
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 453کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مهندسی نظام مالی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (1)مهندسی نظام مالی اسالمی  

 : یسینام درس به انگل

Engineering Islamic Financial System (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ي نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ي نظر

 یعمل
 نار يسم

 ی الزام
 ي نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ي ارياخت
 ي نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 درس:  ان یدانشجو در پا رودیمانتظار 
 آشنا گردد. یاسالم ی نظام مال یمختلف در طراح يردهایكرو با  .1

 آشنا شود. یاسالم ینظام مال   یطراح یبا الزامات و مبان  .2

 شرح درس: 

 يسازمختلف در نظام   يردهایكشده و رو   ینی د  يساز، وارد نظاميسازدر مورد نظام و نظام  یعموم  یان مقدماتيدارد ضمن ب  ین درس سعیا
  یاربرد مبانكگاه و  ی شده جا  ین درس سعیگردد. در ای ح میو اقتصاد تشر  یدر حوزه مال  یاسالم  يسازنظام  یدر ادامه مبانند.  كان  يرا ب  ینید
 ح گردد. یتشر یاسالم ی و مال ينظام اقتصاد  یو ... در طراح ی، اخالقی حقوق ،یفقه، ینشيب

 سرفصل درس: 

 يسازستم و نظام/ نظامي ف سیتعر .1

 ی نید يسازف نظام یتعر .2

 اسالم  يف نظام اقتصاد یتعر .3

 هاي مالی و اقتصادي از صدر اسالم تا كنونسير تاریخی نظام .4

 د صدر ياسالم در نگاه شه يتب، مذهب و نظام اقتصادكتفاوت م .5

 ینی د يسازنظاممختلف در  يردهایكرو  .6

 يسازدر نظام  ینیگاه فقه و علوم دیجا .7

 و اقتصاد:  ی در حوزه مال یاسالم يسازنظام یمبان .8

o اسالم  يو اقتصاد  ینظام مال يكالن اقتصاد  اهداف 

o اسالم  يو اقتصاد  ینظام مال  ییغا هدف 

o  اسالم  يو اقتصاد  ینظام مال یانيم يهاهدف 

o  اسالم  يواقتصاد ینظام مال  یاتيعمل يهاهدف 

o يدار هیسرما ی با نظام مال سهیانواع اهداف و مقا ارتباط 

o یخداشناس  ،یشناسمعرفت  یاسالم )شامل مبان  يو اقتصاد  یمال  يسازدر نظام  یو فلسف  ینشيب  یو كاربرد مبان  گاهیجا ،  
 يدارهیسرما یبا نظام مال سهیو ...( و مقا یشناسانسان ،یشناسی هست

o ی اسالم ی مال يسازدر نظام یو حقوق ی فقه یو كاربرد مبان گاهیجا 

o ي دارهیبا نظام سرما سهیو مقا ی اسالم یمال يسازدر نظام یاخالق یو كاربرد مبان گاهیجا 

o ی اسالم یمال  يسازدر نظام یاله يهاو كاربرد سنت  گاهیجا 

o  جایگاه سيره اقتصادي معصومين در نظام سازي مالی اسالمی 



717 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق يتحق یی آزمون نها ترم انيم مستمر یابيارزش

✓  ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . روت: انتشارات دارالتعارفيب .اقتصادنا .( ق 1400د محمد باقر )يصدر، س .1

 .یاسالم شهیقم: پژوهشگاه فرهنگ و اند .و اخالق ياهداف، اصول راهبرد  ،یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1390) نيحس  ديس ،يرمعزيم .2

 .یاسالم شـهیتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند .آن ياهداف و اصول راهبرد ،ی، مبانينظام اقتصاد علو .( 1386) یاحمدعل ،یوسفی .3

ه مدون، 1377هادوي تهرانی، مهدي ) .4 ات(، نظریه اندیـش ی قبـس لنامه علمی پژوهـش المی،  فـص ه اـس گاه فرهنگ و اندیـش ، پژوهـش
 .7شماره 

 .امام موسی صدر  موسسه فرهنگی تحقيقاتی، تهران:  هاي اقتصادي اسالمرهيافت(، 1393صدر، امام موسی ) .5

 .، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمتمبانی اقتصاد اسالمی(، 1397پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) .6
 تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی. ، اقتصاد صدر اسالم(، 1387)صدر، سيد كاظم  .7

 ، قم: انتشارات خانه خرد.مكتب و نظام اقتصادي اسالم (، 1378هادوي تهرانی، مهدي ) .8

 : یمنابع فرع 

 .جوان شهیتهران: كانون اند .یمكتب یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .1

 .جوان شهیتهران: كانون اند .یفلسف یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .2

 .جوان شهیتهران: كانون اند .هازهياسالم: اهداف و انگ ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .3

 .تهران: انتشارات سمت  .چاپ نهم ،یبر اقتصاد اسالم يدرآمد .(1393حوزه و دانشگاه ) پژوهشگاه .4

 .یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم .یاز اقتصاد اسالم یاتيكل  .(1386مقدم، غالم رضا ) یمصباح .5

 .، قم: انتشارات خانه خردار كلی نظام اقتصادي اسالم در قرآنساخت(،  1388هادوي تهرانی، مهدي ) .6

 .القدر لهيقم: اننتشارات ل .يحائر  یاز نگاه استاد صفائ يو نظام ساز نید .(1389مسعود ) ،ییآقا ديس پور .7

 .)ره( ینيامام خمم و نشر آثار يتهران: مؤسسه تنظ .ینيو فقه از منظر امام خم عتیشر يساز نظام .(1378اكبر )  یعل  ،یینوا .8

ــ ي، ســ يشــابورين ینيحســ  .9 ــ  يســازه نظاميقیتصــد يفراگردهــا و مبــاد .(1395) يطــاد یطــالببهنــام و  ید عل ــ : بــا تأیفقه د بــر آراء كي
 .36، ش راهبرد فرهنگ .د محمد باقر صدرياهلل ستیآ

ــ نمتكح .10 ــ ید يدغدغــه نظــام ســاز. (1394محمــود ) ا،ي ، صــص 2، ش نقــد كتــاب فقــه و حقــوق .صــدر و فقــه اهــداف« دي»شــه ین
27-40. 

ــ و  یســتيچ. (1394محمــد جــواد ) ،یلكتــو .11 ، يمعرفــت اقتصــاد یوهشــ یژ یدوفصــلنامه علمــ  .یاقتصــاد اســالم یفلســف یرد مبــانكارك
 .107-77صص ،  13شماره 

 .یاسالم شهیتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند .میقرآن كر ینيفلسفه اقتصاد در پرتو جهان ب  .(1387اصغر )یعل ا،ينيهادو  .12

 .انتشارات صدرا :تهران .اسالم يبه نظام اقتصاد  ينظر  .(1380) یمرتض  ،يمطهر .13

ــ ك .14 ــ م زاده،کوچ ــ  .(1395ثم )ي ــ يتطب یبررس ــالم یق ــاد اس ــب اقتص ــرما یمكت ــاد س ــ  يدارهیو اقتص ــ  .(کي)كالس ــلنامه علم  یدوفص
 .59-41صص ،  5، شماره یقياقتصاد تطب  یج یترو 

 .11، ش تابكفصلنامه نقد . دگاه اسالمیاز د يدارهیبر اهداف نظام سرما  ينقد .(1378ن )يد حسيس ،يرمعزيم .15

 .یغات اسالميز چاپ و نشر سازمان تبلكتهران: مر .اسالم ينظام اقتصاد  .(1373حسن )  ،یسبحان .16

 .ه قميحوزه علم یقم: انجمن اقتصاد اسالم .یمجموعه مقاالت اخالق و اقتصاد اسالم  .(1392محمد جواد ) ،یلكتو .17

ــ  ا،ينیمعصــوم .18 ــان ياخــالق اقتصــاد. (1386) یغالمعل ــ يب ی)مب ــار(، آموزهینش ــا و آث ــ  .ه ــ  یفصــلنامه علم ، یاقتصــاد اســالم یپژوهش
 .148-119، صص 26شماره 

ــ  ،يرمعــزيم .19 ــ يس ــ  .اســالم يو مــذهب اقتصــاد یاخــالق اســالم .(1395ن )يد حس ــ  یفصــلنامه علم ، ســال یاقتصــاد اســالم یپژوهش
 .62شانزدهم، ش 

https://fidibo.com/books/publisher/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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ــعيد ) .20 ــابع (، 1397مرســلرور، محســن و جــم، س ــامبر )ص( در تخصــيص من ــی سياســت اقتصــادي پي ــی ، بررســی تحليل فصــلنامه علم
 .24-7، صص 24، شماره ترویجی اقتصاد و بانكداري اسالمی

ــواد ) .21 ــد ج ــریف زاده، محم ــعيد و ش ــزدي، س ــين زاده ی ــادي(، 1395حس ــدهاي اقتص ــا تهدی ــه ب ــرم )ص( در مقابل ــامبر اك ــيره پي ، س
 .62، شماره 16، سال فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی

 .، تهران: انتشارات اساطيرمهاي اقتصادي صدر اسالنظام(،  1385جمشيد نژاد، غالمرضا ) .22

23. Hafiz Muhammad Yasin & Atiq-uz-Zafar Khan (2016). Fundamentals of Islamic 

Economics and Finance. Islamic Research & Training Institute, Islamic 

Development Bank 
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 454کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مهندسی نظام مالی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (2)مهندسی نظام مالی اسالمی  

 : یسینام درس به انگل

Engineering Islamic Financial System (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

مالی  :  نیازپیش نظام  مهندسی 

 ( 1اسالمی )

 ندارد : ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ي نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ي نظر

 یعمل
 نار يسم

 ی الزام
 ي نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ي ارياخت
 ي نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 درس:  ان یدانشجو در پا رودیمانتظار 

 متعارف آشنا گردد. یو نظام مال یاسالم ی نظام مال يهابا تفاوت .1

 آشنا گردد. ی اسالم ینظام مال يردهاكاركو   یاساس يهایژگیبا و  .2

 آشنا گردد. یاسالم ی نظام مال یمختلف در طراح يردهایكبا رو  .3

 آشنا گردد. یاسالم ینظام مال   یجهت طراح ياربردكو  ياديبا الزامات بن .4

 شنا شود. آ یاسالم ینظام مال  ی طراح یشناسبا روش .5

 شرح درس: 

  ی خواهد داشت. نظام مال   ی نظام اقتصاد اسالم  ی مهم در اثربخش  ینقش  ی اسالم  ی مال  ي، ابزارها و نهادهایمال  يشامل بازارها  ی اسالم  ینظام مال 
اسالم در    یاهداف متعال  يسازاده يبوده و به دنبال پ  يشتريثبات ب  يدارا   یمال  يهاه در مقابل بحرانكاست   یاساس  يهایژگیو   يدارا  یاسالم

ن شده  ييتب یاسالم یت به سمت نظام مالكمختلف در حر يردهایكن درس رو یخواهد بود. در ا ي از جمله عدالت اقتصاد يو اقتصاد ینه ماليزم
 شود. یح میل تشريبه تفص ی اسالم ینظام مال یو الزامات طراح

 سرفصل درس: 

 بخش اول:  .1

o متعارف  یبا نظام مال سهیو مقا  یاسالم ینظام مال  یمعرف 

o و جهان  رانیدر ا ی اسالم یتطور و تكامل نظام مال ريس 

o ی اسالم ی و اركان نظام مال عناصر 

o  متعارف  ینظام مال  يبا كاردها سهیو مقا ی اسالم ینظام مال يكاركردها 

o ی اسالم یعناصر و اركان نظام مال نيب ارتباط 

o متعارف ی با نظام مال سهیدر مقا یالماس ینظام مال ثبات 

 هاآن سهیو مقا  یاسالم یمال يدر نظام ساز كردهایرو  دوم: بخش .2

o  و امضا قيتطب كردیرو 

o  اسالم  يو اقتصاد  ینظام مال  ی بر مبان یمبتن یسيتأس كردیرو 

 ی اسالم ی نظام مال  یسوم: الزامات و اصول طراح بخش .3

o ن یاديبن الزامات 
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o ی اسالم ی نظام مال  یاتيو عمل  یان يم ،ییبه اهداف كالن، غا توجه 

o ی اسالم ینظام مال  یو مكتب یفلسف یبه مبان توجه 

o ی اسالم ینظام مال یو اصول اخالق یبه مبان توجه 

o یو حقوق ی فقه یبه مبان توجه 

o ياربردك الزامات 

o اقتصاد خرد و كالن  یبه اصول و مبان توجه 

o ی و نظارت شرع  یاسالم ینظام مال  يگذار مقررات 

o سک ی ر تیریبه اصول مد توجه 

o یو حسابرس يبه اصول حسابدار توجه 

o  ... 

 (ياربردكو  يادي بر اساس الزامات بن) یاسالم ی نظام مال یطراح یشناسچهارم: روش بخش .4

 یو اقتصاد اسالم  یو ... نظام مال   یفقه ، یارزش ،ینشيب ی برگرفته از مبان یمال يبازارها و نهادها یطراح يهاچالش .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق يتحق یی آزمون نها ترم انيم مستمر یابيارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 .یاسالم شهیقم: پژوهشگاه فرهنگ و اند .و اخالق ياهداف، اصول راهبرد  ،یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1390) نيحس  ديس ،يرمعزيم .1

2. Asyraf Wajdi Dusuki (2016), Islamic Financial System: Principles & Operations, ISRA 

3. Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas (2011), an Introduction to Islamic Finance, Theory and 

Practice, John Wiley & Sons. 

4. Tariq Alrifai (2015), Islamic Finance and the New Financial System: An Ethical Approach 

to Preventing Future Financial Crises, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 

5. Basov, Suren  and Bhatti, Ishaq (2016), the Historical Roots and Evolution of Islamic 

Financial Thought, Islamic Finance in the Light of Modern Economic Theory, pp 49-51. 

6. Hosein, Askari; Iqbal, Zamir and Krichene, Noureddine (2010), the Stability of Islamic 

Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Futur, John Wiley & 

Sons (Asia) Pte. Ltd. 

7. Hafiz Muhammad Yasin & Atiq-uz-Zafar Khan  (2016), Fundamentals of Islamic 

Economics and Finance, Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank. 

 : یمنابع فرع 

 .جوان شهیتهران: كانون اند .یمكتب یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .1

 .جوان شهیتهران: كانون اند .یفلسف یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .2

 .جوان شهیتهران: كانون اند .هازهياسالم: اهداف و انگ ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .3

4. Farhat A. Hussain (2013), The World History of Islamic Finance, SHPG 

publication, 

5. Mumtaz Hussain, Asghar Shahmoradi and Rima Turk (2015), An Overview of 

Islamic Finance, IMF Working Paper 

6. Simon Archer & Abdel Karim Rifaat Ahmed (2013), Islamic Finance: The New 

Regulatory Challenge, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd 

7. Tariq Alrifai (2015), Islamic Finance and the New Financial System: An Ethical 

Approach to Preventing Future Financial Crises, John Wiley & Sons Singapore 

Pte. Ltd. 

8. Warde, Ibrahim (2000). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh 

University Press. 
  

https://www.goodreads.com/author/show/6443941.Asyraf_Wajdi_Dusuki
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Alrifai%2C+Tariq
https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-28662-8
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Alrifai%2C+Tariq
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 455کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مهندسی نظام مالی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مالی اسالمی   يمهندسی ابزارها و نهادها

 : یسینام درس به انگل

Engineering of Islamic Financial Instrument  
and Institutions 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ي نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ي نظر

 یعمل
 نار يسم

 ی الزام
 ي نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ي ارياخت
 ي نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 درس:  ان یدانشجو در پا رودیمانتظار 
 آشنا گردد. یاسالم ی مال يرد انواع ابزارها و نهادهاكاركبا نقش و  .1

 آشنا گردد. یاسالم ی مال يو نهادساز يمختلف در ابزارساز يردهایكبا رو  .2

 آشنا گردد. ی اسالم یمال يو نهادساز يبا ابعاد و الزامات مختلف ابزارساز .3

 آشنا گردد. یاسالم یمال يابزارها و نهادها یطراح  یبا روش شناس .4

 شرح درس: 

  ی مال  يابزارها و نهادها  یمختلف در طراح  يردهایكح رو ی، به تشریاسالم  یمال  يابزارها و نهادها  يردهاكاركن نقش و  يين درس ضمن تبیا
 يابزارها و نهادها  ی از مسائل مهم در طراح  یكیند.  كیان ميرا ب  یاسالم  يابزارها و نهادها  ی پرداخته و اصول و الزامات الزم جهت طراح  یاسالم

 شود.ین درس بدان پرداخته میه در اكاست  یطراح یشناسروش  یاسالم یمال

 سرفصل درس: 

 ی اسالم یمال ينهادها /یاسالم یمال يف ابزارهایتعر .1

 سير تاریخی تكامل ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی  .2

 ی اسالم ی در نظام مال یاسالم ی مال ينقش ابزارها و نهادها .3

 ی اسالم ی كليدي ابزارها و نهادهاي مال يهامؤلفهو  هایژگیو كاركردها،  .4

 با بازارها، ابزارها و نهادهاي مالی متعارف  ی اسالم یمال يكليدي ابزارها و نهادها يهاتفاوت .5

 ی اسالم یم بر طراحی ابزارها و نهادهاي مالكحا یاصول اساس .6

 يو نهادساز يابزارساز يها براب آن كيو تر یاسالم يت قراردادهايظرف .7

 ی اسالم یمال يابزارها .8

o ی ن ماليتأم 

o کسیپوشش و انتقال ر 

o ی بكيتر 

 ی اسالم یمال ينهادها .9

o ی ر اسالمیپذر سررده ير/ غیپذسررده  ينهادها 

o هیبازار سرما يبازار پول/نهادها ينهادها 

 ی اسالم یمال  يو نهادساز يبه ابزارساز كردهایرو  .10

o  (عتیسازگار با شر ی مال يابزارها و نهادها ی)طراح یقيتطب كردیرو 

o  و...(   ی، اخالقی، فقهی، حقوقیشنيب  ی بر مبانی عت مبتنیمنطبق و منبعث از شر  ی مال  يابزارها و نهادها  ی)طراحیسيتأس  كردیرو 
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 ی اسالم یمال يو نهادساز يو الزامات مختلف ابزارساز ابعاد .11

o یاسالم ی مال يو نهادساز يدر ابزارساز ي، اهداف و اصول راهبردیبه مبان توجه 

o (یو فقه حكومت جی)در سطح فقه را يو نهادساز يابزارساز ی و الزامات فقه ابعاد 

o يابزارساز یو الزامات حقوق ابعاد 

o ی اسالم یمال يو نهادساز يابزارساز یو الزامات اخالق ابعاد 

o يو نهادساز ي)خرد و كالن( ابزارساز يو الزامات اقتصاد ابعاد 

o ي و نهادساز يابزارساز یو حسابرس يحسابدار ،یاتيمال ابعاد 

o ( یو بازده سکی)ر يو نهادساز يابزارساز ی مال عاداب 

o ي و نهادساز يابزارساز یو جامعه شناخت یاجتماع ابعاد 

 ی اسالم یمال  يابزارها و نهادها یطراح یشناسروش .12

 ی اسالم یمال يابزارها و نهادها یطراح يهاچالش .13

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق يتحق یی آزمون نها ترم انيم مستمر یابيارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 : یمنابع اصل

 .یاسالم شهیقم: پژوهشگاه فرهنگ و اند .و اخالق ياهداف، اصول راهبرد  ،یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1390) نيحس  ديس ،يرمعزيم .1

خوانساريس  ان،یموسو .2 و  چند  .( 1395، رسول )يد عباس  اقتصاد  يامرحله   اجتهاد  فقه  استنباط مسائل  پژوهش    ی فصلنامه علم  .يروش 
 . 63، ش یاقتصاد اسالم یپژوهش

اقتصاد  یپژوهش یفصلنامه علم .)مختار(  یاسالم یمال يابزارها یجامع طراح قيروش تحق .(1397ر، حامد )يد عباس و تاجميس ان،یموسو .3
 . 69، شماره یاسالم

4. Asyraf, Wajdi Dusuki (2016). Islamic Financial System: Principles & Operations. ISRA. 
5. ISRA. (2015). Islamic Capital Market: Principles and Practices. The International Shari’ah 

Research Academy for Islamic Finance. 

 : یمنابع فرع 

 .جوان شهیتهران: كانون اند .یمكتب یاسالم: مبان ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .1

 .جوان شهیتهران: كانون اند .یفلسف یاسالم: مبان ينظام اقتصاد. (1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .2

 .جوان شهیتهران: كانون اند .هازهياسالم: اهداف و انگ ينظام اقتصاد .(1389) نيحس ديس ،يرمعزيم .3

4. Askari, hosein. Iqbal, Zamir. Krichene, Noureddine (2010), “The Stability of 

Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure 

Future”, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd 

5. Mohammed Burhan Arbouna (2007), “The Combination of Contracts in Shariah: 

A Possible Mechanism for Product Development in Islamic Banking and Finance”, 

Thunderbird International Business Review, Vol. 49(3) 341–369 

6. Securities Commission Malaysia (SC) & The International Shari’ah Research 

Academy for Islamic Finance (ISRA), (2017), “Sukuk: Principles & Practices” 

7. Rika Nakagawa (2009), The Evolution Of Islamic Finance In Southeast Asia: The 

Case Of Malaysia, The Journal of Applied Business Research, Volume 25, 

Number 1. 

8. Sundararajan V. and Errico, Luca (2002), Islamic Financial Institutions and 

Products in the Global Financial System: key issues in risk management and 

challenges ahead, IMF Working Paper 

9.  Yahia Abdul-Rahman (2010), The Art of Islamic Banking and Finance: Tools 

and Techniques for Community-Based Banking, John Wiley & Sons, Inc. 
  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02192.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02192.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02192.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02192.pdf
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 456کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مهندسی نظام مالی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اسالم ینظام مال ین مهندسی نار مسائل نوي سم

 : یسیدرس به انگلنام 

Seminar on Advanced Topics in Islamic 

Financial System Engineering 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ي نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ي نظر

 یعمل
 نار يسم

 ی الزام
 ي نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ي ارياخت
 ي نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 درس:  ان یدانشجو در پا رودیمانتظار 

 آشنا گردد. یاسالم یو مال   ینظام مال  یمختلف در مهندس يهابا مسائل و چالش .1

 ها آشنا گردد.مناسب جهت رفع موانع و چالش يارهاكبا راه .2

 آشنا گردد. ی اسالم یبا مسائل روز مرتبط با نظام مال .3

 شرح درس: 

ها مناسب جهت رفع چالش  يارهاكاجزاء آن و ارائه راه  يها، مسائل و چالشی اسالم  ینظام مال  یلك  يهامسائل و چالش  ین درس به بررسیا
 .رديگیو اجزاء آن مورد بحث قرار م  ی اسالم یم و موضوعات روز مرتبط با نظام ماليمفاه ین برخين درس همچنیپردازد. در ایم

 سرفصل درس: 

 ها متعارف و نحوه مقابله با آن ی نظام مال يها و مسائل فرارو چالش .1

 ی مال يهادر مواجهه با بحران ی اسالم یرد نظام مال ك: عملیمال يهاو بحران ی اسالم ینظام مال .2

 و اجزاء آن   یاسالم ینظام مال  یم بر طراحكحا یاصول اساس ییشناسا .3

 یاسالم ی مال ي، ابزارها و نهادهایاسالم یمال يبازارها یطراح يفرارو  يهاچالش .4

o ینظارت يهاچالش 

o يردكاركو  یاتيعمل يهاچالش 

o ی و حقوق یمقررات يهاچالش 

o ک سیت ر یریمد يهاچالش 

o یو حسابرس يحسابدار يهاشچال 

o  ... 

 ی اسالم يابزارها و نهادها یطراح یشناسروش .5

 ی اسالم ین نظام مال ینو يمعمار .6

 و ...  ی، اخالقیو حقوق  ی، فقهینشيب  یبر مبان یمبتن یاسالم ینظام مال  یطراح .7

 ي و رشد اقتصاد ی اسالم ینظام مال .8

 ی اسالم ی و نظام مال  یمال ينوآور .9

 ی و ثبات مال ی اسالم ینظام مال .10
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 يو عدالت اقتصاد ی اسالم ینظام مال .11

 اهش فقركو  ی اسالم ینظام مال .12

 ی اسالم یر تحول و تطور پول و نقش آن در نظام مال يس .13

14.  ... 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق يتحق یی آزمون نها ترم انيم مستمر یابيارزش
✓  ✓ ✓ 

  

 منابع: 

1. Askari Hossein, Iqbal Zamir, and Mirakhor Abbas (2009). New Issues in Islamic Finance 

and Economics: Progress and Challenges. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd 

2. Askari, hosein., Iqbal, Zamir., Krichene, Noureddine (2010). The Stability of Islamic 

Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Futur. John Wiley & 

Sons (Asia) Pte. Ltd. 
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 « بازار پول و بانکداری اسالمی » هبست ( 19

ابعاد نظری و کاربردی در حوزه  هدف اصلی بسته اهم  های بانکداری متعارف و  »بازار پول و بانکداری اسالمی«، آشنایی دانشجویان با 
الذکر، توانمندی نگاه نقادانه و خالق  تا پس از انتقال دانش نظری و عملیاتی فوق  گرددباشد. در این بسته، سعی میبانکداری اسالمی می
های تطبیقی و تأسیسی ای جهت انجام تحقیقات و پژوهشمند به حوزه نظام بانکداری اسالمی ایجاد گردد تا مقدمهدر دانشجویان عالقه

 در بازار پول اسالمی گردد. 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2  تاریخ تحلیلی پول و بانکداری 459

 - 32 2 یاقتصاد خرد در پول و بانکدار یمبان 460

 - 32 2 بانکداری صنعت 461

 - 32 2 یمرکز یارز و بانکدار پول، 462

 - 32 2 یکالن پول و بانکدار اقتصاد 463

 - 32 2 پولی  اقتصاد 464

 - 32 2 بازار پول و بانکداری اسالمی مبانی 465

 - 32 2 منابع در بانکداری اسالمی  تجهیز 466

 - 32 2 منابع در بانکداری اسالمی  تخصیص 467

 - 32 2 یاسالم یدر بانکدار یگذارنرخ ندیو فرآ خدمات 468

 - 32 2 المللنیاسالمی ب بانکداری 469

 - 32 2 بانکداری مرکزی اسالمی  مبانی 470

 - 32 2 یاسالم یمرکز یبانکدار 471

 - 32 2 گذاری در بازار پول اسالمی و قانون نظارت 472

 - 32 2 ی مقاومت یو بانکدار ی مال یهابحران 473

 - 32 2 پرداخت و بانکداری الکترونیک هاینظام 474

 - 32 2 مسائل نوین بازار پول و بانکداری اسالمی  سمینار 475

 - 32 1 ی اسالم یدر بازار پول و بانکدار مطالعه 476

 - 32 1 یاسالم یدر بازار پول و بانکدار پژوهش 477

  608 36 جمع 
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 «»بازار پول و بانکداری اسالمی هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 داری تاریخ تحلیلی پول و بانک 

 : یسیام درس به انگلن

History of Money and Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد.تحوالت مربوط به آن آشنا  یرو س پول یدهپد یریگشکل یخچهبا تار .1
 . آشنا شده باشد یخمربوط به آن در طول تار یبه نام بانک و تحوالت و تطورات سازمان یمال  ینهاد یریگشکل یخچهتار با .2

 آشنا شده باشد.  مربوط به آن یاترشد و توسعه نظر یخچهو تار یبانکدار یریتعلم مد  با تاریخچه .3
 آشنا شده باشد.مربوط به آن  یو ساختار یفرایند ی،نهاد ی،نظر یهاپول و توسعه بازار یریگشکل یخچهتار با .4
تاکنون   یبو در زمان غ  یاکرم، امامت ائمه هد  یامبرحکومت پ   یزمان  یهادر دوره   یآن در جامعه اسالم  یو تطور کارکردها  با انواع پول .5

 .شده باشدآشنا 
 .آشنا شده باشد یاسالم یکشورهادر  یاسالم یو دانش بانکدار یو اعتبار یپول یهاتطور نظام یرو س یجادا تاریخچهبا  .6

 آشنا شده باشد. یاسالم یکشورها یالمللینو ب یداخل  یهایاستدر س یاسالم یکشورها یو بانک  یمال  ی،ساختار پول نقش با  .7
 شده باشد. آشنا  یرانا یو بانک  یتکامل نظام پول یرو س  یخچهبا تار .8

 شرح درس: 

در جهت    گذارییاستو س  یکنون  یتوضع  ی و بررس  یلتواند به تحلیم   ی،و اقتصاد  یهر ساختار و نظام اجتماع  یریگشکل  یخچهبا تار  ییآشنا
  . دباشینم  یقاعده مستثن  یناز ا  یزن  یامتداول در نقاط مختلف دن  یاست که بازار پول و نظام بانکدار  یهی. بدیدنما  یانیکمک شا  ،ارتقا و بهبود آن

بانکدار  یهابازار  یکنون  یساختارها  یریگشکل  یخی تار  یرمطالعه س  یگرد  یاز سو را جهت فهم بهتر    یبستر مناسب  یزن  ی اسالم  یپول و نظام 
  یز متما  یبر اساس دو چارچوب نظر  یاسالم  یتطور علم بانکدار  یرس  ی . به عالوه، بررسیدنمایم  هئموجود ارا  یهافرایند  ساختارها و   یجادا  یلدال

  آورد. دری را فراهم م  یاسالم  یبانکدار  یحوزه موضوع  یاتیو عمل  ینظر  یتو فقه اهل سنت، موجبات تکامل فهم و درک ما از وضع  یهفقه امام
جمع   یانپا عنوان  به  آگاهیم  یبندو  داشتن  که  گفت  تحل  یتوان  تار  یلو  تطورات  از  بستر  فوق  یخیمناسب  برا  یمناسبالذکر،  و    یطراح  یرا 

. فلذا در  یدنمایم یجاد ا یرانمن جمله ا ی از کشور اسالم یکدر هر  یاسالم  یمناسب و کارا جهت توسعه بازار پول و بانکدار هاییاستانتخاب س
بررس به  ابتدا  در  بانکدار  یجادا  یخی تار  یرس  ی درس حاضر  نظام  و  پول  بازار  پول،  تطور  تبیمپردازی( م یاسالم  یر )غ  مرسوم  یو  به   یین. سپس 

 یجاد ا  یرو در ادامه س   یمپردازیاز زمان ظهور اسالم و در ادوار مختلف پس از آن م  یاسالم  یپول، بازار پول و بانکدار  یاتیو عمل  ینظر  یخچهتار
پ بانکدار  یشرفتو  بر  ی اسالم  یدانش  امام  یمبنا  را  سنت  یهفقه  اهل  نهانموده    ی بررس  ، و  در   ی ساختارها  در تحوالت    ینا  یهاداللت  یتو 

 . ییمنمایم  یرا بررس یراناز جمله ا یاسالم یکشورها  یاسیو س یاقتصاد

 سرفصل درس: 

 یپول و بانکدار یخچهتار .1
o انواعپول  یدهپد  یریگشکل  تاریخچه کارکردها  یرو س  ،  برات صراف  آن  یتطور  رمزارز    یهاپولتا    ی)از  و غیر  رمزارز  مجازی 

 (متمرکز و غیر متمرکز
o مربوط به آن یهایژهتحول کارو  یربانک و س  ینهاد مال یریگشکل تاریخچه 



727 

o یاو ... در دن یگذاریهسرما ی،اتوسعه ی،تجار یهابانک انواع 
o و کارکردها و اهداف آن یبانک مرکز یریگشکل تاریخچه 
o و تطور علل و اهداف   یبانک یرغ یو اعتبار یسسات پولؤم یریگشکل 
o یاقتصادپول یتکامل مکاتب نظر یخیتار یرعلل ظهور و س بررسی 
o آن یو کاربرد یتحوالت نظر یرو س یبانکدار یریتدانش مد یریگشکل تاریخچه 
o ی و کاربرد  یتحوالت نظر یخیتار یرو س یمرکز بانکداری 
o برتون وودز، یالمللینب یپول یهانامهنظامات و توافق یریگشکل یخیتار تحلیل(   )... 
o شکل  ی؛ المللینب  یپول  ینهادها  یریگشکل  یخی تار  تحلیل م  یری،گعلل  و یتمورأاهداف،  عملکرد  و  جهان  ...  ها    ی،)بانک 

 ....(  پول، یالملل ینصندوق ب
o (   یورو،)منطقه  تطور، عملکرد و ... یرس یه،اهداف اول یا؛در نقاط مختلف دن یپول یهایه اتحاد یریگشکل... 
o یاسیسیهایقدرت و الب یهادر چارچوب اهداف احزاب، گروه یغرب یکشورها یتحوالت بازار پول و نظام بانک یخیتار تحلیل 

 ی اسالم یپول و بانکدار تاریخچه .2
o و امامت ائمه    وسلم(وآلهعلیهاهلل)صلیاکرم    یامبرزمان حکومت پدر    ینمسلم  یانآن در م  یانواع پول و تطور کارکردها  یخیتار  بررسی

 السالم( )علیهم یهد
o امام عصر تاکنون یبتو انواع آن از زمان غ یجوامع اسالم یجتحول پول را یرس بررسی 
o و اهداف توسعه یجادعلل ا ی؛اسالم یهابانک یریگشکل تاریخچه 
o ی اسالم یهادر کشور ی اسالم یو بانک  یپول یهاتحوالت نظام یو بررس یریگشکل تاریخچه 
o یاسالم یرغ یدر کشورها یاسالم یهاو اهداف بانک  یجادعلل ا یخی تار بررسی 
o و اهداف توسعه  یجادعلل ا یخیتار یلمتعارف؛ تحل یهادر بانک یاسالم یبانکدار یهابخش یاندازراه 
o فقه اهل سنت یبر مبنا یاسالم یو تطور علم بانکدار یجادا یخیتار سیر 
o های بازار فرایندنهادها، ابزارها و مباحث فقهی انواع پول،  ) ه یامامفقه  یبر مبنا ی اسالم یو تطور علم بانکدار یجاد ا یخیتار سیر

 پول...( 
o و اهداف توسعه یجادعلل ا  ی؛المللینب ی اسالم یو بانک یپول نهادهای 
o ی المللینو ب یداخل یهایاستبر س یاسالم یهادر کشور ی و بانک یپول یهانظام یرثأت یخیتار تحلیل 
o  یادر نقاط مختلف دن یاسالم ینظامات بانکدار یرو یش پ یهاو چالش اندازچشم 

 ی ایرانپول و بانکدار تاریخچه .3
o یخدر بستر تار یرانا یو بانک  یتحوالت نظام پول یرو س یریگشکل 
o یهایدر چهارچوب اهداف دربار و الب  یاز وقوع انقالب اسالم  یشتا پ  یرانا  یتحوالت بازار پول و نظام بانک   یخیتار  تحلیل 

 قدرت
o بانک  ی تحوالت ساختار نظام پول  تحلیل بررس  ی و  بانک  یرانو مد  یریتینگرش مد  ی و    ی انقالب اسالم  یروزیاز پ  یران ا  ی نظام 

   اقتصادی و بانکی یهامیتحرضور دائمی و در بستر ح یاسیتاکنون در چهارچوب اقتصاد س

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  به تشخیص استاد ✓ ✓ 
 : یمنابع اصل
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 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

تولمصرف  یاتنظر  یکاربردها  اب .1 نایدکننده،  مطلوبیباز  یتئور  ینانی، طماکننده،  اطالعات،  اقتصاد  و    و  یانتظار  یتها،  پول  حوزه  در   ...
 .آشنا شده باشد یبانکدار

آشنا   یصنعت بانکدار  در حوزه بازار پول و   مربوط به آن  یبودن و مباحث نظر  یو انحصار  یدرجه رقابت  یثانواع بازارها از ح  یکاربردهابا   .2
 شده باشد.

 د.شده باشنرخ سود آشنا  یینهمان تع یاپول  یمتق یینمربوط به تع یو کاربرد یربا مباحث نظ .3

 شرح درس: 

ا سرفصل   یندر  و  مباحث  تحل  ییهادرس  مباحث  در  که  خرد  اقتصاد  بانکدار  یلیاز  صنعت  و  پول  ن  ی،بازار  بیم  یاندانشجو  یازمورد    یان باشد، 

 .گرددیم یحنوسانات آن، تشر ییننرخ سود و تب یینتع  یاتو نظر هافرایندآن،  یپول و کارکردها یشود. در ادامه ضمن معرفیم

استاندارد آن،   یهاسرفصل شامل همه   یک و دو   درس اقتصاد خرد  کامل  است دانشجویان یک دوره الزماین درس،    گذراندنالزم به تذکر جهت  
و نظریات تعیین نرخ بهره به محاسبه نرخ بهره آورده شده است    یهاک یتکن س حاضر، مباحث مربوط به تعریف و  در در  ضمناً  را گذارنده باشند.

آورده شده   "یاقتصاد کالن پول و بانکدار  یمبان"درس  یهاسرفصل علت نیاز به دانش اقتصاد کالن و آشنایی با مکاتب اقتصادی، در انتهای  
 است.

 سرفصل درس: 

 آشنایی با مفاهیم و عناصر اقتصاد خردی حوزه پول و بانکداری  .1

 در چهارچوب اقتصاد خرد  مالی  یهاواسطهتبیین نقش  .2

 رویکرد سازماندهی صنعتی در حوزه بانکداری .3

 در چهارچوب اقتصاد خرد  رابطه قرض دهنده و قرض گیرندهتحلیلی  .4

 آن برای اقتصاد کالن یهاداللتی و تعادل در بازار اعتبارات مال .5

 عدم وجود بازار رقابت کامل، عدم وجود تقارن کامل اطالعات، ...( ) یمال یهایی ناکاراکالن اقتصادی آثار  .6

 در چهارچوب اقتصاد خرد  هجوم بانکی به بانکهای خرد و ریسک سیستمی .7

 در چهارچوب اقتصاد خرد  مدیریت ریسک در بانکها .8

 تحلیل قوانین و مقررات گذاری در نظام بانکی در چهارچوب اقتصاد خرد .9

 نرخ گذاری آنپول و  معرفی .10
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 ....( Yield to Maturity, Yield to Call,آن )محاسبه  یهاروشچیستی نرخ بهره و  .11

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
   

 : یمنابع اصل

1. Freixas, X., & Rochet, J. C. (2008). Microeconomics of Banking (2nd ed.). The MIT Press. 

2. Degryse, H. & Kim, M. & Ongena, S. (2009). Microeconometrics of Banking: Methods, 

Applications, and Result. The Oxford Press 

 : یمنابع فرع 

دانشگاه امام  ترجمه محمدمهدی عسکری. تهران:    . یلی )جلد اول(و مباحث تکم  یاصول اساس  :اقتصاد خرد  یهنظر.  (1387)ر  والت  یکلسون،ن .1
 . السالملیهعصادق

2. Mishkin, F. S. (2016). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (11th 

ed.). Pearson. 

3. Van Hoose, D. (2010). The Industrial Organization of Banking: Bank Behavior, Market 

Structure, and Regulation. Springer. 

4. Nicholson, W., & Snyder, C. (2008). Microeconomic Theory: Basic Principles and 

Extensions (10th ed.). Thomson. 

5. Hubbard, R. G., & O'Brien, A. P. (2012). Money, Banking, and the Financial System (1st 

ed.). Pearson. 
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 461کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 صنعت بانکداری 

 : یسیام درس به انگلن

Banking Industry 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد.از ابعاد مختلف، آشنا  یساختار صنعت بانکدار ی و بررس یلو چارچوب تحل یو اقتصاد  یبا ابعاد حقوق .1

 شرح درس:

از نگاه    یدرس، صنعت بانکدار  یند. به عالوه در اشوی پرداخته م  یبازار پول و صنعت بانکدار   یو حقوق  یابعاد مقررات  یینبه تب   ،درس  یندر ا
  عتالذکر در بازار پول و صنبر ابعاد فوق یمرور یت،. در نهایردگیقرار م ی و بررس  یلمورد تحل ی،اقتصاد خرد و اقتصاد صنعت ی،صنعت یسازمانده

عدم تقارن اطالعاتی و آثار آن بر ساختار و نظام    الزم به ذکر است که فرض درس حاضر، پوشش مباحث  پذیرفت.خواهد    صورت  یرانا  یبانک
است، لیکن در صورت عدم پوشش  «تصاد خرد در پول و بانکداریمبانی اق» مدیریت ریسک بانکی در سایر دروس از جمله درس مالی و مباحث

 حاضر اضافه گردد.  یهاسرفصلدوم به اول و به عنوان تیتر  فوق الذکرمباحث  ستیبایم، مذکوردر درس فوق مباحث 

 سرفصل درس: 

 ی مال  یگذارو قانون یگذارمقررات یاقتصاد  یهاجنبه  ی و بررس تحلیل .1
o ی مال یدر بازارها یگذارعلت لزوم مقررات ینترمتقارن؛ مهم اطالعات 

o ها و ضمانتسازوکار حمایت( های حاکمیت در نظام بانکیGovernment Safty Net) 

o و اروپا( یسانگل یکا،)آمری و بانک  یمال  یگذارمقررات انواع 
o یاطی و نظارت احت یشرکت حاکمیت(Prudential Supervision) 
o ی المللیندر سطح ب یلما یگذارمقررات 
o ی مال یگذاردر چهارچوب مقررات یادر نقاط مختلف دن یبانک یهابحران ی و بررس تحلیل 
o ( ی، بال، بانک جهان یته)کم یراخ یجهان ی پس از بحران مال  یالمللینب یهایگذارتحوالت در مقررات ینخرآ بررسی... 

 ساختار و رقابت  ی؛در صنعت بانکدار یصنعت سازماندهی .2
o ینظام بانک یشرفتپ یخیتار سیر 
o یایهسا یو بانکدار یمال یهانوآوری 

o های واقعی های مجازی در مقابل بانکبانک (Clicks vs. Bricks ) 
o یو صنعت بانکدار یصنعت اقتصاد 
o ضد تراست یبانکدار یاقتصاد  تحلیل 
o یو ثبات در صنعت بانکدار رقابت 
o یساختار صنعت بانکدار یها و اثرات آن بر رو رفتار بانک یه،سرما یهامحدودیت 
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o یبازار و صنعت بانکدار قواعد 
o یکا آمر یتجار یصنعت بانکدار ساختار 

o بانک بانکی،  کشوریادغام  سراسری  بانکداری  و  ملّی  بزرگ   Bank Consolidation & Nationwide)  های 

Banking) 

o یکا مرآدر  یو اعتبار یپول یهابنگاه یرانداز و ساسسات پسؤم ی،تجار یرغ هایبانک 
o یا نقاط دن یرو سا یکاآمر یساختار صنعت بانک مقایسه 
o ی خدمات مال یع صنا یرو سا یصنعت بانکدار یتفعال یهاحوزه  تفکیک 
o ی از جنبه ساختار صنعت بانکدار یامشاهده شده در نقاط مختلف دن ی و بانک ی مال یهابحران تحلیل 

 ، بانکداری اجتماعی، بانکداری تعاونی و... یاخالق بانکداری .3
 ی و ابعاد نظارت ینظام حقوق ی،ساختار رقابت یران؛در ا یبانکدار صنعت .4

o هامربوط به آن یهایژهو اهداف و کار یری،گشکل یخچه به همراه تار یرانا یموجود در نظام بانک یهاانواع بانک معرفی 
o یو پس از انقالب اسالم یشپ یرانا یهابانک یاتیو عمل ی عملکرد مال ی و بررس تحلیل 
o یرانا یدر صنعت بانکدار یو دولت یخصوص یتسهم مالک ینب تعادل 
o ها در بورس اوراق بهادار تهران بانک یتمالک ساختار 
o هابانک یشرکت یتو حاکم یشرکت ساختار 
o یران و قرض الحسنه در ا  یتخصص  ی،تجار یهابانک یکبه تفک یبانکدار ی قانون مبانی 
o یراندر ا یو خصوص یدولت یهابانک یکها به تفکو اصول نظارت بر بانک ساختار 
o یحقوق رقابت بر صنعت بانکدار اعمال 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Mishkin, F. S. (2016). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (11th 

ed.). Pearson. 

2. Hubbard, R. G., & O'Brien, A. P. (2012). Money, Banking, and the Financial System (1st 

ed.). Pearson. 

3. Van Hoose, D. (2010). The Industrial Organization of Banking: Bank Behavior, Market 

Structure, and Regulation. Springer. 

4. Freixas, X., & Rochet, J. C. (2008). Microeconomics of Banking (2nd ed.). The MIT Press. 

5. Singh, D. (2007). Banking Regulation of UK and US Financial Markets. Ashgate. 

6. Dilley, D. K. (2008). Essentials of Banking. Wiley. 

 :یمنبع فرع 

دیگرانمحمود،    ی،باقر .1 ب.  (1395)  و  انحصار  و  مبانک  ینرقابت  و  اعتبارؤها  کارکرد(  یسسات  و  مالکیت، شکل حقوقی  تهران: .  )ساختار 
 .بورسانتشارات 
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 462کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی مرکز ی پول، ارز و بانکدار

 : یسیام درس به انگلن

Money, Foreign Exchange and Central Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: نیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد.گذار در بازار پول آشنا و مقررات گذاریاستنهاد ناظر، س  ینتربه عنوان مهم یبانک مرکزبا  .1

 ، آشنا شده باشد. و اصول و ابعاد مختلف آن یمرکز یبانکدار با مدیریت .2
 ا کرده باشد.، شناخت پیدمربوط به آن یهای و استراتژ یپول یهایاست س یثر، ابزارهاؤعرضه پول، عوامل م فرایندنسبت به  .3
 شده باشد. الملل آشنا ینب ی و پول  یثر و ساختار بازار ارز و نظام مالؤارز، عوامل م یگذارحوزه ارز، نرخ یاتو نظر یمبا مفاه .4

 شرح درس: 

تب  ،در درس حاضر به  ابزارها  یمرکز  یبانکدار  یریتمد  یینابتدا  آن شامل  ابعاد مختلف  استراتژ  یپول  یهایاستس  یو  و  یو   ی هایک تاکتها 
الملل را مورد ین ب  ینرخ ارز پرداخته و سپس اصول و ابعاد مختلف بانکدار  یینتع  یهایه بازار ارز و نظر  ی. سپس به بررسیمپردازیم  مربوط به آن

 . پرداخت یمخواه یرانا یو بانک  ینظام پول یرامون الذکر پفوق یهاهم به مرور سرفصل یتنها . دریمدهیم قرار یبررس

 سرفصل درس: 

 ها و ...( فرایند)اصول، اهداف، ی مرکز یبانکدار یریتمد .1
 در حال توسعه یاروپا و کشورها یکا،در آمر یمرکز یو بانکدار یمرکز بانک .2
 ...(   و  QE ی،تکاثر پول یبضر ی،ترازنامه بانک مرکز ی،)عناصر اساس عرضه پول فرایند .3
 ...(  ، و QE versus CEرف، متعا یرمتعارف و غ ی)ابزارها یپول یاستس ابزارهای .4
 هایک ها و تاکتی : استراتژیپول یاستس یدهو جهت هدایت .5
تعامل نرخ بهره و   ی، تعادل یهانرخ یهایاییثر بر نوسانات نرخ ارز، تعادل بازار ارز و پوؤنرخ ارز، عوامل م یینتع یهایه)نظر  یارز خارج بازار .6

 ...(  ارز
 یتدر بازار و نحوه ورود و فعال یلتحل ی،معامالت یدستورها یم،فارکس؛ مفاه بازار .7
 ...(  مقررات و  ها،فرایند)انواع بازارها، ساختارها،  المللینب  یمال نظام .8
 ...(  ساختار، رقابت، و ین،)اصول، قوان المللینب بانکداری .9

 ساختار، مقررات و ...(  ها،فراینداهداف،  یخچه،)تار یپول یهااتحادیه  .10
 یرانا یو ارز یپول نظام .11

o (   اهداف، ی،)معرف یرانا یمرکز بانک... 
o و ...(   ی،مال یهاصورت یتوضع ی،پول یهایاست)پول و س یراندر ا یمرکز یابعاد بانکدار تبیین 
o یران ارز ا بازار 
o یران الملل در اینب یالملل و تعامل با نظام مال ینب بانکداری 
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 : یابیارزشروش 

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  به تشخیص استاد ✓ ✓ 
 : یمنابع اصل

1. Mishkin, F. S. (2016). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (11th 

ed.). Pearson. 

2. Hubbard, R. G., & O'Brien, A. P. (2012). Money, Banking, and the Financial System (1st 

ed.). Pearson. 

3. Apel, E. (2003). Central Banking Systems Compared: The ECB, The Pre-Euro 

Bundesbank and the Federal Reserve System. Routledge. 

 : یمنابع فرع 

1. Hubbard, R. G., & O'Brien, A. P. (2012). Money, Banking, and the Financial System (1st 

ed.). Pearson. 

2. Balthazar, L. (2006). From Basel 1 to Basel 3: The Integration of State of the Art Risk 

Modelling in Banking Regulation. Palgrave Macmillan. 

3. Chown, J. (2003). A History of Monetary Unions. Routledge. 

4. Quaglia, L. (2008). Central Banking Governance in the European Union: A Comparative 

Analysis. Routledge. 

5. Slager, A. (2006). The Internationalization of Banks: Patterns, Strategies and 

Performance. Palgrave Macmillan. 

6. Sylvia, M. (1997). Gatekeepers of Growth: The International Political Economy of Central 

Banking in Developing Countries. Princeton University Press. 

5. Brown, V. K. (1997). Global-Currency Exchange- Foreign Exchange Market (FX). Lulu. 

6. Smith, R. C., & Walter, I. (2003). Global Banking (2nd ed.). Oxford University Press. 

7. Panourgias, L. E. (2006). Banking Regulation and World Trade Law: Gats, EU and 

Prudential Institution Building. Hart Publishing. 

8. Molyneux, P., Vallelado, E. (2008). Frontiers of Banks in a Global World. Palgrave 

Macmillan. 

9. Tymoigne, E. (2009). Central Banking, Asset Prices and Financial Fragility. Routledge. 

10. Endres, A. M. (2005). Great Architects of International Finance: The Bretton Woods era. 

Routledge. 

11. Capie, F., & Wood, G. E. (Eds). (2003). Monetary Unions: Theory, History, Public Choice. 

Routledge. 
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 463کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بانکداری اقتصاد کالن پول و 

 : یسیام درس به انگلن

Macroeconomics of Money and Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد. آشنا یاقتصاد کالن مرتبط با حوزه بازار پول، ارز و بانکدار یاتبا مباحث و نظر .1

 شرح درس: 

حوزه   یاتفهم بهتر نظر  یبرا  ایمباحث مقدمه  ینشوند. ایآشنا م  یبا مباحث اقتصاد کالن مرتبط با حوزه بازار پول، ارز و بانکدار  یاندانشجو
 . باشدیم یاقتصاد پول

با   الزم به ذکر است که در درس حاضر، فرض بر اینست که دانشجویان پیش از این درس، دو واحد درسی تحت عنوان اقتصاد کالن همراه
کل    و تقاضای  IS-LM  یستمدر س  ی و مال  یپول  یهایاستسملی تا انتهای مبحث    یهاحساب )از    استاندارد اقتصاد کالن یک  یهاسرفصل 
مباحث مربوط به   ضمناًسرفصل اول را به طور کامل حذف و مباحث را از سرفصل دوم، آغاز نمود.    توانیم. در این صورت  اندگذرانده ( را  اقتصاد

نرخ بهره به علت    یینتع  یاتنظرآورده شده و    "یاقتصاد خرد در پول و بانکدار  یمبان   "محاسبه آن، در درس  یهاکیتکنچیستی نرخ بهره و  
 آورده شده است. حاضر درس یهاسرفصل یدر انتها ی،صادبا مکاتب اقت ییبه دانش اقتصاد کالن و آشنا یازن

 سرفصل درس: 

در    ی و مال  یپول  یهایاست س  ، تأثیرگذاریIS-LM  یلیتحل  یستمسقیمتی، الگوی درآمد مخارج،    یهاشاخصملی،    یهاحسابمروری بر   .1
 کل اقتصاد  و تقاضای IS-LM یستمس

 ( IS-LM یستماقتصاد باز در س یلبا لحاظ بازار ارز )تحل IS-LM سیستم .2
 کل در اقتصاد  عرضه .3
 کل در اقتصاد یهمزمان عرضه و تقاضا تحلیل .4
 کل اقتصاد )اقتصاد کالن باز( یعرضه و تقاضا یلبازار ارز در تحل لحاظ .5
 در اقتصاد کالن یگذاریهسرما نظریات .6
 پول در اقتصاد کالن  بازار .7
 پول در اقتصاد کالن  تقاضای .8
 ن پول در اقتصاد کال عرضه .9

 

 انواع نظریات تعیین نرخ بهره  .10
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o  یوربهره نظریه (Productivity Theory of Interest) 

o نظریه انتظار نرخ بهره (Abstinence or Waiting Theory of Interest) 

o  نظریه رجحان زمانی (The Austrian or Agio Theory of Interest or Bohm-Bawerk’s The Time- 

Preference Theory ) 

o نظریه رجحان زمانی فیشر (Fisher’s Time Preference Theory) 

o نظریه کالسیکی نرخ بهره یا نظریه نرخ بهره مبتنی بر عرضه و تقاضای سرمایه  (Classical Theory of Interest or 

Demand and Supply of Capital Theory of Interest) 

o دهیتئوری نرخ بهره مبتنی بر وجوه قابل وام (The Loan-Able Fund Theory of Interest ) 

o  نظریه رجحان نقدینگی کینز 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

   به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 ع.راف  ج. تهران:  2 .اقتصاد کالن یهایاستو س هایهنظر(. 1395) ، عباسیشاکر .1

2. Mishkin, F. S. (2014). Macroeconomics: Policy and Practice (2nd ed.). Pearson. 

 : یمنابع فرع 

1. Mishkin, F. S. (2016). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (11th 

ed.). Pearson. 

2. Hubbard, R. G., & O'Brien, A. P. (2012). Money, Banking, and the Financial System (1st 

ed.). Pearson. 
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 464کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اقتصاد پولی 

 : یسیام درس به انگلن

Monetary Economics 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 یهاگذاری یاست... و حوزه س  و   ینگی،شامل نرخ بهره، نقد  یکالن پول  یرهایمربوط به متغ  یهایبازار پول، بازار ارز و تئور  ینظر  یبا مبان  .1
در دانشجویان برای مدل    زمینه نظری مناسبی  رود یم درس انتظار  این    پس از   شده باشد.   آشنا  یاقتصاد  -ی کالن پول  یهاو تعادل  یپول

 ایجاد شده باشد.  سازی در حوزه بازار پول، نظام بانکی و اقتصاد کالن،

 شرح درس: 

ب پول    ی،مال  یبازارها  یندر  عم  یکیبازار  گسترده   ینتریقاز  بس  ینظر  یهاحوزه  ینترو  اعتقاد  به  است.  داده  اختصاص  خود  به  از    یاریرا 
باشد و ظهور و  یبازار پول م  ی،کالن و خرد اقتصادی  هابر حوزه   یرگذاریثأدر ت  یمال  یبازارها  ینثرترؤم  ی،علوم مال  یناقتصاددانان و متخصص

  یمال  یبازارها   یرسا  یانبازار پول در م  یتبر اهم  یگریشاهد د  ی،در حوزه پول  یدجد  یاتنظر  ئهبر محور ارا  یخدر طول تار   یمکاتب اقتصاد   رتطو
و کالن، از بعد فهم اثرات کالن اقدامات و   گذارییاست س یهاجنبه  یژهو ه بازار پول ب یاتبر نظر  یحوزه بانکدار یان دانشجو یباشد. تسلط نسبیم

  ی بانکدار  یان درس تالش خواهد شد دانش دانشجو  یناست. در ا  یتحائز اهم  یاربس  ی،بانکدار  یهایتها در چارچوب فعالخرد بانک  یهاسیاست 
  ی دارا  یل،ذکر شده در ذ  یمنابع اصل  یدرس بر مبنا  ینمورد نظر در ا  یها. الزم به ذکر است که سرفصل یابد  یشالذکر افزافوق   یهادر حوزه 

تدر  .است  یادیز   ینظر  یهایچیدگیپ سرفصل   یسفلذا  نکل  حداقل    یازها  تعداد  درس  4به  مقدمات    یواحد  تحقق  عدم  صورت  در  دارد.  را 
 . باشدیدرس، م یدر فصول کتب منابع اصل ینظر یمحتوا یسازیق رق  یازمندن یل،ذ یهاکامل سرفصل یسالذکر، تدرفوق

 سرفصل درس: 

 کل اقتصاد یدو تول یمتحجم پول، ق یرامون( پیقیو حق  یمال یبازارها یواقع یها)دادهی شواهد تجرب یبررس .1
o مدتروابط بلندمدت و کوتاه 
o کل  یدحجم پول بر تول یرثأت یآمار بررسی 

 (Money in Utility Function)با لحاظ اثر حجم پول  یتمطلوب تابع  .2
o ی پول یتمطلوب یایه پا مدل(Basic MIU Model ) 
o ی تورم بر کاهش رفاه اقتصاد یمنف تأثیر 

 ( Money and Transactions) یو مبادالت اقتصاد پول .3
o  ی کرد منابع در مبادالت اقتصاد هزینه 
o یهامدل CIA 
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 (Money and Public Finance)(  ی)بخش عموم یعموم  یهو مال پول .4
o  حسابداری بودجه( ایBudget Accounting) 

o ی مال یهایاست و چهارچوب س پول 
o جه و تورم دبو کسری 
o هایمتق یبر سطح عموم یمال یهایاست س یرثأت نظریه (Fiscal Theory of Price Level) 
o ییمناسب و اثر آقا یاتیمال ساختار (Optimal Taxation and Seigniorage) 

 هاییوجود عدم تقارن اطالعات و عدم انعطاف سبد دارا یطمدت: شرادر کوتاه  یپول هاییاست اثرات س تحلیل .5
 ها و دستمزدها یمتق یوجود عدم انعطاف در سطح عموم یطمدت: شرادر کوتاه  یپول هاییاست اثرات س لیلتح  .6
 ی زمان  یو ناسازگار یاطیاحت  یهاسیاست  .7
 ید جد یهاینزین مکتب ک یپول اقتصاد .8
 وجود اقتصاد باز  یطدر شرا یپول یهایاست اثرات س تحلیل .9

 ی مال یو بازارها یپول هایسیاست  .10
 ( Monetary Policy Operating Procedure) یپول هاییاست س ییاجرا  هایفرایند  .11

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنبع اصل

1. Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy (3rd ed.). The MIT Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Mises, L. V. (2013). The Theory of Money and Credit. Skyhorse Publishing. 

2. Wray, L. R. (2015). Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign 

Monetary Systems (2nd ed.). Palgrave Macmillan. 
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 465کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی بازار پول و بانکداری اسالمی 

 : یسیام درس به انگلن

Principles of Islamic Money Market and Islamic 

Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 شده باشد. آشنا یبانک یپشتوانه قراردادها  ی عقود شرع  یو اختصاص ی با اصول لزوم و صحت قراردادها، ضوابط عموم .1

 شرح درس: 

  ین و اجرا نمود. ا  یقراردادها طراح  ی عموم  ی ضوابط شرع  یترا با رعا  یحقوق  یهایهقراردادها و همه رو   ی تمام  یستبایم  ی، اسالم  یدر بانکدار
ضوابط مشاهده   یناز ا  یاگر انحراف  ،ساختاریا  و    فرایندلحاظ شده و در هر قرارداد،    ی بر عقود اسالم  یمبتن  یدر همه قراردادها  یستبایضوابط م

و حذف سا  لزوماً  ید،گرد گ  یستبایم  زوکار موردنظراصالح  قرار  دستورکار  ایرددر  در  تبعالو   ،درس  ین.  بر  بن   یینه  اصول   یا  یادیناصول  همان 
تب  ی،اسالم  یبانکدار  یجابی ا عموم  یینبه  سلب  یا   یبانک  یقراردادها  ی ضوابط  اصول  بانکدار  یهمان  تبیمپردازیم  ی اسالم  یدر  به عالوه   یین. 

مورد استفاده   یبانک  یتواند در قراردادهایکه م  یانواع عقود اسالم  یینتب  یگر،به عبارت د  یا  یبانک  یبر انواع قراردادها  حاکم  یاصول اختصاص
 . شده است یگذاردرس هدف  یندر ا یرد،قرار گ

 سرفصل درس: 

 بانکداری اسالمی و بانک اسالمی  یکارکردها تعریف ماهوی و  .1

 تمایز بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف  .2

 یاسالم یبانکدار یادیناصول بن .3
o روابط و مناسبات یبودن تمام  عادالنه 
o ی رفتارها با اخالق اسالم یتمام یسازگار 
o در چارچوب محدود یعوامل اقتصاد  یآزاد 
o اقتصاد یبا بخش واقع یو اعتبار ی و تناسب روابط پول ارتباط 
o در حوزه معامالت  ی، قواعد و دستورات فقهیاصول، مبان نیتأم 

 یبانک یصحت قراردادها اصل .4
o باب معامالت  یاول اصل 
o باب معامالت  یثانو اصل 

 ی بانک یلزوم قراردادها  اصل .5
 یبانک یقراردادها ی عموم ضوابط .6

o اکل مال به باطل  نفی 
o ضرر و ضرار  نفی 
o غرر و غرور   نفی 
o قمار  نفی 
o فرار از ربا(  یرمجاز مجاز و غ یلانواع و ح یت،ماه یف،ربا )تعر نفی 
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 یبانک یدر قراردادها ینمتعاقد شرایط .7
 یبانک یدر قراردادها ینعوض شرایط .8

 ی از منظر عقود اسالم یبانک یقراردادها انواع .9
o یزو جا الزم 
o  ی و مشارکت یامبادله 
o یقاع و ا  عقد 
o یکی و تمل اذنی 

 یبانک یدر قراردادها یانتفاع  یرغ عقود .10
o  قرض 
o  هبه 
o عاریه 
o ودیعه 

 یبانک یدر قراردادها یامبادله یانتفاع  عقود .11
o  بیع 
o  اجاره 
o  استصناع 
o جعاله 
o  صلح 

 یبانک یهاداددر قرار یمشارکت یانتفاع  عقود .12
o  شرکت 
o مضاربه 

 یبانک یدر قراردادها یکاربرد یعقود شرع سایر .13
o وکالت 
o ضمان 
o  حواله 
o کفالت 
o رهن 

 یبانک یدر قرادادها یاراتخ نقش .14
 یبانک یو اقاله در قراردادها فسخ .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . السالملیهعدانشگاه امام صادقتهران:  .یهبازار پول و سرما یفقه  یمبان . (1391حسن ) ی،قراملکیو بهار ،عباسیدس یان،موسو .1

 یمقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س  ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز  یهاشاخص(.  1392)  یدعباسس  یان،موسو .2
 .یت. قم: انتشارات زمزم هدابرنامه پنجم توسعه و تحقق آن  یندر تدو  العالی()مدظله

و عباسسید  موسویان، .3 )اسالم  یبانکدار(.  1395)ین  حس  یسمی،م  ،  مبانی نظری1ی  پنجم(تجارب عملی    -(:  پژوهشکده  )ویراست  تهران:   .
 ی. و بانک یپول

 : یمنابع فرع 

 ی. و بانک یپول تهران: پژوهشکده .دوم( یرایش)و  یداز منظر مراجع تقل ی معامالت بانک. (1392عباس )یدس یان،موسو .1

انتشارات    قم:  .ترین سؤاالت فقهی نظام بانکیی: پاسخگویی به مهمفقه معامالت بانک  .(1394اهلل )و رضازاده، حرمت   ،عباسیدس  یان،موسو .2
 یت. زمزم هدا
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 466کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تجهیز منابع در بانکداری اسالمی 

 : یسیام درس به انگلن

Fund Inflow in Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار 

 شده باشد.آشنا  یاسالم یمنابع در نظام بانکدار یزمرتبط با تجه یبا انواع بازارها و ابزارها و نهادها .1
 ، به دست آورده باشد. یغرب  یدر مقابل بانکدار یاسالم یمنابع در بانکدار  یزتجه فرایند یو ماهو یتفاوت ظاهر یرامونپ یمناسب فهم .2

 شرح درس: 

کشورها  ینترمهم اقتصاد  در  بانک  تجه  یکارکرد  از  عبارتست  بانک  یصتخص  یز،مختلف،  خدمات  تجهیو  بخش  مه   یکیمنابع    یز.   ینترماز 
به عمل   ینههز  ینبا کمتر  یتالش خود را جهت جذب منابع پول  یتها نهادهد که در قالب آن، بانکی م  یلرا تشک  یهر نظام بانک  یهابخش

.  یدبنما یانی آنها کمک شا ی مقاومت درون یشو افزا یتواند به کاهش شکنندگیمنابع م  یزها در حوزه تجهبانک آییاست که کار یهیآورند. بدیم
 یراز  یمشویمنابع م   یزمضاعف بخش تجه  یتمتوجه اهم  یم،اندازیم  ی نگاه  یاسالم  یکه به حوزه نظام بانکدار  یهنگام  یطیشرا  ینحال در چن 

عدم    یبه معن  یزدر حوزه تجه  یاستفاده از قراردادها و عقود اسالم  ی،ثبات و مقاومت بانک  یشبر موضوع افزا  وهالذکر، عال که در چارچوب فوق 
  درحوزه جذب منابع ی ضوابط شرع یتو رعا  یراناز جمله ا یاسالم یکشورها ینظام بانک  یپول  یاندار به جرحرام و شبهه ی،ربو ی ورود منابع مال
به    مربوط به آن  یو قراردادها  یاسالم  یها در نظام بانکدارمختلف جذب منابع توسط بانک  یراهکارها  ،ن درسیباشد. در ایها متوسط بانک

آنها را به ترت  یهمراه ضوابط شرع ها،  که عبارتست از بازار سپرده   ییمنمایم  یینجذب منابع، تب  یهاروشین  ترتا گران  ینترارزان   یبحاکم بر 
نظران دو راهکار آخر را، عالوه بر  از صاحب یقرض دهنده. البته برخ  ینبه عنوان آخر  یمرکزبانک  از  راضو استق ی بانک ینبازار صکوک، بازار ب

تجه از روش  یزروش  نبانک  ینگینقد  یریتمد  یهامنابع،  کلیم  یزها  که  است  ذکر  به  قراردادها،  هامدل   یهدانند. الزم  و   ها،فرایند،  سازوکارها 
مورد بحث و    ی، و چهارچوب اقتصاد مقاومت  ی اسالم  یبانکدار  یهابا شاخص  یقتطب  یدر فضا  یستبایدرس م   ین مورد اشاره در ا  یساختارها 

 . یردقرار گ یابیو ارز یبررس

 سرفصل درس: 

 هابازار سپرده  .1
o متعارف یها در بانکداربازار و انواع سپرده 
o ی غرب یمتعارف در کشورها یهادر بانک یاسالم یها در بخش بانکدارسپرده  انواع 
o یغرب یدر کشورها یاسالم یهاها در بانکسپرده  انواع 
o یاسالم یدر کشورها یاسالم یبانکدار یهاها در نظامو انواع سپرده بازار 
o (1363سال بدون ربا مصوب  یبانک  یات)قانون عمل یرانا ینظام بانک یهاو انواع سپرده بازار 

o اندازالحسنه پسقرض   سپرده 
o یالحسنه جارقرض   سپرده 
o دارمدت یگذاریه سرما  سپرده 
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o  (یبانک یاتعمل یدقانون جد یسنویش)پ یرانا ی نظام بانک یهاانداز سپرده چشم 
o الحسنهقرض   سپرده 
o ی جار  سپرده 
o یتعاون سپرده 
o عام یگذاریه سرما  سپرده 
o خاص یگذاریه سرما  سپرده 

o یرانا ینظام بانک یارز یهاو انواع سپرده بازار 
o یانداز ارزالحسنه پسقرض   سپرده 
o یارز یالحسنه جارقرض   سپرده 
o یدار ارزمدت یگذاریه سرما  سپرده 

o  مربوط به آن بخش بازار سپرده و ارائه راهکارهای فقهی واجرایی  یهاچالشمروری بر اهم 
 اوراق بهادار  بازار .2

o متعارف یمنابع در بازار اوراق بهادار در بانکدار تجهیز 
o یغرب یمتعارف در کشورها یهادر بانک یاسالم یمنابع در بازار اوراق بهادار در بخش بانکدار تجهیز 
o ی غرب یدر کشورها یاسالم یهامنابع در بازار اوراق بهادار در بانک تجهیز 
o یاسالم یدر کشورها یاسالم یبانکدار یهاع در بازار اوراق بهادار در نظاممناب تجهیز 
o یا در دن یاسالم یمال  ی)صکوک( در بازارها ی اوراق بهادار اسالم یو ارکان اصل  یعموم مدل 
o یران ا یمال  یهاصکوک در بازار یو ارکان اصل مدل 
o یراننواع صکوک در اا معرفی 
o یران ا یدر بازار پول و نظام بانک  صکوک 

o یالتی تسه یهایی دارا ی)انتشار صکوک( بر مبنا یسازربهادا اوراق 
o یالتی تسه یرغ یهایی دارا ی)انتشار صکوک( بر مبنا یبهادارساز اوراق 
o یبهادار )صکوک( مشارکت بانک مرکز اوراق 
o یو خصوص یدولت یصکوک( نهادهابهادار ) اوراق 
o یرانصکوک در بازار پول ا یهامدل سایر 

o یرانها در ابانک یگذاریه سرما یهاصندوق 

o  مربوط به آنتجهیز منابع از بازارصکوک و ارائه راهکارهای  فقهی واجرایی یهاچالشمروری بر اهم 
 بانک(  ینگینقد یسکر یریتمدت به بانک در چهارچوب مد)ورود منابع کوتاه یبانک ینب بازار .3

o ی بانک  ینبازار ب معرفی 
o ی بانک ینبازار ب یلتشک تاریخچه 
o متعارف  یدر نظام بانک  یبانک ینبازار ب یکارکردها معرفی 
o متعارف ی منابع در نظام بانک یزدر تجه یبانک  ینبازار ب نقش 
o ی بانک ینمتعارف بازار ب ابزارهای 
o رپو؛ انواع، اهداف و کارکردها  یبانک  ینابزار بازار ب ینتربه عنوان متداول رپو 
o ی بانک ینبازار ب یمال یابزارها یرسا 
o ی اسالم یو بانک  یدر نظام پول یبانک ینب بازار 
o یاسالم یدر کشورها یبانک ینب یبازارها ساختار 
o یاسالم یهادر کشور یبانک  ینبازار ب یمال ابزارهای 
o یران ا یدر نظام بانک  یاسالم یبانک ینبازار ب یلتشک تجربه 
o یرانا ی بانک ینبازار ب یابزارها یفقه تحلیل 

o یگذاریه سرما  سپرده 
o ینو فروش د خرید 
o و فروش اوراق مشارکت خرید 

o یهفقه امام یبر مبنا یاسالم یرپو یینها مدل 

o  مربوط به آنتجهیز منابع از بازار بین بانکی و ارائه راهکارهای  فقهی واجرایی یهاچالشمروری بر اهم 
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 ( بانک ینگینقد یسکر یریتمدت به بانک در چهارچوب مدبه عنوان ورود منابع کوتاه) قرض دهنده ینبه عنوان آخر یمرکز بانک .4
o متعارف  یبانکدار یهامدل 
o ی اسالم یدر کشورها یاسالم ینظام بانکدار یهامدل 
o یران ا یبدون ربا ینظام بانکدار یهامدل 

o  مربوط به آنایفای نقش آخرین قرض دهنده توسط بانک مرکزی و ارائه راهکارهای  فقهی واجرایی یهاچالشمروری بر اهم 
 ( یمقاومت ی)بانکدار یدر چهارچوب اقتصاد مقاومت یاسالم یو بانک  یمنابع در نظام پول یزتجه بخش .5
 ی اسالم یمقاومت یمال یسازنظام .6

o منابع یزبخش تجه یبرا ییهاداللت ی؛اسالم یمقاومت ی نظام مال  یو سلب یجابیا اصول 
o ی مقدمات، الزامات و بازطراح یز؛ در بخش تجه یاسالم ی مقاومت یبدون ربا به سمت نظام پول یاز نظام بانکدار حرکت 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنبع اصل

. تهران: پژوهشکده )ویراست پنجم(تجارب عملی    -(: مبانی نظری1ی )اسالم  یبانکدار(.  1395)ین  حس  یسمی، م  ، وعباسسید  موسویان، .1
 ی. و بانک یپول

 : یمنابع فرع 

  تهران:   ی. و ارز  یپول  گذارییاستو س  یاسالم  یمرکز  ی: بانکدار(2ی )اسالم  یبانکدار.  (1396)ین  حس  یسمی، و م  ،عباسیدس  موسویان، .1
 ی. و بانک یپژوهشکده پول

 السالم. لیه دانشگاه امام صادقعتهران:  یه.بازار پول و سرما یفقه  یمبان . (1391حسن ) ی،قراملکیو بهار ،عباسیدس یان،موسو .2
انتشارات  قم:  ترین سؤاالت فقهی نظام بانکی. ی: پاسخگویی به مهمفقه معامالت بانک . (1394اهلل )و رضازاده، حرمت  ،عباسیدس یان،موسو .3

 یت. ازمزم هد

 ی مقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س  ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز  یها(. شاخص1392)  یدعباسس  یان،موسو .4
 .یتبرنامه پنجم توسعه و تحقق آن. قم: انتشارات زمزم هدا  یندر تدو  العالی()مدظله

 کانون اندیشه جوان.  تهران: یران.بدون ربا در ا یبانکدارتجربه . (1395)ین حس یسمی، و م ،عباسیدس موسویان، .5

 . ی و بانک یپژوهشکده پول. تهران: یران ا یو مال  یصکوک در نظام پول. (1391) هالفتح  ی،تار .6

مقاومت  یگفتارهادرس.  (1395)  عادل  پیغامی، .7 انقالبیاقتصاد  معظم  رهبر  اقتصادی  اندیشة  بر  مبتنی  مقاومتی  اقتصاد  نظریه  تبیین   : 
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو یجانتشارات بس. تهران: دوم( یرایش)و 

سیاست.  ( 1395)  اهلل  حجت   عبدالملکی، .8 مبانی،  بر  درآمدی  مقاومتی؛  عملاقتصاد  برنامة  و  ا  ها  تهران:  دوم(.  بس)ویرایش   یجنتشارات 
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو

 ی.اسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اندسازمان انتشارات : تهران  .یاسالم یهبازار سرما .(1391) عباسسید یان،موسو .9
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 467کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بانکداری اسالمی تخصیص منابع در 

 : یسیام درس به انگلن

Fund Outflow in Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد. آشنا  یاسالم یمنابع در نظام بانکدارتخصیص با بخش  .1
 را فهم کرده باشد.  یاسالم یمتعارف و بانکدار یمنابع در بانکدار یصتخص یو کاربرد یماهو یهاتفاوت .2

 شرح درس: 

  یش افزا  یسو به معنیکبخش از    ینا  اییباشد. کاریها مو بانک  یوجوه توسط نظام بانک  یگرمنابع نقطه اکمال نقش واسطه  یصموضوع تخص
افزا بالتبع  و  بانک   یش درآمد  دثبات  از طرف  و  معن  یگرها  مال  یبه  منابع  فرصت  یانتقال  افزا  یگذاریه مناسب سرما  یهابه سمت  و   یدتول  یشو 

.  یدنمایدو چندان م  ی اسالم  ینظام بانکدار  یژهبه و   یادن  ی بخش را در نظامات بانک  ینا  یتاست که اهم  یلدال  ینباشد. همیاشتغال در اقتصاد م
گردش   ی به معن  ی،بر عقود اسالم یمبتن یبانک یدر قالب استفاده از قراردادها یص در حوزه تخص ی ضوابط شرع یترعا یاسالم یدر نظام بانکدار

مناب کشورها  یمال  ع کامل  اقتصاد  در  دریم  یاسالم  یحالل  لذا  معرف  ینا  باشد.  به  تب  یدرس  روش  یینو  نظام    یص تخص  یهاانواع  در  منابع 
ها، قراردادها، مدل یهالزم به ذکر است که کل. یمپردازیم یو عقود مشارکت یاشامل عقود مبادله یبانک یبا استفاده از قراردادها  یاسالم یبانکدار
و ساختارهاهافرایند  ا  ی، سازوکارها  در  اشاره  م  ینمورد  فضا  یستبایدرس  اقتصاد   یاسالم  یبانکدار  یهابا شاخص  یقتطب  یدر  و چهارچوب 
 .یردقرار گ یابیو ارز  یمورد بحث و بررس ی، مقاومت

 سرفصل درس: 

 متعارف یمنابع در بانکدار یصتخص .1
 ی غرب یمتعارف در کشورها یهادر بانک یاسالم یمنابع در بخش بانکدار تخصیص .2
 ی غرب یدر کشورها یاسالم یهامنابع در بانک تخصیص .3
 یاسالم یدر کشورها یاسالم یبانکدار یهامنابع در نظام تخصیص .4
 یران ا یبدون ربا یمنابع در نظام بانکدار تخصیص .5

o مربوط به    یهاها و دستورالعملنامهیینآ  ین،قوان  ی،بانک  یاتعمل  یهامدل  ی، )مباحث فقه   یانتفاع   یر عقود غ  یبر مبنا  تسهیالت
 ( یبانک ی، و قراردادهاآن

o هاالحسنه بانکقرض  یهاصندوق 
o ها(الحسنه بانکقرض یهاالحسنه )از محل منابع صندوققرض  تسهیالت 

o مربوط به آن یو ارائه راهکارها مبتنی بر عقود غیر انتفاعی منابع  خصیصت ییواجرا  یفقه یهاچالشبر اهم  یمرور 
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o مبنا  تسهیالت انتفاع  یبر  فقهی  امبادله  ی عقود  دستورالعملنامهیینآ  ین،قوان  ی،بانک  یاتعمل  یهامدل  ی،)مباحث  و    ی هاها 
 (یبانک ی، و قراردادهامربوط به آن
o یفروش اقساط یبر مبنا تسهیالت 
o مرابحه یبر مبنا تسهیالت 
o ین د یع ب یبر مبنا تسهیالت 
o سلف  یع ب یبر مبنا تسهیالت 
o جعاله  یبر مبنا تسهیالت 
o یک اجاره به شرط تمل  یبر مبنا تسهیالت 
o یعه اجاره به شرط ود یبر مبنا تسهیالت 
o استصناع یبر مبنا تسهیالت 

o مربوط به آن یو ارائه راهکارها یامبادلهخصیص منابع مبتنی بر عقود ت ییاجرا و   یفقه یهاچالشبر اهم  یمرور 
o مبنا   تسهیالت انتفاع  یبر  فقهی  مشارکت  یعقود  دستورالعملنامهیین آ  ین،قوان  ی،بانک  یاتعمل  یهامدل  ی،)مباحث  و    ی هاها 

 (یبانک ی، و قراردادهامربوط به آن

o یمشارکت مدن یبر مبنا تسهیالت 

o ی مشارکت حقوق یبر مبنا تسهیالت 

o مضاربه التیتسه 

o مزارعه نسهیالت 

o مساقات  تسهیالت 

o مربوط به آن  یو ارائه راهکارها مشارکتیبر عقود  یمنابع مبتن یص تخص ییاجرا و   یفقه یهاچالشبر اهم  یمرور 
o ی ارز تسهیالت 
o  یممستق یگذارسرمایه 
o یهدر بازار سرما حضور 

o یدر بازار صکوک بده خرید 
o یدر بورس انرژ خرید 
o بورس کاال خرید 
o  .... 

o ثابت یهاییدارا  خرید 

o هابانک یاقمار یهادر قالب شرکت تخصیص 
 ( یمقاومت ی)بانکدار  یدر چهارچوب اقتصاد مقاومت ی اسالم یو بانک  یمنابع در نظام پول یص تخص بخش .6
 ی اسالم یمقاومت یمال یسازنظام .7

o منابع یصبخش تخص یبرا ییهاداللت ی؛اسالم یمقاومت ی نظام مال  یو سلب یجابیا اصول 
o ی مقدمات، الزامات و بازطراح یص؛ در بخش تخص یاسالم ی مقاومت یبدون ربا به سمت نظام پول یاز نظام بانکدار حرکت 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 استادبه تشخیص  ✓ ✓ 
  

 : یمنبع اصل

. تهران: پژوهشکده )ویراست پنجم(  تجارب عملی  -(: مبانی نظری1ی )اسالم  یبانکدار(.  1395)ین  حس  یسمی،م  ، و عباسسید   موسویان،   .1
 ی. و بانک یپول
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 : یمنابع فرع 

 . السالملیهعدانشگاه امام صادقتهران:  .یهبازار پول و سرما یفقه  یمبان . (1391حسن ) ی،قراملکیو بهار ،عباسیدس یان،موسو .1

انتشارات   قم:  .ترین سؤاالت فقهی نظام بانکی ی: پاسخگویی به مهمفقه معامالت بانک  . ( 1394اهلل )و رضازاده، حرمت  ،عباسیدس  یان،موسو .2
 یت. زمزم هدا

 یمقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س  ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز  یهاشاخص(.  1392)  یدعباسس  یان،موسو .3
 .یت. قم: انتشارات زمزم هدابرنامه پنجم توسعه و تحقق آن  یندر تدو  العالی()مدظله

 کانون اندیشه جوان.  تهران: .یرانبدون ربا در ا یتجربه بانکدار. (1395)ین حس یسمی، و م ،عباسیدس موسویان، .4

 یرایش)و   ی: تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالباقتصاد مقاومت یگفتارهادرس. (1395) عادل پیغامی، .5
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو یجانتشارات بس. تهران: دوم(

سیاست.  (1395)  اهلل  حجت   عبدالملکی، .6 مبانی،  بر  درآمدی  مقاومتی؛  عمل اقتصاد  برنامة  و  ا  ها  تهران:  دوم(.  بس)ویرایش   یجنتشارات 
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو
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 468کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذاری در بانکداری اسالمینرخ فرایندخدمات و 

 : یسیام درس به انگلن

Banking Services and Pricing in Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد. آشنا  یاسالم یدر بانکدار ی با انواع خدمات بانک .1
 آشنا شده باشد. ی،اسالم یدر بانکدار یمهشامل نرخ سود، کارمزد و جر ی بانک یهاانواع نرخ یینتع یهاو روش با مبانی  .2

عقود .3 چارچوب  یشرع  با  مهم  یفقه  یهاو  با  بانکدار  یاتی عمل  ئلمسا  ینترمرتبط  جر  یاسالم  یدر  استمهال،    ی هاکارت  یر،خ أت  یمهمانند 
 آشنا شده باشد. و ...  یاعتبار در حساب جار ی،اعتبار

 شرح درس: 

ثر در ؤاز عوامل مهم و م  یکیخدمات    ینو تنوع ا  یفیتک  یراز  .است  یراهبرد  یتاهم  یدارا  یو بانک  ی در همه نظامات پول  یخدمات بانک  ئهارا
باال و تنوع   یفیتاز ک  یعالوه بر لزوم برخوردار  ی اسالم  یخدمات در نظام بانکدار  یناما ا  است.   ی بانک  یانها در جذب مشتربانک  یتموفق  یزانم
و    یفقه  یهاجنبه   ییندرس به دنبال تب  ین جهت در ا  ینباشد. به هم  ی و اسالم  ی منطبق با ضوابط شرع  یبر قراردادها  یمبتن  یستبایم  ناسب،م

و نرخ جر  ی بانک  یهانرخ  یینتع  ی در کنار ضوابط شرع   ی اسالم  یدر بانکدار  یانواع خدمات بانک  یحقوق   یمه شامل انواع نرخ سود، نرخ کارمزد 
در   یزن  یشامل استمهال و نحوه برخورد با انواع بدهکاران بانک  یاسالم  یهادر بانک  یاتیاز موضوعات مهم عمل  ی. به عالوه برخیمباشیم  یرخأت

  یستبایدرس م ینمورد اشاره در ا یسازوکارها و ساختارها ها،فرایندها، قراردادها، مدل یهدرس قرار دارد. الزم به ذکر است که کل یندستور کار ا
 یرد.قرار گ یابی و ارز  یمورد بحث و بررس ی،و چهارچوب اقتصاد مقاومت یاسالم یبانکدار یهابا شاخص یقتطب یدر فضا

 سرفصل درس: 

 (یاتیعمل یهایهو رو   یها، قراردادها، مباحث فقهنامهیینآ ین،)قوانی اسالم یبانکدار  در یخدمات بانک .1
o و پرداخت قبوض  دریافت 
o  ی بانک یهاحواله 
o ی بانک یهانامهضمانت 
o ی اعتبارات اسناد گشایش 
o اسناد و بروات  وصول 
o امانات  صندوق 
o یتو وصا وکالت 

 و فروش اوراق بهادار  خرید .2
 فروش سکهو  خرید .3
 سود یهانرخ یینو تع یگذارقیمت  .4
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o ی گذاریمتدر موضوع ق یکل ضابطه 
o  یاتدر روا یگذارقیمت 
o  ی از منظر فقه یگذارقیمت 
o کشور یسود در نظام بانک یهانرخ یدستور تعیین 

 ی در حساب جار اعتبار .5
o متعارف  یدر بانکدار یدر حساب جار اعتبار 
o یدر چهارچوب اسالم یاعتبار در حساب جار یحتصح  یکارهاراه 

 ی اعتبار یهاکارت .6
o ی اعتبار یهاکارت  تعریف 
o ی اعتبار یهاکارت دهنده یل تشک عناصر 
o  متعارف  یدر بانکدار یاعتبار یهاکارت یاتیعمل یهاشیوه 
o بر عقد مرابحه  یمبتن یاعتبار یهاکارت 
o ی مرابحه بر اساس عقود اسالم یهاکارت یطراح یهاروش سایر 

 یجار یرمطالبات غ استمهال .7
o اسالم در برخورد با بدهکاران  رویکرد 
o کشور و آثار آن  ی در نظام بانک یجار یرغ مطالبات 
o ی اسالم یبد حساب از منظر بانکدار یانمشتر ینب یکتفک ضرورت 
o کشور ی موجود استمهال در نظام بانک یکارهاراه ارزیابی 
o جهت استمهال   یشنهادیپ یکاهنده به عنوان الگو مشارکت 

 یه دأت یرخأت جریمه .8
o کشور  یندر قوان یبده یهدأت یرخأت جریمه 
o یبده یهدأت یرخأت یمهجر یرامونمصوب پ ینقوان ی فقه مبانی 
o ی بده یهدأت یرخأمطلوب جهت مشکل ت یکارهاراه  معیارهای 
o یارهانگهبان بر اساس مع یکار شوراراه  تحلیل 
o یبده یهدأت یرخأبابت ت یشنهایپ یکارهاراه  سایر 

 : ی اسالم یمقاومت یکشور از منظر چهارچوب بانکدار یبدون ربا یعملکرد نظام بانکدار یشناسآسیب  .9

o کشور یو مال   ینظام پول  یبازمهندس ضرورت 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنبع اصل

و عباسموسویان، سید .1 . تهران: پژوهشکده )ویراست پنجم(   تجارب عملی   -مبانی نظری(:  1ی )اسالم  یبانکدار(.  1395)ین  حس  یسمی،م  ، 
 ی. و بانک یپول

 : یمنابع فرع 

 . السالملیهعدانشگاه امام صادقتهران:  .یهبازار پول و سرما یفقه  یمبان . (1391حسن ) ی،قراملکیو بهار ،عباسیدس یان،موسو .1

 یمقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س  ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز  یهاشاخص(.  1392)  یدعباسس  یان،موسو .2
 یت.. قم: انتشارات زمزم هدابرنامه پنجم توسعه و تحقق آن  یندر تدو  العالی()مدظله

انتشارات   م:ق  .ترین سؤاالت فقهی نظام بانکی ی: پاسخگویی به مهمفقه معامالت بانک  . ( 1394اهلل )و رضازاده، حرمت  ،عباسیدس  یان،موسو .3
 یت. زمزم هدا

 )ویراست دوم(. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.  جریمه تأخیر تأدیه(. 1394موسویان، سیدعباس، و مالکریمی، فرشته ) .4
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 کانون اندیشه جوان.  تهران: .یرانبدون ربا در ا یتجربه بانکدار. (1395)ین حس یسمی، و م ،عباسیدس موسویان، .5

 ی. و بانک یپژوهشکده پول. تهران: یران ا یو مال  یصکوک در نظام پول. (1391) الهفتح  ی،تار .6

 یرایش)و   ی: تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالباقتصاد مقاومت یگفتارهادرس. (1395) عادل پیغامی، .7
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو یجانتشارات بس. تهران: دوم(

سیاست.  (1395)  اهلل  حجت   عبدالملکی، .8 مبانی،  بر  درآمدی  مقاومتی؛  عمل اقتصاد  برنامة  و  ا  ها  تهران:  دوم(.  بس)ویرایش   یجنتشارات 
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو

 ی.اسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند سازمان انتشارات: تهران  .یاسالم یهبازار سرما .(1391) عباسسید یان،موسو .9
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 469کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل ینب  یاسالم  یبانکدار

 : یسیام درس به انگلن

International Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

فضا .1 نهادها  ی المللینب  ی اسالم  یبانکدار  یبا  مال   ی پول  یشامل  بانکدار  ی،المللینب  یو  و نظامات  انواع    یالمللینب  ی اسالم  یساختارها  و 
 شده باشد. مختلف و ... آشنا  یفعال در کشورها یاسالم یهابانک

 یران آشنا شده باشد. ا یربا بدون  ینظام بانکدار یالمللینارتباطات ب یبرا یاقتصاد مقاومت یهاداللتبا  .2

 شرح درس: 

فعال دن  یبانکدار  یهایت گسترش  نقاط مختلف  در  ربا  ت  یابدون  و یک از    یاسالم  یرو غ  یاسالم  یدر کشورها   یاسالم  یهابانک  یسسأو  سو 
 ینا  یلزوم مطالعه و بررس  یگر،د  یمتعارف از سو  ینظام بانک  یدارا  یبزرگ در کشورها  یهادر بانک   یاسالم  یبانکدار  یهابخش  یاندازراه

بانکدار  فرایند پرشتاب  ب  یاسالم  یتوسعه  سطح  دارا  یالمللین در  م  تیماه   یرا  مبادالت    . یدنمایمضاعف  گسترش  شاهد  امروزه  عالوه  به 
  ی المللیندرسطح ب یاسالم ی مطالعه بانکدار یتبر اهم یگریکه خود شاهد د یمهست ی المللینمتعارف در سطح ب یهابا بانک یاسالم یهابانک

 یری پذیباز آس  یریبا هدف جلوگ  ی اسالم  یالملل در بانکدارینتوسعه روابط ب  فراینددر    ی لزوم توجه به چارچوب اقتصاد مقاومت  هباشد. البتیم
درس   ینلذا در ا  باشد.یتوسعه مذکور م  فرایند  یگر، از مالحظات جدسلطه  یخصمانه کشورها  یهایاست در مقابل س  یاسالم  یاقتصاد کشورها

معرف نهادها  یالمللینب  یاسالم  یبانکدار  مختلفابعاد    یبه  مال  ی پول  یشامل  بانکدار  ی، المللینب  یاسالم  ی و  نظامات  و    یاسالم  یساختارها 
 .یمپردازیم مختلف و ... یفعال در کشورها یاسالم یهاو انواع بانک یالمللینب

 سرفصل درس: 

 متعارف یالمللینب یبانکدار استاندارد در یهایهاصول و رو  ی،معرف .1

 یالمللینب  یو مال یپول نهادهای .2
 ، ابزارها، قراردادها و...( فرایندساختار، ) یالمللینب ی و مال یپول یهابازار .3

 فقهی، اقتصادی و عملیاتی ابزارهای مالی در بانکداری بین المللی متعارف یهاچالش .4

 ها و ابزارهای بخش بانکداری اسالمی در نظام پولی و بانکی کشورهای اسالمیفرایند معرفی ساختار،  .5

 اسالمی کشورهای مختلف دنیا یهابانکها و ابزارهای فرایند معرفی ساختار،  .6
 یادر دن یاسالم یهابانک یالمللینب بانکداری .7

o یالمللینب یدر فضا یاسالم یهابانک ینب ارتباط 
o یالمللینب یمتعارف در فضا یهابا بانک یاسالم یهابانک ارتباط 

 



751 

 ی المللینب ی اسالم یو مال یپول نهادهای .8
o یتوسعه اسالم بانک IDB 

o یتوسعه بخش خصوص یاسالم شرکت ICD 
o یو اعتبار صادرات یگذاریهسرما یمهب یاسالم شرکت ICIEC 
o تجارت  ی مال ینمأت یاسالم یالمللینب شرکت ITFC 
o توسعه یبرا یانسجام اسالم صندوق ISFD 
o یاسالم یخدمات مال تهیأ IFSB 
o ینگینقد یریتمد یالمللینب شرکت IILM 
o ی اسالم یسسات مالؤم یو حسابرس یحسابدار سازمان AAOIFI 
o المللینب  یمصالحه و داور یاسالم مرکز IICRA 
o یاسالم یبندرتبه  یالمللینب سسهمؤ IIRA 
o یاسالم یبازار مال  یالمللینب سازمان IIFM 

 ی اسالم یالمللینب یبازار پول در بانکدار یو ابزارها قراردادها .9

 مختلف یدر کشورها یاسالم یبانکدار یالمللینمختلف ارتباطات ب الگوهای .10
 یران ا یبدون ربا یدر نظام بانکدار یالمللینب بانکداری .11
 یاسالم یالمللینب یو بانکدار  یالمللینب ی و پول  یمال بحران .12
 ی المللینب یبانکدار یآن برا یهاو داللت ی مقاومت بانکداری .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یاصلمنابع 

 . یرکبیرام واحد صنعتی یجهاد دانشگاه. تهران: یاسالم یالمللینب ی مال ینهادها.  (1392) فردوس ی،قاجارزارعو  ید،حمیدس ی،پورمحمد .1
بانکدار  . (1394)یحیی    عبدالرحمن، .2 روشاسالم  یمال تأمین  و    یهنر  و  ابزارها  جامعهی:  بر  مبتنی  بانکداری  سیدمحمدرضا  های  ترجمه   .

 یزی. رو برنامه یریتآموزش و پژوهش مد یسسه عال ؤمتهران:  نیا.الحسینی، و حمید مرتضیطهرانی، مجید خادمامیری 

حامد  ینجف و  حامد،    ین،فرهمند مع  محمد،  شیریجیان، .3 ب.  (1395)  جزه،  تبادالت  بانک  یالمللین نظام  تهد  یشبکه  و  یب آس  یدات،کشور:  ها 
 تهران: نیلوفران. . یسازمقاوم یراهکارها

ی: تهدیدات،  خارج یداتتهد برابر مقاوم در  ینظام ارز. (1395) و نجفی جزه، علیرضا ین،حس زاده،ینب  ،محمد  یریجیان، جزه، حامد، ش نجفی  .4
 تهران: نیلوفران.. ها و راهکارهای اجراییآسیب 

بدون ربا در    یبانکدار.  ( 1384)نژاد، محمد  گهر، پرویز، فرجی، یوسف، کریمی، سیدمحمد، زارع، میثم، و امیدی، ساسانمحمدسید  یبیان،طب .5
 ی ایران. بانکدار ی سسه عالؤمتهران:  .یاسالم یبانکدار یشهما ینشانزدهممجموعه مقاالت  ی:المللینب یبا بانکدار ییهمگرا

نظام  .  (1395)  حسن  ی،کوهو  محسن،    یت،نخوش  .6 بانکدار  یبانکدارتعامل  با  ربا  مقاالت  المللینب  یبدون  مجموعه  هفتم  یستب:   ینو 
 .یرانا یبانکدار یسسه عال ؤم. تهران: یاسالم یبانکدار یشهما

. تهران: پژوهشکده )ویراست پنجم(  تجارب عملی  -(: مبانی نظری1ی )اسالم  یبانکدار(.  1395)ین  حس  یسمی، م  ، وعباسسید  موسویان، .7
 ی. و بانک یپول

  ی نظام بانک  ی برا  ینظارت   یارائه الگو  :یاسالم  ی ها و مؤسسات مالبر بانک  ی نظارت شرع.  (1393)ین  حس  یسمی،عباس و میدس  موسویان، .8
 ی. و بانک یپژوهشکده پول تهران: .خبرگان یدگاهکشور بر اساس د

9. Finel-Honigman, I., & Sotelino, F. B. (2015). International Banking for a New Century. 

Routledge. 

10. Hughes, J., & MacDonald, S. (2001). International Banking: Text and Cases. Pearson. 
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 : یمنابع فرع  

محمدتق  .1 موسو  ی،نظرپور،  نظر  یبانکدار.  (1393)  عباسیدس  یان،و  از  ربا:  تجربه  یهبدون  تهران:    .تا  مفید.  دانشگاه  تحققم:    یقات مرکز 
 . مصلحت نظام یصمجمع تشخ  یکاستراتژ 

بانکدار(2ی )اسالم  یبانکدار.  (1396)ین  حس  یسمی،عباس و میدس  موسویان، .2   تهران:   .یو ارز  یپول  گذارییاست و س  یاسالم  یمرکز  ی: 
 ی. و بانک یپژوهشکده پول

 کانون اندیشه جوان.  تهران: .یرانبدون ربا در ا یتجربه بانکدار. (1395)ین حس یسمی، و م ،عباسیدس موسویان، .3
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 470کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اسالمی مبانی بانکداری مرکزی  

 : یسیام درس به انگلن

Principles of Islamic Central Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

در چهارچوب   یو حقوق  گذارییاست در حوزه س   یمرتبط با بانک مرکز  یمسائل کالن پول  یو برخ  یبانک مرکز  یفاهداف و وظا  ی،با مبان .1

 شده باشد.  آشنا ی اسالم یو بانک ینظام پول یک

 شرح درس: 

مرکز مهم  یبانک  جمله  اهم  یرگذارثأت  ینهادها  ینتراز  که  است  پول  بازار  حوزه  یتدر  در  آن  بانک  یپول  گذارییاست س  یهانقش    ی، و 
الذکر، بلکه  فوق  یلبر اساس دال  صرفاًنه    ی، اسالم  یاست که در نظام بانکدار  ی در حال  ین. اما ایستن  یدهپوش  ی و نظارت بر کس  یگذارمقررات

  ی و اسالم  یضوابط شرع  یترعا ینبا هدف تضم ی نظام بانک ییاجرا هایفرایندنهادها و  ی بر تمام یقبه علت لزوم نظارت دق مذکورعالوه بر ادله 
اهداف   یگاه،جا   ییندرس ضمن تب  ینباشد. لذا در ایبرخوردار م  ییباال یتاز اهم  یمرکز  یو بالتبع بانکدار  یدر همه سطوح آن، نقش بانک مرکز

الزم    قرار خواهد گرفت. ی مورد بحث و بررس یاسالم یمرکز یحوزه بانکدار لئمسا  ینترمهم ی، اسالم ی در نظام بانکدار رکزیبانک م یفو وظا
  ی هابا شاخص  یقتطب  یدر فضا  یستبایدرس م  ینمورد اشاره در ا  ی سازوکارها و ساختارها  ها،فرایند ها، قراردادها،  مدل   یهبه ذکر است که کل

 .یردقرار گ یابیو ارز یمورد بحث و بررس  ی،اقتصاد مقاومت چهارچوبو  یاسالم یبانکدار

 سرفصل درس: 

 ی ها از منظر اسالمآن یلو تحل یبانک مرکز یفاهداف و وظا یگاه،جا .1
 یبازار پول در چارچوب اسالم یلتشک یسنج متعارف و امکان یپول در بانکدار بازار .2

 یگزین متعارف و ارائه نرخ سود به عنوان جا یپول گذارییاستنقش نرخ بهره در س شناسیموضوع .3
 یآن از منظر اقتصاد اسالم یلمتعارف و تحل یمرکز یدر بانکدار یو شبکه بانک یپول بانک مرکز خلق .4
 یجبران کاهش ارزش پول از منظر اسالم یلو تحل یدجد یپول یهادر نظام تورم .5
 یآن از منظر اقتصاد اسالم یلمتعارف و تحل یمرکز یدر بانکدار یاستینرخ بهره س یتهدا سازوکار .6
 یهپول و سرما یآن در بازارها یهاو داللت یدر چارچوب اسالم یتمالک اتحاد .7
 یاصالح شنهاداتیکشور و ارائه پ یدر نظام حقوق یمرتبط با بانک مرکز ینقوان تحلیل .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
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 : یمنبع اصل

  تهران:   . یو ارز  یپول  گذارییاستو س  یاسالم  یمرکز  ی: بانکدار(2ی )اسالم  یبانکدار.  (1396)ین  حس  یسمی، و م  ،عباسیدس  موسویان، .1
 ی. و بانک یپژوهشکده پول

 : یمنابع فرع 

و عباسسید  موسویان، .1 . تهران: پژوهشکده )ویراست پنجم( تجارب عملی    -(: مبانی نظری1ی )اسالم  یبانکدار(.  1395)ین  حس  یسمی،م  ، 
 ی. و بانک یپول
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 یمقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س  ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز  یهاشاخص(.  1392)  یدعباسس  یان،موسو .3
 یت.. قم: انتشارات زمزم هدابرنامه پنجم توسعه و تحقق آن  یندر تدو  العالی()مدظله

 . جوان یشه. تهران: کانون اندیرانبدون ربا در ا یتجربه بانکدار(. 1395) ینحس یسمی، و م یدعباس،س یان،موسو .4
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 471کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مرکزی اسالمی بانکداری  

 : یسیام درس به انگلن

Islamic Central Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد.  آشنا یاسالم ی و بانک ینظام پول یکدر چهارچوب  یمرکز یبانکدار یاتیو عمل ییاجرا  هایفرایندها و نقش یهبا کل .1

 شرح درس: 

بانکدار  یمرکز  یبانکدار  ی و مبان  یممفاه  یینپس از تب   یاربس  یتاز اهم  ی اسالم  یمرکز  یبانکدار  یاتیو عمل  یابعاد نظر  یبررس  ی،اسالم  یدر 
تب  یادیز به  که در درس حاضر  است  ا  یینبرخوردار  با گذارندن  خواهد شد.  پرداخته  دا  ینآنها  بانکدار  یرهدرس،  به   یاندانشجو  یاسالم  یدانش 

. الزم به ذکر  یدخواهد رس  ی، نظام بانک  یدجد  لئبه مسا  ییپاسخگو  یو تالش برا  یقاتیو تحق  یپژوهش  یهاهجهت ورود به حوز  یقبول  قابلسطح  
  ی بانکدار  یهابا شاخص  یقتطب  یدر فضا  یستبایدرس م  ینمورد اشاره در ا  یسازوکارها و ساختارها  ها،فرایند ها، قراردادها،  مدل   یهاست که کل

 .یردقرار گ یابیو ارز ی مورد بحث و بررس ی،و چهارچوب اقتصاد مقاومت یاسالم

 سرفصل درس: 

 کشورها  یردر سا  یپول گذارییاست جهت س یاسالم یتجربه استفاده از ابزارها شناسییب آس .1
 یپول گذارییاست جهت س یاسالم یدر استفاده از ابزارها یرانتجربه ا شناسیآسیب  .2
 یگزین جا  یاسالم یابزارها یمتعارف و طراح یمرکز یبازار باز در بانکدار عملیات .3
 یگزین جا یاسالم هاییوه ش یمتعارف و طراح یدر بانکدار یها نزد بانک مرکزمازاد بانک یرذخا  گذاریسپرده  .4
 یگزین جا یاسالم هاییوه ش یمتعارف و طراح یدر بانکدار یبانک مرکز یاعتبار هاییچه و در یلتنز پنجره .5
 یاسالم یگزینجا یابزارها ی متعارف و طراح یمرکز یدر بانکدار یبانک ینب بازار .6
 یاسناد خزانه اسالم یاتیعمل یها مدل یمتعارف و طراح یمرکز یو کاربرد اسناد خزانه در بانکدار ماهیت .7
 یاسالم زینیگجا هاییوه ش  یمتعارف و طراح یمرکز یدر بانکدار یو کاربرد اوراق بهادار ارز ماهیت .8
 یاسالم یگزینجا هاییوهش یمتعارف و طراح یمرکز یو سوآپ( در بانکدار یآت یار،)اخت یمشتقه ارز یو کاربرد ابزارها ماهیت .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنبع اصل
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م  یدعباس،س  یان،وسوم .1 بانکدار2)  یاسالم  یبانکدار(.  1396)  ینحس  یسمی،و  ارز  یپول  گذارییاستو س  یاسالم  یمرکز  ی(:  تهران:  یو   .
 . ی و بانک یپژوهشکده پول

 : یمنابع فرع 

م  یدعباس،س  موسویان، .1 مبان1)  یاسالم  یبانکدار(.  1395)  ینحس  یسمی،و  عمل  -ینظر  ی(:  پژوهشکده پنجم(  یراست)و   یتجارب  تهران:   .
 . ی و بانک یپول

 . السالمیهعل. تهران: دانشگاه امام صادقیهبازار پول و سرما یفقه  یمبان (. 1391حسن ) قراملکی،یو بهار یدعباس،س موسویان، .2
  ی مقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س   ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز   یهاشاخص(.  1392)  یدعباسس  موسویان، .3

 یت.. قم: انتشارات زمزم هدابرنامه پنجم توسعه و تحقق آن  یندر تدو  العالی()مدظله

 ی. و بانک یپژوهشکده پول. تهران: یران ا یو مال  یصکوک در نظام پول. (1391) الهفتح  ی،تار .4
 جوان.  یشه. تهران: کانون اندیرانبدون ربا در ا یتجربه بانکدار(. 1395) ینحس یسمی، و م یدعباس،س یان،موسو .5

 .یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اندسازمان انتشارات : تهران  .یاسالم یهبازار سرما .(1391) عباسسید یان،موسو .6

7. D'Agoot, M. A. A. (2008). Islamic Theocracy and the Art of Central Banking: Analyses of 

the Central Bank of Sudan's Regulatory Processes, Monetary Policy Options and Prospects 

for Dual System (Unpublished doctoral dissertation). School of Oriental and African Studies, 

University of London, London. 
8. Hossain, A. A. (2015). Central Banking and Monetary Policy in Muslim-Majority 

Countries. Edward Elgar Publishing. 

9. Chandavarkar, A. (1996). Central Banking in Developing Countries. Palgrave Macmillan. 

 

  



757 

 472کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اسالمی بانکداری  گذاری در نظارت و قانون

 : یسیام درس به انگلن

Supervision and Regulation in Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد.بدون ربا آشنا  یدر بانکدار یو حقوق بانک  یگذاربا ابعاد مختلف حوزه مقررات .1
 ی آشنا شده باشد. اسالم یدر بانکدار یدر حوزه نظارت شرع  یرانو ا یاسالم یکشورها یاتبها و تجر مدل انواعبا  .2
 آشنا شده باشد.  یرانا یو بانک یدر نظام پول یمطلوب نظارت شرع  الگویبا  .3

 آشنا شده باشد. یرانا یبدون ربا یمرتبط با حوزه بازار پول و نظام بانکدار ینقوان مجموعهبا  .4

 شرح درس: 

 ینا  یسشود. با تدری پرداخته م  ی و نظارت شرع  یدر بازار پول اسالم  یگذارمقررات  ی،در بازار پول اسالم  یدرس به سه حوزه حقوق بانک  یندر ا
 یرد.پذیانجام م  یاسالم یبازار پول و نظام بانکدار  یو نظارت  یابعاد حقوق ینتربر مهم یسه حوزه، مرور کامل

 سرفصل درس: 

 یدر بازار پول اسالم یگذارمقررات .1
o ،ی بانک یگذارمفهوم و اهداف مقررات مبانی 
o ی بانک یگذارحاکم بر مقررات اصول 
o یرانا یدر نظام بانکدار یگذارمقررات یماهو یهاضابطه 

 ی زار پول اسالمدر با ی بانک حقوق .2
o ی حقوق بانک کلیات 
o هابانک یحقوق یاتو ح مرگ 
o ،یپول گذارییاستو س ی نظارت، بازرس اداره 
o یبانک قراردادهای 
o یبانک یهاو پرداخت  دریافت 
o ی بانک  ینو تضم  یمال تأمین 
o یدر بانکدار یتو مسئول تعهدات 
o ی و فصل اختالفات بانک حل 
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 ی در بازار پول اسالم ی شرع نظارت .3
o ی اسالم یسسات مالؤم یهایتفعال بر ی و ضرورت نظارت شرع یاسالم یبانکدار یهاویژگی 
o مختلف  یدر کشورها ی اسالم یسسات مال ؤها و مبر بانک  ینظارت شرع تجربه 
o ی نظارت شرع یالگوها  یهامقایسه 
o یران ا ینظام بانک یبرا  یمطلوب نظارت شرع الگوی 
o  یران ا ی در نظام بانک یشدن مدل نظارت شرع ییو الزامات اجرا یازهانپیش 

 یران ا یاسالم یمرتبط با نظام بانکدار یعموم  ینمجموعه قوان تحلیل .4
o ی اساس قانون 
o تجارت  قانون 
o یاتیمال قوانین 
o ی مدن قانون 
o ی قانون اساس 44اصل  یاجرا قانون 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
   

 : یمنابع اصل

 . تهران: اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران. 1 -حقوق بانکی(. 1385بانک ملی ایران ) .1

 . تهران: اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران. 2 -حقوق بانکی(. 1385بانک ملی ایران ) .2

 منتشر شده است(. 1393. )کتاب اصلی در سال سمت تهران: با اضافات(. دوم یراست)و  یحقوق بانک . (1395)ی السان، مصطف  .3

 . تهران: خرسندی.گذاری بانکیمقررات(. 1395سادات )اکبر، و میرترابی، هدیهگرجی ازندریانی، علی .4

  ی نظام بانک  یبرا  ینظارت   یگو: ارائه الی اسالم  یها و مؤسسات مال بر بانک  ی نظارت شرع(.  1393)  ینحس  یسمی،و م  یدعباسس  یان،موسو .5
 . ی و بانک ی. تهران: پژوهشکده پولخبرگان یدگاهکشور بر اساس د

م  یدعباسس  یان،موسو .6 بانکدار2)  یاسالم  یبانکدار(.  1396)  ینحس  یسمی،و  ارز  یپول  گذارییاستو س  یاسالم  یمرکز  ی(:  تهران:  یو   .
 . ی و بانک یپژوهشکده پول

پنجم(. تهران: پژوهشکده   یراست)و   ی تجارب عمل  -ینظر  ی(: مبان1)  ی اسالم  یبانکدار(.  1395)  ینحس  یسمی،و م  یدعباس،س  یان،موسو .7
 . ی و بانک یپول

 : یمنابع فرع 

 جوان.  یشه. تهران: کانون اندیرانبدون ربا در ا یتجربه بانکدار(. 1395) ینحس یسمی، و م یدعباس،س یان،موسو .1

محمدتق  .2 موسو  ی،نظرپور،  نظر  یبانکدار.  ( 1393)  عباسیدس  یان،و  از  ربا:  تجربه  یهبدون  تهران:    . تا  مفید.  دانشگاه  تحققم:    یقات مرکز 
 . مصلحت نظام یصمجمع تشخ  یکاستراتژ 

 یمقام معظم رهبر  یاز سو  یابالغ  یکل  هاییاست س  ی: مطالعه موردیاسالم  یبانکدار  یابیارز  یهاشاخص(.  1392)  یدعباسس  موسویان، .3
 یت.. قم: انتشارات زمزم هدابرنامه پنجم توسعه و تحقق آن  یندر تدو  العالی()مدظله
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 473کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های مالی و بانکداری مقاومتیبحران

 : یسیام درس به انگلن

Financial Crises and Resistive Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شده باشد.آشنا  یو بانک  یمال یهامشترک بحران یهافرایندانواع و  یف،با تعر .1

 آشنا شده باشد.یران مختلف و ا یضد کشورهای  و بانک  یپول  ی،مال یهایمتحر یسازی خنث یانواع و راهکارها یخچه، تاربا  .2
 شده باشد. آشنا  یراندر ا یمال  یهابا انواع و علل وقوع بحران .3
 ی آشنا شده باشد.مقاومت یهمان بانکدار یا یرانبازار پول ا ی دراقتصاد مقاومت یهاداللتبا  .4

 شرح درس: 

مختلف    یبر کشورها  یاسیس  بعضاًو    یاجتماع  ی،اقتصاد ها و خسارات فراوان  ینه هز   یلموجبات تحم  یبانک  یهابحران  یژهو ه  و ب  یمال  یهابحران
جهان اقتصاد  م  یو  فراهم  دی را  از طرف  ا  یگرآورند.  نظر  معموالًها  بحران  ینوقوع  با ظهور  شکست    یاقتصاد  -یمال  یدجد  یاتهمراه  کنار  در 

اساس  یبازنگر  یاو    یشینپ  یاتنظر اصالح  م  یو  آنها  پیدر  اما  ا  یمال  یهابحران  یرامونباشد.  عامل  یران،در  وجود  علت  نام    یمصنوع  یبه  به 
بانک  یپول  یهایمتحر ا  یو  عوامل  همه  بر  بحران یجادعالوه  کشورها  یمال  یهاکننده  دن  یدر  مدلفرایند   یبررس  یا،مختلف  و  وقوع    یهاها 

 یاو مقاوم    یشرو پ  یو مال  ینظام پول  یک  یجادعلت ا  ینباشد. به همیبرخوردار م  یشتریب  یتمنحصر به فرد و اهم   یهایژگیاز و   ی،مال  یهابحران
 ی واحد درس  ینبرخوردار است. در ا  یادن  یکشورها  یرنسبت به سا  یتریچیده از ابعاد گسترده و پ  یران،در ا  یمقاومت  یبانکدار  یجادا  یگربه عبارت د

بررس به  نظر  یابتدا  تجرب   یابعاد  دن   یمال  یهابحران  یو  مختلف  نقاط  در  شده  تار  ایواقع  سپس  اعمال    یخچه،پرداخته،  مختلف  ابعاد  و  انواع 
شده و در    یان ب  یران ا  یمال   یهابحران  یو تجرب   ی . در ادامه انواع و ابعاد نظریردگیقرار م   یمختلف مورد بررس  یضد کشورها  یمال  یهایمتحر
 . گرددی( انجام میمقاومت یهمان بانکدار یا) یرانا ی و پول  ینظام مال  یرامونپ یاقتصاد مقاومت یهان داللتییتب یت،نها

اینکه بطور معمول،   به  توجه  با  است  ذکر  به  و ساختارهای عملیاتی   یهابحرانالزم  در نظریات علمی  اساسی  تغییرات  یا  نقطه شکست  مالی، 
انتظار  باشندیمپیشین   لذا  کلیه  رودیم،  دارای  درس،  این  گذاراندن  از  پس  دانشجویان  و    یهای توانمند ،  علمی  پردازی  نظریه  جهت  مقدماتی 

عملیاتی جدید در حوزه پولی و بانکی کشور، شده باشند. لذا مقتضی برای رسیدن به هدف، تا قبل از این    یساختارهامعماری و طراحی نظام و  
پس گذاراندن این درس،   ستیبایمحوزه شبکه بانکی و بانک مرکزی متعارف و اسالمی را فراگرفته باشند. در همین راستا  یهادانش درس، کلیه 

کنونی بانکداری بدون    یهابخشمالی و بانکی در نظامات و    یهابحراندانشجویان به این باور رسیده باشند که چگونه این امکان وجود دارد تا  
شود. لذا باور لزوم حرکت به سمت  مبتنی بر صرف تطبیق و تصحیح بانکداری متعارف با ضوابط فقهی اسالم( نیز واقع  )  ایدنربا در نقاط مختلف  

و مهندسی نظام مالی ناب اسالمی بر اساس کلیه اصول و مبانی بینشی، اعتقادی، اخالقی، سیاسی و فقهی اسالم، در دانشجویان ایجاد   سیتأس
 شود.



760 

 سرفصل درس: 

 ی بحران مال .5
o ی بحران مال یستیو چ تعریف 
o ی مال یهابحران یرامونپ  یکتئور  یهاتبیین 

o یون پول ینظر ارچوبچ 
o اقتصاد اطالعات ینظر ارچوبچ 
o یک تئور یهاچارچوب  سایر 

 یا در نقاط مختلف دن ی مال یهااز بحران ییهانمونه .6
o ها بحران: مادر همه  1933-1930بزرگ  رکود 
o 2006 -1934از دوره  یکاآمر ی مال یهابحران 
o 2007 -2009 یجهان یمال بحران 

o   بدهی و کشورهای اروپایی بحران(Sovereign Debt Crisis & EU Countries) 
o 1998 -1997 یکره جنوب یمال بحران 
o 1990 ژاپن  یمال بحران 
o 2002 -2001 ینآرژانت یمال بحران 
o در حال توسعه( نوظهور یهاو اقتصاد یافتهتوسعه  یدر کشورها ی: تشابهات بحران مال یسلندا 2008 یمال بحران( 
o یهروس یمال بحران 
o یکمکز یمال بحران 
o 1997 یجنوب شرق یایآس یکشورها یمال بحران 
o 2010 یونان یمال بحران 

 ؛ تعریف، سازوکار و سوابق تاریخی مالی یهابحرانانواع  .7

o بحران اقتصادی 

o  بحران بانکی 

o  بحران پولی و نقدینگی 

o  بحران ارزی 

o  بحران بدهی 

o  و...(  دوقلو یها)بحران ی قیتلفبحران 

o  مالی  یهابحرانتبیین تمایزات انواع 

 ی مال  یهاو بحران حاکمیت .8
o ی جهان  یاز وقوع بحران مال  یشپ یو مال یقیحق یهابازار یمتیاز وقوع حباب ق یریدر جلوگ یتعملکرد حاکم تحلیل 
o ی مال یهاو کنترل هراس  یبانک مرکز یلیتنز  سیاست 
o  ی مال یهاو بحران یپول یاستس یهااستراتژی 
o ی جهان یمال یهابحران یندر ح یمرکز یهابانک یمال یهاکمک کارو ساز 
o ی جهان یپس از بحران مال  ی مال یحوزه بازارها یو کنترل  ینظارت ینقوان تحوالت 

o  ی جهان  یو بحران مال  یادر نقاط مختلف دنسازوکارهای حاکمیتی مدیریت ورشکستگی بانکها 

o سنتی ورشکستگی بانکها و علل عدم موفقیت آنها  سازوکارهای 

o  ریگزسازوکار (Resolution System) 

o ابزارهای سازوکار گزیر 

o و تعهد یدخر 
o ادغام و تملک 
o ی بانک انتقال سیتأس 
o  انحالل بانک و پرداخت سپرده 
o ضمانت شده های 
o یتکمک به بانک در حال فعال 
o از درون  ینجات مال 
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 ی مال یهابحران یسازمدل .9
o یامختلف دن  یدر اقتصاد کشورها یبحران مال  یهایاییمراحل و پو تبیین 

 یادر سراسر دن ی و بانک یپول یهانظام یبرا  یمال یهابحران یهادرس ترینمهم .10
o یمال قوانین 
o ی مال  نظارت 
o  یپول یهاسیاست 
o  ی ارز یهاسیاست 
o در سطح کالن و خرد  یهسرما یهاحساب  مدیریت 
o  رویشپ یو جهان  یامنطقه  یمال یهاساختار بحران ینیبپیش 

o  ... 
 ...(   ها و یم اثر تحر یسازیخنث یهایاستانواع، س یخچه،)تار یادر نقاط مختلف دن یو ارز ی پول ی،مال یهاتحریم .11
 ...(   ها و یماثر تحر یسازیخنث  یهایاستانواع، س یخچه، )تار یرانضد ا یو ارز ی پول ی،مال یهاتحریم .12
 یران در ا یمال بحران .13

o و انواع بحران مالی در ایران  تعریف 

o ی و بحران بانک  ی بحران پول ینگی،نقد  بحران 

o هاو بحران تراز پرداخت  یارز بحران 

o دوقلو یهابحران 
o یراندر ا و راهکارهای اجتناب یا مهار آنها علل وقوع  ، یمال  یهابحران یخچه تار بررسی 

 ی تجرب یهاو پشتوانه ینظر یهایین ها، تباصول، شاخص یف،تعر ی؛مقاومت اقتصاد .14
 یمال یبا بازارها یمقام معظم رهبر یابالغ یهایاست مرتبط س یبندها ی و بررس تحلیل .15
 کشور  یبدون ربا ینظام بانکدار یرامونپ  یاسالم یو بانکدار یاقتصاد مقاومت یها: داللتیاسالم ی مقاومت بانکداری .16

o ی مقاومت یبانکدار یبر مبنا یمنابع و خدمات بانک  یصتخص یز،تجه یهابخش یاصالح پیشنهادات 
o ی مقاومت یبانکدار یبر مبنا یو بانک   یپول یگذارو قانون گذارییاستنظارت، س یهابخش یاصالح پیشنهادات 
o ی اسالم یمقاومت یمال یسازنظام 

o یص و تخص  یز)تجه  یبانک  یاتعمل  یهابخش  یبرا  ییهاداللت  ی؛اسالم  ی مقاومت  ینظام مال  یو سلب  یجابیا  اصول  
 ( یو بانک یپول یگذارو قانون گذارییاست)نظارت، س یو بانک ی( و کنترل پولیمنابع و خدمات بانک 

o بانکدار  حرکت نظام  پول  یاز  نظام  سمت  به  ربا  و    یز)تجه  ی بانک  یاتعمل  یهابخش  یاسالم  یمقاومت  یبدون 
بانک  یصتخص خدمات  و  کنیمنابع  و  پول(  بانک  یترل  س  یو  قانون  گذارییاست)نظارت،  بانک  یپول  یگذارو  (؛  یو 

 ی بازطراح و مقدمات، الزامات 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل
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 . یلوفرانن تهران: .(یراندر جهان و ا یمتحر یخچهو تار ی نظر ی)مبان  یمبر اقتصاد تحر یامقدمه.  (1393)و دیگران   ،یمهد  طغیانی، .7
در    یمو پسا تحر  یمدر جهان، اقتصاد تحر  یاقتصاد   هاییمتحر  یبررس  ،یماقتصاد تحر  (. 1394)  افسانه  یسته،شا  و   ی،عل   ،سماورچی   مروی .8

 . آرون . تهران: ترین رژیم حقوقی تحریم در جهان ، تحریم ایران: جامع یرانا
صادق  ییدانشجو  یجبس  یقاتتحق  مرکز .9 امام  تحر.  (1394)  السالمعلیهدانشگاه  اقتصاد  در  گفتار  انتشارات    .یمهشت   ییانشجود  یجبستهران: 

 .السالملیهعدانشگاه امام صادق

 : یمقاومت اقتصاددر زمینه 

 یرایش)و   ی: تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالباقتصاد مقاومت یگفتارهادرس. (1395) عادل پیغامی، .10
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو یجانتشارات بس. تهران: دوم(

متعارف؛   یاتدر ادب  یاقتصاد  یسازمقاوم  :ی در اقتصاد مقاومت  ییجستارها.  ( 1394)  یاسر  یمانی،سلمصطفی، و  نسب،  یعیعادل، سم  پیغامی، .11
 . السالملیهعدانشگاه امام صادق تهران: .پذیری(آوری و آسیب)جلد اول: تاب  یو نظر یعلم یمباد

متعارف؛   یاتدر ادب  یاقتصاد  یسازمقاوم  ی:در اقتصاد مقاومت  ییجستارها.  ( 1395)یاسر    یمانی،سلمصطفی، و  نسب،  یعیعادل، سم  پیغامی، .12
 . السالملیهعدانشگاه امام صادق تهران: .ی )جلد دوم: شکنندگی و ضدشکنندگی، همبستگی، پایداری و استحکام اقتصادی(و نظر یعلم یمباد

 یمبتن  یاقتصاد  یسازمقاوم  ی مدل مفهوم  ی: در اقتصاد مقاومت  ییجستارها.  (1395)یاسر    یمانی،سلمصطفی، و  نسب،  یعیعادل، سم  پیغامی، .13
 .السالملیهعدانشگاه امام صادق  تهران:  . (یالعال)مدظله یمقام معظم رهبر یشهبا اند یقمتعارف در تطب یاتبر ادب

 . ی دفاع ملعالی دانشگاه تهران: انتشارات  .اجرا یهاینهها، نقشه راه و زم: ضرورتیمقاومتاقتصاد  .(1395) مراداله  سیف، .14
سیاست.  (1395)  اهلل  حجت   عبدالملکی، .15 مبانی،  بر  درآمدی  مقاومتی؛  عمل اقتصاد  برنامة  و  ا  ها  تهران:  دوم(.  بس)ویرایش   یجنتشارات 

 .السالملیهعدانشگاه امام صادق ییدانشجو
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 474کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »بازار پول و بانکداری اسالمی« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های پرداخت و بانکداری الکترونیک نظام

 : یسیام درس به انگلن

Payment System and Electronic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

  ی و تجربه بانکدار  یادر دن یمجاز یو بانکدار یکالکترون یبانکدار ییاجرا هایفرایندساختارها و  یریتی، و مد ی اهداف، ابعاد حقوق یم،با مفاه .1
 شده باشد. آشنا یراندر ا یکالکترون

 شرح درس: 

 یدر کشورها  یبانک  یهانظام  یانمشتر  یشو افزا  یادر نقاط مختلف دن  یگذاریهسرما  یهاها و پروژهطرح  ی مال  ینمأها در تگسترش نقش بانک
. لذا  یدگردیمحقق نم  یو مجاز  یکالکترون  یبدون توسعه بانکدار  یزمهم ن  یناست که ا  ی خدمات بانک  یتو کم  یفیتمختلف، مرهوم گسترش ک

ا ابعاد حقوق  یم،درس مفاه  یندر  و تجربه    یادر دن  یمجاز  یو بانکدار  یکالکترون  یبانکدار  ییاجرا  هایفرایندساختارها و    یریتی،و مد  یاهداف، 
 .گرددیم یینتب یراندر ا یکالکترون یبانکدار

 سرفصل درس: 

 منتخب یمتعارف در کشورها ینظامات پرداخت در بانکدار .1
 یالمللینمتعارف در سطح ب یپرداخت در بانکدار نظامات .2
 منتخب یاسالم یدر کشورها یاسالم یپرداخت در نظام بانکدار نظامات .3
 یران ا یبدون ربا یپرداخت در نظام بانکدار نظامات .4
 یاطالعات در صنعت بانکدار یفناور کاربرد .5
 یکالکترون یبانکدار مفاهیم .6

o یک الکترون یبانکدار تعریف 
o یکالکترون یبانکدار انواع 
o یکالکترون یبانکدار یبو معا مزایا 
o  یک الکترون یبانکدار یهازیرساخت 
o ی جهان  یو بانکدار یکالکترون بانکداری 

 یک الکترون یبانکدار یهاحل راه .7
o ی و مدل مفهوم یفمتمرکز؛ تعر بانکداری 
o یک الکترون یبانکدار یهاحل راه 
o بر تلفن ثابت  یمبتن بانکداری 
o بر تلفن همراه یمبتن بانکداری 
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o ینترنت بر ا یمبتن بانکداری 
o بر دستگاه خودپرداز  یمبتن بانکداری 
o فروش یهایانهبر پا یمبتن بانکداری 
o یکی الکترون یهابر شعبه یمبتن بانکداری 
o یتعامل یهایزیون بر تلو یمبتن بانکداری 
o یوسک بر ک یمبتن بانکداری 

 یک الکترون یبانکدار یهالاکان .8
 هوشمند  یهاکارت .9

 یک پرداخت الکترون یهاحل راه .10
o یکیپرداخت الکترون یاهروش یهاویژگی 
o یک پرداخت الکترون یهامدل 
o یک پرداخت الکترون یهاروش 
o یکی الکترون چک 

 یراندر ا یکالکترون بانکداری .11
 یکو تجارت الکترون یکالکترون بانکداری .12
 یک الکترون یدر بانکدار امنیت .13
 یک الکترون یو بانکدار یاختصاص بانکداری .14
 یک الکترون یبانکدار یهاچالش .15
 ی در جامعه جهان یکالکترون بانکداری .16
 ی مجاز بانکداری .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

محمدتقیتقو .1 سو    ی،فرد،  بانکیالکترون  یبانکدار.  (1394)  محمد یدبرزده،  نظام  در  اطالعات  فناوری  انقالب  عالؤمتهران:    . یک:  ی  سسه 
 ایران. یآموزش بانکدار

 منتشر شده است(. 1385. )کتاب اصلی در سال سمتتهران:   . یکیالکترون یبانکدار. (1396)ینا مهرنوش، مو  ین،نژاد، حسعباسی .2
 . یرازیش ادیسپهبد ص یدشه یو پژوهش یمرکز آموزشتهران:  .یبریدر عرصه منازعات سا یکیالکترون یبانکدار. (1396) یما ن مجد، .3

 .یننو یبهکت: شیراز. یکالکترون یبانکدار(. 1395) یدجمش وند،و حسنبهزاد،  ی،بادآمرادیانفرزاد، زارع ی،آبادخرم  رستمی .4

5. Asifulla. A. (2016). Introduction To Electronic Banking. Educreation Publishing. 

6. Reed, C., Walden, I., & Edgar, L. (Eds). (2014). Cross-border Electronic Banking: 

Challenges and Opportunities (2nd ed.). Routledge. 

7. SCN Education B.V. (Eds). (2001). Electronic Banking: The Ultimate Guide to Business 

and Technology of Online Banking. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH. 

 :یمنبع فرع 

 . شاپرک سرختهران:  .یتامن یکرددر بستر ابر با رو  یکیالکترون یبانکدار. (1396) اکبر یرزایی،م .1
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 475کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 اسالمی«بسته »بازار پول و بانکداری  ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت کارشناسی

 : نام درس به فارسی

 بازار پول و بانکداری اسالمی سمینار مسائل نوین 

 ام درس به انگلیسی:  ن

Seminar on New Issues of Money Market and 

Islamic Banking 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: زنیاپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 :عملی

 ندارد 
 عملی

 کارگاه
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 کرده باشد. دایمتعارف، شناخت پ پول و ارز و بانکداریمختلف دانش  یهاحوزه یو کاربرد ینظر یهاینسبت به نوآور .1
 کرده باشد.  دایشناخت پ ، یاسالم پول و ارز و بانکداریمختلف دانش  یهاحوزه یو کاربرد ینظر یهایبه نوآور نسبت .2
 متعارف را درک کرده باشد. پول و ارز و بانکداریمختلف دانش  یهاحوزه  دیجد یهاو چالش مسائل .3
 را درک کرده باشد. یاسالم پول و ارز و بانکداریمختلف دانش  یهاحوزه  دیجد یهاو چالش مسائل .4

 شرح درس: 

هر روزه شاهد وقوع نوآوری های گسترده و متنوعی در حوزه بازار پول و بانکداری متعارف و اسالمی هستیم. در این درس سعی می شود که 
 خود در حوزه مذکور، آشنا گردند.دانشجویان با انواع نوآوری زمانه 

 سرفصل درس: 

 تمامی سرفصل های ذیل در دو حوزه بانکداری متعارف و بانکداری اسالمی مورد بحث قرار می گیرند: 

 ابزارها مالی بازار پول ید نهادها و در مسائل جد ینارسم .1

 نحوه محاسبه نرخ بهره یددر مسائل جد سمینار .2

 مدیریت بانکداری)مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و بدهی، کفایت سرمایه و...(  یددر مسائل جد سمینار .3

 ید حقوق بانکی)حاکمیت شرکتی، حاکمیت ریسک، مقررات بانکی، قراردادهای بانکی متعارف و اسالمی و ...( در مسائل جد سمینار .4

 ساختار نظام بانکی و رقابت بین بانکها  یددر مسائل جد سمینار .5

 سیاستگذاری پولی )ابزارها و راهبردها(  یددر مسائل جد سمینار .6

 بازار ارز و نظام پولی و مالی بین الملل یددر مسائل جد سمینار .7

آخرین نوآوری های مبتنی بر رویکرد تطبیقی و رویکرد تاسیسی در حوزه بانکداری اسالمی)نوآوری های در فقه اقتصادی و  در    سمینار .8
 در حوزه معماری نظام اقتصاد اسالمی، نظام پولی و مالی اسالمی داخلی و بین المللی و ...( بانکداری، نوآوری ها 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 به تشخیص استاد ✓ ✓ 
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 « مدیریت بیمه » هبست ( 20

اصل ه مفاه  یاندانشجو   ییآشنا  «یمهب   یریتمد»بسته    یدف  اساس  یاصل   یمبا  ر  یمهب  یو  ب   یسکو  ب  ،یمهانواع  عمل   یمهصنعت    یات و 
ا  ینهمچن است.    یگر یمهب فقه  ین در  ابعاد  حقوق  یبسته  دانشجو  یمه ب  یو  و  بوده  ب  یانمدنظر  ن  یمه با  تکافل  و  اسالم  منظر  آشنا    یزاز 
  ی برا   یمطلوب  یهاینهبتوانند گز   ،یو علم  ییاجرا   یهایتفعال  یبرا   ی عالوه بر توانمند  یاندوره دانشجو  پایانرود در  یانتظار م  .شوندیم

ارتقاء عملکرد آن    در کشور و  یمهو توسعه صنعت ب   یشرفتپ  یآن باشند و برا   یریتو مد  یمهو پژوهش در ب  یقو تحق  دکتری  یهادوره
 . باشند یدمف 

 

کد 

 رسد
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 مه یب یمبان 478

 - 32 2 اشخاص یهامهیب 479

 - 32 2 اموال  یهامهیب 480

 - 32 2 ییاتکا مهیب 481

 - 32 2 ت یمسئول مهیب 482

 - 32 2 مهیب یسازمدل 483

 - 32 2 تکافل  484

 - 32 2 یی اتکا تکافل 485

 - 32 2 یامهیب یمال یابزارها 486

 - 32 2 مهیدر ب یگذارو قانون نظارت 487

 - 32 2 در اسالم  مهیب 488

 - 32 2 مهیب نیمسائل نو ناریسم 489

 - 32 1 مهیب تیریدر مد مطالعه 490

 - 32 1 مه یب تیریدر مد پژوهش 491

  448 26 جمع 
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 478کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مدیریت بیمه» هبست ارف اسالمی و مدیریت پیوسته مع ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی بیمه 

 : یسیام درس به انگلن

fundamental of insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 درس:اهداف 

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شود. مهیو ضرورت ب تیاهم خچه، یتار ف،یبا تعار .1

 را بشناسد. مهیب یو عوامل فن یاصول اساس حقوق، .2

 را درک کند. مهیدر ب اتیاضیت و راحتماال کاربرد .3

 را بشناسد. مهیب رشیصدور و پذ فرایند .4

 کند. لیرا شناخته و تحل مهیب یاقتصاد گاهیجا .5

 را بشناسد.  هامهیب انواع .6

 و سازمان آن آشنا شود. التیو تشک مهیصنعت ب با .7

 شرح درس: 

خاص  تیریمد  یبرا  یسازوکار  مهیب ر  یگونه  و   هاستسک یاز  صنعت  امروزه  شرکت  یبزرگ   وکارکسب  و  قالب  در  که  و   یامهیب  یهااست 
همچون اقتصاد،  گرید  یعلم  یهامدون است که با استفاده از رشته   یو در واقع چارچوب  ستین  یعلم خاص  مهیب  .شودیم  ییانها اجرا  یهات یفعال
مربوط به   یهاش یو گرا  سکیامروزه ر  دارد.  نانیاطم  جادیو ا  سکیر تیریمد  یبرا  ییدر ارائه راهکارها  یو آمار و حقوق سع  اتیاضیر  ت،یریمد

و    یاسیمسائل س  یو حت  ی و عمران  یصنعت  یهابهداشت و درمان، پروژه  ،یمنیا  مه، یتجارت، ب  ،یگذارهیاز امور مانند سرما  یعیآن در گستره وس
منسجم و استفاده بهتر از منابع   یزیرتر، برنامههانهآگا یریگمی، به تصمکسیت ریریکرده است. درواقع مد دایخود را پ گاهیجا ی و نظام یاجتماع

اطالعات و ارتباطات،    یشرفته، توسعه فناورینو و پ  یهای نولوژک، شدت رقابت، رواج تیطیمح   یدگیچ یه پکاست    ین درحالیاشود.  یمنجر م
عرضه  ینو  یهاوه یش زکن  مسائل  خدمات،  و  مح یاالها  عمده  یطیست  عوامل  از  موک  ستا  یاو...  شه  سازمانجب  است  بنگاهده  و    یهاها 

 ف،یتعار  درس دانشجو با  نیدر ا  نشده مواجه شوند.   ینیش بی پ  یاد و حتیار متعدد و خطرات زیبس   یهاک سیات خود با ریدر دوران ح   ی اقتصاد
و نقش و    مهیب  یاقتصاد  گاهیدرس جا  نیدر ا نی. همچنشودیمآشنا    مهیو انواع ب  رشیصدور و پذ  یهافرایندحقوق، اصول و    م،یمفاه  خچه،یتار

و تشک  لیلتح   یآن در اقتصاد مل  تیاهم درس به آن    نیا  یهااست که در سرفصل  یگریموضوع د  مهیو صنعت ب  التیخواهد شد. سازمان 
 .شودیپرداخته م

 سرفصل درس: 

 مهیو ضرورت ب  خچهیتار ،تحول ش،یدایمفهوم، پ .1

و قرارداد، انواع عقود، ت  فیتعر)  مهیبحقوق    .2 ب  فیعرعقد  و کان لم    مهیب  گاهیجا  مه،یحقوق  و شرع، مفهوم نسخ، انفساخ، ابطال  در عقود 
 ( نامه و... مهیشروط و تعهدات ب ریو سا مهیعقد ب نیطرف نامه، مهیب یو اختصاص  یعموم طی، شرامهیدر ب کنی

علت  نیرکتینزد ایاصل اقرب  ،ینیجانشاصل  ،یامهیاصل نفع ب اصل مشارکت، اصل جبران غرامت، ت،یاصل حسن ن) مهیب یاساس اصول .3
 و ...(  ییخسارت، اصل اتکا
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مفهوم احتمال  مه،یو خطر در ب سکیتفاوت ر مه،یآن در ب اتیو خصوص طیخطر و شرا مه،یو انواع آن در ب سکیمفهوم ر) مهیب یفن عوامل .4
 و ...(  ییاتکا مهیمشترک، ب مهیب مه،یدر ب یو کاستن زیفرانش مه، یو کاربرد آن در ب یقاعده نسب مه،یو تعاون در ب

ب  فی)تعر  مهیدر ب  احتماالت .5 ، جدول قانون  مهیقانون اعداد بزرگ و کاربرد آن در ب  و مطلق،  ی نسب  یپراکندگ  مه،یو کاربرد احتماالت در 
 و ....(  سکیر می(، تقسینظر هیاساس و پا) یگذارو برآورد خسارت، نرخ ینیبشیپ مه،یاعداد بزرگ در ب

قبول تعهدات،    زانیآمار و اطالعات، م  یجمع آور  سک،یر  یو کارشناس  ییشناسا  سک،یو ر  یفن  یابیارز  مه، یب  دیتول)  مهیب  رشیو پذ  صدور .6
 (هاهیصدور و الحاق ،ینرخ گذار سک،یر رشیعدم پذ ای رشیپذ

 و ...(  سکیواکنش به ر ، یابیارز ،ییشناسا ،یزیبرنامه ر ف، یتعر) سکیر تیریمد .7

کاربرد   ،یامهیب  یهاو اندوخته  ریمنابع، ذخا  یگذارهیبا اقتصاد خرد و کالن، سرما  مه یرابطه ب  مه،یب  یاقتصادنقش  تصاد )قادر    مهیب  گاهیجا .8
 (یاقتصاد  یزیردر برنامه سکیر تیریمد

 (تیو مسئول اموال اشخاص، یهامهیب ،یاجتماع و یبازرگان  یهامهیب) مهیب انواع .9

 و ...(   یبدن یهاصندوق خسارت ران،یدر ا مهیب التی تشک ،یامهیب یهاشرکت ،یالمللنیب مهیب) مهیب التیو تشک سازمان .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 ی.مرکز  مهیانتشارات ب تهران: چاپ هفتم. .مهیب اتکلی(. 1382) تیآ ی،میکر .1

 تهران: پژوهشکده بیمه. .)دوجلد( یامهیب یهااصول و مقررات رشته(. 1396) مهیب پژوهشکده .2

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب تهران:  .مهیب ینظر  یاصول و مبان(. 1391ی )ریو فاطمه نص ریغدی، شمیکل یمهدو  .3

 : یمنابع فرع 

1. George E. Rejda (2014). Principles of Risk Management and Insurance. 12th Edition. 

Pearson . 
2. Vaughan & Vaughan (2008). Fundamentals of Risk and Insurance. 11th Edition. Wiley. 
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 479کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اشخاص  یهامهی ب

 : یسیام درس به انگلن

Life Insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 اشخاص آشنا شود.  یهامهیب اتیبا کل .1

 عمر و انواع آن را بشناسد.  مهیب .2

 درمان و حادثه و انواع آن را درک کند. مهیب .3

 اشخاص را بشناسد. یهامه یب یقراردادها .4

 کند. لیرا تحل یگروه یهامهیب .5

 آشنا شود. یو بازنشستگ یاجتماع یهامهیو ب ی اجتماع نیتأمنظام  با .6

 مربوطه را بشناسد. یهانامه نییآ .7

 شرح درس: 

مه ی. بسازدیمخاطر افراد را آزرده    شهیوسالمت هم  ندهیاز آ  نانیوجان اشخاص همواره در معرض خطرات مختلف قرار داردوعدم اطم  یسالمت
ب  یاتهشراشخاص   آن  یاز  که موضوع  است  برا  نیتأممه  مقابل  یب  یآرامش  در  به مع  یهاینگران مه گذار  و  یمربوط  دوران کهولت  در  او  شت 

خانویامعی وناود  ادهشت  ازفوت  پس  بروزحوادث  هنگام  ایهز  نیتأمز  یر  قبال  در  خانواده  خودو  درمان  است.    نینه  اشخاص،   یهامهیبخطرات 
  یهامهیانواع ب  ،یو اقتصاد  یآثار اجتماع  ،یحقوق  یمبان   خچه،یدرس دانشجو با تار  نی. در اکندیمخطرات را جبران    نیاز ا  یناش  یعوارض مال

نوع از   نیمربوط به ا یهانامه نییپرداخته شده و آ زین یاجتماع یهامهیو ب هایبه فراخور موضو ع به بازنشستگ نیهمچن. شودیماشخاص آشنا 
 .اهد شده خو توج یامهیب یهارشته 

 سرفصل درس: 

 اشخاص یهامهیل ب و گسترش تکام شیدایعلل و پ .1

 اشخاص  یهامهیب یحقوق یمبان .2

 اشخاص یهامهیب یو اقتصاد یاجتماع آثار .3

 شروط، استثنائات ،یامهیب توافق اشخاص، جدول مشخصات، یهامه یب یو قراردادها  اصول .4

 ی بازنشستگ مهیب ،ی درمان ثه و حاد مهیعمر، ب  مهیاشخاص، ب یهامهیب یانواع اصل  .5

عمر در صورت فوت،   مهیب  ات،یعمر در صورت ح  مهیب  ر،یعمر، جداول مرگ و م  مهیب  یگر  مهیعمر، اصول ب  مهیعمر )خطر موضوع ب  مهیب .6
 عمر و ...(  مهیب یعمر، قراردادها یهامهیانواع ب ریمختلط، سا یهامهیب

  مه یبصورت مکمل ب  یحادثه و درمان  یهامهی، بیگرمه یاصول ب  ،یدرمان  یهامهیلف بصور مخت  مه،ی)خطر موضوع ب  یحادثه و درمان  مهیب .7
 عمر و ...( 

  ی هامهیمانده بدهکار، ب  یگروه  یهامهیعمر بشرط فوت، ب  یگروه  یهامهیب  ،یگروه  یهامهیو تکامل ب  شیدای)علل پ  یگروه  یهامهیب .8
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 و ...(  یگروه یهامهیب یقراردادها ،یگروه یهامهیب یگرمهیدر ب مؤثرعوامل  ،ی درمان یگروه

 و ...(  یبازنشستگ یهامهیدر ب یگرمهیاصول ب ،یبازنشستگ یهامهیانواع ب مه،یخطر موضوع ب) یبازنشستگ یهامهیب .9

 و ...(  ی بازرگان یهامهیو ب یاجتماع یهامهیتفاوت ب ،یاجتماع یهامهیب تیاهم ،یاجتماع یهامهیب  یاصول و مبان) یاجتماع یهامهیب .10

 های اشخاصبررسی فقهی انواع بیمه  .11

 و...(   44 و 43، 13شماره نامه  نییآمربوطه )ها و مقررات نامه نییآ .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : منابع

 .مهیشکده بانتشارات پژوه . تهران:اشخاص یهامهیب . (1396محمد ) دی، سپورینی حس .1

 .ییتهران: دانشگاه عالمه طباطبا. اشخاص یهامهیب اتکلی و  اصول(. 1377) یهاد دستباز، .2

اوبر  ژان .3 سا  مهیب  .( 1393)  لوک،  و  ب  :تهرانی.  محمودصالح   یجانعل  ترجمه.  اشخاص  یهامهیب  ریعمر  ب  مهیپژوهشکده  به   مهی)وابسته 
 .(رانیا یاسالم یجمهور یمرکز

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب. تهران: یترجمه محمود سبز . و کاربردها( های تئورعمر ) یهامهیب یمبان . (،1391) اشریم ،کای نیکان .4
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 480کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یدرس به فارسم نا

 های اموال بیمه

 : یسیام درس به انگلن

Property Insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یلعم
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 اموال آشنا شود.  یهامهیب ی و مبان میبا مفاه .1

 را بشناسد.  یسوز آتشمهیب .2

 را بشناسد. یمهندس یهامهیب .3

 را بشناسد. لیاتومب  یهامهیب .4

 شرح درس: 

به    یهامهیب بمعروف  یغرامت  ای  یخسارت  یهامه یباموال  دارا  یهامهیب  ای  انیز  یهامهیاند.  و  اموال  مقابل    مهیب  یهاییغرامت،  در  را  شده 
م  گران مهیو ب  دهندیاز حوادث مختلف پوشش م  یناش  یهاانیز ب  یفای. اپردازندیغرامت را  و ابسته است که به موضوع    نیبه ا  گرمهیتعهد 
  طیاموال، شرا  یهامهیاموال و انواع آن، قراردادها و اصول ب  یهامهیب  یو مبان  میمفاه  بادرس دانشجو    نیدر ا  باشد.  آمدهمه، خسارت وارد  یب

 آشنا خواهد شد.  زین یاو حرفه یو قرارداد یاجبار یمدن تیمسئول مهیبا ب مضافاً. شودیآشنا م هانامهمهیمختلف و خطرات موضوع ب

 سرفصل درس: 

 و ...(  مهیمبلغ ب نییتع یهااموال، روش یهامهیدر ب مهیانواع خسارت، کاربرد اصول ب یبند میتقساموال ) یهامهیب ی و مبان میمفاه .1

  مه یب  یامهیبشده، نفع    مهیشده، خسارت تحت پوشش، حوادث ب  مهیاموال ب  قرارداد،   طیشرا  ،یآتش سوز  مهیقرارداد ب)  یسوزآتش    مهیب .2
و نحوه پوشش آن،    یبعت  خطرات  ،ینیگز یجا  یهانه یحقوق راهن، هز  طی، شرایآتش سوز  یهامهیب  میافسخ و ابطال، ضم  طیشرا  ،گذاران

فعال در   یهاسازمان  ،یمنیا  التیمقابله با آن، تسه  یهاو روش  یشناخت علل آتش سوز  ،یآتش سوز  مهیبدر    سارتاز بروز خ  یر یجلوگ
آتش   ،یریجلوگ  نهیزم کنترل  و  ب  ،یسوزکاهش    ی هاروش  ، یاثرات نرخ گذار  سک،یر  انتخاب  ه،یاول  دیبازد  ،یآتش سوز   یهامهیصدور 
 خسارت و ...(  یابیارز

 یمهندس یهامهیب .3

 ل یاتومب مهیب .4

 متفرقه  یهامهیب .5

 های اموال بررسی فقهی انواع بیمه .6

 های اموالموضوعات فقهی انتخابی در بیمه .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهی قیتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
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 : یبع اصلمن

انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی   تهران:  .اموال  یهامهیبمبانی علمی و نظری    (.  1386)  تیآ  ی،میکر .1
  ایران.

 : یمنابع فرع 

)  ،یاجورج .1 ب(،  1395رجدا  مد  مهیاصول  مسئول  یهامه یب)3  سکیر  تیریو  و  مجتب  یمهدو   ریغد  ترجمه.  (تیاموال  تهران: عابد  یو   .  
 . مهیانتشارات پژوهشکده ب

2. George E. Rejda (2014). Principles of Risk Management and Insurance. 12th Edition. 

Pearson. 
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 481کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست و مدیریت  معارف اسالمیپیوسته  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بیمه اتکایی 

 : یسیام درس به انگلن

Reinsurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها
 آشنا شود. ییاتکا یهامهیب اتیبا کل .1

 را بشناسد. ییاتکا یهامهیب  یو مسائل حقوق یحقوق تیماه .2

 را درک کند. ییاتکا یهامه یب یفن تیماه .3

 را بشناسد. ییاتکا یربداحسا .4

 کند.  لیتحل را بشناسد و  ییاتکا  یقراردادها ریتفس .5

 را به دست آورد.  ییاتکا وکارکسب تیریبازار و مد لیتحل ییتوانا .6

 را مالحظه کند. ییاتکا یاز قراردادها یانمونه .7

 شرح درس: 

از خسارت وارد    یقسمت  ایهمه و    مه،یحق ب  افتیکه در مقابل در  دنک یتعهد م  شودیخوانده م   ییاتکا  گرمهیکه ب  نیاز طرف  یکی  ییاتکا  مهیدر ب
 یهامهیب  اتیکل  درس دانشجو با   نیصادره جبران کند. در ا  یهانامهمهیبدر مورد    شودیم   دهینامواگذارنده    گرمهیرا که ب  گریشده به طرف د

حقوق  یحقوق  تیماه  ،ییاتکا مسائل  قراردادها  یو  به    ی حسابدار  ،ییاتکا  مهیب  یفن  تیماه  ،ییاتکا  یهامهیب  ریتفس  ،ییاتکا  مهیب  یمربوط 
مورد نظر   یامهیب یهاشرکت  کالتیو سازمان و تش ییاتکا یهامهیب  تیریمانند مد ی اتیموضوعات عمل نی. همچنشودیمآشنا  ییاتکا یهامهیب
 قرار خواهد گرفت. زین یرداز انواع آن مورد مطالعه مو ییاتکامه یدرس خواهد بود. چند نمونه قرارداد ب نیا

 سرفصل درس: 

 و ضرورت و ...(  تیاهم خچه،یتار ف،یتعر) ییاتکا مهیب اتیکل .1

وکالت، شرکت،  )  ییاتکا  یهامهیب  یحقوق  تیمربوط به ماه  یهای تئور  ،ییاتکا  یهامهیب  یحقوق  فیتعر)  ییاتکا   یهامهیب  یحقوق  تیماه .2
 ( و ...( یقانون ای یاجبار ،یاریاخت  ،یقرارداد) یحقوقاز لحاظ  ییاتکا یهامهیانواع ب قرارداد مستقل(، مه،یب

مازاد خسارت، مازاد )  یاهیسرما  ریغ  ییاتکا  یهامهی(، بهیمشارکت، مازاد سرما)  یاهیسرما  ییاتکا  یهامهی)ب  ییاتکا  یهامه یب  یفن  تیماه .3
 متقابل ییاتکا یهامهی، بتلطمخ ییاتکا یهامهیب (،نیدر مدت مع ادیمجموع مازاد ز ن،یدر مدت مع انیز

 ( یاریو اخت یاه یرسرمایغ ،یاهیسرما) ییاتکا  یقراردادها ریتفس .4

 (ییاتکا یهاحساب  افتینحوه پرداخت و در ،ییاتکا یهاانواع صورتحساب ،ییاتکا یحسابدار تیاهم) ییاتکا یحسابدار .5

اساس  فیتعر)  ییاتکا   یهامهیب  یحقوق  موارد .6 اصول  قرارداد    یهاقهیطر  ،ییاتکا  یهامه یب  یو  فسخ  قبل)  ییاتکا مختلف  اخطار  با    ، یفسخ 
 و ...(  یداور ،ییاد اتکاخسارات معوق و اتمام قرارد دی(، آثار فسخ، نحوه بازخریفسخ بدون اخطار قبل

  ی هاصندوق  تیریمد  ،ییقبول اتکا  تیریمد  ، ییاتکا  یواگذار  تیریمد  ،ییاتکا  یهامهیب  یهاشرکت   التیسازمان و تشک)  ییاتکا  تیریمد .7
 (ییاتکا اتیمتمرکز عمل ریغ تیریمد ،ییاتکا اتیمتمرکز عمل تیریمد ،ییا تکا یهامهیمجدد ب یواگذار تیریمد ،ییاتکا

 ییاتکا مهیب یبازارها .8

 یی اتکا مهیچند قرارداد ب نمونه .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : منابع

 ی.مرکز مهیتهران: انتشارات ب .دستباز ی. ترجمه هادییاتکا مهبی(. 1390کارتر، رابوت ) سیلوئ .1

 . مهیب ی مدرسه عال :تهران .ییاتکا مهیب . (1352) محمد ،یهوشنگ .2

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران:ییاتکا مهیب یکاربردهاو  تیماه .(1395) ریاردش ،یاحد .3

4. Griselda Deelstra, Guillaume Plantin (2014). Risk theory and Reinsurance. Springer . 
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 482کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بیمه مسئولیت 

 : یسیانگلام درس به ن

Liability Insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آن آشنا شود. یو ابعاد حقوق تیو مسئول فیبا تعار .1

 را بشناسد. تیمسئول  یهاهینظر .2

 آن آشنا شود. یالمللنیو عملکرد ب یاجبار تیمسئول یهامهیب با .3

 را بشناسد.  یمدن تیمسئول یهامهیب انواع .4

 را بشناسد. یاحرفه  تیئولمس یهامهیب انواع .5

 کند. لیرا تحل گذارمه یاز ب تیدر حما تیمسئول  یهامهیب گاهیو جا نقش .6

 شرح درس: 

جمله    تیمسئول  یهامهیب مستق  یامهیب  یهارشتهاز  طور  به  که  تنظ  میاست  اجتماع  میدر  حقوق    ی روابط  از  افراد  شناخت  جامعه،  افراد 
نو   یامهیب  یهارشته   ریکه نسبت به سا  تیمسئول  مهی. بباشدیمگذار    ریتأث  هاتیفعالمشاغل و    یافه حر   تیامن  نیتأمو    گریکدی  یهات یومسئول

خسارت از    ی. با توجه به گسترش روزافزون ادعاکندیم  تیحما  گرانید  یقانون  یاز ادعا  یناش  یهارا در قبال خسارت   گزارمهیب  ،ظهور است
 درس دانشجو با   نیاست. در ا  ریانکارناپذ  یامر  تیمسئول   یهامهیانواع مختلف ب  دی، ضرورت خراز افراد جامعه  کیهر    هیبر عل  گرانی د  یسو
 ی احرفه   ت یمسئول  یهامهیب  ،یالمللنیشخص ثالث ب  مهیشخص ثالث و ب  یاجبار  مهیب  ،یاو حرفه   یمدن  تیمسئول  یهاهینظر  خچه،یتار  ف،یتعار

 . شوندیآشنا م آالتنیماش از شکست ی جامع ناش تیمسئول مهیب نیو همچن  یو شغل

 سرفصل درس: 

  ل یو تحل  تی، شناخت مسئول1339مصوب    یمدن   تی(، قانون مسئولیفریو ک  ی مدن)  تیمسئولانواع  )موارد آن    هیو توج  تیمسئول  فیتعر .1
 ( تیمسئول یهاهیآن، نظر یحقوق یهات یفیک

  مه یب  فیتعر  ،1339  یمدن  تیو قانون مسئول  ،1316مصوب    مهیب  قانون  یبررس  ت،یبا مسئول  مهیارتباط ب)  ریتقصخطر و    یبر مبنا   تیمسئول .2
 ...(   ( و یو مال   یجان) یمدن تیمسئول

شخص ثالث در    مهیشخص ثالث، ب  ی مدن  تیمسئول  مهیبودن ب  یرشد و تحول، لزوم اجبار  خچه،یتار)  لیاتومبشخص ثالث    یاجبار  مهیب .3
 شخص ثالث و....(  مهیب دیو جد  یمیو کارت سبز(، قانون قد لیاتومب) یالمللنیسطح ب

 هایمندان دولت و شهرداررکا انیکارفرما یمدن تیمسئول مهیب .4

 صنعت نفت یگاردها ها،بانک ،مسلحنگهبانان  یمدن تیمسئول  یاجبار مهیب .5

 ی صنعت یهاپروژه یو مقاطعه کاران در ضمن اجرا هاتکت یآرش یمدن تیمسئول مهیب .6

بر اساس مقررات    یحمل و نقل خشک  انیمتصد  یمدن  تیمسئول  مهیب)  ییایدر–  ییهوا-ینیمحمل و نقل ز  انیمتصد  یمدن  تیمسئول  مهیب .7

از حمل و    یناش  یهات یمسئول  مهیب  ،یبندر  ساتیدر قبال اسکله و تاس  هایکرج  ها،ی کشت  یهاتیمسئول  مهی(، بآرام  یسژنو )  ونیکنوانس
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 (مایهواپ( و سقوط دانجامهمسافر، بار، ) ییهوانقل 

 ی مراکز درمان رانیمد -رانیمد-داروسازان -پرستاران -کمک پزشکان -پزشکان، جراحان تیمسئول مهیب .8

انتقال    ،یمیپتروش  –(  یاتم-یآبها )روگاهین-یصنعت  ساتیتاس-یسوزاز انفجار و آتش  یناش  یهات یمسئول  مهیب .9 و    آب  برق، )   رو ینخطوط 

 گاز(،... 

 (یدیو تول یصنعت لیابخار، وس گیشده )د دیتول یکاالها یمدن تیمسئول مهیب .10

 هامدارس و آموزشگاه رانمدی – یورزش یهاباشگاه یمدن تیمسئول مهیب .11

 ی و صاحبان اماکن عموم یدارهتل یمدن تیمسئول مهیب .12

 ه یدر قبال همسا  هیدر مقابل ملک و همسا مستأجر تیمسئول مهیشامل ب یاز آتش سوز یناش تیمسئول مهیب .13

 و نحوه اجرا( تیفی)حدود پوشش، ک یآالت صنعت نیاشکست ماز ش یجامع ناش یمدن تیمسئول مهیب .14

 های مسئولیت بررسی فقهی بیمه .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .یمرکز مهیانتشارات ب :تهران. سهیاکبر و  یترجمه عل .تیمسئول یهامهیب .( 1387) پاول، آلن .1

شر   وا،است .2 مترجم  .تیمسئول   یهامهیب  .(1396)  ویشاراد  ب:  تهران  .نیگروه  پژوهشکده  ب  مهیانتشارات  به   یجمهور  یمرکز  مهی)وابسته 
 (. رانیا یاسالم

 ناشر جنگل. :تهران (.2و   1جلد ) یمدن تیو حقوق مسئول مهیب  .(1392) عبداهلل ،یخدابخش .3

5. Arizona Archaeological (2012). The Reference Handbook on the Comprehensive General 

Liability Policy, American Bar Association 

6. Long, D. J. (1965). Property and Liability Insurance Handbook, Richard d Irwin 

7. (2011) Property + Liability Insurance Principles, AICPCU 

8. Randy J. Maniloff and Jeffrey W. Stempel (2015). General Liability Insurance Coverage: 

Key Issues In Every State (Commercial Lines), CreateSpace Independent Publishing 

Platform 

 : یمنابع فرع 

 . مهیب پژوهشکده:  تهران .نیگروه مترجم .(تیاموال و مسئول یهامهی)ب2 مهیاصول ب .(1393) .1

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران: رانیا مهیخاص در صنعت ب یهاو طرح تیمسئول مهیب .(1396)  رضایعل عسگرزاده .2

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Arizona+Archaeological&search-alias=books&field-author=Arizona+Archaeological&sort=relevancerank
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 483کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »مدیریت بیمه« پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سازی بیمه مدل

 : یسیام درس به انگلن

Insurance Modeling 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی نجبرا
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شود. مهیبا احتماالت و کاربرد آن در ب .1

 را بشناسد.  مهیپرکابرد در ب یهایو سر یتصادف یهافرایند  رها،یمتغ انواع .2

 را درک کند. مهیدر ب ونیرگرس کاربرد .3

 مخاطره را را بشناسد. هینظر .4

 شرح درس: 

و    مهیبات در  اطالع  تیکاربرد دارد. با توجه به اهم  مهیاست که به طور خاص در ب  اتیاضیمستقل و از شاخه ر  یبه عنوان علم   یآمار و مدلساز
و    اریبس  هانیکسب وکار اطالعات است احتماالت و تخم  نیاساس ا  نکهیا   مه یدر صنعت ب  ی مهم  گاهیجا  آکچوئرها رو    نی. ا زااندیاتیحمهم 

و    یاقتصاد سنج   ،یو استنباط آمار  یاضیشامل احتماالت، آمار ر  یدر مدل ساز  لیاز موضوعات دخ  ی انواع مختلف  درس دانشجو با  نی. در اددارن
 خاص خواهند بود. دیقانون اعداد بزرگ مورد تاک نیو همچن مهیدر ب هینظر نیمخاطره به عنوان مهمتر هی. نظرشودیمآشنا  یتصادف یهافرایند 

 سرفصل درس: 

 هیاحتمال کل، قض   هیقض  ،یاحتمال گسسته، احتمال شرط  یفضا  احتمال،  یفضا  شامدها،یاحتمال، جبر و پ  خچهیاحتمال و کاربرد آن )تار .1
اعداد بزرگ،    هیقض  ،یو همبستگ  انسیگشتاورها، کووار  ،یاضیر  دیو جرم احتمال، ام  ی چگال  ع،یتوابع توز  ،یتصادف  ریمتغ  ،یدنباله برنول   ز،یب

 ...(  ،یرکزحد م هیقض

 ها و انواع آن و ...( زموناحتمال و ...( برآورد و انواع آن، آ یهاع یو توز یتصادف یرهای)متغ یمقدمات  می)مفاه یاضیر آمار .2

 ی آمار استنباط .3

 گارچ و آرچ و ...(  یهامدل ،یجمعهم ون،ی)رگرس یسنج  اقتصاد .4

تعار  هیاول  می)مفاه  یتصادف  یهافرایند  .5 ذره،   ،یتصادف  یهاگره  ، یعموم  یتصادف  یهافرایند  یبند  ّرده  ،یتصادف  یهافرایند  فیو  موضع 
 مارکوف، فرایند زاد و ...(  رهیزنج 

 ی زمان یهای سر .6

احتمال برحسب   بیترت  -مفهوم تابع ضرر  -یورساختن تابع بهره  -یوربهره  یاصول  هینظر  -یوربهره  می)مخاطره( )مفاه  سکیر  هینظر .7
 -زیاممخاطره  طیانتخاب در شرا   یهامالک  -نامطمئن  طیمخاطره در شرا  -یاحتمال  ریغ  طیمخاطره در شرا  -مفهوم مخاطره  -یوربهره
  -یجمع یهامخاطره -یفرد یهامخاطره -مرکب و مخلوط زیرقابت آم یهامخاطره یهامدل -هاگستاور آن لدبع مومهم و تا یهاع یتوز

 مخاطره و ...(  یزمان یهامدل
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب ی. تهران: نیخالد حس و  یجعفر خضر  . ترجمهیچوئرکمال در علوم اآمار و احت یهاروش (.1392) چ بلوند ،پیفل .1

محسن  ترجمه    (. 2و    1جلد  )  مه یبهوشمند در صنعت    یمحاسبات  یهاروش  (.1394ی )میپرهام عظو    نیج  ی آل. س  و   رو یشاپ  ، . افآرنولد .2
 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران:ابوالقاسمیمریم و  سمانه عزیز نصیری، زینب صامعی، فاطمه نصیری، خانیقره 

  و رضا افقی   ترجمه (. 2و  1جلد ) یمال و  یچوئرکدر علوم ا یون یرگرس یمدل ساز یاربردهاک (.1395) سیفر ویادوارددبل و  فرهاد ،یغفار .3
 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران:رضا حاجی پور فرسنگی

 :یبع فرع من

 . مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران:چوئرالکمدرن در علوم آ یهاروشه مقاالت مجموع (.1394) مهیپژوهشکده ب .1
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 484کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست مدیریت پیوسته معارف اسالمی و  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تکافل

 : یسیام درس به انگلن

Takaful 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: اد ساعت تعد

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودیظار من دوره از دانشجو انتیا یدر انتها

 تکافل آشنا شود. خچهیو تار فیبا تعار .1

 را بشناسد. تکافل در جهان یهاشرکت  .2

 را درک کند.  جیرا مهیتکافل و نظام ب یهاو شباهت هاتفاوت .3

 تکافل را بشناسد. یهاها و مدلطرح انواع .4

 را بشناسد. یمختلف تکافل محصوالت .5

 کسب کند. را آن وکارکسبصنعت تکافل و  تیاز وضع یروشن درک .6

 شرح درس: 

سر و... را  یم  ج شبهات مربوط به ربا،یمه رایدر ب  یراتییر افتادند تا با تغکاهل تسنن به ف  یج، علمایمه رایبعد از طرح مسئله حرمت درخصوص ب
 یو اجتماع  یاقتصاد  ین نهادهایخود را در ب  ین نظام مستحدثه امروزه جایدر جهان شد. ا  یدینند. حاصل تالش آنها منجر به نظام جدکرفع  

 ی هاتکت شری، امروزه شاهد فعالی و عرب یاسالم یشورهاکل شده است. غالب یتبد یاقتصاد یهاتیدر فعال یدیرده و به شاخه جدکجهان باز 
رس دانشجو  د ن یرد. در ایگیصورت م یافلکت تینون فعالکس، هم ایر انگلینظ یر اسالمیغ یشورهاکاز  یدر برخ یهستند. حت یمتعدد یافلکت
مدلهاهینظر  خچه، یتار  ف،یتعار  با آشنا  ،  تکافل  محصوالت  و  همچنشودیمها  بررس  لیتحل  نی.  و    یمبتن  وکارکسب  ی و  جهان  در  تکافل  بر 

 . آوردیمنظام به دست  نیا یاقتصاد یهاجنبه ریاز حجم و سا یدرک روشن یاسالم یکشورها

 سرفصل درس: 

 جیرا یهامهیب انواع م،یمفاه ف،یبر تعار یمرور .1

 تکافل خچهیتار و  فیتعار .2

 تکافل در جهان معاصر یهاشرکت  .3

 و تکافل جی را مهیب یهاو شباهت هاتفاوت .4

و مدلطرح  انواع .5 )  یهاها  و عمومتکافل  ارز  ،یخانواده  و مختلط،  وکالت، مشارکت  فقه ش  یفقه   یابیمضاربه،  اساس   یهااز مدل  عهیبر 
 و ...(  یتکافل

 ل مختلف تکاف محصوالت .6

 محصوالت تکافل یابیبازار .7

 آمار تیبه روا یاسالم یکشورهاتکافل در جهان و  وکارکسبها و شرکت  تیوضع .8

 در تکافل یو نهاد یحقوق مسائل .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  *  
  

 : یمنابع اصل

، دانشگاه  ارشدکارشناسینامه انیپا .اسالم یبا نظام تکافل ی اجتماع نیتأممه و یظام بن ی قیتطب یبررس  .( 1385) نیمهر، محمد حس یمحمد .1
 . السالم()علیهامام صادق 

 . یاسالم یمجلس شورا یز پژوهشهاکمر :تهران .شورهاکر یافل: محصوالت و تجربه ساکمه تیب  .(1387)فلو، سجاد یس .2

باهلل،  .3 کاربرد  .( 1389)  یمهد  معصوم  ب  یتکافل  قوان  مهیو  کاربرد  نیمدرن:  اصول  س  .یو  روحان   دیترجمه  تهران:  یمحسن  انتشارات . 
 . السالمه یدانشگاه امام صادق عل

 : یمنابع فرع 

1. Abdul Wahab, Abdul Rahim; Lewis, Mervyn K.; Hassan, M. Kabir (2007). Islamic 

Takaful: Business Models, Shari' a Concerns and Proposed Solutions. Thunderbird 

international Business Review.n 3 .  

2. Jafar, Sohail (2007). Islamic Insurance, Trends Opportunities & the Future of Takaful. 

London: Euromoney Institution Investor PLC. 
3.   .Salahuddin, Ahmad (2006). Islamic Banking, Finance & Insurance: A Global Overview. 

Gombak, Kualampor . 
4. Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel karim, Volker Nienhius (2009). Takaful Islamic 

Insurance: Concepts and Regulatory Issues. Wiley. 
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 485کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  دارشکارشناسی

 : یام درس به فارسن

 تکافل اتکایی

 : یسیدرس به انگلام ن

 Reliance Takaful 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 اهداف و ضرورت تکافل آشنا شود. خچه،یو تار فیبا تعار .1

 را بشناسد. ییتکافل اتکا یهاشرکت  .2

 آشنا شود. ییتکافل اتکا یمدل اساس با .3

 ند.ک لیرا تحل ییتکافل اتکا یهات یظرف .4

 کند. لیتحل یرا به صورت شرع ییاتکا تکافل .5

 را بشناسد.  ییاتکا مهیو ب ییتکافل اتکا یهاو شباهت هاتفاوت .6

 شرح درس: 

  یی تکافل اتکا  اتیاست، وجود عمل  ینشده ضرور  ینیبش یپ  یهابه هنگام خسارت  مهیب  یهاشرکت  ی بقا  ی برا  ییاتکا  مه یهمانگونه که وجود ب
به   ییاتکا  مهیهمان ب  ییاست. در واقع تکافل اتکا  یاتیح  دهد،یانجام م  یرا درقالب عقود اسالم  مهیب  اتیفل که عملتکا  یهاشرکت   یبرا  زین

تکافل   ی و مدل اساس ییتکافل اتکا یهاو شرکت یی اهداف و ضروت تکافل اتکا خچه،یتار ف،یتعار درس دانشجو با  ن یاست. در ا یافلروش تک
خواهد شد   یو بررس  لیتحل  رانیاقتصاد ا  ینهاد برا  نیا  یهات یظرفو    ییبازار تکافل اتکا  نی. همچنشوندیشنا مآن آ  یشرع  ی ابیو ارز  یو بررس

و اقتصاد    مهیصنعت ب  یآن برا  یهات یو ظرف  ییاز تکافل اتکا  یدرک مناسب  ییو تکافل اتکا  ییاتکا  مهیب  یتطبق   یشد تا با بررس  دخواه  یو سع
 شود.  جادیکشور ا

 فصل درس: سر

 ییاتکا مهیب   یفن و  یحقوق تیماه م،یمفاه ف،یبر تعار یرورم .1

 یی اهداف و ضرورت تکافل اتکا خچه،یتار و  فیتعار .2

 در جهان معاصر ییتکافل اتکا یهاشرکت  .3

 آن  ی شرع ی ابیو ارز ییتکافل اتکا یاساس مدل .4

 ییو تکافل اتکا جی را ییاتکا مهیب یهاو شباهت هاتفاوت .5

 آمار  تیبه روا یاسالم یکشورهادر جهان و  ییتکافل اتکا وکارکسبها و شرکت  تیوضع .6

 ران یاقتصاد ا یبرا ییتکافل اتکا یهات یظرف .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
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 : یبع اصلمن

1. Akoob, Mohamed (2009). Reinsurance and retakaful. John Wiley & Sons. 

 : یفرع  منابع

 مقاالت مرتبط با موضوع.  .1
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 486کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی امهی بابزارهای مالی 

 : یسیام درس به انگلن

 Insurance-linked Securities 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: اعت تعداد س

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودیمن دوره از دانشجو انتظار یا یدر انتها

 آشنا شود. یامهیب ی مال یابزارها یایو مزا اهداف ضرورت، خچه،یو تار فیبا تعار .1

 را بشناسد.  مهیبه اوراق بهادار کردن در ب لیتبد .2

 را درک کند. یامهیب  یمال یاوراق و ابزارها انواع .3

 را بشناسد. یامهیب ی مال یابزارها ی جهان بازار .4

 کند.  لیتحل یو فقه  یشرع یهارا بر اساس آموزه یامهیب اوراق .5

 شرح درس: 

  ، ی مال  یبه اوراق بهادار در بازارها  یل دارائیتبد  یریارگکبعد از ب  است.  یمه روش نوظهوریردن در صنعت بکل به اوراق بهادار  یاستفاده از تبد 
بهادار بد  یشکسال طول    20حدود   در حال    یامهیاز اوراق بهادار ب  یمختلف  ل شود. در حال حاضر انواع یت تبدیبه واقع  یامهیتا انتشار اوراق 

  خچه، یتار  ف،یتعار  درس دانشجو با  نیدر ا  است.  افتهی  شیافزا   یریبه نحو چشمگ  هیسرمانوع از از اوراق بهادار در بازار    نیانتشار است و تنوع ا
  ی سع  مضافاًخواهد شد.    یو بررس  لیتحل  یاسالم  یهاآموزهاوراق از منظر    نیا  نی. همچنشودیمآشنا    یامهیانتشار اوراق ب  یهاانواع و روش

 مطرح گردد. یکاربرد در اقتصاد مل یبرا ییهاابزارها در جهان نسخه نیا تیوضع  یخواهد شد تا با بررس

 سرفصل درس: 

 و ضرورت و ...(  خچهیتار ف،یتعر) یامهیب یمال یابزارها اتیکل .1

وضع  ، یاصل  یهاو ساختارها، طرف  هاچارچوب  ا،یمزا  ف،یتعر)  یمال   یبه اوراق بهادار کردن در بازارها  لیتبد .2 صکوک و    ران،یا  تیانواع، 
 ( و ... سکیر لیتحل ،یمسائل حقوق ،یاسالم یابیارز

 و ....(  هایبندانواع و دسته  ا،یاهداف، ضرورت و مزا خچه،یتار ف،یتعر) یامهیبه اوراق بهادار کردن ب لیتبد .3

 یهاشرکت  سک،یر  تیریو مد  یو اهداف، مسائل حقوق  ایمزا  ، یو موضوع، ساختار کل  فیتعر)  ی قانونر  یردن ذخاکبه اوراق بهادار    لیتبد .4
 در انتشار اوراق و ...(  کیو نقش هر یاصل نیطرف ها،آن طی( و شراویوابسته )کپت مهیب

 سک،یر تیریو مد یاهداف، مسائل حقوق و  ایمزا ،یو موضوع، ساختار کل فیتعر) یامهیب یهااز رشته  یاردن بستهکبه اوراق بهادار  لیتبد .5
 در انتشار اوراق و ...(  کیو نقش هر یاصل نیطرف ها،آن طی( و شراویوابسته )کپت مهیب یهاشرکت 

وابسته    مهیب  یهاشرکت  سک،یر  تیریو مد  یو اهداف، مسائل حقوق  ایمزا  ، یو موضوع، ساختار کل  فیتعر)  ریمرگ و  ز میفاجعه آم  اوراق .6
 در انتشار اوراق و ...(  کیو نقش هر یاصل نیطرف ها،آن طی( و شراوی )کپت

( ویوابسته )کپت   مهیب  یهاشرکت   سک،یر  تیریو مد  یو اهداف، مسائل حقوق  ایمزا  ،یو موضوع، ساختار کل  فیتعر)  زیآمحوادث فاجعه   اوراق .7
 ...( آستانه و انواع آن و  طیدر انتشار اوراق، شرا کیو نقش هر یاصل نیطرف ها،آن طیو شرا

فاجعه    معاوضات .8 حقوق  ایمزا  ،یو موضوع، ساختار کل  فیتعر)  زیآم حواث  اهداف، مسائل  وابسته    مهیب  یهاشرکت   سک،یر  تیریو مد  یو 
 در انتشار اوراق و ...(  کیو نقش هر یاصل نیطرف ها،آن طی( و شراوی )کپت



785 

وابسته   مهیب  یهاشرکت  سک،یر  تیریو مد  ی ائل حقوقو اهداف، مس  ایمزا  ،یو موضوع، ساختار کل  فیتعرصنعت )ن خسارت  یتضم  اوراق .9
 در انتشار اوراق و ...(  کیو نقش هر یاصل نیطرف ها،آن طی( و شراوی )کپت

 ط ی( و شراویوابسته )کپت  مهیب  یهاشرکت   سک،یر  تیریو مد  یو اهداف، مسائل حقوق  ایمزا  ،یو موضوع، ساختار کل  فیتعر)  دکاریسا  اوراق .10
 در انتشار اوراق و ...(  کیقش هرو ن  یاصل نیطرف ها،آن

 فروش سهام حادثه(  اراتیاختمشروط )ه یسرما-سکیر یمال نیتأم یابزارها ریسا .11

 یامهیب یمال  یبازار ابزارها ی و بررس لیتحل .12

 یامهیب ی مال یناظر در انتشار ابزارها ینهادها نقش .13

 یامهیب یمال  یابزارها یاسالم یابیارز .14

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مرمست یابیارزش

  ✓  
  

 : یبع اصلمن

 مهر. دی. تهران: انتشارات نو به زبان ساده یامهیاوراق بهادار ب(. 1394، سجاد )فلویس .1

 : یمنابع فرع 

 . مقاالت مرتبط .1
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 487کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 گذاری در بیمه نظارت و قانون

 : یسیام درس به انگلن

Supervision and Regulation in Insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یلعم

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 نظارت آشنا شود. ی با مبان .1

 را بشناسد. یگذارقانون یاقتصاد یمبان .2

 نظارت را درک کند. واعان .3

 در نظارت را بشناسد. یداخل ی و بازرس یشرکت تیحاکم نقش .4

 کند.  لیرا تحل رانیدر ا مهیدر صنعت ب یتوانگر .5

 را کسب کند. مهیدر نظارت بر بازار ب رانیا یاسالم یجمهور یمرکز مهینقش ب لیتحل ییتوانا .6

 آشنا شود. یامهیبو مقررات  نیقوان با .7

 کشور را درک کند. مهیعت بنظارت در صن تیوضع .8

 شرح درس: 

ب در صنعت  همانند سا   مهینظارت  و صنا  ریکشور  اصلم  اریبس  یمال  ع یبازارها  اعتماد  است.  بازارها  تیعامل موفق  نیتری هم  و   یمال  یدر  است 
و نقش آن،    یتوانگر  مه، یت بانواع نظارت در صنع  ،ینظارت و قانونگذار  ینظر  ی درس دانشجو با مبان  نیاعتماد است. در ا  نینظارت ضامن ا

صنع  مقرراتو    نیقوان بموجود  نظارت  مه،یت  قانونگذار  ینقش  حاکم  و   یمرکز  مهیب  یو  بازرس  یشرکت  تینقش  آشنا    یداخل  یو  نظارت  در 
 قرار خواهد گرفت. یمورد بررس لیتحل زیرا ن مهیموجود نظارت در صنعت ب تیوضع نی. همچنشودیم

 سرفصل درس: 

 نظارت  خچهیتار و فیتعار ،یمبان .1

 مه یدر صنعت ب یقانونگذار یاقتصاد یمبان .2

 مهیدر ب یاتعرفه نظارت .3

 مه یدر ب یمال  نظارت .4

 مربوطه یهانامه نییو آ مهیدر ب یتوانگر .5

 یامهیو مقررات ب نیقوان .6

 مهیدر نظارت بر صنعت ب یمرکز مهیب نقش .7

 هامهیدر خصوص نظارت در ب یشرکت تیحاکم .8

 آنها  یو نقش نظارت  یامه یب یهادر شرکت یداخل یبازرس .9

 کشور در خصوص نظارت مهیصنعت ب تیوضع .10

 مهیآنها در صنعت ب یو نقش نظارت  یتیحاکم ریو غ یاحرفه  ینهادها .11

 شرفته یپ یکشورها ریدر سا مهیبر صنعت ب نظارت .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓   
  

 : یمنابع اصل

و   یدیرش  نیترجمه رام  .سکیر  تیریو مد  مهیبخش ب  یشرکت  تیحاکم  -یاز منظر بانک جهان  مهیب  (.1391)  چاردیر  وریو ال  لستری،  رادن .1
 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران:پور ینرگس مهد

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب ی. تهران:شکر یعلترجمه  .سکیبر ر ینظارت مبتن  (.1391)  راندل ی،تون .2

 : یع فرع مناب

1. OECD (2001). Insurance Regulation and Supervision in Asia and Latin America. OECD . 
2. Maria Grazia Starita, Irma Malafronte, Palgrave Macmillan (2014). Capital Requirements, 

Disclosure, and Supervision in the European Insurance Industry: new challenges towards 

solvency II. Palgrave Macmillan . 
3. Eric, Burgeat (2001). Policy Issues in Insurance: Insurance Regulation and Supervision 

in the OECD Countries. OECD. 
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 488کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 دیریت بیمه«»مبسته  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 بیمه در اسالم 

 : یسیام درس به انگلن

Insurance in Islam 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد : نیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی ظرن

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 .شودیآشنا م یدر جهان و اسالم و چند کشور اسالم مهیب خچهیو تار فیبا تعار .1

 را بشناسد.  نیو نظام تأم مهیاسالم نسبت ب نگرش .2

 را درک کند. مهیمخالف بموافق و  اتینظر انواع .3

 کند.  لیموافق و مخالف را تحل یآرا .4

 کند.  یرا نقاد مهیمخالفان ب یوارد شده از سو راداتیو ا اشکاالت .5

 معاصر را بداند.  یعلما یفتاوا .6

 شرح درس: 

فقه   یمستحدثه برا ی وان عقده به عنکجهان مدرن دانست  یو اجتماع یاقتصاد ین نهادهایاز مهمتر یکی توان یمرا  ینونکار کمه با ساز و یب
  ی اسالم  یبرا ییهاتالشستم ی. از اواخر قرن بشودیم اقتصاد محسوب  ین بخشهایاز مهمتر یکیمه یمطرح بوده است. امروزه ب یاسالم یایپو

ب شد.  آغاز  اسالم  جهان  در  اقتصاد  جدیشدن  مساله  مهمیمه  و  مناقشات  ید  و  مجادالت  که  آورد.  یاریبس  است  بوجود  به  بانکدار  را    ی ابتدا 
مه مورد یشدن ب  یبحساب آمد. سپس اسالم  یشدن بانکدار  یاسالم  یبه سو  یبه عنوان گام  یات بانکیمطرح شد و حذف بهره از عمل  یاسالم
  درس دانشجو با   ن یدر ا  شدند.نه دست به قلم  یزم  نیان، در  یصنعت به جامعه مسلم  ن یا  یمسلمان از زمان معرف  یقرار گرفت. فقها  یبررس
ب  نیتأمدر اسالم و جهان، نگرش اسالم به نظام    مه یب  خچهیتار  ف،یتعار و مخالفان عقد ب  یآرا  مه،یو  و فتاو   مه یموافقان    ی فقها  یو نظرات 

و بررس  نیدانشجو در ا  یی. عالوه بر آشناشودیمعاصر آشنا م به دست   زیخالف را نموافق و م  یهامختلف و استدالل  یآرا  یدرس توان نقد 
 رد. خواهد آو 

 سرفصل درس: 

 در جهان و اسالم مهیب خچهیتار .1

 ی در تمدن اسالم مهیب مصارف .2

 ن یو نظام تأم مهیو نگرش اسالم به ب مهیب فلسفه .3

 یاسالم عتیدر فقه و شر جیرا مهیب .4

 مهیمخالفان عقد ب نظر .5

 مه یعقد ب راداتیاشکاالت و ا ی و بررس نقد .6

 مهیو استدالل موافقان عقد ب نظر .7

 مهیو اهل سنت در خصوص ب عهیمعاصر ش یمراجع و فقها نظر .8
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

  ✓  
  

 : یمنابع اصل

 .انتشارات کویر :تهران. دگاه اسالمیاز د یاجتماع نیتأممه و یب (. 1375) نیمحمد حس ابراهیمی، .1

 . انتشارات کیهان : تهران .رانیاسالم و امه در حقوق یقرارداد ب. (1371) عرفانی، توفیق .2

 انتشارات میقات. :تهران  .مهیمسئله ب یفقه  یبررس  .(1361)  یمطهری، مرتض .3

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. :قم . مهیعقد ب یفقه  یبررس .(1380جمالیزاده، احمد ) .4

 : یمنابع فرع 

حسین .1 محمد  مهر،  بنظا  یقیتطب  ی بررس  .(1385)  محمدی  و  یم  تکافل  یاجتماع  ن یتأممه  نظام  نامه    .اسالم  یبا  ،  ارشدکارشناسیپایان 
 . السالم()علیهدانشگاه امام صادق 

 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.  :تهران. شورهاکر یافل: محصوالت و تجربه ساکمه تیب . (1387)سیفلو، سجاد،  .2

مهد .3 باهلل،  کاربرد  .(1389)  یمعصوم  ب  یتکافل  قوان  مهیو  کاربرد  نیمدرن:  اصول  س  . یو  روحان  دیترجمه:  تهران:محسن  انتشارات    ی. 
 . السالمه یدانشگاه امام صادق عل

4. Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel karim, Volker Nienhius (2009). Takaful Islamic 

Insurance: Concepts and Regulatory Issues. Wiley. 
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 489کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت بیمه« هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سمینار مسائل نوین بیمه 

 : یسیام درس به انگلن

Seminar on Modern Issues in Insurance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 : رودین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 آشنا شود. مهیب وکارکسببا  .1

 را بشناسد.  مهیدر ب ی ابیو بازار یل ما نیتأم ،یشرکت تیحاکم .2

 را درک کند. یامهیو اوراق بهادار ب مهیوکار بانک بکسب  .3

 را بشناسد. یامهیب  یالمللنیمهم ب یو نهادها هاسازمان .4

 آنها آشناشود. تیو نحوه فعال یآ اندیپ یهاکلوپ با .5

 . دیرا درک نما مهیمختلف در بازار و صنعت ب یهاینوآور .6

 شرح درس: 

 شیآسا نیتأماقتصاد در  یبرا نانیاطم جادیو ا سکیصنعت با مبادله ر  نیمهم است. ا اریبس ی بازار متشکل مال کیبخصوص در  مهیب  وکارب کس
اطم و  نقش  نانیکارآفر  گر،ید  یکارهاو  کسب  نانیخاطر  مردم  مختلف  هم  کندیم  ینیآفرواقشار  فراخور  به  گستردگ  تیاهم  نیو  نفوذ    یو 

و صعنت   وکار کسب  دانشجو با  شودیدرس تالش م   نی. در اشودیهر روزه در آن خلق م  دیحالت تحول است که موضوعات جددر    یوکارکسب 
  مه،یصنعت ب  یهاینوآور  ، یامهیو اوراق بهادار ب  مه یبانک ب  مه، یدر ب  ی شرکت  تیحاکم  مه،یدر صنعت ب  یرقابت  یهاتیو جهان، مز  رانیدر ا  مهیب

 .شودیمآشنا  مهیدر ب یگذارهیو سرما ی مال نیتأمو  یامهیمحصوالت ب ی ابیبازار ،یآ اندیپ یهاکلوپ  ،یامهیب یاللمللنیب یدهاها و نهاسازمان

 سرفصل درس: 

 جهان  و رانیدر ا مهیکسب وکار و صنعت ب .1

 مه یدر ب دیجد یرقابت یهاتیمز .2

 مهیدر ب یشرکت تیحاکم نینو موضوعات .3

 یامهیبو اوراق بهادار  مهیب بانک .4

 سکیمقابله با ر یبرا مهیصنعت ب یهاینوآور .5

 مه یدر ب یالملل نیب ینهادهاو   هاسازمان .6

 در آن  دیجد یهاشرفته یو پ یآ اند یپ یهاکلوپ  .7

 یامهیبمحصوالت   یابیبازار نینو یهاروش .8

 مهیدر ب ی مال نیتأم نینو یهاروش .9

 مهینظارت در صنعت ب یبرا نینو یابزارها .10

 کشور مهیدر صنعت ب هامیو مقابله با تحر یسازتوانمند ،یسازیبوم یابزارها .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ✓  
  

 : منابع

 . اساس موضوعات انتخابی بر .1
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 « حسابداری و حسابرسی» هبست ( 21

از پیش انواع سازمان آشنایی و درک مباحث »حسابداری و حسابرسی« یکی  است.  نیازهای الزم جهت مدیریت  و  بست ها  ه »حسابداری 
را در گرایش  «حسابرسی مدیریت  دانشجویان رشته  نیازهای آموزشی  دارد  است و تالش  تدوین شده  های تخصصی با رویکردی جامع 

 مختلف تأمین كند. 

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 یمؤسسات خدمات یحسابدار 492

 - 32 2 ی مؤسسات بازرگان یحسابدار 493

 - 32 2 یسهام یهاشركت  یحسابدار 494

 - 32 2 ی سهام ریغ یهاشركت  یحسابدار 495

 - 32 2 انه یم یحسابدار 496

 - 32 2 (۱) شدهتمام یبها یحسابدار 497

 (۱) شدهتمام یبها یحسابدار 32 2 (2) شدهتمام یبها یحسابدار 498

 - 32 2 مه یب یحسابدار 499

 - 32 2 یاتیمال یحسابدار 500

 - 32 2 ی مانکاریپ یحسابدار 50۱

 - 32 2 ت یریمد یحسابدار 502

 - 32 2 ی مال یهاصورت لیو تحل هیتجز 503

 - 32 2 (۱ی )حسابرس 504

 (۱ی )حسابرس 32 2 (2ی )حسابرس 505

 - 32 2 ی بخش عموم یحسابدار یمبان 506

 - 32 2 ی رانتفاعیو غ ی مؤسسات عموم یو حسابرس یحسابدار 507

 - 32 2 ی مال یبازارها و نهادها یحسابرس 508

 - 32 2 ر یپذسپرده ریغ یمال  یبازارها و نهادها یحسابدار 509

 - 32 2 یاسالم یبانکدار یحسابدار 5۱0

 - 32 2 ی اسالم یمال یابزارها یو حسابرس یحسابدار 5۱۱

 - 32 2 موارد خاص  یحسابدار 5۱2

 - 32 2 ی حسابدار یافزارها نرم كارگاه 5۱3

 - 32 ۱ ی و حسابرس یدر حسابدار مطالعه 5۱4

 - 32 ۱ یو حسابرس یدر حسابدار پژوهش 5۱5

  768 46 جمع 
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 492کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یخدمات مؤسسات یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

Accounting for service Institution 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . ردیرا فراگ یدر مدارک و دفاتر حسابدار یمال یدادها یثبت رو  .1

 آشنا شود. یانواع دفاتر حسابدار با .2

 .ردیرا فراگ انیصورت سود و ز هیو ته نهیدرآمد و هز یهاثبت  .3

 .آموزدیرا ب هاحسابو نحوه اصالح  ضرورت .4

 .ردیرا فراگ یتراز اختتام هیو ته یموقت و دائم یهاحساببستن  نحوه .5

 شرح درس: 

 نی. اردیگیمفرا    یخدمات  مؤسساتبر    تأكیدرا با    یمباحث چرخه حسابدار  هی، بق«حسابداری و حسابرسی در مدیریت»درس در ادامه درس    نیا
  ن ، بستهاحساباصالح نشده، اصالح    یشیتراز آزما  هی، تههاآندر    یمال  یدادهایو ثبت رو   یبا مدارک و دفاتر حسابدار  ییمباحث عبارتند از آشنا 

 . یاختتام یشیتراز آزما هیو ته هاحساب 

 سرفصل درس: 

 یدر مدارک و دفاتر حسابدار یمال یدادها یثبت رو  .1

o یسند حسابدار ای برگه، 

o روزنامه، دفتر 

o كل،  دفتر 

o ن، یمع دفتر 

o اصالح نشده( ) یشیآزماتراز  هیته در دفاتر فوق و  ثبت 

 نه یو هز درآمد .2

o خدمات بصورت نقد  ارائه 

o هیخدمات بصورت نس ارائه 

o ی نقد نهیهز 

o ی رنقدیغ نهیهز 

o نه یپرداخت هز  شیپ 

o انیحساب سود و ز صورت 
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 هاحساب لیو تعد اصالح .3

o ضرورت 

o یتعهد یو مبنا ینقد یمبنا 

o  ی اصالح یهاثبت 

o اصالح شده  یشیآزما تراز 

 هاحساب  بستن .4

o  و موقت یدائم یهاحساب 

o موقت  یهاحساب  بستن 

o ی دائم یهاحسابو بستن  یاختتام یشیتراز آزما هیته 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: ترمه  .(یمال یو گزارشگر ی)حسابدار رانیمد یبرا یحسابدار .(۱394)یی آراملک ن،یالدنظام .1

 ی. : سازمان حسابرستهران .(2)جلد  یاصول حسابدار .(۱395)یی آراملک ن،یالدنظام مدد، یعل ، یمصطف .2

 .یصنعت  تیریتهران: سازمان مد .یحسابدار یاصول و مبان .(۱395) زیپرو  ،یاریبخت .3

 . غالمرضا. تهران: صفار یكرم رج، ی، ترجمه نوروش ا۱ یاصول حسابدار (. ۱395) کلیما نسونیولتر، راب سونیگرن، چارلز، هار هورن .4

5. Wild J, Ken Shaw K, and, Chiappetta B. (2014). Fundamental Accounting Principles.Volume 

۱, 21st Edition, John Wiley & Sons. 
6. Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson, (2014). Principles of Accounting. 12th 

Edition, South-western CENGAGE Learning. 

 : یمنابع فرع 

1. Christopher Nobes, (2014). Accounting: A Very short Introduction. Oxford University press. 

2. Weygandt J., Kimmel P., and Kieso D.b (2013). Accounting Principles. 11th Edition, John 

Wiley & Sons. 
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 493کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی بازرگان مؤسسات یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

Accounting for Merchandising Businesses 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. یآن و استفاده از آن در چرخه حسابدار لیبا كاربرگ و نحوه تکم  .1

 .ردیو فروش كاال را فراگ دیخر یحسابدار .2

 .آموزدیرا ب یبازرگان  مؤسساتو بستن حسابها در  یمال یهاصورت میتنظ نحوه .3

 كاال آشنا شود.  یموجود یحسابدار با .4

 شرح درس: 

را با    یحسابدار  یمباحث عمده و مقدمات  هیبق  «یخدمات  مؤسسات  یحسابدار»و    «حسابداری و حسابرسی در مدیریت» درس در ادامه درس    نیا
 یداده خواهد شد، سپس مباحث حسابدار  حی با كاربرگ توض  ی. در ابتدا موضوع كاربرگ و چرخه حسابداركندیمارائه    یبازرگان  مؤسساتبر    تأكید

ارائه خواهد   یبازرگان  مؤسساتدر    یچرخه حسابدار  لیتکم  ،ی ازرگانب  مؤسسات ها در  و بستن حساب  یمال  یهاصورت  میو فروش كاال، تنظ  دیخر
 خواهد شد. حیتشر یو دائم یادوار ستمیكاال با توجه به دو س یموجود یمباحث حسابدار زین انیشد و در پا

 سرفصل درس: 

 كاربرگ .1

o با كاربرگ یچرخه حسابدار 

o كاربرگ یاجزا 

o یكاربرگ حسابدار لیتکم نحوه 

o ی مال یهاصورت  هیته 

o اصالحات در دفاتر  ثبت 

 و فروش كاال دیخر یحسابدار .2

o (هینس ،ینقدكاال ) دیخر یحسابدار 

o (هینس  ،ینقدكاال )فروش  یحسابدار 

o فات یتخف 

o حمل كاال  نهیهز 

o هاحساب یو شماره گذار یبند طبقه 

 ی بازرگان مؤسساتو بستن حسابها در  یمال یهاصورت  میتنظ .3
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 ی بازرگان مؤسساتدر  یچرخه حسابدار لیتکم .4

o هاحساب  اصالح 

o موقت و ...  یهاحساب  بستن 

 كاال یموجود  یحسابدار .5

o ی ادوار ستمیس 

o ی دائم ستمیس 

o هاستم یس نیدر ا یحسابدار اتیعمل 

o وارده و ...(  نیصادره از آخر نیوارده، اول نیصادره از اول نیاول) ستمیسكاال در هر دو  یموجود یابیارز یهاروش 

o  و  ... 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . تهران: ترمه  .(یمال یو گزارشگر ی)حسابدار رانیمد یبرا یحسابدار .(۱394)یی آراملک ن،یالدنظام .1

 ی. : سازمان حسابرستهران .(2)جلد  یحسابداراصول  .(۱395)یی آراملک ن،یالدنظام مدد، یعل ، یمصطف .2

 .یصنعت  تیریتهران: سازمان مد .یحسابدار یاصول و مبان .(۱395) زیپرو  ،یاریبخت .3

 . غالمرضا. تهران: صفار یكرم رج، ی، ترجمه نوروش ا۱ یاصول حسابدار (. ۱395) کلیما نسونیولتر، راب سونیگرن، چارلز، هار هورن .4

5. Wild J, Ken Shaw K, and, Chiappetta B. (2014). Fundamental Accounting Principles.Volume 

۱, 21st Edition, John Wiley & Sons. 
6. Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson, (2014). Principles of Accounting. 12th 

Edition, South-western CENGAGE Learning. 

 : یمنابع فرع 

1. Christopher Nobes, (2014). Accounting: A Very short Introduction. Oxford University press. 

2. Weygandt J., Kimmel P., and Kieso D.b (2013). Accounting Principles. 11th Edition, John 

Wiley & Sons. 
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 494کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یسهام یها شركت یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

Corporate accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. یسهام یهاتكشر یهایژگیف و و یبا تعر  .1

 رد.یرا فراگ یسهام یهاتكه شریان و انحالل و تسویا زیه، سود یر سرمایی، تغسیتأس یمباحث حسابدار .2

 . ابدیعام و خاص را در یسهام یهاشركت  یحسابدار یهاتفاوت .3

 شرح درس: 

ارائه خواهد   یسهام  یهات كشر   یمباحث حسابدارن درس،  ینند. در اكیفاء میشورها ا كدر اقتصاد    یار مهم ینقش بس  یسهام  یهاتكامروزه شر 
و انحالل و تسویا زیه، سود  یر سرمایی، تغسیتأس  یموضوعات حسابدار  ، یسهام  یهاشركتدرباره    یاتیكل  ان یشد. پس از ب  یهاتكه شریان 

 درس ارائه خواهد شد.  نیدر ا یسهام

 سرفصل درس: 

 ی سهام یهاشركت  سیتأسو  اتیكل .1

o یشركت سهام کی یهایژگیو و  فیتعر 

o سهامداران  حقوق 

o سهام انواع 

o یشركت سهام سیتأس 

o سهام صدور 

o یت سهامكبه شر یواحد تجار یک لیتبد 

o ی ت سهامكشر ترازنامه 

 سیتأسبعد از  یشركت سهام هیدر سرما راتییتغ .2

o خزانه سهام 

o ل یسهام ممتاز قابل تبد لیتبد 

o ه یسرما شیافزا 

o سهام  دیو حق تقدم خر اریاخت 

 



798 

 یشركت سهام انیز ای سود .3

o ی ت سهامكان شریسود و ز صورت 

o انباشته  سود 

o سود سهام انواع 

o یهر سهم عاد سود    

o هر سهم یمیتقس سود 

o ( انباشته انیزسود ) صورت 

 یسهام یهاتكه شریو تصف انحالل .4

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . یسازمان حسابرس یو حسابرس یحسابدار ی تخصص قاتیتهران: مركز تحق .(۱6چاپ ) یسهام یهاشركت یحسابدار . (۱39۱) رضا ،ینظر .1

 تاب نوكتهران: انتشارات  .چاپ پنجم (،2شركتها )  یحسابدار .( ۱392) ، محمدی، غالمرضا. مرادیرمكرج. یا نوروش، .2

 . ومرثیكتهران:  (،۱ها )شركت یحسابدار .(۱396محمد، ) نژاد،انیروزیف .3

 . ترمه تهران:. (2جلد ها )شركت یحسابدار .(۱397حسن، ) ،یهمت .4

 . آذرفر تهران:. (یو تضامن ی سهام ، یها )تعاونشركت یحسابدار . (۱396) ل،یاسماع آیطاهر .5

 . ترمه تهران:  .(۱جلد )ها شركت یحسابدار .( ۱396) ،یهد ،یحسن و همت ،یهمت .6

7. Ken Leo, Jeffrey Knapp, Susan McGown, John Sweeting, (2014). Company Accounting. 10th 

Edition. Wiley. 

 : یمنابع فرع 

 . الصادق فقهتهران:  .(یسهام یها)شركت 2ها شركت یحسابدار . (۱396و همکاران ) ی محمدعل ،یقلعه رودخان یوسفی .1

 . فقه الصادق . تهران: ۱ هاشركت یحسابدار .(۱396) ثمیم ، یقلعه رودخان ی وسفیو  ی محمدعل ،یقلعه رودخان یوسفی .2

 .موجک تهران:. (۱ها )شركت یحسابدار .( ۱396محمدرضا ) ان،یو پناه دیسع ،یرسول .3

 . ترآوا تهران: .(2ها )شركت یحسابدار. ( ۱395كرم و همکاران )اله ، یصالح  .4

  اصغریعل  . تهران:چاپ دوم (،رانیا یحسابدار یمطابق به قانون تجارت و استانداردها)( ۱ها )شركت یحسابدار . (۱395) غرصا ی عل ، ینظام .5

 ی. نظام

 .موجک . تهران: هاشركت  یحسابدار .(۱397شاهپور ) ،یصلوات .6

 . مجال  تهران: . (رانیو قانون تجارت ا یحسابدار یبر اساس استانداردها)( ۱ها )شركت یحسابدار .(۱396و همکاران ) ریام محمدزاده، .7
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 495کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یسهام ر ی غ ی هاشركت یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

 Noncorporate Accounting 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: انتهای این دوره از دانشجو انتظار میدر 

 آشنا شود.  یتضامن یهاخاص شركت یهایژگیبا و  .1

 دهد. صیها را تشخ شركت گریاز د یتضامن یهاشركت تفاوت .2

 . اموزدیرا ب یتضامن یهاو انحالل شركت  تیمالک رییتغ ان،یز ایسود  میتقس ه،یثبت سرما یحسابدار نحوه .3

 آشنا شود. ی تعاون یهاتكشر یهایژگیف و و یتعر با .4

 رد.یرا فراگ ی تعاون  یهاشركتم سود یه و تقسی ر سرماییه، تغیل، سرماکیتش  یحسابدار مباحث .5

 خاص آشنا شود. یهامشاركت یحسابدار با .6

 شرح درس: 

 ی هاشركت   ،یتضامن  یهاشركت  یهایژگیو و    فی. ابتدا دانشجو با تعرپردازدیم  یسهام  ریغ  یهاشركت   یدرس به مباحث مختلف حسابدار  نیا 
نحوه    ه،یها، ثبت سرماشركت  نیا  لیاز جمله نحوه تشک  هاشركت   نیا  یخاص آشنا شده و سپس مباحث مختلف حسابدار  یهامشاركتو    ی تعاون
 . آموزدیمو انحالل را  تیمالک ریینحوه تغ ان،یز ایسود  میتقس

 سرفصل درس: 

 یتضامن یهاشركت  یحسابدار  .1

o هاشركت گریآن با د زیو تما هایژگیو  ف،یتعر 

o ل،یتشک نحوه 

o ه، یسرما ثبت 

o یمال یهاصورت هیسود و ته میتقس ، 

o یبه شركت تضامن کیو خروج شر ورود ، 

o و ....(  یتضامن یهاشركت انحالل 

 ی تعاون یهات كشر یحسابدار .2

o لکیانواع و نحوه تش ف،یتعر 

o و خروج  تیعضو 

o ی تعاون یهات كشر هیسرما 

o ه یاهش سرماكو  شیافزا 

o سود  میتقس 

o انحالل 

 خاص  یهامشاركت  یحسابدار .3
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 ی. تهران: سازمان حسابرس .(2)جلد  یاصول حسابدار . (۱395)یی آراملک ن،یالدنظام مدد،یعل  ،ی مصطف  .1

 ی.صنعت  تیریتهران: سازمان مد .یحسابدار یاصول و مبان .(۱395) زیپرو  ،یاریبخت .2

 .تهران: انتشارات كتاب نو .(۱ها )شركت یحسابدار .( ۱394) محمد ،یغالمرضا. مراد  ،ی. كرمرجیا نوروش، .3

 . تهران: ترمه .جلد اول(ها )شركت یحسابدار .(۱396) ی، هدیحسن. همت ،یهمت .4

 . تهران: صفار  .خاص یهاو مشاركت یتضامن یها(: شركت۱) یهاشركت یحسابدار .(۱394) نیكالگر، حس  زادهل یخل .5

 . هیگسترش علوم پا . تهران: یرسهامیغ یهاشركت یحسابدار . (۱396) مان، یپ مجد، .6

 تهران: ترمه. .یسهام ریغ یهاشركت یحسابدار .(۱390) دهیفرروح،  پوررضوان .7

 تهران: انتشارات صفار.  . یتعاون یهاشركت یحسابدار .(۱376) دهیروح، فر پوررضوان .8

9. Wild J, Ken Shaw K, and, Chiappetta B. (2014). Fundamental Accounting Principles. Volume 

1, 21st Edition, John Wiley & Sons. 
10. Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson (2014). Principles of Accounting. 12th 

Edition. South-western CENGAGE Learning. 

 : یمنابع فرع 

 . یتهران: نوروز .(یتضامن یهاشركت ) ۱ هاشركت  یحسابدار .(۱396) لثومكده ی، سیدرضا. قاسمی، حمیخداداد  .1

 .دانش یگردو . تهران:یتضامن یهاشركت یحسابدار . (۱394) نیمیس ،ینام یبزرگ .2

 .فکر سبز . تهران:چاپ دوم و مشاركت خاص(، یتضامن یهاشركت)ها شركت  یحسابدرا .(۱392زهره ) ،هایحاج .3

4. Christopher Nobes, (2014). Accounting: A Very short Introduction. Oxford University press. 

5. Weygandt J., Kimmel P., and Kieso D.b (2013). Accounting Principles. 11th Edition, John 

Wiley & Sons. 
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 496کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 انه ی م  یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

 Intermediate Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: دانشجو انتظار میدر انتهای این دوره از 

 كسب كند. یترق یعم دید یاترازنامه یهایی دارااقالم  یدرباره حسابدار .1

 كسب كند.  یترق یعم دید یاترازنامه یهایبدهاقالم  یحسابدار درباره .2

 وجوه نقد آشنا شود.  انیصورت جر با .3

 شرح درس: 

ابتدا    نیبا اجزاء ترازنامه آشنا شوند. در ا   قیبطور عم  انیاكنون زمان آن است كه دانشجو  یحسابدار  میبا اصول و مفاه  ییپس از آشنا   درس 

 وجوه نقد ارائه خواهد شد. انیارائه خواهد شد و انتهاء مباحث صورت جر هایبدهو  هایی دارا یحسابدار

 سرفصل درس: 

 :هایی دارا یحسابدار  .1

o نقد و بانک،  وجه 

o  یافتنیو اسناد در هاحساب ، 

o ثابت مشهود و نامشهود، یهایی دارا 

o های گذار هیسرما 

 :هایبده یحسابدار .2

o یو احتمال یجار یهایبده 

o بلندمدت یهایبده 

 وجوه نقد انیجر صورت .3

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

 . تهران: انتشارات ترمه .چاپ دهم ،رانیا ی( مطابق با استاندارد حسابدار۱) انهیم یحسابدار . (۱395) یهمت یحسن و هد ،یهمت  .1

 . تهران: انتشارات ترمه .چاپ دوازدهم ،رانیا ی( مطابق با استاندارد حسابدار2) انهیم یحسابدار . (۱395) ،همت یحسن و هد ،یهمت .2

 ی. تهران: انتشارات سازمان حسابرس .ازدهمیچاپ  (،۱)جلد  ی مال یها: صورتانهیم یحسابدار .( ۱394) یموس اصل،بزرگ .3

 ی. تهران: انتشارات سازمان حسابرس .چاپ سوم (،2) انهیم یحسابدار .( ۱394افسانه و همکاران ) ،یعیرف .4

5. Donald E. Kieso, Weygandt, Warfield, (2014). Intermediate Accounting. IFRS Edition. 

Wiley. 

6. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, (2016)  .Intermediate Accounting, 

16th Edition. Wiley. 

7. Kieso, Weygandt and Warfield, (2016) . Solutions to Intermediate Accounting. 16th Edition. 

Wiley. 

 : یمنابع فرع 

 .باهنر دیانتشارات دانشگاه شه كرمان: .(۱) انهیم یحسابدار. (۱396اقباش ) یقاسم ی و عل یبهارمقدم، مهد  .1

  ندگان یپو  ییانتشارات طال  : تهران  .، چاپ پنجمسراسر كشور  یها دانشگاه  انیدانشجو  ژهی: و 2  انهیم  یحسابدار  .(۱396)  دیمج   ،یزدی  بانوزاده .2

 . دانشگاه

3. J. David Spiceland, (2014). Intermediate Accounting. 8th Edition. McGraw-Hill Education. 
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 497کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ( ۱شده )تمام ی بها یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

 Cost Accounting (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 تمام شده آشنا شود.  یبها یهداف حسابدارابا  .1

 را درک كند.  تیریتمام شده در مد یبها یحسابدار كاربرد .2

 . ردیتمام شده را فرا گ یمربوط به بها یهاحساب صورت هیته نحوه .3

 آن آشنا شود.  یمفهوم سربار و مباحث حسابدار با .4

 .ردیرا فرا گ یامرحلهسفارش كار و  یابیبها .5

 شرح درس: 

  ی اطالعات  یازهایرفع ن  یمباحث در راستا  نی. اشوند یآشنا م  یابیبها  یهاستمیو س  میبا مفاه  انیتمام شده، دانشجو  یبها  یدر درس حسابدار 
 است.قابل استفاده زین تیریو در كنترل و گزارش عملکرد مد گرددیسازمان ارائه م تیریمد ژهیو بو  یدرون سازمان رندگانیگمیتصم

 سرفصل درس: 

 تیریتمام شده و كاربرد آن در مد یبها یحسابدار یاصل میاهداف و مفاه .1

 مربوط به بها  یهاصورت حساب هیها و تهثبت حساب  نحوه .2

 كسر( جذب سربار اضافه )سربار و  جذب .3

 (یبانیپشت) یخدمات ریو سربار دوا یعموم یهانهیبها: هز صیتخص .4

 سفارش كار  یابیبها .5

 یامرحله یابیبها .6

 كاال یموجود  تیریمد .7

 درس  نیمرتبط با مباحث ا یحسابدار یاستانداردها حیو توض یمعرف .8

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

 تهران: انتشارات ترمه.  . ۱ج  ،یصنعت یحسابدار(. ۱393) یقاسم زاده عل م،یمحمد قس ،ی عثمان  .1

 ی. تهران: انتشارات سازمان حسابرس . ۱ج  ،یصنعت یحسابدار(. ۱394) زیعزور،   یعال .2

 . نشر كتاب نو تهران:  .تمام شده( ی)بها یصنعت یجامع بر حسابدار یمرور .( ۱395و همکاران، ) نوروش .3

4. Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, and D.E. Kieso (2015). Managerial Accounting: Tools for 

Business Decision Making. 7th ed.. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 

5. Garrison, R.H., E.W. Noreen, and P.C. Brewer (2015). Managerial Accounting. 15th ed., 

Columbus, OH: McGraw-Hill 

 : یمنابع فرع 

1.  Michael R. Kinney, Cecily A.Raiborn, (2011). Cost Accounting: Foundations and 

Evolutions. 8th Edition. South-western, cengage Learning. 

2. William N. Lanen, Shannon W. Anderson, Michael W. Maher, (2013). Fundamentals of Cost 

Accounting. 4th edition. McGraw-Hill. 

3. Charles T. Horngren, Srikant M.Datar, Madhav V. Rajan, (2014). Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis. 15th Edition. Pearson. 
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 498کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (2) شدهتمام یبها یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

 Cost Accounting (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

  ی بهاا  یحساااابادار:  نیاازپیش

 (۱) شدهتمام

 ندارد : ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود.  یمحصوالت مشترک و فرع یبها برا  صیبا تخص .1

 را كسب كند.  یو جذب  ریمتغ یاب یبها سهیمقا ییتوانا .2

 .ردیاستاندارد و موضوعات مرتبط با آن را فرا گ یابیبها .3

 شرح درس: 

  ی اطالعات   یازهایرفع ن  یمباحث در راستا  ن ی. اشوندیآشنا م  ی اب یبها  ی هاستمیو س  میبا مفاه  ان یتمام شده، دانشجو  یبها  یدر درس حسابدار 

 است.قابل استفاده  زین تیریو در كنترل و گزارش عملکرد مد گرددیسازمان ارائه م تیریمد ژهیو بو ی درون سازمان رندگانیگ میتصم

 سرفصل درس: 

 ی مشترک و فرع یهابها: محصول صیتخص  .1

 هاآن سهیو مقا  یو جذب ریمتغ یابیبها .2

 استاندارد  یابیبها .3

 ( دیتول یهانه یهز ریو سا میدستمزد مستق م،یشامل مواد مستقاستاندارد )انحرافات از  محاسبه .4

 استاندارد یابیبها ستمیدر س  یثبت حسابدار یهاروش .5

 درس  نیمرتبط با مباحث ا یحسابدار یاستانداردها حیو توض یمعرف .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 . تهران: انتشارات سمت .2 یصنعت یحسابدار(. ۱390محمد ) ،ینماز  .1
 ی.تهران: انتشارات سازمان حسابرس .2ج  ،یصنعت یحسابدار(. ۱394) زیعزور،  ی عال  .2
 . نگاه دانش تهران: .2 یصنعت یحسابدار .(۱390) یدرگاه رضا .3
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4. Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, and D.E. Kieso (2015). Managerial Accounting: Tools for 

Business Decision Making. 7th ed. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 
5. Garrison, R.H., E.W. Noreen, and P.C. Brewer (2015). Managerial Accounting. 15th ed. 

Columbus, OH: McGraw-Hill. 

 : یمنابع فرع 

1.  Michael R. Kinney, Cecily A.Raiborn, (2011). Cost Accounting: Foundations and 

Evolutions. 8th Edition. South-western, cengage Learning. 

2. William N. Lanen, Shannon W. Anderson, Michael W. Maher, (2013). Fundamentals of Cost 

Accounting. 4th edition, McGraw-Hill. 

3. Charles T. Horngren, Srikant M.Datar, Madhav V. Rajan, (2014). Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis. 15th Edition, Pearson. 
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 499کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مه ی ب یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

 Insurance Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 . ردیرا فراگ مهیب یهاشركت  یهامربوط به درآمدها و خسارت یحسابدار اتیعمل  .1

 . ردیرا فرا گ یامهیب ریذخا  یحسابدار .2

 آشنا شود. ییاتکا مهیب یحسابدار با .3

 را كسب كند. مهیب یهاشركت یمال یهاصورت لیو تحل  یبررس ییتوانا .4

 تکافل را درک كند. مهیمتعارف و ب مهیب یهاشركت یمباحث حسابدار تفاوت .5

 شرح درس: 

متنوع  یمال  ینهادها  نیاز مهمتر  یکی  به مشتر  یكه خدمات  ا  مهیب  یهاشركت   دهندیارائه م  انیرا  به ماهشركت   نیهستند.  توجه  با    ت یها 
  ی حسابدار   اتیعمل  حی درس عالوه بر توض  نیها پرداخته خواهد شد. در ادرس به آن   نیهستند كه در ا   یاژه یو   یمباحث حسابدار  یخدماتشان، دارا

 ینهادها  یتا با ارائه مباحث حسابدار  خواهدشدو تالش    خواهدشدارائه    ییاتکا  یهامهیب  یث حسابدارو شعب، مباح  ریخسارت، ذخا  مه،یحق ب
 متعارف آشنا شود. مهیب یهاشركتنهادها و  نیا اتیدانشجو با تفاوت عمل ،یتکافل

 سرفصل درس: 

 نامه  مهیب طی شرا رییتغ مه،ینامه و درآمد حق ب مهیمربوط به صدور ب یحسابدار اتیعمل  .1

 مربوط به خسارت یحسابدار اتیعمل .2

 ی امهیب ریذخا  یحسابدار .3

 متمركز( ریمتمركز و غشعب ) یحسابدار .4

 یی اتکا اتیعمل یحسابدار .5

 ییصورتحساب اتکا هیو ته ریذخا  یحسابدار .6

 درس  نیمرتبط با مباحث ا یحسابدار یاستانداردها حیو توض یمعرف .7

 مه یب یهاشركت یمال یهاصورت میو تنظ هیته .8

 هاآن لیو تحل ی فرا بورس و بحث، بررس ایشده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ مهیشركت ب کی یواقع یمال یهاصورت ارائه .9

 تکافل یمتعارف و نهادها مهیها بشركت  یمباحث حسابدار سهیمقا .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران: ۱جلد  مه یب یهاشركت یحسابدار .(۱393) ،رضایو شباهنگ، عل فیلط زاده،فه یحن  .1

 . مهی، انتشارات پژوهشکده ب2جلد  مهیب یهاشركت یحسابدار .(۱393) ف،یلط زاده،فه یحن .2

 .مهیانتشارات پژوهشکده ب . تهران:چاپ سوم ،مهیب یهاشركت یحسابدار .(۱394فرامرز، ) ،ی معصوم و روحان ،یریضم .3

4. Michael J. Bullard, (2013). Insurance Accounting: A comprehensive Review. createspace 

Independent Publishing Platform . 

 : یمنابع فرع 

تهران: انتشارات پژوهشکده   (.28شماره    یاستاندارد حسابدار  کردی )با رو   مهیب  یهاشركت  یحسابدار  .ررضایام  ،یو نعمت اله   وشیدار  ،یمحمد .1
 .رانیا یاسالم یجمهور یمركز مهیب

 .رانیا یاسالم یجمهور یمركز مهیتهران: انتشارات پژوهشکده ب .ییاتکا یهامه یب یحسابدار  .2
 ی اسالمدانشگاه آزاد    . تهران:مهیب  یهاشركت  -مهیرشته ب  انی دانشجو  ژهی: و مهیب  یهاشركت  یحسابدار  .( ۱394)  ،ی محمدعل  ،ییبنافتوره  .3

 . واحد تهران جنوب()
 .نیقزو  یدانشگاه، دانشگاه آزاد اسالم ختگانیفره . قزوین:مهیب یهاشركت یحسابدار .(۱389) ن،یحس  رازافشار .4
 .مهیپژوهشکده ب انتشارات . تهران: مهی ب یهاشركت  یحسابدار یبرا یشنهاد یپ یهاهیرو  . (۱392محمد، ) آسوده، .5
 یقیحق یهایندگینما  مه،یب  یكارگزار   یهاشركت  ،یندگینما  یهاشركت  مه،یو كارگزاران ب  ندگانینما  یحسابدار  .( ۱390فرامرز، )  ،یروحان .6

 . یشركت چاپ و نشر بازرگان  . تهران: ...مهیب یقیحق یهایكارگزار مه،یب
  تیو رعا  رانیا  یحسابدار  یاستانداردها  ی(: برمبناندگانینما-ها)شركت  مهیب  یحسابدار  . (۱389)  ،ی نژاد، نظرعل  یجمال و صالح  پور،یول .7

 . انتشارات ترمه . تهران:یمركز مهیب یهانامهن ییآ
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 500کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یاتی مال  یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

Tax Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. اتیمال نییو تع صیتشخ  یهاو روش اتیانواع مال ات،یاشخاص مشمول مال نییتع ات،یاهداف وضع مال ات،یمال فیبا تعر  .1

 . ردیآن را فراگ یو مباحث حسابدار میمستق یهااتیمال .2
 ها آشنا شود.دوره انحالل شركت اتیها، مالشركت  بیادغام و ترك اتیمال مه،یب یهاشركت اتیمال با .3
 . ردیآن را فراگ یبر ارزش افزوده و مباحث حسابدار اتیمال .4
 .ردیبگ ادیرا  یاتیاظهارنامه مال لیتکم نحوه .5
 آشنا شود. ی اتیسازمان امور مال با .6

 شرح درس: 

  ی قانون  فیبا وظا  انیدرس دانشجو  نیاست. در ا  اتیبه آن توجه داشته باشند موضوع مال  دیبا  یو حقوق  یقیكه اشخاص حق  یاز موضوعات  یکی 
 یهااتیمال  ات، یمال  صیتشخ   یهاو انواع آن، روش  اتیمال  فیمانند تعر  ی درس مباحث مختلف  ن ی. در اشوندیآشنا م  ی و حقوق  ی قیاشخاص حق

 . گرددیارائه م یاتیبا سازمان امور مال ییو آشنا  یاتیاظهارنامه مال لیبر ارزش افزوده، نحوه تکم  اتیمال ،ی دفاتر قانون ریو تحر یارنگهد م،یمستق

 سرفصل درس: 

 م یرمستقیغو   میشامل مستق اتیانواع مال ات،یاشخاص مشمول مال نییتع ات، یاهداف وضع مال ات،یمال فیتعر  .1

 ی اتیماموران مال اراتیو اخت فیو وظا اتیمال صیالراس و مراجع تشخ  یعل  اتیمال صیعلل تشخ   ات،یمال نییو تع صیتشخ  یهاروش .2

  ات یحقوق، مال  ات یاجاره، مال  اتیحق تمبر، مال  ات یدر مورد مال  فیعدم انجام تکال  جرائم و    یمؤد  فیو وظا  فیشامل تکال  میمستق  یهااتیمال .3
 ها(شركت) ی حقوقاشخاص  اتیمشاغل، مال اتیمال ،یفیتکل

 هادوره انحالل شركت  اتیها، مالشركت بیادغام و ترك اتیمال مه،یب یهاشركت اتیمال .4

 یاتیمال یهاتیمعاف انواع .5

و ارائه آن، ارائه دفاتر و اسناد    مینحوه تنظ  و   یاتیدفاتر(، اظهارنامه مال  ریتحر  نحوهمشاغل )روزنامه و كل( و  )  یقانوندفاتر  رینامه تحر  نییآ .6
 قابل قبول و استهالكات  یها نهیبلند مدت، هز یهامانیصورت گردش مواد و كاال و پ هیو مدارک و ته

 فیعدم انجام تکال جرائمو  انیمود فیاجرا، تکال یهاو روش ی مبان خچه، یتار ف،یبر ارزش افزوده شامل تعر اتیمال .7

 بر ارزش افزوده و اصالحات آن اتیمال یحسابدار یهاثبت  .8

 مشمول و معاف  یكاالها یاتیاعتبار مال محاسبه .9

 ی اتیاظهارنامه مال لیتکم نحوه .10

 ی اتیبا سازمان امور مال ییآشنا .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
            

 : یمنابع اصل

 .ومرثی. تهران: انتشارات كمیمستق یهااتیمال نیمجموعه قوان(. ۱394) نیغالمحس ، یدوان  .1
 تهران: كتاب نو.  .كشور یاتیمال  نیمجموعه قوان(. ۱394رسول ) ،یاكبر، وفادار، عباس، دشت یعل ،یعیسم .2
  ی هااتی(: به همراه متن كامل قانون مالیدانشگاه  یهامطابق با سرفصل )  یاتیمال  یحسابدار  (.۱395)  ییحب  درضاینژاد محمود و حم  یبهرام .3

 تهران: انتشارات ترمه. .چاپ دوم .(۱395سال  راتییاصالحات و تغ نیبا آخر) میمستق
  . ارزش افزوده  اتیو مال  میمستق  یهااتیاصالحات قانون مال  نیبر اساس آخر  یاتیمال  یحسابدار  . (۱396)  اینبهمن و مهران قاسم  مهد،یبن .4

 .ومرثیتهران: انتشارات ك
 یتهران: انتشارات جهاد دانشگاه .میمستق یهااتیاصالحات قانون مال نی: طبق آخری اتیمال یحسابدار .( ۱395بهادر )  یو تق   یتق  ، یشجاع .5

 .(یبهشت دی)دانشگاه شه
 . تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران .چاپ سوم ،یاتیمال یحسابدار . (۱392) ینوران نیشاداب و حس ،یمنوچهر .6

 : یمنابع فرع 

 .داریتهران: انتشارات پ .یاتیمال یحسابدار . (۱397) دیسع ،ی كاظمیموس  .1

دگر و    یتیتهران: حکا  .یكاربرد   یهابه همراه نمونه مثال  یو كاربرد  یدانشگاه  کردیبا رو   یاتیمال  یحسابدار  .(۱396)  درضایحم  ،یمیرح .2

 یی.ایآر

 .دانش یمایتهران: آذر و س .یاتیمال یحسابدار . (۱396) یمهد ،یفرج .3

 . تهران: انتشارات سخنوران .میمستق یهااتیقانون مال لیو تحل حیبه همراه تشر ی اتیمال یحسابدار .(۱396فرزاد ) ،یالنیگ یرستم .4

 . گسترتهران: انتشارات سخن . یاتیمال یحسابدار .(۱395حامد ) پور،غالم .5

 . تهران: در دانش بهمن  .میمستق یهااتیقانون مال 3۱/04/۱394 ی: با توجه به اصالحی اتیمال یحسابدار .(۱395) دیمج  جوادزاده، .6

 . تهران: موسسه كتاب مهربان نشر .یكاربرد کردیبا رو  یاتیمال یحسابدار .(۱395احمد ) ،یآخوند .7

 . تهران: انتشارات دانش محام .یاتیمال یحسابدار. (۱395) نیامیبن ،یافتخار .8

 . تهران: انتشارات سخنوران .بر ارزش افزوده  اتیو مال  یاتیمال یحسابدار .( ۱395نامور ) نیو رام  یسیع ،یضیاب .9

 یی اجرا  یهانامهن ییها و آدستورالعمل   نیدتر ی: به همراه جدمیمسق  یهااتیاز قانون مال  یاده یو گز  یاتیمال  یحسابدار  .(۱393)  دیفرش  ،ی نجم .10

 . نیتهران: انتشارات راه نو .چاپ هفتم ،اتیمحاسبه مال

 . دیتهران: انتشارات كتاب فرش . چاپ پنجم ،یاتیمال یحسابدار .(۱393) دیجمش  ،یاسکندر .11

 . چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه زنجان .ی اتیمال یحسابدار .(۱392الرا ) ان،یعباسچ  .12

 .ومرثیتهران: انتشارات ك .یاتیمال نیقوان نیدتری: بر اساس جدی اتیمال یحسابدار .(۱390و همکاران ) رضایعل پور،نیعابد .13
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 501کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی مانکاری پ  یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

 Contracts Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 اتیقراردادها، مال  مهیب  ها،دهیها و مزاانواع قراردادها، انواع مناقصه   ،یصنعت، اركان اصل  یهایژگیو )  یمانکاریپمرتبط با    یبا مباحث كل  .1
 قراردادها و ...( آشنا شود.

 شده آشنا شود. لیكار و كار تکم شرفتیدرآمد به روش درصد پ ییروش شناسا با .2

 . ردیا فراگو كارفرما ر مانکاریبلندمدت در دفاتر پ یهامانیپ ی مال اتیمخارج و عمل ثبت .3

 آشنا شود. یمانکاریپ مؤسساتسود در  ییشناسا یهاروش با .4

 . ردیساخت در دفاتر كارفرما را فراگ انیدر جر ییدارا یمال  نیتأممخارج  یحسابدار .5

 بلندمدت آشنا شود.  یهامانیپ مهیو ب اتیمقررات مال با .6

 .آموزدیرا ب یمانکاریپ مؤسساتدر  یمال یگزارشگر .7

 آن آشنا شود. یو مباحث حسابدار یارز یمانکاریپ با .8

 استانداردها و كاربرد آن را كسب كند. لیدرک و تحل ییتوانا .9

 شرح درس: 

  ی هاتیاز فعال  یمانکاریپ  .كنندیواگذار م   مانکارانیرا با انعقاد قراداد به پ  هاطرحاز    ی برخ  یاتیعمل  یاجرا  یو خصوص  یبخش عموم  مؤسسات 
و انتقال   یفشارقو  یهانصب خطوط پست   ،یاسکله و بندرساز  ،یسد ساز  ،یراه ساز  رینظ  یمختلف  یهاحوزهو    شودیمحسوب م  یمهم اقتصاد

نفت و گاز   ساتیتاس ،یسازساختمان  ،سازی راه زات،یو تجه لیوسا دهیچ یو قطعات پ یینمایس  یهالمی ف  ساختن ،یماسازیهواپ  ،یسازیشتك رو،ین
و   هیو ته  یمال یهاتیثبت و ضبط معامالت و فعال ازمندیاست كه ن یاد یز یفن اتییجز یدارا  یمانکاریپ فرایند. دهدیمو خدمات و.... را پوشش 

  ان یو كارفرما ان مانکاریپ  یمتناسب برا  ی مال  یهاو ارائه صورت  هیته  تیو شناخت درآمد و در نها یریو اندازه گ  ی درون سازمان   یهاگزارش  میتنظ
 ها،ده یها و مزاانواع قراردادها، انواع مناقصه   ،یصنعت، اركان اصل  یهای ژگی)و   یمانکاریمرتبط با پ  یدرس عالوه بر ارائه مباحث كل  نیاست. در ا

 بطور كامل پوشش داده خواهد شد.  یمانکاریپ یها و ...( مباحث حسابدارقراردادها، ضمانت نامه اتیقراردادها، مال مهیب

 سرفصل درس: 

 ی مانکاریصنعت پ یهایژگیو   .1

 یمانکاریپ یاصل اركان .2

 ی مانکاریپ  یقراردادها انواع .3

 یمانکاریپ مؤسسات سازمان .4

 هادهیها و مزامناقصه انواع .5
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 ی مانکاریپ یهاطرح یحسابدار -طرح یاجرا مراحل .6

 شده لیكار و كار تکم شرفتیدرآمد به روش درصد پ ییشناسا روش .7

 و كارفرما مانکاریبلندمدت در دفاتر پ یهامانیپ ی مال اتیمخارج و عمل ثبت .8

 ی مانکاریپ مؤسساتسود در  ییشناسا یهاروش  .9

 ساخت در دفاتر كارفرما انیدر جر ییدارا یمال  نیتأممخارج  یحسابدار .10

 بلندمدت یهامانیپ مهیو ب اتیمال مقررات .11

 نامه با انواع ضمانت ییآشنا .12

 یمانکاریپ مؤسساتدر  یمال یگزارشگر .13

 ی ارز یمانکاریپ .14

 استانداردها و كاربرد آن  یبررس .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یاصلمنابع 

. تهران:  کمیو    ستیسوم. چاپ ب  شیرای. و یمانکاریبلندمدت پ  یقراردادها   یحسابدار(.  ۱396)  نیالدنظام   ،ییو ملک آرا یمدد، مصطف   یعل  .1
 . یسازمان حسابرس

 تهران. باگرانیانتشارات د. تهران: بلندمدت یهامانیپ تیریو مد یحسابدار(. ) ی علو جمعه زاده بافنده، محمد  نیمحمد حس  ،یتفت یدهقان .2
 . ی. چاپ سوم. تهران: سازمان حسابرسبلندمدت یهامانیپ  9استاندارد  یریبکارگ یراهنما(. ۱393) ی موساصل،  بزرگ .3
 . ترمه تهران:  . (رانیو ا یالمللن یب یاستانداردها هیبر پا)صنعت احداث  یمانکاریپ  یقراردادها یحسابدار .(۱395) ن،یالدنظام ،ییآرا ملک .4
 .ترمهتهران:  .یمانکاریپ  بلندمدت یقراردادها یحسابدار .(۱394)  ،یعل ،یرجب .5
 . ترمه . تهران:تا عمل یبلندمدت از تئور یهامانیپ یحسابدار .(۱393عبداهلل، ) ، یو موالئ لیمحمداسماع ، یموالئ .6
ضوابط   نیبر اساس آخربلندمدت )  یهامانیپ  تیریو مد  یحسابدار  . (۱392)  ن،یمحمدحس  ،ی تفت  یو دهقان   یبافنده، محمد عل  زادهجمعه .7

 . تهران باگرانی د یهنر یموسسه فرهنگ  . تهران:اول جلد .(رانیا یحسابدار  یاستانداردها

 : یمنابع فرع 

 . نیانتشارات صالح  تهران: .رانیا یحسابدار  یبر اساس استانداردها یمانکاریپ یحسابدار .(۱396) دیسع ،ییآقا  .1

 .دسیاقل . تهران:یمانکاریپ یحسابدار .(۱396رضا ) ،یدانشوربندار .2

 . )واحد بندرعباس( یدانشگاه آزاد اسالم بندرعباس: ی.مانکاریبلندمدت پ یقراردادها  یحسابدار .(۱392) دیحم جاز،یو رستم نیافش ن،یآرم .3

 . ماز یتا . تهران:یمانکاریبلندمدت پ یقراردادها یحسابدار . (۱392)ی مجتب ،یریمحمد و نص پور،ی رازیش .4

پ  یقراردادها  یحسابدار  . (۱389)  رضایعل  ان،یسردرود  مقدم .5 شماره    یمانکاریبلندمدت  استاندارد  با  حسابرس  9مطابق  تهران:یسازمان   .  

 .رانیفارس
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 502کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ت یری مد یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

Managerial Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود.  تیریمد یحسابدار گاهیبا جا  .1

 تمام شده را درک كند. یبها یو حسابدار ی مال یبا حسابدار تیریمد یحسابدار تفاوت .2

 . ردیرا فراگ تیفعال یبر مبنا یابینه یهز .3

 آشنا شود. ی مال یزیو برنامه ر یبندموضوعات بودجه با .4

 را كسب كند. یریگ م یاطالعات مرتبط و نامرتبط و ... جهت تصم صیتشخ  ییتوانا .5

 كسب كند.را  یگذاره یسرما یهاپروژه لیتحل ییتوانا .6

 را كسب كند.  ینقاط سربه سر لیو تحل هیتجز ییتوانا .7

 و صورت گردش وجوه نقد را كسب كند. یمال یهاصورت لیتحل هیتجز ییتوانا .8

 شرح درس: 

و   ی ابیارز ،یزیرجهت برنامه تیریمد ازیمورد ن یاطالعات مال  لیو تحل  هیتجز ه، یته ،یآورجمع  ص،یتشخ  فرایندعبارتست از  تیریمد یحسابدار 
  ت، یفعال  یبر مبنا  یابینهیمانند هز  یو مباحث  شوندیآشنا م  تیریمد  یحسابدار  گاهیبا جا  ان یدرس دانشجو  نیسازمان. در ا  کی  اتیكنترل عمل

 یهاصورت  لیو تحل  ه یسر و تجزنقاط سربه  لیتحل  ،یگذاره یسرما  یهاپروژه  لیتحل  ،ی و اطالعات مال  یریگمیتصم  ، یمال  یزیرو برنامه  یبندبودجه 
 ارائه خواهد شد.  یمال

 سرفصل درس: 

 تمام شده  یبها  یو حسابدار  یمال یو تفاوت آن با حسابدار تیر یمد یحسابدار گاهیجا  .1

 تیفعال یبر مبنا یابینه یهز .2

 : یمال یزیرو برنامه یبندبودجه  .3

o و كنترل،  یزیرها در چرخه برنامهبودجه نقش 

o جامع، بودجه 

o یبندبودجه  یهاتیمز، 

o بودجه،  یزمان دوره 

o گوناگون بودجه، انواع 

o بودجه جامع، و ....  هیته 
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 : یو اطالعات مال  یریگمیتصم .4

o یکیتاكت  یهای ریگمیتصم، 

o مرتبط و نامرتبط،  اطالعات 

o و ...  یریگمیگوناگون تصم یهامدل  فیتوص 

 یگذارهیسرما یهامرتبط با پروژه ماتیتصم .5

o یابیارز یهاک ی تکن ، 

o یگذارهیدو پروژه سرما سهیمقا، 

o ها، پروژه ی ابیبر درآمد بر ارز اتیمال ریتأث 

o تورم، اثر 

o و ...  یطیمح  مالحظات 

 نقطه سر به سر  لیو تحل هیسود و تجز -حجم -تمام شده یبها .6

 ت یریمد یدر حسابدار یكم یهاروش .7

o یخط یزیربرنامه، 

o یریفراگ یمنحن، EOQ  ... و 

 و صورت گردش وجوه نقد   یمال یهاصورت لیو تحل هیتجز .8

o ینگینقد یهانسبت لیو تحل هیتجز، 

o  ت،یفعال یهانسبت 

o  یاهرم یهانسبت، 

o  یسودآور یهانسبت ، 

o گردش وجوه نقد و ...  صورت 

 ت یمسئول سنجش .9

 رانیعملکرد مد یابیكنترل و ارز یهاستم یس  .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 ی. تهران: انتشارات سازمان حسابرس .جلد سوم ،یصنعت یحسابدار(. ۱395) زیعزور،  ی عال  .1
 ی.صنعت تیری. تهران: انتشارات سازمان مدتیریمد یحسابدار(. ۱392) زیپرو  ،یاریبخت .2

 . نگاه دانش . تهران:چاپ چهارم ،تیریمد یحسابدار. (۱396ساسان و همکاران، ) ، یمهران .3
 . صفار . تهران:شرفتهیپ تیریمد یحسابدار .( ۱396هاشم، ) ،یصوفیو عل نیحس دیس ،یسجاد .4
و    یحسابدار  یتخصص  قات یمركز تحق  ی حسابرسسازمان  تهران:    .( ۱نظر كامل )جلد    دی: با تجدتیریمد  یحسابدرا  . (۱394رضا، )  شباهنگ، .5

 ی. سازمان حسابرس ،یحسابرس
6. Ray H. Garrison, Eric W. Nereen, Peter C. Brewer, (2018). Managerial Accounting. 16th 

Edition. McGraw-Hill. 

7. Weygandt, J.J., P.D. Kimmel, and D.E. Kieso (2015). Managerial Accounting: Tools for 

Business Decision Making. 7th ed. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 
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 : یمنابع فرع 

 . موسسه كتاب مهربان نشر . تهران:تیریمد یحسابدار .(۱396زهرا ) ،یلمید یانتیمحمدرضا، د کبخت،ین  .1

 . تهران مركز() یاسالمدانشگاه آزاد  . تهران:یریگمیتصم یبرا تیریمد یحسابدار .(۱396زهرا ) ،یلشگر .2

 .ریهوشمند تدب . تهران:شرفتهیپ تیریمد یحسابدار .( ۱397كلخوران، ابوالفضل و همکاران ) نژادالهامان .3

 . آثار فکر  . تهران: تیریمد یحسابدار .(۱396محمدرضا ) ،یاعظم و عسگر ،یمانیسل .4

 . ترمه  . تهران:چاپ نهم  ک،یاستراتژ دگاهیبر د تأكیدبا  تیریمد یحسابدار . (۱396)ی عل ان،ییپارسا .5

 . ترمه . تهران: (۱جلد ) یموردكاو  کردیبا رو  تیریمد یبدار احس .(۱396)ی مهد ،ی وصف یبهروز و اسد ، یاصفهان ینافچ  یخدارحم .6

 . تیابن سک تهران:  .تیریمد یحسابدار .(۱396محمد ) ،یادیص .7

 . صفار . تهران: تیریمد یحسابدار .( ۱394و همکاران ) مایفر نوروش، .8

 . چمران اهواز دیدانشگاه شه . اهواز:شرفتهیپ تیریمد یحسابدار . (۱394هاشم ) ،یصوفیو عل نیحس دیس ،یسجاد .9

 . ترمه تهران: .(رانیمد ی)ابزار توانمندساز تیریمد یحسابدار .( ۱392محمد، ) ،یلی جل .10

11. Thomas Edmonds, Bor-Yi Tsay, Philip Olds, (2011). Fundamental Managerial Accounting 

Concepts. 6th Edition. McGraw-Hill. 

12. Susan V. Crosson, Belverd E. Needles, (2010). Managerial Accounting. 9th Edition, South-

Western College Pub. 

13. Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, (2013). Managerial Accounting-Decision Making and 

Motivation performance. Pearson. 

14. Weygandt, Jerry J., (2012). Managerial Accounting: Tools for Business decision Making. 

Wiley. 

15. Ronald W. Hilton, David E. Platt (2013). Managerial Accounting: Creating Value in a 

Dynamic Business Environment. 10th Edition. McGraw-Hill. 

16. Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, (2016). Financial and Managerial 

Accounting. Cengage Learning. 

17. Horngren, C.T., S.M. Dadar, and M.V. Rajan (2015). Cost Accounting: A Managerial 

Emphasis. 15th ed. Essex, England: Pearson Education Ltd. 
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 503کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی مال یهاصورت لیو تحل  هیتجز

 : یسیبه انگلنام درس 

 The analysis of financial statements 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. یاساس یمال یهاصورت یبا اجزا  .1

 .ردیرا فراگ یو عمود  یافق لیو تحل هیتجز .2

 را كسب كند. هاآن لیهمراه با تحل یمال یهانسبتمحاسبه انواع  ییتوانا .3

 آشنا گردد. یقیتلف یمال یهاصورت لیو تحل هیتجز با .4

 آشنا شود. هابانک یمال یهاصورت یاجزا با .5

 را كسب كند.  هابانک یمال یهاصورت لیو تحل هیتجز ییتوانا .6

 را درک كند.  هاآن لیو تحل یربو یهابانک یمال یهاصورتبا  هاآن یبدون ربا و اجزا یبانکدار یمال یهاصورت یهاتفاوت .7

 شرح درس: 

سازمان را    تیوضع  هاآن  لیبا تحل  توانندیم  ینفعان خارج  یسازمان و ذ  رانیاست. مد  یارزشمند  یهاداده  یحاو   هاسازمان  یمال  یهاصورت 
خدمات، فروش،   ایكاال  دیتول تیوضع شودیم یسع یمال یهاصورت لیو تحل هیرا اتخاذ كنند. در تجز یترمناسب  ماتیدرک كرده و تصم شتریب

بررس  ها،یبده  ،یسود آور به طور كامل  مورد    ی مال  یهادرس تالش خواهد شد تا جوانب مختلف انواع صورت  نیدر ا  گردد.   یاعتبارات و ... 
متفاوت    تیو ماه  هایژگیبا توجه به و   نیها را كسب كنند. همچنصورت  نیا  لیو تحل  ه یتجز  ییتوانا  انیتا دانشجو  ردیقرار گ  لیو تحل  ییشناسا
 بدون ربا بصورت مستقل ارائه خواهد شد. یهابانک یمال یهاصورت لیو تحل هیزها، تج بانک

 سرفصل درس: 

 و...(  ی اساس یمال یهاصورتنفعان  یذ ،یمال یهاصورتكنندگان  میتنظ تیو اصول، مسئول میمفاه)  یمال یبر گزارشگر یامقدمه .1

( جامع، صورت  انی( انباشته، صورت سود )زانی، صورت گردش سود )ز)  ان یزسود )  صورت  ، ( ترازنامه  ی مال  یهاصورت  یو اجزا  یكل  شناخت .2
 همراه و ....(  یح یتوض  یهاادداشتیوجوه نقد،  انیجر

 ی دیتول یو واحدها یبازرگان  یواحدها ،یخدمات یواحدها  یمال یهاصورت تفاوت .3

 یرانیرایو غ  یرانیا یهاآن در سازمان لیو تحل یمال یهاصورت یاجزا تفاوت .4

 روند(  یبررس ،یاسهیمقا یمال یهاصورت)  یافق لیو تحل هیتجز .5

 ( یمال یهانسبت لیو تحل هیاستاندارد، تجز یمال یهاصورت) یعمود لیو تحل هیتجز .6

نسبتیمال  یهانسبت  .7 تحل  هیتجز  یهات یمحدود  ،یسودآور  یهانسبت  ت،یفعال  یهانسبت   ،یاهرم  یهانسبت   ،ینگینقد  یها(   لیو 
 ....( یمال یهانسبت 

 گزارش حسابرس مستقل ی و بررس لیتحل .8
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 ی قیتلف یمال یهاصورت  لیتحل .9

 ی بانک  ریغ  یمال یهاصورت لیو تحل هیدر تجز یكاو مورد  .10

 رانیبدون ربا در ا یهابانک یمال یهاصورت لیو تحل هیتجز  .11

o هاسازمان گرید یمال یهاها با صورتو تفاوت آن  یبانک یمال یهاصورت انواع 

o ی بانک یمال یهاصورت  یاجزا لیو تحل ییشناسا 

o ها آن لیو تحل یربو یهابانک یمال یهاها با صورتآن یبدون ربا و اجزا یبانکدار یمال یهاصورت یهاتفاوت 

o ی و افق یعمود لیو تحل هیتجز 

o  ها ییدارا یریمانند نسبت به كارگ هایی دارا تیریمد یهانسبت 

o  هایبه كل بده یمحور یهانسبت سپرده  مت،یسپرده گذاران گران ق بیمانند نسبت ترك هایبده تیریمد یهانسبت 

o  التی به تسه یرجاریمانند نسبت مطالبات غ یاعتبار سکیر تیریمد یهانسبت 

o  ها ییها به دارامانند نسبت سپرده  ینگینقد تیریمد یهانسبت 

o یالتیتسه ریغ یهانه یدرآمد و هز تیریمد لیتحل 

o  خارج از ترازنامه یهاتیفعال لیتحل 

o  حقوق صاحبان سهام  یبر بازده مؤثرعوامل  لیتحل 

o  (ینگیو نقد یسودآور ت،یریمد ها،یی دارا تیفیك ه،یسرما تیكفاكملز ) یهاها با استفاده از نسبتبانک لیتحل 

o   و ....  ی بانک  یمال یهاصورت لیو تحل هیدر تجز یموردكاو 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓   
   

 : یمنابع اصل

 . ینظر. چاپ هجدهم. تهران: سازمان حسابرس دیبا تجد ، یمال یهاصورت لیو تحل  هیتجز .(۱393) فضل اله ،یاكبر  .1

 . . تهران: نگاه دانشیمال یهاصورت لیو تحل هیتجز(. ۱395) رضا و رهنما، روح اله  ،یتهران .2

 . . تهران: طراحانیتجار یهابانک ی مال ی هاصورت لیو تحل هیتجز(. ۱395) عباس و طاهرپور اصل، اصغر ،یجعفر .3

 . تهران: چالش یمال یهاصورت لیو تحل هیشناخت و تجز (.۱393)ی محمد عل دیس ،ییشهدا .4

5. James M. wahlen and Stephen P. Baginski, (2015). “Financial Reporting, financial Analysis 

and valuation. A strategic perspective”. 8th edition, South-western cengage Learning. 

6. Thomas R. Robinson, Elaine Henry, (2015). International financial Statement Analysis. 3rd 

edition. Wiley. 

 : یمنابع فرع 

1.  K. R. SUBRAMANYAM, JOHN J. WILD (2008). financial Statement Analysis. 10th 

Edition. McGraw-Hill. 

.  یمال  یهاو افته  یمال  یگزارشگر  یالمللن یب  یبر استانداردها  تأكیدبا    یمال  یهاصورت  لیفهم و تحل  .( ۱396و همکاران )  دریفروغ نژاد، ح .2

 . انتشارات بورس :تهران

 
  



8۱8 

 504کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (۱ی )حسابرس 

 : یسینام درس به انگل

Auditing (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 و مباحث آن آشنا شود. یداخل یهاكنترلبا مفهوم  .1

 . ردیرا فراگ یحسابرس یهاآزمون .2

 آشنا شود.  یحسابرس سکیر با .3

 . آموزدیرا ب یریشواهد و نمونه گ یجمع آور نحوه .4

 آشنا شود. یحسابرس یكاربرگ ها با .5

 شرح درس: 

حسابداری و حسابرسی در  "رساند. در درس یم  یارینفعان سازمان،  یت در مقابل ذ یریمد ییبه نقش پاسخگو  یمال ینظارت بر ثبت و گزارشگر 

 ،یداخل یهاكنترلكه عبارتند از  یدانش حسابرس یدرس مباحث مختلف و مبان  نیآشنا شدند. در ا یحرفه حسابرس تیبا كل انیدانشجو "مدیریت
 ( ارائه خواهد شد. یحسابرس یو كاربرگ ها یدر حسابرس یرینمونه گ ،یشواهد حسابرس ،یحسابرس سکیر ،یحسابرس یهاآزمون

 سرفصل درس: 

 یداخل یهاكنترل   .1

o یداخل یهاكنترل  اهداف 

o یداخل یهاكنترل  انواع 

o ی كنترل داخل ستمی س یاجزا 

o  یكنترل طیمح 

o ی كنترل یهات یفعال 

o یحسابرس مراحل 

o ی كنترل داخل ستمی شناخت از س كسب 

o ی داخل یهاكنترل  یحسابرس درخصوص شناخت و گزارشگر تیمسئول 

 ی حسابرس یهاآزمون .2

o ستم یشناخت س آزمون 

o ها كنترل  آزمون 

o محتوا آزمون 

o دو منظوره  یهاآزمون 

o ی انقطاع زمان آزمون 
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 یحسابرس سکیر .3

o ف یتعر 

o دهنده  لیتشک  یاجزا 

o انواع 

 ی حسابرس شواهد .4

o شواهد  فیتعر 

o  شواهد  یهایژگیو 

o یكسب شواهد حسابرس یهاروش انواع 

 یدر حسابرس یریگ نمونه .5

o نمونه  یطراح 

o یبند طبقه 

o نمونه  اندازه 

o انتخاب نمونه و...  یهاروش 

 یحسابرس یها كاربرگ .6

o اهداف  ف،یتعر 

o كاربرگ ها  تیو مالک تیماه 

o یحسابرس یكاربرگ ها یبند طبقه 

o ی حسابرس یكاربرگ ها یسازمانده 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . ی. چاپ چهاردهم. تهران: سازمان حسابرسیحسابرس یاستانداردها(. ۱393)ی حسابرس یاستانداردها نیتدو  تهیكم .1

ی  سازمان حسابرس  : تهران  . کمیو    ی جلد اول، چاپ س  ،یاصول حسابرس(،  ۱392)  محمود  ، یعباس و نفر  ، یمانیوالتر. ترجمه ارباب سل  گزیم .2
 .(87شماره  هی)نشر

 انتشارات نگاه دانش. . تهران:یجامع بر حسابرس یمرور. ( ۱395و همکاران ) نوروش .3

 . (20شماره  هی)نشر یسازمان حسابرس :تهران  .. جلد اول، چاپ دومیاصول حسابرس .(۱394)  الهام و مکارم، ناصر ،یدیافسانه حم ،یعیرف .4

 . نگاه دانش  . تهران:چاپ پنجم ،رانیا یحسابرس ی(: بر اساس استاندارها۱) یحسابرس .( ۱396) شکراله و همکاران ،یخواجو  .5

 .تهران باگرانید  یهنر یموسسه فرهنگ . تهران:رانیا یحسابرس ی: مطابق با استانداردها۱ یحسابرس . (۱396اله )عزت  ،یمالئ .6

7. William Messier Jr, Steven Glover, Douglas Prawitt, (2016). Auditing and Assurance 

Services: A Systemic Approach. McGraw-Hill. 

8. Rick Hayes, Philip Wallage, Hans Gortemaker (2014). principles of Auditing: An Introduction 

to International Standards on Auditing. 3rd Edition. Pearson Education Limited. 

 : یمنابع فرع 

1.  Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan, (2016). Auditing and 

Assurance Services. Pearson. 

2. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark Beasley (2012). Auditing and Assurance Services: An 

Integrated Approach. 14th Edition. Boston: Prentice Hall. 

3. Mark S. Beasley, Frank A. Buckless, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt (2015). Auditing 

Cases: An Interactive Learning Approach. Prentice Hall. 
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 .سنجش( یهنر یسنجش )وابسته به موسسه فرهنگ . تهران:یحسابرس .(۱396رضا ) دیس م،ینژاد فه دیو س ی محمدعل ،ییآقا .4

 . ترمه تهران: . چاپ هفتم ،رانیا یحسابرس ی(: بر اساس استاندارها2) یحسابرس .(۱395شکراله ) ،یو خواجو ثمیم ،ینوشاد .5

 . ومرثیك . تهران:چاپ چهارم (،۱)جلد  رانیا یحسابرس ی: بر اساس استانداردهایحسابرس .( ۱395فاطمه و وفادار، عباس ) دادبه، .6

 ی. سازمان حسابرس تهران:  .(۱)جلد  یداخل یحسابرس. (۱396) ی زارع، عل یعباس و كمال  ،ینیحس ارباب .7

 .یحسن جالل دیس تهران: .یحسابدار یهاو كنترل سرفصل   یبررس کردیها با رو بانک یداخل یحسابرس .(۱396حسن ) دیس ،یجالل .8
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 505کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 (2) یحسابرس 

 : یسینام درس به انگل

 Auditing (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ( ۱ی )حسابرس: نیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. یحسابرس یزیر با برنامه  .1

 آشنا شود. یجار یهاییدارا یحسابرس با .2

 ثابت آشنا شود. یهاییدارا یحسابرس با .3

 و بلندمدت آشنا شود.  یجار یهایبده یحسابرس با .4

 حقوق صاحبان سهام آشنا شود. یحسابرس با .5

 آشنا شود. نهیاقالم درآمد و هز یحسابرس با .6

 حسابرس را درک كند. یو اظهارنظرها یحسابرس یهاگزارش بتواند .7

 شرح درس: 

بوده و («  ۱)  یحسابرس»درس، ادامه درس    نی. اگرددیمآشکار    ران،یمد  یریگم یبه اطالعات جهت تصم  دنیدر اعتبار بخش  یحسابرس  تیاهم 
مانند    ی درس موضوعات  نی. در ارساند یكرده و به سرانجام م  لیمطرح شده در آن درس را تکم  ی مباحث حسابرس  یدگیرس  کردیبر رو   تأكیدبا  

 یهاگزارشو    یداخل  یكار واحد حسابرس  یابیارز  نه،ی اقالم درآمد و هز  زیو ن  هیسرما  ،یبده  ،ییانواع مختلف دارا  یحسابرس  ،یبرسحسا  یزیبرنامه ر
 . شودیمارائه  یحسابرس

 سرفصل درس: 

 یحسابرس یهابرنامه یطراح  .1

 صندوق و بانک  یحسابرس .2

 یگذار هیسهام و انواع اوراق بهادار و درآمد حاصل از سرما یحسابرس .3

 و معامالت فروش   یحساب بدهکاران و اسناد وصول یحسابرس .4

 رفته فروش یتمام شده كاال متیو ق های موجود یحسابرس .5

 ثابت ییاقالم دارا  یحسابرس .6

 یاقالم بده ریحساب بستانکاران و سا یحسابرس .7

 یاحتمال یهایبده یبلندمدت و افشا یهایبده یحسابرس .8

 حقوق صاحبان سهام یحسابرس .9

 نه یاقالم درآمد و هز یلیتفص یدگیرس .10

 ی داخل یكار واحد حسابرس یابیارز .11

 حسابرس  یو اظهارنظرها یحسابرس یهاگزارش .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . ی. چاپ چهاردهم. تهران: سازمان حسابرسیحسابرس یاستانداردها(. ۱393) یحسابرس یاستانداردها  نیتدو  تهیكم  .1

 تهران: انتشارات ترمه. . 2 یحسابرس . (۱395) ثمیم ،یشکرا... و نوشاد ،یخواجو  .2

 . رانیا ی . تهران: جامعه حسابداران رسمیمال یهاصورتگزارش حسابرس در مورد (. ۱392)  محبوبه ، یآزاد، عبدا... و كاظم  .3

و نفر  ،یمانیوالتر. ترجمه ارباب سل  گزیم .4   ی سازمان حسابرس  :تهران  .ستمیجلد دوم، چاپ ب  ،یاصول حسابرس  .(۱39۱)  محمود  ،یعباس 
 .(87شماره  هی)نشر

 .انتشارات نگاه دانش . تهران:یجامع بر حسابرس یمرور. ( ۱395) و همکاران نوروش .5

 . (20شماره  هی)نشر یجلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرس .یاصول حسابرس .(۱394)  الهام و مکارم، ناصر ،یدیافسانه حم ،یعیرف .6

 . چاپ هفتم، تهران: ترمه  ،رانیا یحسابرس ی(: بر اساس استاندارها2) ی حسابرس .(۱395) ثمیم ،یشکراله و نوشاد ،یخواجو  .7

8. William Messier Jr, Steven Glover, Douglas Prawitt  (2016). Auditing and Assurance 

Services: A Systemic Approach. McGraw-Hill. 

9. Rick Hayes, Philip Wallage, Hans Gortemaker (2014). Principles of Auditing: An 

Introduction to International Standards on Auditing. 3rd Edition. Pearson Education 

Limited . 

 : یمنابع فرع 

1.  Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan (2016). Auditing and 

Assurance Services. Pearson. 

2. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark Beasley (2012). Auditing and Assurance Services: 

An Integrated Approach. 14th Edition, Boston: Prentice Hall. 

3. Mark S. Beasley, Frank A. Buckless, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt (2015). Auditing 

Cases: An Interactive Learning Approach. Prentice Hall. 
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 506کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی بخش عموم ی حسابدار یمبان

 : یسینام درس به انگل

Fundamentals of public sector Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شوند.  یدهنده بخش عموم  لیتشک یبا اهداف و نقش نهادها .1

 را درک كنند. یعموم ییپاسخگو تیمسئول یاب یو ارز فایا فراینددر  یو حسابرس یبودجه، حسابدار نقش .2

 را درک كنند. ی بخش عموم یدر نهادها هاآن ییو نحوه شناسا نهیدرآمد و هز ، یبده ،ییدارا مفهوم .3

 آشنا شوند. یحسابدار اتیو چرخه كامل عمل ییاجرا یهادستگاه  یتی حاكم  یهات یفعال یجار اتیعمل یمال یو گزارشگر یمال یحسابدار با .4

 آشنا شوند.  یبخش عموم  یحسابدار یاستانداردها نیمراجع تدو  با .5

 شرح درس: 

ما    یبخش عموم  ینهادها  توجه  یااندازهدر كشور  قابل  و  و نقش مهم  ا  یبزرگ  در    نیدارند.  نهادها  یمختلف  یهاحوزهنهادها  بخش    یبا 
ابتدا با  رندیگ  یرا فرام  یبخش عموم  یحسابدار  یمبان  انیدرس دانشجو  نیاست. در ا   ی، حسابدارهاحوزه   نیاز ا  یکیمتفاوتند.    یخصوص . در 
مراحل انجام   یحسابدار  اتیو سپس با عمل  رندیگیم  ادینهادها را    نی ا  نهیدرآمد و هز  ،یبده  ،ییآشنا شده، مفهوم دارا  ی مومبخش ع  ینهادها

 .شوندیمآشنا  یحسابدار اتیو چرخه كامل عمل ییاجرا  یهادستگاه یتیحاكم یهاتیفعال یجار اتیعمل یمال یو حسابدار نهیدرآمد و هز

 سرفصل درس: 

 هاآن فیاهداف و وظا ،ی دهنده بخش عموم لیتشک یبا نهادها ییآشنا  .1

 یو تفاوت آن با بخش خصوص یبزرگ بخش عموم  ینهادها یهاتیفعال یطیمح  یهایژگیو  .2

 ی عموم ییپاسخگو تیمسئول یاب یو ارز فایا فراینددر  یو حسابرس یبودجه، حسابدار نقش .3

 ی بخش عموم یمورد استفاده در حسابدار یهای تئور .4

 آن یو گزارشگر ییو نحوه شناسا  یعموم ینهادها یتی حاكم یهاتیفعالدر  ی و بده ییدارا مفهوم .5

 ی بخش عموم  یو گزارشگر یمفهوم، انواع و كاربرد آن در حسابدار ،یریاندازه گ کردیرو  .6

 یعموم یو پرداخت نهادها نهیشناخت مخارج، هز نیو همچن یامبادله ریو غ یامبادله  یدرآمدها شناخت .7

 ییاجرا یهادستگاه و درآمد در  نهیمراحل انجام هز یحسابدار اتیعمل حیتشر .8

 یی اجرا یهادستگاه بودجه و ارتباط آن با  یكنترل بودجه، نظارت بر اجرا ،یبند بودجه .9

 یو مبنا  یریاندازه گ  کردیرو   ،ییاجرا  یهادستگاه   یتیحاكم  یهاتیفعال  یجار  اتیعمل  یمال   یو گزارشگر  ی مال   یبا حسابدار  یكل  ییآشنا .10
 مورد استفاده  یحسابدار

( و صورت عملکرد  یمنابع و مصارف مال ) ی مالترازنامه، صورت عملکرد  می(، تنظیجار) یانه یهزاعتبارات  ،یحسابدار اتیكامل عمل چرخه .11
 النه بودجهسا

 ی بخش عموم یحسابدار یاستانداردها نیبا مراجع تدو  ییآشنا .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 منابع: 

تهران: مركز مطالعات    . ج اول  ،یادیبن  میمفاه  -هایشهردار  یمال  یو گزارشگر  یحسابدار  ی نظر  ی مبان(.  ۱392) جعفر و همکاران  ، یباباجان   .1
 شهر تهران.  یزیو برنامه ر

 یی. . تهران: دانشگاه عالمه طباطباازدهمی. چاپ یدولت یمال یهاكنترل و  یحسابدار(. ۱393) جعفر ،ی باباجان .2
 یی. . تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایبخش عموم  یحسابدار(. ۱395) جعفر ،ی باباجان .3
 ی.. تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمیدولت یحسابدار(. ۱395) نیحس دیس ،یعراق ینی حس .4
 . تهران: انتشارات سمت. یبخش عموم یحسابدار(. ۱396) زیعزگرد،  .5
.  ی بخش عموم یحسابدار یو استانداردها ی مال یو گزارشگر ینظر  میمفاه(. ۱393) یعموم بخش  یحسابدار یاستانداردها نیتدو  تهیكم .6

 . یتهران: سازمان حسابرسچاپ دوم. 
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 507کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی رانتفاعیو غ یعموم مؤسسات یو حسابرس یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

 Accounting and Auditing of public and nonprofit 

institutions 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شوند. ،یتیحاكم یهات یفعال یجار اتیموضوع عمل یاعتبارات اختصاص یحسابدار اتیبا عمل .1

 آشنا شوند. ییاجرا یهادستگاه  یاهیسرما اتیمرتبط با عمل یمال یدادهایثبت و گزارش رو  با .2

 را درک كنند. ییوزارت امور اقتصاد و دارا یابالغ  یبخش عموم یتعهد یدستورالعمل حسابدار یو بررس  لیتحل ییتوانا .3

 را بشناسند.  ییاجرا یهادستگاه  یكنترل داخل ستمیو استقرار س یدر نظام نظارت مال  حسابیذ نقش .4

 . رندیرا فراگ یعموم  یجامع نهادها یحسابرس .5

 آشنا شوند.  هامارستانیبو  هادانشگاه ، هایشهرداربر  تأكیدبا  ی انتفاع ریغ  مؤسسات یو حسابرس یحسابدار با .6

 را كسب كنند.  ران یا یبخش عموم یو حسابرس یحسابدار یفهم استانداردها ییتوانا .7

 شرح درس: 

مرتبط با    ی مال  یدادهایرو   یبا ثبت و گزارشگر  انیدرس دانشجو  نیاست. در ا   ی بخش عموم  یحسابدار  یدرس ادامه و مکمل درس مبان   نیا 
شده    ادی  یهادستگاه   یاهیسرما  اتیمرتبط با عمل  یمال  یدادهایثبت و گزارش رو   نیو همچن  ییاجرا   یهادستگاه  یجار  اتیعمل  یمنابع اختصاص
مال  منابع  اختصاص  یكه  اعتبارات  از محل  تملک    یآن  اعتبارات  آشنا  شودیم  نیتأم  یاهیسرما  یهاییداراو  با    انیدانشجو  نی. همچنشوندیم، 

شده آشنا   ادی یهادستگاه  اریدر اخت ی منابع مال قیكامل و تلف یتعهد یهمراه با مبنا یبخش عموم  ییاجرا یهادستگاه در سطح  یمال یگزارشگر
 . رندیگیم را فرا  یعموم یجامع نهادها یبرسشده و مباحث حسا

 درس: سرفصل 

 ی تیحاكم یهات یفعال یجار اتیموضوع عمل یاعتبارات اختصاص یحسابدار اتیعمل  .1

 یی اجرا یهادستگاه  یاهیسرما اتیعمل یحسابدار تیو اهم ضرورت .2

 ی اه یسرما یهاییداراتملک  یهاپروژهو  هاطرح ییمراحل اجرا حیتشر .3

رو   یحسابدار  اتیعمل   حیتشر .4 به  عموم  ییاجرا  یهادستگاه   یاه یسرما  اتیعمل  یمال  یدادها یمربوط  اختصاص  یبخش  منابع  محل  و    یاز 
 از منابع کیهر  یبرا یمال یهاصورت میو تنظ یتعهد یبراساس مبنا یاه یسرما یهاییدارا اعتبارات تملک 

 مرتبط با وجوه سپرده  یمال یدادهایثبت رو  نحوه .5

  ی تعهد  یو مبنا  یمنابع اقتصاد  انیجر   یریاندازه گ  کردی( با رو ییدستگاه اجراگزارشگر )در سطح واحد    یتیحاكم  یهاتیفعال  یمال  یگزارشگر .6
 واحد گزارشگر یاساس یمال یهاصورت هیكامل ته

 ییوزارت امور اقتصاد و دارا  یابالغ  یبخش عموم  یتعهد یدستورالعمل حسابدار ی و بررس لیتحل .7

 یی اجرا یهادستگاه  یكنترل داخل ستمیرار سو استق یدر نظام نظارت مال  حسابیذ نقش .8
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 یاتیو محاس  یو مقررات مال  نیقوان یدیعوامل كل حیو تشر ی بخش عموم یو كنترل در نهادها نظارت .9

 ران یا یاسالم یجمهور یقانون اساس  55و  53اصول  یو نقش آن در اجرا تیرعا یحسابرس حیتشر .10

 نهادها  نیدر ا ی مال یحسابرس اتیعمل ییاجرا یهاوهیشو   یبخش عموم ییاجرا  یهادستگاهدر  یمال یحسابرس حیتشر .11

 ی عملکرد در بخش عموم  یحسابرس .12

 هامارستانیبو  هادانشگاه، هایشهرداربر  تأكیدبا  یانتفاع  ریغ مؤسسات یو حسابرس یحسابدار .13

 یدر سطح خزانه دار یمال یو گزارشگر یحسابدار .14

  سه یو مقا  رانیا  ی بخش عموم  یو حسابرس  یحسابدار  یبر استانداردها  تأكیدبا    ی بخش عموم  یو حسابرس  یحسابدار  یاستانداردها  یبررس .15
 گر ید  یكشورها یآن با استانداردها

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 شهر تهران.   یزیتهران: مركز مطالعات و برنامه ر  .هایشهردار  یمال   یو گزارشگر  یحسابدار  ینظر  ی مبان(.  ۱392همکاران )جعفر و    ،ی باباجان .1
 یی. . تهران: دانشگاه عالمه طباطباازدهمی. چاپ یدولت یمال یهاكنترل و  یحسابدار(. ۱393جعفر ) ،ی باباجان .2
 یی. مه طباطبا. تهران: انتشارات دانشگاه عالیبخش عموم  یحسابدار(. ۱395جعفر ) ،ی باباجان .3
 ی.تهران: انتشارات دانشگاه خوارزم .یدولت یحسابدار(. ۱395) نیحس دیس ،یعراق ینیحس  .4
.  یبخش عموم  یحسابدار  یو استانداردها  یمال  یو گزارشگر  ینظر   میمفاه(.  ۱393)  یعمومبخش    یحسابدار  یاستانداردها  نیتدو   تهیكم .5

 . یچاپ دوم. تهران: سازمان حسابرس

 : یمنابع فرع 

 كشور  یقانون محاسبات عموم .1

 محاسبات كشور وانید قانون .2

 كشور  یاز مقررات مال یبخش میتنظ قانون .3
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 508کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یمال  یبازارها و نهادها یحسابرس 

 : یسینام درس به انگل

 Auditing of financial markets & institutions 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 متعارف را درک كند.  یمال یو بازارها و نهادها یاسالم ی مال یبازارها و نهادها  یتفاوت حسابرس .1

 را درک كند. یاسالم یمال یبازارها و نهادها یموجود در حسابرس یکردهایرو  تفاوت .2

 آشنا شود.  ریسپرده پذ یمال یمختص نهادها یمباحث حسابرس با .3

 آشنا شود.  ریسپرده پذ ریغ  یمال یمختص نهادها یمباحث حسابرس با .4

 آشنا شود. هابورس یمباحث حسابرس با .5

 آشنا شود.  یناظر نظام مال ینهادها یحسابرس با .6

 شرح درس: 

و    كنندیرا ارائه م ی مختلف یخدمات مال  یمال یو بازارها یمال ی. نهادهاكنندیم فاءیدر اقتصاد كشور ا ی نقش مهم یمال  یامروزه نهادها و بازارها
  ی ازارهانهادها و ب  یدرس تالش خواهد شد تا مباحث حسابرس  نیدارند. در ا  ی و خدمات  ی بازرگان  ،یدیتول  یهاشركت  گریمتفاوت نسبت به د  یتیماه
 مستقل و كامل ارائه گردد.  یصورته ب یمال

 سرفصل درس: 

 كشور  ریسپرده پذ  ینهادها گریو د  یاسالم یبانکدار یحسابرس  .1

 مشترک  یگذاره یسرما یهاصندوق یحسابرس .2

 مه یب یهاشركت یحسابرس .3

 یبازنشستگ یهاصندوق یحسابرس .4

 اوراق بهادار یهایكارگزار یحسابرس .5

 ه یسرما نیتأم یهاشركت یحسابرس .6

 نگ یز یل یهاشركت یحسابرس .7

 ی مال یواسط در انتشار ابزارها ینهادها یحسابرس .8

 بورس كاال و ...  ،یبورس انرژ  ران، یها بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس اشركت یحسابرس .9

 و ...(  یمركز مه یب ،یاوراق بهادار، بانک مركزسازمان بورس و ناظر ) ینهادها یحسابرس .10

 متعارف  یمال یو بازارها و نهادها یاسالم ی مال یبازارها و نهادها  یحسابرس تفاوت .11

 ی اسالم یمال یبازارها و نهادها یموجود در حسابرس یکردهایرو  تفاوت .12
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 یحسابدار یترجمه استانداردها(. ۱389) اكبر ی عل ، ی(، مترجم: جابرAAOIFI) ی اسالم ی مال  مؤسسات ی و حسابرس یسازمان حسابدار  .1
 ی. تهران: سازمان حسابرس . یاسالم یمال مؤسسات

 . یاسالم ی مال یانواع نهادها و بازارها یبه روز سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مباحث حسابرس یهادستورالعمل  .2

 یی: راهنمایحسابرسته ی و كم  رهیمد  ئتیه(.  ۱396)  یعلمحمد    ، یداریب  ،یاصل، محمد عل  یو كرال، رونالد. مترجمان: سهمان   الیش  موران، .3
 . یو بانک ی. تهران: پژوهشکده پولنیام تیمسئول یبرا

 . ی و بانک ی. تهران: پژوهشکده پولیداخل یحسابرس یاحرفه یهاهیرو  یالمللن یچارچوب ب کیكتاب الکترون(. ۱392) احمد نژاد، یعال .4

محترم   دیو اسات  انیدانشجو  ی: قابل استفاده برای و مال  یپول  ینهادها  یداخل  یحسابرس  . (۱396رئوف )  ،یق یرازل  یو امام   دیمج   ،جوادزاده .5
 ی. ق یرازل یرئوف امام تهران:  ...، تیریو مد یحسابرس ،یحسابدار یهارشته 

 ی.حسن جالل دیس . تهران:یحسابدار یهاو كنترل سرفصل   یبررس کردیها با رو بانک یداخل یحسابرس .(۱396حسن ) دیس ،یجالل .6

 . ترمه : تهران .(میاهاصول و مف)ها در بانک یداخل ی حسابرس. (۱396)  و همکاران نیحس ،یپوزند محمد .7

 . انس . تهران: هابانک یداخل یحسابرس .(۱396) سهراب زاده،سلمان .8

9. AICPA, (2017). Audit and Accounting Guide Depository and Lending Institution: Banks 

and saving Institutions, Credit unions, finance Company, and Mortgage Companies. 

AICPA. 

10. AAOIFI, (2010). Accounting. Auditing and Governance Standards for Islamic Financial 

Institution 1432H-2010. 

 : یمنابع فرع 

شركت   تهران:   .جلد(  2قانون بازار اوراق بهادار    یراهنما)  ی مال  یكتاب نهادها  .( ۱389پژوهش سازمان بورس )  تیریمشاوران و كارشناسان مد .1

 . و خدمات سازمان بورس ی اطالع رسان

2. Shahul Hameed Mohamed Ibrahim  (2009) . Accounting & auditing for Islamic financial 

institutions. INCEIF. 
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 509کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ر یپذسپرده ریغ یمال ی بازارها و نهادها یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

 Auditing of Financial Markets &Non-depository 

Institutions Financial 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار 

 متعارف را درک كند.  ریسپرده پذ ریغ یمال  یو بازارها و نهادها یاسالم ریسپرده پذ ریغ یمال یبازارها و نهادها یتفاوت حسابدار .1

 را درک كند. یاسالم ریسپرده پذ ریغ  یمال یبازارها و نهادها یموجود در حسابدار یکردهایرو  تفاوت .2

 آشنا شود. ریسپرده پذ ریغ ی مال یمختص نهادها یمباحث حسابدار با .3

 آشنا شود.  هابورس یمباحث حسابدار با .4

 آشنا شود. ی ناظر نظام مال ینهادها یحسابدار با .5

 شرح درس: 

 كنند یم را ارائه    یمختلف  یخدمات مال  یمال   یو بازارها  یمال  ی. نهادهاكنندیم  فاءیدر اقتصاد كشور ا  ینقش مهم  ی مال  یامروزه نهادها و بازارها
  اخاص نهاده  یدرس تالش خواهد شد تا مباحث حسابدار  نیدارند. در ا  ی و خدمات ی بازرگان  ،یدیتول  یهاشركت  گریمتفاوت نسبت به د  یتیو ماه

 مستقل و كامل ارائه گردد.  یبصورت  یمال  یو بازارها

 سرفصل درس: 

 متعارف  یمال یو بازارها و نهادها  یاسالم یمال یبازارها و نهادها یتفاوت حسابدار .1

 ی اسالم یمال یبازارها و نهادها یموجود در حسابرس یکردهایرو  تفاوت .2

 مشترک  یگذار هیسرما یهاصندوقخاص  یحسابدار مباحث .3

 یبازنشستگ یهاصندوقخاص  یحسابدار مباحث .4

 اوراق بهادار یهای كارگزار خاص  یحسابدار مباحث .5

 هیسرما نیتأم یهاشركت خاص  یحسابدار مباحث .6

 نگ یزیل یهاشركت خاص  یحسابدار مباحث .7

 یمال یواسط در انتشار ابزارها یخاص نهادها یحسابدار مباحث .8

   بورس كاال و ... ،یبورس انرژ ران،یبورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ا هاشركت خاص  یحسابدار مباحث .9

 و ...(  یمركز مهیب ،یاوراق بهادار، بانک مركزسازمان بورس و ناظر ) یخاص نهادها یحسابدار مباحث .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 منابع: 

  ی حسابدار  یترجمه استانداردها(.  ۱389اكبر )  یعل  ،ی(، مترجم: جابرAAOIFI)  ی اسالم  یمال  مؤسسات  یو حسابرس  یسازمان حسابدار .1
 ی. . تهران: سازمان حسابرسیاسالم یمال مؤسسات

 ی. اسالم ی مال یخاص انواع بازارها و نهادها یبه روز سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مباحث حسابدار یهادستورالعمل  .2
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 510کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اسالم  یبانکدار یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

 Accounting of Islamic Banking 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 متعارف را درک كند. یهاو بانک یاسالم یهابانک یتفاوت حسابدار .1

 ها آشنا شود. آن  دهندهل یو اقالم تشک یاسالم یها در بانکدارصورت نیا یح یتوض  یهاادداشتیو   یمال یهاصورت با .2

 . ردیبانک را فراگ یاساس یهات یفعال یحسابدار مباحث .3

 شرح درس: 

 یاسالم  یهادر چارچوب آموزه   یمنابع و ارائه انواع خدمات مال   صیو تخص  زیبه تجه  یاست كه با هدف سودآور  ینهاد مال  کی  یبانک اسالم
  ی دور  یبرا  یاسالم  یهاها تالش بانکتفاوت  نیاز مهمتر  یکیمتعارف تفاوت دارند كه    یهابا بانک  ی در ابعاد مختلف  یاسالم  یها. بانکپردازدیم

  نیا  نیاز مهمتر  ی کیدارند.    ی قابل توجه  یهاتفاوت  گرید  یو خدمات  یدیتول  یهابا شركت  یها چه متعارف و چه اسالمبانک  تیاز ربا است. ماه
 ارائه خواهد شد. یاسالم ی بانکدار یدرس مباحث حسابدار نیاست. در ا یها در حوزه حسابدارتفاوت

 سرفصل درس: 

 متعارف یهاو بانک یاسالم یهابانک یتفاوت حسابدار  .1

 یاسالم یبانکدار یآن در حسابدار یو كاركردها هاتیقابل یابیبه منظور ارز یحسابدار یهای تئور سهیمقا .2

 یاسالم یبانکدار یموجود در حسابدار یکردهایرو  تفاوت .3

 یاسالم یدر بانکدار یحسابدار یهاهیرو  .4

 وجوه نقد و ...(   انیترازنامه، صورت جر ان، یصورت سود و زها )آن دهندهلیو اجزاء و عناصر تشک یاساس یمال یهاصورت .5

 ینمونه بانک مركز یمال یهاصورت یبررس .6

ت  یر در وضعییتغ  یهاادداشت یان،  یصورت سود و ز  یهاادداشت یرخط،  یها، اقالم زیبده  یهاادداشت )ی  یمال  یهاصورت همراه    یهاادداشت ی .7
ها، اتفاقات بعد از یندگیو دفاتر نما  ی، خارجیمرتبط با بانک، شعب داخلسک اشخاص  یان وجوه نقد، ریصورت جر  یهاادداشت ی،  یسهامدار

بستن  یتار اعتباریر  ترازنامه،خ  پرداخت   یالمللن یب  یسک  سهام  سود  مالیبانک،  گزارش  افشا  ی،  انواع   کردیرو   یگروه،  با  برخورد  در  بانک 
بانک در    یهااست یضوابط و س  یافشا  ،یعقود مشاركت  ژهیسود در عقود مختلف بو  ییبانک در اخذ و شناسا  یهااست یس  یبدهکاران، افشا

 قرض الحسنه و ....(  التیتسه یاعطا

 ینظارت شرع ئتیمستقل ه گزارش .8

 ی مال یهاصورت هیالزم و گام به گام جهت ته اقدامات .9

 و تعهدات مشروط شامل اقالم خارج از ترازنامه یاقالم احتمال یحسابدار مباحث  .10

 هایبده  و  هایی دارا دیسررس یحسابدار باحثم  .11

 از مطالبات  یناش یهاانیز یحسابدار مباحث  .12

 گذارده شده  قهیوث یهایی دارا یحسابدار مباحث  .13
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 نیبانک در نقش ام تیفعال یحسابدار مباحث  .14

 معامالت با اشخاص وابسته یحسابدار مباحث  .15

 ی اسالم یمنابع در بانکدار زیتجه یحسابدار  .16

 مدت دار یگذار هیسپرده سرما یالحساب و سود قطع یسود عل یحسابدار  .17

 یاسالم ی( در بانکدارمیمستق یگذارهیسرما ،یعقود مشاركت ،یاقرض الحسنه، عقود مبادله التی)تسه  منابع  صیتخص یحسابدار  .18

 ی بانک یهاضمانت نامه یحسابدار مباحث  .19

 ی اسالم یمطالبات معوق در بانکدار یحسابدار مباحث  .20

 ی اعتبار در حساب جار  یحسابدار مباحث  .21

 ی بانک نیبازار ب یهات یفعال یحسابدار  .22

 ی با بانک مركز گریو تعامالت د یقانون رهیذخ یحسابدار  .23

 یالیر-یداخل یاعتبارات اسناد یحسابدار مباحث  .24

 یاسالم یدر بانکدار یارز یحسابدار  .25

 ی ارز یاصول حسابدار یریادگی  .26

o یبه عنوان واسط و موجد تراز ارز یمبادالت ارز یالیو ارزش ر یارز تیوضع یهابانک و حساب یبا تراز ارز ییآشنا 

o یارز التیتبد ،یارز یهاحسابو فروش ارز، افتتاح انواع  دیخر یحسابدار اتیعمل انجام ، 

o  یارزانواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه  یحسابدار یهاثبت 

o (نانسیو فا نانسیفایمدت دار، ر ،یداریدمختلف )در انواع  یاعتبارات اسناد شیگشا 

o ( و ... یارز رهیحساب ذخ ،یصندوق توسعه مل ،ی)منابع داخل یارز التیانواع تسه ارائه 

27.  IFRS  ب  ریو سا الزامات  و  بانکدار  یالمللنیمقررات  رعا  یاسالم  یبانکدار  یو حسابدار  یصنعت  در  اشکاالت    ی استانداردها  تیو عمده 
 ران یا یهادر بانک یحسابدار یالمللنیب

 ( صندوق امانات و ...) یبانکخدمات  گرید یحسابدار  .28

 مرابحه یكارت اعتبار یحسابدار  .29

 یاسالم یهاانحالل بانک یحسابدار مباحث  .30

 ی اسالم یهاادغام بانک یحسابدار مباحث  .31

 یاسالم یبانکدار یقیتلف یحسابدار مباحث  .32

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . ی و بانک ی. تهران: پژوهشکده پولیمال یهاصورت هی: تهیبانک یحسابدار(. ۱396) دیسع ،یدیجمش  .1
. فصلنامه حسابرس، سال پنجم، رانیا یهادر بانک یمال یو گزارشگر یو نقد حسابدار یحسابدار یاستانداردها(. ۱382) یمصطفمدد،  یعل .2

 .2۱شماره 
 . اریتهران: انتشارات قانون  .یاسالم  یدر نظام بانکدار یمال یحسابدار گاهیجا .(۱396رضا ) زاده،یپزشک .3

و    ییاعطا  التیتسه  یحسابدار  ، ییاعطا  التیتسه  یبررس  یهامنابع، روش  ص یو تخص  زی: تجهیاسالم  یبانکدار  .(۱385)  دیسع  ،یدیجمش .4
 .شهی، چاپ ششم، تهران: انتشارات شکوه اندنظارت یهاوه یش

  ی اسالم  یجمهور  یتهران: انتشارات بانک مركز  .رانیا  یهادر بانک  یحسابدار  یمبان .  ( ۱383)  یمنصور خاك  میزهرا و محمدابراه  ،یاسالم .5
 . رانیا یبانکدار  یموسسه عال ران،یا

 : یمنابع فرع 

 یحسابدار  یترجمه استانداردها(.  ۱389اكبر )  یعل  ،ی(، مترجم: جابرAAOIFI)  ی اسالم  یمال   مؤسسات  ی و حسابرس  یسازمان حسابدار .1

 . ی. تهران: سازمان حسابرسیاسالم یمال مؤسسات
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 511کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اسالم یمال  یابزارها  یو حسابرس یحسابدار

 : یسینام درس به انگل

 Accounting & Auditing of Islamic Financial 

Instruments 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار 

 متعارف را درک كند. ی مال یو ابزارها یاسالم ی مال یابزارها یو حسابرس یتفاوت حسابدار .1

 را درک كند. ی اسالم یمال یابزارها یو حسابرس یموجود در حسابدار یکردهایرو  تفاوت .2

 .ردی...( را فراگ یاسالماوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق خزانه مشخص )انواع اوراق با درآمد  یو حسابرس یحسابدار .3

 .ردیاوراق مشاركت، اوراق مضاربه و ....( را فرا گ) ریمتغانواع اوراق با درآمد  یو حسابرس یحسابدار .4

 .ردیتاخت ها و ....( را فراگ ارها،ی، اختهایمشتقات )آتانواع اوراق  یو حسابرس یحسابدار .5

 شرح درس: 

متعارف مانند اوراق    ی مال   یابزارها  ی مسلمانان را از استفاده از برخ  اندشدهارائه    هاانسان  ی و اجتماع  یكه براساس مصالح فرد  یاسالم  یهاآموزه 
  عتیمنطبق با شر ی مال  یابزارها یطراح  یتالش برا یاز چند دهه قبل دانشمندان اسالم لیدل ن ی. به اكنندیمبر رباست منع  یقرضه كه مبتن

 یکیمتعارف متفاوت هستند.    یمال   یبا ابزارها  یمختلف  یهاجنبهاز    ی مال  یابزارها  ن ی. ااندكرده   شنهادیرا پ  ی مختلف  یمال   یو ابزارها  را آغاز كرده
 .گرددیمدرس ارائه  نیابزارها است كه در ا نیا یو حسابرس یابعاد تفاوت، بعد حسابدار نیاز مهمتر

 سرفصل درس: 

 متعارف و ...(  یمال  یبا ابزارها  تفاوت ،یانواع، مبان ) یاسالم یمال یابزارها رامونیپ یاتیكل  .1

 متعارف ی مال یو ابزارها یاسالم ی مال یابزارها یو حسابرس یحسابدار تفاوت .2

 ی اسالم یمال یابزارها یو حسابرس یآن در حسابدار یو كاركردها هاتیقابل یابیبه منظور ارز یحسابدار یهای تئور سهیمقا .3

 ی اسالم یمال یابزارها یو حسابرس یموجود در حسابدار یکردهایرو  تفاوت .4

 ...(  یاوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق خزانه اسالممشخص )انواع اوراق با درآمد  یو حسابرس یحسابدار .5

 اوراق مشاركت، اوراق مضاربه و ....( ) ریمتغانواع اوراق با درآمد  یو حسابرس یحسابدار .6

 تاخت ها و ....( ارها،ی، اختهایمشتقات )آتانواع اوراق  یو حسابرس یبدارحسا .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 منابع: 

 . انتشارات سمت. تهران: یاسالم ی ابزار مال یحسابدار(. ۱396) رضایغالمرضا. رام روز، عل ، یساسان. كرم ،ی مهران  .1
  یانواع ابزارها  یو حسابرس  یدرباره مباحث حسابدار  ییبه روز سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصاد و دارا  یهادستورالعمل  .2

 . ی اسالم یمال
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 512کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 بسته »حسابداری و حسابرسی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 موارد خاص  یحسابدار 

 : یسینام درس به انگل

 Specific Cases Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 ی:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. ی الملل نیب یو حسابرس یبا مباحث حسابدار .1

 آشنا شود. ی قیتلف یمال یهاصورت یو حسابرس یمباحث حسابدار با .2

 آشنا شود.  کیادغام و تمل یو حسابرس یمباحث حسابدار با .3

 شرح درس: 

دانش مد مال  تیر یدر  و موضوعات  یو  موارد  دارا  میروبرو هست  یبا  ا  یخاص  یمباحث حسابدار  یكه  در  مباحث حسابدار  نیهستند.  و   یدرس، 
خواهد   سیتدر قیادغام و تلف یو حسابدار  یق یتلف یمال یهاصورت یو حسابرس یارائه خواهد شد و سپس مباحث حسابدار یالملل نیب یحسابرس

 شد.

 سرفصل درس: 

 المللیینب یو حسابرس یحسابدار .1
 مالی تلفیقی  یهاصورتحسابداری و حسابرسی  .2

 حسابداری ادغام و تملیک  .3

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 یحسابدار یترجمه استانداردها(. ۱389اكبر ) ی عل ، ی(، مترجم: جابرAAOIFI) ی اسالم ی مؤسسات مال  ی و حسابرس یسازمان حسابدار  .1
 ی. . تهران: سازمان حسابرسیاسالم یمال مؤسسات

 ی. اسالم ی مال یخاص انواع بازارها و نهادها یبه روز سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مباحث حسابدار یهادستورالعمل  .2
 . ، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمهموارد خاص ی بررس یحسابدار .(۱397) یهمت یحسن و هد ،یهمت .3
 . تهران: انتشارات ترمه .یموارد خاص در حسابدار یبررس  .(۱396) انیاحمد دیسحر و وح یسپاس .4
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)  االصل،ینی حس .5 حسابدار  یراهنما  . (۱396محسن  تشر)  ی قیتلف  ی مال  یهاصورت  -(2)  شرفتهیپ  یمال   یجامع  ،  سؤاالت  هیكل  یح یپاسخ 
 .تهران: انتشارات ترمه و مسائل هر دو جلد اول و دوم(، یانه یچهار گز یهاپرسش 

 . تهران: انتشارات ترمه .(، چاپ چهاردهم2)جلد  شرفتهیپ ی مال یحسابدار .(۱395حسن ) ،یهمت .6
 ی جامع و مطابقت كامل با استانداردها  یکردیبا رو )  ی قیتلف  یمال  یها( صورت2)  شرفتهیپ  یمال  یحسابدار.  (۱395محسن )  االصل،ینی حس .7

 .تهران: انتشارات ترمه .(2( )جلد رانیا یحسابدار
  ی تخصص  قاتیمركز تحق  یچاپ نهم، تهران: سازمان حسابرس  (،۱)جلد   یقیتلف  یمال  یها: صورت شرفتهیپ  یبدارحسا  .(۱390رضا )  شباهنگ، .8

 ی. و حسابرس یحسابدار
 . تهران: انتشارات ترمه .یالمللنیب یحسابدار .(۱395و همکاران ) نیحس دیس ،یسجاد .9

 . انتشارات ترمه: تهران. IFRS یمال یگزارشگر یالمللنیب ی چارچوب مفهوم . (۱396حسن و محمد گراوند ) ،یهمت .10
 ی. تهران: انتشارات سازمان حسابرس .20۱7 هیقابل اجرا از اول ژانو یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها .(۱396) ،یحسابرس سازمان .11
 . تهران: موسسه كتاب مهربان نشر .یحسابدار یالمللن یب یبر استانداردها ینگاه . (۱397) یمحمد باقرآباد دیفاطمه و س دادبه، .12

 : یمنابع فرع 

 . فر یعتیتهران: انتشارات شر .یموارد خاص در حسابدار ی بررس .( ۱394) یقاسم و جواد معصوم ،یقاسم .1

 .تهران: انتشارات كتابخانه فرهنگ .(یگزارشگر کردی)با رو  یموارد خاص در حسابدار .(۱393)  یمهد ،یمحمد .2

 .واحد كرمانشاه یانتشارات دانشگاه آزاد اسالم كرمانشاه: ی.موارد خاص در حسابدار ی بررس .(۱395مهرداد ) ،یقنبر  .3

 ی. تهران: انتشارات نوروز .یموارد خاص در حسابدار یبررس . ( ۱396و همکاران )  ریسا ،ینوئته یپ ییرضا .4

 .ایتهران: نشر كبر .یموارد خاص در حسابدار یبررس  .( ۱396عماد ) ،ییرضا .5

دانشگاه    تیر یتهران: انتشارات دانشکده مد  .چاپ ششم  (،۱)جلد    قیتلف  یمال  یها: صورت شرفتهیپ  یحسابدار  . (۱384محمدرضا )  کبخت،ین .6

 . تهران

 . تهران: انتشارات ترمه .(IFRS) یمال یگزارشگر یاستانداردها خالصه یراهنما . (۱396و همکاران ) ریام انسب،یپور .7

شماره   یحسابدار  یالمللنیب  ی: شامل استانداردهایمال  یگزارشگر  یالمللن یب  یاستانداردها  دهیچک  . (۱396رضا و محمد مرفوع )  حصارزاده، .8

 . تهران: انتشارات ترمه .، چاپ ششم۱3تا  ۱ یمال یگزارشگر یالمللنیب یو استانداردها 4۱تا  ۱

 ی. تهران: انتشارات سازمان حسابرس .20۱7 هیقابل اجرا از اول ژانو یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها .( ۱396) یحسابرس سازمان .9

(،  ۱جلد  ( )IFRS)  ی مال  یگزارشگر  یالمللنیب  یبر اساس استانداردها  ی مال   یبر حسابدار  یمرور  . (۱396و همکاران )  ی عل  دیس  ،ینی حس .10

 . تهران: انتشارات نگاه دانش
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 513کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »حسابداری و حسابرسی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی حسابدار  یافزارهاكارگاه نرم

 : یسینام درس به انگل

 Applied Software in Accounting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: انتظار میدر انتهای این دوره از دانشجو 

 اطالعات بر توسعه آن آشنا شود. یو اثر فناور یحسابدار یاطالعات یهاستمیس میبا مفاه .1

 آشنا شود. یو حسابرس یآن در حسابدار یریبه كارگ یاكسل و چگونگ ینرم افزارها با .2

 آشنا شود. است،دهیگرد نیو و تد  یطراح ی خدمات مشاوره مال یهاپركاربرد كه توسط شركت  یحسابدار ینرم افزارها گرید با .3

 را كسب كند.  یكاربرد یاز نرم افزارها ی کیكار كردن با  ییتوانا .4

 شرح درس: 

 یهاتیفعالانجام    یبرا  ی مختلف  یرا تحت الشعاع قرار داده است. نرم افزارها  یسنت  یحسابدار  یهاتیفعالاطالعات،    یامروزه استفاده از فناور
طراح  ینهادها  یو حسابرس  یحسابدار از    یگوناگون  استفاده  بودن  آسان  بر  كه عالوه  افزا  هاآنشده  و    شیباعث  و سرعت محاسبات  دقت 

 ینرم افزارها  نیاز مهمتر  ی برخ  ،یاطالعات در حسابدار  یاز اثرات فناور  یاتیدرس تالش خواهد شد تا بعد از ارائه كل  نیاست. در ا  شده  هایخروج
 .شوند حی تشر یكاربرد

 سرفصل درس: 

 ( AISاهداف اركان و  ،یاطالعات بر حسابدار یاثر فناور ستم،یس فیتعر) :یحسابدار یاطالعات یهاستم یبا س ییآشنا .1

ها در اكسل، فرمول  نمودارها در اكسل، كار با توابع و فرمول  ه،یپا  میبا مفاه  یی(: آشناExcelافزار صفحه گسترده اكسل )با نرم  ییآشنا .2
 ...(  در اكسل و  یسینو

 یو حسابرس یافزار صفحه گسترده اكسل در حسابدارنرم كاربرد .3

 در اكسل  یكاربرد یهانیتمر .4

 یو حسابرس یاكسس در حسابدار كاربرد .5

 یو حسابرس یحسابدار ینرم افزارها  گریبا د ییآشنا .6

دوره، گزارش    انیپا  اتی، ثبت اطالعات، عملهاآن  نگیكد  میسرفصلها از گروه حساب و تنظ  فیتعر)  یحسابدار  یاز نرم افزارها  استفاده .7
 از دفاتر و ...(  یریگ

 یحسابرس یاز نرم افزارها  استفاده .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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 منابع: 

 .تهران: انتشارات ترمه .یاكسل در حسابدار یریبه كارگ (.۱389مسعود ) یعیرسمیم  .1
 . تهران: انتشارات ناقوس .20۱3با اكسل  یحسابدار(. ۱39۱) احمدخزائل،  .2

3. Excel 2016 Bible, John Walkenbach, Wiley. 

4. Owen Glenn, (2012). Using Excel & Access for Accounting 2010 (With Student Data CD-

ROM). Cengage Learning Inc. 
 . تهران: انتشارات فروزش ی.حسابدار یافزارهانرم یریبکارگ یكاربرد میاصول و مفاه .(۱393) دیسع درخور، .5
 باگران ید یهنر یتهران: موسسه فرهنگ .تیریو مد یكاربرد اكسل در حسابدار . (۱396) ی نخجوان  یو محمدباقر غرو  یمهد زاج،یمعدنچ  .6

 . تهران
 ی. تهران: انتشارات مهاتما گاند .یكاربرد اكسل و اكسس در حسابدار .(۱396آمنه ) ،یگرام .7
 یهانیهمراه با تمر  20۱0: اكسس  یو امور مال   تیریمد  ،یدر حسابدار  انهیكاربرد را  .( ۱394)  یصفرنژاد بروجن  نیو ام  ی عل  دیس  مساوات، .8

 .دانشگاه ختگانیتهران: انتشارات فره .یعمل
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 « عمومی یگذاری مشخط » ه( بست 22

الزم است بدانیم   ،. در این مسیرمقتضی گرفته شودکه باید نسبت به حل آنها اقدام و تصمیم  است فضای عمومی هر جامعه، همواره با مسائلی مواجه
ثر است؛  ؤمعمومی مشی  چگونه است و چه عواملی بر ظهور یک خط آن یند آگیری درخصوص مسائل جامعه، چه ابعاد و اقتضائاتی دارد؛ فرکه تصمیم

شوند؛ با  داد؛ تبعات این تصمیمات چیست و چگونه رصد میارائه حل کنند؛ چگونه باید تصمیم گرفت و برای حل مسئله، راهکنشگران چگونه اقدام می
بسته   شود.گیری و مسائل آن متفاوت میهای حیات اجتماعی، تصمیمای از حوزهحوزهتوان یک تصمیم را به اجرا درآورد؛ چرا در هر چه ابزارهایی می

 گذاری عمومی« درجهت ارائه پاسخ به سؤاالت باال تدارك دیده شده است.مشی»خط

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 مشی عمومی آشنایی با خط 516

 - 32 2 مشی عمومی مبانی خط 517

 - 32 2 مشی عمومی های مطالعاتی خطحوزه  518

 - 32 2 مشی عمومی های فرایند خط نظریه 519

 - 32 2 های عمومی مشیها و خطمبانی ارزشیابی برنامه 520

 - 32 2 مشی عمومی مبانی تحلیل خط 521

 - 32 2 مشیهای اجرای خطآشنایی با نظریه 522

 - 32 2 مشی عمومی تحلیل نهادی خط 523

 - 32 2 مشی عمومی تطبیقیخط 524

 - 32 2 مشی عمومی طراحی خط 525

 - 32 2 فرایند ارزشیابی برنامه  526

 - 32 2 مشی ها و فنون تحلیل خطکارگاه روش 527

 - 32 2 مشی عمومی ارتباطی در خط -های نگارشیکارگاه مهارت 528

 - 32 2 مشی انتخابی آشنایی با عرصه خط 529

 - 32 2 مشی سالمتآشنایی با خط 530

 - 32 2 مشی صنعتیآشنایی با خط 531

 - 32 2 مشی پولی و مالی آشنایی با خط 532

 - 32 2 مشی مالیاتی آشنایی با خط 533

 - 32 2 مشی نوآوریآشنایی با خط 534

 - 32 2 گذاری عمومی مشیفلسفه و اخالق در خط 535

 - 32 2 گذاری عمومی مشیخطاسالم و  536

 - 32 1 مشی عمومی مطالعه در خط 537

 - 32 1 مشی عمومی پژوهش در خط 538

  736 44 جمع 
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 516کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یمشخطآشنایی با  

 : یسینام درس به انگل

Introducing Public Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 مسائل  ریاز سا ی مسائل عموم لیو تحل صیتشخ  .1
 ی عموم  یمشمختلف خط  فیتعار فهم .2
 ی و حقوق عموم   یاداره امور عموم ،یعموم  یگذاریمشخط نیروابط ب فهم .3
 . یدر عرصه عموم یابه فهم چندرشته  یگذارو ارزش فهم .4
 . یعموم  یمشمختلف به مطالعات خط یهاافت یره بیترک یی و توانا فهم .5
 . یمختلف با عرصه عموم  یهابا مواجهه رشته  ییآشنا .6
 . یمش و مطالعات خط یگذاریمشدو حوزه خط صیو تشخ  زیتم .7
 مراحل آن، و انتقادات وارد بر آن.  ، یعموم یگذاریمشخط  فرایند فهم .8

 شرح درس: 

با عرصه   ییدرس عالوه بر آشنا نیاست. دانشجو در ا یو اداره امور عموم یگذاریمشبا حوزه خط انیدانشجو هیکل  ییدرس، آشنا نیا یهدف اصل
  ی ه کوشش خواهد کرد تا با نگا  ،یمختلف به حوزه عموم  یارشته   یهاکه چگونه از محدوده سازمان فراتر رود، و با تجربه نگاه  ردیگیفرا م  ، یعموم

  ، یدر حوزه عموم  ماتیتصم   یریگشکل  یکند. فهم حوزه و نحوه مداخله حکومت در جامعه، و چگونگ  لیعرصه را تحل  نیمداخالت در ا   یاچندرشته 
 درس است. نیاهداف ا گریاز د

 سرفصل درس: 

 ی عموم یگذاریمشخط یبا کتب درس ییآشنا  .1
 ی اداره امور عموم ،ی)حقوق( عموم  نیقوان ،ی مشخط ،ی: عموم ی عموم یمشخطدر مباحث  یدیکل واژگان .2
 اندرسون. نز،یجنک ،یدا تز،ی: شفریعموم  یمشمختلف خط  فیتعار .3
 . یعموم  یمشمطالعه خط ییچرا .4
 . یپژوهش رسم ،یحقوق عموم  ،یمطالعه مورد ،یسینوحالشرح ،ی: اخالقیعموم  یمشخطمعمول مطالعه  یهاافت یره .5
 . ی عموم یهایمشخط در  هایشناسگونه .6
 .دیو جد میقد یهاه ینظر گذاران؛انیبن ؛یخواهیترقجنبش  ری: تأثیعموم  ی مشخطمطالعه  خچهیتار .7
 و ... .  یالمللنیب گرانیباز ،یمشخط  یهاستم یسنهادها، خرده ، ی: افراد، بوروکراسی عموم  یمشخط طیو مح  گرانیباز .8
 . ی مشخطمطالعات    ،یاسیاقتصاد س  الملل،نیروابط ب  ،یدولت  تیریمد  ،یاسی: علوم سیعموم   ی مشخط  مطالعه  یبر چگونگ  یدانشگاه  گاهیجا  ریتأث .9

 



841 

 : یعموم یگذاریمشخط  فرایند .10
o ها.نقش رسانه ،یدستور کار: چرخه توجه به مسائل، قدرت دستورگذار میتنظ 
o یبیاسکن ترک ،ی ج یتدر-یمحدود، جزئ ییعقال ،ییعقال ی: الگوهایریگمیتصم. 
o یبیو ترک ن،ییبه باال، باال به پا نییاز پا ی اجرا یهاهینظر ابان؛یسطح خ  یهادر اجرا؛ بوروکرات استیس گاهی: جااجرا. 
o و بازخور.  یابیارزش 

 . رانیا یدر نظام رسم یعموم یگذاریمشخط .11
 تفکّر.  یهابا کانون ییآشنا .12
 . یمشخط لیبا تحل ییآشنا .13
 برنامه.  یابیبا ارزش ییآشنا .14
 .یمشخط نیدر تدو  نیو نقش دکتر یعموم  یمشخط از  نالیدکتر  ینییتب .15
 .نالی دکتر یو الگو نالیتحوّل دکتر چرخه .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓ ✓   

  

 : یمنابع اصل

1. Jay M. Shafritz, Christopher P. Borick. (2008). Introducing Public Policy. New York: 

Pearson Longman. 

2. Cairney, Paul (2012): Understanding public policy. Theories and issues. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan. 

 : یمنابع فرع 

 انتشارات سمت.  مشی دولتی.گیری و تعیین خطتصمیم. (1395) الوانی، سید مهدی .1
 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی. گذاری عمومی. مشیخط  فرایند .(1396) زاده، فتاحی، سید مهدی؛ شریفالوان .2

ترجمه عباس منوریان   مشی.های خط مشی و زیرنظامهای خطمشی عمومی: چرخه مطالعه خط(.  1396)هاولت؛ مایکل؛ رامش، ام.؛ پرل، آنتونی   .3
 و ابراهیم گلشن. انتشارات مهربان نشر. 

 . السالم()علیهمحمدی. انتشارات دانشگاه امام صادق  ترجمه حمیدرضا ملک   متحده آمریکا.گذاری عمومی در ایاالتسیاست (.  1390)  شفریتز؛ بریک. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



842 

 517کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخطبسته » پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یعموم یمشخط یمبان 

 : یسینام درس به انگل

Fundamentals of Public Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:  یسا یعمل

 اهداف درس:

 .. .  نهاد و  ده،یقدرت، ا رینظ  ،یعموم  ی مشدر مطالعات خط هیپا اتیو نظر میو فهم مفاه ییآشنا .1

 یعموم یهایمشخط یو اقتصاد یاسیبا بستر س ییآشنا .2

 ی عموم یهایمشخط یریگدر شکل یدئولوژیدانش و ا گاهیو جا هاده یبا ا ییآشنا .3

و    کیهر    یهاچالش  ؛ی ابیاجرا و ارزش  ،یریگمیتصم  ن، یتدو   ، یدستورگذار  یهادر حوزه  یمش در مطالعات خط  هیپا  یهاهیبا نظر  ییآشنا .4
 ها چالش نیبا ا یمشخط گرانیمواجهه باز یچگونگ

 ی عموم یهایمشو تحوالت خط رییفهم تغ یبرا هادهیقدرت و ا گران،یمختلف باز یهاانیجر قیو تلف کیتفک ییتوانا .5

 شرح درس: 

مختلف   ی درس، فهم مبان ن یا یاست. هدف اصل «یعموم  یگذاریمشکل بسته »خط یو معرف  ییدرس ابتدا « یعموم  یمشخط ی درس »مبان 
حل مسئله   فرایند  کیهم به لحاظ    ی عموم یمشدرس با خط  نیاست. دانشجو در ا  کیمربوط به هر    ینظر  یهابا حوزه  هیاول  ییو آشنا  یمشخط

»قدرت« و   ان«، گریمربوط به »باز ی نظر یهااز نگاه یریگاست که با بهره قیطر نیآشنا خواهد شد. به هم یاسیس فرایند کیو هم به عنوان 
کند. پرداختن به موضوعات  دایپ یمشو تحوالت خط رییاز تغ یکه فهم بهتر کندیم دایامکان را پ نیآنها را درك کرده و ا نیتعامل ب ها«،ده ی»ا

کجا و چگونه ابتدا   هایمشخط   ر؟یخ  یو برخ  شوندیدر عمل محقق م  هاده یا  یاست: چرا برخ  ر یموارد ز  رینظ  ییهاپرسش فوق مستلزم پاسخ به  
چگونه  گذارند؟ یاثر م هایمشو چگونه بر خط زان یبه چه م یردولتیغ  گرانیباز شود؟یبا آنها برخورد م یاسیس طیو چگونه در مح  شوند یطرح م

علم و قدرت   ند؟یآیاز کجا م  هایمشخط  یمحتوا  شوند؟یم  یمشخط  رییمنجر به تغ  یاسیاز تعامالت س   یابستر مجموعه  رد  هادهیو ا  گرانیباز
 محتوا اثرگذارند؟ نیدر ا زانیبه چه م کیهر 

 سرفصل درس: 

موافقان و مخالفان آن؛    ، یعموم  یمش مراحل خط  ایبر چرخه    کیتمرکز کالس  ؛ی مش)تطوّر علوم خط  یعموم   ی مشمطالعات خط  خچهیتار .1
 ( یعموم  یمشدر خط میو مفاه هاه یها، نظرجامع، موافقان و مخالفان آن؛ نقش مدل تیّبر عقالن کی تمرکز کالس

 تمرکز و اشاعه قدرت(   ها؛دهیحق اعمال قدرت؛ قدرت ا  د؛یو جد  کیکالس   یهاه یدر نظر  یریو ابعاد قدرت: س  هاهیقدرت؛ نظر  ی)معنا  قدرت .2

نسبت به   یعموم  یمشخط   تیمختلف؛ حساس   گرانیاثر بگذارند )قدرت باز  یعموم  یمشبر خط  کوشندیکه م  ی: کسانیمشخط  گرانیباز .3
و    ی : بخش خصوصرمنتخبیغ  یهانخبگان و سازمان  گذاران؛یمشنظارت بر خط  یبرا  یو قانون   ی انتخابات  یهاسمیمکان  ؛ی افکار عموم

خط   نفع؛ی ذ  یهاگروه در  تمرکز  عدم  و  بازیعموم   یمشتمرکز  غ  یدولت  گرانی:  خط  یردولتیو  نقش   یهاقالب  ؛یمشدر   ینی آفرمختلف 
  ؛ ی عموم  یمشخط یاسیبستر اقتصاد س  ؛ی مشساختار و کارگزار در خط ؛یرحکومتیغ گران یباز ؛ یاجتماع ی: افراد، نهادها و فشارهاگرانیباز

 ( یعموم یمشخط المللنیبستر ب

و داللت آنها   یینونهادگرا یاصل یهاگونه ؛ییگرانهینهاد و نهاد فی)تعر یگذاریمشخط یهاحکومت در نظام یبه عنوان ساختارها نهادها .4
 گرا(و ساخت  ،یشناختجامعه ،یهنجار ،یی انتخاب عقال ،یخی: تاری عموم یمشدر خط
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 ی عموم  یمشو قدرت در خط گرانیمعطوف به باز ینظر یهانگاه .5

o انحصار خط یمشجوامع خط(تیّحوزه صاحب صالح رییتغ ؛ی مش (Venue Shopping) ) 

o (یاجمال یتعادل گسسته )معرف هینظر 

o ترک باورها،  )نقش  مدافع  ائتالف  منشأها  ی مشخط   یهاستمیسخرده  بیچهارچوب  تغ  ی رونیب  یو  و  ثبات    ها؛ یمشخط  رییدر 
 (گرایمشخط  یریادگی یِشناسییای پو ه؛یو ثانو یمشخط یِاشه یر ،یاشهیر یباورها نیب زیباور و تما یهانظام

(: مسائل،  یاجمال  یچندگانه )معرف  اناتیجر  هیهنجار؛ نظر  ،یدئولوژیا  ،ینیب: جهانهادهیو انواع ا  یستی)چ  یعموم  یمشدر خط  هادهیا  نقش .6
  ؛ یمشو رهاورد خط  فرایند  نییتب  یو »قدرت« برا  ده«ی»ا  بیترک  عات؛ یضا  یهاو سطل  ی مشپنجره خط  ؛ یاسیس  یهایو باز  هایمشخط

  ، یاز کجا، توسط چه کسان  شوند،ی منتقل م  ییهایمشچه خط  ها؛ده یا  یگسترش و اشاعه جهان  ؛یمشمختلف خط  یهانظام   نیب  هاده یانتقال ا
 ( یمشخط ییهمگرا ،یمشاشاعه خط ،یآموزدرس ،یمشخط  یریادگی: رینظ یهاهیچقدر و چرا؟؛ نظر

و تغ  ، یثباتیو ب  ثبات .7  یهاهینظر  ؛یمشخط  ریینهادگرا در فهم تغ  یهاهینظر  ؛یمشخط  رییتغ  ی)روندها  ی عموم  یمشدر خط  رییو تداوم 
متوجه   یهاهینظر  ؛ یمشخط  رییدر فهم تغ  یمتوجه عوامل ساختار  یهاهینظر  ؛یمشخط  رییدر فهم تغ  یی کامالً عقال  گذاریمشمتوجه خط 

 ( یمشخط  رییافراد در فهم تغ فتههم ر یرفتارِ رو 

 گرانیو باز هادهینهادها، ا قیتلف: یمشخط میرژ .8

در ساخت مسائل؛    ی و ساختار اجتماع  طیمسائل؛ نقش شرا  ی مسأله؛ چرخه توجه به مسأله؛ ساخت اجتماع  فیو تعر  ی)دستورساز  یدستورگذار  .9
باز پارادا  گران ینقش  مدل  یمشخط   یهامیو  مسائل؛  ساخت  ایدستورگذار  رهیچندمتغ  یهادر  ساختا  ها،ده ی:  و  گونهابزارها   ی هارها؛ 

آن  یدستورگذار  ربط  محتوا  هاو  پنجرهیمشخط  یبا  انحصارها  یمشخط  یها:  منظر   یدستورگذار  یهاگونه   نییبازتب  ؛یمشخط  یو  از 
 ( یمشخط  یهانظامخرده 

ابزارهایمشخط  نیتدو  .10 خط  ی مشخط  ی:  طرح  تدو   ی مشو  تدو   یمشخط  یابزارها  ؛یمشخط  نی)مراحل  جوهره  عنوان    ؛ یمشخط  نیبه 
 ( یمشخط  یهامیبه مثابه کارکرد رژ یمشخط نیتدو  یفهم سبکها ؛یمشخط  یابزارها یبندطبقه

 ییگراج یو تدر  تیبه عقالن  شی: از گرایریگم یتصم  یهامدل  م؛یو عدم تصم  یجابیا  ،ی)انواع انتخابها: سلب  یعموم  یمشخط   یریگمیتصم .11
 ( ریاخ یهاهیتا نظر

به پا  یاجرا: اجرا  هی)نظر  یمشخط  یرااج .12 باال؛ اجرا به مثابه طرح خط  نییاز پا  یو اجرا  نییاز باال   ب یابزار و ترک  یها: انتخابیمشبه 
 ( یمشو شکست خط تیبلندمدت ابزار؛ موفق حاتیسبک اجرا و ترج ؛یمشخط

انواع    ؛یابیارزش  فراینددر    گرانینقش باز  ؛یمشخط  یریادگیبه مثابه    یمشخط  ی ابیارزش  ؛ یمشخط  ی ابیارزش  ی)معرف  یمشخط  یابیارزش .13
 در حکومت( یابیارزش  یهاسبک ؛یمشو اتمام خط  یمش: بازخورد خطی مشخط یابیارزش یرهاوردها ؛یمشخط یابیارزش

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ✓ ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل
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 518کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یمشخط یمطالعات ی هاحوزه 

 : یسینام درس به انگل

Fields of Study in Public Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:موردکاوی یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی عموم  یمشمطالعات خط یامتنوع و چندحوزه  تیّفهم ماه  .1

 یعموم  یمشمختلف مطالعات خط یهاشاخه زیو تما یاصل یهادغدغه فهم .2

 ی مشبا خط استیبا رابطه س ییآشنا .3

 ی عموم یمشدر خط یریگمیبا حوزه مطالعات تصم ییآشنا .4

 ی عموم  یمشخط یبا حوزه مطالعات طراح ییآشنا .5

 ی عموم  یمشخط  فرایندبا حوزه مطالعات  ییآشنا .6

 ی مشخط لیبا حوزه مطالعات تحل ییآشنا .7

 برنامه  ی ابیاثر و ارزش لیبا حوزه مطالعات تحل ییآشنا .8

 یمشخط یبا حوزه مطالعات اجرا ییآشنا .9

 شرح درس: 

و    یمدّت کوتاه، چنان تنوّع پژوهش  نیساله دارد، امّا در هم  70حدود    یاخود، سابقه  یفعل  یبه معنا  ی مشرشته مطالعات خط-خود حوزه  نکهیبا ا 
تواند یدرس م  نیدانشجو در ااند.  در درون آن شده   زیمتما  یحوزه مطالعات  نیرشته قائل به چند-حوزه  نینظران اکرده است که صاحب   دایپ  یمطالعات

 ز یکرده و تما  دایپ  هیاول  ییو ... آشنا  « یمشخط  یبرنامه«، »طراح  یابی»ارزش  «، یمشخط  لی»تحل  «،یمشخط   فرایندمختلف »  یمطالعات  یهاحوزه 
 اهدها شکل خوحوزه   نیاز ا   کی مشهور هر    یهاهیو نظر  یاصل  یهاها، دغدغهفهم پرسش  قیاز طر  ییآشنا  نیدهد. ا  صیرا تشخ   گریآنها از همد

 دنبال کند. یلیخاص هر حوزه، مباحث را به صورت تفص یهادر درس تواندیبوده و دانشجو م  یها اجمالحوزه نیاز ا کیگرفت. قاعدتاً فهم هر 

 سرفصل درس: 

 ی عموم  یمشخط یمطالعات یهاحوزه  .1

o در مطالعات   لیدخ  یهارشته  ؛ی مشموضوع مطالعات خط  ایمطالعه: مطالعات هدف    یهابه مثابه حوزه/حوزه   ی عموم  یمشخط
 دنید  یاچندحوزه   بیو معا  ایمزا  ؛یمطالعات فرهنگ  الملل، نیروابط ب  ،یقیتطب  استیاقتصاد، س  ،یاسیس  هی: نظریعموم  یمشخط

 بخش وحدت چوبچهار کیامکان طرح  ؛ یمشمطالعات خط

o آرمان نیبودن ا انهیگرارواقع یغ  ای انهیگرا: واقع یمشهارولد السول درباره علوم خط دهیا 

 ی عموم  ی مشخط یمطالعات یهادر حوزه  هینظر گاهیجا .2

o هاهیقضاوت درباره نظر یشناختروش  یاستانداردها 

o (یامدل مرحله تیّوضع ی)بررس هینظر  یدر قبال استانداردها ی مشخط یمطالعات یهاحوزه  یهاهینظر تیّوضع 
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 ی مشبا خط استیس رابطه .3

o را؟ استیس ، یمشخط ای کند،یم نییرا تع یمشخط  است،یس ایآ 

o یمیو تنظ  یعیبازتوز ،یعیتوز یهایمش : خطیالو  یِمشخط یشناسچهارچوب نوع 

 ی عموم یمشدر خط یریگمیمطالعات تصم حوزه .4

o و نقدها  یجامع: مبان تّیعقالن 

o و نقدها  یاعتقاد ی: مبان مونیمحدود سا تیّعقالن 

o و شاخه؛ به اندازه   شهیر  یهامحدود؛ علم رفع و رجوع کردن؛ روش  تیدر عقالن  ییگرایج یتدر   شهی)ر  ندبلومیل  ییگرایج یتدر
 متقابل(  میشدن؛ تنظ یراض یکاف

o ص ینقا ؛ ی انتخاب عموم هینظر یهافرضشیبر پ ینهادها مبتن  ی بالقوه طراح یهاداللت ؛ ی )شواهد تجرب  یانتخاب عموم  هینظر  
 و نقدها( 

o نقدها(  ؛یعناصر نظر ؛یفکر یو توسعه استروم )مبان ینهاد لیچهارچوب تحل 

o  ی ریگمیمطالعات تصم یبرا یاسیس یشناسو روان  یاجتماع یشناسمطالعات روان یهاآورده 

 ی عموم  یمشخط یمطالعات طراح حوزه .5

o ی مشاستون درباره پاراداوکس خط  هینظر 

o یمشخط یدر طراح کیدموکرات  یهادرباره وارد کردن ارزش شریمباحث ادلمن و ف 

o ی مشخط یها به طراحورود ارزش یچگونگ 

o هدف  یهات یجمع  سیدرباره ماتر نگرامیو ا دریمباحث اشنا 

o یمشخط یتیچهارچوب روا 

 ی عموم  یمشخط  فرایندمطالعات  حوزه .6

o میرمستقیو غ میقدرت مستق 

o  ائتالف مدافع چهارچوب 

o تعادل گسسته  هینظر 

o ی مشپنچره خط هیو نظر عاتیمدل سطل ضا 

o ی مشدر چهارچوب ائتالف مدافع، تعادل گسسته و پنچره خط  یمشخط  نینقش کارآفر یقیمطالعه تطب 

o ی شده برا جادیچالش عمده ا جهیو در نت  یمشخط رییبر تغ یو طرفدار  ی کم مقدار افکار عموم ریدرباره تأث نیپژوهش پال برست  
 فرایند  یهاهینظر

 یمشخط لیمطالعات تحل حوزه .7

o فراینددر    ییبه کارآ  یمشغول: دلیمشخط   یهالیدرباره بد  ی و مواجهه آن با قضاوت ارزش  یمشخط  لیبه تحل  ییعقال  افتیره 
 هدف  نیدرباره بهتر یریگمیتصم

o شده در   هیتعب  یهانسبت به ارزش   ییعقال  افتیره  ی اعتبار آنها: خوداغفال  یو بررس  ییعقال  افتیبر ره  انهیانتقادات پسااثباتگرا
 منفعت -نهی اقتصاد رفاه و هز یانههزی – یکمّ یهالینقد تحل ؛یمشخط یو انتخاب رهاوردها یمشخط  یطراح فرایند

o ییاز کارآ کسیه-مفهوم کالدور  ،ییکارآ ییعدالت( و نقد آنها: مفهوم پارتو  هینظر کی)در قاموس  ییکارآ بیرق میمفاه 

o  و معتبر   یریگمیتصم  اریمع  کتایبه عنوان    ییرفع آنها: کنار گذاشتن کارآ  یسنج پسااثباتگرا و امکان  افتیره   یدیکل  یهاضعف
 آن یهاو چالش یمشارکت یمشخط لیتحل ؛یمشخط لیبه تحل یهنجار افتیها؛ رهارزش  ریدانستن سا

o ی اجتماع یشناسو روان یشناسو وارد کردن روان یاقتصاد رفتار  کردیو پسااثباتگرا: رو  ییعقال یهاافت یادغام ره یسنج امکان 

 برنامه   یابیاثر و ارزش لیمطالعات تحل حوزه .8

o از آنها کیکاربست هر  طیو شرا  یمشکننده خط  یبندجمع  یابیدهنده و ارزششکل یابیارزش 

o رهاورد و تفاوت آنها  یابیو ارزش فرایند یابیارزش 

o اثر لیتحل قیرهاورد مورد عالقه از طر کیکردن  یاتیعمل یچگونگ 

o ممکن است رهاورد  ایرهاورد مورد عالقه: آ بانی پشت تیّنهادن عل انیبن یخالف واقع برا یشرط افتیاثر از ره  لیتحل یریگبهره
 وندد؟یبه وقوع بپ  یمشمورد نظر در فقدان خط

o اثر  لیبه تحل یدهچهارچوب یآن برا بیو معا ایبرنامه و مزا هینظر یستیچ 

o اثر.  لیتحل یساختارده یپژوهش مورد استفاده برا یاصل یهاطرح سهیمقا 
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 یمشخط یمطالعات اجرا حوزه .9

o  به اهداف خاص یابیدست یبرا لیاختالف نظر بر سر وسا م؛یآن: نقاط چندگانه تصم یهاآموزهنسل اول مطالعات اجرا و 

o ات یو نظر  هیو سابات  انیمازمان  اتیبه باال« با استفاده از نظر  نییو »از پا  ن«یی»از باال به پا  یهاافت ینسل دوم مطالعات اجرا: ره  
 ی پسکیل

o ها و و فقدان  مدل  یدگیچ یپ  ر؛یبا صدها متغ  ییهاآن؛ مدل  یینسل سوم و چرا  اتیشکست نظر  ینسل سوم مطالعات اجرا: ادعا
 در آنها یکپارچگی

o ی هاو برنامه  هایمشبهبود خط   یاز آنها برا  کیهر    تیبرنامه« و ظرف  یبا »مطالعات اجرا  «یمشخط  یتفاوت »مطالعات اجرا 
 ی عموم

o  براکوشش اجرا: شکس  یها  واضح نسلنسل چهارم مطالعات  تدو   یهات  در  اجرا   یاجرا   یِکلّ  هینظر  کی  نیمختلف مطالعات 
مطالعات    ؛یدولت  تیریو اتول با الهام از مطالعات مد  ریِمطالعات مِ  نده؛یآ   یهااز پژوهش   یر یها در جلوگاثرات شکست   ؛یمشخط

 ی مشخط یهامیبا الهام از مطالعات رژ یمِ تریپ

 یپژوهیمشدر خط دیبالقوه جد یهاو حوزه های ریگجهت .10

o  یمشخط  رییتغ یهاه یبهبود نظر یاز جمله علم اعصاب، برا ،یآمده از علوم شناخت دیپد یهافرصت 

o  یمشخط فرایند یهاو چارچوب  یمشخط  یریگمیدر مطالعه تصم یاقتصاد رفتار دیجد یهاافته یکاربست 

o ک یشدن اقتصاد نئوکالس   دهیو به چالش کش  یریگمیقش احساسات در تصمدر خصوص ن  گرانیکاهنِمِن، دِلوکس، ثالر و د  اتینظر 

o موجود  یهاچارچوب یبالقوه آن برا یای( و مزای)تکامل یتطوّر یشناسروان یهاافته ی 

 یمشوجود علوم خط امکان .11

o از جهت انسجام یمشمطالعات خط یبررس 

o منظر نیموارد از ا نیو شناخت بهتر  یاز جهت دقت علم یمشمختلف خط  یهاچارچوب یبررس 

o ی عموم  ی مشبخش به مطالعه خطچارچوب وحدت کی نیدر تدو  یشناختو روش یمفهوم یاصل یهاچالش 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
  استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓

  

 : یمنبع اصل

1.  Smith, Kevin B.; Larimer, Christopher W. (2017). The public policy theory primer. 3rd 

Edition. Boulder Colorado: Westview Press. 

 : یمنابع فرع 

1.  Parsons, D. W. (1995). Public policy. An introduction to the theory and practice of policy 

analysis. Aldershot, UK, Brookfield, Vt., US: Edward Elgar. 

2. Birkland, Thomas A. (2016). An introduction to the policy process. Theories, concepts, and 

models of public policy making. 4th Edition. New York: Routledge. 

3. Weimer, David Leo; Vining, Aidan R. (2017). Policy analysis. Concepts and practice. 6th 

edition. New York: Routledge Taylor & Francis Group. 

5. Rose, Richard (2005). Learning from Comparative Public Policy: a Practical Guide. London, 

New York, NY: Routledge. 
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 519کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یمشخط فرایند یهاهی نظر 

 : یسینام درس به انگل

Public Policy Theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 یمشخط  فرایندمختلف مطالعات  یهانسل یریگفهم خاستگاه و نحوه شکل  .1

 یمشخط فرایند یهاها و چارچوبمدل ها،هینظر فهم .2

 ی مشخط  راتییتغ یچندبعد یمنظور بررسمختلف به یهاهیها و نظرمدل  بیترک یچگونگ یر یادگی .3

 یمشخط  راتییتغ نییدر تب یمشخط  فرایند یهاهیکاربست نظر ییتوانا .4

 ی عموم  یمشخط  فرایندصورت گرفته در حوزه  یهای پردازهینظر یبا چگونگ ییآشنا .5

 شرح درس: 

  ی مشدر مطالعات خط  یاز سه حوزه اصل  یکیعنوان  به  یعموم   یمشخط  فرایند  یهاو مدل  هاهیبا نظر  انیدانشجو  ییدرس آشنا  نیا  یهدف اصل 
آن است که مشخص  یدر پ گر،یبه عبارت د پردازد؛یم یعموم یهایمشخط رییتغ یو چگونگ ییچرا یبه بررس یحوزه مطالعات نیاست. ا یعموم

 ک،ی کرد: کالس  میبه سه نسل تقس  توانیرا م  یمشخط   رییشده در حوزه تغخاص از کجا نشأت گرفته است. مطالعات انجام  یعموم   یمشکند هر خط 
ها را رصد و بر اساس مدل  یعموم  یهادر عرصه  یمشخط  راتییدرس قادر خواهد بود روند تغ  نیا  یر یمعاصر و در حال تکامل. دانشجو پس از فراگ

 ها بپردازد. آن  رییتغ لیشده به تحلارائه یهاو چارچوب

 سرفصل درس: 

 ی عموم یمشخط فرایندبا منابع مختلف  ییآشنا .1

 ی عموم یمشخط فرایندبا نسل اول مطالعات  ییآشنا .2

o ن یمدل مثلث آهن 

o هاستم یخرده س  هینظر 

o یاسینظام س هینظر 

o  ی فرایند مدل 

o یمدل نهاد 

o یی مدل عقال 

o ییگرایج یمدل تدر 

o ی مدل گروه 

o  مدل نخبگان 

o  ی مدل انتخاب عموم 

o یباز هینظر 



849 

 ی عموم یمشخط  فرایندبا نسل معاصر مطالعات  ییآشنا .3

o یو توسعه نهاد لیتحل (IAD ) 

o اناتیچارچوب جر ( چندگانهMS ) 

o ی مشو طرح خط یساخت اجتماع 

o یمششبکه خط  هینظر 

o هینظر ( تعادل گسستهPET ) 

o ( چارچوب ائتالف مدافعACF) 

o ی اشاعه و نوآور یهامدل 

o یقیمطالعات تطب N   بزرگ 

 ی عموم  یمشخط فرایندبا موضوعات در حال تکامل در مطالعات  ییآشنا .4

o یمشبازخورد خط هینظر 

o  یتیروا یمشچارچوب خط (NPF ) 

o ی عموم  یمشخط میرژ 

o یقیتطب ی عموم یمشخط 

o  ی عموم یمشبه خط یگفتمان یکردهایرو 

o  ی عموم یمشبه خط یرفتار یکردهایرو 

o  ی عموم  یمشبه خط  یابزار یکردهایرو 

o  ی عموم  ی مشبه خط یاکولوژ -یاجتماع یهانظام کردیرو 

o ینهاد یچارچوب کنش جمع 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
  استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓

  

 : یمنابع اصل

1.  Weible, Christopher M.; Sabatier, Paul A. (2017). Theories of the policy process. 4th edition. 

Boulder, CO: Westview Press. 
2. Anderson, James E. (2003). Public policymaking. An introduction. 5th ed. Boston, Mass., Great Britain: 

Houghton Mifflin. 

3. Dye, Thomas R. (2013). Understanding public policy. 14th ed. Boston: Pearson. 

 : یمنابع فرع 

1.  Peters, B. Guy; Zittoun, Philippe (2016). Contemporary approaches to public policy. Theories, 

controversies and perspectives. London: Palgrave Macmillan. 

2. Araral, Eduardo; Fritzen, Scott; Howlett, Michael; Ramesh, M.; Wu, Xun (2015). Routledge handbook 

of public policy. London: Routledge. 

3. Peters, B. Guy; Pierre, Jon (2006). Handbook of public policy. London, Thousand Oaks, CA: 

SAGE Publications. 

4. Hogan, John; Howlett, Michael (2015). Policy paradigms in theory and practice. Discourses, 

ideas and anomalies in public policy dynamics. New York: Palgrave Macmillan. 
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 520کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یهایمشها و خطبرنامه یابی ارزش  یمبان 

 : یسینام درس به انگل

 Fundamentals of Policy & Program Evaluation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی مشدر سپهر مطالعات خط یابیارزش گاهیو جا یستیفهم چ  .1

 از آنها کیکاربست هر  طیاز مناظر مختلف و فهم شرا یابیانواع ارزش شناخت .2

 یابیارزش  فرایندبا  ییآشنا .3

 ی عموم یهابرنامه هیو استخراج نظر ییشناسا ییتوانا .4

 یابیارزش یهامطالعات و پروژه یاندازشروع و راه ییتوانا .5

 ی ابیمختلف ارزش یهاافت یبا ره ییآشنا .6

 یابیمختلف در مطالعات ارزش یهاافت یره یریکارگبه ییتوانا .7

 یابیبه ارزش یدرخصوص نگاه اسالم یپژوهش یبا دستورکارها ییآشنا .8

 شرح درس: 

به دانش پا  نیهدف درس حاضر ا    ی منظور، شناخت مبان   نی. بددیمجهز نما  ی عموم   یهایمشها و خطبرنامه  ی ابیارزش  هیاست که دانشجو را 
 زدیآمیرا با هم درم  یو هنجار  یاست که اطالعات واقع  یتیّفعال  یابیدرس قرار گرفته است. ارزش  نیآن، محور ا  فرایندگرفته تا    یستیاز چ  ،یابیارزش

  یهاو ظرافت هایدگیچ یپ  یدارا  لیدل نیو به هم پردازدیم یعموم یهایمشها و خطاز جمله برنامه یمدّنظر ءیدرباره هر ش یو به قضاوت ارزش
ها و  را هم در دغدغه  یقابل توجّه  یهاچهیدر  ،یو ارزش  یفیتوص  یهاداده   بیو ترک  یتالق  نیمرسوم است. هم  یهابا پژوهش  سهیدر مقا  یخاصّ

 .کندیباز م   یمطالعات اسالم

 سرفصل درس: 

  ، ی: مداخله، خروجیمشمداخالت برنامه و خط  رهیزنج   ؛یعموم   یمشآن در خط   گاهیو جا  یابیبا ارزش  هیاول  یی)آشنا  یابیارزش  یو مبان  یمباد  .1
  ی اب یروزمره تا ارزش  ی ابیآزمون و ...؛ از ارزش  ،یریگاندازه  ،یابی: سنجش، ارزیابیبا اصطالحات و واژگان متناظر با ارزش  ییرهاورد، اثر؛ آشنا

و علوم  یبا علوم نظر یابیربط ارزش ؛یابیبودن ارزش یارشتهو تقاطع  یارشته نیب ؛یابیارزش  دهیپد لیتحل ؛یابیرابطه پژوهش و ارزش ؛یاحرفه 
 ( یاسالم یبا علوم انسان ی ابیربط ارزش ؛یعمل

:  ی ابیانواع اهداف ارزش  ؛فرایندبه    فیها، تعربه ارزش  فیتعر  ت،یّبه ماه  فی: تعریابیارزش  فی)سطوح مختلف تعر  ی ابیارزش  فیو تعار  یستیچ .2
 (یابیارزش ییدهنده؛ چراشکل یابیکننده و ارزش یبندجمع  یابیارزش

 از برنامه و داخل سازمان، مشاور( رون یب ، یرونیب ،ی درون یابی)ارزش ابیارزش یستیک .3

تفاوت مشارکت    ؛یاصل  نفعی ذ  ییشناسا  یچگونگ  نفعان؛ یانواع ذ  ؛ی ابیبا مخاطب ارزش نفع یو نحوه رابطه با آنها )تفاوت ذ  یابیارزش  نفعان ی ذ .4
 ( نفعانی کسب اعتبار و جلب احترام و اعتماد ذ نفعان؛یروابط با ذ تیمختلف؛ تقو نفعان ی ذ
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  ، ی ها و منابع شناخت برنامه؛ فهم بستر سازمانبه شناخت برنامه؛ روش  از ین  یی)چرا  یابیآن در ارزش  گاهیبرنامه و جا  هیبرنامه و نظر  یستیچ .5
 برنامه(  هیاستخراج نظر یاقدام؛ چگونگ هیو نظر رییتغ هیبرنامه(: نظر یبرنامه )مدل منطق  هینظر یو اجزابرنامه؛ عناصر  یو اجتماع یاسیس

انواع   ؛یمنطق حاکم بر مطالعات اثرسنج  ؛یابیرشته ارزش -در حوزه یاثرسنج  گاهی)جا یفرهنگ وستیو پ یاجتماع-یفرهنگ یاثرسنج  یستیچ .6
زیاثرسنج  فرهنگ  یاجتماع  ،یفناور  ،یطیمح ستی:  اثرسنج   هانه یبازب  گاهیجا  ؛یو  تدو   یدر  روش  از    نیو  برآمده  اصالحات  انواع  آنها؛ 

 (یاجتماع-یفرهنگ ینگاروست یپ

 ی آورجمع   یفیو ک  یکمّ  یها؛ ابزارهاداده   یآورجمع   یبانیافراد و مآخذ ارائه دهنده داده؛ پشت   ؛یابیها در ارزشبرنامه )پرسش   یابیارزش  فرایند .7
 ها(داده  یآورها؛ ساخت ابزار جمع داده 

o داده بر آن یآورجمع  یِچگونگ ریو تأث یابیارزش تیسنجش قابل 

o یازسنج ین 

o یبیطرح ترک  ؛یطرح مطالعه مورد ؛یفیتوص یهاطرح  ؛یعلّ یها: مدلیابیطرح ارزش 

o برنامه( یاجرا، سازکارها یهافرایند  ،یادار  یها فرایند: فرایند یها)سنجه  فرایندمتمرکز بر  یابیارزش ینقشه راهنما 

o متمرکز بر رهاورد یابیارزش ینقشه راهنما 

 یابیارزش یهاو مدل هاافت یره .8

o یابیارزش  یهاافت یره  ؛ییگوبه بهبود و پاسخ   لیمتما  یهاافتیره  ؛یابیمطالعات شبه ارزش  ها؛یابی: ناارزشمیباستافل   یبندطبقه 
 .یبیترک یابیارزش یهاو مدل هاافتیو مدافع؛ ره یدستورکار اجتماع

o شیشاد یبندطبقه : 

o یبردارشاخه بهره  ؛ یابیارزش  یدهشاخه ارزش  ؛یابیشاخه روش ارزش  ؛یابیارزش  یاشه یر  یهاهی: نظرنیآلک  یابیارزش  هیدرخت نظر 
 .یابیارزش

  ی مشخط  یابیارزش  ؛یمشخط  یابیدر ارزش   یاسینحوه مواجهه با امر س  ؛یبازاست یو س   یریادگ ی  نیمابیف  یابیارزش   گاهی)جا  یابیارزش   استیس .9
 ( یاسیدر جهان س یابیانجام ارزش ؛یاحتجاج یمشخط ی ابیارزش ؛ییعقال

 یابیمشهور ارزش یهاافت یو ره هامدل .10

o ی شگاهیو شبه آزما یشگاهیآزما یهایابیارزش 

o یابیمدل ارزش CIPP  میباستافل 

o یمطالعه مورد یهایابیارزش 

o ی ابیبه ارزش وِنیاسکر لیخائیم انهیگرای مشتر افتیره 

o کیمحور رابرت است نفع یذ یابیارزش  افتیره 

o پَتون لیخائیم یبردارمتمرکز بر بهره یابیارزش 

در   یابیارزش یهنجار یالگو ؛ یمربوط به قضاوت ارزش ینگاه اسالم ؛ی آن در هر مداخله اجتماع گاهیقضاوت و جا تیّ)ماه یابیو ارزش اسالم .11
 (ینگاه اسالم

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ✓ ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

1.  Alkin, Marvin C. (2011). Evaluation essentials from A to Z. New York: Guilford Press . 
2. Stufflebeam, Daniel L.; Chris L. S. Coryn (2014). Evaluation Theory, Models, and 

Applications. 2nd ed.: Jossey-Bass . 
،  36شماره  .رازیدانشگاه ش یو انسان یعلوم اجتماع .متداول تیریو مد یاسالم تیریدر مد یابیارزش یقیمطالعه تطب .(1381) لیبهارستان، جل .3

 . 71تا  56از 

تا    59از    .13شماره    ی.تیریمد  یهااسالم و پژوهش  .یاسالم  کردیبا رو   ی عموم  یخط مش  یابیارزش  یهاروش  . (1395محمدرضا )  ،یمیرح .4
76. 
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 521کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یعموم یمشخط لیتحل  یمبان 

 : یسینام درس به انگل

 Foundations of Public Policy Analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 ندارد: نیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ی عموم یمشخط  لیتحل فرایندو  یستیفهم چ .1

 ی عموم یگذاریمشخط فراینددر  یمشخط  لیتحل گاهیجا فهم .2

 ی به مسائل عموم یضرورت نگاه چندبعد فهم .3

 یبه مسئله عموم یو ساختارده صیتشخ  یی و توانا فهم .4

 یمشمورد انتظار خط  یرهاوردها ینیبشیپ ییتوانا .5

 یمشخط زیمختلف به تجو یهاافت یره  شناخت .6

 یمشخط یهالیتحل یِ رساناطالع ییِتوانا .7

 شرح درس: 

با   ییکرد؟ در درس حاضر به منظور آشنا دیچه با ی امر است که در مواجهه با مسئله عموم نیپاسخ به ا «یمشخط لیحوزه »تحل یدغدغه اصل 
  ینیبشی»پ  «،یمشبه مسائل خط  ی. »ساختاردهردیگیقرار م  لیمورد بحث و تفص  یمشخط   لیتحل  یهاگام  نیترمهم  ،ییساده اما مبنا  ریتقر  کی

  « یمشعملکرد خط  یابیو »ارزش «یمشمشاهده شده خط  یرهاوردها شیمرجح«، »پا  یهایمشخط زی»تجو «،یمشمورد انتظار خط  یارهاورده
 یمشخط  لیتنوّع فنون قابل استفاده در تحل نی. همچنرندیگیدر درس حاضر مورد بحث قرار م لیهستند که به تفص یمشخط  لیاز تحل یمراحل

 شد. میآشنا خواه  یمشخط لیاز آنها در ارتباط با مراحل مختلف تحل یاریبا تعداد بس یدرس به صورت مقدمات  نیاست و در ا ادیز اریبس

 سرفصل درس: 

 :اتیکل

 یمشخط  لیتحل فرایند .1

o یمشخط لیتحل یشناسروش یستیچ 

o   خطیمشخط  لیتحل  یاچندرشته چهارچوب به  مربوط  اطالعات  انواع  خط  ،یمش:  اطّالعات  در  تبدّل  و  تحوّل    ، یمشانواع 
 یمشخط لیتحل یهاروش

o افتن ی  ،یهنجار  لیدر مقابل تحل  یفیتوص  لیتحل  نگر،نده یآ  لینگر در مقابل تحلگذشته   لی: تحللیچهارگانه تحل  یراهبردها 
 کپارچهی لیدر مقابل تحل شدهیبندبخش لیمسئله در مقابل حل مسئله، تحل

o ی شناختفرصت روش نهیدر مقابل منطق مورد استفاده، هز شدهی: منطق بازسازیمشخط لیعمل تحل 

o یمشخط یها: ساختار احتجاجی عموم  یمشو خط یتفکر انتقاد 

 یگذاریمشخط  فراینددر  یمشخط لیتحل .2

o ستمیتحوالت قرن نوزدهم، تحوالت قرن ب ه،یاول یهاشهی: ریخ یتار نهیش یپ 

o یگذاریمشخط  فرایند یهادر مدل یخط مش لیتحل گاهیجا 

o  ی گذاریمشخط فراینددر  لیبالقوه تحل یهاآورده 
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 :یمشخط  لیتحل یهاروش

 ی مشبه مسائل خط یساختارده .3

o فراتر رفتن از حل مسئله  ؛یمشمسائل خط تیماه 

o  نوع سوم یبه مسائل، خطاها یمراحل ساختارده  ز،یانگمسائل: مسائل در مقابل موضوعات بحث یهایژگیو 

o ساختارده  یمشخط  یهامدل مدل  یو  مسائل:    ن،ینماد  یهامدل  ،یکالم  یهامدل  ،یهنجار  یها مدل  ،یفیتوص  یهابه 
 هاو نگرش هانیگزیها به مثابه جامدل ،یاه یرو  یهامدل

o تحل  یساختارده  یهاروش مسائل:  تحل  لیبه  فکر  ک،ی نکتیس  ،یمراتبسلسله   لیتحل  ، یبندطبقه  لیمرز،    ل یتحل  ،یبارش 
 نگاشت احتجاج  ها،فرض ش یپ لیتحل ،یچندمنظر 

 یمشمورد انتظار خط یرهاوردها ینیبش یپ .4

o هاتی: اهداف، محدودیمشخط لیدر تحل ینیبش یپ  گاهیجا 

o یهنجار یهانده یمعقول، آ یهانده یممکن، آ یهانده ی : آندهیانواع آ 

o ینیبش ی پ یهاک یتکن ، ینیبش ی پ یهاهیپا ،ینیبش یمورد پ اءی: اشینیبش یمختلف به پ یهاافت یره 

o ها، شکل داده  رییتغ  ،یخط  ر یغ  یزمان   یهایسر  ،یروند خط   نیتخم  ک،یکالس  یزمان  یهایسر  لیدهنده: تحل  میتعم  ینیبش یپ
 فاجعه و ...  یشناسروش

o لینقطه و فاصله، تحل  نیتخم  ون،یرگرس  لیتحل  ، ی علّ  یمدلساز  ، ینظر  یمدلساز  ه،ی: نگاشت نظرهیبر نظر  یمبتن  ینیبش یپ  
 یهمبستگ

o ی سنج اثر متقاطع، امکان لیتحل ،یدلف کی: تکنیقضاوت ینیبش یپ 

 مرجح  یهایمشخط زیتجو .5

o ز یتجو اریمع ت،یانتخاب، اشکال مختلف عقالن دهیچ یمدل ساده و پ ،یمشاز خط یو طرفدار زی: تجویمشخط لیدر تحل زیتجو  
 یمشخط

o و تقاضا، انتخاب عموم  ، یدر برابر انتخاب خصوص  ی : انتخاب عمومزیمختلف به تجو  یهاافت یره -نهیهز  لیتحل  ، یعرضه 
 یاثربخش-نهیهز لیمنفعت، تحل-نهیهز لیها، اقدامات در تحلو منفعت هانهینفعت، انواع هزم

o تکن  هاوه یش اهداف، شفافزیتجو  یهاک یو  نگاشت  ارزش  ،ی ارزش  یساز:  هز  یساختارده  ،ینقد  هز  ،یانه یعناصر   نه،یبرآورد 
 تیمعقول لیمحکمتر، تحل لیبا دال لیتحل ت،یحساس لیتحل نه،یهز یسازیدرون تها،ینگاشت محدود ،یاه یسا یگذارمت یق

 یمششده خطمشاهده  یرهاوردها شیپا .6

o ها و شاخص فیتعار ،یمشانواع اقدامات خط ،یمشخط ی: مآخذ اطالعات، انواع رهاوردهایمشخط  لیدر تحل شیپا 

o پژوهش و اقدام بیترک ، یاجتماع یحسابرس ، یاجتماع شیآزما ،یاجتماع یهاستم یس  ی: حسابدارشیپا یهاافت یره 

o گسسته،  ی زمان  یهایسر لیاعداد شاخص، تحل ، یجدول  یهاشینما ،ینیشاخص ج ،یکیگراف یهاشی: نماشیپا یهاک ی تکن
 انفصال-ونیرگرس لیکنترل، تحل یهای سر لیتحل

 یمشعملکرد خط یابیارزش .7

o عمل یها، اخالق و فرااخالق، استانداردها: تفکر درباره ارزشی مشخط لیاخالق و ارزشها در تحل 

o یهنجار  یهاهینظر  ،یاارزش توسعه  یشناسنوع  ، یفیارزش توص  ی شناسااخالق: نوعو فر  ی اخالق هنجار  ،یفیاخالق توص، 
 ی فرااخالق یهاهینظر

o یمشخط یابیارزش  اریمع ،یابیارزش یکارکردها ،یابیارزش تیّ: ماهیمشخط لیدر تحل یابیارزش 

o هینظر-میمربوط به تصم یاب یو انواع آن، ارزش  یرسم ی ابیارزش ،یابی: ناارزشیابیارزش یهاافت یره 

o یابیارزش یهاروش 

 : ی مشخط یرساناطالع یهاروش .8

 یمشخط یهااحتجاج نیتدو  .9

o یمشخط یهانقشه ، یدانش ی: انواع ادعاهایمشخط یهاساختار احتجاج 

o خط  یهاگونه مبتنیمشاحتجاج  احتجاج  اقتدار،  از  منبعث  احتجاج  مبتن  ی:  احتجاج  روش،  تعم  یبر  مبتن  م،یبر  بر    یاحتجاج 
 یبر شهود، احتجاج مبتن یاحتجاج مبتن زش،یبر انگ یبر نشانه، احتجاج مبتن یبر علت، احتجاج مبتن یاحتجاج مبتن ،یبندطبقه
 بر اخالق  یاحتجاج مبتن ر،ینظبر مورد  یاحتجاج مبتن ل،یبر تمث

o یرصوریو غ یمنطق صور یرهنمودها  ،یکیهرمنوت  یا: رهنمودهیمشخط یهااحتجاج یابیارزش 
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 یمشخط  یهالیتحل یرساناطالع .10

o یهیو جلسات توج یالزم در ارائه شفاه یهاتیفعال ،یمشخط  یالزم در مستندساز یهاتی: فعالی مشخط یرساناطالع  فرایند 

o ییمشخط  هیتذکار  ،یمشموضوع مسئله خط: مسائل مورد توجه، عناصر سازنده مقاالت با  یمشمقاالت با موضوع مسئله خط ،  
 نامه ارسال ران،یخالصه مد

o ی بصر شیو نما یشفاه یهیجلسه توج 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ✓ ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل
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Eightfold Path to More Effective Problem Solving. 5th edition. 

4. Fischer, Frank; Miller, Gerald; Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy 

Analysis. Theory, Politics, and Methods. Boca Raton. FL: Taylor & Francis. 

 
  



856 

 522کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یمشخط ی اجرا   یهاهی با نظر ییآشنا

 : یسینام درس به انگل

 Theories of Policy Implementation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:  یسا یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد:  ریبا موارد ز رودیدرس از دانشجو انتظار م نیا یدر انتها
 ی عموم یمشخط  یاجرا  فرایند یو ابزارها اتینظر  ،یفهم مبان .1

 ی عموم یمشخط  یاجرا فرایندمختلف در  گرانینهادها و باز گاهینقش و جا شناخت .2
 « یو »حکمران «ی»بخش خصوص «، یدر سه حوزه »بخش عموم یعموم یمشخط ینقاط اشتراك و افتراق اجرا  شناخت .3
 یعموم یگذاریمشخط  فرایندمراحل  گریبا د یمشخط  یاجرا نیرابطه ب درك .4
 مختلف  یهادر حوزه هایمشخط ینحوه اجرا یابیارز .5

 شرح درس: 

با    ی و طراح  یزیکه در اتصال جهان برنامه ر  ی که با توجه به نقش  یااست. مرحله  «یخط مش  ی»اجرا  ی خط مش  فراینداجزاء    ایاز مراحل    یکی 
  توان یشناخته شوند م یآن به خوب اتیکه اجرا و نظر یتنها در صورت گرید یانیدارد. به ب یادیز اریبس تیدارد اهم یاجتماع ینیجهان مشکالت ع

درس تالش خواهد  نی. در ا ابدیبهبود  ایدرمان شده و  یعموم مسئلهمشکل و  دهیرس جهیبه نت  یبر طراح نهیو هز یطوالن یهاداشت که گام  دیام
آشنا   شتریمرحله ب  نیا  یهاهینهادها، رو   گران، یاجرا، با باز  مرحلهفهم    ی انجام شده برا  یهاتالش  ایو    اتیبا نظر  ییضمن آشنا  انیشد تا دانشجو
 .اموزندیب  ی را به خوب یو حکمران  یعموم  ،یاجرا در بخش خصوص یهاشده و تفاوت

 سرفصل درس: 

 ی عموم یمشخط یبا اجرا یو دستورگذار  یمشخط یرابطه طراح .1

 یمشخط یاجرا  رامونیپ یپرداز هینظر یهابا نسل ییآشنا .2

 یمشخط یاجرا طیمح  یرها یو شناخت متغ یابیارز .3

 ی مشخط  یاجرا  یهاچارچوب نیو تدو  قیتحق .4

 و نقش آن در اجرا یمشخط ریتفس .5

 ی عموم یهایمشخط یدر اجرا یمشخط  یریادگی نقش .6

 مختلف  یحکومت یهاستمیدر جوامع و س یمشخط  یاجرا .7

 ( ییو قضا ینیتقن ،یی)اجرا هایمشانواع خط یاجرا یهاتفاوت .8

 ...(  و  یاقتصاد  ،یفرهنگ ، یقانون ،ی)اخالق یمشخط یمختلف اجرا  یهاتیمحدود .9

 ی ابیها و نحوه ارز: شاخصیعموم  یمشخط  یو اجرا تیماه لیتحل .10

 ...   و  یصقراردادها، مشارکت بخش خصو هها، یقواعد و رو  ن،یمقررات، قوان می: تنظیمشخط  یاجرا یابزارها .11

 مختلف حکومت  یهادر حوزه یعموم یهایمشخط  یاجرا مشکالت .12

 ...  و ی آموزش، آموزش عال ،یعلم و فناور ، ی: انرژیمشمختلف خط یهادر حوزه ی عموم یمشخط یاجرا یها و ابزارهاچارچوب  کاربرد .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ به تشخیص استاد تشخیص استادبه 
  

 : یمنابع اصل
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 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریبا موارد ز رودیدرس از دانشجو انتظار م نیا یدر انتها 

 ی به امور اجتماع ینگاه نهاد یبا مبان ییآشنا .1

 در آن یاثرگذار یهاو مؤلفه IAD یلیبا چارچوب تحل ییآشنا .2
 ی آن و کاربرد آن در نهادساز یهابا مفهوم قواعد و گونه ییآشنا .3
 ینهاد لیکنش در تحل هیو ناح لیبا سطح تحل ییآشنا .4
 در نهادها  یو فرهنگ ی نظام ارزش ،یاجتماع طیشرا  یاثرگذار تیفیک فهم .5
 یاجتماع ینهادها یریگآن بر شکل یکنشگران و اثرگذار یذهن یو مدلها  یبا ابعاد مختلف نظام ارزش ییآشنا .6

 شرح درس: 

در  یلیبدیکه اثر ب دهیچ یپ یاجتماع یالگو، نهادها به عنوان ساختارها نیاست. در ا ینهاد لیتحل ،یعموم یهایمشخط لیتحل یاز الگوها یکی 
  ترم آس  نوریال  ینهاد  لی. مدل تحلشودیم  یآنها بازخوان  ید یکل  یهاقرار گرفته و مولفه  یو موشکاف  لیرفتار کنشگران دارند، مورد تحل  یریگشکل

درس   نیاست. ا یآنها در بافت نهاد  یریگو نحوه شکل یعموم یهایمشخط  لیکارآمد در تحل یی( الگویحوزه حکمران پردازه ینظر کی)به عنوان 
  یهایمشخط  لیحوزه، دانشجو را در تحل  نیها و مطالعات اپژوهش  ری سا  یهاافته یاز    یریگو بهره  کردیرو   نیتالش دارد تا با محور قرار دادن ا

 توانمند سازد. یاز منظر افق نهاد یعموم

 ل درس: سرفص

 یینهادگرا هیپا میبا مفاه ییآشنا .1

 ی عموم یگذاریمشدر خط  ینهاد لیتحل گاهیجا .2

 در آن یاثرگذار یهاو مولفه IAD یلیتحل چارچوب .3

 آن در فهم نهاد  یتمرکز و اثرگذار هیو ناح لیسطح تحل نییتع یچگونگ .4

 یاجتماع یکنش در نهادها هیناح لیتحل .5

 نهادها یریگدر شکل  یذهن یو مدلها یریگمیتصم یالگوها ،یکنشگران در نهادها: نظام ارزش لیتحل .6

 در نهادها یو فرهنگ  ینظام ارزش  ،یاجتماع طیشرا نقش .7

 نهادها  یریگدر شکل یو ماد یکیز یوفیب طیشرا یهایژگیو  .8

 آن  یریگشکل یآنها و الگوها یبندها و طبقهقواعد، گونه مفهوم .9

 یررسم یو غ یرسم ینهادها یریگآن در شکل یقواعد و نحوه اثرگذار گاهیجا .10

 یخانواده و ...( بر اساس مدل نهاد ،یاجتماع یهارسانه ،یسالمت، آموزش عال  ری)نظ یگذار یخط مش عرصهچند  لیتحل .11
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. تهران: انتشارات دانشگاه امام که علم اقتصاد را متحول کردند  یینهادگرا  شگامانی: پی( اقتصاد نهادمحمود و همکاران. )مختلف  ،یمتوسل .3
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 اهداف درس:

 ی قیاز منظر مطالعات تطب یعموم  یمشفهم حوزه رشته خط  .1

 یمشخط یقیتطب لیتحل یو راهبر یبر طراح تسلط .2

 ی عموم یهایمشدر خط یقیمختلف پژوهش تطب  یهاروش یر یادگی .3

 متفاوت  یو اقتصاد  یاجتماع ،یاسیس یبه کار رفته در بسترها یعموم یهایمشخط یانتقاد قیو تطب لیتحل .4

 ی عموم یهایمشبر خط المللنیب طیمح  راتیتأث یو چگونگ یستیچ فهم .5

 شرح درس: 

در    دانند؛یم  یمسأله اجتماع  کیشمول به  جهان  یپاسخ علم  کیمختلف را    یهادر حوزه  یعموم  یهایمشاز کارشناسان، خط  یاریهنوز بس
تطب  ،یطیشرا  نیچن قوّت، ماه  یعموم  یهایمشخط  یقیمطالعه  ا  ینهاد  ،یفرهنگ  ،یاسیس  تیّبا    ان یرا ع  یمشخط   یهاانتخاب  کیدئولوژیو 
کشورها در مسائل  یهایمش. چرا خطیالمللنیدر عرصه ب یعموم یها یمشخط  قیتطب رامونیپژوهش پ  یاست برا یامقدمهدرس  نی. اکندیم

 نیدرس حاضر ا  م؟یکن  دایموارد پ  ن یاز ا  یبیترک  ا یو   هادهیها، نهادها، افرهنگ   سهیدر مقا  م یتوانیسؤال را م  نیپاسخ به ا  ایمشابه متفاوت است؟ آ
و هم زمان آنها را    اموزندیب  شتریمتفاوت است ب  گریکدیکشورها با    یهایمشچرا و چگونه خط   نکهیتا درباره ا  دهدیم  انینشجوفرصت را به دا

 متفاوت هستند؟ گریکدیبا  زین هایمش نکته فکر کنند که چرا کشورها در روش انجام خط نیتا به ا کندیوادار م

 سرفصل درس: 

 ی عموم ی مشخط یقیمطالعات تطب یستیچ .1

o ی مشخط یقیاهداف و محدوده مطالعات تطب 

o ی عموم  یمشخط یقیمطالعات تطب ییچرا 

o ی عموم یمشخط یقیمطالعات تطب خچهیتار 

o ی عموم  یمشخط یقیمطالعات تطب فیتعر 

o یمشخط لیدر تحل یقیروش تطب گاهیجا 

 یقیمطالعات تطب ریبا سا یعموم  ی مشخط یقیمطالعات تطب رابطه .2

o یقیتطب  استیس 

o یقیتطب یادار-یاسیس یهانظام 

o یعموم یهایمشخط یریگشکل ی خ یمطالعات تار 

o یقیتطب  یاسیاقتصاد س 

o ی قانون اساس یو مهندس ی: اشکال مختلف دموکراسیقیتطب یدموکراس 
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 ی عموم  یمشخط یقیمطالعات تطب یچگونگ .3

o ی قیتطب یعموم  یمشدر خط یشناختو روش یمفهوم یهاچالش 

o یقیمطالعات تطب یبرا  یعموم  یمشاز خط یاتیعمل یسازمفهوم 

o انتخاب موردها و تناسب آن با نوع استنتاج 

o یقیتطب یهامختلف در پژوهش  یهاانتخاب 

o سهیکشورها به عنوان واحد مقا 

o متفاوت ایتر تر، کوچکبزرگ  سهیمقا یواحدها گرید 

o ی مشخط یقیدر مطالعات تطب یمشخط  یابزارها گاهیجا 

o منافع و نهادها ها،دهی: ایعموم  یهایمشعوامل مؤثر بر خط یقیمطالعه تطب 

 یقیتطب یهاطرح .4

o فرایند ( ی)علّ یریو ردگ یمطالعات مورد 

o سهیمقا N اد یبنکرهیپ یقیتطب یهامتوسط: روش 

o ی قیدر مطالعات تطب یکمّ یهایشناسروش 

o یقیدر پژوهش تطب  یریتفس لیتحل 

o ی مشخط یقیدر پژوهش تطب  ختهیآم یهاطرح 

 ی عموم یهایمشبر خط یالمللنیب راتیتأث .5

o ی مشمتقابل خط یوابستگ لیتحل یهاروش 

o کشورها  نیب یمشخط یر یادگی 

o ی مشخط ییمطالعات همگرا 

o کشورها نیب یمشانتقال خط 

o ی مشمطالعات اشاعه خط 

o آنها راتیو تأث یالمللنیب یحکمران ینهادها 

o ی عموم  یگذاریمشبر خط میرمستقیغ راتیشدن و تأث یجهان 

 یمشمختلف خط  یهادر حوزه یقیتطب ی عموم یمشخط .6

o ؛یاقتصاد یمشبر خط  استمدارانیو س دکنندگانیمنافع تول ریتأث ؛یاقتصاد یمشخط  یریگشکل  یهاه ی)نظر یاقتصاد یمشخط 
  ی مشبر خط  یالمللن یب  راتیتأث  ؛یاقتصاد  یمشبر خط  یسازبرال یمان لگفت  ریتأث  ؛یاقتصاد  یمشبر خط  های داره یانواع سرما  ریتأث

 (یاقتصاد یمشمختلف؛ گستره خط یکشورها نیب یاقتصاد یهایمشخط  سهیمقا ؛یاقتصاد

o ن یب یرفاه یهایمشخط سهیمقا ؛یرفاه یمشبر خط یجهان یفشارها ؛یرفاه یمشخط  یریگشکل  یهاه یرفاه )نظر یمشخط  
 (یرفاه یمشمختلف؛ گستره خط  یکشورها

o نظر( نظام  یمشخط  یریگشکل  یهاهیسالمت  تفاوت  ب  یهاسالمت؛  فشارها  یکشورها  نیسالمت  بر    یجهان   یمختلف؛ 
 سالمت( یمشمختلف؛ گستره خط  یکشورها نیسالمت ب یهایمشخط سهیسالمت؛ مقا یمشخط

o سهیآموزش؛ مقا یمشبر خط یجهان یفشارها ؛ینهاد یهاآموزش؛ آموزش و مکمّل یمشخط یریگشکل  یهاهیآموزش )نظر  
 آموزش( یمشمختلف؛ گستره خط  یکشورها  نیآموزش ب یهایمشخط

o  خط  ی جهان  ی فشارها  ؛ یطیمح ستیز  یمشخط  یریگشکل  یهاهی)نظر  ستیز  طیمح اثر    گاهیجا  ؛ یطیمح ستیز  ی مشبر  و 
مختلف؛ گستره    یکشورها  نیب  یطیمح ست یز  یهایمشخط  سهیمقا  ؛ یطیمح ستیز  یمشبر خط  یو خصوص  یداوطلب  یهابخش

 (یطیمح ستیز یمشخط

o  ... و 

 یقیدر مطالعات تطب زیانگبحث موضوعات .7

o ی رفاه یدارهیسرما یهادولت رفاه و گونه یهامیرژ 

o ی سازبرالیو انواع ل های داره یتنوّع سرما 

 ی عموم یمشخط یقیمطالعات تطب ندهیآ یهاافق  .8
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 اهداف درس:

 ی مشخط یزمان و مکان طراح ،یچگونگ ،ییچرا ،یستیفهم چ .1

 یمشخط یاهیو رو  یماهو یابزارها ع یگستره وس شناخت .2

 یمشخط یانتخاب و استفاده از ابزارها بانیاصول پشت  فهم .3

 ی مشانتخاب ابزار به منظور حل مسائل خط ییتوانا .4

 یمشخط یاستفاده از انواع مختلف ابزارها یهاهیها و خردماضعف  ا،یمزا شناخت .5

 ابزارها بیترک ییتوانا .6

 ی مشخط  یدر خصوص ابزارها یآت یپژوهش یبا دستورکارها ییآشنا .7

 شرح درس: 

حوزه در معرض    ن یاما به مرور ا  شد؛ یشناخته م  یعموم   یگذاریمشمرحله از خط  کیتنها در حد    ی مشخط  ی و طراح  ن یتدو   شیپ  یتا چند 
.  دیآیبه حساب م  یعموم   یمشمطالعات خط  یهااز شاخه   یکیحوزه    نیمطالعات امروزه ا  نیا  جهینت قرار گرفت که در    یمتنوّع  اریمطالعات بس

حوزه مجهّز به اصول    نیا  تیو مطالعه قرار گرفت، که در نها  لیقدر مورد تحلآن  گرفت،یصورت م  یمشخط   یکه از ابزارها  یمختلف  یهایبندطبقه
  ی مش مواجهه با مسائل نامطمئن خط  یبرا یمشخط  یاز ابزارها  یبیترک  یهابسته  ی. طراحدیمختلف گرد  یهاتیّموقع  ی و قواعد انتخاب ابزارها برا

استفاده    یمساعد برا  طیمختلف، شرا  یابزارها  ی. درس حاضر با معرفدهدی م  لیرا تشک  یحوزه مطالعات  نیاز ا  یبخش  زین  دیجد  یو توسعه ابزارها
 . دینما جادیا ی عموم  یمشپژوهان خطانتخاب ابزار را در دانش ییدارد توانا ی آنها سع یهاضعفها و قوّت تیابزارها و در نها نیاز ا

 سرفصل درس: 

  ی هاگونه  ، یعموم   ی مشخط  لیبا تحل  یمشخط  ی طراح  یسنج )نسبت  یمشدر مطالعات خط  یمشخط  ی طراح  یِ خ یتار  ریو س  گاهینقش، جا .1
 ( یمشخط ی تطور مطالعات طراح ریس ؛یمشدر مجموعه مطالعات خط ی مشخط یمطالعات طراح گاهیجا ؛ یمشخط یهامیو رژ یحکمران

  ی مشدر خط  یتفکر طراح  ،یمشخط   هیخردما  نییتب  ؛یمشخط  یحوزه طراح  یدیکل  میمفاه  ؛یمشخط  یطراح  فی)تعار  یمشخط  یطراح  یستیچ .2
 ( یعموم یگذاریمشدر خط یاهیو رو  یماهو یانتخاب ابزارها ؛ یعموم

رهاوردها  ها،فرایند)  یمشخط  یطراح  ییچرا .3 و  طراح  یابزارها  تبعقانع   یهاستم یس  یاثربخش؛  منطق  خط   تیکننده؛  و    ؛یمشاز  ابزارها 
 ( یمشاز خط  تیتبع یسازوکارها

  ؛ یمشطراحان خط  یستیموضوع؛ ک  نیا  یلیتفص  نییو تب  یمشخط نیبه مثابه تدو   یمشخط  ی)طراح  یمشخط  یاصول و اقدامات طراح  ،فرایند .4
 (یمشتراز کردن ابزارها و اهداف خط ؛یمشمشاوره خط یهاو نظام  یمشمشاوران خط

 ابزار اجرا( یبی ترک یهابه مثابه بسته یمشخط یابزارها؛ طراح یبیترک یهاو بسته  یمشخط یارها)ابز یمشخط یطراح عناصر .5

 یسازمان یاجرا یابزارها .6
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o مستق  یسازمان  یماهو  یابزارها تشکمی)مداخله  و    یاجتماع  یهامهیب  ،یمرکز  یبانیپشت   یهاآژانس  ،یصف  التی:  سالمت  و 
مشارکت   ،یبیترک  یهاسازمان  ،یاشکال شرکت  ریو سا  ی: مؤسسات عمومیشبه حکومت  یاشکال سازمان  ؛یبازنشستگ  یهابرنامه

 و عقد قرارداد(

o شبه   التیرفع اختالف و هر تشک   یهاأت یه  ،یمرکز  ای  یستاد  یهاشبکه: آژانس  تیریمد  ی)ابزارها  یسازمان  یاهیرو   یابزارها
 ، یحکومت  یهایبررس  جادیرجوع، او ارباب  یلیتحل  یواحدها   سیحکومت، تأس  یهاآژانس   یبازسازمانده  ایخلق    گر،ید  ییقضا

 (ییو اجرا ینیتقن ینظارت یهاآژانس ،یو مجالس استماع عموم  اکندوکاوه ها،ون یسیموقت، کم یکار یرو ین

 بر اقتدار  یمبتن یاجرا یابزارها .7

o تنظ   یمبتن  یِماهو  یابزارها( اقتدار  مستق  میبر  قوان  میمقررات  تنظ  یمیتنظ  یهاونیسیکم  ن،ی حکومت:  مقررات   میمستقل؛ 
 و حفظ بازار(   جادیا ؛یزشیانگ ایمقررات داوطلبانه  میشده، تنظ ضیتفو یامقررات حرفه  میحکومت: تنظ میرمستقیغ

o ابزارها  یمبتن  یِاهیرو   یابزارها( اقتدار  بس  یسازفعّال  یبر  خط  جیو  شوراهایمششبکه    ، ی عموم  یریگمشورت  ، یمشورت  ی: 
 اجماع( یهاو کنفرانس نفعانی ذ یهاکنفرانس

 یمال یاجرا یابزارها .8

o ات یبر مال  یمبتن  ی مال  یکاربر؛ ابزارها  یو کارمزدها  هاارانهیها،  بر وجوه نقد: گرنت  یمبتن  یمال  ی)ابزارها  یمال  یِماهو  یابزارها  
و    دی: خراتیمال ایارزِ وجوه نقد هم ی مال یابزارها م؛یرمستقیغ یهااتیمال از،یو حق امت  اتیبر مال یمبتن یهانه ی: هزازیو حق امت

 بازار( ریز یهامتیدولت با ق یهاییفروش دارا ، یخدمات عموم یوام، حواله برا نیمناسب و تضم مهیب ،یح یترج نیتأم

o خط   ی)ابزارها  یمال  یِاهیرو   یابزارها شبکه  ایمشخلق  اصالح/دستکار  جیبس  یابزارها  نفع؛ی ذ  یهاگروه  جادی:  به  /یشبکه: 
 ( نفع ی گروه ذ رفتنِیپذ تیعضو

 بر اطالعات  یمبتن یاجرا یابزارها .9

o اطالعات    یآورجمع   یابزارها  ؛یاطالعات  یهانیکمپ  ، ی و اقناع وجدان  حت ینشر اطالعات: نص  ی)ابزارها  یاطالعات  یِماهو  یابزارها
 ( یو سنجش افکار عموم  هاشیمایپ ،یملّ یآمار یهاآژانس  ،ییاجرا یهاونیسیو کم  ییقضا یو دانش: کندوکاوها

o اطالعات: سانسور،   ییممانعت از رها یاطالعات؛ ابزارها یآزاد نیرها کردن اطالعات: تقن ی)ابزارها یاطالعات یِاهیرو  یابزارها
 ( یخصوص میحر حیلوا ،یاسرار رسم حیلوا

 داده بزرگ( ؛یسپارجمع  ؛یدیتولانتخاب؛ هم ی)معمار دیجد  یابزارها یریدر توسعه و بکارگ ریاخ یهاکوشش  .10

 ی مشخط یطراح یجار یو روندها یمشخط یسنّت یهاسبک  سهیمقا .11

کنترل    ؛یمشخط  یبی ترک  یهادر بسته  یداریو پا  یانسجام، سازگار  ؛یمشخط  یهاطرح  ی)برآورد اثربخش  یمشطرح خط  یابیارزش  یچگونگ .12
 (یمشخط یو استحکام در طراح ی چابک ؛یمشخط  یبیترک  یهاتعارضات در بسته

 ی مشخط یو بحث زمان و مکان در طراح تیظرف یهاچالش .13

  ک یدموکرات  یهادرباره وارد کردن ارزش  شریمباحث ادلمن و ف  ؛یمشاستون درباره پاراداوکس خط   هی)نظر  یعموم   یمشخط  یو طراح  هاارزش .14
هدف؛ چهارچوب    یهات یجمع  سیدرباره ماتر  نگرامیو ا  دریمباحث اشنا  ؛ی مشخط  یها به طراحورود ارزش  یچگونگ  ؛یمشطخ  یدر طراح

 (یمشخط یتیروا

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓
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 526کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 برنامه  یابی ارزش فرایند 

 : یسیدرس به انگلنام 

Process of Program Evaluation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:  یسا یعمل

 اهداف درس:

 ( یاسیزمان، بودجه، اطالعات و مالحظات س تی)محدود یواقع یایدر دن یابیارزش یهاتیبا محدود ییآشنا .1

 یابیارزش یو قرارداد بستن برا  یابیو قلمرو  یطراح ییتوانا .2

 یابیارزش یسازاده یپ ییتوانا .3

 ج یو اعتبار نتا یابیطرح ارزش تیتقو یهابا راه ییآشنا .4

 یابیاز ارزش یبردارارتقاء بهره یهابا راه ییآشنا .5

 شرح درس: 

خط   یدیکل  تیفعال  کی  یابیارزش  چرخه  م  یعموم  یگذاریمشدر  اقداماتشودیمحسوب  شناسا  ی.  اهداف   ازها،ین  ییهمچون  به  راجع  قضاوت 
  ی ابیرشته ارزش -است که حوزه یاز جمله موارد یمشراجع به خاتمه خط میتصم ا یبه آن اهداف، بهبود مستمر   یابیدست زانیسنجش م ،یمشخط

  ی ها و ابزارهاآشنا شده و مدل   -  یواقع  یدر فضا  ژهوی  به  –  یابیارزش  یسازاده یو پ  یطراح  فراینددوره با    نیدر ا  انی. دانشجوپردازدیبه آن م

 .نندیبیرا آموزش م یابیمختلف ارزش

 سرفصل درس: 

آنها )انواع فرصت  هیاول  یهاو گام  یابیارزش  یهاو سنجش فرصت  ییشناسا .1 انواع    و؛یآر اف ک  ،یآر اف پ  لیاز قب  یابیارزش  یهامواجهه با 
به منظور   میسازمان دادن به ت ؛یابیارزش میبه ت یدهشکل ؛یهمکار یهانامهها و موافقتقراردادها، گرنت لیاز قب یابیارزش یهانامهموافقت

 (ینهاد یبانیشت پ

  ، ی زمان  یهاتیّمحدود  ییبرنامه؛ شناسا  هیمشخص کردن مدل نظر  ؛ یاسیس  طیرجوع؛ فهم مح ارباب  یازهای)فهم ن  یابیگستره ارزش  دیتحد .2
 (هاتیودارباب رجوع با وجود محد یازهایطرح پاسخ دهنده به ن نیانتخاب بهتر ؛یاسیو س یاداده  ،یابودجه 

قابل اعتماد؛ کاهش    هیثانو  یهاداده   یجستجو  ؛ یاطالعات  یازهاین  یسازیی)اصالح طرح پژوهش؛ عقال  یابودجه  یهاتیّبا محدود  مواجهه .3
 داده(  یآورجمع  یِاقتصاد یهااندازه نمونه؛ روش

بودجه  یزمان  یهاتیمحدود  یهاها و تفاوت)شباهت  یزمان  یهاتیبا محدود  مواجهه .4   یهاتیمواجهه با محدود  یکاربست راهبردها   ؛یاو 
  شتر یب یروهاین یریکارگبه ؛ یرون یبر مشاوران ب ی ها؛ کاهش فشار زمانداده یآورجمع  عِ یسر یهاروش ؛ ی زمان یهاتیمحدود یبرا یابودجه 

 ها(داده  لیحلو ت یآورمدرن جمع  یو آماده کننده؛ فناور ی تر؛ سفارش دادن مطالعات مقدماتمجرّب ای

  یهااز گروه  ایداده درباره موضوعات حساس    یآورجمع   یراهبردها  ه؛یپا  یهاداده   یبازساز  یبرا  یی)راهبردها  یاداده   یهاتیبا محدود  مواجهه .5
 دور از دسترس(

تأث  یاسیس  یهاتیبا محدود  مواجهه .6 نفوذ  ارزش  یاسیس  راتی)نقاط  ارزش  ؛یابیدر  فضا  یابیمواجهه  فضا  یاسیس  یبا  جامعه،   یاسیس  یکل 
  نما، یابیپنهان و ارزش ی: دستورکارهایابیارزش   یدر ابتدا  یاسیمسائل س  اب؛یارزش   یو تعصبات فرد  یاجامعه حرفه   یاسیس  یفضا  نفعان،ی ذ

 یاسیمسائل س  ؛یها، حفظ دسترسبه داده   یدسترس  اب،ینقش ادراك شده از ارزش  ریی: تغیابیارزش  یدر اجرا  یاسیمسائل س  نفعان؛ی اختالفات ذ
نتا  یپوشچشم  اب،یمثبت ارزش  یریو سوگ  یمداری: مشتری ابیو استفاده از ارزش  یدهدر گزارش نتا  ،یابیارزش  جیاز  و طرد   جیدور انداختن 

 (یابیارزش جیاستفاده نادرست از نتا ،یابیرزشا جینتا فیتحر ،یابیارزش
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: اصول  یابیارزش  یاحرفه   یهامرامنامه  ،یمقررات حکومت  ،یالمللنی ب  ی و مسئوالنه: استانداردها  یاحرفه   تیفعال)  یابیو اخالق ارزش  استانداردها .7
 ( یابیبرنامه؛ اخالق در ارزش یابیارزش یاستانداردها ابان،یارزش یراهنما برا

( مشخص  1انتخاب طرح مناسب: )  فرایند  ؛یابیاررش  یهاطرح  یبندمختلف در طبقه   یهاافت یموجود )ره   یهانهیطرح از گز  نیبهتر  انتخاب .8
  ی ابیارزش  یهاطرح  یی( شناسا3)  ،یابیدر چهارچوب طرح ارزش  یابیارزش  لی( تحل2شونده، )  یابیو نوع بستر ارزش  یابیکردن نوع هدف ارزش

  ت یّقابل  لی( تحل6)  ه، یپا  یِاب یطرح ارزش  تیتقو  ی( راهبردها5)  ، یفیک-یبیترک-یکمّ  وستاریپ  یبر رو   یح یترج  افتی( در نظر گرفتن ره4بالقوه، )
بحث با    یبرا  ی ابیطرح ارزش  یهانهیاز گز  یفهرست کوتاه  هی( ته7هر طرح، )  یاسیو س  یمنبع  ،یفنّ  یریپذسنجش امکان  یبرا  یابیارزش

 ( هیپا یِابیطرح ارزش تیزارها و فنون تقواب ؛یابیارزش یی ( توافق بر طرح نها8) نفعان،ی ذ گریرجوعان و دارباب

نتا  تیتقو .9 اعتبار  و  ارزش  یابیارزش  جیطرح  در  کفا  یابی)اعتبار  بر  مؤثر  آن؛ عوامل  اقسام  کفا  تیو  و  اعتبار  اعتبار؛ چهارچوب سنجش    ت ی و 
  ک یدر هر    تیاعتبار و کفا  یدهایدر قبال تهد  یآنها؛ سنجش، مواجهه و اقدامات اصالح  تیو تقو  یابیارزش  یِبیو ترک  یفیک  ،یکمّ  یهاطرح

 (یابیارزش فراینددر  یاصالح ریاقدامات و تداب ینقاط مستعد برا ؛یابیارزش یبیو ترک ی فیک ،یکمّ یهااز طرح

  یزیرانواع متفاوت بودجه ؛یابیبودجه ارزش  یلیمواد تفص ؛یابیمتقابل طرح پژوهش و بودجه ارزش ری)تأث یابیقرارداد ارزش میو تنظ یزیربودجه  .10
و   یابیارزش بودجه  ک؛یهر    یهایژگیو  پ  افتیره  یبرا  یزیرتفاوت  مقابل ره  یابیارزش  شدهن ییتعشیاز  چ  افتیدر  قرارداد   یستیحساس؛ 
ارزش  فرایند  ؛یابیارزش قرارداد  و  ارزش  یسازمان  لوازم  ؛یابیمذاکره  ارزش  یاسیمسائل س  ؛یابیقرارداد  قرارداد    ی لیتفص  یمحتوا  ؛یابیدر بستن 

 ( یابیارزش یقراردادها

بالاستفاده  ییچرا ؛یابیارزش یهاافته ی یدهگزارش  دهیچ یپ یهاو چالش  ازهای)ن ی ابیاز ارزش یبرداربهره تیاستفاده و قابل شیافزا یبرا ریتداب .11
  د ی مرحله تحد  تی: اهمیابیارزش   یشنهادهایو پ  هاافته یاز    یبردارارتقاء بهره  یاثرگذار و نافع؛ راهبردها  ی ابیارزش  یمعنا  ها؛ یابیشدن ارزش

کاربران قصد شده و استفاده بالقوه    نییتع  ، یابیدر سرتاسر ارزش  نفعانیرجوع و ذدهنده، ارتباطات با اربابشکل  یابیارزش   یراهبردها  ،یابیارزش
 دفعانی ذ  از  یپنل  جادیا  ،یابیارزش   یسازتیظرف  ،یابیقرارداد ارزش   قیشدن از طر  یعمل  تیاعتماد و ظرف  جادیا  ،یابیارزش   یهاافته یآنها از  

و ابالغ گزارش    هیته  ؛یابیارزش  یادورهانیم  یارائه بازخوردها  ک؛یو بوروکرات  یاسیس  یهاغلبه بر چالش   یراهبردها  ، یابیارزش  یبررس  یبرا
 ( هاافته ی ستدر ریتعارضات، کمک به تفس تیریمباحثات و مد تی: هدایابیارتقاء اثر ارزش یبرا  یابیبعد از ارزش یبانیفراهم آوردن پشت ؛یینها

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓

  

 : یمنابع اصل

1. Bamberger, Michael; Rugh, Jim; Mabry, Linda (2011). Real World evaluation. Working 

under budget, time, data, and political constraints. SAGE. 

2. Stufflebeam, Daniel L.; Chris L. S. Coryn (2014). Evaluation Theory, Models, and 

Applications. 2nd ed.: Jossey-Bass. 

3. Alkin, Marvin C. (2011). Evaluation essentials from A to Z. New York: Guilford Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Patton, Michael Quinn (2011). Developmental evaluation. Applying complexity concepts to 

enhance innovation and use. New York, London: Guilford. 

2. Fitzpatrick, Jody L.; Sanders, James R.; Worthen, Blaine R. (2011). Program evaluation. 

Alternative approaches and practical guidelines. 4th ed. Upper Saddle River N.J.: Pearson 

Education. 
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 527کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یمشخط لی ها و فنون تحلکارگاه روش 

 : یسینام درس به انگل

 Workshop in Methods & Techniques of Policy 

Analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:  یسا یعمل

 اهداف درس:

 یمشخط لیتحل یهابا گستره فنون و روش ییآشنا  .1

 آنها یریادگیو  یمشخط لیتحل یهابا منابع و مآخذ روش ییآشنا .2

 یمشخط لیتحل یهامنتخب از فنون و روش یتعداد  شناخت .3

 یمشخط  لیمختلف تحل یهاتیّفعال یانتخاب روش مناسب برا ییتوانا .4

 ی مشخط لیتحل یهاکاربست مناسب فنون و روش ییتوانا .5

 شرح درس: 

 یهاجزو ضرورت  زین ییهاآن است، مجموعه مهارت  ازمندین  ی عموم یمش خط  یکه هر دانشجو  یو نظر ی مفهوم  یهایو آگاه  هانشیعالوه بر ب 
است. فنون   یمشمتخصصان خط  یالزم برا  یلیتحل  یهادرس حاضر، فراهم آوردن مهارت  ییاست. هدف غا  یعموم  یمشدر عرصه خط   تیفعال

ها فنون و روش  نیاز ا  یدرس تعداد  نیساخته شده و به کار گرفته شده است. در سرفصل ا   یمشخط   لیدر حوزه تحل   یفاوتمت  اریبس  یهاو روش
ها و فنون، روش  نیبا گستره و موضع استفاده از ا   یاجمال  ییم است عالوه بر آشنا. الزستینام برده شده که مطمئناً با وجود کثرت، هنوز کامل ن

ابزارها و فنون، کاربست آنها  نیضمن کاربست ا تواندیدانشجو م نی. همچنردیقرار گ یمورد بررس ترق یشده و به صورت دق  خاباز آنها انت یتعداد
  ، ی استان  ،یشهر  ، یمحلّ  -در سطوح مختلف    -و ...    یفرهنگ  ،یخارج  استیس  ،یآموزش  ،یاقتصاد  ر نظی  –   ی عموم  یمشمختلف خط  یهارا در حوزه

 . دیازمایب - یالمللنیو ب یکشور

 سرفصل درس: 

 ( Cost-Benefit Analysis) دهیفا-نهیهز لیتحل .1

 ( Cost- Effectiveness Analysis) یاثربخش-نهیهز لیتحل .2

 ( Means-Ends Diagramاهداف )-لی( و نمودار وساMeans-ends analysisاهداف )-لیوسا لیتحل .3

 ( Objectives Treeاهداف ) درخت .4

 ( Causal Mapping)  یعلّ نگاشت .5

 ( System Diagram) ستمیس نمودار .6

 ( Social Network Analysis) یشبکه اجتماع لیتحل .7

 ( Stake-holder Mapping)  نفع ی( و نگاشت ذStakeholder Analysis)  نفع ی ذ لیتحل لیتحل .8

 ( Metagame Analysis) یفراباز لیتحل .9

 ( Hypergame Analysisاز حد ) شیب یباز لیتحل .10

 ( Transactional Process Models) یتعامل فرایند یهامدل .11
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 ( Vote-Exchange Models) یتبادل رأ یهامدل .12

 (Narrative Policy Analysis) یمشخط تیروا لیتحل .13

 ( Q-methodology) ویک یشناسروش .14

 ( Boundary Analysisمرز ) لیتحل .15

 ( Classification Analysisطبقه ) لیتحل .16

 (Hierarchy Analysisمراتب )سلسله  لیتحل .17

 ( Synectics) کسی نکتیس .18

 (Multiple Perspective Analysisچندگانه ) کردیرو  لیتحل .19

 ( Assumption Analysis) فرضش یپ لیتحل .20

 (Argument Mapping( و نگاشت احتجاج ) Argumentative Analysis) یاحتجاج لیتحل .21

 (Self-Q interviews) ویخودک  یهامصاحبه  .22

 (Dynamic Actor Network Analysis (DANA)) گریشبکه باز یایپو لیتحل .23

 (Theory Mapping) هینظر نگاشت .24

 (Theoretical Modeling) ینظر یمدلساز .25

 ( Causal Modeling) یعلّ یمدلساز .26

 ( Trend Impact Assessment (TIA)روند ) یاثرسنج  ای( Cross-Impact Analysis)  یاثر تقاطع لیتحل .27

 ( Delphi Method) یروش دلف  انواع .28

 (Scenario Analysis) ویسنار لیتحل انواع .29

 ( Feasibility Assessment) یسنج امکان .30

 ( Objectives Mappingاهداف ) نگاشت .31

 (Value Clarificationارزش ) یسازشفاف .32

 (Value Critiqueارزش ) نقد .33

 ( Constraint Mapping) هاتیمحدود نگاشت .34

 ( Cost Element Structuring) نهیعناصر هز یساختارده .35

 ( Cost Estimation) نهیهز نیتخم .36

 ( Shadow Pricing) هیسا یابینه یهز .37

 ( Cost Internalization) نهیهز یسازی داخل .38

 (Discounting) لیتنز .39

 ( Sensitivity Analysis) تیّحساس لیتحل .40

 (A Fortiori Analysis) شتریبا قوّت ب لیتحل .41

 ( Plausibility Analysis) تیّمعقول لیتحل .42

 (System Dynamics) یستمیس یشناسیی ایپو .43

 ( Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)) یراهبرد یهافرض شیو آزمون پ کشف .44

 ( Composite Indicators) یبیترک یو ساخت نشانگرها یطراح .45

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ✓
  

 : یمنابع اصل

1.  Dunn, William N. (2018). Public Policy Analysis. An Integrated Approach. 6th Edition. New 

York: Routledge Taylor & Francis Group. 

2. Patton, Carl V.; Sawicki, David S.; Clark, Jennifer J. (2016). Basic Methods of Policy 

Analysis and Planning. 3rd edition. London: Routledge. 
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3. Weimer, David Leo (2008). Cost-benefit analysis and public policy. New York, N.Y.?: Wiley 

Periodicals (Journal of policy analysis & management classics series). 

4. Enserink, Bert; Kwakkel, Jan; Bots, Pieter; Hermans, Leon; Thissen, Wil; Koppenjan, Joop 

(2010). Policy analysis of multi-actor systems: Eleven International Publ. 

5.  Jackson, Michael C. (2004). Systems thinking. Creative holism for managers. Chichester, 

West Sussex: John Wiley & Sons. 

 : یمنابع فرع 

1. Clemons, Randall S.; McBeth, Mark K. (2016). Public policy praxis. A case approach for 

understanding policy and analysis. 3rd edition. London: Routledge. 

2. Rihoux, Benoît; Grimm, Heike M. (2006). Innovative comparative methods for policy 

analysis. Beyond the quantitative-qualitative divide. New York, NY: Springer. 

3. Abela, Andrew V. (2013). Advanced presentations by design. Creating communication that 

drives action. Second edition. San Francisco: Pfeiffer. 

4. European Commission; Organisation for Economic Co-operation and Development; 

SourceOECD (Online service) (2008). Handbook on constructing composite indicators. 

Methodology and user guide. Paris: OECD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



872 

 528کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یعموم یمشدر خط یارتباط -  ینگارش یها کارگاه مهارت 

 : یسینام درس به انگل

 Workshop of Writing & Communicative Skills in 

Public Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:  یسا یعمل

 اهداف درس:

 با اصول نگارش شفاف ییآشنا .1

 و اهداف ممکن در نگارش دیفوا دنیفهم .2

 ی عموم  یمشتر نقش ارتباطات در خطشفاف فهم .3

 ی مشارتباط خط  کیاثر بالقوه  یابیارزش ییتوانا .4

 یو اخالق یسبک مناسب کالم  ،یبستر ارتباط به لحاظ فرهنگ ی مالحظه و بررس ییتوانا .5

 نگارش و ارتباطات یابیالزم در ارزش یلیتحل یهامهارت یر یادگی .6

 نگارش اثربخش  ییتوانا .7

 یمشخط  یهاه یشنهادیپ جیارائه فعّال و اثرگذار نتا ییتوانا .8

 شرح درس: 

 یهاجزو ضرورت  زین  ییهاآن است، مجموعه مهارت  ازمندین  یعموم  یمشخط   یکه هر دانشجو  یو نظر  یمفهوم  یهایو آگاه  هانشیعالوه بر ب 
تا به    ی و موضوع  دهیا  چیمهم و اثرگذار دارد چرا که ه  ینحوه نگارش و ارتباطات نقش  ان،یم  نیاست. در ا  یعموم   یمشدر عرصه خط  تیفعال

که باعث اقدام   سندی بنو  یابتوانند به گونه  دیبا  یعموم  یمشو متخصصان خط  انی. دانشجوشودینم  یگذاریمشخط فرایندوارد    د،یاینگارش در ن
داشته باشند، اگر    ایبهبود دن  یدر مورد چگونگ  زیانگشگفت   یهاده یحوزه ا  نیت فعاالن اکه ممکن اس  نیرغم ا  یشوند، چرا که عل  یواقع  رییو تغ

و    ی نگارش  یهادرس قصد دارد تا مهارت  نیمحقق کنند. ا  تینباشند، نخواهند توانست آنها را در واقع  هادهیا  نیدرست و مؤثر ا  انتقالقادر به  
 ارتقاء دهد.  ی مشخط انیالزم را در دانشجو یارتباط

 سرفصل درس: 

 ی عموم یگذاریمشدر خط یارتباط یهامهارت .1

 درآوردن خواننده(  یرابطه با خواننده: مکالمه با خواننده، فهم کردن خواننده، به تصوّر ذهن یبه مثابه تفکّر )برقرار نگارش .2

مخاطب؛    یو شخص   یاحرفه   یازهایمخاطب، دانش و تخصص مخاطب، ن  ی: بستر فرهنگیسنجنگارش )مخاطب  یقواعد و اخالق کلّ  اصول، .3
 نگارش( یژانرها

 احتجاج کی دیتول .4

o ها به اهداف، پرسش ییگوو پاسخ ینیبشیاز ادّعا؛ پ یبانیاحتجاج خوب )احتجاج به مثابه گفتگو با خواننده؛ پشت کی یهامؤلّفه
ساده؛ خلق    یهااز احتجاج  دهیچ یاحتجاج پ  کیها؛ استخراج  با حّجت  لیخوانندگان؛ متّصل کردن ادّعاها و دال  یاحتمال  راداتیو ا
 به احتجاج(  دنیغنا بخش قیرطرز تفکر از ط کی

o ( رشیپذ تیّباال بردن قابل یبه ادّعاها برا یبخشتیّفیادّعا؛ ک یاب یارزش از؛یمورد ن ینوع ادّعا نییکردن )تع ادّعا 

o  کردن شواهد   زیاز شواهد؛ متما لیکردن دال  زیاحتجاج؛ متما یدر طراح لیو شواهد )استفاده از دال لیم مرتّب کردن دال ه یرو
 شواهد( یابیاز شواهد؛ ارزش یحاک یهااز گزارش
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o احتجاج   یهالیسؤال بردن احتجاج به سبک خواننده؛ تصوّر کردن بد  ریو واکنش در قبال آنها )ز  گری د  یهابه احتجاج  اذعان
 ی هاها در قالب احتجاجبه واکنش یدهچهارچوب ل؛یبد یهاشناختن احتجاج تیّدر قبال اذعان و به رسم  یریگمیموجود؛ تصم

 زبان مورد استفاده در اذعان و واکنش(  ؛یفرع

o ها؛ زمان و  ها؛ آزمون حّجت فهم منطق حّجت  ؛یدانشگاه  یهاها در احتجاج تروزمره؛ حّج  یهاها در استدالل )حّجت  هاحّجت
 (گرانی د یهاحجت دنیآزمون احتجاج؛ به چالش کش یها براحجت؛ استفاده از حّجت کی انیموقع ب

 احتجاج کی نگارش .5

o (سی نوشیبه پ یطراح لیمتن نگاشت؛ تبد ی)طراح سینوشیپ نیو تدو  یطراح 

o و اصالح بندها(   یمتن نگاشت؛ بررس ینیاحتجاج؛ بازب ینیچهارچوب؛ بازب ینیخواننده؛ بازب کی هیاحتجاج )تفکر شب یسازمانده 

o یاجتماع  تیو خالصه مناسب؛ نشان دادن مرتبط و مناسب بودن شواهد به خواننده؛ اهم  حیکردن مآخذ )نقل قول، تشر  وارد  
 ( یسهو یادب یبه مآخذ؛ مواظبت از دزد یدهارجاع

o سبک نگارش و شفاف    یبازنگر  ؛یریگجهی: ساختار معمول مقدمه؛ سبک نگارش نتیریگجهیو سبک نگارش )مقدمه و نت  ساختار
 گفتار معلوم و مجهول(  نیکردن آن؛ اصول نگارش سفاف؛ انتخاب ب

 و عموم مردم یدولت یهابه دستگاه ی مشانتقال مسائل خط یبرا نگارش .6

o پژوهش، استفاده به عنوان   جینتا  ایگذشته  عیوقا نییمشکل، تب کی ی : بررسیمشش خط)هدف گزار ی مشنگارش گزارش خط
  ت یّ امن  ،یاقتصاد-یاجتماع  ،یاقتصاد  یهاتی: محدودیفرهنگ  یبسترها  ؛یمشمراحل اجرا و اعمال خط  زیتجو  ،یابزار طرفدار

 ( یمشگزارش خط یمخاطب؛ اجزا ؛یعلم و فناور ،یملّ

o و پ  ؛یمال  نی تأم  یاز حکومت )هدف تقاضاها  یمال  نیتأم  یهاتقاضاها و طرح  نگارش در   یبوم  دهیچ یمخاطب؛ قواعد سخت 
 تقاضاها( نیتدو  فرایندبودن   ی و طوالن  یدگیچ یپ ؛یمال  نیتأم یتقاضاها یرقابت تیّنگارش تقاضاها؛ ماه

o وب؛    یخاص نگارش برا  یهاکیتکن  ت؛یژانر و اقتضائات خاص وبسا  ؛یحکومت )هدف، مخاطب و بستر فرهنگ  یهاتیوبسا
 اطالعات(  یوب؛ معمار هیتعامل بر پا یهاروش

 یمشخط دیتول یبرا نگارش .7

o قوان قوان  نینگارش  قوان  ی جمع  تیّو مقررات؛ ماه  نیو مقررات )مخاطب  ذ  نینگارش  ن  لیدخ  نفعان یو مقررات؛  گارش:  در 
 (راستارانیعموم مردم، و   ،یو فنّ  یمال  ،یمتخصصان موضوع مدّنظر، متخصصان حقوق

o ها؛ ساختار راهنماها و و مخاطب راهنماها و دستورالعمل  ی)هدف، بستر فرهنگ  یمشخط  یهاراهنماها و دستورالعمل   نگارش
 انتشار(  ؛ی ها؛ نگارش جمعدستورالعمل 

o کننده( قانع  سینوش یپ کیعناصر  ؛ی مشو مخاطب خط ی)هدف، بستر فرهنگ یمشخط سینوش یپ نگارش 

جداول، نمودارها و اشکال    یطراح  ؛یرسازیتصو  نیترانتخاب اثربخش  ؛یکالم  ای  یبصر  ییشواهد و اطالعات )انتخاب بازنما  یبصر  انتقال .8
 ها(آنها؛ اخالق در انتقال داده یو راهنماها

سخنران  ارائه .9 روان  یهارشته   یها)آموزه  ی و  مخاطب  یابیبازار  ،یاچندرسانه  ،یشناسارتباطات،  ارائه؛  در   ... هدفگذار  یشناسو  و   یارائه؛ 
 استفاده از اشکال و نمودارها( ی هاستهیبه داستان ارائه؛ با یمخاطب؛ ساختاردهو رفتار  نشیبر ب یاثرگذار

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ✓

  

 : یمنابع اصل

 الملل.  بین  نشر و   چاپ تهران: شرکت .معیدفر ترجمه سعید، اجتماعی مسائل تحلیل در نو  نگرشی .(1394) لوزیک، دانیلین  .1

2. Allison, Libby; Williams, Miriam F. (2008). Writing for the government. New York: 

Pearson/Longman. 

3. Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; FitzGerald, 

William T. (2016). The craft of research. 4th edition. Chicago: The University of Chicago 

Press. 

4. Abela, Andrew V. (2013). Advanced presentations by design. Creating communication that 

drives action. 2nd edition. San Francisco: Pfeiffer. 
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 : یمنابع فرع 

1. Clemons, Randall S.; McBeth, Mark K. (2016). Public policy praxis. A case approach for 

understanding policy and analysis. 3rd edition. London: Routledge. 

2. Fischer, Frank; Chinn, Clark; Engelmann, Katharina; Osborne, Jonathan (2018). Scientific 

reasoning and argumentation. The roles of domain-specific and domain-general 

knowledge. 1st ed. London: Routledge. 
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 529کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یانتخاب یمشبا عرصه خط ییآشنا 

 : یسینام درس به انگل

 Introduction to Selected Policy Area 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : نداردازینهم 
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: موردکاوی یسا یعمل

 اهداف درس:

 و ضرورت آن.  تیاهم ف،یتعار ،یانتخاب  یمشبا عرصه خط ییآشنا .1

 . ی عموم یهایمشدر مجموعه خط یانتخاب یمشعرصه خط  گاهیجا فهم .2

 . یعرصه انتخاب یهایمشخط یابیو ارزش شیپا یبا چگونگ ییآشنا .3

 و جهان.   رانیدر ا یبا مسائل عرصه انتخاب  ییآشنا .4

 شرح درس: 

مربوط به آن؛    یو نظر  یشناختروش  یهادغدغه  تیّبودن و کل یعموم  ی کیدو بعد مکمّل است؛    یبه طور همزمان دارا یعموم   یگذاریمشخط 
در    یعموم  یگذاریمشخط   یهااز عرصه  یکیبا    انیدانشجو  ییدرس، آشنا  نیا  یعرصه خاص. هدف اصل  کیخاص آن در   یمحتوا  یگریو د

همچون سالمت،   یاریدر موارد بس انیو دانشجو دیاسات قیو عال یکشور، توانمند ازیبنا به ن تواندیها معرصه  نیاست. ا یالمللنیو ب یسطح ملّ
زن و خانواده، و ... متفاوت باشد   ات، یمسکن، مال ، یرفاه، علم و فناور سالمت، ،یاقتصاد ت،یدفاع و امن ،ی آموزش عال ، یو عموم  یآموزش رسم

به صرف    یبه اثبات رسانده که فرد  ی امروز جهان و آموزش عال   تیّنمود. واقع  یدرس حاضر را به صورت مجزا طراح  توان یم   کیهر    یو برا
و الزامات    ی فهم عرصه عموم  ازمندیها بپردازد؛ بلکه نعرصه  نیاز ا  کیدر هر    یگذاریمشبه خط  تواندیآموزش نم   ای  یتخصص در صنعت، پزشک

  ی هایشناسبا روش  ییبه صرفِ آشنا  تواندیفرد نم  کی  گر،ید  یاست. از سو  ی عموم  یمشخط  ی ابیو ارزش  لیتحل  یهایشناسروش  نیآن، و همچن
پژوهان  بر دانش نیو ... کارآمد باشد. بنابرا یپزشک  ایسالمت  ،یصنعت یمشخط  یهادر همه عرصه ،ی عموم یمشخط  یابیو ارزش لیمختلف تحل

 الزم را به دست آورند.  ییمحتوا یها، مباناز عرصه یکیدر  قلالزم است تا حدا یعموم یگذاریمشخط

 سرفصل درس: 

و   ران یدر ا ی با با مسائل عرصه انتخاب  یی. آشناشودیدرس حاضر ارائه م  ی سرفصل کلّ وستیچند عرصه به پ یهابه عنوان مثال، سرفصل .1
 .باشدیدروس م نیمشترك همه ا یمحتوا ، یدر عرصه انتخاب یگذاریمشمختلف خط یهاو روش کردهایجهان، رو 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓
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 530کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سالمت  یمشبا خط ییآشنا

 : یسینام درس به انگل

 Introduction to Health Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:موردکاوی یسا یعمل

 اهداف درس:

 و جهان.  رانیبا مسائل سالمت و درمان در ا ییآشنا .1

 و ضرورت آن.  تیاهم ف،یسالمت، تعار یمشبا خط ییآشنا .2

 . یعموم  یهایمشسالمت در مجموعه خط یمشخط  گاهیجا فهم .3

 سالمت.  یمشخط یهاو روش کردهایرو  شناخت .4

 نظام سالمت.  ی مال نیتأم یهابا روش ییآشنا .5

 .رانیسالمت در ا  ی ها با نظام خط مشآن یقیتطب یبررس سالمت و  یهابا انواع نظام ییآشنا .6

 سالمت.  یهایمشخط یابیو ارزش شیپا یبا چگونگ ییآشنا .7

 شرح درس: 

  توانند یدرس م نیبا گذراندن ا  انیاست. دانشجو یالمللنیو ب یسالمت در سطح ملّ یگذاریمشبا خط انیدانشجو ییدرس، آشنا نیا یهدف اصل 
 ی تخصص  یهانه یسالمت، زم  یگذاریمشصورت گرفته در خط   یهامطالعات و پژوهش  گسترهو کالن نسبت به    یکل  یشناخت  افتیعالوه بر در

 خود انتخاب کنند. یآت یهامطالعات و پژوهش یبرارا  یمناسب

 سرفصل درس: 

 سالمت  یگذاریمشخط .1

o ایو دن رانیآن در ا گاهیضرورت و جا ،یستی: چاتیکل 

 سالمت  یگذاریمشخط یهاو مدل کردهایرو  .2

o بر شواهد  یمبتن 

o  هایمشسالمت؛ سالمت در همه خط یهاکننده نییتع ؛ینگر: سالمت عموم جامع  کردیرو. 

o هاستم ی س یبر تئور یمبتن. 

o سالمت. یحکمران 

 در نظام سالمت مهیو ب  یمال نیتأم .3

o آن  یهاو روش  یمال نیتأم یهانظام 

o (ینیبال ینظام ارجاع، راهنماها ،یبندسطح  ،یبنده ی)سهم نهیکنترل هز  یهاوه یش 

 سالمت یهانظام انواع .4

 رانیآن در ا یدیکل گرانیسالمت و باز یمشخط  نیتدو  فرایندبا  ییآشنا .5

 سالمت یمشخط لیتحل .6



877 

o سالمت  یهایمشخط لیدر تحل جیرا یهاها و مدلروش 

o  سالمت یمشخط لیتحل یو ابزارها کردهایرو 

o ی اقتصاد 

o یاسیس 

o یشناختجامعه 

 سالمت  یمشخط یابیارزش .7

 هاها و فرصتچالش ران؛یسالمت در ا نظام .8

 .نیادیو بن  یبه نظام سالمت؛ سؤاالت اساس ترقیعم ینگاه .9

 و سالمت یاسالم دولت .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
  استاد صیتشخ  به ✓ استادص یبه تشخ  ✓

 : یمنابع اصل

 تهران: اطالعات.  .ایران اسالمی جمهوری در سالمت گذاری سیاست .(1393)  اردشیرالریجانی، باقر  .1

 شروین.  تهران: پزشکی .سالمت حوزه در هادولت انسانی  تعهدات واکاوی: سالمت از برخورداری حق .(1394) سیدموسوی، میرسجاد .2

 تهران: آرون.  .سالمت نظام در منابع  تخصیص مفاهیم با آشنایی(. 1397) رضاپور، عزیز و  فردآذر، فربد عبادی .3

 تهران: اختر. .سالمت خدمات ارائه در ریزی برنامه .( 1384) مقدم، محمود نکوئی  و  فر، ملیکه بهشتی .4

  تهران: نواندیشان   . 97  –  98  الی   91  -  92  سالمت  گذاری  سیاست  . (1397)  (گردآورنده)  آریاکهن  نواندیشان  انتشارات  علمی   گروه .5

 آریاکهن.

  در  پزشکی آموزش و درمان  بهداشت، وزارت  برنامه بر مروری: جامعه« اجتماعی  سالمت »ارتقای سیاست سند(. 1395) دماری، بهزاد .6
 جامعه.  و   تهران: طب . سالمت اجتماعی بعد ارتقای

  برنامه   و   گذاران  سیاست  برای  راهنمایی:  سالمت  نظام  اصالحات  کلیدی  ابزارهای(.  1394)  معصومهگشتائی،    و   خواه، سودابه  وطن .7
 اخوت. تهران: پژوهش .سالمت نظام ریزان

ارتش   یبه سفارش دانشگاه علوم پزشک]  .سالمت  بیمه  هاینظام(.  1389)  رحیم.  رامین؛ استوار،  روانگرد،  زهرا؛  کاوسی،  محمد؛  عرب، .8

 . واحد تهران ،یتهران: انتشارات جهاد دانشگاه[ رانیا یاسالم یجمهور

  عالمه   دانشگاه)  اجتماعی   فصلنامه علوم  . ( ش  1388  تا   1360  سال )  ایران  در   سالمت  سیاست  و  دولت   (. 1392قاراخانی، معصومه ) .9
 . 44 تا 1 از  علمی، 61 شماره . (طباطبائی

  تا  35 از  .37شماره  .. فصلنامه حقوق پزشکیسالمت حوزه  در مقررات تنظیم در هادولت الزامات  و   هاچالش .( 1395مرتضی ) اصغرنیا، .10
58. 

11. Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012) . Making health policy. McGraw-Hill Education (UK). 

12. Porche, Demetrius J. (2018). Health Policy: Application for Nurses and Other Health Care 

Professionals 2nd Edition, Jones & Bartlett Learning. 

13. Longest, Beaufort B. (2015). Health Policymaking in the United States, 6th Edition, Health 

Administration Press. 

14. Wilensky, Sara E. & Teitelbaum, Joel B. (2019). Essentials of Health Policy and Law, 4th 

Edition, Jones & Bartlett Learning. 

 : یمنابع فرع 

دفتر   یهمکار  با  ،یدرمان و آموزش پزشک  ]به سفارش[ وزارت بهداشت،  شهرستان.  درمان  و   بهداشت  شبکه(.  1376)  سیروس.  رودی،پیله   .1
 .قیتهران: انتشارات عق .تهران-رانیا یاسالم یدر جمهور سفیونیبهداشت و  ی سازمان جهان

 : شرکت انتشارات علم ی و فرهنگیتهران .ایران در درمانی و  تشخیصی خدمات گذاریتعرفه سال بیست(. 1394) .ادرهف ،وهالکیآدم خ .2
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گسترش  یراهکار اصل :کننده آن نییتع ی عوامل اجتماعسالمت و   . (1387) . میمر، انیبهشت؛ و  رضایعل  ،منشییایاول؛ محمد ،مطلق لیاسماع .3
 ی. درمان و آموزش پزشک ، ]تهران[: معاونت سالمت وزارت بهداشت .همه یمنصفانه برا یفرصت جادیعدالت در سالمت و ا

  ی عل  اصل،یمسعود  روان یهمکاران ا  فر،یاحیر  ی ترجمه مهد  .سالمت  در  اخالق  و  عدالت  (.1390سن، آمارتیا. )  ؛ پیتر، فابیان؛ ریآناند، سوده .4

 . پژوهشهامرکز    ،یاسالم  یتهران: مجلس شورا  .یاسالم  یمجلس شورا  یهامرکز پژوهش  ی[ دفتر مطالعات اجتماعکنندههی]ته  ؛یبهبهاناخوان

  نظری  ادبیات منظر مطالعه از مورد سیستم کارکردهای تبیین .(1387) محمدرضا خاجی، سیدصادق؛ امامیان،  مصطفی؛  زمانیان،  علی؛ مروی، .5
 . فرادست

 در  آن چالشهای  و  دستاوردها  و  سالمت  نظام  در  شواهد  بر مبتنی سیاستگذاری (.  1392نصراهلل پور شیروانی، سیدداود؛ موعودی، سیمین ) .6

 . بابل  یدرمان یو خدمات بهداشت یبابل: دانشگاه علوم پزشک ایران.

7. Shi, L. and D. A. Singh. (2012). Delivering Health Care in America, 5th edition. Burlington, 

MA: Jones & Bartlett Learning. 

8. Novick, L. F., Mays, G. P., & Morrow, C. B. (2008). Public Health Administration: 

Priniciples for Population-Based Management. Gaithersburg, MD. 

9. Kovner, Anthony R.; Knickman, James (2015). Jonas & Kovner's health care delivery in the 

United States. 11th edition. New York: Springer Publishing Company. 

10. Sato, R., Grivoyannis, E., Byrne, B., & Lian, C. (2012). Health Care Systems in Japan and 

the United States: A Simulation Study and Policy Analysis (Vol. 2). Springer Science & 

Business Media. 

11. Stangl, D., & Berry, D. A. (Eds.). (2000). Meta-analysis in medicine and health policy. CRC 

Press. 

12. Ståhl, T., Wismar, M., Ollila, E., Lahtinen, E., & Leppo, K. (2006). Health in all policies. 

Prospects and potentials. Helsinki: Finnish Ministry of Social Affairs and Health . 

13. Reid, T. R. (2010). The healing of America: A global quest for better, cheaper, and fairer 

health care. Penguin. 
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 531کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی صنعت  یمشبا خط ییآشنا 

 : یسینام درس به انگل

 Introduction to Industrial Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 :موردکاوی ریسا یعمل

 اهداف درس:

 و جهان.  رانیبا مسائل صنعت در ا ییآشنا .1

 و ضرورت آن.  تیاهم ف،یتعار ،یصنعت یمشبا خط ییآشنا .2

 . ی عموم یهایمشدر مجموعه خط یصنعت یمشخط  گاهیجا فهم .3

 . یصنعت یمشخط یهاو روش کردهایرو  شناخت .4

 و توسعه.  قیتحق یمشو خط  ینوآور یمشتوسعه، خط ی مشخط ،یصنعت یمشخط نیروابط ب فهم .5

 . ی مل دیو تول  یجهان دیتول رهیزنج  ،یصنعت یمشنسبت خط فهم .6

 .یصنعت یمشخط نهیدر زم یاقتصاد اتیبا نظر ییآشنا .7

 .یصنعت یهایمشخط یابیو ارزش شیپا یبا چگونگ ییآشنا .8

 شرح درس: 

درس    نیدر ا  انیاست. دانشجو  یالمللنیو ب  یدر سطح ملّ  یو توسعه صنعت  یصنعت  یگذاریمشبا خط  انیدانشجو  ییدرس، آشنا  نیا  یهدف اصل 
حوزه  نیا یهاچالش نیترآشنا شده و مهم یمل یگذاریمشدر عرصه خط ع یصنا تیریهر صنعت، با مد لیو منطق تحل  ع یبا صنا ییعالوه بر آشنا

 .دهندیران و جهان مورد بحث قرار میرا در ا

 سرفصل درس: 

 رانیمسائل صنعت در ا .1

 صنعت در جهان مسائل .2

 . یصنعت یمش( و خطیبندمختلف از صنعت )نظامات طبقه فیتعار .3

 رانیدر ا یصنعت یمشخط مسائل .4

 رانیدر ا یصنعت یمشخط خچهیتار .5

 در جهان  یصنعت یمشخط خچهیتار .6

 . یصنعت یمشخط یو منابع آموزش  یعلم قلمرو  .7

 . ینوآور ی مشو خط یتجار یمشرقابت، خط یمشعلم، خط یمشخط ، یفناور یمشبا خط یصنعت یمشخط  ارتباط .8

 .یصنعت یمشخط  یهاه یخردما ریو س یاقتصاد اتینظر سهیمقا .9

 . یمل دیو تول  یجهان دیتول رهیزنج  ،یصنعت یمشخط نسبت .10

 و توسعه.  قیتحق  یمشو خط ینوآور ی مشتوسعه، خط یمشخط ،یصنعت یمشخط نیب  روابط .11

 اجرا.  ،یزیربرنامه ،یخ یتار یهاییشده؛ توانا یصنعت یتوسعه کشورها روند .12
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 . ایشرق آس یشده؛ تجارب کشورها یتازه صنعت یتوسعه کشورها روند .13

 .یصنعت یمشخط یابزارها .14

 .یعمود  یهایمشو خط یافق یهایمش: خطیصنعت یمشخط یشناسگونه .15

 یصنعت یخط مش لیتحل .16

 .یصنعت یهایمشخط یابیارزش .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓
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 532کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یو مال یپول یمشبا خط ییآشنا 

 : یسینام درس به انگل

 Introduction to Monetary and Fiscal Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:موردکاوی یسا یعمل

 اهداف درس:

 و جهان.   رانیدر ا یو مال   یبا مسائل پول ییآشنا .1

 و ضرورت آن.  تیاهم ف،یتعار ،یو مال   یپول یمشبا خط ییآشنا .2

 . ی عموم یهایمشدر مجموعه خط یو مال  یپول یمشخط  گاهیجا فهم .3

 . ی و مال  یپول یمشخط یهاو روش کردهایرو  شناخت .4

 .یاستقالل بانک مرکز دهیمتعارف و ا یدر نظام پول یو کارکرد بانک مرکز گاهیجا فهم .5

 آن.  یو الزامات نهاد «یتورم یبا ضرورت »هدفگذار ییآشنا .6

 .یو اقتصاد  یمال یهااز بحران یریناظر در جلوگ یو نقش نهادها 2008 یبروز بحران مال لیبا دال ییآشنا .7

 .یخصوص یو به طور خاص تحوالت مربوط به بانکدار رانیدر ا یبانکدار خچهیبا تار ییآشنا .8

 .یاسیاز منظر اقتصاد س یاسالم یدولت و مجلس شورا ،ی ران خصوصبانکدا ،یبانک مرکز نیروابط ب فهم .9

 آنها.  لیو دال یو مال  یپول یگذاریمشموجود در خط  یبا اختالف نظرها ییآشنا .10

 . یمال  یو بازارها  یدر حوزه بانکدار یمیمقررات تنظ یبرخ لیو تحل صیتشخ   .11

 . یو مال   یپول یهایمشخط یابیو ارزش شیپا یبا چگونگ ییآشنا .12

 .یخصوص یو به طور خاص تحوالت مربوط به بانکدار رانیدر ا یبانکدار خچهیبا تار ییآشنا .13

 شرح درس: 

و    ی در سطح ملّ  ی و مال   ی پول  یگذاریمشپول و خط  تیدر حوزه ماه  ات یو تجرب  اتینظر  ی با برخ  انیدانشجو  ییدرس، آشنا  نیا  یهدف اصل 
  ی بانک   ، یدر حوزه نظام پول  یو خارج  یداخل  ات یبا تجرب  ، یو نظام مال  ینظام پول  تیاز ماه  یاتیدرس پس از مرور کل  نیاست. دانشجو در ا  یالمللنیب

 را خواهد داشت. یو مال  ینظام پول یگرمیاز منظر تنظ هایمشخط یبرخ لیآشنا شده و امکان تحل یال و م

 سرفصل درس: 

 با پول، تورم و نرخ بهره ییآشنا .1

o و کارکرد پول  فیتعر 

o پول یناظر به عرضه پول و تقاضا اتینظر یبرخ 

o پول یمقدار هیتورم و نظر 

o ی قیو نرخ بهره حق ی نرخ بهره اسم 

 ی مال  یاو مؤسسات واسطه  یمال یبر بازارها یمرور .2
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 یو کارکرد بانک مرکز یپول یمشخط .3

o ی مال  یابانک به مثابه مؤسسه واسطه 

o  بانک به مثابه ابزار خلق پول 

o ی پول یمشخط یو ابزارها یمرکز یبانکدار 

o یبانک یهااتیعمل یگذارمقررات 

o رانیدر ا ی و خصوص ی دولت یبانکدار خچهیتار 

o ی اسالم یدر چارچوب بانکدار یپول یمشخط 

o آن  یجهان  اتیو تجرب یتورم یچارچوب هدفگذار 

o در کشور  یو بانک ینظام پول یاسیاقتصاد س 

o یاستقالل بانک مرکز دهیمتعارف و ا یدر نظام پول یو کارکرد بانک مرکز گاهیفهم جا. 

o یاسیاز منظر اقتصاد س یاسالم یدولت و مجلس شورا ،ی بانکداران خصوص ،یبانک مرکز نیفهم روابط ب. 

o  یمال  یو بازارها یدر حوزه بانکدار یمیمقررات تنظ ی برخ لیو تحل صیتشخ . 

 ی و مشتقات مال   ینظام مال تیماه .4

o فوروارد و سوآپ ،یسلف، آت یبا قراردادها یاجمال ییآشنا 

o مواجهه با آن یهاو راه «ینیو »کژگز «یبا »کژمنش ییآشنا 

o نسبت به آن گرمیتنظ یو عکس العمل نهادها 2008 یبروز بحران مال لیبا دال ییآشنا 

o بازار بورس اوراق بهادار تهران  یریگظهور و تطور شکل ریبا س ییآشنا 

o کشور  یموجود ناظر به مشتقات در نظام مال  نیقوان 

o بازارها نیبورس تهران با نظر به مقررات و ضوابط مصوب در ا یهاروند شاخص 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓
  

 : یمنابع اصل
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 ارزی.  و  پولی هایسیاست ساالنه هایکنفرانس مقاالت مجموعه .5
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 533کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اتی مال یمشبا خط ییآشنا

 : یسینام درس به انگل

 Introduction to Tax Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد : ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:موردکاوی یسا یعمل

 اهداف درس:

 مسائل مالیاتی در ایران و جهان. با  ییآشنا .1

 و ضرورت آن.  تیاهمتعاریف، ، مالیاتی یمشبا خط ییآشنا .2

 های عمومی. مشیمالیاتی در مجموعه خط یمشخط فهم جایگاه  .3

 مالیاتی.  یمشخطهای شناخت رویکردها و روش .4

 آشنایی با جایگاه و کارکرد مالیات در اقتصاد بخش عمومی.  .5

 مالیاتی. تحلیلو معیارهای متعارف اقتصادی   هاروشآشنایی با مفاهیم،  .6

 متعارف اقتصادی معطوف به طراحی ساختارهای بهینه مالیاتی.  هایتحلیلآشنایی با  .7

 آشنایی با معیارهای عدالت جهت تحلیل و طراحی ساختاری مالیاتی.  .8

 و قوانین مالیاتی مربوط به آن.  حاکم بر کشور یاتیبا ساختار مال ییآشنا .9

 شرعی.  آشنایی با ارتباط نظام مالیاتی و نظام وجوهات .10

 آشنایی با ساختار نظام مالیاتی اسالمی.  .11

 های مالیاتی. مشیآشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خط .12

 شرح درس: 

 یی درس در کنار آشنا نیاست. دانشجو در ا ی المللنیو ب ی در سطح ملّ ی اتیمال یگذاریمشبا حوزه خط ان یدانشجو ییدرس، آشنا نیا یهدف اصل 
  شور، حاکم بر ک  ی اتیمال  ن یبا شناخت ساختار و قوان ،ی و نظام وجوهات شرع ی اتیعدالت مال  یارهایمع  ، یاتیمال  لیتحل  یارهایها و معروش  م،یبا مفاه
 .افتیدست خواهد  یاتیمال یگذاریمشو خط نهیبه یساختارها یاز طراح یبه فهم

 سرفصل درس: 

 آن یو کارکردها یاتینظام مال گاهیبا جا ییآشنا .1

o  اقتصاد کالن(  یابودجه  یکارکردها( 

o  اقتصاد کالن(  یتیتثب  یکارکردها( 

o  اقتصاد خرد( یعیو توز  یصیتخص ،یرفاه یکارکردها( 

o  اقتصاد خرد(  یو رفتار یزشیانگ ،یح یتصح  یکارکردها( 

 یاتیمال هیپا میمفاه .2

o ی اتیمال هیانواع پا 

o ی اتیانواع نرخ مال 

o یاتیانواع ساختار مال 

o ی اتیمال یو عمود  یت افقعدال 
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 (Tax incidence) یاتیمال تعلق .3

o ی اتیبار مال تیماه 

o ی اتیمفهوم و اصول تعلق مال 

o د یو عوامل تول دیبر تول اتیمال یدر نگاه تعادل جزئ یاتیتعلق مال 

o ی در تعادل عموم یاتیتعلق مال 

 در نگاه متعارف یاتیمال ییو ناکارا ییکارا اریمع .4

o اتیمال یرفاه لیتحل 

o ی و تعادل عموم یدر تعادل جزئ یاتیاجابت و اختالل مال ،یادار  یهانه یهز 

o یاجتماع یهانه یمشکالت معطوف به هز 

 ات یمال یتیتثب  یکارکردها یبرررس .5

o کار یرو یاثرات بر ن 

o ی انداز بخش خصوصاثرات بر پس 

o یبخش خصوص یگذارهیاثرات بر سرما 

o ی اثرات بر رشد اقتصاد 

 بر مجموع درآمد و آثار آن اتیمال لیتحل .6

 بر درآمد شرکت و مشاغل و آثار آن اتیمال لیتحل .7

 بر مصرف و آثار آن  اتیمال لیتحل .8

 بر ارزش افزوده و آثار آن  اتیمال لیتحل .9

 و آثار آن  هیسرما یدیو عا ییبر ثروت، دارا اتیمال لیتحل .10

 بر ارث و آثار آن  اتیمال لیتحل .11

 کار و آثار آن یرو یبر حقوق ن اتیمال لیتحل .12

 و آثار آن  یبر انتقاالت دارائ اتیمال لیتحل .13

 و آثار آن  ستیزطیو مح   یآلودگ ،یح یتصح  یهااتیمال لیتحل .14

 کشور  یاتیمال نیبر قوان یمرور .15

 . یاسالم یاتیبا ساختار نظام مال ییآشنا .16

 ی و وجوهات شرع اتیمال نیب ارتباط .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓
  

 : یمنابع اصل

 نوین. سبز تهران: اندیشه .(کاربردی و عملی) ایران در هامالیات وصول و  پرداخت نحوه .(1397) مسلم ،بیگلو قزل  .1

 تهران: سپینود. ایران. در مالیات راهبری و  مدیریت .(1388بروجردی، علینقی ) .2

 تهران: دانشگاه  .کشور  در  یارانه  و   مالیات  نظام  اصالح  برای  هاییداللت:  اسالمی  مالیه  و   اقتصاد  در  المال  بیت  .(1394)  مصباحی، غالمرضا .3
 . السالم()علیه صادق امام

 مفید.  قم: دانشگاه . آنها متقابل ارتباط و متعارف و  اسالمی هایمالیات جایگاه .(1389) (زیرنظر) کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین .4

 مفید. قم: دانشگاه .جدید و  موجود هایمالیات و اسالمی هایمالیات همگرایی .(1390) (زیرنظر) مجید نقیبی، حبیبیان .5

6. Gruber, J. (2007). Public Finance and Public Policy, Worth Publishers 2nd ed [G2007]. 

7. Mirrlees et al. (2010). Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review, Oxford University 

Press. 

8. Mirrlees et al. (2011). Tax By Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press. 
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 534کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی نوآور یمشبا خط ییآشنا 

 : یسینام درس به انگل

Introduction to Innovation Policy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : نداردازینهم 
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:موردکاوی یسا یعمل

 اهداف درس:

 و جهان.   رانیدر ا یبا مسائل نوآور ییآشنا .1

 و ضرورت آن.  تیاهم ف،یتعار ،ینوآور یمشبا خط ییآشنا .2

 . یعموم  یهایمشدر مجموعه خط ینوآور یمشخط  گاهیجا فهم .3

 . ینوآور یمشخط یهاو روش کردهایرو  شناخت .4

 . ینوآور یمشتجارب کشورها در خط یبندو دسته  ییآشنا .5

 . ینوآور یمشنهادها در خط لیبا تحل ییآشنا .6

 . ینوآور یهایمشخط یابیو ارزش شیپا یبا چگونگ ییآشنا .7

 درس: شرح 

 ییدرس عالوه بر آشنا  نیدر ا  انیاست. دانشجو  یالمللنیو ب  یدر سطح ملّ  ینوآور  یگذاریمشبا خط  انیدانشجو  ییدرس، آشنا   نیا  یهدف اصل 
 ی مشدر خط  یو اقتصاد  یاسیس  ، یآشنا شده و با درنظر گرفتن ابعاد اجتماع  یدر عرصه مل   ینوآور  تیریو تجارب مد  تیبا اهم  ،یبا مفهوم نوآور

در هر   ینوآور ی مشمباحث مطرح در خط نیترمهم شودیدرس، تالش م  ن ی. در اکنندیو جهان بحث م ران یحوزه را در ا نیا یهاچالش ،یرنوآو 
به  یاجلسات جداگانه   ،یفکر  تیموضوعات مانند رقابت، استاندارد و حقوق مالک یبعض ت یجلسه به صورت مجزا به بحث گذاشته شود. نظر به اهم

 اختصاص داده شده است. ینوآور یمشموضوعات با خط نیا تربط و نسب

 سرفصل درس: 

 یو نوآور خیفرهنگ، تار .1

 ی گانه نوآورپنج  یهانسل .2

 توسعه و رشد  ، ینوآور یمشخط یمبان .3

 طرف عرضه و تقاضا یهایمشخط ؛یدولت در نوآور نقش .4

 ی نوآور یمشو خط یفکر تیمالک نظام .5

 ی نوآور یمشو خط استاندارد .6

 ینوآور  یمشو خط رقابت .7

 ناف یو اسپ یپارك علم و فناور ،یصنعت خوشه .8

 ی خالق؛ نگرش نوآورانه به کار و زندگ  شهر .9

 ی جسورانه نوآور یمال نیتأم .10

 ها و کارکردها مدل ؛ینوآور زهیجا .11
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 ی او توسعه منطقه ییزداتیممحرو  ؛یاجتماع ینوآور .12

 رانیدر ا ینوآور یمتول ینهادها .13

 رانیدر ا انیبندانش  یهااز شرکت تیحما قانون .14

 ینوآور یپژوهش یهاو حوزه یمطالعات ریس .15

 رانیدر ا ینوآور یهایمشخط یابیارزش .16

 اسالم ( از نگاه یفکر  تیحقوق مالک ری)نظ  ینوآور یهایموضوعات مرتبط با خط مش یبررس .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
 استاد صیتشخ  به ✓ ص استادیبه تشخ  ✓

  

 : یمنابع اصل

)  نوری،قاضی  ؛سیدسپهر  ،ورینیاضق   .1 س   یامقدمه(.  1396سیدسروش.  نوآور  فناوری   علم،  یگذاراست یبر  تهران:    [.3  راستی]و   یو 
 ی. مدرس، مرکز نشر آثار علم تیدانشگاه ترب

 تهران: صفار.   .رقیب  اقتصادی   مکاتب  همگرایی  رویکرد  با  نوآوری  و   فناوری  هایسیاست  .(1395)  نریمانی، میثم  سیدسپهر و   نوری،  قاضی .2

 و  فناوری علم، هایسیاست  ارزیابی .(1391) زاده، جواد سلطان سیدمحمدحسین و  شجاعی، مهدی؛ راد، فاتح اهلل؛ سیدحبیب  طباطبائیان، .3
 کشور.  علمی سیاست تحقیقات  تهران: مرکز .نوآوری

  فن  و  علم دیپلماسی و  گذاری سیاست پژوهشی مرکز: نوآوری  ملی نظام نگرش اساسی مقاله ده .(1396اهتمام( ) به) میرعمادی، طاهره .4
 انسانی.  علوم توسعه و   تحقیقات  تهران: موسسه .ایران صنعتی و   علمی هایپژوهش سازمان آوری

  معاونت :  تهران   ،خمینی(  امام  فقهی  دیدگاه  بر  تاکید  با)  فکری  هایمالکیت  حقوق  حقوقی  و  فقهی  تبیین(.  1394)  عربیان، محمدجواد .5
 اسالمی.  انقالب و اهلل()رحمه خمینی امام پژوهشکده پژوهشی

6. Vonortas, Nicholas S.; Rouge, Phoebe C.; Aridi, Anwar (Eds.) (2015). Innovation policy. A practical 

introduction. New York, NY, s.l.: Springer. 

7. World Bank (2010). Innovation Policy. A guide for developing countries: World Bank Group 
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 535کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یگذاریمشفلسفه و اخالق در خط 

 : یسینام درس به انگل

 Philosophy & Ethics in Public Policy Making 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : نداردازینهم 
 درس:نوع 

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر:  یسا یعمل

 اهداف درس:

 است؛یس-ی مشخط ،یخصوص-یهمچون مفهوم عموم ، یعموم یگذاریمشخط یفلسف-یفکر یهاشه یبا ر ییآشنا .1

 ؛ یعموم یمشغالب خط انیمؤثر بر جر یفلسف یهابا چهارچوب ییآشنا .2

 ؛ ی عموم یمشخط یهافهم مجادله یبرا یاز فلسفه و اخالق نظر یریگبهره یبا چگونگ ییآشنا .3

 ؛ یعموم یهایمشمختلف خط  یهافالسفه در عرصه زیانگبحث یهاموضوع انیب .4

 . یعموم یهایمشخط لیدر تحل یو اخالق یفلسف یهاآموزه یهافهم داللت ییاتوان .5

 شرح درس: 

 یفلسف یهاشه یامّا برآمده از ر  شود،ی ادراك م  یو کاربرد  انهیگراعمل  یاصرفاً به گونه   یاریدر نظر بس  یعموم  یمشخط  یحوزه مطالعات  نکهیبا ا 
 ی مشاست. اغلب در مباحث خط  یابیدر آن قابل رد  ی قیعم  ی تطوّرات متعدد داشته و هم اختالف نظر و مباناست که هم    یقابل تأمّل  یو اخالق
 توان یاهداف با هم توافق ندارند، چگونه م  یستیکه افراد در مورد چ  یامّا هنگام  م،یرا محقّق کن  یمشکه چگونه اهداف خط   میهست   نیدنبال ا

به ما کمک کند که    تواند یفلسفه م  ایاست که آ  نیکه مطرح است، ا  ی ها است؛ پرسشجنگ ارزش  دانیم  یعموم   یمشکرد؟ خط  جادیا  یشرفتیپ
  یِو هم هسته مرکز  میکنی هم از اخالق صحبت م  د،یآیم  انیصحبت به م  یمشخط   یِ دهایو نبا  دهایکه از با  یهنگام م؟یریبگ  یبهتر  ماتیتصم
  ی هالیتصوّر بد  یو حتّ  یمشخط  یهالیبه بد  یدهتیاوقات اخالق در اولو  یاری. در بسمیاه قرار داده را مورد توجّ  یعموم  یهایمشخط  لِیتحل
 کند. یتواند نقش بازیم دیجد

چگونه اخالق   ست؟یچ  یعموم   یمشروش ربط فلسفه با خط  نیاست: بهتر  ریبه قرار ز  شود،یدرس به آن پرداخته م  نیکه در ا  ییهااز پرسش  یبرخ
 ی جهان موجود امروز؟ در حال  نیهم   ایکند،   تیهدا آلده یجهان ا  کی  دیرا با  یمشتفکّرات ما درباره خط   ایآ  دهد؟یچهارچوب م  یبه مسائل عموم

  ا ی شوند؟ آ  ریدرگ  یگذاریمشخط  یدر مسائل اخالق  دیچگونه با  لسوفانیاست، ف  انه یگراو عمل  یاسیس  یهادر احاطه دغدغه  یمشخط  ماتیتصم  هک
 متفاوت است؟ چرا؟ یطیمح ستیز ا یو  یفریعدالت ک ،یخارج  یمشمختلف، همچون خط یهادر عرصه ی عموم یمشخط یمسائل اخالق

 سرفصل درس: 

 ی عموم یگذاریمشخط یفلسف-یفکر یهاشه یر .1

o عموم عموم   یمفهوم  عموم   ؛ی)مسأله  عموم  ؛یمنافع  عموم  ،یمصالح  عموم   ؛ی عموم  یکاال  ؛یافکار  )قانون(  بخش    ؛یحقوق 
 ( ی نظم عموم ؛ یعموم

o نز یو هابرماس؛ ک  یرورت چاردی: نظرات هانا آرنت، ریخصوص میو حر  ی)مجادله حوزه عموم ی و خصوص ی عموم یِفلسف زاتیتما 
 ( یخصوص-یاز دوگانه عموم یستینیعمل )لسه فر(؛ انتقادات فم یآزاد انیو پا

o ی اقاره یو اروپا یآنگلوساکسون یهاشهیدر اند «یشمو »خط است«یتفاوت نگاه به »س 

o درباره گستره دولت و حکومت یاسیمختلف فلسفه س یهادگاه ید 
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o عقل و دانش   قیها از طرکردن حکومت و حل مسأله  یعقالن  ،یعصر روشنگر  یهاده یدر ا  یمشخط  افتیظهور ره  یهاشه یر
 در حل مسائل جامعه یشدن علوم اجتماع ریو درگ  یانسان

o یمشعلوم خط جادیالسول در ا یهاشه یاند 

o ات یرشته پژوهش در عمل-و حوزه  یستمیتفکر س  «؛یمشخط  گرلیدر رواج اصطالح »تحل  ندبلومی: نقش درور و لیمشخط  لیتحل 

o کرزیو  یو جفر ستونیا ندبلوم، یل مون،یالسول، سا یهاشهیو آثار اند گاهی: جایمشخط فرایند لیتحل 

 ی عموم  ی مشغالب خط انیمهمِ مؤثر بر جر یفلسف یهاچهارچوب  .2

o یداربه ارائه فنّ دولت یمندو عالقه  یاولیماک 

o بر دانش یو مبتن یبه عنوان روش اقدام عقالن ی مشخط یشهر علم و بررسآرمان کن،یب سیفرانس 

o ل یم مزیبنتهام و ج یجرم ییگرات یمطلوب 

o ی وئیو جان د مزیج امیلیو  ییگراعمل 

o ام. اسکنلُن(ی توماس ناجل، ت ن،یرونالد دورک یهاشهی)به همراه اند کیعدالت راولز و نوز یهاهینظر . 

o پوپر یج یتدر یمدل مهندس 

o یدرباره بازار و انتخاب فرد کیها یهابحث 

o  لوریو ت سبِتیوالزر، سندل، ن ،یونیاتز یتایآم ییگرااجتماع 

o سخن« در عمل آلده یا تی»موقع هیهابرماس، توجه به زبان، گفتمان و احتجاج در نظر، و کاربست نظر یارتباط تیّعقالن 

 ی عموم یهایمشخط لیدر تحل یو اخالق یفلسف یهاآموزه  یهاداللت .3

o ریدر مقابل فلسفه درگ ی: فلسفه کاربردیعموم  یمشرابطه روش فلسفه و خط 

o یهنجار یهاو روش  یعموم  یمشرابطه خط 

o ی مشورت/یاستدالل گرا،فهیوظ گرا،تیّ: مطلوبیمشخط یاخالق لیمعمول تحل افتیسه ره یهاضعف و قوّت یررسب 

o ی عموم  یگذاریمشو خط هایمشبه خط یو اعتقاد نالی نگاه دکتر 

 ی عموم  یمشمختلف خط  یهامطرح در عرصه یفلسف مسائل .4

o و جنگ  یو انتظام یتیّمسائل اخالق امن 

o و انتقادات وارد بر آن   یگذاریمشنقش آن در خط ،یداره یاخالق سرما 

o یپرورو دام  یکشاورز  ،ییکار و اشتغال، سالمت، غذا  ،یآموزش  ،یفریعدالت ک  یهایمشمطرح در خط  یمسائل و مجادالت اخالق ،  
 و ...  ،یمرکز یمهاجرت، بانکدار ، ی ضد فساد، ضدّ فقر، جبران خسارت، زبان ،یارسانه ،ی اتیمال ،یمجاز یفضا

o یخارج استیاخالق و س 

o شدن  یو جهان   یتجار یمشعدالت و خط 

o یانتخابات یهانیو کمپ غاتیتبل یاسیو اخالق س یدهیاخالق رأ 

o ضیضد تبع یهایمشو خط یاجتماع یمشخط ،ینژادپرست 

o زبان، رسانه، حمل و نقل  ات،یمال ،یفریخانواده، آموزش، کار، سالمت، عدالت ک یهایمشر خطد یستین یو فم یتیّ مجادالت جنس 

o تیّاعضاء، سالمت، آموزش، امن وندیشدن پ یدر بازار یمجادالت اخالق 

 یگذار یخط مش یاخالق برا یهافلسفه یهاداللت .5

o ی گذار یخط مش یبرا امدگرایپ یهافلسفه یهاداللت 

o یگذار یخط مش یبرا امدگرایناپ یهافلسفه یهاداللت 

o یگذار  یدر خط مش یدر حل معضالت اخالق نیزر قاعده یریبه کارگ وهیش 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
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 536کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «گذاری عمومیمشیخط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یگذار یمشاسالم و خط

 : یسینام درس به انگل

 Islam and Public Policy Making 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : نداردازینهم 
 درس:نوع 

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

  ست، یزطیمح   ،یآموزش  ،یفرهنگ  ،یاسیس  ،یاقتصاد  ری)نظ  یعموم  یمشخط  یهاجهان اسالم در عرصه  یمعرفت  راثیم  تیبا ظرف  ییآشنا .1
 و ...(  یفریسالمت، ک

  ، ی مشخط  لیتحل  ،یمشخط   فرایند  ری)نظ  یعموم   یمشخط  یمطالعات  یهاجهان اسالم در مواجهه با حوزه   یمعرفت  راثیم  تیبا ظرف  ییآشنا .2
 و ...(  یمشخط یاجرا ،یمشخط یابیارزش

 جهان اسالم یو فلسف یحکم راثیبر اساس م ی عموم یمشت خطمطالعا یانتقاد لیدر تحل یتوانمند کسب .3

 ی دانش حل مسأله عموم  کیجهان اسالم به مثابه  یمعرفت راثیم یدر بازخوان یتوانمند کسب .4

 شرح درس: 

ها است. از درس  کیهر    ییامر، هدف غا  نیاست و ا  «یاسالم  یعموم  یمشطرح و ارائه »خط  «،یعموم  یگذاریمش»خط  یبسته آموزش  تیغا 
استاد و مباحث    یاز دروس فراهم نشده است و الزم است به توانمند  کیدر هر    یمباحث اسالم  یریگیپ  یمدون الزم برا  اتیمتأسفانه هنوز ادب
صورت   دهیبرگز  یهامطالعات و پژوهش  زیو ن  ،یمشبه مباحث خط  یورود اسالم  یوجود الزم است انواع مناظر مختلف برا  نی. با ادکالس اکتفا شو

 ی مدخل ورود به مطالعات اسالم  4حداقل با    انیتا دانشجو  شودیم  یرو در درس حاضر سع   نیارائه شود. از ا  انیبه دانشجو  یگرفته در بعد اسالم
 گانه درس(.  4شوند )متناظر با اهداف  اآشن یمشخط

 سرفصل درس: 

 ی عموم  یمشخط  یهاجهان اسالم و حوزه یمعرفت راثیم .1

o ی عموم  یمشمختلف خط   یهاجهان اسالم در عرصه  یمعرفت  راثیم   تینشان دادن ظرف  یموجود در راستا  یهاارائه پژوهش  
و فناور  ،یمل  تیآموزش و پرورش، سالمت، عدالت، رسانه، امن  ست،یز  طی)همچون اقتصاد، مح  خانواده، حمل و نقل،    ،یعلم 

 ( صنعت و ...

 ی عموم  یمشخط یمطالعات یهاجهان اسالم و حوزه یمعرفت راثیم .2

o یشناسمسأله یجهان اسالم و حوزه مطالعات یمعرفت راثیم 

o مسأله از منظر اسالم کی لیتحل ایمسأله  کیبا   یدر خصوص مواجهه اسالم ییهاطرح نمونه 

o  حلجهان اسالم در خصوص مواجهه با مسأله و راه یمعرفت راثیم یهاداللت 

o یشناسبر مسأله ی اسالم یشناسو انسان یجهان شناس ریتأث لیتحل 

o یمشخط لیتحل یجهان اسالم و حوزه مطالعات یمعرفت راثیم 

o ی عموم یگذاریمشدر خط یاسالم کردیرو  یمحور یهاارزش 

o ها و مراحل رفع تزاحمتزاحم ارزش 

o 3 یمشخط لیبر تحل یاسالم یشناسانسان ریتأث لیتحل 



895 

o ی مشخط ی ابیارزش یجهان اسالم و حوزه مطالعات یمعرفت راثیم 

o ی اسالم یهاتحقق ارزش یبرا  یابیو فنون ارزش یابیکاربست ارزش 

o یمشخط یابیجهان اسالم در ارزش یمعرفت راثیم یهاداللت 

o ی مشخط یاجرا یجهان اسالم و حوزه مطالعات یمعرفت راثیم 

 جهان اسالم یو فلسف یحکم راثیبر اساس م ی عموم یگذاریمشمطالعات خط یانتقاد لیتحل .3

o اقتصاد،    ،یمل  تی)همچون آموزش و پرورش، سالمت، عدالت، رسانه، امن  یحوزه عموم  کیدر    یگذاریمشخط   یانتقاد  لیتحل
 جهان اسالم یو فلسف یحکم راثیقل، صنعت و ...( بر اساس مخانواده، حمل و ن  ،یعلم و فناور

o جهان اسالم یو فلسف یحکم راثیبر اساس م ی عموم  یگذاریمشمطالعات خط یمبان یانتقاد لیتحل 

 ی دانش حل مسأله عموم کیجهان اسالم به مثابه  یمعرفت راثیم یبازخوان .4

o آنها  یراستا، و نقد و بررس  نیصورت گرفته در ا یهابا پژوهش ییآشنا 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 منابع: 

ها آخرین پژوهششوند و الزم است در هر بر تدریس، مبتنی بر منابع ارائه شده در ادامه صرفاً به عنوان نمونه طرح می 

 روز شود.و اخبار نشر، به

 تب: ک( 1
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 السالم.ترجمه داود منظور. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه گفتارهایی در مالیه عمومی در اسالم.(. 1389جولید، محمود. ) .10
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 ( مقاالت:2
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 . 56-37، (2)21 اسالمی، مدیریت فصلنامه. ایران اسالمی

  پژوهشی   علمی  دوفصلنامه.  گذاریسیاست  عرصه  در  آن   کاربرد  و   خانواده  و  زن  مسائل  تحلیل  برای  اسالمی   الگویی(.  1393. )حسین  سوزنچی،  .2
 . 78-43 ،(1)1 فرهنگی، سیاست و  دین
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 .152-123(،28)7،. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگعلوی

 های مرتبط: ها و رسالهنامه( پایان3

1. (   آموزش  هایمشیخط   بر  تأکید  با)  اسالمی  هایآموزه   بر  مبتنی  عمومی   یگذارمشیخط  مفهومی  چارچوب  طراحی(.  1391ثنائی، مهدی. 
 السالم. ، دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیهارشدکارشناسینامه پایان عالی(.

، ارشدکارشناسینامه  . پایانصدر  محمدباقر  سید  شهید  دیدگاه  بر  مبتنی  دولت  هایمشیخط   حجیت  مفهوم  تبیین(.  1393توسلی، محمدصادق. ) .2
 السالم.دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه 

  آن هایداللت  تبیین و ( ره) طباطبایی عالمه اعتباریات نظریه و  واقعیت اجتماعی ساخت نظریه تطبیقی بررسی. (1394). مرتضی آذر،جوانعلی .3
 .مدرس تربیت دانشگاه مدیریت و  اقتصاد دانشکده دکترا، رساله. گذاریسیاست  حوزه در

. رساله دکترا، دانشکده مدیریت و  تقوا   پایه  بر  قرآن  اجتماعی  هایآموزه  در  فرهنگی  گذاریمشیخط  مدل   طراحی(.  1395عطاران، جواد. ) .4
 حسابداری دانشگاه تهران )پردیس فارابی(. 

رساله دکترا، دانشکده   .وسلم( وآلهعلیهاهلل)صلی  اکرم  پیامبر  حکومتی سیره  بر  مبتنی  فرهنگی  گذاریمشی   خط  اسالمی  لاصو(.  1395آقداغی، میثم. ) .5
 مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران )پردیس فارابی(.
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  های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مطالعه موردی وزارت مشیارائه الگوی اسالمی ایرانی اجرای خط(.  1393حاجی مالمیرزائی، حمید. ) .6
 رساله دکترا، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران )پردیس فارابی(. فرهنگ و ارشاد اسالمی(. 

. رساله دکترا، دانشکده موعود  آینده  از  تصویرپردازی  بر   مبتنی  اسالمی  هایحکومت  گذاریمشیخط  مدل  طراحی (.  1395غفاری، رحمان. ) .7
 مدیریت دانشگاه تهران.

.  آملی  جوادی  عالمه  هایدیدگاه   بر  تاکید  با  ایران  اسالمی  جامعه  در  عمومی  گذاریمشیخط   بنیادی  دلیل  تبیین(.  1392میرزمانی، اعظم. ) .8
 رساله دکترا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 

ساله دکترا، مؤسسه آموزشی پژوهشی . رمحور  خانواده  عمومی  گذاریمشیخط  اسالمی  الگوی  تبیین  و  طراحی(. 1396حسنی، سید ابوالفضل. ) .9
 امام خمینی )ره(.

رساله دکترا، مؤسسه آموزشی پژوهشی  اسالمی.    رویکرد  با   عمومی  مشی خط  ارزشیابی   الگوی  طراحی  و   تبیین(.  1395رحیمی، محمدرضا. ) .10
 امام خمینی )ره(.

. رساله دکترا، مؤسسه آموزشی گذاری عمومی با رویکرد اسالمیمشیخطهای  شناسی نظریهبررسی منابع معرفت(.  1395اسدی، منصور. ) .11
 پژوهشی امام خمینی )ره(.

 . السالم( )علیه. رساله دکترا، دانشگاه باقرالعلوم مشی فرهنگیبومی ایران در خط -های جریان انتقادیبررسی داللت(. 1395پور، فرشاد. )مهدی .12

. رساله دکترا، دانشگاه باقرالعلوم  اجتماعی  انسجام   موضوع   بر  تاکید  با   کریم  قرآن  فرهنگی  ریگذامشیخط  الگوی(.  1396یاسی، رحمان. ) .13
 . السالم()علیه

14. ( محمدرضا.    تمدنی   رویکرد  با  اسالم  جهان   و   ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  ارتباطات  مناسبات  گذاریسیاست   الگوی  (.1396بهمنی، 
 . السالم()علیهرساله دکترا، دانشگاه باقرالعلوم  .(ترکیه و ایران: موردی پژوهیسیاست )

  مقام  منظر  از  کشور  فرهنگی  هایسیاست   اجرای  و   تدوین  در  علمیه  حوزه  مشارکت  هنجاری  طراحی الگوی(.  1396موالئی آرائی، مهدی. ) .15
 . السالم()علیهرساله دکترا، دانشگاه باقرالعلوم  رهبری. معظم

 در مؤمنانهزیست  شیوه ترویج و  ایجاد برای آن الزامات و  پیشنهادی هایسیاست  تدوین گذاریسیاست  یالگو طراحی(. 1396قیدرلو، کمیل. ) .16
 . السالم( )علیهرساله دکترا، دانشگاه باقرالعلوم  عمومی(.  محیط در بانوان پوشش بهسازی هایسیاست: مطالعه ایران )مورد اسالمی جمهوری

 . السالم()علیه. رساله دکترا، دانشگاه باقرالعلوم پژوهی آینده رویکرد با ایران در خانواده تحکیم فرهنگی هایسیاست(. 1396، رحیم. )کارگر .17
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 « اداره امور عمومی »  هبست ( 23

  ؛ اوت استگونه که تدبیر امور خانواده با یک بنگاه متفاوت است، اداره امور عمومی یک جامعه نیز با مدیریت یک بنگاه یا تدبیر امور خانواده متفهمان
عمومی است. اینکه دولت چگونه ران فضای  ترین کنشگاز پرقدرتگذار این فضا و  های دیگری در این فضا حاکم هستند. دولت، قاعدهزیرا ارزش

اداره »در بسته    آن  های جامعه مدیریت کند، موضوعی است که ابعاد مختلفتواند از طریق ابزارها و نهادهایش، امور عمومی را در راستای ارزشمی
 .شودیبررسی م   «امور عمومی

 

کد 

 درس
 از نیپیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 و نظام اداریکارگاه مسائل عمومی  539

 - 32 2 کیدولت الکترون 540

 - 32 2 علم اداره مبانی 541

 - 32 2 یدولت یهاسازمان اداره 542

 - 32 2 دولت یهاهیو نقد نظر یبررس 543

 - 32 2 اداره امور عمومی تطبیقی  544

 - 32 2 ی عموم یزیرو بودجه   یمال نیتأم 545

 - 32 2 یرو فنون تحول ادا هاهینظر 546

 - 32 2 اداره امور عمومی  هاینظریه 547

 - 32 2 ی در اداره امور عموم ینهاد یکارهاو ساز 548

 - 32 2 یو شهر یاداره امور محل یهانظام یطراح 549

 - 32 2 در اداره امور دولتی و عمومی  اخالق 550

 - 32 2 دولتی نوین مدیریت 551

 - 32 2 یحقوق اساسی و ادارآشنایی با  552

 - 32 2 ی و اداره امور عموم یسازنظام 553
 - 32 1 ی عموم امور در اداره مطالعه 554

 - 32 1 یعموم امور در اداره پژوهش 555

  544 32 جمع 
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 539کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «اداره امور عمومی» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یم درس به فارسان

 ی و نظام ادار یکارگاه مسائل عموم 

 : یسیام درس به انگلن

Public problems & Administrative system 

workshop 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی رظن

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 . دیآن را درک نما یاهیدگیچ یپو  ندیآن را بب یرو  شیبنگرد و بتواند مسائل مختلف پ  ینظام ادار یهاچالشبه  قیو دق قیعم  یبا نگاه .1
 گردد. تیتقو یدر نگرش و  محوری و مسأله مداری مسأله .2
  ی جامعه بشناسد و آن را به عنوان عامل  یو حل مسائل عموم   فیتخف  ایاستمرار و مزمن شدن    ای  دیو تشد  جادیرا در ا  ینظام ادار  گاهیجا .3

 . به حساب آورد یمسائل عموم جانبه همه لیمهم و اثرگذار در تحل
از نقاط    یاجمال  یآشنا شود و شناخت  یواقع  یهانمونهدر عمل و در مواجهه با رخدادها و    ینظام ادار  یو کژکارکردها هایینارسا  الت،مشک  با .4

 اصالح به دست آورد. یهاگلوگاهو  یاهرم
 . دیو بحث نما پردازی ده یا نهیزم نیا و کمک استاد درس در هایکالس و با مشارکت هم شدیاندیب ینظام ادار یبازساز ای سازی به درباره .5
با مطالعه و پژوهش   یرا به دست آورد. در بُعد علم  فرایند  نیدر ا یو عمل   یعلم  ینآفری   و نقش  یاصالح نظام ادار  یالزم برا  زهیو انگ  دغدغه .6

کارشناس و تالش   ایکارآموز  عنوان  ه  ب  یادار   هایسازمانبا ورود در   یمرتبط و در بُعد عمل  یعلم  یهاش یهماو    نارهای و شرکت فعّال در سم
 امور.  سازی نهیدر جهت اصالح و به شیخو  یهاآموخته  یرکارگی به یابر

از آنها در جهت   ندهی دروس رشته خود به دست آورد تا در آ ریسا قیو عم جدّی مطالعه و  هاکالس شرکت در  یبرا  یشتریب اقیو اشت لیتما .7
 .دینما یرگی کشور بهره یاصالح نظام ادار

 تریواقعکرده بود،  میخود ترس  یبرا لیتحص یکه در ابتدا اندازهایی شود و اهداف و چشم  شتریب یدولت  تیریبه رشته مد  یو  مندی عالقه .8
 بدهد.  لیبازتر و هدفمندتر ادامه تحص ددی با تا گردد ترمستحکمو 

 شرح درس: 

  ای ناریسم ک،یهر یو برا دهیانتخاب گرد -آنان یمطالعات یهاحوزه  به  ابترق – انیعالقه دانشجو زیو ن تیبه تناسب اهم یدرس مسائل نیدر ا 

 خودآن با مشارکت  یاجرا  زیجلسه و ن ی. انتخاب مسأله و قالب برگزارگرددیم یو مانند آنها طراح یارائه کالس ایمستند  لمی مشاهده ف ای دیبازد
کار  کیانجام  تجربهدرس، ضمن کسب  فراینددر  یو مشارکت جدّ  وعبه موضنسبت  تیتا دانشجو با احساس مالک ردیگیمصورت  انیدانشجو

 .ابدیدست  زین یترق یعم یریادگیبه  ،ییاجرا -یعلم

که دانشجو به   یصورت. در ندیتمرکز نما یو بر حلقه اتصال آن به نظام ادار نندیداشته باشد، برگز ی مسأله را که وجه عموم کی دیبا انیدانشجو
  رود یممنظور از دانشجو انتظار  ن یا ی. برادینما نیینظام مسائل آن حوزه را تب  دیباشد، با دهیرا برگز یحوزه مطالعات کیخاص، مسأله  کی یجا

 : دینما یرا ط رزی مراحل

o ؛ شودیمبه آن معطوف  یکه به نحو یمسائل ریو سا ردیگیمنظام قرار  نیمسأله که در کانون ا نیمهمتر ییشناسا 
o ؛ یمسائل با تمرکز بر مسأله محور نیا یرگی شکل یهاشه یر لیتحل 
o جامعه/ سازمان؛  یمسائل برا نای بلندمدت و  مدت و آثار مخرب کوتاه امدهایپ ینبی شیپ 
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 است: تیدر آن حائز اهم ریکه موارد ز رسد یمدر مسأله  ریدرگ یو نهاد ی شبکه سازمان مینظام مسائل، نوبت به ترس نییاز تب پس
o هرکدام از آنها فیو وظا هاتیمأموربا  ییآشنا شبکه و  نیا یاجزا ییشناسا 
o شبکه  نیدر ا یحکمران یرگی نحوه شکل 
o شبکه  نیدر ا هایهماهنگارتباطات و  یسازوکار برقرار 

 سرفصل درس: 

ه  دو تا س  مشخص و معیّنی ندارد. بهتر است در ابتدای نیمسال طی   یهاسرفصلین درس با توجه به توضیحی که در شرح درس ذکر شد،  ا
 ذیل آشنا شود  یاهیپاجلسه، دانشجو با مفاهیم 

o  و مسأله  سؤالتفاوت 
o  در شناخت و تبیین مسأله  هاارزش جایگاه 
o  چیستی نظام مسائل و ابعاد آن 
o موضوعی و شبکه مسائل  تفاوت نقشه 

o سازمانی و نهادی مرتبط با مسئله شبکهترسیم  وهیش 

در ها وجود دارد عبارتند از )ح آنار شود. برخی از موضوعاتی که در این درس امکان طردها برگزسپس باید طبق طرح درس، سمینارها یا بازدی
 (: د بحث و بررسی قرار نگرفته باشدبر آن مسائلی است که در سایر دروس به طور خاص مور تأکیداین درس 

  ی دولت  زییربودجه  نظام  ، ...(و   دوم  و  اول   ساله پنج)  دتمانیم  هایبرنامه  ، 1404  رانیا  انداز چشم  هاینهیدر زم  زییرمسائل نظام برنامه .1
 چشم انداز؛  با  مدت انیم و  مدت کوتاه هایبرنامه ییراستاانه( و همیسال های)برنامه

 در خصوص اصل فوق الذکر؛ یمقام معظم رهبر  ی ابالغ یاستهایران با توجه به سیج.ا.ا ی قانون اساس 44اصل  ی نقد و بررس .2

فقر، .3 نظام  و    یگری تکدّو    ینیشنهیحاش  بررسی موضوع  فقرزداهاارانهیبررسی  توزی،  و  ایی  راستای  در  و  یع عادالنه  اجتماعی  جاد عدالت 
 ؛ اقتصادی

 مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نظام مسائل قاچاق کاال و ستاد  .4

 رسیدگی به شکایات با ذکر نمونه فراینددیوان عدالت اداری و  یهات ی صالح .5

 فساد اداری  .6

 عمومی؛   ونقلحملبوط به مسائل مر .7

 شبکه مسائل عفاف و حجاب  .8

 نجومی  یهاحقوق .9

 مردم نهاد  هایسازمان یهاچالشو  هات یظرف .10

 قانون اساسی 126و  138و  110صول نظام مسائل شوراهای عالی بر مبنای ا .11

 نظارت بر نظام اداری توسط سازمان بازرسی کل کشور فرایند .12

 ه نظام مسائل وقف و امور خیری .13

 هاتیمأموررسانه ملی در عمل به  یاهچالش .14

 نظام مسائل تحول علوم انسانی  .15

 ز یرآب  یهاحوزهو  هااچهیدرو خشک شدن   یآبکمنظام مسائل  .16

 منابع انسانی نهاد آموزش و پرورش  یهاچالش .17

 کودکان کار .18

 حکمرانی فضای مجازی یهاچالش .19

 نظام مسائل حوزه امنیت ملی .20

 ح شهر در سط انخانمیباعتیاد و معتادان  .21

 نظام مسائل مسجد و مرکز رسیدگی به امور مساجد  .22

 های سازمان اداری و استخدامی کشورچالش .23

 نظام مسائل مالیات  .24

 و فناورینظام مسائل حوزه علم  .25

 امور عمومی ادارهشفافیت در  حوزههای چالش .26

 در ایران امور عمومی  ادارههای اسالمی در های موجود بر سر تحقق ارزشترین چالش اصلی .27
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا
 به تشخیص استاد  ✓ به تشخیص استاد ✓

  ی ابیارز  دینمود اما از آنجا که با  یطراح  انوتینمآن    یبرا  زین  یاستاندارد  یندارد، آزمون کتب  ینیدرس از آنجا که سرفصل مع  نیاحات:  یتوض
و دسترسی آنان از طریق   شودیا یک مسأله واقعی به دانشجویان داده    Caseیک  شود  یم  شنهادیپ  رد،یبرابر صورت گ  طیادر شر  انیدانشجو

درنهایت تا  .نهادی درگیر در آن مسأله به تحلیل آن بپردازندین نظام مسائل و ترسیم شبکه سازمانی/ به اینترنت نیز فراهم گردد تا با تبی  تاپلپ
همه آنها مشترک است، را   یمسأله مشخص که برا کیآنها درباره  لیتحل زیناطالعات و   آوریجستجو و جمع  یمحدود، توانمندبتوان در زمان 

  ن یمتعدد و متنوع بارها تکرار شده است، ا یدهایو بازد نارهایو در قالب سم مسالیکار در طول ن نیاز ا یچون بخش ،گرید یاز سو ود.نم یابیارز
 آن است. نشد نهیو نهاد فرایند نیا  یریادگی زانیسنجش م یبرا یآزمون فرصت

 : منابع

شده،   انیاز مسائل ب  کیهر   نهی آمارها و مطالب در زم  نیآخر   ارائهو لزوم  د  ش  انبی  درس  شرح درس و سرفصل   یهابخش با توجه به آنچه در   
 و مورد مطالعه قرار داد. افتیرا  یابعموضوعات من  یدر برخ توانیم وجود ندارد. اما گاه  یدرس منبع خاصّ نیا یبرا

و  مانند قاچاق    یموضوعات  ایکشور    یمختلف نظام ادار  یهابخشو مقررات مربوط به    نیقوان  ی مانند آن که مصوب مجلس شوراکاال و ارز 
به عنوان منبع در   توان یمخاص را موضوع  ایمربوط به هر دستگاه  یهادستورالعملو  هانامه نآیی ، هانامه ند، نظامدولت هست أتیه ای یاسالم
 مورد مطالعه قرار داد. زهآن حو
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 540کد درس: 

 السالمه یلعامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ک یولت الکتروند

 : یسیام درس به انگلن

eGovernment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انتظار میوره از دانشجو ر انتهای این دد

 ک؛ یمفهوم دولت الکترون  .1

 ک؛یعمل دولت الکترون نحوهو مراحل استقرار و  وهیش .2
 ج؛ینتا یابیارز هابوه یاستقرار و ش جینتا .3
 ک؛یدولت الکترون یرو  شی پ ندهیآو  هاچالش .4

 شرح درس: 

و   دیدولت، انتظارات عصر جد یسنت اتینظر یاست که از تالق ینو حکمرا  یامور عموم اداره عرصه دیجد یهااز صورت یکی کیدولت الکترون 
  وکاربردها، کارکردها  ،یامور عموم ادارهاز  وهیش نیا تینظر به اهم ات ظهور کرده است.اطالعات و ارتباط یامکانات فراهم آمده توسط فن آور

و    هامدل خچه، یبا مفهوم، تار ان یاست که دانشجو نیدرس انتظار بر ا نیآن، در ا دیو رو به تزا ادیز اریبس یر یفراگ نیآن و هم چن گسترده جینت
  ی جمهور  در  یآشنا شوند و مطالب فراگرفته شده را با تحوالت جار  یعموم  اداره  وهیش   نیا  یو ر  شیپ   ندهی آها،  شچال  ج،ی مراحل استقرار، نتا

 دهند. قیتطب رانیا یاسالم

 سرفصل درس: 

 آن  فیو تعار کیبا دولت الکترون ییشناآ .1
 کیبه دولت الکترون شیگرا لیو دال یخ یتار ریس نییتب .2
 کیخدمات دولت الکترون یو سنخ شناس کارکردها .3
 کیت الکترونولد یمعمار .4
 کیاستقرار دولت الکترون یالگوها انواع .5
 کی از خدمات دولت الکترون یریگشهروندان جهت بهره یتوانمندساز یهاوه یش .6
 کیدولت الکترون یابزارها .7
 ک یالکترونلت دو  جینتا .8

o ت یشفاف 
o ییپاسخگو 
o با شهروندان  ارتباط 
o اعتماد 
o ی ساالر مردم 
o دانش  تیریمد 
o  و  ... 
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 ک یندولت الکترو  یهاچالش .9
 کیدولت الکترون یابیارز یهامدل .10
 خوب  یو حکمران کیالکترون دولت .11
 یاسالم یدر جمهور کیدولت الکترون حوزهمرتبط با  یو اسناد رسم نیقوان یبررس .12
 اقدامات نیاز ا یناش  اتیها و تجربو درس رانیدر ا کیدولت الکترون حوزهشده در ات انجام با اقدام ییآشنا .13
 ک یاستقرار دولت الکترون ها درکشور ریتجارب سا یبررس .14

 ک یدولت الکترون یرو  شیپ ریمس .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 تهران: مرجع دانش.  .و کاربردها هاهینظر م،ی: مفاهکیالکتروندولت  .( 1391) یعل  ،یو قربان   یمدعل، مح سرلک  .1
 تهران: نشر افکار. .یتیریمد کردی: رو کیدولت الکترون . (1392مد )رمح نو  ،یعقوبی .2
 ساداکو. یعلم یپژوهشهاباشگاه  وا،یتهران: گ .ی خوب سازمان ی و حکمران کیدولت الکترون . (1395بهزاد ) پارساجلودارلو، .3
 . انهیتهران: علوم را .ی کیمرجع کامل دولت الکترون .(1393) ریام خانزاده،یعل .4
 .ریرکب یام انتشارات موسسهتهران:  .کیدولت الکترون یپژوهندهیآ .(1397) درضایعدسیس ،یعامل .5

6. Heeks, Richard. (2005). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. 

Sage Publications Ltd. 

 : یمنابع فرع 

1.  Huang, Wayne; Siau, Keng; Kee Wei, Kwok. (2005). Electronic Government Strategies and 

Implementation. IGI Publishing. 

2. Al-Hakim, Latif. Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. IGI 

Publishing. 
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 541کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 «مور عمومی»اداره ا هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 علم اداره  یمبان 

 : یسیام درس به انگلن

 Fundamentals of Public Administration 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردیازنپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یلمع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 و مفهوم حکومت و دولت؛   خچهیرات  .1

 گوناگون به دولت؛  یکردهایرو و  هانگاه .2
 حضور دولت؛ یهاو عرصه فیوظا .3
 ن؛رایدولت در ا ساختار .4
 ؛ یدولت رانیمد فیوظا .5

 شرح درس: 

  ی در بخش خصوصت  یریبا مد  ینیادیبن  یهاا تفاوتیدن  ی ن حوزه در تمامیا  ی ر ارزشیو غ یبا توجه به اقتضائات ارزش   ی دولت و بخش عموم  اداره 
  یهاتیفعال  وهیشستره و  مت و دولت، با گخچه و مفهوم حکویبا تار  ییق آشناین درس از طریان در این است تا دانشجوین رو انتظار بر ایدارد، از هم

 یر یادگیق  یسپس از طراموزند و  یب  یو فرهنگ  یاسی، سی، اقتصاد ین اقتضائات را از چهار منظر ادار یخاص ا   یاها آشنا شده و به گونه دولت
  ن یو نظارت و کنترل( و اقتضائات ا  تیو هدا  یرهبر  ،ی منابع انسان  تیری، مدیده، سازمانیزیبرنامه ر  یعنیران )یمد  یتمام  یاصل  یهامهارت
 آشنا شوند.  یبخش عموم  اداره وهیش، با یبخش عموم  ادارهها در مهارت

 سرفصل درس: 

 دولت  و مفهوم حکومت و   خچهیبا تار ییآشنا  .1
 (یاسالم ی ومبان  یات غربی)از نگاه نظر یدولت تیریمد رشتهدولت و  هیخردما نییتب .2
 ی بخش عموم اداره یهانهضت ی اجمال یلت و معرفگوناگون به دو یهانگاه  ریس نییتب .3
 ی اسالم یدولت جمهور التیساختار تشک یمعرف .4
 و موضوعات مرتبط با آن(   یدولت یهایبا بروکراس ییاقدام دولت )آشنا یادار یهاعرصه یمعرف .5
 اقدام دولت  یاقتصاد یهاعرصه یمعرف .6
 اقدام دولت  یاسیس یهاعرصه یمعرف .7
 اقدام دولت یفرهنگ یهاعرصه یمعرف .8
 ی و مل  یدولت عرصهدر  یزیجوانب و الزامات برنامه ر نییتب .9

 ی و مل  یدولت صهعردر  یدهجوانب و الزامات سازمان نییتب .10

 ی و مل  یدولت عرصهدر  ی منابع انسان تیریجوانب و الزامات مد نییتب .11
 ی و مل  یدولت عرصهدر  تیو هدا یجوانب و الزامات رهبر نییتب .12
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 ی و مل یدولت عرصهل در ات نظارت و کنترن جوانب و الزامییتب  .13
 ی بخش عموم اداره یش رو یپ یهااز افق یبرخ یمعرف .14
 شدهرح مط یهاسرفصل ی در ضمن تمام یاسالم یهاو ارزش یبه مبان پرداختن .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 تهران: سمت.  .یدولت تیریمد ی مبان . (1390) اصغر یپورعزت، عل  .1
 تهران: سمت. .دانش اداره دولت و حکومت یمبان  .(1387اصغر ) یعل پورعزت، .2
  ، یو فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم  ، السالم()علیه یار در پرتو نهج البالغه امام علومت حق مدمختصات حک  . (1388اصغر )  ی عل  پورعزت، .3

 چاپ دوم.
 . السالم( )علیهصادق انشگاه امام تهران: انتشارات د . یعموم یگذار یدر خط مش دیجد یگفتارها .ه اهتمام(حسن )بفرد،  ییدانا .4

 : یمنابع فرع 

 - یاجتماع -یاز علوم ادار  یریگ)با بهره 2و  1 یدولت تیریمد  ی مبان (.1391) دیمج  ،یو کرد رستم ی د علحمم  ،یق یحق ن؛یبهاالد ،یبرهان  .1

 .چاپ چهارم  ش،یپو ندیبرآتهران:   (،یاسیس

صادق اه امام  تهران: انتشارات دانشگ ،اءیو سنت انب یدر حکم ران  یخرد معنو هیما: جان السالم()علیه ریعهدنامه ام .(1390اصغر ) یعل پورعزت، .2
 .السالم()علیه

تهران: مرکز   .انیعباس منور  ترجمه  م،یاش و توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته ب  تیریمد  ،یحکومتدار  .(1379)  دیوید  وم،یمارک و ه  ترنر، .3

 .یدولت تیریآموزش مد

 .تهران: سمت .رانیدر ا یدولت تیریمد یهاچالش .(1387د، حسن )فر ییدانا .4

 .گهربار یهاشهیتهران: اند ی. غالمرضا معمارزاده طهران و ندا نفر ترجمه ،یدولت تیریمد یمبان  .(1386) ویدبل یا اسل،و ر امیج تز،یشفر .5

 .فروزش: انتشارات زیتبر .یدولت تیریمد یمبان  .( 1382) اریوند، اسفند فرج .6

 .2و  1هشتم، ج چاپ  نور، امیمرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پ . یدولت تیریمد یمبان  .(1376طاهره ) ،یضیف .7

 .تهران: سمت .یدولت تیریمد ژهیمباحث و  .( 1385محمد ) دیس ،یمیمق .8

 .چاپ سوم ،یدولت تیریتهران: مرکز آموزش مد .رانیا یاسالم یجمهور التیبا تشک ییآشنا .(1377) یدمهدیس ،ینی حس ریم .9

 .نی: نشر آرو .،یدولت تیریمد  یمبان . (1376) زیپرو  نامغ،  .10

ت و برنامه  یریتهران: سازمان مد  ان، یو عباس منور  یناصر عسگر  ترجمه  ،یو مسائل حکومت  ی اداره امور عموم  .(1386)  کوالسین  ،یهنر .11

 .یو انسان   ی، مال یونت امور ادارمعا شور،ک یزیر
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 542کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 مومی«»اداره امور ع  هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی دولت  هایسازماناداره  

 : یسیام درس به انگلن

Administrating Public Organizations 

 واحد  2: احدتعداد و

 ساعت 32: ساعت عداد ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انتظار میه از دانشجو ر انتهای این دورد

 آشنا شده باشد.  یدولت هایسازمانشکل  نیترجیرابه عنوان  کیبوروکرات هایسازماناصول و انواع  خچه،یبا تار  .1

 کسب کرده باشد.  یبوروکراس ینسبت به کژکارکردها قیعم یدرک .2
 آشنا شده باشد.  رانیدر ا یدولت هایسازمان ادارهاقتضائات  با .3
( آشنا یو مقام معظم رهبر  ینی امام خم  یهاشهیبر اند  تأکید)با    یاسالم  یرا از منظر مبان  یادار  هایزمانسا  تیریدوب ممطل  تیوضع  با .4

 شده باشد.

 شرح درس: 

تا  راس  نی. در همابدیبه آن دست    یدولت  تیریمد  یدانشجو  کی  رودیاست که انتظار م   یاجهینت  نیترینیع  یسازمان دولت  کی  ادارهدر    یمندتوان 
  ک یبوروکرات هایسازمان  یکژکارکردها  نیاصول، انواع و هم چن خچه،یبا تار انیدانشجو ینظر ییدرس تالش خواهد شد تا پس از آشنا نیر اد

  ن یا رهادا ابعاد گوناگون یدولت هایسازمان ادارهبا حضور افراد با تجربه در  یینارهایسم یبا برگزار ،یدولت هایسازمانشکل  نیترج یرا عنوانبه 
 رانیمد عملکرد یاسالم یبا مبان یی. آشناردیقرار گ یو ...( مورد بحث و بررس یبازنشستگ ،یسازمانده ه،یاستخدام، پاداش و تنب  ریها )نظسازمان

 کالس خواهد بود. نیا یآموزش ریبخش س  انیپا یدولت هایسازماندر  یدولت

 سرفصل درس: 

 ی با بوروکراس ییآشنا  .1
o خچه، یتار 
o ،اصول 
o واع، نا 
o ،کژکارکردها 

 ( ناریسم قی )از طر رانیدر ا یدولت هایسازمان ادارهموضوعات در  نیترج یبا را ییآشنا .2
o رو،ین جذب 
o ه، یو تنب پاداش 
o  یژاسترات نیتدو ، 
o بودجه،  جذب 
o با فساد مبارزه 
o  شد(. خواهد نییکالس تع یناریاستاد درس و به تناسب تعداد جلسات سم صیموضوعات به تشخ  نی... )فهرست ا و 

 (یو مقام معظم رهبر ینیامام خم  یهاشهیبر اند تأکید)با  ی دولت هایسازماندر  یدولت رانیعملکرد مد  یاسالم یبا مبان ییآشنا .3
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . السالم( )علیهصادق  تهران: دانشگاه امام    .یقیتطب-یخ یتار  ی: نگاهرانیو توسعه درا  یروکراسوب  .(1390ابوالحسن )  ،یهیفرد، حسن و فق  ییدانا  .1
ناشر:    .ینیو احمد تد  یاهرنجان ییرزایحسن م ترجمه ،نینو یها یاز تئور یلیو تحل  هی: تجزیسازمان و بوروکراس .(1385) کوسین س،یموزل .2

 دانشگاه تهران.
 .یو فرهنگ یتهران: علم  .رانیدر ا یساالر وانیدبر  یدرآمد .(1383) دیحم ،یتنکابن .3
کتب علوم   ن یمطالعه و تدو   سازمان  تهران:  .تیریبه سازمان و مد  یجامعه شناخت  کردیسازمانها: رو   یجامعه شناس  . (1397)  نیپور، آر  یقل .4

 دانشگاهها )سمت(.  یانسان
5. Goodsell, Charles T. (2014). The New Case for Bureaucracy.5th Revised ed. Edition, CQ 

Press . 
6. Lipsky, Michael (2010). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public 

Service. 30th Anniversary Expanded Edition, Russell Sage Foundation . 

 : یمنابع فرع 

 .تهران: چشمه یی.قضا نیام ترجمه ،ستیچ ی بوروکراس .(1389) وسیکورنل س،یادیلوفور، کلود و کاستور  .1

 .تهران: فرا .دولت ینیبازآفر  گانهپنج  یسازمان کارآمد: راهبردها ینیو بازآفر یبوروکراس یواژگون .(1393) دیویو ازبرن، د تریپ  ک،یپالستر  .2
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 543کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دولت یها هیو نقد نظر  یبررس 

 : یسیام درس به انگلن

Review and critique of theories of government 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 ارد : ندازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 گاهراک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انتهای این دوره از دانشجو انتظار می رد

 و ...  تیدولت، حکومت، نظام، حاکم میمفاه زیتما  .1

 دولت منشأمبنا در باب  هینظر اریلزوم اخت ییچرا .2
 ( تیریاقتصاد، مد است،یدولت با علوم مختلف )س یهاهینظر نسبت .3
 باستان   ونانیدولت در  اتینظر .4
 ی دولت در قرون وسط اتینظر .5
 اصحاب قرارداد )هابز و الک و روسو( در باب دولت(  دگاهیبا د یی)آشنا ییقراردادگرا .6
 چپ گرا  یکردهایرو  دگاهیدولت در د اتینظر .7
 تحوالت آن  و   20دولت در قرن  اتینظر .8
 ی دولت در محدوده تمدن اسالم یعقل اتینظر .9

 ان معاصر بر دور تأکیددولت، با  ینقل اتینظر .10
 دولت  هیظردر باب ن هیفق تیوال هینظر یهاداللت .11

 شرح درس: 

  یحکومت  یرسم  ایهسازمان  یهات یفعال  یموجه ساز  یدر چگونگ  داریو پا  قیعم  یاست که اثرات  ینی ادیدولت از سنخ مباحث بن  اتیبحث از نظر 
صورت    تواندیم  معهجا  یدر جامعه و در تعامل با اعضا  یو با چه عمق  زانیبه چه م  ،یادر چه گستره   یاقدامات هر حکومت  نکهی. اگذاردیم  یبرجا

  د یاز عقا  گری د  یارینند بسدولت خواهد بود. البته واضح است که ما  منشأمشخص در باب    یدگاهیبر اتخاذ د  یاست که الزاماً مبتن  یرد، خود از اموریپذ
انسان   افتهیرسوخ   لزومدر  چن  یها،  ب  زین  یدگاهید  نیندارد  بسا  چه  و  باشد  داشته  وجود  فرد  در  خودآگاه  برخبه صورت  در  حضور  واسطه   از  یه 

ژوهشگران آن حوزه  ته در پناخواس  ییهافرض شیپ  -آن رشته وجود ندارد ینظر  ی که در آن فرصت بحث از مبان-  یدانشگاه  افتهیقوام   یهان یپل یس ید
به    رداختنپ  یدولت در پ  هیکه نظر. مسلماً آنچه  دهندیو واضح جلوه م  یعیاز امور کامالً خود را طب  یاباشد که به واسطه آن، مجموعه  افتهیرسوخ  

  ن ی برخوردار است. ا  تیریو مد  اقتصاد  است، یهمچون س  ی در علوم  یو جار  جیگسترده از امور را  یانسبت به مجموعه  ییمبنا  یگاهیآن است از جا
از  یمتعدد مجموعه( ابتدائاً یومتحک یدر سازمان ریگم یفرد تصم ی)به معنا یاستیفعال و کنشگر س  کی برخوردار است که اگر  یتیبحث از چنان ظرف

از   یاه قابل توجهرعت مجموعدولت به س  اتیمشخص در قبال نظر  کردیرو   کیخود داشته باشد، با توجه به اتخاد    یرو   شیمختلف را پ  یهاراه
 .کندیمجامعه را فراهم  یضاتعامل حکومت با اع یچگونگ یبرا یمبنا در باب دولت چارچوب هیچراکه نظر شوند،یاو محو م  یممکن برا یهاراه

مختلف دولت و لوازم   اتیا نظرالزم است ب  شودیم  فیتعر  یحکومت  یرسم  هایسازماناو در نسبت با    یعلم   تیکه فعال  ییهر دانشجو  یرو برا  نیا  از
صورت   یحکومت  هایسازمان   تیفعال حوزهاز   ییزدا  یعیطب   دیاوالً فرا  ریمس   نیدر عالم واقع آشنا شده و به نقد آنها بپردازد تا از ا   اتینظر  نیا  یعمل
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در تعامل  یحکومت هایسازمان و عمق ورود نحوه، گسترهکه  شدیاندیب نیدولت به ا اتیمشخص در باب نظر یدگاهیو در وهله بعد با اتخاذ د ردیپذ
 .ردیقرار گ دیبا یاها در چه محدودهسازمان ریبا مردم و سا

  ی که در رابطه با دولت وجود دارند مورد نقد و بررس   یمختلف  اتیدولت« نظر  یهاهیو نقد نظر یقالب درس »بررس   خواهد شد تا در   ی راستا سع  نیا  در
ه ینظر  بانیدولت پشت  هیدولت، به نظر  منشأموجود در باب    یاسالم  اتینظر  ژهیل مجموعه مباحث طرح شده، به و قرار گرفته و پس از آن از خال

 بهره برد.  یاعمال حکومت یجهت سامان ده ییبتوان از مبنا زین  یجابیتا به صورت ا دهیرس هیفق تیوال

 سرفصل درس: 

 : ( مقدماتلفا
 دولت  هینظراز به ین ییچرا .1

 بر سیاست، اقتصاد و مدیریت(  تأکیدوم )با دولت با سایر عل سنجش نسبت نظریات .2

 (نظام، حاکمیتمفهوم شناسی؛ نسبت سنجی مفهوم دولت با سایر مفاهیم مرتبط )از قبیل حکومت،  .3

 :ب( نظریات غربی

 یونان باستان . نظریه دولت در 1

o افالطون 
o ارسطو 
o  گریز(  یهافلسفهمکاتب بعد از ارسطو )نظریه دولت در 

 ولت در قرون وسطی ریه د. نظ2

o  آگوستین و آکوئیناس 
o  گناه نخستین، دو شمشیر و سلطنت الهی یهاآموزهبررسی 

 آراء اصحاب قرارداد(  . قراردادگرایی )قرارداد اجتماعی در3

o تاریخی و نظری یهانه یزم 
o اهیت قرارداد در آراء هابز م 
o  ماهیت قرارداد در آراء الک 
o ماهیت قرارداد در آراء روسو 

 لت در مصادر تفکرات چپگرایانهه دو نظری .4

o نظریه دولت هگل 
o نظریه دولت مارکس 

 نظریات دولت در قرن بیستم .5

o پست مدرنیستم و نظریه دولت 
o  راست جدید 
o به گراییخ ن 
o  کثرت گرایی جدید کثرت گرایی و 

 نظریه دولت و اندیشمندان مسلمان .6

o رویکرد عقلی: فارابی، ابن سینا، مالصدرا و شهید مطهری 
o  المه طباطبایی )تفسیر المیزان( و شهید محمد باقر صدرنقلی: عرویکرد 

 دولت(  یت فقیه برای نظریهه والنظری یهاداللتنسبت سنجی نظریه والیت فقیه و نظریه دولت پشتیبان )بررسی  .7

بشری برآمده از مبنا قرار دادن هر  مسلماً برای فهم و ارتباط بهتر با این نظریات الزم است آنها را به صورت انضمامی و در خالل تجارب    توجه: 

تداد دادن آنها به لوازم ، الزم است تا تا اماندنداشته ه در عمل مبنا قرار گیرند را نظریه، مورد طرح و بررسی قرار داد. همچنین مواردی که فرصت اینک
 عملی محتمل آنها اشاره نمود تا حجم نظری مباحث به صورت معقولی تعدیل یابد. 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 چاپ نهم.  ،یتهران: نشرن .هیریبش نی، ترجمه حسدولت یهاهینظر .( 1395اندرو ) نسنت،یو   .1
 چاپ چهارم.  ،یتهران: نشر ن  .یمیهید  اریترجمه خشا ،یاسیفلسفه س .(1393) نیج همپتن، .2
داو   یمهدو  .3 )زادگان،  اسالم: ره  یاسیفقه س  . (1394د  اسالم  سیتأسدر    یفقه  افتیدر  انسان  . یدولت  پژوهشگاه علوم  و مطالعات    ی تهران: 

 .یفرهنگ
 . ی تهران: نشر ن .عهیمعاصر ش یاسیس شهیدولت و تحول در اند یاسالم، سنت، دولت مدرن: نوساز .(1392) یدعلیس ،یرموسویم .4
 خیو ش  ی مرتض  دیس  د،یمف  خیش  یاسیس  شهیو دولت مطلوب در اند  یاس ینظام س  . (1386محمود )  ،ی عیشف  ؛ی عل  ، یخالق   دمحمدرضا؛یس  ان،یموسو .5

 . ی تهران: مرکز اسناد انقالب اسالم .یطوس
 قم: بوستان کتاب قم.  .نیصدرالمتاله یاسیس شهیاند .(1388نجف ) ،ییاز لک .6
 قم: بوستان کتاب قم.  .ی فاراب یاسیس شهیاند .(1386محسن ) ا،یمهاجرن .7
اشراق، خواجه   خیش  نا،یابن س  ، یاز منظر فاراب   یاسیدر فلسفه س  یوح   گاهیجا  .(1396( )راستاریمحمدباقر )و   ، یانصار  مقدم، احمدرضا و   یزدانی .8

 .یقم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم .نیو صدرالمتاله یطوس نیرالدینص
 اب فردا.تهران: کت . صدر دمحمدباقریس دیشه یاسیس هینظر .( 1395طالب ) ،یحمدان .9

10. Dunkeavy, Patrick and Brendan O'Leary (1987). Theories of the State: The Political of Liberal 

Democracy. London: Macmilan . 
11. .Garner, Rabert and Peter Ferdinand (2012). Introduction to Politics. UK: Oxford University 

Press, 3rd Edition . 

 : یع منابع فر 

 .تهران: نشر آگه، چاپ نهم . انیکالنتر یترجمه مرتض ،یقرارداد اجتماع .( 1396ژاک )روسو، ژان   .1

 .چاپ دوازدهم ،ی تهران: نشر ن .هیریبش نیترجمه حس ، اتانیلو . (1396توماس ) هابز، .2

 .تهران: آگه .یآزاد شهیجان الک و اند .(1380فرشاد ) عت،یشر .3

 .یعیتهران: انتشارات شف .تیعنا دیدرجمه حم خ،یر تارعقل د .(1379) لهلمیو گئورگ  هگل، .4

5. Barrow, Clyde.W (1993). Critical Theories of the State: Marxist, Neomarxist, Postmarxist. 

Madison: The University of Wisconsin Press. 
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 544کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب دیریت ف اسالمی و مپیوسته معار ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی ق یتطب  ی اداره امور عموم 

 : یسیام درس به انگلن

Comparative Public Administration 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یلمع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 ف درس:دااه

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 را درک کند. یقیتطب یامور عموم اداره یمطالعات حوزه یریشکل گ یچگونگ  .1
 . اوردبی دست به -لاز گذشته تا حا - یادار یهاامنظ از ی خ یتار یفهم .2
 کند. لیتحل افتهیو کمتر توسعه  افتهیتوسعه  یرا در کشورها یادار یهامشخصات نظام  .3
 کند. یها طبقه بندغالب آن  یرا بر اساس بوروکراس یاسیس یهامیرژ .4

 شرح درس: 

 ی اشود. در ادامه به گونه  نییتب  یک حوزه مطالعاتیبه عنوان    یقیتطب  یعموم  اداره امور  یریگشکل   یدرس تالش خواهد شد تا چگونگ  نیدر ا 
  س د ارائه خواهد شد و سپیاز دوران باستان تا دوران جد یادار  یهانظام یدر بررس یعاتمطال حوزه نیا یدست آوردها  یخ یتار یرینظام مند و با س

 قرار خواهد گرفت. یافته مورد بررسیمتر توسعهو ک افتهیتوسعه  یدر کشورها موضوع نیبا توجه به جهان معاصر ا

 سرفصل درس: 

 ی ک حوزه مطالعاتیبه مثابه  یقیتطب یش اداره امور عمومیدایپ .1
o دیحوزه از دوران باستان تا دوران جد طورر تیس 
o ی قیت و مشکالت مطالعات تطبیاهم 
o ی اداره امور عموم یقیمکاتب مطالعه تطب 
o ی قیلعه تطببه مثابه کانون مطا  یبوروکراس 

 ی اسیستم سیم تحول سیمفاه .2
o ینظام ادار یاداره و مدلها یاکولوژ 
o  ینظام   ی اسیس  جامعهک،  یدئولوژیا  ی اسیسفردگرا، جامعه    یاسیس  متناظر با آن: جامعه   ی اسیو جامعه س  یبوروکراس  یشناسسنخ  ،

 برال یل یاسیجامعه س
 یادار یهانظام یخ یسوابق تار .3

o  باستان جهان 
o ( یاجمال ین )مروراریدر ا ینظام ادار 
o (یاجمال یدر اسالم )مرور یادار نظام 
o یروم و عصر روم شرق یامپراتور 
o  ییاروپا سمیفئودال 
o یی پامطلقه ارو  یپادشاه ظهور 
o ملت –دولت  شیدایپ 
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 افته یتوسعه  یاداره در کشورها  نظام .4
o ی عموم یهامشخصه 
o  مشترک  یو ادار یاسیس یهایژگیو 
o فرانسه و وحدت مجدد آلمان( جم پن یک )جمهوریکالس یادار یهانظام 
o االت متحده(یر و ایکب یایتانی)بر یدر فرهنگ مدن یادار نظام 
o ن( یخلق چ یه و جمهوریون روسیاسر )ژاپن؛ فدریپذانطباق ینوساز تیریمد 

 افته یکمتر توسعه  یدر کشورها  یادار نظام .5
o یرقابت یحزب یهانظامجستن از  یدور 
o و کنترل ارتش  مداخله 
o یاسیم سیرژ یهایگوناگون 
o متداول یادار یالگوها 
o ی منشور جامعه 

 غالب  یبا بوروکراس یاسیس یهامیرژ .6
o مثل عربستان؛  ینخبگان سنت یهانظام 
o ک فردگرا مثل پاراگوئه و اوگاندا ینخبگان بوروکرات یهانظام 
o لند و غنای، تایمثل اندونز ییک شوراینخبگان بوروکرات یهانظام 
o ه یه و ترکیجریل، نیمثل برز یپاندول یهانظام 
o با احزاب غالب  یاسیس یهامیرژ 
o ا یالنکا، کلمبین، سریپ یل یمثل ف یچند حزب یرقابت یهانظام 
o یک، هندوستان و مالز یغالب مثل مکز یاسیبا احزاب س یشبه رقابت یهانظام 
o ا یمصر و تانزانج با احزاب غالب مثل یبس یهانظام 
o و کوبا  یالست مثل کره شمیخواه کمونت یتمام یهانظام 

 ها یو بوروکراس یاسیس یهابه نظام ینگرش .7
o ی ادار یو ابزارها یاسیس اهداف 
o یاسیک و توسعه سی توسعه بوروکرات ارتباط 
o  یاسینظام س  یت گوناگونیش تز عدم توازن و اهمیآزما 

 آن؛  یهاو چالش  یحوزه مطالعاتک یبه مثابه  یقیاداره امور تطب  ندهیآ .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مرستم یابیرزشا

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

  (، یاسیو علوم س  یدولت  تیریمد  یهارشته  یبرا  هاهینظرو    میمفاه  ، ی)مبان   (:یقیتطب  تیری)مد  یقیتطب  ی اداره امور عموم  .(1386فرل )  ،یهد  .1
 گوهربار. یهاشهیدانتهران: عصر فرزانگان،  .و غالمرضا معمارزاده یالوان یدمهدیس ترجمه

 .ورن امیتهران: دانشگاه پ .(یدولت تیری)رشته مد یقیتطب تیریمد . (1392) نیمیس ،یعربشاهیو سلطان یدمهدیس ،یالوان .2
3. Chandler, J.A. (Editor) (2014). Comparative Public Administration. 2nd Edition, Routledge. 
4. Farazmand, Ali. (2001). Handbook of Comparative and Development Public Administration. 

New York, Marcel Dekker . 
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 : یمنابع فرع 

1. Kuhlmann, Sabine & Wollmann, Hellmut (2014). Introduction to Comparative Public 

Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. Edward Elgar Pub. 
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 545کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یس به فارسدر نام

 ی عموم ی زیر و بودجه یمال نیتأم 

 : یسیام درس به انگلن

Public Financing and Budgeting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یعلمفر س

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 دولت یمدهادرآ بیو ترک  یمال نیتأم یهااز روش افتنی یآگاه  .1

 ی عموم یهایمشو خط ریزیبودجه  انیارتباط م فهم .2

 ی زیربا واژگان و اصطالحات بودجه ییآشنا .3

 ی زیربودجه  ندایفر یریادگیو  یبررس .4

 ا یدر دن ریزیبودجهو مدرن  یسنت یبا روشها ییآشنا .5

 شرح درس: 

 ،فرایند  نیآنها دانست. ا  یساز  یاتیو عمل  یعموم  یهایمشدر خط    بکار گرفته شده  میمفاه  متینقطه عز  توان یمرا    یعموم  ریزیبودجه   فرایند 
و   استمداریهر فرد س ی آن برا یکهایو تکن  میمفاه یریادگیاست که  ی حال تخصص  ن یو در ع یاسیس فرایند کیبودجه  ی ابیتا ارز ریزیبودجهاز 
مرور   ز یآن ن نیادیبن میمفاه ،ریزیبودجهبا موضوع  یندایفر ییعالوه بر آشنا  شودیدرس تالش م نیالزم است. در ا ی بخش عموم  متخصص  ای

 انجام شود. زیحوزه ن نیموضوعات مطرح در مرز دانش ا یز بر برخین یشده و مرو 

 سرفصل درس: 

 ریزی بودجههادهای ن .1

 شمول آن  دامنهبودجه و  .2

 ترکیب درآمدهای دولت .3

 حسابداری تعهدی در بخش عمومی  .4

 در بخش عمومی مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت  .5
 بودجه نویسی  .6

o  تهیه، تنظیم و تصویب بودجه 

o  اجرای بودجه 

o  ارزیابی و تفریغ بودجه 

o گردش بودجه در ایران   فرایند 

 بودجه نویسی  یهاشرو .7

o  روش متداول اقالم هزینه 

o عملیاتی  ریزیبودجه 
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 ریزی بودجهمباحث جدید در  .8

o تعهدی  ریزیبودجه 

o  چارچوب میان مدت مخارج 

o نانه کارآفری  ریزیبودجه 

o شهروندمحور  ریزیبودجه 

o کایزن   ریزیبودجه 

o  ریزی بودجهدر نظام  یانقطهمدل تعادل 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم نایم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1.  Rowan Jones & Maurice Pendlebury (2010). Public Sector Accounting. Prentice Hall. Six 

Edition. 
 تهران: سمت.  .ی و بودجه عموم ریزیبودجه ی: نهادهایعموم ریزیبودجه .(1391به )یط  ،یرخانیآذر، عادل و ام .2

 . 26تهران: انتشارات دوران. چاپ  .ی عموم  هیمال .( 1390) یمهد ، یابوطالب و تقو ،مهندس .3

 :یبع فرع من

1. Henry, Nicholas (2007). Public Administration and Public Affairs. New Delhi: Prentice Hall 

of India. Chapter8 
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 546کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی و فنون تحول ادار  هاهی نظر 

 : یسیام درس به انگلن

 Theories and Technics of Administrative Reform 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 کند.تند را فهرست مورد توجه هس یکه در تحول ادار یموضوعات محور  .1

 کند.  نییرا تب یو اصالح نظام ادار رییآن با تغ زیرا درک نموده و تما یتحول در نظام ادار مفهوم .2

 داده و فهرست کند. زیتما گریکدی از  فرایندساختار و  ل،یدال ن،یردکت ثیرا از ح یتحول ادار یهاهینظر انواع .3

 را آماده کند.   یقیمطالعه تطب کیقدمات را رصد کند و بتواند م ایدر دن یتحول ادار فنون .4

 و نقد کند.   انیب ،ییشناسا یامنطقهو  یدستگاه ،یرا با توجه به اقتضائات مل یتحول ادار یهاگام .5

 کند. شنهادیرا پ ی در بخش عموم یتحول ادار دیبهبود فران یبرا ییابتدا  یراهکارها .6

 شرح درس: 

 نهی زم  نیموجود در ا  یهافرایندو    اتینظر  کردها،یرو   یآشنا شده و سپس به بررس  یتحول ادار  هچ خیدرس، دانشجو با معنا، ضرورت و تار  نیدر ا 
  تحول   یهابرنامهدر جهان و    یموفق تحول ادار   یهانمونهبا    انیدانشجودامه  در ا  نه،ی زم  نیدر ا  ییاجرا   یمطالعات مورد  تی. نظر به اهمپردازدیم

  منظر   از   – یانتقاد  ینگاه تیخواهند پرداخت. در نها  ی تحول به بحث و بررس  یهابرنامهبر سر  وجود آمده  موانع به    رامونیآشنا شده و پ  رانیدر ا

 کالس خواهد بود. نیا یزشموآ ریبخش س انیپا اداری تحول به –  یانتقاد هیو نظر اسالمی

 سرفصل درس: 

 ی تحول ادار یعنام .1

 یتحول ادار خچهیتار .2

 یتحول ادار لیو دال ضرورت .3

 ی موجود به تحول ادار یکردهایرو  .4

 ی تحول ادار هینظر .5

 ی تحول ادار  فرایند .6

 ی آن فنون تحول ادار یگذار و الگوها مفهوم .7

 ا یدر دن یتحول ادار یهانمونه .8

 در کشور یل ادارحوت یهانمونهو   هابرنامه .9

o کیدولت الکترون استقرار 

o و نظام پرداخت  یاستخدام عدالت 

o ی انسان  یرو ین یسامانده 
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o ییزدا تمرکز 

o یبهره ور شیاافز 

o ی ادار سالمت 

o ها فرایندساختارها و  اصالح 

o ی منابع انسان یتوانمندساز 

o یو توان کارشناس تیریمد تیتقو 

o ارباب رجوع میتکر 

 در کشور یبه تحول ادارو مقررات ناظر  نیقوان یبررس .10

 یتحول ادار موانع  .11

 در کشور  یاثربخش نمودن تحول ادار یراهکارها .12

 ی و مقام معظم رهبر ینیخم امام  دگاهیدر د یادار تحول .13

 در کشور  یبه تحول ادار یانتقاد کردیرو  .14

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Pollitt, Christopher and Geert Bouckaert (2017). Public Management Reform: A 

Comparative Analysis - Into The Age of Austerity. 4th Edition, Oxford press . 
2. Lane, Jan-Erik (2010). Public Sector Reform: Rationale, Trends and Problems. SAGE 

Publications Ltd. 
مد  معاونت .3 ادار  .(1382)  تیریمد  سازمان  یانسان منابع    و   تیریامور  نظام  در  تحول  برنامه  سازمان    .کشور  یگزارش  و    تیریمدتهران: 

 و انتشارات.   یعلم مدارکمرکز  ،یبانیپشت امور کشور، معاونت  یزیربرنامه

  ی زیرو برنامه  تیریتهران: سازمان مد  . ییقتضاکاربرد ا  ها و مدل  کردها،ی: رو یو اصالح ادار  یتیریتحول مد  . (1386)  دیمج   قادر،پسران .4
 و انتشارات.   یکشور، مرکز مدارک علم

تهران: دانش    .(ییاجرا  یهابرنامهو    یعلم   یالگو  ، ینظر  ی )مبان  یبا ده برنامه تحول در نظام ادار  ییآشنا  . ( 1391)  داحمدیس  ،ییطباطبا .5
 .نینو

 راز نهان ان: تهر ،ی( موانع تحول ادار1395معصومه ) ،یخلج  .6

 : یمنابع فرع 

قانون   44اصل    یلک  یهااست یس  یستا را  در  یارائه مدل تحول ادار(.  1390مسعود )  یاحمد  و   غالمرضا  ،معمارزاده؛  ابوالحسن  ،یهیفق  .1

 . 17 -1صص  ،24 ، شماره8 ، زمستان، دورهت(یریپژوهشگر )مد. دولت ینیرد بازآفریکبا رو  -ران یا یاسالم یجمهور یاساس

 کشور. یزیو برنامه ر تیری(. انتشارات سازمان مد1379) .کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یبرنامه تحول در نظام ادار 7ات مصوب  .2

 تهران: آرون.  .یبر تحول نظام ادار یگذر . (1394اهلل )نعمت ،یو عماد نیرحس یدامیس ، یسادات نتاج یعل .3

4. Batley, Richard and George A. Larbi, (2004). Changing Role of Government The Reform of 

Public Services in Developing Countries. Basingstoke Hampshire (UK): Palgrave 

Macmillan. 

5. Brunsson, Nils (2006). Administrative reforms as routines, Scandinavian Journal of 

Management, Volume 22, Issue 3,Pages 243-252. 
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6. Bunse, S., & Fritz, V. 2012. Making public sector reforms work: political and economic 

contexts, incentives, and strategies. Policy Research working paper no. WPS 6174. 

Washington D.C.: World Bank. 

7. Cheung, Anthony B. L., 2005. "The Politics of Administrative Reforms in Asia: Paradigms 

and Legacies, Paths and Diversities". Governance. April 2005 - Vol. 18 Issue 2: 257-282. 

8. K. Jenkins; Kate Jenkins; William Plowden (1 January 2008). Governance and Nation 
building: The Failure of International Intervention. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-

84720-171-3. 

9. Laegreid, Per, and Tom Christensen, 2007. “The Whole-of-Government Approach to Public 

Sector Reform.” Public Administration Review. 67 (6): 1059–1066. 

10. Massey, Andrew 2013. Public Sector Reform, SAGE Publications Ltd. 

11. Ongaro, E. (ed.). 2008. ‘The Reform of Public Management in Countries in the Napoleonic 

State Tradition (France, Greece, Italy,Portugal and Spain)’, International Journal of Public 

Sector Management, special issue, 21, 2, 101–17. 

12. Pollitt, C. and G. Bouckaert. 2004. Public Management Reform, 2nd ed. Oxford: Oxford 

University Press. 

13. Rao, S. 2013. Civil service reform: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of 

Birmingham. 

14. Schedler, Kuno and Isabella Proeller, eds. 2007. Cultural Aspects of Public Management 

reform. Amsterdam: Elsevier JAI. 

http://books.emeraldinsight.com/display.asp?ISB=9780762314003 

15. Schick, Allen. 1998. ‘Why most developing countries should not try New Zealand’s reforms’, 

The World Bank Research Observer, 13(1):123–31. 

16. Wescott, Clay. 2007. “E-Government And The Applications Of Technology To Government 

Services” in Dennis A. Rondinelli and John M. Heffron, eds. Globalization In Transition: 

Forces Of Adjustment In The Asia Pacific Region. Boulder, Colorado: Lynne Reinner. 

17. World Bank, 2008. Public Sector Reform: What Works and Why? An IEG Evaluation of 

World Bank Support. 
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 547کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 ر عمومی«»اداره امو هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اداره امور عموم یها هیظرن

 : یسیام درس به انگلن

Theories of Public Administration 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: ت عداد ساع ت

 : نداردنیازپیش

 : نداردازینهم  
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: انتظار میر انتهای این دوره از دانشجو د

 ی بخش عموم  ادارهمفهوم  .1
 ی ادار تیریمد .2
 یسنت یامور عموم اداره .3
 ن ینو یامور عموم اداره .4
 نینو یدولت تیریمد .5
 نینو  یعموم خدمات .6

 ی ارزش عموم تیریمد .7
 یدولت تیریمد یقیتلف کردیرو  .8
 ی اسالم یامور عموم اداره .9

 ی بخش عموم  ادارهنو در  یهاانیجر یبرخ .10
 رانیدر ا یامور عموم اداره یهاسبک  تیو وضع گاهیجا .11
 ی امور عموم اداره یهاچالش  نیتریاصل .12

 درس: شرح 

است که اغلب مردم، حکومت    یا( حوزهیعموم  یهاتحقق ارزش  یدر راستا  ی عموم  یهاه)اداره برنام  ی عمل  حوزه  کیبه عنوان    یامور عموم  اداره 
  ی عموم رامو اداره وهیشدر واقع از  زیدولت ن ایحکومت  کیمردم از  عامه  تیرضاو عدم   تیرو رضا نیاز هم شناسند؛یآن م قیو دولت را از طر

  ک یارائه شده و هر  ی امور عموم  اداره وهیشدر مورد  ی متفاوت یها و الگوهاون سبکشده، تا کن ادی تی. نظر به اهمشودیم ی آن ناش یو کارآمد
  ان یکه دانشجو  رودیمدرس انتظار    نیاند. در اداشته   تأکید  یها و نقاط خاصول، ارزشبر اص  یامور عموم  اداره  تیدر جهت موفق  زیها نسبک   نیاز ا

موارد  نیآشنا شده و بتوانند ا زیها نسبک  نیاز ا کیهر  تأکیدمورد  یدیها و نقاط کلزشبا اصول، ار  ،یامور عموم اداره یهاسبک یضمن بررس
 کنند.  سهیرا با هم مقا

 سرفصل درس: 

 ی بخش عموم ادارهمفهوم   .1
o ی بخش عموم ادارهارزش در  دیبا دو مفهوم ارزش و تول ییآشنا 
o اداره - استیبا دوگان س ییآشنا 
o خصوصی  –  یبا دوگان عموم ییآشنا 

o جامعه  –با دوگان حکومت )دولت(   ییآشنا 

o عامه  مصالح – با دوگان منافع عامه  ییآشنا 

o ی عمومبخش  ادارهفوق در  یهادوگان یرگذار یتأث وهیشبا  ییآشنا 
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 اداره و ... در:  یراهبرد اصل ت، یدر دولت، نوع عقالن تیرینوع نگاه به مد ،یبا ارزش محور ییآشنا .2
o ی ادار تیریمد 
o یسنت یامور عموم اداره 
o ن ینو یامور عموم اداره 
o نینو یدولت تیریمد 
o نینو  یعموم خدمات 
o ی ارزش عموم تیریمد 
o ی اسالم یامور عموم اداره 

 ی بخش عموم  ادارهنو در  یهاانیجر یبا برخ ییآشنا .3
o خوب  یحکمران یمحور یهابا مفهوم و مؤلفه ییآشنا 
o دولت  اداره اطالعات بر یفناور راتیو تأث کیبا مفهوم دولت الکترون ییآشنا 
o  و  ... 

 رانیدر ا یامور عموم اداره یهاسبک  تیو وضع گاهیبا جا ییآشنا .4
 ی امور عموم اداره یهاچالش  نیتریبا اصل ییآشنا .5

o یزدگاست یس چالش 
o عملکرد یابیارز لشچا 
o و خردنگر یبخش تیریمد چالش 
o ی و فساد ادار تیعدم شفاف چالش 
o ی در کارکنان بخش عموم حیصح  زشیانگ چالش 
o  و .. . 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

کتب    نیتهران: سازمان مطالعه و تدو   .جلد اول و دوم  .ندهی: گذشته، حال و آیدر بخش دولت  یتیریمد  یهانهضت .(1395فرد، حسن )  ییاناد .1
 . ی ه علوم انسانو توسع قیها و مرکز تحقدانشگاه یعلوم انسان

 ها.دانشگاه یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو  .رانیدر ا یدولت تیریمد یهاچالش .(1396فرد، حسن ) ییدانا .2
 ها.دانشگاه یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو  .یدولت تیریمد یهاهیبر نظر یدرآمد .(1396رضا ) ،یماسبطه .3

 ها.دانشگاه یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو  .(نینو یهاشهیاند ری)س یدولت تیریمد . (1392)نورمحمد   ،یعقوبی .4

 : یمنابع فرع 

سهراب    ی. الوان  یدمهدیس  ترجمه   ،هاهیو نظر  میمفاه  ها،شهیاند  ر ی( سکی)استراتژ   یراهبرد  ی : نگرشنینو  یدولت  تیریمد  .( 1396آون )  وز،یه  .1

 .دیالمرضا معمارزاده، تهران: مروارو غ ینیشور یلی خل

 .تهران: فرا ی.نی فضل اله ام رجمهت ،یدر متحول ساختن بخش دولت ینیکارآفر  هیدولت: اثر روح ینیبازآفر .(1384و گبلر، تد ) دیوید اوزبرن، .2

3. Stillman, Richard (2009). Public Administration: Concepts and Cases.9th Edition, Cengage 

Learning. 

4. Frederickson, H. George; Smith, Kevin B; Larimer, Christopher W and Licari, Michael J. 

(2015). The Public Administration Theory Primer.3rd Edition, Westview Press. 

5. Denhardt Janet V and Denhardt, Robert B. (2015). The New Public Service: Serving, Not 

Steering. 4th Edition, Routledge. 

6. Lynn, Laurence E. (2006). Public Management: Old and New.1st Edition, Routledge. 
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 548کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  انشگاهد

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی در اداره امور عموم ینهاد یکارهاوازس

 : یسیام درس به انگلن

 Institutional Mechanisms in Public 

Administration 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 در گذشته و حال یتفکر نهاد یفهم گستره مباحث نظر  .1
 رفتار افراد در جوامع و کنشگران در ساختارها  یریآنها در شکل گ ینهادها و نحوه اثرگذار شناخت .2
 ی و اداره امور عموم   یعموم یگذاریمشدر عرصه خط یریجهت بهره گ ینهاد لیتحل یبا الگوها ییآشنا .3
 دها در نها رییتحول و تغ جادیا یجهت فهم چگونگ انیشدن دانشجو توانمند .4

 یاجتماع دار یپا یهانظم یساز نهینهاد یجهت فهم چگونگ انیشدن دانشجو توانمند .5
 ینهاد لیتحل کردیاز رو  یریبا بهره گ قات یجهت ورود به تحق یآمادگ .6

 شرح درس: 

و    یعموم  یذارگیمشکنش کنشگران مختلف در عرصه خط زیرفتار افراد در گستره اجتماع و ن یریگلدر شک ی نقش اساس یاجتماع ینهادها 
وم نهادها  به مفه  یشناسگرفته تا جامعه   یاسیاز اقتصاد و علوم س  یمختلف دانشگاه  یهارشتهو    یمتنوع علم  یهاحوزهدارند.    یدولت  یهاسازمان

 نی. در ااندرداخته پفهم نهادها    یبرا  یلیتحل  یشناخت نهادها و الگوها  ینظر  یبه ارائه مبان  اهرشته   نیدر ا  یمختلف  شمندانیو اند  تهتوجه داش 
  ی الگوها  نیاز ا  یر یرا در بهره گ  انیمختلف ارائه شده است، دانشجو  یهارشته جامع از مفهوم نهاد که در    یبا برداشت  شودیمدرس تالش  

 توانمند سازد.  یعرصه عموم اداره یهازم یمکان لیتحلدر  ینهاد

 سرفصل درس: 

 آشنایی با مفهوم نهاد در گستره علوم اجتماعی  .1

o ینهاد لیتحل یریگشکل خچهیاهداف و تار 

 بنیادین  یهاهیمبانی نظری و نظر .2

o در اقتصاد  یینهادگرا 

o یاسیدر علوم س یینهادگرا 

o یاسشن در جامعه یینهادگرا 

 نهادها و توسعه در کشورها .3

 اقتصادی -سازکارهای ایجاد نهادهای اجتماعی .4

 اقتصادی  -اجتماعی یهانظم سازکاهای نهادینه سازی  .5

 و نگه داشت نهادهااشاعه  .6

o مشروعیت، همشکلی و تقلید در نهادها 
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 و سازکارهای نهادها هاحامل .7

 تحلیل نهادی هایچارچوب  .8

o ( یشناختمعه جا کردیاسکات )رو  یرکن چارچوب سه 

o ( یاسیسعلوم کردیپفل )رو کنو  چارچوب تحلیلی 

o ( یاقتصاد  کردی)رو  استروم مدل 

 بردی ها در بافت نهادی: رویکردی راهتحلیل سازمان .9

o سازکارهای تعاملی سازمانها با بافت نهادی 

o  های راهبردی سازمان به بافت نهادیپاسخ 

o ی و ساختار سازمان  یبافت نهاد 

o ی سازمان یهانه یزم 

 اجتماعیهای نهادساخت و  اتاعتبار هینظر .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ص استادبه تشخی به تشخیص استاد
  

 : یمنابع اصل

1. Scott, W. R. (2013). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. Sage 

Publications 

 : یمنابع فرع 

1.  Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2011). Public policy analysis. Policy Press. 

 .السالم()علیهصادق تهران: انتشارات دانشگاه امام  ی.زنوز یمحسن نالدی دجمالی. ترجمه سیفهم تنوع نهاد .(1394) نوریالاستروم،  .2

 . و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران یترجمه دکتر محمود توسل. یاد نهاداقتص . (1390برنارد ) چاونس، .3

پور. چاپ سوم.    یو محمدرضا فرهاد  ی جبل عامل  ای. ترجمه پوخورند یمرها شکست  چرا کشو(.  1392)  نسونیراب  مزیاوغلو، دارون و ج  عجم  .4

 .اقتصاد یایتهران: انتشارات دن

. تهران: انتشارات دانشگاه امام که علم اقتصاد را متحول کردند یینهادگرا شگامانی: پیاقتصاد نهاد  .محمود و همکاران. )مختلف(  ،یمتوسل .5

 .السالم()علیهصاددق 

 .السالم()علیه. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق نهادها و توسعه(. 1395محمود و همکاران. ) ،یمتوسل .6

)  ،یمتوسل .7 همکاران.  و  ر  ینگاه(.  1395محمود  نهادگرالیبد  یکردهایو به  اتر  یی:  مکتب  امام  شیو  دانشگاه  انتشارات  تهران:  صادق . 
 .السالم()علیه

 
  



923 

 549کد درس: 

 السالمه یلعامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 ی هرو ش یاداره امور محل  ی هانظام یطراح 

 : یسیام درس به انگلن

 Designing Systems for Managing Local and Urban 

Affairs 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 یمحل هایحکومت  تیبا ماه ییشناآ .1

 یمحل هایکومت حانواع  شناخت .2

 ی و شهر یمحل هایحکومتاداره امور  یبرا یگذار یمش خط .3

 ی و شهر یمحل هایحکومتدر  یزیر برنامه .4

 شرح درس: 

امورشان به امورات مردم،   یکینزد لینوع حکومتها که به دل نینمود. ا یتلق یمل یاسیحکومت س کیاز  یاتورینیم توانیم را  یمحل هایحکومت 
با    ییآشنا  درس،  نی. هدف اشانیسپردن امور مردم به خود ا  یخواهند بود برا  یاند، مدخلقرار گرفته   یمورد توجه جد   افتهی  توسعه  یدر کشورها

 ها است.اداره کردن آن  نحوه یریادگیو  یمحل هایحکومت 

 سرفصل درس: 

 یمحل هایحکومت  تیاهم .1

 رانیدر ا یمحل هایحکومتتحوالت  ریس .2

 یمحل هایحکومت یشناس نوع .3

 ی محل هایحکومت یاسیو س  ی، قانونییای، جغراف یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ابعاد .4

 یمحل هایحکومت در  یگذار یخط مش فرایند .5

 یمحل هایحکومتدر  یگذار یخط مش ینهادها .6

 ی و شهر یمحل هایحکومتدر  یزیر برنامه .7

 ی و شهر یمحل هایحکومت التیساختار و تشک ،یسازمانده .8

 ی محل هایکومتحو نظارت در  کنترل .9

 ران یدر ا یکشور ماتیتقس نظام .10

 رانیدر کشور ا ی و استان یامور شهر تیریمد تیوضع یبررس .11

 ی و شهر  یمحل هایحکومتدر  یمال نیتأم .12

 ی و شهر یمحل هایحکومت در  ریزیبودجه  .13

 ی و شهر یمحل هایحکومت در نحوه اداره  نینو یهایفناور ریتأث  .14

 یت شهریریمسائل خاص در مد یبرخ .15

o  ت در شهر یهو تیریمد 

o  شهرهاالن کت یریمسائل خاص مد یبررس 

o  شهرها یت فرهنگیریخاص مد یهاچالش یبررس 

o  یت شهریریمردم نهاد در مد هایسازمان نقش 
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 : یابیرزشروش ا

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓   
 : یمنابع اصل

 انتشارات سمت.تهران: . هایشهردارشوراها و  تیری: مدیمحل هایحکومتر اداره امو .( 1394محمد ) دیس ،یمیقم .1

 . ریتهران: سم .یشهر تیریمد .(1397حسن هوشمند، احد ) پور،یقل .2

 : قلم امامت. تهران  .نهاد در آنمردم  هایسازمانو نقش  یشهر تیریمد .(1396) نیحس باقرزاده، .3

4. Bingham Richard D. et al. (1991). Managing Local Government: Public Administration in 

Practice. Sage Publications 

5. Elcock, Howard (2005). Local Government. London: Routledge. 3th Edition 

 :یبع فرع من

1. Morphet, Janice (2008). Modern Local Government. SAGE Publication 
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 550کد درس: 

 السالمه یلعامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب اسالمی و مدیریت پیوسته معارف  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی و عموم ی امور دولت  ادارهاخالق در  

 : یسیبه انگلام درس ن

Ethics in Public Administration and Public Affairs 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 ارد: ندنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یعلم فرس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ی بخش عموم  ادارهف اخالق در یتعرگاه و یجا .1

 ی بخش عموم  ادارهدر  یگوناگون به عمل اخالق یکردهایو رو  یمبان .2
 ی بخش عموم اداره حوزهدر  یاخالق یهامند و حل چالشنظام یبررس .3

 شرح درس: 

 ن یا  انیدانشجو  که  کندیم  ادج یا  را  انتظار  نیا  –ران  یا  یاسالم  یجمهور  در  ژهیو   به  –  یران بخش عمومیمات مدیبودن تصم  یضرورت اخالق 

اخالق   یهانظام  تنهای  در   و   ی عموم  بخش  در  اخالق   به  گوناگون   یکردهایرو   و  یاخالق  فعل   ی مبان  ، یعموم  بخش   در   اخالق  فیتعر  با  حوزه،
ل کرده  یمند تحلنظام  یارا به گونه  یعموم  عرصهموجود در    یاخالق  یهاگذر بتوانند چالش ن ره یآشنا باشند تا از ا  یاسالم  یهوردر جم  یافه حر

باشد.   زین  یاخالق  یهاسته ی، حائز بایو اثربخش  ییشان عالوه بر کارایمات ایها ارائه کنند تا تصمآن  یمناسب برا  یپاسخ   یاسالم  ی اساس مبانو بر  
 یپاسخ ل کرده و  یرا تحل  یومعم  عرصهده چالش    یکارگاه  یاان به گونهیاد شده، دانشجوین مقدمات  یین درس تالش خواهد شد تا پس از تبیدر ا

 ابند. یها بآن یو کارآمد را برا یاخالق

 سرفصل درس: 

 ی بخش عموم  اداره حوزه ( دریدگاه علم اخالق مدرن و اسالم یگاه اخالق )اعم از دیو جا فیبا تعر ییشناآ .1
ن  یک از ایهر    یهاداللت( و  یاسالم  دگاه علم اخالق مدرن وی)اعم از د  یل فعل اخالقیموجود در تحل  یکردهایرو و    ی با مبان  ییآشنا .2

 ی عموم عرصهدر  یاخالق یهال چالش یتحل یکردها برایرو 
 ی اسالم یدر جمهور یااخالق حرفه  یهابا نظام ییآشنا .3
  اد، آموزش، خانواده، زنان، مطبوعات و ...( یر سالمت، قاچاق، اعتینظ  ییها)در عرصه  ی بخش عموم  اداره  حوزهدر    یخالقده چالش ا  لیتحل .4

  ر کشورها؛یران و موارد مورد توجه در سایا یاسالم یجمهور یجار یهات یواقع برگرفته از

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

 صدرا.  :تهران .فلسفه اخالق .(1395)  یمرتض ،یطهرم .1
 الملل.  نیشرکت چاپ و نشر ب ر،یرکبیام :تهران .قفلسفه اخال . (1390) ی محمدتق ،یزدی مصباح .2
 تاب. مرکز ترجمه و نشر ک :تهران  .ی جانیقات از صادق الری، ترجمه و تعلفلسفه اخالق در قرن حاضر .(1368ج ) وارنوک، .3
و   کزادین  ریام  ،یداهکلرو یمژگان س  ترجمه  ،یو خصوص  یدولت  هایسازمان  رانیمد  یبرا  یااخالق حرفه   تیریمد  . (1391)  یدونالدس  منزل، .4

 مهکامه.  :تهران ی.احمد اکبریدعلیس
 بخانه فرهنگ.کتا . تهران:یحسابدار یاحرفهکسب و کار، اخالق  یاحرفهفلسفه اخالق: اخالق  .( 1394) یرمضانعل ،ییایرؤ .5

6. Lewis, Carol W and Gilman, Stuart C. (2012). The Ethics Challenge in Public Service: A 

Problem-Solving Guide. 3rd Edition, Jossey-Bass . 
7. Sharp, Brett S. and Aguirre, Grant and Kickham, Kenneth (2010). Managing in the Public 

Sector: A Casebook in Ethics and Leadership. 1st Edition, Routledge. 
8. Cohen, Andrew I (2014). Philosophy, Ethics, and Public Policy: An Introduction. Routledge. 
9. Welch, D. Don (2014). A Guide to Ethics and Public Policy: Finding Our Way.1st Edition, 

Routledge . 
10. Bluhm, William; Heineman, Robert A. (2007). Ethics and Public Policy: Method and Cases. 

400 pp. Prentice Hall . 
11. Bowman, James S. and West Jonathan P (2014). Public Service Ethics; Individual and 

Institutional Responsibilites. Revised Edition, CQ Press. 
12. Sheeran, Patrick J. (1993) Ethics in Public Administration: A Philosophical Approach, 

Praeger. 
13. Wolff, Jonathan (2011). Ethics and Public Policy: A Philosophical Inquiry. 1st Edition, 

Routledge . 
14. Svara, James H. (2014). The Ethics Primer for Public Administrators in Government and 

Nonprofit Organizations. 2nd Edition, Jones & Bartlett Learning. 

15. Martinez, J. Michael (2009). Public Administration Ethics for the 21st Century. 1st Edition, 

Praeger. 

 : یمنابع فرع 

1.  Frederickson, H George and Rohr, John A. (1993). Ethics and Public Administration 

(Bureaucracies, Public Administration, and Public Policy) 1st Edition, Routledge. 

2. Lawrence, Anne T and  Weber James (2013). Business and Society: Stakeholders, Ethics, 

Public Policy 14th Edition, McGraw-Hill Education. 
3. Jordan, Sara R. and Phillip W. Gray (2011). The Ethics of Public Administration: The 

Challenges of Global Governance, Baylor University Press. 
4. Lofthouse, Carl and Peterson, Morgan (2014). Ethics for Public Safety: Ethical and Moral 

Decision Making 2 edition, Kendall Hunt Publishing. 

5. Cooper, Terry L. (2012). The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the 

Administrative Role 6th Edition, Jossey-Bass. 
6. Frederickson, H George and Ghere, Richard K (2013). Ethics in Public Management 2nd 

Edition, Routledge. 
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 551کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب اسالمی و مدیریت پیوسته معارف  ارشدکارشناسی

 : یس به فارسنام در

 ن ی نو یت دولت یر یمد 

 : یسیام درس به انگلن

New Public Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی نبراج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ازدید ب سایر:  یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ن؛ ینو یت دولتیریخچه، مفهوم و اصول مدیتار .1

 ن؛ ینو یت دولتیریانتقادات وارد شده به مد  .2
 ران؛یع عامه در ا ن منافیو تأم  یبخش عموم  ادارهن بر ینو یدولتت یریرات مدیتأث .3

 شرح درس: 

 هاینسازمااد بر  یار زیبس   یر گذاریه عالوه بر تأثک است    یت دولتیرید مدیتر امواج نسبتاً جد ق ی ر دقیها و به تعبک از سب  یکین  ینو  یت دولتیریمد 
  هایسازماناز    یاه کشب  یریل گکجه شیر نتبه سمت بازار و د  یراسکت از بورو کشدند، با حریاداره م  یت دولتین مدریشی پ  یهاکه با سبک  یایدولت
ن درس یا  ن رو دریبوده است، از هم  یجهان   عرصهدر    یمرانکات حیظهور ادب  ینه سازهایاز زم  یکین منافع عامه،  یتأم  یبرا  یر دولتیو غ  یدولت

ات  ی، مدعی بخش عموم  اداره  کن سبیتر به اقیدق  ی« با نگاهیامور عموم   اداره  یهاهیشده در درس »نظرتالش خواهد شد تا عالوه بر مطالب مطرح  
از    کن سبین، ایاشود. عالوه بر    یافکتر موشق یدق  یاز به گونهیاز اداره ن  کن سبیو آفات ا  نقدها شده و    یتر بررس ق یدق  یاطرفداران آن به گونه

ن درس  یه در ا کگذاشته است    یرانیا  هایازمانسز بر  ین  یارات گسترده یران، تأثیدر ا   یساز  یبا همراه شدن با موج خصوص  یبخش عموم  اداره
 ارائه خواهد شد. کن سب یا یاده سازیچند نمونه از پ یرات در قالب بررسین تأثین ایتریاصل

 سرفصل درس: 

 ن ینو یت دولتیریظهور مد یهانه یبا زم ییشناآ .1
o شدن؛  یجهان 
o ر نقش دولت؛ ییتغ 
o ؛ یمل یریپذ در رقابت ینقش بخش دولت 
o تصاد؛ اق یتئور  رییتغ 
o زم بازار؛ یو مکان ینقش بخش خصوص 
o ؛ییزدا یمل و  یساز  یخصوص یهاضرورت 

 ن ینو یت دولتیریمد یهاارزش .2
o ؛ ییجو  صرفه 
o ؛ یاثربخش 
o ؛ یدولت  بخش  در  ی وربهره  سنجش   ،ی دولت  بخش   در  یور بهره موانع   ، یدولت  بخش  در  یوربهره  تیاهم  شامل) یور  و بهره  ییاراک  

 ( یدولت یهاسازمان در جامع   تیفیک تیریمد
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 ن ینو یت دولتیریران در مدیف مدیوظا .3
o یالسن و اد  ی)الگو  یک در بخش دولتی ت استراتژی ر یمد  یو الگوها  فرایندسازمان )شامل    یهای انجام امور مربوط به استراتژ ،

  ی ، استراتژیوصدر بخش خص  یبا استراتژ  یدر بخش عموم  یزات و تشابهات استراتژیسون(، تمایبرا  یازبورن و گابلر، الگو  یالگو
 (؛ ینترل استراتژک، یاستراتژ یاجرا ار،کسب و ک ی، استراتژ یبنگاه اقتصاد 

o عملکرد   براساس  یبندبودجه   ،یمال  تیریمد  ،عملکرد  تیریمد  ،یانسان   منابع   تیریمد  و   یسازمانده  شامل)  یدرون  یهامؤلفه   تیریمد  
 (؛ یدولت هایسازمان در

o (ومردم هارسانه، ارتباط با یردولتیغ  هایسازمان، ارتباط با یخصوص شبخ  با ارتباط) یرونیب یهامؤلفه تیریمد 
 ن ینو یت دولتیریوارد شده به مد انتقادات .4

o نان کارکبه  یمنف نگرش 
o سودآوران یبر مشتر تأکید 
o یدولت ینیارآفر ک هیروح 
o ننده ک ن  یتأم –دار یخر ییجدا 

o و ...  ی اعتماد عموم زوال 
 شورهاکر یسا ن درینو یت دولتیریمد تجربه  یبررس .5
،  ی، جذب منابع انسانی، سازماندهیاستراتژ   ین و اجرایدر تدو   یران )شامل مطالعات موردیا  یدولت  هایسازمانت  یر یدر مد  یمورد  مطالعات .6

 یومران موفق و مؤثر در بخش عمیاز مد  یری؛ الگوگیدولت  هایسازماندر    یت مالیریو مد  یت جامع، بودجه بندیفیک   تیر یعملکرد، مد  تیریمد
 و ...( 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 تهران: فرا.  ی.نیاله امفضل ترجمه ،یدر متحول ساختن بخش دولت ینیکارآفر هیدولت: اثر روح ینیبازآفر . (1384و گبلر، تد ) دیویوزبرن، دا -1
 تهران: کتاب مهربان نشر.  .یانتقاد ،ی: پژوهشنینو یدولت تیریمد . (1392، محسن )ینثا زادهیعلفرد، حسن و  ییدانا -2
سهراب    ،یالوان  یدمهدیس  ترجمه  ،هاهیو نظر  میاه، مفهاشه یاند  ری( س کی)استراتژ  یراهبرد  ی: نگرشنینو  یدولت  تیریمد  .(1397آون )  وز،یه -3

 . دیتهران: مروار .و غالمرضا معمارزاده ینیشور یلی خل
4- Lynn Jr, Laurence E (2006). Public Management: Old and New. 1st Edition, Routledge. 
5- McLaughlin, Kathleen (Editor); Ferlie, Ewan (Editor) & Stephen, Osborne P (Editor) (2002). 

New Public Management: Current Trends and Future Prospects. Routledge . 

 : یمنابع فرع 

 .تهران: کتاب مهربان نشر .رانیدر ا یدولت  هایسازمان تیریو مد  نینو یدولت تیریمد .( 1397رضا ) ،یگینجف ب  .1

2. Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert (2011). Public Management Reform: A Comparative 

Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. 3rd Edition, 

Oxford University Press. 
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 552کد درس: 

 السالمه یعلق امام صاد دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی و ادار  یحقوق اساس  شنایی باآ

 : یسیام درس به انگلن

Essentials of Constitutional & Administrative 

Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی ظرن

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ایر: س یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 دولت آشنا شده باشد.  یو مفهوم حقوق  یقانون اساسبا مفهوم حقوق و  .1
 آن آشنا شود. یاسیتار سو ساخ رانیا یاسالم یجمهور ی قانون اساس با .2

 کشور آشنا شود.  یحقوق تیریو نحوه مد یاساس ینهادها اراتیاخت با .3
 الزم را درباره حقوق ملت در نسبت با دولت کسب کرده باشد.  ییآشنا .4
 آشنا شده باشد رمتمرکزیمتمرکز و غ یهادستگاهانواع سازمانها و  با .5
 ا باشد.آشن ییاجرا  یهادستگاهدر  رو ین یرینظام بکارگ با .6
 م را کرده باشد.کسب دانش الز یادار  یهادستگاه و کارمندان  رانیمد ،ییاجرا یهادستگاه  تیبه مسئول نسبت .7

 شرح درس: 

ن  ین راستا در ای؛ در همیو حقوق ادار ی آشنا باشد، حقوق اساس یحقوق حوزهد حداقل با دو یبا  یبخش عموم  ادارهو   تیریدر امر مد ریمد کی 
ساختار دولت آشنا    میاصول و تنظ  ،یکشور، الزامات حاکم بر آن و مبان   یکل  نیبا نظام قوان  یدر بخش مربوط به حقوق اساسان  یدرس دانشجو
است   ی در هر کشور قانون اساس ی منبع حقوق اساس ن یترمهمشوند. یز با حقوق افراد ملت در قبال ساختار قدرت آشنا مین گرید یشده و از سو

قانون   تیحاکمنگهبان است که از اصل    یشورا  رانیدر ا  یدادرس اساس. نهاد  شودیم  جادیا  یتوسط نهاد دادرس اساس  زین  یاساس  یهاهیرو و  
به آن    یسازمان و انجام امور ادار  کیدر اداره    دیبا  ریمد  کیاست که    ییهادانش  نیاز مهمتر  یکیز  ین  ی. حقوق ادارکندیم  انتیص  یاساس

ا ب  گرید  ینشود و از سو  تینقض صالح  ای  تیروج از صالحو مقررات اقدام کرده و مرتکب خ  نیمطابق قوانسو    کیاشراف داشته باشد تا از  
ن  یه در بخش دوم اک ی فراهم کند. موضوع یاداره خود را بر اساس امکانات و الزامات قانون  یورامکان رشد و بهره ینونقا یتهایاستفاده از ظرف

 د شد.ان آموزش داده خواهیسرفصل به دانشجو

 سرفصل درس: 

 ( و منابع آن یو شکل  ی)ماد یاساسات مفهوم حقوق یلک  .1
o  یمکتب منابع ، 
o یاساس قانون ، 
o  ییو قضا یاساس یهاهیرو ، 
o یعاد نیقوان، 
o ات،ینظر 
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 (،یفرایندو  ی)ماد  یقانون اساس مفهوم .2
 رانیدر ا ی قانون اساس تحوالت .3

o ( هاهیاصالحو   1286و   1285) مشروطه 
o ران یا یجمهور ی(( و ساختار قانون اساس1368و   1358) یاسالم انقالب 

 از آن  تانیو نحوه ص  یقانون اساس تیو اصل حاکم ییدستورگرا  .4
 آن یدولت و اجزا مفهوم .5

o ت،یجمع 
o ن یسرزم 
o و حکومت( تیحاکم)  یعال قدرت 

 ( هیفق تی)وال یرهبر اراتیکشور و اخت استیر .6
 آنها  فیو وظا رانیقوا در ا کیتفک نظام .7

o (،هییو قضا هیمقننه، مجر) یافق یقوا  کیتفک 
o (، یکشور ماتی)تقس یعمود یقوا  کیتفک 

 خارج از قوا  یحکومت ینهادها .8
o یخبرگان رهبر مجلس ، 
o یعال یشوراها ، 
o  مصلحت نظام،  ص یتشخ  مجمع 
o ی اسالم یشوراها 
o  و  ... 

 ( ییو قضا  یاسیآن )س نیو تضم تیحما یملت و سازوکارها حقوق .9
 ی مفهوم حقوق ادار اتیکل .10

o  یحقوق ادار منابع 
o ی حقوق ادار نیاد یبن اصول 
o و جهان  رانیدر ا یحقوق ادار خچهیتار 
o یادارو مقررات حقوق  نیقوان نیترمهم 

 کشور یبا سازمان ادار ییآشنا .11
o کشور یسازمان ادار ی با مقامات عال ییآشنا 
o حاکم بر آنها  یو نظام حقوق ییاجرا یهادستگاه  انواع 

o خانه  وزارت 
o یدولت موسسه 
o یدولت شرکت 
o ی دولت ریغ یومعم موسسه 

o رانیدر ا رمتمرکزیمتمرکز و غ یادار هایسازمانبا  ییآشنا 
o کل کشور یس با سازمان بازر ییآشنا 

 یی در دستگاه اجرا رو ین یریبکارگ نحوه .12
o یرسم استخدام 
o یمانیپ استخدام 
o ( یحجم ،ی)ساعت یقرارداد استخدام 
o قانون کار یبر مبنا استخدام 

 صالحیو مراجع ذ یو مجازات ادار ییاجرا  یهادستگاهان کارمند یو مدن  یانتظام یهات یمسئول .13
 (ییقضا ،ییشبه قضا ،یتیمومیق ،یبر اداره )سلسله مراتب نظارت .14
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یاصلمنابع 

 . جدمتهران:  .کلیات حقوق اساسی ایران(. 1393) عباسعلی ، عمیدزنجانی  .1

 .دادگستر :تهران .مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1395) حسین ،مهرپور .2
 المی. تهران: مرکز اسناد انقالب اس .حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1390) یمهدغمامی، سید محمد  .3

 یزان. : متهران .یاسیس یو نهادها ی حقوق اساس(. 1395ی، سیدابوالفضل )قاض .4

. هایآزادحقوق و  ی،ن اساسشرح قانو یاسی،س ینظام، نهادها  یشامل: مبان یرانا یاسالم یجمهور یحقوق اساس(. 1396ی، فرید )محسن .5
 . السالم()علیه: دانشگاه امام صادق تهران

 یزان. : م. تهرانیکشور، استخدام کشور  یادار هایسازمان: یحقوق ادار(. 1392ی )محمد امامو  کورش ی،سنگر استوار .6

 .ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ین: سازمان مطالعه و تدو . تهران یحقوق ادار(. 1387ی، منوچهر )موتمن ییطباطبا .7

 ی مدن  یتمسئول  یخدمات کشور  یریتقانون مد  با توجه به  یکشور، استخدام کشور  یادار  هایسازمان:  یحقوق ادار(.  1395ی، محمد )امام .8
 یزان. : متهران  .دولت

 ی.: خرسندتهران  .(یو نظر ی)کاربرد یدر حقوق ادار ییگفتارها(. 1396) ی، ولیرستم .9

 ( یو آموزش یکاربرد یکرد( )با رو یو اسناد باالدست هااستیس یالت،)حکومت، ساختار، تشک رانیا یاسالم یبا نظام جمهور ییآشنا .10

 یالد: متهران  . (یو اسناد باالدست  هااست یس  یالت،)حکومت، ساختار، تشک  یرانا  ی اسالم  یبا نظام جمهور  ییآشنا  . (1392)  محمد یان،جوربن .11
 .سعادت

12. Kanovitz, Jacqueline (2015). Constitutional Law. Routledge. 

13. Banker Hames, Joanne; Ekern, Yvonne (2012). Constitutional Law: Principles And 

Practice. Cengage Learning. 

14. Endicott, Timothy (2018). Administrative Law. Oxford University Press. 

15. Beermann, Jack M. (2010). Administrative Law. Aspen Publishers Online. 

16. Schwartz, Bernard (2006). French Administrative Law And The Common-Law World. The 

Lawbook Exchange, Ltd. 

 : یمنابع فرع 

 . : مجدتهران .(یتخلفات ادار یق)مصاد یحقوق تخلفات ادار(. 1395) ، ساعدشهسوار  .1

 . السالم( )علیهتهران: دانشگاه امام صادق . تخدامیعدالت اس(. 1395غمامی، سید محمد مهدی و حسین عزیزی ) .2

: سازمان  . تهراندر چند کشور بزرگ   یقی تطب  یادار  یقانون و دادرس  یتاکم: حیقیتطب  یحقوق ادار(.  1395ی، منوچهر )موتمن  ییطباطبا .3
 . ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ینمطالعه و تدو 

 .: جنگلتهران  .(یو کارکنان آن )قواعد اختصاصدولت  یمدن یت: مسئولیحقوق ادار(. 1392، مشتاق )زرگوش .4

.  ییقضا  یهایدگیرساستناد به آن در    یامکان و چگونگ  یحقوق ادار  یقلمرو اصول کلمفهوم و  (.  1396یری )احمد مرکز مالمو    آرینپتفت،   .5
 ییه.: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاتهران

 . دانشگاه تهران :رانته .اصول و مبانی حقوق اساسی(. 1396) خیراهلل ،پروین .6

 یزان. : م. تهرانیحقوق اساس یهاستهیبا(.  1392)  ی، ابوالفضلقاض .7

 .نتشاراتمرکز مطبوعات و ا  ییه،ضاقوه ق. تهران: ملت ی حقوق اساس یهعل جرائم (. 1393یدناصر )س ی،سلطان .8

 .: مخاطب. تهرانیدر نظام قضائ  یحقوق شهروند(. 1396ید، محمدجواد )جاو  .9

 . : دادگستر. تهرانیقیتطب یحقوق اساس(. 1394)  ی، بیژنعباس .10

  

https://www.adinehbook.com/gp/product/9642955121/ref=sr_1_1000_title_23
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642626113/ref=sr_1_1000_title_24
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640369810/ref=sr_1_1000_title_21
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 553کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »اداره امور عمومی« هستب پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : یفارسنام درس به 

 ی امور عموم  ادارهو  یسازنظام 

 : یسیام درس به انگلن

 Systematization and Public Administration 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ایر: س یملع

 داف درس:اه

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ی مفهوم نظام و نظام ساز  .1

 ی بخش عموم ادارهها در نظام  گاهیجا .2
 یثحدی –  یاز منظر قرآن ی امور عموم ادارهنظام  کی یدهمؤثر بر شکل عوامل .3

 تیریسازمان و مد اتیاز منظر نظر ی امور عموم ادارهنظام  کی یدهمؤثر بر شکل عوامل .4
 یشناخت از منظر جامعه ی امور عموم ادارهنظام  کی یدهمؤثر بر شکل عوامل .5
 ی از منظر حقوق ی امور عموم ادارهنظام  کی یدهمؤثر بر شکل عوامل .6
 ی بخش عموم  ادارهظام سالمت و ...( در ن  ،ینظام آموزش عال  رینظام )نظ کی یطراح اصول .7

 شرح درس: 

کشور   کی  یتی ارکان حاکم دهندهشکل    یاسیس  یها و نهادهاتوجه قرار داد؛ در سطح اول چهارچوب   در دو سطح مورد  توانیرا م  ینظام ساز 
و    شمندانیموارد است که توجه اند  نیا  انیم  یاو ارتباطات شبکه   هافرایند  ها،هیخردتر، رو   هایسازمانقرار دارند و در سطح دوم، نهادها و  

به اهداف و    یبخشتینیموجود در سطح دوم ع  یهااساس هدف از نظام  نی. بر اکندیجلب مرا به خود    ی مومبخش ع  اداره  حوزه  شگرانپژوه
  ی خواهد بود که در طراح  یزانیبه م  زیکار ن  نیها در ادولت   قیتوف  زانیم  عتاًیها را دارند و طبآن  یها قصد اجرااست که دولت  ییهااست یس

را از   ی بخش عموم ادارهجهت  نظام ی طراح ا ی ینظام ساز توانیشده م ان یب نکتهر به متناسب و کارآمد موفق عمل کرده باشند. نظ ییهانظام
از دروس دو    یادیداد زتنها پس از پشت سر گذاشتن تع  انیدانست که دانشجو  یبخش عموم   اداره  حوزه  پژوهشی  –  یسطوح دانش  نیتریعال

و    لیو تحل ی ها توان بررسکه در صورت تحقق اوالً به آن یشت. موضوعآن را خواهند دا یریتوان فراگ ی دولت تیریدو م ی اسالم فمعار حوزه
 تر ق یدق  ریو به تعب  ازهایننو جهت برآوردن    ییهانظام  یرا در طراح  شانیا  اًیموجود را داده و ثان  یهاجهت اصالح نظام   ییشنهادهایپ  ارائه  اناًیاح
 مند خواهد ساخت. توان دینو پد یهااست یس

 سرفصل درس: 

 ی م نظام و نظام سازمفهو  .1
o سازوکارها و ...(  ن،یقوان شه،یاند حوزهاصطالح نظام )در  نییتب 
o ی بخش عموم  ادارهسطوح نظام در  نییتب 
o  یسازاصطالح نظام نظام  نییتب 
o ی بخش عموم ادارهدر  ینظام ساز تیو اهم گاهیجا نییتب 
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 ثیاز منظر قرآن و حد یسازو اصول نظام یمبان .2
o بر اهداف نظام یثیحد - یمعارف قرآن یاررگذیتأث یچگونگ نییتب 
o  نظام  ادارهو  یدر طراح ثیاصول حاکم برآمده از قرآن و حد نییتب 
o نظام ادارهو  یدر سنجش صحت طراح یثحدی – یقرآن یهااستنباط شاخص  یچگونگ نییتب 

o  و  ... 
 از منظر فقه و اصول فقه  یسازو اصول نظام یمبان .3

o ینظام )قواعد  ادارهو    یطراح  حوزهدر    یاسالم  جامعهحاکم بر    ید حاکم بر مناسبات اجتماعقواع  یرگذاریتأث  وهیشبا    ییآشنا  
 و ...(  لیسب ینف  قاعدهال ضرر و ال حرج،   قاعدهعدالت،  قاعده رینظ

o نظام ادارهو   یها در طراحامکان نی از ا یریگبهره یهاوه یدانش اصول فقه و شموجود در  یهابا امکان ییآشنا 
 تیریسازمان و مد اتیاز منظر نظر یسازصول نظامو ا یمبان .4

o تمرکز قدرت در نظام زانیعوامل مؤثر بر م نییتب 
o یدگیچ یدر پ شیکاهش و افزا یهاوهیدر نظام و ش یدگیچ یشدن پ جادیعوامل ا نییتب 
o ت یرسم شیکاهش و افزا یهاوهینظام و ش تیل مؤثر بر رسمعوام نییتب 
o تر یفرع یساختار یهامؤلفه یو برخ تیرسم ،یدگیچ یتمرکز قدرت، پ یهامؤلفه  انیب مشدن نسبت مطلو  نییتع وهیش نییتب 

 نظام  ادارهو  یدر طراح
 یشناسجامعه اتیاز منظر نظر یسازو اصول نظام یمبان .5

o پارسونز(  گیکر  اتینظر ژهی)به و  یشناسدر جامعه  یکارکرد - یساختار اتیبا نظر ییآشنا 
o نظام.  ادارهو  یدر طراح یاهیش قواعد پاو نق گاهیبا معنا، جا ییآشنا 
o نظام.  ادارهو   یدر طراح یمیو نقش قواعد تنظ گاهیبا معنا، جا ییآشنا 

 یسازحاکم بر نظام یحقوق اصول .6
o ران یدر ا یعموم ادارهناظر به  یهانظام ادارهو  یاحمؤثر در طر  یکز حقوقبا نهادها و مرا ییآشنا 
o ران یدر ا یعموم ادارهناظر به  یهانظام ادارهو  یمؤثر در طراح یباالدست یاسناد حقوق نیتریبا اصل ییآشنا 
o نظام. ادارهو  یناظر به طراح یحقوق یبا قواعد کل ییآشنا 
o یو اسناد باالدست نیوانبر اساس ق ییاجرا یهانامهن یآئ یطراح وهیشبا  ییآشنا 
o  و  ... 

 یامور عموم اداره حوزهچند نظام  لیو تحل یبررس .7
o نظام آموزش    ریکشور نظ  یعموم  اداره  عرصهموجود در    یهاو ... چند نمونه از نظام   جینتا  ،یطراح  یو انتقاد  یلیلتح   یبررس

 نظام سالمت و ...  ، یعال

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . ی اسالم نِیقم: تمدّن نو ی. عبداله  ییح یو نگارش:  قیتحق ،یفقه حکومت یکردهایرو  بر یدرآمد . (1396) یدمحمدمهدیس ،یرباقریم  .1
 .یقم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم .یومتکاصول فقه ح . (1387رضا ) ،یاسالم .2
 .یاسالم شهیقم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند .فقه و مصلحت .(1395ابوالقاسم ) دوست،یعل .3
 قم: بوستان کتاب. .المسائل المستحدثه ی ف یمنهج الفقه االسالم .( 1388محمد ) ،یموسو .4

 تهران: گنج دانش.  .در علم حقوق یشناس ستمیس . (1386محمدجعفر ) ،یلنگرود یجعفر .5
6. Parsons, Talcott (2018). The Social System (Classic Reprint). Forgotten Books. 
7. Parsons, Talcott (2017). The Structure of Social Action: A Study in Social Theory With 

Special Reference to a Group of Recent European Writers (Classic Reprint). Forgotten 

Books . 
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 : یمنابع فرع 

 .تهران: صدرا .ام حقوق زن در اسالمنظ  .(1396)  یمرتض ،یطهرم .1

علوم و معارف   یمشهد: موسسه مطالعات راهبرد  .یتمدن اسالم  یالگوها  یبنا  ریز  نیبه د  یستمینگرش س  .(1386)  دیعبدالحم  ،یواسط .2

 .اسالم

 .یاسالم شهیقم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند . فقه و عقل .(1395ابوالقاسم ) دوست،یعل .3

 .یاسالم شهیقم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند .فقه و عرف .(1394بوالقاسم )ا دوست،یعل .4

 .اشراق حکمت .داینوپ یهاده یفقه پد .(1395ابوالقاسم ) دوست،یعل .5

(یکالم ی)مبان یو حکومت اسالم ینیامام خم .(1378) یحکومت اسالم شهیاند( و هیعلاهللرحمه ) ینیخم امام  کنگره سندگانیاز نو یجمع .6

 .س() ینیخمو نشر آثار امام  میتهران: مؤسسه تنظ .

 .القدر لهیقم: ل ،ییدآقایمسعود پورس دیگردآورنده کتاب: س .ییدر نگاه استاد صفا یو نظام ساز نید .( 1389) یعل  ،یحائر یصفائ .7

 .58-41؛ صص 30 ، شماره9 دوره ،یمطالعات انقالب اسالم .ینظام ساز یبرا یاسیفقه س یهاتیظرف .(1391کمال ) ،یاکبر .8

 تأکید در فقه با    یسازنظام  تیّامکان و حج   یبازپژوه  .(1395احسان )  ،یمحمدصادق و آهنگر  دیس  ،یاحسان؛ طباطبائ   ،یبابوکان  یاکبر  یعل .9

 .106-87، صص 107 یاپیپ شمارهفقه و اصول،  .صدر دیبر نگره شه

 اهللتیبر آراء آ تأکیدبا    ی فقه  یسازنظام  هیقیتصد  یبر فراگردها و مباد  یرآمدد  . (1395بهنام )  ،یطاد یو طالب  ی دعلیس  ،یشابورین  ینی حس .10

 .157-133، صص 36، شماره 9راهبرد فرهنگ، دوره  .صدر باقردمحمدیس

بابا  منش،ییرضا .11 و  ،  20قبسات، دوره    . ینیکشف نظام از منابع د  یشناسو روش  یسازنظام  ی معناشناس  .( 1394)  نیحس  مجرد،ییبهروز 

 .186-159، صص 76ره شما

  ی فقه یمنطقه الفراغ در نظام ساز گاهیجا یبازکاو  .( 1396ان )احس ،یمحمدصادق و آهنگر دیس ، یاحسان؛ طباطبائ  ،یبابوکان  یاکبر یعل .12

 .192-169، صص 1، شماره 50دوره  ،یحقوق اسالم یفقه و مبان . صدر دیبر آراء شه تأکیدبا 

 .67 شماره شه،یاند هان یک .یظام سازفقه، زمان و ن (.1375) دعباسیس ،ینبو .13

و فقه    تیریاز منظر علم مد  یدر حوزه اجتماع  یاسالم  یسازنظام  . (1395صفورا )  ان،یوسفیو    یاکبرنژاد، مهد  ر؛یاردش  ،یریمحمد؛ ش  تابان،  .14

 .24-1، صفحه 14، شماره 7دوره  ن،یعلم و د یهاپژوهش .یاسالم

 .60-43، صص 36 شمارهراهبرد فرهنگ،  .ام سازدر اجتهاد نظ تیحج  .(1395) ینعلی حس ،یسعد .15
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 بسته »عدالت و پیشرفت« ( 24

 صرفاً دلیل،  همینبه.  دنیاب  دست  بدان   دنكنمی  تالش  و  دانسته  عادالنه   را   آن  كهكشیده   تصویر  به   دخوجامعه    برای   را   مطلوبی  وضعیت  ای،جامعه  هررهبران  
  داند می  چیزی  را  عدالت  پرداز و حكمرانی،نظریه   هر.  كنند  هدایت  خاصی  متسبه  را  جامعه  مختلف،  ابعاد  در  ندنكمی   تالش  و   نپرداختهامور    روزمره  دنگذران  به
  برویم،   باید  چگونه  رویم،   می  كجا  به  اینكه  .است  شده  منجر  توسعه  مختلف  مكاتب  ظهور  به  كه  كندمی  تعریف  متفاوت  را  آن  به  دستیابی  در  پیشرفت  الگوی  و 

 ، عرصه  این  در  المللی بین  تجارب   بررسی   و  چیست  اجتماعی  زندگی   مختلف  هایعرصه  پیشبرد  در  هماهنگی  شیوه  است،   كدام  حركت  این  بر  حاكم  الگوی
 . كرد دنبال بسته »عدالت و پیشرفت« درتوان مواردی است كه می

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 آشنایی با مبانی توسعه 556

 - 32 2 اجتماعی آشنایی با مبانی عدالت  557

 - 32 2 های توسعه اقتصادی ها و مدلنظریه 558

 - 32 2 شناسی توسعه جامعه 559

 - 32 2 توسعه  یاسیاقتصاد س 560

 - 32 2 یعدالت اجتماع یهاهینظر 561

 - 32 2 توسعه  استراتژی و پژوهیآینده  562

 - 32 2 مطالعات گذار  563

 - 32 2 ی اقتصاد یزیربرنامه 564

 - 32 2 تجارب توسعه یقیمطالعه تطب 565

 - 32 2 ی عدالت اجتماع هاییهنظر یفلسف یمبان 566

 - 32 2 ی عدالت اجتماع یاسالم هیبر نظر یدرآمد 567

 - 32 2 ی عدالت اجتماع  یابیسنجش و ارزش ش،یپا 568

 - 32 2 شرفت یپ یرانیا -یاسالم یالگو 569

 - 32 2 پیشرفت  و عدالت در نوین مسائل سمینار 570

 - 32 1 مطالعه در عدالت و پیشرفت 571

 - 32 1 پژوهش در عدالت و پیشرفت 572

  544 32 جمع 
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 556کد درس: 

 دانشگاه امام صادق علیه السالم

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 مبانی توسعه آشنایی با  

 : یسیبه انگل درسنام 

Introduction to Foundations of Development 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 های متعارف مربوط به توسعه. آشنایی با اهداف، مفهوم و شاخص .1

 یافته و در حال توسعه های میان كشورهای توسعه درک تفاوت .2

 اجتماعی و سیاسی در كشورهای توسعه یافته. ها یا متغییرهای اقتصادی، اطالع از روند تاریخی پدیده .3

 های اجتماعی، محیطی و اقتصادی كشورهای در حال توسعه.توانایی دانشجو در تصریح و تعریف چالش .4

 آشنایی با مفهوم توسعه پایدار .5

 شرح درس: 

های مختلف توسعه ی بر مفهوم توسعه، مؤلفهاین درس با هدف آشنا نمودن دانشجو با ادبیات اقتصاد توسعه تنظیم شده است. پس از تمركز ابتدای
هایی ناظر به رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، فقر، جمعیت، خانواده، آموزش، بهداشت و توسعه پایدار مورد  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ مؤلفه 

ها صورت خواهد كیفیت تعارضات میان این سیاست های انتخابی توسعه اقتصادی و بر سیاست مروریگیرد. از این به طور جانبی بررسی قرار می
الملل نیز پرداخته شده  سازی و توسعه در عرصه بینروی كشورهای در حال توسعه، به مقوله جهانیگرفت. همچنین برای آشنایی با مسائلِ پیش
 اهد گرفت.های منتخب از تجربیات جهانی نیز مورد اشاره قرار خواست. در هر یک از موضوعات، برخی نمونه

 سرفصل درس: 

 چیستی توسعه و مروری بر تاریخ توسعه .1

 ی نمودها و ابعاد توسعه اقتصاد م،یمفاه .2

o  ی به توسعه اقتصاد یقیتطب  یكردیرو 

 جایگاه رفاه و بهروزی به عنوان هدف غایی توسعه اقتصاد .3

 ارتباط رشد اقتصاد با توسعه اقتصاد  .4

 توسعه اقتصادی علل فقر و نابرابری درآمدی و نظریات  .5

 توسعه  نیادیبن میبر مفاه یمرور .6

 جمعیت و تغذیه .7

 آموزش .8

 بهداشت و سالمت  .9

 گذاریسرمایه  .10

 تكنولوژی  .11

 ثبات سیاسی  .12
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 نهادهای رسمی و غیررسمی اقتصادی .13

o  ،یو نهادها در توسعه اقتصاد هافرهنگ نقش ارزشها 

 جهانی شدن  .14

 های توسعه اهداف و شاخص .15

o  انسانی رویكرد قابلیت و شاخص توسعه 

o  توسعه پایدار 

o  توسعه هزاره 

o رشد فقرزدا و رشد فراگیر 

 :یكردهایبا رو  یاجمال ییاقتصاد توسعه؛ آشنا  یدر روش شناس یمباحث .16

o ردال یم 

o سیلوئ 

o شمن یهر 

o ان یساختارگرا 

o تر ی شومپ 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ص استادیبه تشخ  ✓ استادص یبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
 : یمنابع اصل

دارآرانی، تهران:  محمدرضا سركارآرانی و عباس معدن ترجمه پایدار.  توسعهدرآمدی بر فراسوی رشد اقتصادی: پیش (. 1390سوبوتینا، تاتیانا ) .1
 . نشر نی

 .تهران: سمت .یشناسو روش یی نهادگرا ، ینظر یمبان م،ی: مفاهیتوسعه اقتصاد . (1393محمود ) ،یمتوسل .2

 مجمع تشخیص مصلحت نظام.  رخانهیدبتهران:  ها و نماگرها.توسعه: شاخص(. 1388صفیار، امینی ) .3

 : یمنابع فرع 

 . تهران: نشر نی. اقتصاد ایرانِ امروز: توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن .( 1396عظیمی، حسین و خسرو نورمحمدی ) .1

پژوهش   یپور، تهران: موسسه عالی ترجمه محمدرضا فرهاد   .ینابرابر  یهافرار بزرگ: سالمت، ثروت و خاستگاه   .(1396انگس )  تون،ید .2
 .یاجتماع نیتأم

های اقتصادی، سال شناختی به مفهوم توسعه. فصلنامه پژوهشگفتمانی بدیل برای توسعه: رویكرد انسان  .( 1393پور )علوی، لیال و رضا رنج .3
 . 192-162چهاردهم، شماره اول، 

 .96-65های فقرزدایی. مجله اقتصادی، شماره سوم، (، بررسی و نقد نظریه1391زریباف، سیدمهدی ) .4

 . 114-87 اقتصاد توسعه. راهبرد یاس، سال دوم، شماره پنجم،ها در نظریات (، فراز و نشیب1385حقیقی، ایمان ) .5

6. Ray D., Bell C. (2008). Development Economics. In: Palgrave Macmillan (eds) The New 

Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London. 

7. Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The economic lives of the poor. Journal of economic 

perspectives, 21(1), 141-168. 
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 557کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 آشنایی با مبانی عدالت اجتماعی 

 : یسینام درس به انگل

Introducing Social Justice Fundumentals 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 به اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعی در مطالعات علوم انسانی واقف شود. .1

 با تعاریف عدالت آشنا شود. .2

 های كاربردی ناظر به عدالت اجتماعی عالقمند شود. به پژوهش .3

 مطالعات عدالت آشنا شود.با گستره  .4

 شرح درس: 

شوند. از این رو الزم است ابتدا ضرورت و جایگاه و سپس تبعات پژوهی آشنا می، دانشجویان با مقدمات عدالت اجتماعی و عدالتدر این درس
انتها نیز تعاریف رایج ازعدالتی را درک كنند. در ادامه با انواع و اقسام عدالت آشنا میبی های ترین نظریهعدالت و نیز برخی از مهم  شوند. در 

ای است كه دانشجویان، تكثر ادبیات این حوزه را درک كنند. از این  معاصر عدالت در جهان را در سطح آشنایی كلی فرا گیرند. سیر بحث به گونه
های رحله بعد، به صورت تفصیلی با نظریهشوند. فرد پس از شناخت گستره، الزم است تا در مهای عدالت نمیرو به صورت عمیق وارد نظریه

 شان آشنا شود.های متفاوتبندی ها و دستهعدالت، نقد آن

 سرفصل درس: 

 جایگاه عدالت در اندیشه دینی و انقالب اسالمی ایران  .1

 عدالتی آثار و پیامدهای بی .2

 اجتماعی( -انسانی، فردی-اقسام عدالت )الهی .3

  عی توز  یی نها  تیوضع  ، یاجتماع  ی ساختار نهادها و نظام كل  ، یكاركرد نهاد اجتماع  گران، یفرد با د  ی اجتماع: رفتار  یموضوع عدالت اجتماع .4
 اهی مندبهره

 آشنایی با تعاریف عدالت: برابری، نیاز، شایستگی، بایستگی، اعطاء حق، بی طرفی، انصاف، كارایی، ....  .5

 ت در جهان: رالز، نوزیک، هایک، والزر، آمارتیاسن، سندل.پردازان مشهور عدالهای نظریهآشنایی با برخی از نظریه .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
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 : یمنابع اصل

 )بخش اول و دوم(.  تهران.  ،یمستضعفان انقالب اسالم ادیبن .ی عدالت اجتماع ینظر  یمبان(، 1375) نیحس ،یتوسل .1

 اول(.  )غیر از فصل ره، قم. ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش .ی عدالت اجتماع یهاهیبر نظر  ینقد(، 1388احمد ) ،ی واعظ .2

 : یمنابع فرع 

1. Schmidtz, David (2006): Elements of Justice. Cambridge, New York: Cambridge University 

Press. 

 ترجمه حسن افشار، نشر مركز، تهران.  عدالت؛ كار درست كدام است؟ .(1393سندل، مایكل ) .2

 . ترجمه احمد عزیزی، نشر نی، تهرانایده عدالت.  .(1394سن، آمارتیا ) .3
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 558کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های توسعه اقتصادیها و مدلنظریه

 : یسینام درس به انگل

Economic Development: Theories and Models 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 های توسعه اقتصادی های نظری مدلآشنایی با بنیان .1

 تحلیلی ناظر به مسائل اقتصادی كشورهای در حال توسعههای اطالع از چارچوب .2

 توانایی مقایسه نظریات و رویكردهای مختلف به رشد و توسعه اقتصادی  .3

 درک علل بروز فقر و نابرابری درآمدی در كشورهای در حال توسعه از منظر نظریات مختلف. .4

 شرح درس: 

ها در كشورهای و جدید در توسعه اقتصادی، اطالعات ناظر به انواع نابرابریموضوعات مورد توجه در این دوره شامل رویكردهای كالسیک  
مشیی هر یک از رویكردها حاضر در ادبیات توسعه اقتصادی است. هدف اصلی درس توجه دادن دانشجو به تكثر رویكردها  های خط مختلف، داللت

 های مختلف است. مشیی الگوهای خطدر تحلیل مقوله توسعه اقتصادی و بالتّبَع داللت

 سرفصل درس: 

 مفاهیم، نمودها و ابعاد توسعه اقتصادی  .1

 میراث نظری و الگوهای كالسیک توسعه اقتصادی  .2

 الگوی ساختارگرایی .3

 الگوی نیازهای اساسی  .4

 الگوی نئوكالسیک  .5

 مروری بر نظریات رشد اقتصادی  .6

 نظریات رشد برونزا و رشد درونزا  .7

 برای تحلیل ماهیت رشد و توسعه اقتصادیاقتصاد نهادگرایی، رویكردی بدیل  .8

 نهادها، دموكراسی و توسعه اقتصادی .9

 اقتصاد سیاسی توسعه اقتصادی  .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

  ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
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 : یمنابع اصل

 غالمرضا آزاد ارمكی. تهران: نشر نی.  ترجمه های رقیب.های اقتصادی توسعه: تحلیلی از پارادایم نظریه(. 1395هانت، دایانا ) .1

2. Chang, Ha-Joon (2002): Kicking away the ladder? economic development in historical 

perspective. London: Anthem. 

 : یمنابع فرع 

، ترجمه زهرا كریمی موغاری، منتشره توسط عوامل شكست اصالحات اقتصادی در شرق از دیدگاه حقوق مالكیت  .(1391)وینیكی، یان   .1
 .12707های مجلس شورای اسالمی، شماره مسلسل گزارش: مركز پژوهش

 تهران: سمت.  ،شناسیتوسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویكرد نهادگرایی و روش . (1382محمود )متوسلی،  .2

، تهران:  علی حبیبیترجمه    ،و فقر   ییقدرت، شكوفا  یهاشهی: رخورندیچرا كشورها شكست م  . (1393)  نسونیراب  مزجیعجم اوغلو، دارون و   .3
 نورعلم. 
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 559کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 شناسی توسعه جامعه

 : یسینام درس به انگل

Sociology of Development 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 نیافتگی كشورها یافتگی و توسعهآشنایی با نظریات پیرامون توسعه .1

 جایگاه تغییرات اجتماعی در جوامع و نسبت آن با توسعهشناخت  .2

 فهم ساختارهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در مسیر توسعه  .3

 فهم اولیه از عناصر متمایز كننده كشورها )توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته( در مسیر توسعه  .4

 فرهنگی -های اجتماعیمواجهه با آثار مثبت و منفی توسعه بر نهادها و ساختار .5

 شرح درس: 

رود. از سوی دیگر این رویكرد، ادبیات  ها به شمار میها و دولت»توسعه« و ابعاد مختلف آن یكی از اصطالحات كلیدی در ادبیات حركت ملت
شناسی توسعه تالش دارد آشنایی جامعه های مختلف حیات اجتماعی تئوریزه كرده است.  غالب مسیر پیشرفت كشورها از منظر غربی را در عرصه

های عینی اثرات و پیامدهای آنها را هم در سطح بین المللی تفصیلی دانشجویان با مفهوم توسعه و نظریات مختلف حول آن را رقم زده و نمونه
ساز تبیین اشتراكات و لفُ زمینه های مختشناسی كند. طبیعتاً فهم صحیح و جامع این مفهوم از دریچه جویی و آسیب و هم در سطح ملّی پی 

 ملّی »پیشرفت« خواهد بود.-افتراقات آن با ادبیات دینی

 سرفصل درس: 

 و اصطالحات توسعه میمفاه .1

 تهیسنت و مدرن نسبت .2

 ی اقتصاد-یاجتماع راتییتغ یهاشرانیو پ منابع  .3

 جوامع یخ یبه گذر تار کی شناسان كالسجامعه نگاه .4

 توسعه ریدر مس یاجتماع راتییتغ .5

 و...  رامونیپ-مركز ،یوابستگ ،یتوسعه: نوساز یشناختجامعه  یهاهینظر .6

 افته یتوسعه ن یتوسعه در كشورها موانع  .7

 یاجتماع یتوسعه بر نهادها ریتأث .8

 ی نظام جهان  هینظر مختصات .9

 یتوسعه جهان ریكشورها در مس یطبقات لیتحل .10

 یتوسعه ملّ یرهایشدن با مس یجهان نسبت .11

 در توسعه  یاجتماع هیمهاجرت و سرما ت،یجمع  گاهیجا .12

 ی اجتماع یهایو نابرابر توسعه .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

 انتشارات كیهان: تهران.  شناسی توسعه،جامعه .(1394ازكیا، مصطفی؛ غفاری، غالمرضا ) .1

 علم: تهران.  ها(،)اصول و نظریه شناسی توسعهجامعه .(1386آزاد ارمكی، تقی ) .2

 ، ترجمه مصطفی ازكیا، نشر توسعه: تهران. نیافتگی(های توسعه شناسی توسعه )نظریهجامعه . (1370راكس بارو، ایان ) .3

 ، سمت: تهران. شناسیری، رویكرد نهادگرایی و روشتوسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظ . (1382متوسلی، محمود ) .4

 حریر: تهران.  شناسی توسعه،جامعه. (1385شیخی، محمدتقی ) .5

 اطالعات، تهران.  شناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران،جامعه .(1365ازكیا، مصطفی ) .6

7.  Webster, Andrew (2002), Introduction to the Sociology of Development, Palgrave: New 

York. 

8. McMichael, Philip. (2012), Development and Social Change: A Global Perspective, 

Thousand Oaks: Sage Publications. 

 : یمنابع فرع 

 ترجمه غالمرضا آزاد، نشر نی: تهران. پیشگامان توسعه،  .(1382میر، جرالد، استیگلیتز، جوزف ) .1

2. Hooks, Gregory, Makaryan, Shushnik (2002) . The Sociology of Development Handbook, 

University of California Press: Oakland. 

3. Pieters, J. (2004). Post-Development Theory, Sage: New York. 
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 560کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اقتصاد سیاسی توسعه 

 : یسینام درس به انگل

Political Economy of Development 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 متفاوت از اقتصاد سیاسی یهایتلقآشنایی با تعاریف و  .1

 اقتصاد سیاسی آشنایی با مبانی و مبادی تفكر مبتنی بر  .2

 آشنایی با نقش اقتصاد سیاسی در فهم توسعه اقتصادی  .3

 و اركان نظری اقتصاد سیاسی هاانگارهآشنایی با مفاهیم،  .4

 توسعه یهایگذاراست یسآشنایی با روش تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی در  .5

 تجربی اقتصاد سیاسی در كشورهای مختلف  یهانمونهآشنایی با  .6

 شرح درس: 

در   ییهاده یانظری مطرح در مورد اقتصاد سیاسی توسعه است؛ یعنی    یهاده یابرخی از مهمترین  ان با  یدانشجو  ییدرس، آشنا  نیا  یاصلهدف  
توسعه یک   فراینداساساً چرا و چگونه بر    ، نفعان اقتصادی و سیاسیفشار و ذی  یهاگروهو    هاائتالفمورد این موضوع كه ساختارها، نهادها،  

افراد، دولت، حكومت   نیمناسبات ببه نوعی باید دید ؛ باشد و توسعه اقتصادعرصه بر   استیس دادبرون  ی،اسیاقتصاد ساگر  ؟گذارندیمكشور اثر 
اثرگذار خواهد بود. فهم اقتصاد سیاسی توسعه، و لحاظ آن در راه پیشرفت و توسعه   ع یو توز  دیتول  یهافراینددر  چگونه    یاقتصاد  یهاو بنگاه
 بهینه الزم برای اتخاذ تصمیمات ساختاری در اقتصاد توسعه را ترسیم نماید. یهایگذاریمشخطفضا و  تواندیمكشور، 

 سرفصل درس: 

 متفاوت از اقتصاد سیاسیمبانی و تعاریف  .1

o  تدبیر مُدُن(؛ نام قدیمی علم اقتصاداقتصاد سیاسی( 

o  اقتصاد سیاسی و ماركسیسم 

o  اقتصاد سیاسی و مكتب انتخاب عمومی 

o  اقتصاد سیاسی نهادگرا 
o  گراتوسعه اقتصاد سیاسی 

 جایگاه اقتصاد سیاسی در توسعه كاركردها و  .2

o بازار و رقابت(  متیق  لیتحل یاسیاقتصاد س( 
o یكنترل اجتماع یاسیاقتصاد س 
o ی و مال  ینظام پول یاسیاقتصاد س 
o ثروت ع یتوز یاسیاقتصاد س 
o قدرت  ع یتوز یاسیاقتصاد س 
o یگذاریمشخط  یاسیاقتصاد س 
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 ی اسیاقتصاد س یهافرایند  .3

o بازار كار یاسیاقتصاد س 

o دستمزد  یاسیاقتصاد س 

o ت ی ریمد یاسیاقتصاد س 

o ارتباطات  یاسیاقتصاد س 

o یگرمداخلهو  یگرینظام یاسیاقتصاد س 

o فساد  یاسیاقتصاد س 

 ی اسیاقتصاد س تیریمد .4

o خوب یو حكمران ییپاسخگو یاسیاقتصاد س 

o پسامدرن یدر فضا یاسیاقتصاد س 

 گذار به سمت توسعه مبتنی بر اقتصاد سیاسی .5

o در ساختارهای سیاسی تغییرات نهادی 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیتشخ به  ✓ ✓ ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

 تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. .فرایندكاركرد و  ،ی : مبانیاسیاقتصاد س .( 1394عباس ) ،نژادیمصل .1

 . یتهران: نشرن  .رانیبا نگاه به ا ی عموم  یگذار یمشو خط یاسیاقتصاد س .(1395) رضایتبار، عل یعلو .2

و   تیریآموزش و پژوهش مد یموسسه عال با ترجمه جعفر خیرخواهان. تهران: انتشارات .اقتصاد كالناقتصاد سیاسی  .(1394درازن، آلن ) .3
 ی.زیربرنامه

ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم. تهران:    .اقتصادی دیكتاتوری و دموكراسی  یهاشهیر  .(1390عجم اوغلو، دارون و جیمز رابینسن ) .4
 انتشارات كویر. 

5. Bayliss, Kate; Fine, Ben; van Waeyenberge, Elisa (2011). The Political Economy of 

Development: The World Bank, Neoliberalism and Development Research. London: Pluto. 

6. Easterly, William (2002). The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and 

Misadventures in the Tropics. MIT Press. 

7. Acemoglu, Daron (2011). Political Economy of Development Lecture Notes. 

 : یمنابع فرع 

 . اقتصاد یایانتشارات دن ی. تهران: عیرب نیحس ترجمه ی.بر انتخاب عموم یامقدمه یدموكراس (،1393) کیمزپاتر یج، نگیگان .1

تهران: انتشارات دنیای ،  قدرت، ثروت و فقر  یهاشهیخورند؟: ری شكست م  كشورهاچرا  (.  1394)  نسونی. رابیا  مزیدارون عجم اوغلو، ج .2
 اقتصاد 

3. Klitgaard, Robert (2000) Tropical Gangsters: One Man's Experience with Development 

and Decadence in Deepest Africa. Basic 

4. Klitgaard, Robert (1991), Controlling Corruption. University of California Press. 
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 561کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 های عدالت اجتماعینظریه

 : یسینام درس به انگل

Social Justice Theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : نداردازینهم آ
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 های عدالت، به صورت عمیق آشنا شود.با نظریه .1

 بیابد. ها را توان نقد نظریه .2

 های مختلف را از قبل الگوریتم حل مسئله، تحلیل نماید. مسئله  .3

 شرح درس: 

تر مطالعه نموده و  پردازان مختلف را عمیقپس از آنكه دانشجویان با مبانی نظری عدالت اجتماعی آشنا شدند، اكنون الزم است تا نظریه نظریه
شوند تا به سمت  كنند و از این مسیر، آماده میها را واكاوی مینی فلسفه اخالق نظریه با نواقص هر یک آشنا شوند. در این درس، دانشجویان مبا

توانند این نگاه تركیبی را در مسائل مختلف اجتماعی به كار گرفته و وارد  یک تفكر تركیبی از عدالت اجتماعی سوق یابند. در عین حال، می
 های كاربردی نیز بشوند.پژوهش

 سرفصل درس: 

 های عدالت اجتماعی: افالطون، ارسطو، فارابی، هیوم، كانت، رالز، نوزیک، هایک، والزر، سندل، تیلور، مكین تایر، سن. نظریه .1

 های عدالتشناسی اخالقی نظریه گرایی؛ معرفتگرایی و فضیلتگرایی، وظیفههای عدالت: مكاتب سه گانه نتیجهمبانی اخالقی نظریه .2

 ای عدالت: توسلی، واعظی، جیمز كونو، گرینبرگ، .... ههای نظریه شناسیگونه .3

 پژوهیالگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت  .4

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 

شود، تحلیل نظری یک نظریه عدالت یا ناظر به كاربست الگوریتم تحلیل تشویقی تعریف میحات: كار تحقیقی این كالس كه به صورت یتوض
 موقعیت مسئله در یک مسئله اجتماعی خاص است. 
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 : یمنابع اصل

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم.  های عدالت اجتماعی،نقدی بر نظریه .( 1388واعظی، احمد ) .1

 ترجمه حسن افشار، نشر مركز، تهران.  عدالت؛ كار درست كدام است؟، .(1393سندل، مایكل ) .2

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، تهران. مبانی نظری عدالت اجتماعی،  .(1375توسلی، حسین ) .3

 : یمنابع فرع 

1. Boucher, David; Kelly, P. J. (1998): Social Justice. From Hume to Walzer. London,, New 

York: Routledge. 

2. Solomon, Robert C.; Murphy, Mark C. (2000): What is Justice? Classic and Contemporary 

Readings. 2nd ed. New York: Oxford University Press 

3. Konow, James (2003), “Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice 

Theories”. Journal of Economic Literature, XLI. 

 ترجمه احمد عزیزی، نشر نی، تهران.  ایده عدالت،  .(1394سن، آمارتیا ) .4

 ، تهران. السالم()علیهنشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق  ،ی در عدالت اجتماع ییگفتارها. (1395)ی و همكاران  غامپی عادل .5
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 562کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 توسعه  یو استراتژ  پژوهییندهآ

 : یسینام درس به انگل

Future Studies and Development Strategy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود با موارد زیر آشنا شده باشد:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 مطالعات آینده پژوهی  حوزه .1

 یتكنولوژ یآت یروندها ینیبش یدر پ انهپژوهنده یآ نگاه .2

 اقتصاد یآت یروندها ینیبش یدر پ انهپژوهنده یآ نگاه .3

 كسب و كار  یآت یروندها ینیبش یدر پ انهپژوهنده یآ نگاه .4

 بخش عمومی  اداره یآت یروندها ینیبش یدر پ انهپژوهنده یآ نگاه .5

 ی در ظرفیت سازی جهت رقابت، توسعه و حكمرانی رگیری بینش برآمده از آینده پژوهبه كا .6

 شرح درس: 

رود.  پبشرفت بوده و از ملزومات برنامه ریزی برای این كار به شمار می  حوزههای مطالعات  بایسته  نیترمهمآینده پژوهی یكی از    حوزهآشنایی با  
ای اجمالی آشنا شده و سپس با به  های آن به گونهها و تكنیک در این درس انتظار بر این است تا دانشجویان ابتدا با آینده پژوهشی و روش

بخش عمومی و .... آشنا شوند. به كارگیری   ادارهآوری، اقتصاد، كسب و كار،  های فن روندهای آتی حوزهكارگیری بینش برآمده از این آشنایی، با  
 آشنایی یاد شده در ظرفیت سازی جهت رقابت، توسعه و پیشرفت و حكمرانی گام دیگری است كه باید در این درس برداشته شود.

 سرفصل درس: 

 ت(یشدن، عدم قطع ی، جهان یدگیچ ینان، آشوب و پی، عدم اطمیرخطیع و غی)تحوالت سر شدن یع و جهانیعصر تحوالت سر .1

و    یارشتهانیمدرن، مطالعات م  یک رشته علمیبه عنوان    یپژوه نده یآ  یریگ)شكل  مدرن  یک رشته علمیبه مثابه    یپژوهندهیآ .2

مورد استفاده در   یهاکیو تكن  یمحض، متدولوژ  یپژوهنده یزمان، موضوع مورد مطالعه در آ   یپرداز نده، مفهومی، مطالعات آیاچندرشته 
 (یپژوهنده یر آیپژوهان و مشاهندهی، آیپژوهنده یآ

و    ی ارتباط  - یاطالعات  ی، فناوری، هوش مصنوعکیژنت،  ی، نانوتكنولوژیدر علم و تكنولوژ  ی آت  ی)روندها  و جامعه   ینده تکنولوژیآ .3

 تحوالت جوامع در ابعاد فضا و زمان( 

  ط ی مح   و   یارتباط  -یاطالعات  یفناور  ه،ی پا  دانش  اقتصاد  وكار، و كسب  یدر اقتصاد جهان  یآت  یروندها)  وکار نده اقتصاد و کسبیآ .4

 (ازین  مورد یمهارتها و  هاآموزش ن؛ینو مشاغل شیدا یپ د،یجد یوكارها كسب و  ع یصنا شی دایپ وكار، كسب دیجد
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شدن، عصر دانش و اطالعات، انقراض   ی، جهان یو اداره امور عموم یدر حكمران یآت ی)روندها یو اداره امور عموم ینده حکمرانیآ .5

 (خوب ی حكمران ،یمل یمرزها یفروپاش ها،ملت –ف دولت یسلسله مراتب، تضع

 یت، استراتژیظرف  یكالن طراح  یهای استراتژ)  شدن  یع و جهانیت در عصر تحوالت سر یری ت مدیتوسعه و ظرف  یاستراتژ .6

تعال و  استراتژی انطباق  پ  ی،  و  استراتژ یتوسعه  ظرف  یشرفت،  خدمات،  ارائه  در  مؤثر  مدیعملكرد  ظرفیریت  كالن،  سطح  در   یهاتیت 
 (یشناخت یهات ی، ظرفیسازمان یهات ی، ظرفینهاد یهات ی، ظرفیادار یهاتی، ظرفیحكمران

رساخت  یک، زیرساخت تكنولوژیز  ی،رساخت اقتصادی، زیكیزیرساخت فی، زیمل  یریپذ، رقابتیریپذ)مفهوم رقابت  یمل  یریپذرقابت .7

  ی ق ی، مطالعات تطبیت زندگیفیبهبود درآمد سرانه، ك  اقتصادی،  مستمر  رشد  ، ینوآور  و   ینیكارآفر  ،یمل  یوربهره  وكار، ط كسبیمح   ی،آموزش
 ( یالملل ینب یریپذ، رقابتیمل یریپذرقابت ث یح زكشورها ا یبندو رتبه

های یابی برنامهآینده پژوهی و به کار گیری این مطالعات در تدوین، اجرا و ارزش  حوزه آشنایی یا مطالعات اسالمی   .8

 توسعه 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 ی، تهران: آدینه.خاشع یدوح و یملك یارماز ترجمه ،یپرداز یوو سنار یپژوه ینده: آیتوسعه استراتژ .(1394اولف )یلكام، پ .1

 . ( السالملیه)ع: دانشگاه امام صادق ، تهرانیپژوه یندهآ یاصول و روشها ی،مبان .(1396) یانی، ابراهیمحاج .2
 ی. جهاد دانشگاهتهران:  ،، كاربردهاهاروش یم،مفاه: یپژوه یندهآ .(1395) ینتز ی،قائد امید و  ی،احمد .3
  ی امنطقهو    ی شهر  یزیبر برنامه ر  یدبا تاك  یزیدر برنامه ر  یننو  یمی: پارادایپژوه  یندهآ  . ( 1397)كرامت اهلل    یاری،ز  طاها و   ی، ربان .4

 . : دانشگاه تهرانتهران ، (هاروشو  یكردهارو  یم،مفاه ی،)مبان
 ی. دفاع یع صنا یقاتیو تحق ی: موسسه آموزش، تهرانیاسالم یپژوه یندهبر آ یدرآمد .(1394) ، عبدالرحیمپدرام .5
جامعه   ی: دفتر انتشارات اسالمی، قماصفهان  یموسو  ینالد  یدجمالس  ترجمه،  در قرآن  یختار  یهاسنت  . (1393سیدمحمدباقر )صدر،   .6

 . قم یهحوزه علم ینمدرس
7. Orrell, David. (2008). Future of Everything: The Science of Prediction. Thunder's 

Mouth Press . 
8. Farazmand, Ali. (2006) Capacity to Manage in The Age of Rapid changes and 

Globalization. Iranian Journal of Management sciences. SPRING, Volume 1, Number 

1; Page(s) 157 To 188. 

 : یمنابع فرع 

 یغاتالملل )وابسته به سازمان تبل ین شركت چاپ و نشر ب:  تهران  یدها،و ام هامیب:  ی انقالب اسالم یپژوه یندهآ . ( 1395) ی، علیداراب .1
 .(یاسالم

  اء یاالنبخاتم    ییقرارگاه پدافند هوای، تهران:  ابوالفضل توكل  ترجمه،  اهداف، علوم  یخچه،: تاریپژوه  یندهآ  ی مبان  . (1397وندل )بل،   .2
 . آجا (وآله هیعلاهللیصل)

: زمزم  قم  ،(هاروشاصول و    ی،)مبان  یمقرآن كر  یدگاهاز د  یپژوه  یندهآ.  (1396)  (یرنظرمحمد )ز  ی،پاشاك  ینیشبد  صمد و نژاد،    یعال .3
 . (السالملیه)عامام صادق  یوابسته به پژوهشكده علوم اسالم یتهدا

 . ( وآلههی علاهللیل)ص  یالمصطف: مركز قم ینی،د یكردبا رو  یپژوه یندهآ . (1396) ی، عبدالمجیدصادق .4
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 563کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 گذار مطالعات 

 : یسینام درس به انگل

Transition Studies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 مطالعات گذارآشنایی با خاستگاه و تاریخچه  .1

 پژوهی فهم رابطه میان مطالعات توسعه و گذار  .2
 چارچوبهای تحلیلی گذار پژوهی و مفاهیم كلیدی آن نیترمهمآشنایی با  .3

 كاربردی و نظری گذار پژوهی  یهاحوزهآشنایی اجمالی با  .4

 آن در تدوین و اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  یها روشمطالعات گذار جهت بهره گیری از مفاهیم و  یهاتیظرفآگاهی از  .5

 در به كارگیری اصول مطالعات گذار در تحلیل مسائل گذار به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت كسب توانایی نسبی .6

 شرح درس: 

بین رشته )رویكردی جامع  علمی مختلف با یهاحوزه با استفاده از دانش و تجربه انباشته  در مسیر توسعه كشورهامطالعات گذار به دنبال آنست 
بپردازد و به تعمیق فهم عوامل بازدارنده و تقویت كننده    بررسی و تسهیل تغییرات بنیادین در سیستمهای اجتماعیو فرارشته ای( به مطالعه،  

انتظار   كند.  جامعه كمک  و خرد  درسطوح كالن  تغییرات  اصول نظری،    رودیماین  با  آشنایی  تا ضمن  كند  دانشجویان كمک  به  درس  این 
اجتماعی متناظر با    یهاستمیساین حوزه، ظرفیت و توانمندی اولیه جهت نقش آفرینی در طراحی  كاربردی    یهاحوزهتحلیلی و    یهاچارچوب 

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و تحلیل مسیرهای دستیابی به آن به دست آورند. 

 سرفصل درس: 

 توسعه پایدار  .1

 معرفی حوزه مطالعات گذار  .2

 تبیین مفهوم گذار و تحول .3

 مسیر گذار یهایژگیو  .4

 مختلف  یهاحوزهاز گذار در  ییهامثال  .5

 یافرارشته و  یارشته نیبخاستگاه گذارپژوهی به عنوان یک حوزه  .6

 گذارپژوهی و مطالعات نوآوری  .7

 پیاز پژوهش گذار  .8

 شناسی مسائل گذارگونه .9
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 های تحلیلی مطالعات گذارها و چارچوبتئوری نیترمهم  .10

o رویكرد چند سطحی 

o  راهبردی آشیانه نوآوریمدیریت 

o  مدیریت گذار 

o نظام نوآوری فناورانه 

 مسیرهای گذار  یشناسگونه  .11

 مطالعات گذار در عمل  یهاچالش  .12

 های دولتی و سیاستمروری بر مباحث گذار و قدرت، سازمان  .13

 مروری بر مباحث حكمرانی گذار  .14

 های اجتماعیمروری بر مباحث گذار و جامعه، فرهنگ و جنبش  .15

 ها و صنایع در گذار مروری بر مباحث سازمان  .16

 در عمل و زندگی روزمره گذارمروری بر مباحث   .17

 های گذارها و مكانمروری بر مباحث جغرافیای گذار: فضاها، مقیاس  .18

 مروری بر مباحث گذار و عدالت   .19

 مروری بر مباحث گذار و اخالق   .20

 مروری بر مباحث گذار و دین  .21

 . و سالمت  ونقلحمل، هایی نظیر آموزش، غذا، انرژیگذار در حوزه یهایوردكاو مها و بررسی برخی پروژه  .22

 پروژه گذارپژوهی   .23

 مطالعات توسعه  گذارپژوهی و  .24

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتگذار پژوهی و   .25

 : یابیروش ارزش
 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓  
 : یمنابع اصل

1. Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). Transitions to sustainable development: new 

directions in the study of long term transformative change. Routledge. 

2. Frantzeskaki, N., Broto, V. C., Coenen, L., & Loorbach, D. (Eds.). (2017). Urban 

sustainability transitions. Routledge. 

3. Broerse, J., & Grin, J. (Eds.). (2017). Toward Sustainable Transitions in Healthcare 

Systems. Routledge. 

4. Verbong, G., & Loorbach, D. (Eds.) (2012). Governing the energy transition: reality, 

illusion or necessity?. Routledge. 

5. Spaargaren, G., Oosterveer, P., & Loeber, A. (Eds.). (2013). Food practices in transition: 

changing food consumption, retail and production in the age of reflexive modernity. 

Routledge. 

 : یمنابع فرع 
1. Markard, Jochen; Raven, Rob; Truffer, Bernhard (2012). Sustainability transitions: An 

emerging field of research and its prospects. Research Policy 41 (6), pp. 955–967. 

2. Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: transition 

management in public policy. foresight, 3(1), 15-31. 
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 564کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ریزی اقتصادی برنامه

 : یسینام درس به انگل

Economic Planning 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 ریزی اقتصادی.برنامه دهیاآشنایی با خاستگاه  .1

 ریزی اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد هزینه مبادله.درک دالیل له و علیه برنامه .2

 فایده. -آشنایی با منطق تحلیل هزینه .3

 امنیتی.-توانایی تحلیل اقتصادی یک پروژه/برنامه با درنظر گرفتن مالحظات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی .4

 های داده ستانده.ریزی بخشی درچارچوب مدلهای شیوه برنامه درک مؤلفه .5

 های ساده رشد اقتصادی.آشنایی با شیوه تبیین روابط متغیرهای كالن در مدل  .6

 ریزی اقتصادی در ایران و جهان. تجربه برنامه آشنایی با .7

 شرح درس: 

و ممتنع است. از طرف  یمفهوم  یزیربرنامه موارد، به   ی. در برخمیمواجه  یزیربرنامهاز    یبا سطوح  یخود به نوع  یشخص  یدر زندگ  یسهل 
  ی . هر چند تاحدمین یچی م  گرید  یابرنامه   گرید  انیكرده و به ب  لی خود را تعد  میانتظار، تصم  رقابلیغ  یهاده یپدبروز    ای  طیشرا  رییمحض تغ

 ی مل  ای  یصنف  ،یامنطقه  ،یمحل  ،یدر سطوح گروه  یزیربرنامه  ایكه از برنامه    یآشكار است، هنگام  یدر سطح فرد   یزیربرنامه   هوممف  گستره
چه    ایسطوح، »چه فرد    نیاز ا  کیدر هر    نكهیبرشمرد؛ ا  ییهایزیربرنامه  نیچن  یبرا  یمشتركات  توانیم   یبه سخت  ،دیآیم   انیصحبت به م

به   ایشود؟«، »آ   شیبه هدف چگونه پا   یابیعمل شود؟«، »دست  ماتیبه تصم  ی»با چه سازوكار  نكهیاست؟«، ا  ماتیتصم  كنندهن ییتع   یزیچ
 ماتِی»هدف از اتخاذ تصم  نكهیاساساً ا  ایمنابع وجود دارد؟«    صیفائقه در حوزه تخص یبه قوا  یازیمگر ن  ایهست؟«، »آ   یازیو نظارت ن  شیپا
به   پاسخ داده شود. ها بدان د یبا «،یزیربرنامهاز »  اتیواضح شدن تلق یهستند كه برا ییهاپرسشاست؟«  ییزهایبه چه چ یابیدست ،گفتهش یپ

ای ، ایدهفرلسه . دكترین  شودیممطرح    یزیربرنامه، بحث  میشویمدور    ( Laissez-faire)  فرلسهبیان ساده هرجا از فضای تخصیصی برمبنای  
تسامحاً به عنوان    توانیماقتصادی را    یزیربرنامهاست كه معتقد به دخالت حداقلی دولت در امور اقتصادیِ افراد و جوامع است. از نظر محتوایی،  

استاندارد  های  دانست كه بازارها همواره به خوبی كار نكرده و از این رو معموالً چنین موضوعاتی در دوره   ییهاعرصه كاربرد اقتصاد خرد در  
ریزی اقتصادی  هدف اصلی این درس، آشنایی دانشجویان با ضرورت، تلقی صحیح، گستره و تجربه برنامه  .ردیگینماقتصاد خرد مورد توجه قرار  

برنامه مختلف  سطوح  با  دانشجو  آشنایی  منطقهاست.  محلی،  بنگاه،  ابعاد  در  داللتریزی  و  مبانی  فهم  بستر  ملی،  و  بخشی  برخی ای،    های 
ریزی در هر یک از این سطوح و ارتباط میان سطوح برنامه  وهیشآورد. درک  ریزی اقتصادی را فراهم میهای اقتصادی ناظر به برنامهتحلیلی
 ریزی اقتصادی است. ها و ابزارهای مختلف برنامهریزی با یكدیگر از نتایج اِشراف به تحلیل برنامه
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 سرفصل درس: 

 ریزی اقتصادی برنامه دهیاخاستگاه طرح  .1

o پراكندگی اطالعات مسئلهو  مقابله هایک با نظام سوسیالیستی؛ نظم خودجوش 

o ریزی اقتصادی دولتمنطق دخالت دولت در اقتصاد؛ برنامه 

 ریزیبرنامه دهیااقتصاد هزینه مبادله و مبنایی برای طرح  .2

o  مبادله توسط رونالد كوز  نهیهز دهیاطرح 

o بازار -در دوگان دولت ینیو بازب یاقتصاد  یزیربرنامه یمبادله برا نهیهز  دهیا یهاداللت 

 فایده -تحلیل هزینه .3

o هاپروژه یاب یمهم ارز یها و ابزارهاشاخص 

o ده یفا-نهی هز یهالیدر تحل یو بخش عموم  یبخش خصوص دگاهید تفاوت 

o با توجه به مالحظات    یمل   و   یامنطقه  یهابرنامه  ،یمل  یهاپروژه  یزیردر برنامه  دهیفا-نهیهز  لیاز تحل  یریگبهره  گستره
 ی تیامن-یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یطیمح  ستیز

 رویكرد طراحی بازار و مهندسی اقتصاد خرد .4

o  بازار  یو طراح یبه هم رسان دهیا خاستگاه 

o  موجود  یاصالح بازارها ای دیجد یبازارها یطراح ،یاشبكه یهایرسانهمبه یرو ش یپ یهاو چالش منافع 

 ستانده-تحلیل دادهمروری بر ها: ریزی بخشبرنامه .5

 ریزی كالن و رشد اقتصادیبرنامه .6

o دومار و سولو( -)هارود یرشد اقتصاد هیاول اتینظر 

o ی رشد و توسعه اقتصاد اتیقدرت به ادب ع یچون نهادها و توز یو ورود مقوالت  یرشد اقتصاد اتینظر لیتكم 

 ی عامل بنیانهاآشنایی با مدل .7

o  یسنج  یو اقتصاد یآمار یهاو تفاوت آن با مدل انیعامل بن یهاخاستگاه مدل 

o كالن ی اقتصاد  یهاینیبشیو پ های سازهیدر شب انیعامل بن یهامدل  یهاداللت 

 ریزی در جهان تطور برنامه .8

 ریزی توسعه در ایرانتجربیات برنامه .9

o  یو پس از انقالب اسالم شیپ یتوسعه اقتصاد  یزیربرنامه نیحاكم بر تدو  یكردهایرو 

o جامع   یزیرتوسعه و تفاوت آن با برنامه دهندهخط  یدیكل  یهاهسته  یزیربرنامه 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

. تهران: مؤسسه ریزی در جهان: پیدایش و سیر تطورتجربه برنامه(. 1394) .مهناز ، نارویی  ؛ان، مجتبییعیرف ؛عسگری، علی ؛زیپرو  ،اجاللی .1
 ریزی. عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

2. ( فیروز.  انداز  برنامه(.  1392توفیق،  چشم  و  ایران  در  و تهران:  .  2  راستیو .  آن  ندهی آریزی  مدیریت  پژوهش  و  آموزش  عالی  مؤسسه 
 ریزی.برنامه

3. Yülek, Murat (2014): Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing 

Economy: Concepts, Experience and Prospects. Springer. 
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 چون:  یموضوعات تیمرتبط با محور ینارهایسم ایشركت در كارگاه  .4

o توسعه یهابرنامه بیو تصو نیتدو  فرایند 

o نظام یكل یهااست یس بیو تصو نیتدو  فرایند 

o شرفت،یپ  یرانیا  یاسالم  یهمچون مركز الگو  یاقتصاد  زیربرنامه  یو تطورات نهادها  یخیبا سابقه تار  ییآشنا 
 یاسالم یمجلس شورا یهامصلحت نظام و مركز پژوهش صیسازمان برنامه و بودجه، مجمع تشخ 

توسعه« و »بودجه    یهابرنامه  ی ابیو ارزش  لیمربوط به دروس »تحل  یهاكارگاه  ا ی  اتیبا محتو  دیها نباكارگاه  نیتوجه شود كه ا:  تذکر

مورد نظر و توسط    یدر محل نهادها  حاًیها ترج كارگاه  ای  دهایبر آن است كه بازد  هیداشته باشد. توص  یهمپوشان  «یعموم  یزیر
 ارائه شود. دهاكارشناسان حاذق آن نها

 : یمنابع فرع 

  ترجمه .ومس یرانمع هرنامب ههدرت راناروارد در ای ه  آهگدانش  اورهمش روهگ اربج استرأسب راندر ای  یزریهرنامب(. 1380مک لئود، تاس. اچ. ) .1
 علی اعظم محمدبیگی. تهران: نی. 

 ی مجلس شورا  یهاپژوهشمركز    یگزارش كارشناس  .توسعه  یهابرنامه  نیادیاز اقتضائات بن  یبرخ.  (1395. )صومعه، ابوالفضل   یپاسبان .2

 .https://rc.majlis.ir/fa/report/show/982218 ی. موجود دراسالم

3. Azevedo, E. M., & Weyl, E. G. (2016). Matching markets in the digital age. Science, 

352(6289), 1056-1057. 

4. Archibugi, F. (2019). Planning and Planning Theory: The Difficult Legacy of Ragnar 

Frisch. In The Programming Approach and the Demise of Economics (pp. 83-153). Palgrave 

Macmillan, Cham. 
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 565کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی  بسته »عدالت و پیشرفت«  

 : ینام درس به فارس

 مطالعه تطبیقی تجارب توسعه 

 : یسینام درس به انگل

Comparative Study of Development Experiences 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنایی با مسیر توسعه كشورهای مختلف  .1

 تحوالت ملی توسعه كشورها در پرتو تحوالت جهانی درک  .2

 فهم ضرورت نیل به مدل بومی توسعه برای هر كشور .3

 المللی توسعه برای یک كشور ای و بینتوانمندی در تحلیل شرایط و اقتصائات محلی، ملّی، منطقه .4

 شرح درس: 

اند. شناخت تجارب  از مسیرهای مختلفی حركت كرده  -جتماعیبا به تعبیر بهتر ساختارهای جدید ا  -كشورهای مختلف برای رسیدن به توسعه
كند. از سوی دیگر پی  ایجاد می  فراینددر این    مؤثرتر نسبت به متغیرهای  آموز است و هم شناختی عمیقمتفاوت كشورها در توسعه، هم درس

توان به تجارب  . اما برای فهم چنین مسیری، صرفاً نمیهای توسعه هر كشوی الجرم باید متناسب با اقتضائات آن كشور باشدخواهیم برد كه مدل 
توسعه ملّی هر كشوری، حتماً در بستری از تعامالت، روابط و رخدادهای جهانی بوده است. بنابراین    فرایندانفرادی كشورها بسنده كرد، چرا كه  

 ملل دنبال كرد.اجتماعی در سطح بین ال-الزم است تجارب كشورها را توأم با تاریخ تحوالت اقتصادی

 سرفصل درس: 

 سیاسی كشورهای مختلف )آمریكا، چین، ژاپن، هند، برزیل، انگلیس، فرانسه، آفریقای جنوبی(؛ -اداری-فرهنگی-تجارب توسعه اقتصادی .1

 تاثیرات جهانی )همچون جهانی شدن( بر روی روند توسعه كشورهای مختلف؛ .2

 مختلف؛تحلیل تطبیقی نهادی در سیر توسعه مناطق  .3

 توسعه اقتصادی محلّی.  .4

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 

. بررسی سیر تجربه توسعه در ایران در  2. شناخت تجربه توسعه یک كشور.  1در دو محور صورت گیرد.    تواندیم حات: تحقیق این درس  یتوض
 قرون اخیر.
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 566کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عدالت اجتماع هاییهنظر یفلسف  یمبان

 : یسینام درس به انگل

Theories of Social Justice: Philosophical 

Foundations 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 فلسفه حقوق، فلسفه اخالق و عدالت  یعرضهمآشنایی با  .1

 آشنایی با مبادی و مبانی فلسفی عدالت  .2

 های عدالت فلسفی نظریه یبندطبقهآشنایی اجمالی با  .3

 شرح درس: 

های عدالت اجتماعی است. در اینجا منظور از مبانی عدالت، مقوالتی است كه  هدف اصلی این درس، آشنایی دانشجویان با برخی مبانی نظریه
طرفی«، »عقالنیت« یا »آزادی« به  های عدالت، مفاهیم یا مقوالتی چون »بیگیرند؛ در غالب نظریههای عدالت قرار میتوجیه نظریه  هیادستم

های عدالت، امكان ارائه نوعی مقایسه میان  اند. دانشجو پس از اطالع از مبانی برخی نظریههای مطرح شده هایی برای این نظریه عنوان بنیان
 ها را خواهد داشت. ی این نظریهمشهای خط بَع درک اختالف داللت ای عدالت و بالتّهنظریه

 سرفصل درس: 

 صفت امور و اوضاع ؛ صفت نهادهای اجتماعی؛ صفت پایدار انسانی؛ صفت فعل ارادی )باری تعالی/ انسان(  :عدالت و موضوع آن. 1

 یاالذهاننیبعدالت به مثابه نهادی فرهنگی و ؛ بودن مقوله عدالتدینی ؛ پیشادینی بودن مقوله عدالت : خاستگاه عدالت .2

های بررسی نظریه ؛  ( و حقJustice)از عدالت    یشناختشهیر  یل یتحل:  اتحاد موضوعی فلسفه حقوق، فلسفه اخالق و عدالت  .3

 عمده در این سه دانش

فطرت   گاهیجا؛  مبانی عدالت به عنوان حسن عقلی؛  عقلیعدالت به عنوان حسن  :  عدالت  یشناختارزشو    یشناختمعرفتمبانی    .4

مبانی عدالت به  ؛  عدالت )فلسفه اخالق( به عنوان ادراكات اعتباری؛  مبنای تمسک به فطرت جهت اثبات وجود عدالت؛  به عدالت  یابیدر دست
مبانی عدالت به عنوان حسن  ؛  ن ذاتی/شرعیعدالت به عنوان حس؛  شیوه دستیابی به عدالت به عنوان ادراک اعتباری؛  عنوان ادراک اعتباری

 شیوه دستیابی به عدالت دارای حسن شرعی ؛ ذاتی/شرعی

معیارهای ؛ حسن فاعل )مثل فضیلت(؛ حسن نتیجه )مثل رفاه(؛ حسن فعل )مثل تكلیف( :های عدالتمعیار عدالت و احصاء نظریه .5

 مقدم بر عدالت )مثل آزادی(

 بررسی عدل و قسط در آیات و روایات .6
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

مستضعفان و جانبازان    ادینتهران:    ی،عدالت اجتماع  ینظر  یمبان  (.1375ی )مستضعفان و جانبازان انقالب اسالم  ادیبن  یوربهره   تیریمد .1
 ی انقالب اسالم

 (. مبانی عدالت اجتماعی در اسالم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، فصول اول تا سوم. 1394لشكری، علیرضا ) .2

ژوهشگاه علوم و فرهنگ رضا آل بویه، تهران: سمت و پعلی  ترجمهاخالق،    فلسفه(. مسائل اخالقی؛ متن آموزشی  1388پالمر، مایكل ) .3
 اسالمی.

 : یمنابع فرع 

 پور، تهران: كندوكاو. وحید محمودی و هرمز همایون ترجمه اندیشه عدالت، (.1392سن، آمارتیا ) .1

 گزینش و ویرایش مقاالت از محمد مالعباسی، تهران: ترجمان علوم انسانی.  لیبرالیسم و مسئله عدالت، (.1394نویسندگان ) مجموعه .2

گردآوری و ترجمه محمد نعمتی و همكاران، تهران: دانشگاه امام صادق مجموعه مقاالت عدالت اقتصادی،  .(1392نویسندگان ) مجموعه .3
 . السالم()علیه

 تهران: اطالعات.  فلسفه اخالق، .( 1373) یمحمد تق  ،یزدیمصباح  .4

 تهران: صدرا.  فلسفه اخالق، .(1366)  یمرتض ،یمطهر .5

 . یو فرهنگ یسعادت، تهران: شركت انتشارات علم لیترجمه اسماع اخالق، . (1366جورج ادوارد ) مور، .6

7. Pereira, Gustavo (2013). Elements of a Critical Theory of Justice, Springer . 
8. Schmidtz, David (2006). The Elements of Justice, Cambridge University Press. 
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 567کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 درآمدی بر نظریه اسالمی عدالت اجتماعی 

 : یسینام درس به انگل

Islamic Theory of Social Justice: An 

Introduction 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شناسی كند.مطالعات موجود عدالت را آسیب .1

 ای درک كند. رشتهپژوهی را در نگاهی تلفیقی و بینمطالعات عدالت .2

 با گستره سؤاالت و مسائل نظریه اسالمی عدالت آشنا شود.  .3

 متفكران اسالمی در خصوص عدالت اجتماعی را واكاوی كند. اندیشه  .4

 های مختلف علوم اسالمی )قرآن، فلسفه، كالم، حدیث، فقه( آشنا شود.با جایگاه عدالت در شاخه .5

 شرح درس: 

تركیبی عدالت خواهند رسید. ها آشنا شدند، به ایده نظریه  های عدالت، نقدها و مبانی آنپس از آنكه دانشجویان به صورت تفصیلی با نظریه
شناسی گردد. در ادامه، آشنایی  پژوهی حاضر، آسیبپژوهی مطرح شود و ضمناً مطالعات عدالترشتگی عدالتاكنون زمان آن است كه ایده میان 

ی عدالت اجتماعی خواهد با اندیشه متفكران دینی و نیز نسبت تراث اسالمی با عدالت زمینه ساز بروز سؤاالت و مسائل ناظر به نظریه اسالم
 شود. ترین شاخص موفقیت این درس محسوب مییابی به این نظریه، مهمشناسی دستهای ماهیت و روششد. درک درست سؤاالت و چالش

 سرفصل درس: 

 گستره مطالعات عدالت اجتماعی؛  .1

 شناسی مطالعات عدالت اجتماعی؛ آسیب  .2

 نظریه تركیبی عدالت اجتماعی؛  .3

 ای در مطالعات عدالت اجتماعی؛ رشته بینرویكرد  .4

 عدالت در قرآن كریم، فلسفه و كالم اسالمی، حدیث و فقه؛  .5

شهید  .6 صدر،  شهید  خمینی،  امام  طباطبایی،  الدین طوسی، عالمه  نصیر  خواجه  فارابی،  عدالت:  در خصوص  اسالمی  متفكران  اندیشه 
 ، آیت اهلل جوادی آملی و استاد حكیمی؛دام ظله ای ، حضرت آیت اهلل خامنهرحمه اهلل علیهممطهری، شهید بهشتی 

 شناسی این مطالعات در تولید نظریه اسالمی عدالت اجتماعی؛ مطالعات معاصر عدالت اجتماعی در ایران و آسیب .7

 شناسی مطالعات اسالمی عدالت اجتماعی. روش .8
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 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم. )فصل اول(. های عدالت اجتماعی، نقدی بر نظریه. ( 1388واعظی، احمد ) .1

2. Scherer, Klaus R. (1992). Justice: Interdisciplinary Perspective. Cambridge university 

press. 

3. Sabag, Ḳlarah; Schmitt, Manfred (2016) . Handbook of Social Justice Theory and Research. 

New York: Springer. 

 نشر علمی و فرهنگی، تهران. عدالت پژوهی در پرتو قرآن كریم،  . (1393پورعزت علی اصغر، علی پور میثم ) .4

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  قاعده عدالت در فقه امامیه، .(1386اكبریان، حسنعلی ) .5

 رضوی، مشهد.آستان قدس  یاسالم ایھشھپژو  ادیتوسط بن قاعده فقهی عدالت،  . (1392الهی خراسانی، علی ) .6

ی،  و انقالب اسالم  ینیپژوهشكده امام خم،  صدر  دیو شه  ینیامام خم  ،یابونصر فاراب  دگاهیعدالت از د  هینظر  .(1381جمشیدی، محمدحسین ) .7
 تهران. 

 ، تهران. السالم()علیهنشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق  ،ی در عدالت اجتماع ییگفتارها .(1395)  ی و همكارانغامیعادل پ .8

 : یمنابع فرع 

 ، تهران. السالم()علیهنشر دانشگاه امام صادق   مدینه عادله، .(1390خاندوزی سید احسان ) .1

 ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسروشاهی، نشر مصطفوی، قم.  عدالت اجتماعی در اسالم، .(1343) دیسقطب  .2

در عرصه   دام ظله   یاخامنهاهلل    تیحضرت آ  شهیجوهره اند  .(1396)  .نیحسی،  سرآبادان  ؛رضایعلدیس  ه،یسجاد  محمدصادق؛   ،جهرمی  زاده  تراب .3
 . السالم()علیهنشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق   ،یعدالت اجتماع

 ، تهران. السالم()علیهنشر دانشگاه امام صادق ی، با نظام اقتصاد اسالم قیدر تطب ییعدالت و كارا .(1385عیوضلو، حسین ) .4

 ی، تهران. اسالم شهیگ و اندسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنعدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم،  .(1393میرمعزی، سید حسین ) .5

 ترجمه مصطفی یونسی و صمد ظهیری، نشر دانشگاه مفید، قم.  ، برداشت مسلمانان از عدالت . (1394خدوری، مجید ) .6
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 568کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی  «بسته »عدالت و پیشرفت 

 : یفارسنام درس به 

 پایش، سنجش و ارزشیابی عدالت اجتماعی

 : یسینام درس به انگل

Monitoring, Measuring and Evaluation of Social 

Justice 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 باشد. های عمومی را كسب كرده مشیهای تركیبی به مثابه ابزار ارزشیابی خطتوانایی تحلیل شاخص .1

 های عدالت اجتماعی، فهم الزم را كسب كرده باشد.نسبت به معیارها و شاخص .2

 های تركیبی عدالت اجتماعی دست یافته باشد.مند نسبت به شاخصبه شناختی نظام .3

 شرح درس: 

ارزشیابی، آشنایی با حوزه پایش و ارزشیابی    یهاهینظرتخصصی عدالت اجتماعی و    یهاه ینظرهدف از این درس با فرض آشنایی دانشجویان با  
 تركیبی برای عدالت اجتماعی و سنجش عدالت بر اساس آنهاست.  یسازشاخصعدالت اجتماعی از منظر 

 سرفصل درس: 

 عدالت اجتماعی  یهاشاخص یشناسگونهو  یبندطبقهمعرفی انواع  .1

o  فقر و نابرابری  یهاشاخص نیترمهممعرفی 
o  عدالت اجتماعی  یهاشاخص نیترمهممعرفی 

o  عدالت مضاف  یهاشاخص نیترمهممعرفی 

o  عدالت اجتماعی  یهاشاخصعدالت اجتماعی و ارتباط آنها با  یهاشاخصنزدیک به  یهاشاخص نیترمهممعرفی 

 ساخت شاخص تركیبی عدالت اجتماعی یشناسروش .2

o     ساخت شاخص تركیبی عدالت اجتماعی  یشناختروشمعرفی مبنای 
o     بررسی تطبیقی رویكردهای استقرایی و قیاسی در ساخت شاخص تركیبی عدالت اجتماعی 

o    عدالت اجتماعی  یهاهینظراز معیارها و  هاسنجهاستخراج  یشناسروش 

o    تركیبی عدالت اجتماعی در ابعاد گوناگون شاخص یهاشاخص هنجاری  یهانهیزم 
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 تركیبی عدالت اجتماعی در جهان  یهاشاخص نیترمهممروری بر  .3

o   ( معرفی شاخص تركیبی عدالت اجتماعیSJI) )موسسه برتلمان )ویژه اتحادیه اروپا 

o   ( معرفی شاخص تركیبی عدالت اجتماعیOECD و مبانی نظری و )آن  یشناختروش 

o   ( معرفی شاخص عدالتJUSTICE INDEX )برنامه توسعه ملل متحد 

o   معرفی شاخص رشد فراگیر مجمع جهانی اقتصاد 

 ارزشیابی عدالت اجتماعی در ایران معاصر  رصد و  یهانه یزم .4

o   ارزشیابی عدالت اجتماعی در ایران  یهاتیمحدودو  هاتیظرف 
o    گوناگون از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران  یهایاب یارزشمعرفی نتایج و 

o    بومی خود یهاتیمحدودو  هاتیظرفعدالت اجتماعی متناسب با  یبی تركشاخصتركیبی در ساخت  یشناسروشتحلیلی بر 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 استادص یبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

1. Schraad-Tischler, D. (2011). Social Justice in the OECD: How Do the Member States 

Compare?: Sustainable Governance Indicators 2011. Bertelsmann Stiftung. 

2. Schraad-Tischler, D., & Kroll, C. (2014). Social Justice in the EU. A Cross-national 

Comparison. Social Inclusion Monitor Europe (SIM)-Index Report Bertelsmann Stiftung. 

3. Merkel, W., & Giebler, H. (2009). Measuring social justice and sustainable governance in 

the OECD. Sustainable governance indicators, 187-215. 

4. United Nations Development Programme. (2013). Justice Index: Assessment of Distributive 

Justice and Equality from a Citizen-based Survey in 2012. UNDP. 

 نشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه   شاخصی برای عدالت. (.  1398خاندوزی، سیداحسان؛ مصطفوی ثانی، علی؛ سرآبادانی تفرشی، حسین. ) .5
 . السالم()علیهامام صادق 

 ،(یبكیتر  ینماگرها  روش  از  استفاده  با) رانیا  اقتصاد  در  یاسالم  ردیكرو   با  یاقتصاد  عدالت  یسازشاخص(،  1391خاندوزی، سید احسان، ) .6
 . واحد علوم و تحقیقات تهران() پایان نامه دكتری دانشگاه ازاد اسالمی

 گزارش پژوهشی مجمع تشخصیص مصلحت نظام. ، های عدالت اقتصادیشاخص(. 1386عیوضلو، حسین. ) .7

 : یمنابع فرع 

1. Helmy, H. E. (2013). An approach to quantifying social justice in selected developing 

countries. International Journal of Development Issues, 12(1), 67-84. 

2. Helmy, H. E. (2017). Three years after their first social justice index: how well did LDCs 

perform?. International Journal of Development Issues, 16(1), 107-128. 

3. The Inclusive Development Index (2018). World Economic Forum. 
4. Scheherazade, S., & Hossein, A. (2010). How Islamic are Islamic Countries?.Global 

Economy Journal, Vol. 10, Is. 2, Art. 2. 

های الگوی نگاشت ها در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، سلسله نشست تکگیری و سنجهدرآمدی بر اهمیت اندازه(. 1394پیغامی، عادل، ) .5
 ، مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.(41ی پیشرفت )شماره اسالمی ایران
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 569کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ایرانی پیشرفت - الگوی اسالمی

 : یسینام درس به انگل

Islamic-Iranian Model of Progress 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آشنایی با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  .1

 آشنایی با مبانی و اركان الگو  .2

 درک ضرورت دستیابی به الگو .3

 آشنایی با روش تدوین الگو  .4

 شرح درس: 

  كشور  یاسالم  شرفتیپ  ینقشه جامع حركت برا  کبه عنوان ی  شرفتیپالگوی اسالمی ایرانی  ان با  یدانشجو  ییآشناهدف اصلی این درس،  
آن به   نیاما هر گاه بحث از الگو و تدو . رودیماست. این الگو به عنوان یک نظریه بدیع و در عین حال بدیل سایر نظریات توسعه نیز به شمار  

در این درس  خواهد آورد.  دیرا پد ی آن موانع یهدف، روش و گستره موضوع ت،یّابهام موجود در ماه ،دیآیم  شیمقدّم بر تحقّق پ ی عنوان بحث
نیز پرداخته  ه  ینظرتا به تبیین خاستگاه، مبانی، اهداف، راهبردها و روش دستیابی به این كالن    شودیم در كنار معرفی این الگو )نظریه(، سعی  

مثل علوم اجتماعی اسالمی از جمله اقتصاد    حركت یالگو  نیا  نیو تدو   میو مؤثر در ترس  نیمع  یهادانش نقش  الزم است تا    نیب   نیدر اشود.  
 نیز دیده شود.  اسالمی

 سرفصل درس: 

 نظریات توسعه و منزلت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  -1

o خاستگاه تاریخی و تمدنی آن 

o  مبانی دینی و فلسفی آن 

o الگو و چرایی طرح آن 

o اهداف مورد انتظار از الگو 

 یشناسمفهوم -2

o  مثل نظریه، مدل، چارچوب، نقشه و ...  عرضهمماهیت الگو و ارتباط آن با مفاهیم 

o  مثل رشد، ترقی، تكامل و ...  عرضهمماهیت پیشرفت و مفاهیم 

o ماهیت اسالمیت الگو و رویكردهای مختلف متكی بر اقتصاد اسالمی 

o ماهیت ایرانیت الگو و تجلیات مختلف آن 
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 و مالحظات   هاضرورتالگو؛  -3

o متفاوت از الگو )الگو به مثابه سند، انگاره عمومی و نظریه پیشرفت( یهایتلق 

o مالحظات معطوف به سندنویسی الگو 

o در ارتباط با سایر اسناد یسند الگو به عنوان سند باالدست 

 نظریه مبنای الگو -4

o كاركرد آنها ماهیت علوم اجتماعی اسالمی از جمله اقتصاد اسالمی و 

o  نظریات( توسعه و مقوله پیشرفت( 

o  مقوله پیشرفت و )نظریات( عدالت 

 مالحظات پیرامون روش تدوین الگو  -5

o  رویكردشناسی تولید علوم اجتماعی اسالمی در تدوین الگو 

o  كشور یهابحرانتوان بالفعل الگو در حل مسائل و 

o  الگو  یهاگزارهمختلف جهت دستیابی به  یهاروشارائه 

 مالحظات پیرامون تحقق الگو  -6

o  نهادهای متولی تدوین و تحقق الگو 

o شرفت یپ ی رانیا یاسالم یالزامات و موانع تحقّق الگو 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 استادص یبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 : یمنابع اصل

  ی نگاه  ای  شرفت«یپ  یرانیا  ی اسالم  ی»الگو  یهدف، روش و گستره موضوع  ت،یبر ماه  یدرآمد(.  1396موحدی بكنظر، مهدی و دیگران ) .1
 ، جزوه منتشر نشده در اندیشكده اقتصاد مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شرفتیپ یفلسف یبه مبان

  ینو به روش، هدف و گستره موضوع  ینگاه  «؛ی»فقه تعامالت اجتماع  .(1397)  یرضائموحدی بكنظر، مهدی، محمد نعمتی و محمدجواد   .2
 . ، ارائه در هفتمین كنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتیاقتصاد اسالم

 . شرفتیپ یرانیا یاسالم یكنفرانس الگو ششمینارائه در ، ایرانی پیشرفت-نظریه الگوی اسالمی .(1396مقصودی، حمیدرضا ) .3

 : یمنابع فرع 

 السالم هیعلتهران: انتشارات دانشگاه امام صادق  .شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگوها یشناسبر روش یامقدمه(، 1393حسینی، سید جعفر ) .1

 تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. ها، راهبردها و الزامات، پیشرفت عدالت محور: شاخص(،  1394ذوعلم، علی ) .2
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 570کد درس: 

 السالمه یعلدانشگاه امام صادق 

 بسته »عدالت و پیشرفت«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 پیشرفت و عدالت در  نوین مسائل  سمینار

 : یسینام درس به انگل

Seminar on New Issues in Justice & Progress 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهك
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 عدالت و پیشرفت  حوزهآشنایی با جدیدترین مسائل مطرح شده در  .1

 عدالت و پیشرفت  حوزههای شكل گرفته در آشنایی با جدیدترین پژوهش  .2

 شرح درس: 

های نظری فراوان، همواره اند؛ مفاهیمی كه در كنار چالشهای جهان بودهعدالت و پیشرفت از موضوعاتی هستند كه همواره مورد توجه ملت
اند. طبیعتاً تالش برای فهم مناسبات نظری و تحقق توامان مفاهیمی این پیاده سازی نیز با مسائل گوناگونی رو به رو بوده  وهیشدر مقام عمل و  
ها و مباحثات  های مضاعفی را به همراه خواهد داشت. موضوعی كه منجر به شكل گیری جریانی پویا و دامنه دار از پژوهش چنین نیز چالش 

 و نظراتی است كه در این زمینه ارائه شده است. هاپژوهش شده است. هدف از این درس آشنایی با آخرین 

 سرفصل درس: 

 عدالت و پیشرفت  حوزهآشنایی با جدیدترین مسائل مطرح شده در  .1

 عدالت و پیشرفت  حوزههای شكل گرفته در آشنایی با جدیدترین پژوهش  .2

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ص استادیبه تشخ  ✓ ص استادیبه تشخ  ص استادیبه تشخ 
  

 منابع: 
 نگار.  و ، تهران: نقشامروز ایران در توسعه و  آزادی اجتماعی،  عدالت .(1396) فرشاد، یمؤمن .1

 . ( السالمعلیه)  صادق امام ، تهران: دانشگاهعدالت با توام اقتصادی توسعه به رهیافتی .(1394) مخبر، محمد  .2

  به   وابسته  پیشرفت،  الگوی:  ، تهرانزیست  محیط  و   نسلی  بین  عدالت  نظرگاه  از  ایرانی  اسالمی  پایدار  توسعه  .(1393)  فرد، سعید  فرهانی .3
 پیشرفت.  ایرانی اسالمی الگوی مركز

 تحقیقات.  مركز: (السالمعلیه)  صادق امام ، تهران: دانشگاهعدالت بر مبتنی توسعه مقاالت مجموعه .(1388جمعی از نویسندگان ) .4

 «.پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی هایكنفرانس مقاالت » مجموعهای از برگزیده  .5

 «.یرانیا یاسالم شرفتیپ یالگو مطالعات  مجلهمقاالت »ای از برگزیده  .6
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 « حکمرانی و تنظیم مقررات» ه( بست25

المللی و سطوح تا بین   ملیگیرد. این اعمال اراده و قدرت، از سطوح  های گوناگون و ساختارهای مختلفی صورت میاعمال اراده و ایجاد تغییر، با منطق
تالش دارد تا انواع و اقسام اعمال اراده را ضمن ارائه ابزارهای متناظر خود، در سطوح    و تنظیم مقررات«   حکمرانیبسته »شرکتی قابل بررسی است.  

 مختلف به نمایش بگذارد. 

 

کد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  واحد عنوان درس

 - 32 2 مقررات  میو تنظ یحکمران ناریسم 573

 - 32 2 ی حکمران یمبان 574

 - 32 2 (1) یحکمران هاینظریه  575

 (1) یحکمران هاینظریه  32 2 (2) یهای حکمراننظریه  576

 - 32 2 یحکمران یساختارها 577

 - 32 2 (1) یحکمران یهاگونه  578

 (1) یحکمران یهاگونه  32 2 (2) یحکمران یهاگونه  579

 - 32 2 (1) ی حکمران یابزارها 580

 (1) ی حکمران یابزارها 32 2 (2) ی حکمران یابزارها 581

 - 32 2 مقررات  میتنظ یمبان 582

 - 32 2 مقررات میهای تنظنظریه  583

 - 32 2 مقررات میو تنظ یدولت تیریمد 584

 - 32 2 مقررات  میتنظ یاسیاقتصاد س 585

 - 32 2 مقررات  میتنظ یابزارها 586

 - 32 2 مقررات  میتنظ یاثرسنج 587

 - 32 1 مقررات  میو تنظ یحکمران مطالعه در 588

 - 32 1 مقررات  میو تنظ یدر حکمران پژوهش 589

  544 32 جمع 
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 573کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 « حکمرانی و تنظیم مقررات» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات  میو تنظ یحکمران  ناریسم 

 :یسی نام درس به انگل

 Seminar on governance and regulation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 شده است:  یطراح لیماژول با اهداف ذ یمقررات در ابتدا میو تنظ ی حکمران ناریدرس سم 

 . ابندیگوناگون را در یهامقررات در رشته  میو تنظ یحوزه حکمران تیعموم انیدانشجو .1
 کنند. دایپ یمقدمات ییمتفاوت آشنا یهامقررات در حوزه مسئله میو تنظ ی با مسائل حکمران .2
 مسئله محور به دست آورند.  کردیامتداد ماژول با رو یها و سوائق الزم را برامشوق .3

 .ابندی نانیدر امتداد ماژول اطم انیدانشجو گریخود و د زیمقررات، به امکان تما میو تنظ یبا فهم تکثر حوزه مسائل حکمران  .4

 شرح درس:

تا دهه    الگوهای قواعد 1980استعمال مفهوم حکمرانی  از  از حکمرانی، پیروی  نداشت. در آن دوران، منظور  با مفهوم دولت  تفاوتی    بود و   1، 
ی مالی دهه هابحران با راه افتادن موج اول اصالحات اداری بعد از    2. ظهور داشت بروکراسی سلسله مراتبی وبر  در  ساختار حکمرانی،    ترینیجرا

در    الملل، نیاز به حکمرانی در معنای نوین آن شکل گرفت.ینباقتصاد  الملل و  روابط بین یژه در حوزه  وبه و از سویی دیگر تغییرات جهانی    1970
اند و ظرفیت و اقتدار  شرایطی است که بازیگران متعدد قدرت بازیگری یافتهمسئله اصلی حکمرانی، اعمال اراده حاکمان در  این معنای نوین،  

این مسئله، در علوم مختلف، ادبیات گوناگونی را تولید کرد؛ درس حاضر به دنبال آن است تا    حاکمان به نسبت رابطه سلطه تضعیف شده است.
انشجویان، بر این تنوع ادبیات اشراف یابند و با طرح مسائل متنوع در  در ابتدای مسیر آموزشی و پژوهشی ماژول حکمرانی و تنظیم مقررات، د

خود   موردعالقهادبیات گوناگون و حوزه مسائل مختلف، زمینه پیگیری و مشوق الزم را برای پیگیری حکمرانی و تنظیم مقررات در حوزه مسئله 
 را به دست آورند. 

 سرفصل درس:

و    نیمدعو  نییدانشکده جهت تع  سیمربوطه و رئ  یگروه درس  سیمتشکل از استاد درس، رئ  نار،یسم  تهیبا عنوان کم  یاتهیکم  شودیم  شنهادیپ 
 گردد. لیتشک ناریموضوعات سم

 فاوا دعوت شود( ای ی حوزه بانک یاز رگوالتورها شودیم شنهادی)پ تی مقررات در حوزه حاکم میتنظ مسائل .1

 
1 Pattern of rules 

، حکمرانی عبارت استت از ستازوکارهای اعمال اراده دولت که از طریق الگوهای قواعد صتورت گریدیعبارتبهی در معنای عام و عرفی آن داللت بر مطلق عمل دولت دارد.  حکمران 2
مشتروعیت قانونی را معرفی    -3کاریزما و    -2ستنت  -1دار  و ماکس وبر، در قالب نظریه بروکراستی، آن را تئوریزه کرده استت. وبر در نظریه بروکراستی خود، سته منبت اقت ردیپذیم
در دوران مدرن استت، جایی که    هاستازمانی نظریه بروکراستی در توستعه  ریگشتکل. ریشته  شتودیم. بر این استاس جایگاه قانونی افراد در ستاختار، منجر به حق فرمانروایی  کندیم

آن   تبتبهیی توانایی نظارت بر همه کارکنان را ندارد و مجبور به تفویض اختیار و  تنهابهکه دیگر   شتتودیمگستتترده   چنانآنحیطه نظارت مدیر و رئیس یک شتترکت یا ستتازمان 
ی خود، الگوهای قواعد را جایگزین دستتنییپا. در این حالت رئیس ستازمان و به همین ترتیب هر ستطب باالتری به نستبت ستطوح  شتودیمی ستاختار ستازمانی )بروکراستی(  ریگشتکل

 .کندیمنظارت مستقیم خود  
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 از صنوف( یکی  سی)دعوت از رئ یدر نظام صنف یمیخودتنظ .2
 مجلس(  یها)دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش یمیتنظ یسنج اثر .3
 ( یالمللنیب یهااز سازمان یکیج.ا.ا در  ندهی)دعوت از نما المللنیب  یحکمران مسائل .4
 عامل و سهامداران( ئتیه رعامل،ی)حوزه مسائل مد 1 یشرکت  یحکمران مسائل .5
 ( المللنی)حوزه مسائل تجارت ب 2 یشرکت  یحکمران مسائل .6
 تهران( یو امور شورا شهردار یتوسعه شهر ،یزیر)دعوت از معاون برنامه یامنطقه  یحکمران .7
 (یمجاز  یفضا یعال  یشورا ای یانقالب فرهنگ یعال یشورا یاز اعضا یکی)دعوت از  1 یمشارکت یحکمران مسائل .8
 برتر(  NGO کیو مسئول  ی)دعوت از فعال جامعه مدن 2 یمشارکت یحکمران مسائل .9

 و ...(  ی نظام مال ،یفساد، مناطق آزاد تجار ،ییو شکوفا یوکار، نوآورکسب طی)موضوع منتخب: مح یاقتصاد یحکمران .10
 و ...(  یونقل، مسکن و شهرسازحمل ست،یزط ی توسعه، مح ،یکشاورز ،ی)موضوع منتخب: صنعت و معدن، انرژ ییربنایامور ز یحکمران .11
اجتماع  ی حکمران .12 فرهنگ  ی حوزه  آموزش  ی و  سالمت،  نظام  منتخب:  عال)موضوع  آموزش    ، ی فرهنگ  ،یاجتماع  یهاب یآس  ، یوپرورش، 

 و ...(  یبازنشستگ یهاصندوق
 یمجاز یفضا یحکمران .13
 (یخارج است یس ،یداخل استی)موضوع منتخب: س  یاسیس  یحکمران .14
 ی تیامن یحکمران .15
 ییو قضا یحقوق یحکمران .16

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

  ✓ ✓ 
  

 :یمنبع اصل

شورا .1 اولو  نیترعمده.  (1396)  یاسالم  یمجلس  راهبردها  هاتیمسائل کشور:  شورا  یو  دوره دهم  یاسالم  یمجلس  تهران:در  مرکز   . 
 مجلس.  یهاپژوهش

 : یمنبع فرع

 . یدفاع مل ی. تهران: انتشارات دانشگاه عالیمیو داوود کر یمیترجمه غالمرضا سل کوتاه. اریبس یدرآمد ؛یحکمران (.1398) مارک. ر،یبو .1

 
  



969 

 574کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی حکمران یمبان 

 :یسی نام درس به انگل

Foundations Of Governance 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود: 

 .دینما لیدو مبنا تحل نیرا بر اساس ا یحکمران  هاینظریه را فهم نموده و  یو اقدام جمع ییدو فلسفه کنش عقال .1
 فائق خواهد آمد. یموج اول و دوم اصالحات نظام ادار یهامسائل و چالش  بر .2
 .گرددیشده است، آشنا م دیکه در هر رشته تول یاتینموده و با پاسخ و ادب ییگوناگون را شناسا یهادر رشته  یمسئله حکمران تیموقع .3

 شرح درس:

مختلف )بخش    گرانیفعال شدن باز  طیاعمال اراده در شرا  یو به معنا  نینو  ی به حکمران  1980در دهه    یعرف  یبا معنا  یااز دوره   ی حکمران 
متمرکز    یدر ساختارها  یاز حکمران  شاهد حرکت  یاست. به عبارت  دهی( رسیا)جامعه شبکه خرد  یهاقدرت  طیدر شرا  تاًی( و نها یو مردم  یخصوص

کنش    ت یبه عقالن  یی کنش عقال  ت یدر عقالن  ر ییتحوالت منبعث از تغ  نی. امیهست  یدیبریو ه  یاو شبکه   یبازار  یبه ساختارها  یراتبسلسله م
  ی . درس حاضر تالش خواهد داشت تا با ارائه مبانشودیم داریپد ییو نونهادگرا زمیبرالیبه نئول زمیبرالیحرکت ل ریکه در س یاست. موضوع یجمع

  م یبا ارائه مفاه  تیفراهم آورد و درنها  انیدانشجو  یرا برا  1980اصالحات بعد از دهه    انیجر  یلیدر فلسفه کنش، قدرت تحل  ژهیوبه   یحکمران
 .دیآغاز دروس بعد هموار نما یرا برا نه یزم ،یحکمران یاصل

 سرفصل درس:

 یی فلسفه کنش عقال  .1
 یکنش اقدام جمع فلسفه .2
 زم یبرالیل .3
 زمیبرالینئول .4
 یینهادگرا .5
 یینونهادگرا .6
 یاول و دوم اصالحات ادار موج .7
 ی هارشته در  یحکمران .8

o ی دولت تیریمد 
o  ی اسیعلوم س 
o   اقتصاد 
o ی بازرگان 
o یسازیو جهان المللن یب  روابط 

 ی حکمران میمفاه .9
 ی حکمران یو ابزارها هاگونه ساختار،  ،هانظریه  یی هوا نقشه  .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 :یمنابع اصل

1. Chhotray, Vasudha; Stoker, Gerry. (2009). Governance theory and practice: A cross-

disciplinary approach. Palgrave MacMillan. New York. 
2. Rhodes, W (2012). waves of governance. In David Levi-Faur (Ed.): The Oxford handbook of 

governance. Oxford: Oxford University Press (Oxford handbooks in politics & international 
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3. Ansell, Christopher; Torfing, Jacob (2016). theories of governance. In Christopher Ansell, 

Jacob Torfing (Eds.): Handbook on Theories of Governance: Edward Elgar Publishing, pp. 
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Basingstoke. 

3. Holahan, Holahan; Lubell, Mark (2016). Collective action theory. In Christopher Ansell, 

Jacob Torfing (Eds.): Handbook on Theories of Governance: Edward Elgar Publishing, pp. 

21–32. 
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 : ینام درس به فارس

 ( 1) یحکمران هاینظریه  

 :یسی انگلنام درس به 

 Theories Of Governance (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود: 

 .دینما لیتحل 1980قبل از دهه  یدر علوم مختلف، و قلمرو زمان یحکمران هاینظریه شهیر .1
 .افتیخواهد  ی( تسلط نسبtraditional governance) یسنت  یحکمران هاینظریه بر  .2
 .دینما لیرا تحل یو حکمران  یموج اول اصالحات ادار هاینظریه   .3

 شرح درس:

تا دانشجو  میتنظ  یدر دو درس دو واحد  یحکمران  هاینظریه درس    به موضوع حکمران  انیشده است  .  ابندیرا در  یمدخل ورود علوم مختلف 
در علوم مختلف    انیو موج دوم اصالحات نونهادگرا  زمیبرالیموج اول اصالحات نئول  ،یسنت  یدر سه دوره حکمران  یستیرا با  یحکمران  هاینظریه 

 دو دوره اول است.  هاینظریه متکفل پرداختن به   1 یحکمران  هاینظریه نمود. درس  یابیرد

 سرفصل درس:

 ی بروکراس  هینظر  .1
 حکومت  هینظر .2
 توسعه  هینظر .3
 ی حقوق عموم هینظر .4
 الملل نیروابط ب هینظر .5
 ی دموکراس هینظر .6
 (NPM) نینو یدولت تیریمد .7
 یرهبر هینظر .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
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1. Lynn, Laurence (2010). Governance. In PAR Foundations of Public Administration, pp. 1–40 

2. Ansell, Christopher; Torfing, Jacob (Eds.) (2016). Handbook on Theories of Governance. 

Edward Elgar Publishing. 

 :یمنابع فرع
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University Press. 

3. Stoker, Gerry (2008). Governance as theory: five propositions. In International Social Science 

Journal 50 (155), pp. 17–28. 
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 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ( 2) یحکمران هاینظریه  

 :یسی نام درس به انگل

 Theories Of Governance (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

  هتتای نتتظتتریتته:  نیییازپیییش

 (1ی)حکمران

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود: 

 .دینما  لیتحل 1980در علوم مختلف، و بعد از دهه  یحکمران هاینظریه شهیر .1
 .افتیخواهد  ی( تسلط نسبnew governance) نینو  یحکمران هاینظریه بر  .2
 .دینما  لیرا تحل ی و حکمران  یموج دوم اصالحات ادار هاینظریه  .3

 شرح درس:

واحد  یحکمران  هاینظریه درس    دانشجو  میتنظ  یدر دو درس دو  تا  است  به موضوع حکمران  انیشده  علوم مختلف  .  ابندیرا در  یمدخل ورود 
در علوم مختلف    انیو موج دوم اصالحات نونهادگرا  زمیبرالیموج اول اصالحات نئول  ،ی سنت  یدر سه دوره حکمران  یستیرا با  یحکمران  هاینظریه 

 و نونهادگراهاست. های پس از ورود علوم اجتماع یحکمران هاییه نظرمتکفل پرداختن به   2 یحکمران  هاینظریه نمود. درس  یابیرد

 سرفصل درس:

 ( Normative Theory) یهنجار هینظر  .1
 ( Social Network Theory) یشبکه اجتماع هینظر .2
 (Policy Capacity) یمشخط  تیظرف .3
 (Governmentality) یمآبدولت .4
 (Pragmatism) ییگراعمل .5
 ( Narrative & Interpretive Theory) ریو تفس ییروا هینظر .6
 (Social Inclusion) یاجتماع تیشمول .7
 ( Inclusive Governanceشامل )  یحکمران .8
 ( Sustainable Governance) داریپا یحکمران .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

  ✓ ص استاد یبه تشخ 
 

 :یمنابع اصل



974 
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Palagrave Macmillan. 

 :یمنابع فرع
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 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی حکمران  یساختارها  

 :یسی نام درس به انگل

 Governance Structures 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد : نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود: 

 . دینما لیو تحل ییرا شناسا یمتنوع حکمران یمختصات ساختارها .1
 .ابدیی دست م یحکمران  یاثربخش ساختارها بیانتخاب و ترک یبرا ییتوانا یبه سطب نسب .2

 شرح درس:

  ی حکمران  یاز ساختارها  یی نوع »تعامالت«، »ارتباطات« و اقتضائات مربوطه، الگو  ییو شناسا  ی تالش دارد تا با معرف  یحکمران   یدرس ساختارها 
  ط یاعمال اراده حاکمان در شرا  ، ی . در منظومه حکمراندینما  یمراتب، بازار، شبکه است، معرفسلسله  یدر سه ساختار اصل  لیکه عمدتاً قابل تحل

حکمران   ی طراح  ازمندین  گره،یچندباز  یاجتماع  یهانظام مناسب  آرا  یساختار  که  ساختارها  شیاست.  حکمران   ، یحکمران  یمناسب    ی فرا 
(metagovernanceن )ندیگویم زی. 

 سرفصل درس:

 مراتبسلسله  .1
 بازار .2

o ( انحصارMonopoly) 
o ( انحصار چندگانهOligopoly ) 
o یمیخود تنظ (Self Regulation) 
o یسازمان خود (Self Organization) 
o رهیزنج تیریمد (Chain Mangement) 

 شبکه  .3
o یو خصوص یبخش عموم یهمکار ((PPP) Public Private Partnership ) 
o یباز همکار وهیش ((OMC) Open Method Of Coordination) 

 ی بیترک یساختارها .4

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

  ✓ ص استاد یبه تشخ 
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 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ( 1) یحکمران یهاگونه 

 :یسی نام درس به انگل

 Governance Modes (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 ی و ساختار حکمران یحکمران هاینظریه درس  وندیپ .1
 یهاگونهکشور،    یاز حوزه مسائل عموم  یکیدر    انیدانشجو  شودیم  شنهادی)پ  یحکمران  یدر کاربست ساختارها  انیدانشجو  ی آموزمهارت .2

 .(ندینما لیرا تحل یحکمران

 شرح درس:

از گذراندن درس   ارائه   یحکمران  یهاگونه درس    ،یو ساختار حکمران   یحکمران  هاینظریه  یهاپس  دهنده نحوه کاربست قرار گرفته است که 
  شود یو آموزش داده م  سیو مختصات آن تدر  یحکمران  یاصل  میو ساختارها، مفاه  هانظریه در درس    یاست. به عبارت  یو ساختار حکمران  هانظریه 

.  شودی دنبال م  ی اعمال حکمران  یبرا  ان یشجودان  یو تسلط نسب  افتنیمختلف، قدرت    یهاگونه و آموزش    یبا معرف  ، یرانحکم  یهاگونه و در درس  
  ن ی نو  ی در حکمران  یموج اول اصالحات نظام ادار  نیو همچن  یسنت  ی برآمده از حکمران  یهاگونه متمرکز بر    شتریب  1  ی حکمران  یهاگونه درس  
 است. 

 سرفصل درس:

 ( Legislatory Governanceگذارانه )قانون  ی حکمران  .1
 ( Corporate Governance) یشرکت  یحکمران .2

o هیریمد ئتیه یحکمران (Board Governance ) 
 ( Economic Governance) یاقتصاد یحکمران .3
 ( Regulatory Governance) یمیتنظ  یحکمران .4
 ( Private Governance) یبخش خصوص  یحکمران .5
 ( Network Governance) یاشبکه   یحکمران .6
 ( Global Governance) یجهان یحکمران .7
 ( Multi-Level Governance) یچندسطح  یحکمران .8

o یشهر  یحکمران (Municipal Governance ) 
o یامنطقه  یحکمران (Local Governance ) 
o یالملنیب  یحکمران (Transnational Governance ) 
o اروپا  هیاتحاد مطالعات 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ص استاد یبه تشخ استاد ص یبه تشخ 
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 : ینام درس به فارس

 ( 2) یحکمران یهاگونه 

 :یسی نام درس به انگل

 Governance Modes (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 یهتتاگتتونتته:  نیییییازپیییییش

 (1)یحکمران

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 ی و ساختار حکمران یحکمران هاینظریه درس  وندیپ .1
 یهاگونه کشور،    یاز حوزه مسائل عموم  یکیدر    انیدانشجو  شودیم  شنهادی)پ  یحکمران  یدر کاربست ساختارها  انیدانشجو  یآموزمهارت .2

 .(ندینما لیرا تحل یحکمران

 شرح درس:

ارائه   یحکمران  یهاگونه درس    ،ی و ساختار حکمران  ی حکمران  هاینظریه  یهاپس از گذراندن درس   دهنده نحوه کاربست قرار گرفته است که 
  شود یو آموزش داده م  سیو مختصات آن تدر  یحکمران  یاصل  میو ساختارها، مفاه  هانظریه در درس    یاست. به عبارت  یو ساختار حکمران  هاظریه ن

. شودی دنبال م  ی اعمال حکمران  یبرا  انیدانشجو  یو تسلط نسب  افتنیمختلف، قدرت    یهاگونه و آموزش    یبا معرف   ،ی رانحکم  یهاگونه و در درس  
 است.  نی نو یدر حکمران  یبرآمده از موج دوم اصالحات نظام ادار یهاگونه متمرکز بر  شتریب  2 یحکمران یهاگونه درس 

 سرفصل درس:

 ( Participatory Governanace) یمشارکت ی حکمران  .1
 ( Adaptive Governance) یانطباق یحکمران .2
 ( Democratic Governance) کیدموکرات یحکمران .3
 ( Deliberative Governance) زنانهیرا یحکمران .4
 ( Interactive Governance)  یتعامل  یحکمران .5
 ( Collaborative Governanceهمکارانه ) یحکمران .6
 ( Open Governanceباز )  یحکمران .7
 ( Development & Good Governanceخوب و توسعه ) یحکمران .8

o  الملل ن یروابط ب هاینظریه 
o توسعه هاینظریه  تبار 
o آن یخوب و نقدها یحکمران 
o دار یپا توسعه 
o ی خط مش تیظرف 

 ( Meta Governance) ی حکمران فرا .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ص استاد یبه تشخ ص استاد یبه تشخ 
  

 :یمنابع اصل

1. Ansell, Christopher; Torfing, Jacob (Eds.) (2016). Handbook on Theories of Governance. 

Northampton MA: Edward Elgar Publishing. 

2. Monkelbaan, Joachim (2019). Governance for the Sustainable Development Goals. 

Exploring an integrative framework of theories, tools, and competencies. Singapore: Springer. 

3. Donahue, John D.; Zeckhauser, Richard (2011). Collaborative governance. Private roles for 

public goals in turbulent times. Princeton, N.J., Woodstock: Princeton University Press. 

 :یمنابع فرع

1. Glasbergen, P.; Biermann, Frank; Mol, A P J (2007). Partnerships, governance and 

sustainable development. Reflections on theory and practice. Cheltenham UK, Northampton 

MA: Edward Elgar 

2. Barraket, Jo; Keast, Robyn; Furneaux, Craig (Eds.) (2016). Social procurement and new 

public governance. London, New York: Routledge 
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 580کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ( 1)  یحکمران یابزارها 

 :یسی نام درس به انگل

 Governance Tools (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 یمختلف حکمران یهاگونه قابل استفاده در  یبا ابزارها ییآشنا .1
 یطیمواجهه با اقتضائات مح یابزارها برا بیدر جهت ترک یآموز مهارت .2

 شرح درس:

ابزارها  معرف  ،یحکمران  یدرس  محور  یتخصص  ی به  ارزش  سه  حول  ابزارها  مشروع  ،ییکارآ  یانواع  و  اپردازدی م  تیمشارکت  از  پس    نکهی. 
که با    ماندیم  یبه مانند جعبه ابزار یحکمران  ی؛ درس ابزارهااندفراگرفتهرا    یحکمران  یو ساختارها   هانظریهکاربست    ی در دروس قبل  انیدانشجو

را آماده    شانیو ا  دینمایم  ییمشارکت و کارآ  ت،یمشروع  یرا مجهز به ابزارها  انیدانشجو  ،یمختلف حکمران  ی هاگونه گوناگون در    یارهاابز  یمعرف
 .دینمایم هاییایپومواجهه با اقتضائات و 

 سرفصل درس:

 (شودی م سیانتخاب و تدر لیذ یابزارها انیابزار از م 16استاد،  صی)به تشخ

 تیمشروع یابزارها .1
o ییپاسخگو (Accountability) 
o  یگذارقانون (Legislation ) 
o تیمشروع (Legitimacy ) 
o یحسابرس (Audit) 
o  یزیربرنامه (Planning ) 
o یهمکار (Coordination ) 
o یساختارده (Structuralize ) 

 ( ی)اقتصاد ییکارآ یابزارها .2
o یگذارهیسرما (Investment ) 
o انحصار (Monopoly) 
o یندگینما (Representation) 
o یسازیخصوص (Privatization ) 
o رقابت (Competition ) 
o یسازیشرکت (Corporatize ) 
o ادغام  (Integration ) 
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o میتنظ ( مقرراتRegulation) 
o ضیتفو (Devolution ) 
o ارانهی (Subside) 
o میتحر (Sanctions) 
o تیهدا (Steering ) 
o مصرف (Consumption ) 
o یخارج مبادالت  (Foreign Exchange ) 
o یمال استقالل (Budgetary Autonomy) 
o مشارکت (Joint Venture ) 
o یسازیبازار (Marketization) 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ به تشخیص استاد  به تشخیص استاد  
  

 :یمنابع اصل

1. Malito, Debora Valentina; Umbach, Gaby; Bhuta, Nehal (2018). The Palgrave handbook of 

indicators in global governance. Switzerland: Palagrave Macmillan. 

2. Callahan, Kathe (2006). Elements of effective governance. Measurement, accountability and 

participation. Boca Raton, Fla.: Auerbach; London: Taylor & Francis. 

3. Friman, H. Richard (2015). The politics of leverage in international relations. Name, shame, 

and sanction. New York: Palgrave 

4. Morse, Ricardo S.; Buss, Terry F.; Kinghorn, C. Morgan (2007). Transforming public 

leadership for the 21st century. Armonk, N.Y., London: M.E. Sharpe. 

5. Shah, Anwar (2005). Public services delivery. Washington, D.C.: World Bank; London: 

Eurospan. 

 :یمنابع فرع

1. De Ferranti, David M (2009). How to improve governance. A new framework for analysis 

and action. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 

2. Killmister, Suzy (2018). Taking the measure of autonomy. A four-dimensional theory of self-

governance. 1 edition. New York: Taylor & Francis, Ltd 
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 581کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ( 2)  یحکمران یابزارها 

 :یسی نام درس به انگل

 Governance Tools (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ( 1)یحکمران یابزارها: نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 یمختلف حکمران یهاگونهاستفاده در قابل  یبا ابزارها ییآشنا .1
 یطیمواجهه با اقتضائات مح یابزارها برا بیدر جهت ترک یآموزمهارت .2

 شرح درس:

  ان یدانشجو  نکهیازا. پسپردازدیم  تیمشارکت و مشروع  ،ییکارآ  یانواع ابزارها حول سه ارزش محور  یتخصص  یبه معرف  ،ی حکمران  یدرس ابزارها 
  ی رهاابزا  ی که با معرف  ماندیم  یابزارمانند جعبهبه   یحکمران   ی؛ درس ابزارهااندفراگرفته را    یحکمران  یو ساختارها  هانظریه بست  کار  یدر دروس قبل
را آماده مواجهه با    شانی و ا  دینمایم  ییمشارکت و کارآ  ت،یمشروع  ی را مجهز به ابزارها  انیدانشجو  ،یمختلف حکمران  یهاگونه گوناگون در  

 . دینمایم هاییایاقتضائات و پو

 سرفصل درس:

 .(شودی م سیانتخاب و تدر لیذ یابزارها انیابزار از م 16استاد،  صی)به تشخ

 مشارکت  یابزارها .1
o یشهروند تیظرف (Civic Capacity) 
o یبلوک رهیزنج (Block chain) 
o یتوانمندساز (Empowerment ) 
o یسازتیظرف (Capacity Building) 
o یرهبر (Leadership ) 
o یریادگی (Learning ) 
o یاعتمادساز (Confidence-Building) 
o ییتمرکززدا (Decentralization) 
o یوابستگ ( متقابلInterdependency ) 
o ضیتفو (Devolution ) 
o یینهادزدا (Deinstitutionalize) 
o یبیترک (Hybridity) 
o گفتمان (Discourse ) 
o یسازیامنطقه (Localization ) 
o یمعنابخش (Sensemaking ) 
o ینیارگزیمع (Benchmarking ) 
o  یبخشاطالعات (Informationalize ) 
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o یر یپذتیمسئول (Responsibility) 
o تیشفاف (Transparency ) 
o اعتماد (Trust ) 
o یخودحکمران (Self-Governance ) 
o مذاکره (Negotiation ) 
o یاجتماع انتخاب (Social Choice ) 
o یحسابرس (Audit) 
o یاجتماع یریادگی (Social Learning) 
o ییپاسخگو (Accountability) 
o اجماع (Consensus ) 
o زهیدموکرات ( کردنDemocratization) 
o کاهش ( فقرPoverty Reduction) 
o مشارکت (Participation) 
o یبخشتنوع (Pluralize ) 
o یوابستگ (Dependency ) 
o ادغام  (Integration ) 
o بازکردن (Openness ) 
o یبندرتبه میرژ (Rate Regime ) 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ به تشخیص استاد  به تشخیص استاد  
  

 :یمنابع اصل

1. Malito, Debora Valentina; Umbach, Gaby; Bhuta, Nehal (2018). The Palgrave handbook of 

indicators in global governance. Switzerland: Palagrave Macmillan. 

2. Boardsource (2010). The handbook of nonprofit governance. San Francisco, Calif.: Jossey-

Bass; Chichester: John Wiley [distributor] 

3. Wu, Xun; Howlett, Michael; Ramesh, M. (2018). Policy capacity and governance. Assessing 

governmental competences and capabilities in theory and practiceRamesh. Switzerland: 

Palagrave Macmillan 

4. Glasbergen, P.; Biermann, Frank; Mol, A P J (2007). Partnerships, governance and sustainable 

development. Reflections on theory and practice. Cheltenham UK, Northampton MA: Edward 

Elgar. 

5. Huque, Ahmed Shafiqul; Zafarullah, Habib Mohammad (2006). International development 

governance. Boca Raton, Fla.: CRC; London: Taylor & Francis [distributor] 

6. UN-HABITAT (2004). Tools to support transparency in local governance. Nairobi: United 

Nations Human Settlements Programme. 

 :یمنابع فرع

1. Bertelli, Anthony Michael (2012). The political economy of public sector governance. 

Cambridge, New York: Cambridge University Press. 

2. Ohanyan, Anna (2008). NGOs, IGOs, and the network mechanisms of post-conflict global 

governance in microfinance. 1st ed. New York, Basingstoke: Palgrave MacMillan 

3. Ongaro, Edoardo (Ed.) (2015). Multi-level governance. The missing linkages. 1st edition. UK: 

Emerald 

4. Koliba, Christopher; Meek, Jack W.; Zia, Asim (2011). Governance networks in public 

administration and public policy. Boca Raton, FL: CRC Press. 

5. Gascó-Hernández, Mila (2014). Open Government. Opportunities and Challenges for Public 

Governance. New York, NY: Springer New York. 
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 582کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات میتنظ یمبان

 :یسی نام درس به انگل

 Fundations of regulation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود: 

 . افتیخواهد  یمقررات تسلط نسب میکامل تنظ میرژ کیبر مختصات   .1
 .دینما لیمقررات را تحل میتنظ فرایند .2

 شرح درس:

که   یهاینظریه شده است. دانشجو در بخش اول با    ی مقررات طراح  م یتنظ  یو چگونگ  ییبا چرا  انیدانشجو  ییابتدا  ییدرس با هدف آشنا  نیا 
مقررات را آموخته و با    میکامل تنظ  میرژ  کیمقررات، مختصات    میتنظ  ی در بخش چگونگ  شود؛ی آشنا م  کند،ی م  نییمقررات را تب  میضرورت تنظ

 . شودیمقررات آشنا م میدر تنظ یجبران اقداماتعوامل شکست و 

 سرفصل درس:

 مقررات؟  میتنظ ییچرا .1
o بازار  شکست 
o یجانب آثار 
o نامتقارن  اطالعات 
o ریتسخ (Capture ) 
o خدمات  یداریپا 

 مقررات  میتنظ یچگونگ .2
o ی گذار استاندارد 
o رفتار  رییالزام و تغ یسازوکارها 
o و بازخورد شیپا یسازوکارها 

 ( Regulatory Failureمقررات ) میتنظ شکست .3
o کردیرو ( منفعت محورPublic interest/ interest group/ economic theories ) 
o ی فرهنگ کردیرو 
o ینهاد کردیرو 

 ( Regulatory Remediesمقررات ) میدر تنظ یجبران اقدامات .4
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 :یمنابع اصل

1. Lodge, Martin; Wegrich, Kai (2012). Managing regulation. Regulatory analysis, politics, and 

policy. 1. publ. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

2. Baldwin, Robert; Cave, Martin; Lodge, Martin (2012). Understanding regulation. Theory, 

strategy, and practice. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford University Press. 

 : یمنبع فرع

  ی . تهران: عترت نو )به سفارش سازمان خصوصییاجرا  یو سازوکارها  مقررات؛ ساختار  میتنظ  یحقوق  ینهادها(.  1389فر، داوود )  یهاد .1

 .(یساز
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 583کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات  میتنظ هاینظریه  

 :یسی نام درس به انگل

 Theories of regulation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود: 

 .دینما  لیو تحل ییمقررات در علوم مختلف را شناسا میمسئله تنظ تیموقع .1
 خواهد داشت.   یتسلط نسب ند،ینمای م نییمقررات را تب میکه ضرورت تنظ یهاینظریه  بر .2

 شرح درس:

مقررات به دنبال   میتنظ  هاینظریهدارد. درس    ت یریاقتصاد و مد  ، یاسیحقوق، علوم س  یهادر رشته   یخیتار  یامقررات گستره  میتنظ  هاینظریه  
و    یبررس  یمیخودتنظ  رینظ  ینرم و منعطف  یکردها یتا رو  نییسخت و باال به پا  کردهایمقررات را از رو  میتنظ  هاینظریه تطور    ریآن است تا س

 .دیارائه نما

 سرفصل درس:

 (Responsive Regulationمقررات پاسخگو ) میتنظ .1
 ( Public Interest Theoriesمنفعت عامه ) هاینظریه  .2
 ( Interest Group Theories) ینفعیذ یها گروه هاینظریه  .3
 ( Institutional Theories)  ینهاد  هاینظریه  .4
 (Capture Theory) ریتسخ هینظر .5
 (Antitrust Theory & Competition Theoryرقابت ) هیضد انحصار و نظر هینظر .6
 ( Compliance Theory) تیتبع هینظر .7
 (Risk Regulation) سکیمقررات ر میتنظ .8
 (Regulatory State) یمیتنظ دولت .9

 (Meta Regulationمقررات ) میتنظ فرا .10
 ( Self Regulation) یمیخودتنظ .11
 (Smart Regulationمقررات هوشمند ) میتنظ .12
 (International Regulation)  یالمللن یمقررات ب میتنظ .13
 (Good Regulationمقررات خوب ) میتنظ .14
 (Regulatory Capitalismمقررات ) میتنظ یدارهیسرما .15
 (Hybrid Regulation) یبیمقررات ترک میتنظ .16
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 :یمنابع اصل

1. Drahos, Peter (Ed.) (2017). Regulatory theory. Foundations and applications. Acton, 

A.C.T.: ANU Press. 

2. Baldwin, Robert (2013). The Oxford handbook of regulation. New York: Oxford University 

Press. 

3. Baumeister, Roy F. (2018). Self-regulation and self-control. Selected works of Roy F. 

Baumeister. New York: Routledge. 

 :یمنابع فرع

1. Vohs, Kathleen D.; Baumeister, Roy F. (Eds.) (2016). Handbook of self-regulation. 

Research, theory, and applications. 3rd edition. New York: Guilford 

2. Crew, Michael A. (1994). Incentive Regulation for Public Utilities. Boston, MA: Springer 

US. 

3. Baldwin, Robert; Cave, Martin; Lodge, Martin (2012). Understanding regulation. Theory, 

strategy, and practice. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford University Press. 

4. Hoyle, Rick H. (2014). Handbook of personality and self-regulation. Paperback edition. 

Chichester: Wiley Blackwell 

5. Braithwaite, John (2008). Regulatory capitalism. How it works, ideas for making it work 

better. Cheltenham: Edward Elgar. 
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 584کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات  میو تنظ یدولت تیریمد 

 :یسی نام درس به انگل

 Public Mangement and Regulation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 درس قادر خواهد بود:  نیدانشجو پس از گذراندن ا

 .دینما لیرا تحل یمقررات در اصالحات ادار میتنظ انیجر .1
 آشنا خواهد شد. یالمللن یو ب یداخل یمیتنظ یهامقررات در نسبت دولت با آژانس  میبرآمده از تنظ یهاچالش با .2
 . افتیخواهد  یتسلط نسب یو ادار  یاجتماع ،یاعم از اقتصاد یدر بخش عموم یمیتنظ یکردهایرو بر .3

 شرح درس:

درس ضمن    نیاست. ا  یمیتنظ  یهایمشو خط   یمقررات در اداره امور عموم  میتنظ  گاهیجا  نییمقررات متکفل تب  میو تنظ  یدولت  تیریدرس مد
و مسائل    نییتب  یو ادار  یاجتماع  ،یبا مد اقتصاد  یعموم  یهامقررات را در حوزه  میتنظ  یهاگونه   ،یمیو اصالحات تنظ   یمیدولت تنظ  نییتب

  ی با ارائه روندها  تیو درنها  دینمایم  یرا معرف  المللن یمقررات ب  میمقررات و تنظ  میتنظ  یهاآژانس   ریمقررات در دولت نظ  میتنظ  ز یبرانگچالش
 . رسدیم انیمقررات به پا میتنظ

 سرفصل درس:

 ( Regulatory State) یمیدولت تنظ  .1
 مقررات میو تنظ یسازیخصوص .2
 یمیتنظ اصالحات .3

o ییزدا مقررات (Deregulation ) 
o میتنظ ( مقررات بهترBetter Regulation) 
o یمیاصالحات تنظ یامدها یپ 
o یدر بخش دولت یمیاصالحات تنظ یهای استراتژ 

 یمقررات دولت میتنظ یهاگونه  .4
o یاقتصاد مد (Economic Regulation) 
o یادار مد (Administrative Regulation) 
o یاجتماع مد (Social Regulation) 

 مقررات میتنظ یهاآژانس .5
 ی المللن یمقررات ب میتنظ .6
 مقررات میتنظ یروندها .7
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 :یمنابع اصل

1.  Croley, Steven P. (2008). Regulation and public interests. The possibility of good regulatory 

government. Princeton, NJ, Oxford: Princeton University Press. 

2. OECD (2018). OECD regulatory policy outlook 2018. Paris: OECD. 

3. Gilardi, Fabrizio (2008). Delegation in the regulatory state. Independent regulatory 

agencies in Western Europe. Cheltenham, Northampton: E. Elgar. 

 :یمنابع فرع

1. Crew, Michael A. (Ed.) (2008). International handbook on economic regulation. 

Cheltenham: Elgar. 

2. Arnold, N. Scott (2009). Imposing values. An essay on liberalism and regulation. New York: 

Oxford University Press. 

3. OECD (1997). The OECD Report on Regulatory Reform Synthesis. Paris: OECD. 
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 585کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات  میتنظ یاسیاقتصاد س 

 :یسی نام درس به انگل

Political Economy of Regulation 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

قادر شوند    انیاست تا در پرتو آن، دانشجو  انیمقررات به دانشجو  میتنظ   نفعانی و ذ  گرانیبر باز  یمبتن  ینظر  یدگاهید  یدرس، القا  نیهدف از ا
 .ندینما لیرا تحل یمیتنظ یهافرایندو روابط قدرت در  کیاستراتژ یهایباز

 شرح درس:

  یهاستمیمقررات از نظرگاه س  میدرس تنظ  نیمقررات دارد. در ا  میمحور به تنظ  نفتیو ذ  یستمیس  یکردیمقررات رو   میتنظ  یاسیدرس اقتصاد س
.  شودیم  نییو تب  لیتحل  نفتیذ  یهاو گروه  گرانیدر نسبت با منافت باز  یمیتنظ  یها و مسائل و چالش  شودی م  ستهینگر  گرهیچندباز  یاجتماع

 نمود. یبندو حقوق طبقه  یاسی درس را در سه رشته اقتصاد، علوم س نیا یهاسرفصل توانیم یرکلطوبه 

 سرفصل درس:

 اطالعات نامتقارن   .1
 انحصار .2
 ی جرم انگار .3
 بر عملکرد یمقررات مبتن میتنظ .4
 یمیسخت و نرم تنظ یابزارها .5
 یمیتنظ یهاآژانس  استقالل .6
 ی میدولت تنظ ییپاسخگو .7
 مقررات میتنظ یهاآژانس  ییپاسخگو .8
 ها مقررات حرفه  میتنظ .9

 یعیانحصار طب یهامقررات در حوزه میتنظ .10
 اند(شبکه شده   گرانیکه باز یعی)صنا یاشبکه  تیمقررات در صنا میتنظ .11
 مقررات  میو تنظ یسازیجهان .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓   
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 :یمنابع اصل

 .161-150(: 270اطالعات سیاسی و اقتصادی. ) اقتصاد اطالعات نامتقارن.(. 1388، سید حسین )میرجلیلی  .1

2. Levi-Faur, David (2011). Handbook on the politics of regulation. Cheltenham, UK, 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 

3. Palast, Greg; Oppenheim, Jerrold; MacGregor, Theo (2003). Democracy and regulation. 

How the public can govern essential services. London, Sterling Va: Pluto Press. 

 :یمنابع فرع

1. Baldwin, Robert (2013). The Oxford handbook of regulation. New York: Oxford University 

Press. 

2. Nijsen, Andre (2009). Business regulation and public policy. The costs and benefits of 

compliance. New York: Springer. 
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 586کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات  میتنظ یابزارها

 :یسی نام درس به انگل

Regulation Tools 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

دانشجو پس از گذراندن درس قادر   نیمتناسب با اقتضائات است بنابرا یمیتنظ یاتخاذ ابزارها یبرا انیدر دانشجو ییدرس مهارت زا نیهدف از ا
 خواهد بود: 

 دهد.  زییرا تم یمیتنظ یمتفاوت کاربست ابزارها یهاتیموقع .1
 را شناخته و قادر به استفاده و انتخاب ابزارها خواهد شد.  یم یگوناگون تنظ یابزارها یکارکردها .2

 شرح درس:

  نفعان یذ  انیابزارها ناظر به روابط م  نیاز ا  ینمود. بخش  یبندسخت تا نرم طبقه   یاز ابزارها  یف یدر ط  توانیمقررات را م  میتنظ  یابزارها  یطورکلبه 
به دنبال   ارهاآن است. درس ابز   می تنظ  ایمقررات به دنبال تدارک    میاست که تنظ  یبازنیو زم  یناظر به قواعد نهاد  گر ید  یاست و بخش  گران یو باز

 . دینما تیرا تقو انیدر دانشجو یمیتنظ یو قدرت انتخاب ابزارها یلیکاربست ابزارها، مهارت تحل  تیموقع نییو تب یآن است تا با معرف

 سرفصل درس:

 (Command And Controlکنترل )فرمان و   .1
 (Standard-Setting) یگذاراستاندارد  .2
 ( Enforcement) اجبار .3
 ( Incentive-Based Regimesمحور )سائقه  یها میرژ .4
 (Market-Harnessing Controlsبر بازار ) یمبتن یها کنترل .5
 (Regulation By Contract) قراردادمقررات با  میتنظ .6
 ( Direct Action And Design Solutionsها )حلراه  یو طراح میمستق اقدام .7
 (Rights And Liabilitiesو تعهدات ) حقوق .8
 (Public Compensation) یخسارت عموم جبران .9

 ( Social Insurance Schemes) یاجتماع مهیب یهابرنامه  .10
 ( Concessions) ازاتیامت .11
 ( Certification) نامهیگواه .12
 ( Price) متیق .13
 (Regulatory Competition) یمیتنظ رقابت .14
 ( Regulatory Cooperation) یمیتنظ یهمکار .15
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ص استاد یبه تشخ ص استاد یبه تشخ 
  

 :یمنابع اصل
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2. Baldwin, Robert (2013). The Oxford handbook of regulation. New York: Oxford University 
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3. Vohs, Kathleen D.; Baumeister, Roy F. (Eds.) (2016). Handbook of self-regulation. Research, 

theory, and applications. 3rd edition. New York: Guilford 

 :یمنابع فرع
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995 

 587کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »حکمرانی و تنظیم مقررات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مقررات  میتنظ یاثرسنج 

 :یسی نام درس به انگل

 Regulation Impact Assessment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 ندارد :  ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 درس قادر خواهد بود:  نیدانشجو پس از گذراندن ا

 .دینما لیمقررات را تحل میتنظ  یاثرسنج یابعاد نظر .1
 مقررات را در حوزه مسائل گوناگون به کار بندد. میتنظ  یاثرسنج یابزارها .2

 شرح درس:

  گر یخاص و ابعاد د نفعانیمقررات بر ذ میتنظ یاثرگذار  یآور از چگونگو الزام کیستماتیس  یابیارز کیمقررات عبارت است از  میتنظ یاثرسنج
فرصت  -نهیهز  لی و تحل  یاقتصاد  کردیمقررات رو  میتنظ  یغالب در اثرسنج  کردیاند. اگرچه رومقررات متأثر شده  م یکه از تنظ  یاجتماع  یهانظام

آن  کرده است. درس حاضر به دنبال    دیخود را تول  اتیادب  یمتنوع  یکردهایفراتر از اقتصاد رفته است و با رو  یاثرسنج  ر،یاخ  یهااما در دهه  ستا
 ی اجرا  هرا آماد  شانیآموخته و ا  ان یرا به دانشجو  یاثرسنج  یاتیعمل  یهایشناسابزارها، ابعاد و روش   ،یاثرسنج  یکردهای رو  یاست تا ابتدا با معرف

 . دینما یاثرسنج فرایند

 سرفصل درس:

 مقررات  میتنظ یاثرسنج یکردهایرو  .1
o ی حقوق کردیرو 
o فرصت  نهیهز لیتحل کردیرو 
o یریتفس کردیرو 
o ت یتبع لیتحل کردیرو 

 مقررات  میتنظ  یاثرسنج یابزارها .2
 مقررات  میتنظ یاثرسنج ابعاد .3
 یعموم یمشمختلف خط یهادر بخش  یاثرسنج .4
 یدر اثرسنج یقیتطب مطالعات .5
 مقررات  میتنظ یاثرسنج فرایند .6

o یلیتحل فرایند 
o یآموزش فرایند 
o در عمل  یاثرسنج فرایند 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ص استاد یبه تشخ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل
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 پژوهی«»آینده ه( بست26

د. توجه به  یآیحساب مبه   یزیرو برنامه  یم آنچه در انتظار جوامع است، مقدمه هرگونه طراحینده و ترسیق آیف دقی، توصروندهاشناخت  
متناسب   ییکوشند تا جامعه مطلوب و الگویاند و مم کرده یخود ترس  یرو ش یرا پ  یو بلندمدت  یکه اهداف آرمان  یژه در جوامعین امر به ویا

رشد  رو به  یهان پروژه یتراز مهم   ی ک ی  یپژوهندهیاست و آ  یگر ضروریش از هر جامعه دیخود را شکل دهند، ب  یهاها و آرمان آلده یبا ا
العه و کسب شناخت ن اساس است که مطین هدف است. بر ایبه ا  یاب یجهت دست  یه راه کستم است  یقرن ب  یانیمه پایدر ن  یدانشگاه

نده جلب کرده است. یمطالعه آ  یسورا به  ین ضرورت است که توجه جوامع امروزیکند و همیدا مینده ضرورت پیاز آی  روشمند و علم
جامعه    یعلم   یازها یرفع ن  یبرا  ین ضرورت و تالشیبه ا  ی، پاسخیپژوهندهیدر حوزه آ  ین یصت متخصیترب  یبرا  یدانشگاه   یارشته  یطراح

شود، یازها پاسخ گفته مین نیاز ا   ی رد به برخیگی صورت گرفته و م  ی علم  یهاها و رشتهاز شاخه  یکه در برخ  ییهااست. گرچه در تالش 
ق از  یجاد جامعه مطلوب، مطالعه و کسب شناخت دقیو ا  یآرمان  یتحقق الگو  یست. براین  ینده کافیشناخت آ  یزان توجه براین میاما ا

ن هدف و پاسخ به  یبا ا  «یپژوهندهی آ»  بسته ر است.  یناپذنده اجتنابیآ  ی هاشناخت الزامات و ضرورت  براساس   یزیربرنامه   یطراحنده و  یآ
ت  یاست که با جذب و ترب  یارشتهانیم  یک حوزه مطالعاتی  ی«پژوهنده یآ»  جمله  یک شده است. در    ینه، طراح ین زمیموجود در ای  ازهاین

انسانیسرما برنامه یا  متخصص در  یه  بهبود روند  بر  و   ایمنطقه   ی،مل  در سطوح مختلف  یساز میو تصم  یگذاراستیس  ی، زیرن عرصه، 
 سازد. ی ر شده برآورده مکگذاران را در سطوح مختلف ذاستیران و سیاز مدیگذارد و نیر میثأت یفرامل

 

کد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  واحد عنوان درس

 - 32 2 ی پژوهندهیآ یمبان 590

 - 32 2 ( 1ی )پژوهندهیآ یهاروش 591

 ( 1پژوهی )های آیندهروش 32 2 ( 2ی )پژوهندهیآ یهاروش 592

 - 32 2 ی راهبرد ینگارندهیآ 593

 - 32 2 ی پژوهندهیآ یها پروژه تیریمد ییافزامهارت کارگاه 594

 - 32 2 لیو تحل ه یتجز یفیو ک یکم یو ابزارها فنون 595

 - 32 2 ی پژوهندهیدر آ یگذاراست یو س یراهبرد تیریمد کاربرد 596

 - 32 2 ی پژوهندهیآ یفلسف یمبان 597

 - 32 2 یپژوهندهیو آ اسالم 598

 - 32 1 یپژوهندهیدر آ مطالعه 599

 - 32 1 ی پژوهندهیدر آ پژوهش 600

  352 20 جمع 
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 590کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 پژوهی مبانی آینده

 :یسی نام درس به انگل

Foundations of Futures Studies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی، آشنا شده باشد. پژوهینده آ یخیتار یربا س .1
 ی، آشنا شده باشد. پژوهیندهاهداف و مفروضات آم، یبا مفاه .2
 ، آشنا شده باشد. و ضرورت آن یپژوهندهیبا علم آ .3
 ، آشنا شده باشد. در سازمان یپژوهندهیبا کاربرد آ .4
 ، کسب کرده باشد. یو فرا مل یرصد مسائل مختلف در سطح ملالزم را جهت  ییتوانا .5

 شرح درس:

  ی ه به نوعک  یافراد  ین تمامیخود را دارد. بنابرا  ژهیو  یشناختو روش   یشناخت، معرفت ینظر  ی، مبانیمستقل دانش  حوزه  یکعنوان  به  یپژوهندهیآ
،  ینظر  یبانبا م  یاندرس، دانشجو  نیاآشنا باشند. در    یخوبت و ضرورت آن به ی، اهمیم مقدماتیست با مفاهیبایار دارند. مکسرو  یپژوهندهیبا آ

 یپژوهندهیشود. آیح میدانش تشر  یهاگر رشتهیشبرد دی در پ  یپژوهندهیآشنا شده و نقش آ  یپژوهندهیآ  ییو اجرا  یطراح  یهافراینداربردها،  ک
 . خود است ژهیو تجربهج یمنسجم و نتا بدنه،  یرکف یمبان یت داشته و داراکمدرن مشار جامعه یان معرفتیمستقل در بن رشته  یکعنوان به 

 سرفصل درس:

 ی پژوهندهیعلم آ یریگل کش  یبر چگونگ یخیتار یلتحل .1
 ...(  ینی،بیش پ ی،نگاریندهآ ی،پژوهیندهآ یشی،اندینده)آ یندهبر اصطالحات مختلف در حوزه مطالعات آ مروری .2
 ی پژوهندهیف مختلف آیتعار  بررسی .3
 یندهانواع آ  .4
 مشابه یمطالعات یهاحوزه یرآن با سا یزو تما یپژوهندهیآ یهایژگیو .5
 و ضرورت آن یپژوهآینده .6
 ها و نقد آن  یپژوهندهیآ اهداف .7
 ها و نقد آن  یپژوهندهیآ مفروضات .8
 ی پژوهندهیآ یاهیم پایاز مفاه ی بر برخ مروری .9

 ی پژوهندهیآ یدیلکپرسش  شش .10
 ی پژوهیندهمختلف در آ رویکردهای .11
 ی پژوهیندهآ مثلث .12
 هاآن یهایهو نظر یپژوهیندهحوزه آ یدیپردازان کلیه از نظر ی بر برخ مروری .13
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 یپژوه یندهفعال در آ یهاسسهؤها و میشکدهاند ینتراز مهم ی بر برخ مروری .14
 یپژوه یندهکاربرد آ یهابر حوزه مروری .15
 در سازمان  یپژوهندهیآ .16
 در سازمان  یپژوهندهیت آیموفق یمهم برا یدات و رازهایتمه  ها،رساختیز .17
 در سازمان یهپژوندهیآ فرایند یهاگام .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

1. Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies; Volume 1: History, Purposes, and 

Knowledge. New Jersey: Transaction Publishers. (Original work published 1997). 

2. Inayatullah, S. (2007) Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational and 

Societal Transformation (3rd ed.). Tamsui: Tamkang University Press. 

3. Inayatullah, S. (2012). Futures Studies: Theories and Methods. In N. Al-Fodham (Ed) There's 

a Future: Visions for a Better World (pp.37-65). BBVA. 

4. Slaughter, R. A. (Ed). (1996). New Thinking for a New Millennium. Routledge. 
 .پژوهیندهتهران: آ .دمنه یترجمه محسن طاهر  .دارد یتتمام آنچه اهم :یندهآ .(1396) نیاءالدیض ،سردار .5

 :یمنابع فرع

1. Cornish, E. (Ed). (2004). Futuring: The Exploration of the Future. Bethesda, Maryland: 

World Future Society. 

2. Schwartz, P. (1991). The Art of The Long View. Doubleday / Currency. 

3. Hines. A. & Bishop. P. (2006). Thinking about the Future: Guidelines for Strategic 

Foresight. Social Technologies. 

  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی   :تهران.  پژوهی: جلد یک، آشنایی با آینده یپژوهندهیبر آ  یامقدمه  .(1392)وند، عباس  ، عبدالرحیم، و جاللی پدرام .4
 ی. دفاع صنایع
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 591کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 »آینده پژوهی«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ( 1پژوهی )های آیندهروش 

 :یسی نام درس به انگل

Futures Studies Methods (1) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 کرده باشد.، آشنایی کافی پیدا یپژوهندهیآ یهاها و روش فرایندبا  .1
 ، کسب کرده باشد. یپژوهندهیآ یهاح روشیصح  یریارگکبه الزم را جهت   ییتوانا .2
 ، کسب کرده باشد. آن یسازیو بوم یپژوهندهید در حوزه آیجد یهاروش  یطراحالزم را جهت   ییتوانا .3
 ، کسب کرده باشد. یجمله مسائل فرهنگشور از کمختلف  یهادر بخش یپژوهندهیآ یهاپروژه یو اجرا یطراحالزم را جهت   ییتوانا .4
، کسب  تحقق آن  یارآمد براکو    یمنطق  یزهایو تجو  یگذاراست ینده مطلوب و سیاز آ  یرسازیو تصو  یپرداز  ویسنارالزم را جهت   ییتوانا .5

 کرده باشد.

 شرح درس:

  ی ریه با فراگکن باور هستند یبر ا  یابد. برخیل یها تقلاز روش  یاه به مجموعه کفراتر از آن است  یپژوهندهیه دانش آکد توجه داشت یهمواره با
ها،  از روش   ی، افزون بر آگاهیپژوه ندهیآ  پروژه  یکبه انجام رساندن    یپرداخت. برا  یپژوهندهیآ  یتوان به اجرای، میپژوهندهی چند روش مهم آ
به مثابه جعبه    یپژوهندهیآ  یهااز است. اما به هر صورت روشین  ز ین  یو فرهنگ   یدات خاص اجتماعیها و تمه رساختیآن به ز  یوجود دانش ضمن

در   النفعا   یتمام  یبرا  یپژوهندهیآ  ی دیلک  یهاروش  یرین فراگیپژوهان سلب خواهد شد. بنابراندهیها قدرت عمل آه بدون آنکهستند    یابزار
ها، عوامل ز روشی، وجوه تمایپژوه ندهیتر آاربرد و مهمک پر  یهابر روش  یلک  یه مرورکن دوره تالش خواهد شد  یاست. در ا  ین عرصه الزامیا

 .شودی م یز بررسیها نرد روش کعمل وهیششود و   ارائه  هاآن ها و نقاط قوت و ضعف از روش یکهر  یاجرا فرایندت و یموفق

 سرفصل درس:

 یک ، ابزار و تکنیشناسروش، روش  یمن مفاهییتب .1
 ن قلمروییتع یبرا یراهبرد چارچوب .2

o یشناسقلمرو در روش مفهوم 
o سازنده قلمرو ارکان 
o قلمرو  یینتع یراهبرد چارچوب 

 قلمرو  نییتع .3
o قلمرو  یینتع یهاروش 
o ی پژوهیندهقلمرو در آ یینتع مالحظات 
o قلمرو  ییندر تع یمورد مطالعه 

 ها روش  گزینش .4
o ی پژوهیندهآ یهامختلف روش یهایبنددسته یمعرف 
o ی پژوهیندهآ یهاالماس روش معرفی 
o انتخاب روش هایمالک 
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 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه مورد روش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرف یباندهید .5
 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  یروند، معرف یف)تعر یروندپژوه .6
ها، نقاط قوت و ضعف روش،  روش   یر سا  یان روش در م  یگاهجا  یونویسی،سنار  یهاآن، انواع مدل  یها روش و گام   ی)معرفیسی  نو  سناریو .7

 ( یمطالعه مورد
 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرف نگاشتره .8
 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرف یایهال یعلّ تحلیل .9

 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا  یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرفی دلف روش .10
ها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه  روش  یرسا  یانروش در م  یگاهآن، جا  یهاروش و گام  یانداز، معرفچشم  یف)تعریسی  نو  اندازچشم  روش .11

 ی( مورد

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

و    ی اردستان  ی عیا شفیسون  ترجمه ج.    2  . ی یونیدوفناور  ینگارندهیآ  یراهنما  .(1391)  (. دویونینگاری سازمان توسعه ملل متحد )گروه آینده .1
 .موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیز آکتهران: مر .دیگران

 . فریو فرخنده ملک  یقبادیه کیترجمه مرضج.    2  .یپژوهیندهآ  یهادانشنامه بزرگ روش   .(1393)  ئودور جی.گوردون، تو  ،  روم سی.گلن، ج .2
 تیسا. تهران: 

مرکز تهران:  .  هاروش و    کردهای روبر    یمرور:  یراهبرد  یپژوهندهیآگام به گام    یراهنما  .(1387))مترجم(.    میعبدالرحپدرام،  و  ،  دیسعخزائی،   .3
 . مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یشرفتهپ هاییحوزه توسعه کاربرد فناور یرسانو اطالع پژوهییندهآ

پژوهی )مجموعه ساز آیندهشناسی یکپارچه و متحوّلهای یک روش: نظریه و موردکاویهاعلت  یاهیال  هیل الیتحل  .(1392)  هیل...، ساتیعنا .4
 .مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی یدفاع یهایعلوم و فناور یپژوهندهیز آکتهران: مر  .یترجمه مسعود منزوج.  2. مقاالت(

علوم و    یپژوهندهیز آکتهران: مر.  اندازچشم  ینتدو  هایفرایندو    هایدگاهد  ی،مبان  :اندازن چشمیتدو  یراهنما   .(1390)رزانه  ف  ،یتیوالرشاهیم .5
 .یدفاع یعصنا یقاتی و تحق یموسسه آموزش یدفاع یها یفناور

 .یراهبرد یپژوهیندهسسه افق آؤ م :تهران .یپژوهیندهآ یها ها و آزمودههزآمو(، 1394) هدیم یان،احمد و ،بدالرحیمع پدرام، .6

7. Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Scenario Planning: The link Between Future and 

Strategy. Palgrave. 

 :یمنابع فرع

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تهران:    .یترجمه مسعود منزو  .یراهبرد  یهنر گفتگو  :وهایسنار  .(1391. )یسکدن،  یدرهن او .1
 .یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیز آکمر

لوک .2 دیگران   ، جورجیو،  کاریفناور  ینگارندهیآ  یراهنما  .(1391)  و  شیوه  و  مفاهیم  منزو  .:  مسعود  و  تهران:    .یترجمه  آموزشی  مؤسسه 
 . تحقیقاتی صنایع دفاعی

ترجمه غالمرضا    .ی: ترسیم مسیر موفقیتو نوآور  یاستراتژ  یبرا  ینقشه راه فناور  .(1395رابرت )و فال،  ،  الفر  یزنمن،، آارتین جی.موهرل، م .3
 مؤسسه کتاب مهربان نشر.  :تهران علی سالمتی.  و  رنجبر،، مصطفی صفدرییتوکل

مؤسسه آموزشی و    :تهران .  پژوهیشناسی آیندهروش : جلد دوم،  یپژوهندهیبر آ  یامقدمه   .(1392)وند، عباس  ، عبدالرحیم، و جاللی پدرام .4
 . یدفاع صنایع تحقیقاتی

 ی.دفاع صنایع مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی  :تهران. روش سناریو، : جلد سهیپژوهندهیبر آ یامقدمه  .(1392) ناظمی، امیر .5

 ی. دفاع صنایع  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی :تهران نگاشت. هر، چهارم: جلد یپژوهندهیبر آ یامقدمه .(1392) خواه، صادقمانیپ .6

 ی.دفاع صنایع مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی :تهران. تحلیل روند، : جلد پنجمیپژوهندهیبر آ یامقدمه  .(1392) تقوی، مصطفی .7
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 592کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ( 2پژوهی )های آیندهروش 

 :یسی نام درس به انگل

Futures Studies Methods (2) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

هااای روش:  نیییییازپیییییش

 (1پژوهی )آینده

 : ندارد ازینهم

 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 کافی پیدا کرده باشد.، آشنایی یپژوهندهیآ یهاها و روش فرایندبا  .1
 را کسب کرده باشد.  یپژوهندهیآ یهاح روش ی صح یریارگکبه الزم جهت  ییتوانا .2
 را کسب کرده باشد.  آن یسازیو بوم یپژوهندهید در حوزه آیجد یهاروش  ی طراحالزم جهت  ییتوانا .3
 را کسب کرده باشد.  یشور از جمله مسائل فرهنگکمختلف  یهادر بخش یپژوهندهیآ یهاپروژه یو اجرا ی طراحالزم جهت  ییتوانا .4
ن را کسب  تحقق آ یارآمد براکو    یمنطق  یزهایو تجو  یگذاراستینده مطلوب و سیاز آ  یسازریو تصو  یو پردازیسنارالزم جهت    ییتوانا .5

 کرده باشد.

 شرح درس:

  ی ریه با فراگکن باور هستند  یبر ا   یابد. برخیل  یها تقلاز روش  یاه به مجموعه کفراتر از آن است    یپژوهندهیه دانش آکد توجه داشت  یهمواره با
ها، از روش   ی، افزون بر آگاهیپژوهندهیآ  پروژه  یکبه انجام رساندن   یپرداخت. برا  یپژوهندهیآ  یتوان به اجرایم  یپژوهندهیچند روش مهم آ

به    یپژوهندهیآ  یهااز است. اما به هر صورت روش ین  ی و فرهنگ  یدات خاص اجتماعیها و تمه رساختیآن به ز  ین وجود دانش ضمنیچنهم
 ی تمام  یبرا  یپژوهندهیآ  یدیلک   یهاروش   یرین فراگیپژوهان سلب خواهد شد. بنابراندهیها قدرت عمل آه بدون آن کهستند    یمثابه جعبه ابزار

ها،  ز روشی، وجوه تمایپژوهندهی تر آاربرد و مهمکپر   یهابر روش  یلک  یه مرورکره تالش خواهد شد  ن دویاست. در ا  ین عرصه الزامیفعاالن در ا
 .شودی م ی ز بررسیها نرد روش کعمل  وهیشه شود و ئها و نقاط قوت و ضعف آنها اراوش از ر یکهر  یاجرا فرایندت و یعوامل موفق

 سرفصل درس:

 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرف متقابل  یرثأت یلروش تحل .1
 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  یبر روند )معرف  یرثأت یلتحل روش .2
 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرفیدی کل  یهایفناور روش .3
 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرفی نگرپس روش .4
 (یروش، مطالعه موردها، نقاط قوت و ضعف  روش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرفی شناسیخت ر یلتحل روش .5
 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام  ی)معرف پابرجا یریگیمتصم روش .6
 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرفی گذاریت اولو روش .7
 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرفینده چرخ آ روش .8
 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا  یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرف یندهآ یچند ضلع روش .9

 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا  یانروش در م  یگاهآن، جا  یهاروش و گام  ی)معرف   بر عامل  یمبتن  یندهآ  یسازمدل .10
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 (یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا  یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرف درخت ارتباطات روش .11
 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یر سا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرف یپژوهسنت  روش .12
 ( یها، نقاط قوت و ضعف روش، مطالعه موردروش  یرسا یانروش در م یگاهآن، جا یهاروش و گام ی)معرف یپردازیرتصو روش .13
 ی پژوهیندهن آینو یهاروش .14
 ی پژوهیندهآ یهاروش یبندجمع .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

و    یاردستان  یعیا شفیترجمه سونج.    2  .ی یونیدوفناور  ینگارندهی آ  یراهنما  .(1391)  (.دویونینگاری سازمان توسعه ملل متحد )گروه آینده .1
 .موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیز آکتهران: مر .دیگران

تهران: مرکز .  هاروشو    کردهایروبر    یمرور :  یراهبرد  یپژوهندهیآ گام به گام    یراهنما  .(1387))مترجم(.    میعبدالرحپدرام،  و  ،  دیسعخزائی،   .2
 . مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت یشرفتهپ هاییحوزه توسعه کاربرد فناور یرسانو اطالع پژوهییندهآ

 . اصفهان: علم آفرین: پارس ضیاء. نگاریشناسی آیندهروش(. 1392خزائی، سعید، و محمودزاده، امیر )مترجم(. ) .3

  . فریو فرخنده ملک یقبادیه ک یترجمه مرضج.  2 .یپژوهیندهآ یهادانشنامه بزرگ روش  .(1393) ئودور جی.گوردون، تو ، روم سی.گلن، ج .4
 تیسا. تهران: 

 :یمنابع فرع

مؤسسه آموزشی و  تهران:    .یترجمه مسعود منزو  .: مفاهیم و شیوه کاریفناور  ینگارندهیآ  یراهنما  .(1391)  جورجیو، لوک، و دیگران .1
 تحقیقاتی صنایع دفاعی. 

 ی.راهبرد یپژوهیندهسسه افق آؤ م :تهران .یپژوهیندهآ یهاها و آزمودههزآمو .(1394) هدیم یان،احمد و ،بدالرحیمع پدرام، .2
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 593کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 نگاری راهبردی آینده

 :یسی نام درس به انگل

Strategic Foresight 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:دوره از دانشجو انتظار میدر انتهای این 

 ، آشنا شده باشد.مختلف آن یهانظام ها وها، نسلمدل ی،راهبردی نگاریندهبا آ .1
 ی، آشنا شده باشد. و فرامل یحاکم در سطح مل یبا روندها و کالن روندها .2
 ینده، آشنا شده باشد. آ یهاها و چالشفرصت ی،جهان یاندازهابا چشم .3
 ، آشنا شده باشد. مختلف یدر کشورها ینگاریندهبا تجربه آ .4

 شرح درس:

گردد. ی م  ییناو تب  یبرا  ینگاریندهآ  فرایندمختلف آن، آشنا شده و    یهاآن، مدل  یهایمپارادا  ی،راهبرد  ینگاریندهآ  یتدرس دانشجو با ماه  یندر ا
 نامختلف جهان آش  یدر کشورها  ینگاریندهمورد بحث قرار گرفته، و دانشجو با تجربه آ  ینگاریندهمختلف آ  یهادرس نظام  یندر ا  ینهمچن

 .شودی درس مرور م یندر ا یزمختلف ن یاندازهاچشم یو بررس یندهآ یهاها و چالشخواهد شد. در ضمن فرصت

 سرفصل درس:

 ی راهبرد ینگاریندهمفهوم آ یینتب .1
 ی نگاریندهآ یها پارادایم .2
 ی راهبرد ینگاریندهمختلف آ یهاها و چارچوبمدل  بررسی .3
 یراهبرد ینگاریندهآ یاجزا تعیین .4
 ی راهبرد ینگاریندهآ فرایند تبیین .5
 ینگار یندهمختلف آ یهابر حوزه مروری .6
 (یو فرامل ی)سازمان، ملی راهبرد ینگاریندهآ سطوح .7
 ینگاریندهمختلف آ یهابر نسل  مروری .8
 ینگاریندهمختلف آ یهابر نظام  مروری .9

o بزرگ  یهاو قدرت یصنعت یدر کشورها ینگاریندهآ یهانظام مطالعه 
o در حال توسعه یدر کشورها ینگاریندهآ یهانظام مطالعه 
o یکدیگر مختلف با  ینگاریندهآ یهانظام مقایسه 

 المللینو ب یدر حوزه مل یطحاکم بر مح یروندهااز روندها و کالن  ی بر برخ مروری .10
 ها یشران از پ ی بر برخ یمرور .11
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 ینده آ یهاها و چالشفرصت ی،جهان یاندازهاچشم .12
o یو جهان یانداز ملچند چشم مطالعه 
o یندهآ یدهها در شکل فرصت شناسایی 
o جهان یندهآ یهابر چالش مروری 

 (...  سوئد و  یش،فرانسه، اتر یا،فنالند، لهستان، استرال یس،مختلف )انگل یدر کشورها ینگاریندهبر تجربه آ مروری .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
 

 :یمنابع اصل

1. Hines. A. & Bishop. P. (2006). Thinking about the Future: Guidelines for Strategic 

Foresight. Social Technologies. 
تهران: دانشگاه   .ها و راهبردهافرصت  یندهآ  یتوضع  ی:جهان  یهاچالش  .(1391مهکامه )  ی، و طاعت  ،محسن  ی، بهرام  ی،قنمحمد  ی،مهدو .2

 یر.کب یرام یصنعت
مد اسدیان و دیگران.  ترجمه مح  .هاها و فرصت: موضوع1998ینده  آ  یتوضع  (.1379))ویراستار(.  .  ی.، و گوردون، تئودور ج یگلن، جروم س .3

 . خضراءتهران: 
تهران:  ی و دیگران. ترجمه محسن بهرام  .ینده: در آستانه هزاره سومآ یتوضع (.1380))ویراستار(. . ی.، و گوردون، تئودور ج یگلن، جروم س .4

 .خضراء
نصرت ا...  ترجمه    .رو در پایان هزارهی پیشها: چالش1999ینده  آ  یتوضع  (.1381))ویراستار(.  .  ی.، و گوردون، تئودور جیگلن، جروم س .5

 . خضراءتهران: آقاجانی و دیگران.  
ی، لیدا کاووسی، و نسیم قیاسی.  ترجمه محسن بهرام  .2001ینده  آ  یتوضع  (.1382))ویراستار(.  .  ی.، و گوردون، تئودور جیگلن، جروم س .6

 . خضراءتهران: 
 . خضراءتهران: ی و دیگران. ترجمه محسن بهرام .2002ینده آ یتوضع (.1384))ویراستار(. . ی.، و گوردون، تئودور جیگلن، جروم س .7
ی، نسیم قیاسی، لیدا کاووسی، حسن  ترجمه محسن بهرام  .2003ینده  آ  یتوضع  (.1384))ویراستار(.  .  ی.، و گوردون، تئودور ج ی گلن، جروم س .8

 .خضراءتهران: پور، و مینا غرویان. شهرکی
ی، نسیم قیاسی، و نرگس نوری.  ترجمه محسن بهرام  .2004ینده  آ  یتوضع  (.1387))ویراستار(.  .  یو گوردون، تئودور ج  .،یگلن، جروم س .9

 . تکنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیتهران: 

دانشگاه صنعتی تهران:  ه بهروز ابراهیمی و دیگران.  ترجم  .2005ینده  آ  یتوضع  (.1387))ویراستار(.  .  ی.، و گوردون، تئودور ج یگلن، جروم س .10
 .تکنیک تهران(امیرکبیر )پلی

دانشگاه صنعتی تهران:  زهره بشارتی و دیگران.  ترجمه    .2007ینده  آ  یتوضع  (.1389))ویراستار(.  .  ی.، و گوردون، تئودور ج یگلن، جروم س .11
 .تکنیک تهران(امیرکبیر )پلی

تهران:  زهره بشارتی و دیگران.  ترجمه    .2008ینده  آ  یتوضع  (.1391))ویراستار(.    یزابتال،  فلورسکوو    ،.یج  گوردون، تئودور  .،یگلن، جروم س .12
 .تکنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی

نگاری برای آینده : پیشنهاد نظام مناسب  شش کشور  یپژوهیندهآ  یهادر نظام   یابیو تراز  یقی تطب  یبررس  .(1386)نیلفروشان، هادی، و دیگران   .13
 ی.دفاع یعصنا یقاتی و تحق  یسسه آموزشؤم یدفاع یعلوم و فناور پژوهییندهمرکز آتهران:  .در ایران

و    ی اردستان  ی عیا شفیترجمه سونج.    2  .ی یونیدوفناور  ینگارندهیآ  یراهنما  .(1391)  (.دویونینگاری سازمان توسعه ملل متحد )گروه آینده .14
 .مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیز آکتهران: مر دیگران.

 :یمنابع فرع

 یستا.تهران: مهرو .پنجهینناصر زرمنصور امیدی و  ترجمه  .2050 جهان در(، 1390)سی.  رنس ال یت،اسم .1
تهران:    ی.والحسن تهامبترجمه ا   .ویکمجهان در قرن بیست بینی اوضاع سیاسی  : پیش یندهسال آ  100جهان در    .(1391)  ورجج  ،منفرید .2

 . فرزان روز
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 594کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 پژوهی های آیندهافزایی مدیریت پروژه کارگاه مهارت

 :یسی انگلنام درس به 

Workshops of Improving Skill in Futures Project 

Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی، افزایش یافته باشد. پژوهیندهآ یها پروژه یدر اجرا مهارت وی .1
 ل، باشد. در عم  یپژوهیندهآ یهاروش  قادر به اجرای .2
 ی، افزایش یافته باشد. پژوهیندهآ یها کردن پروژه یریتدر مدوی مهارت  .3
 ، کسب کرده باشد.ها در عملروش  ییشناساالزم را جهت   توانایی .4

 شرح درس:

صفر تا صد   یدرس، دانشجو با اجرا  ینآن هدف گرفته است. در ا  یها پروژه  یو اجرا  یپژوهیندهرا در امر آ  یانمهارت دانشجو  یتدرس تقو  ینا
آ  یک همچن  یپژوهیندهپروژه  مد  ینو  عمل  یریتنحوه  طور  به  م  یآن،  آیآشنا  بس  یپژوهیندهشود.  رشته   یاری مثل  همچون    یهااز  مشابه، 

درس از دروس مهم و    ینا  ین،ا. بنابریرندگی م  یادبه تجربه    یامآموزند، بلکه با قی را با خواندن کتاب نم  یسواراست؛ دوچرخه   یسواردوچرخه
است که    یستهدر صورت امکان، شا  یبرخوردار باشد. حت یخوب  یفیتشود که از ک  یابیارز  آن به دقت  ارائه نحوه  یدرشته است و با  ینا  یراهبرد

 . درس ارائه شود ینبه صورت جدا، در ا گاهچند کار

 سرفصل درس:

به    آن با توجه به ماهیت درس  یهاسرفصل،  شودیمبا یک موضوع خاص تعریف  از آنجایی که این درس ماهیت کارگاهی داشته و در ارتباط  
با تصو  دیاسات  شنهادیپ  ندهیآ،  همگرا  یهایفناور   ندهیآ ،  آموزش  ندهیآ؛ موضوعاتی مانند:  خواهد شد  نیآن ترم تدو  یبرا  یگروه آموزش  بیو 

، آینده فضای  سالمت و بهداشت   ندهیآ،  رسانه  ندهآی  ت،یجمع  ندهیآ،  ستیز  طیمح  ندهیآ  ا،یاش  نترنتیا  یها یفناور  ندهیآی،  پزشک  یها یفناور
 را برای این درس مطرح کرد: ریز کلی یهاسرفصل  توانی مدر مجموع اما  مجازی و .....

 گانه آنپنج هایفرایندو  پروژه یریتبر مفهوم مد یمرور .1
 یپژوهندهیآ یها( و کاربرد آن در پروژهPMBOK) پروژه یریتمد یهامدل .2
 ی پژوهندهیآ یهاپروژه یالزم برا ییاجرا یداتها و تمه ساختزیر .3
 یمورد مطالعهانتخاب  .4

 مرتبط با آن  یموضوع و منابع اصل یقنحوه شناخت عمآموزش  .5

 انیموضوع توسط دانشجو یجمع بند ینار اول برایارائه سم .6
 ی پژوهیندهآ ی مناسب برا یکردنحوه انتخاب روش و رو یعمل آموزش .7

 انین روش مناسب آینده پژوهی توسط دانشجوییتع ینار دوم برایارائه سم .8
 یجارائه نتا و یپژوهیندهروش و انجام آ اجرای .9

 جانبهان و نقد و بررسی همهیتوسط دانشجو ییج نهاینتاارائه  نار سوم برای یارائه سم .10
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 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

 . یژوهپندهی آ یهات پروژهیریمد (.)در انتظار ناشر غالمرضا ،یگودرز .1

 .یدفاع یقات علوم و فناوریزاده، تهران: موسسه مطالعات و تحقیز علی. مترجم عزیهنر دورنگر(. 1387تر )یشوارتز، پ .2
3. Apel, H. (2004). The Future Workshop. Presented at the International Expert Meeting on 

Theory and Practice of Peace Education, Munich. Retrieved from www.die-

bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/apel04_02.pdf 

4. Dator, J. (1993). From Future Workshops to Envisioning Alternative Futures. Futures 

Research Quarterly, 9(3), 108-12. 

5. Kensing, F., & Madsen, K. H. (1991). Generating visions: Future workshops and 

metaphorical design. Design at work: Cooperative design of computer systems, 155-168. 

6. Eickhoff, P., & Stephan, G. (2009). Power of Imagination Studio: A Further Development 

of the Future Workshop. The Change Handbook: The Definitive Resource on Today's Best 

Methods for Engaging Whole Systems. Pp 267-272. 

7. Loveridge, D. (2009). Foresight: the art and science of anticipating the future. New York: 

Routledge Taylor & Francis Group. 

 : یمنبع فرع

1. Hines. A. & Bishop. P. (2006). Thinking about the Future: Guidelines for Strategic 

Foresight. Social Technologies. 
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 595کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یلو تحل یهتجز  یفیو ک یکم  یفنون و ابزارها

 :یسی نام درس به انگل

Quantitative and Qualitative Analysis Techniques 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 درس:نوع 

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی، شناخت پیدا کرده باشد. پژوهیندهمعتبر به منظور کاربرد آن در آ یفیو ک  یکم یهاابزارها و مدلنسبت به   .1
 ی، کسب کرده باشد.اجتماع ینمودها یفیو ک یکم یهاجنبه  یلو تحل یهتجزالزم را جهت   ییتوانا .2
 رده باشد. ی، کسب کو اجتماع یدر حوزه علوم انسان یپژوهیندهآ یها و ابزارهاروش  یدجهت شناخت و تولالزم را  یآمادگ .3
 ی آشنا شده باشد. پژوه یندهآن در آ یو کاربردها یلو تحل یهتجز  یننو یها و ابزارهایه با نظر .4

 شرح درس:

تواند  ی ابزار م ینشود و با استفاده از ای آشنا م  یپژوهیندهمسائل مختلف آ  یلجهت تحل  یفیو ک  یکم  یهاو مدل  شجو با ابزارهادرس دان  یندر ا
  ائل مس یلتحل یبرا یننو یها و ابزارهایه درس با نظر یندر ا ینبپردازد. الزم به ذکر است که دانشجو همچن یعوقا  یو بررس یلو تحل یهبه تجز

 .را کسب کند یپژوهیندهدر آ یدجد یهاروش  یالزم جهت طراح ییتواند، توانایآشنا شده و با استفاده از آنها م یپژوهیندهمختلف آ

 سرفصل درس:

 ی پژوهینده آشوب در آ یهکاربرد نظر .1
 یپژوهیندهدر آ یچیدگیپ یهنظر کاربرد .2
 یپژوهیندهدر آ یباز یهنظر کاربرد .3
 ی پژوهیندهامکان در آ یهنظر کاربرد .4
 یپژوهیندهدر آ یینهادگرا یهنظر کاربرد .5
 یپژوهیندهدر آ یفاز یهامجموعه کاربرد .6
 یپژوهیندهدر آ یعلوم شناخت یهنظر کاربرد .7
 ی پژوهیندهذهن در آ یریتمد یهایهنظر ردکارب .8
 یپژوه یندهدر آ یهوش مصنوع کاربرد .9

 ی پژوهیندهدر آ یستیعلوم ز یهایه نظر کاربرد  .10
 ی پژوهیندهدر آ یستمیس  یلتفکر و تحل کاربرد  .11
 یپژوهیندهدر آ  یستمس یهایاییپو کاربرد  .12
 یاضی ر یهامدل یهایتمحدود ی و بررس یپژوهیندهقابل استفاده در آ یاضیر یهاو مدل یاضیر تحلیل  .13
 یندهآ ینیبیشپ یختهو آم یفیو ک یکم یهابر روش  مروری  .14
 ...( و یعامل یلتحل یمعادالت ساختار ی،کاو )داده ینیبیش و پ یسنجمهم اقتصاد یهابر مدل مروری  .15
 یپژوهیندهدر آ یارهچند مع یریگیمو تصم یری گیمتصم یفیک یهاروش بردرکا  .16
 ی پژوهیندهنرم در آ یاتدر عمل یقتحق یهاابزارها و مدل  کاربرد  .17
 ی پژوهیندهدر آ یسکر یریتمد یابزارها کاربرد  .18
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران:  .با اطالعات کامل( یاو پو یستاا یها یبازآن ) یها و کاربردهای باز یهنظر .(1392قهرمان ) ی،عبدل .1
 .  تهران

جهاد تهران:    .یزمان  یهای سر  ینیبیشآشوب و فراکتال در پ  یهکاربرد نظر  .(1390نرجس )  ی،بخشیعل و  ،  یمهفه   ی، ، صائبیمرتض  رحمانی، .2
 یف. شردانشگاهی واحد صنعتی 

 د. دانشگاه شاهمرکز چاپ و انتشارات تهران:   .آشوب یهو نظر ینامیکید یهایستمس .(1392بهروز ) ،رئیسی .3
  دانشگاه مؤسسه انتشارات علمی تهران:  .یفاز یهامجموعه  یو کاربردها یه و محاسبات نرم: نظر یفاز  یهایستمس  .(1392) یرام  ،دانشگر .4

 .یفشر صنعتی
 . تهران: سمتترجمه سیدکمال خرازی.   .یعلوم اعصاب شناخت یمبان  .(1396) یکولن ،یج گ و ،برنارد ،بارس .5
 . تهران: ترمه  .یو منطق فاز یهوش مصنوع .(1392) یامپ ،زادهحنفی .6
 . تهران: ترمه .هایک و تکن یم: مفاهیسکر یریتمد .(1394) ، و صالحیان، فرهاداحسان ،یانجعفر جعفر، ،رزمی .7
  یریت مدسازمان  تهران:    .مسئله   یساختارده  یکردهایرو  :نرم  یاتدر عمل  یقتحق  .(1395)  ، و جاللی، رضافرزانه  ،یعادل، خسروان  ،آذر .8

 ی. صنعت
عمل  یتئور  :هایستمس  یمدلساز  .(1391)  یکلما  ،پید .9 حس  .و  مهناز  مهرگان،  محمدرضا  و  فریسیرئ  یارکام   زاده،ینترجمه  محمدرضا  ، 

 .افکارشرکت نشر نقد تهران:  ی.انوراخوان 
 . دانشگاه تهرانمؤسسه انتشارات تهران:  .یارهچند مع یهایریگیمتصم .(1390محمدجواد ) ،پوراصغر .10
 . تهران: صفار .یریگیمو کاربرد آن در تصم یفاز یتئور .(1393) پژمان جونفانی، یکنیاحمدو ، ستار  ،یجونقانحمزهعادل،  ،آذر .11

 :یمنابع فرع

. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  ها با نگرش تحقیق در عملیاتگیری گروهی و نظریه بازی تصمیم(. 1382اصغرپور، محمدجواد ) .1
 تهران. 

تهران:  .  : با تجدیدنظر و اضافات )ویراست دوم(یو علوم شناخت  ی شناخت  ی شناسروان   یراهنما  .(1388) رمضان    ی،دولت، و  آلمک سید  ،یرازخ .2
 .یدانشگاه سازمان انتشارات جهاد

 . ینتهران: علوم نو ی.شائم یترجمه عادل آذر و عل .یفاز یریتمد .(1388)یت ک ،گرینت .3
تهران:    .)ویراست دوم(  یارهمعچند  یهایریگیمدر تصم  یننو  یکردیرو(،  1394)ین  حس  ،محتجبو    ین،حسطه  ،یحجاز  ی،مهد  ،بشیری .4

 .دانشگاه شاهد
 . یطوس ینالد یرخواجه نصصنعتی تهران: دانشگاه  .)ویرایش دوم( ها و کاربرد آنیباز یهنظر  .(1390) یمقتدیدس ،پرستهاشمی .5

 
  



1010 

 596کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 پژوهی گذاری در آیندهکاربرد مدیریت راهبردی و سیاست

 :یسی نام درس به انگل

Application of Strategic Management and Policy 

Making in Future Studies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: ساعتتعداد 

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:دانشجو انتظار میدر انتهای این دوره از 

 ی، آشنا شده باشد. پژوه یندهدر آ یبا کاربرد تفکر راهبرد .1
 ی، ارتقاء یافته باشد. پژوهیندهدر آ یراهبرد یریتو مد یزیربرنامه  یها و الگوهاچارچوب  یریکارگبه  ینهدر زم ی ویها مهارت .2
 د. ی، آشنا شده باشراهبرد ینگاریندهو آ یراهبرد یریتمد ینبا تفاوت ب .3
 گذاری، آشنا شده باشد. یاستو س یپژوهیندهبا نحوه تعامل آ .4
 ی، آشنا شده باشد. پژوهیندهآن در آ یهاو مدل گذارییاست با کاربرد س .5

 شرح درس:

 یها و ابزارهابا استفاده از انواع مدل  ینآشنا شده و همچن  یپژوهیندهدر آ  یو تفکر راهبرد  یراهبرد  یریتمد  یهابا کاربرد  یاندرس دانشجو  یندر ا
ا  ینده،ساخت آ  ینو همچن  یپژوهیندهدر جهت آ  ی،راهبرد  یریتمد ن  یناقدام خواهند کرد. در  ت یریمد  ینب  یهابا تفاوت   یاندانشجو  یز درس 

موجود   یهابا مدل  گذاری،یاستو س  یپژوهیندهآ  ینبا نحوه تعامل ب  ییضمن آشنا  ین،آشنا خواهند شد. همچن  یراهبرد  ینگاریندهو آ  یراهبرد
 . شوندیآشنا م ی،پژوهیندهها در آدر جهت استفاده از آن  گذارییاست س

 سرفصل درس:

 ی راهبرد یریتمد یاتبر کل یمرور .1
o ،یراهبرد یزیرو برنامه یتمورأانداز، مهدف، چشم راهبرد 
o راهبرد یریگبا شکل یزیربرنامه  نسبت 
o راهبرد  یریگشکل  نحوه 
o یراهبرد تفکر 
o یتفکر راهبرد تا یراهبرد یزیراز برنامه  یمتحول مفاه سیر 
o یراهبرد یریتمد یکردهایبا مکاتب و رو آشنایی 
o ی راهبرد یریتکالن مد یهافرایند 

 ینده در مطالعات آ یمطالعات راهبرد جایگاه .2
o محور یندهمطالعات آ انواع 
o یندهدر نگاه به آ یتفکر راهبرد جایگاه 
o یراهبرد ینگاریندهو آ یراهبرد یریتمد ینب تفاوت 
o ینده آ یریتو مد یراهبرد مدیریت 
o ینده آ یراهبرد مدیریت 
o ینده آ یریتمد یراهبردها انواع 
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 ینده آ یراهبرد یریتدر مد یگذارهدف فرایند .3
o یراهبرد یریتدر مد یگذارهدف 
o ینده آ یراهبرد یریتدر مد یگذارهدف فرایند 
o ینده آ یراهبرد یریتدر مد یگذارکارآمد هدف یهامدل 

 ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد ینتدو فرایند .4
o یراهبرد یریتراهبرد در مد تدوین 
o ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد ینتدو فرایند 

 ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد ینتدو یهامدل .5
o ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد ینکارآمد تدو یهامدل 
o هامدل ی و بررس نقد 
o متناسب ینمونه مورد  بررسی 

 یندهآ یراهبرد یریتآن در مد یهاراهبرد و مدل یسازیادهپ فرایند .6
o یراهبرد  یریتراهبرد در مد یسازپیاده 
o ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد یسازیادهپ فرایند 
o ها آن  یو نقد و بررس  یندهآ یراهبرد یریتدر مدراهبرد  یسازیادهکارآمد پ یهامدل 
o متناسب ینمونه مورد  بررسی 

 ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد یابیارز فرایند .7
o یراهبرد یریتراهبرد در مد ارزیابی 
o ینده آ یراهبرد یریتراهبرد در مد یابیارز فرایند 
o ها آن  یو نقد و بررس  یندهآ یراهبرد یریتراهبرد در مد یسازیادهکارآمد پ یهامدل 
o متناسب ینمونه مورد  بررسی 

 گذارییاست س  یهاها و حوزهمدل یات،بر کل مروری .8
o یاست س تعریف 
o یاست س انواع 
o گذارییاست س فرایند 
o آشفته و ...( ی،انتخاب عموم یستمی،س یی،عقال ی،گروه ی،فرایند ی،)مدل نهاد گذارییاستس یهابر مدل مروری 
o و ...(  یرفاه ی،علم ی،دفاع ی،)اقتصاد گذارییاستس یهاحوزه 

 ینده و مطالعات آ گذارییاست س یدو حوزه علم  ینو نحوه تعامل ب نسبت .9
 یپژوهیندهآن در آ ی هاو مدل گذارییاستس کاربردهای .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
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 :یمنابع اصل

 .السالمیهعلان: دانشگاه امام صادقتهر  .یپژوهانه به منافع عمومیندهآ یکردعصرمدار: رو یراهبرد یریتمد .(1389) اصغری عل ،پورعزت .1

  ی شورا   مجلس  یهاپژوهش  مرکز:  تهران.  رانیا  در   یعموم  یگذار  است یس  فرایند(.  1389م. )یپور، رحمت اله و غالم پور آهنگر، ابراه  یقل .2
 . یاسالم

 . یفرهنگ یهاپژوهش . تهران: دفتر ید محمد اعرابیو س یزدیترجمه داود ا.  کیت استراتژیریمد ی(. مبان1381لن. )یهانگر، و .3

. تهران:  مطلق  یدید وحیح. ترجمه وقرن  یک  یپابرجا برا  یزیربرنامه (.1386. )ونیاست،  زک. بنیس   .ونیاست،  و پوپریدبل  .. لمپرت، رابرتیج .4
 )آصف(  یفناورده صنعت و کشیاند

 ک. تهران: فرا. یتفکر استراتژ  یفرمان برا 5(. 1384ان، وفا. )ی، غالمرضا و غفاریانیک .5

 . تهران: صفار د.فری ترجمه حسن دانائ .یعموم یمشخط فرایند یهایه نظر .(1393. )ل ایپ ساباتیه، .6
 .السالمیهعلتهران: دانشگاه امام صادق .موعودگرا یراهبرد یریگیمتصم .(1389) غالمرضا ،گودرزی .7

8. Da Costa, O., Warnke, P., Cagnin, C., & Scapolo, F. (2008). The impact of foresight on policy-

making: insights from the FORLEARN mutual learning process. Technology Analysis & 

Strategic Management, 20(3), 369-387. 

9. Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Senario Planning: The Link Between Future and 

Strategy. Palgrave Macmillan. 

10. Hax, Amoldo C; Wilde, Dean L; (2001). The Delta Project: Discovering New Sources of 

Profitability in a Networked Economy, PALGRAVE. 
11. Thompson, A A; Strickland, A J;. (2001). Strategic Managemant: Concepts & Cases. U.S: 

Maifield Publishing Co. 

 :یمنابع فرع

 . تیأتهران: ه ی.ترجمه بهروز قاسم  .یکاستراتژ یریتمد .(1386) ارونجان، کو ، فریج یسون،هر .1
  یا. قربان برارن  ی وخادم  یترجمه مهد  .یانتفاع  یرو غ  یعموم  ی،دولت  یهادر سازمان  یکاستراتژ  یزیربرنامه  .(1390. )ان، امج  برایسون، .2

 قلم. یاناتهران: آر
  احمادپور محمود   . ترجماهجنگال اساااتراتژی )کاارآفرینی در قاالاب یاک مکتاب(. (1388، آلساااتراناد، بروس، و لمپال، ژوزف )یزبرگ، هنرتنیم .3

 . تهران: جاجرمی.یانیدار

پژوهشگاه علوم و فناوری تهران:    .گذارییاست و اثرات آن در س  یعلم و فناور  ینگاریندهآ  .(1395)  زاده، علیرضایال، و حسنل  ،نامداریان .4
 .چاپاراطالعات ایران: 

 . یئتهران: دانشگاه عالمه طباطبا  .(2ی )ویراست عموم یگذاریمشخط فرایند .(1385فتاح ) ،زادهیف شرو  ی،مهدیدس  ،الوانی .5
 .السالمیه علران: دانشگاه امام صادقته  .یعموم یگذاریمشدر خط یدجد  یگفتارها .(1395)حسن فرد، دانایی .6
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 597کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 پژوهی مبانی فلسفی آینده

 :یسی نام درس به انگل

Philosophical Foundations of Futures Studies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 ندارد  :نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی، آشنا شده باشد. پژوهندهیآ یو فلسف ینظر یبا مبان .1
 ی، کسب کرده باشد.پژوهندهیآ یمبان ینقد و بررسالزم را جهت   ییتوانا .2
 ی، باشد. پژوهندهیآ یتر نظرقیعم یهاه یاز رهگذر ال یپژوهندهیرشته آ یسازی به سمت بوم قادر به حرکت .3

 شرح درس:

آنها را کسب خواهد کرد. از   ینقد و بررس  ییآشنا شده و توانا  یپژوهندهیو مکاتب مختلف در رشته آ  یشناختمعرفت  ین درس دانشجو با مبانیدر ا
ن رشته  یا  یسازی در گذر به سمت بوم  ییت باالین درس اهمین رشته کسب خواهد کرد و اینسبت به ا  ین درس دانشجو درک مناسبیق ایطر

 . اشتخواهد د

 سرفصل درس:

 یست؟ن  یزیهست و چه چ یزیچه چ یپژوهینده: آیپژوهیندهآ یتماه یبررس .1
 ی؟ فناور یا: علم، هنر  یپژوهیندهآ یتماه بررسی .2
 سم یویتیبا پوز یپژوهندهیآ نسبت .3
 سم ی ویتیبا پسا پوز یپژوهندهیآ نسبت .4
 یانتقاد ییگرابا واقع یپژوهندهیآ نسبت .5
 عمل ینح یادگیری یپژوهندهیآ مکتب .6
 ...( و یشناسروش  ی،شناسمعرفت ی،شناسیهست ی، شناس)انسان یپژوهیندهآ یفلسف یمبان ی و بررس نقد .7
 یپژوهیندهها و هنجارها در آارزش جایگاه .8
 یپژوهیندهاخالق در آ جایگاه .9

 ی پژوهیندهزمان در آ ماهیت .10
 مربوط به آن  یهاو چالش یندهکسب معرفت نسبت به آ چگونگی .11
 یپژوهیندهدر آ ینگرکل .12
 یپژوهیندهآ یرویشپ  یادینبن یهاچالش .13
 ییرکننده تغ یع به عنوان تسر یپژوهیندهآ  .14
 کننده تمدنیعبه عنوان تسر یپژوهآینده .15
 ی پژوهیندهآ یادینبن یکردهایرو یدترینبه جد  نگاهی .16
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 

  

 :یمنابع اصل

1. Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies; Volume 1: History, Purposes, and 

Knowledge. New Jersey: Transaction Publishers. (Original work published 1997). 

2. Bell, W. (2004). Foundations of Futures Studies; Volume 2: Values, Objectivity, and the 

Good Society. New Jersey: Transaction Publishers. (Original work published 1997). 

3. Inayatullah, S. (2007) Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational and 

Societal Transformation (3rd ed.). Tamsui: Tamkang University Press. 

4. Inayatullah, S. (2012). Futures Studies: Theories and Methods. In N. Al-Fodham (Ed) There's 

a Future: Visions for a Better World (pp.37-65). BBVA. 

5. Slaughter, R. A. (Ed). (1996). New Thinking for a New Millennium. Routledge. 
 .پژوهیندهتهران: آ .دمنه یترجمه محسن طاهر  .دارد یتتمام آنچه اهم :یندهآ .(1396) نیاءالدیض ،سردار .6

  صنایع   آموزشی و تحقیقاتیمؤسسه    :تهران.  ایپژوهان حرفههای آیندهبصیرت،  : جلد هفتمیپژوهندهیبر آ  یامقدمه   .(1392)تقوی، مصطفی   .7
 ی.دفاع

.  اصغر پورعزتیدکتر عل  یپژوهندهیآ  یشناسمجموعه مقاالت درس معرفت  ی:پژوهندهیآ  یشناسمعرفت(.  1390)  منزوی، مسعود )مترجم(. .8
 .یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیمرکز آ :تهران

 :یمنابع فرع

1. Cornish, E. (Ed). (2004). Futuring: The Exploration of the Future. Bethesda, Maryland: 

World Future Society. 

2. Schwartz, P. (1991). The Art of The Long View. Doubleday / Currency. 
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 598کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 پژوهی«»آینده  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 پژوهی اسالم و آینده

 :یسی نام درس به انگل

Islam and Futures Studies 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ، آشنا شده باشد.یاسالم یپژوهندهیبا آ .1
 ، آشنا شده باشد. یشیاندندهینده و آیان در رابطه با آ یات اسالم و ادیبا نظر .2
 را کسب کرده باشد.  ی اسالم یپژوهندهین علم آیتوسعه و تدو ییتوانا .3
 ی را کسب کرده باشد. اسالم یپژوهنده یفهم درست از آ ییتوانا .4

 شرح درس:

ه  ک افزون بر آن   ین دانش غربیدارد. ارا با خود    یغرب  یهااز نشانه  یاریل گرفته است و بسکش  یغرب  بافتارشه و  یج در بستر اندیرا  یپژوهندهیآ
د  کی أت  یهپژوندهیوالر بودن آکح بر سیپژوهان به طور صرندهیاز آ  یبرخ  ی توجه است. حتی ز بین نیباشد، به د  یرغرب یجوامع غ  یگوتواند پاسخ ینم

ازمند ین  یپژوهندهیآاربست  کطرف سازد.  ها را برن چالشیوشد اکی ج، می را  یپژوهندهیل آینو و بد  یابه عنوان نسخه   ی اسالم  یپژوهندهیاند. آداشته 
ش گرفته و  یند، راه خطا در پکد  ی گران تقلید  از  را   ندهیآ  یمهندس  و  لیتحل  دانش  هک  یملت  د،یترد  بدون.  است  آن  شده  ی بوم  نسخه از    یریگبهره

ران، یدر ا  یپژوهندهیآ  یسازیبوم  یهایازمندین نیتریاز اصل  یکین  یرده و خواهد ساخت. بنابراکف  یگران توصید   یهاارزش  هیپاخود را بر    ندهیآ
 یاسالم  یپژوهندهیآ  یریگل کش  هونران مریسته از آن در ایشا  یریگو بهره  یپژوهندهیآ  یاست. اثربخش  یاسالم   یهاها و نگرشتوجه به ارزش 

  ینید یهابر آموزه یمبتن یپژوهیندهاسالم، آشنا شده و با امکان تحقق آ یدگاهاز د یپژوهیندهدرس، دانشجو با نظرات مختلف در آ ینست. در اا
 . شودی آن، آشنا م یو چگونگ

 سرفصل درس:

 و اسالم  یپژوهیندهمختلف از آ یرتعاب ی نقد و بررس .1
o مفروضات(: )مفهوم، ینید یپژوهآینده 
o آن(  یها و کاربردهاها، مفروضات، مدلیژگی: )مفهوم، ویاله  ینگرآینده 
o تحقق آن(  یها، مفروضات، راهبردهایژگی : )مفهوم، ویاسالم یپژوهآینده 
o ( یگرآن با سه مورد د یزاسالم: )مفهوم، تما یدگاهاز د یشیاندآینده 

 ی اسالم یپژوهیندهمختلف از آ یربر تفاس مروری .2
o ین د ینهدر زم یجرا یپژوهآینده 
o ین از منظر د یجرا یپژوهآینده 
o ی اسالم یهاها و نگرشبر ارزش یمبتن یپژوهآینده 

 یاسالم یپژوهیندهتحقق آ یریپذامکان  .3
 و ...( یشناسروش  ی،شناسمعرفت  ی،شناسیهست ی، شناس)انسان اسالم یدگاهاز د یجرا یپژوهیندهآ یفلسف یمبان نقد .4
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 ی اسالم یپژوهیندهاهداف آ ییناسالم و تب یهابر آموزه یمبتن یجرا یپژوهیندهآ اهداف نقد .5
 یاسالم یپژوهیندهآ یهافرضیشپ ییناسالم و تب یهابر آموزه یمبتن یجرا یپژوهیندهآ یهافرضیش پ نقد .6
 دو نگاه   ینا ینب یهاتفاوت یینو تب ی نده از نگاه اسالمیبه آ یستینگاه سکوالر  نقد .7
 یاسالم یپژوهیندهدر آ زمان .8
 ی پژوهیندهو آ یندهبر آ یمقرآن کر یاتآ یهابر داللت مروری .9

 یپژوهیندهو آ یندهبر آ  (السالمیهم عل) تیب اهل یاتروا یهابر داللت مروری .10
 یپژوهیندهها در آآن یو کاربردها یاله  سنن .11
 از منظر اسالم  یختار فلسفه .12
 ان یآخرالزمان در اسالم و اد شهیاند .13
 ی اسالم یپژوهینده و تعامل آن با آ یتمهدو اندیشه .14
 ها آن یهایشه پژوهان مسلمان و اندیندهاز آ یبرخ معرفی .15

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 :یمنابع اصل

: مؤسسه آینده وسلموآله علیهاهللصلیالمللی ترجمه و نشر المصطفیقم: مرکز بین  .یاله   ینگریندهبر آ  یدرآمدیشپ  .(1394)  غالمرضا  ی،گودرز .1
 روشن.

مؤسسه   یدفاع  یعلوم و فناور  یپژوهندهیمرکز آ  :تهران  .یاسالم  یپژوهندهیآدرآمدی بر    .(1393)  حمدرحیمم  ،عیوضی، و  یمپدرام، عبدالرح .2
 آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. 

دفتر تبلیغات   یقم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم. : مجموعه مقاالتیپژوهیندهو آ یتمهدو .(1392) پژوهییندهو آ یتپژوهشکده مهدو .3
 اسالمی حوزه علمیه قم.

 .یدفاع یعلوم و فناور یپژوهندهیمرکز آ :تهران .یشیاندندهیات آیات و روایگاه دانش آیپا  .(1384) زاده، طاهرهمسلمی .4

 :یمنابع فرع

 . تهران: صدراج.  4 .یخفلسفه تار .(1382) یمرتض ی،مطهر .1
 . تهران: صدرا .و مقاله شهید یخفلسفه تار یدگاهاز د السالمعلیهیو انقالب مهد یامق .(1378) یمرتض مطهری، .2
انسانیبه نسبت د  یاختشنمعرفت  ی نگاه  :ینیت علم دیهو  .(1382. )سروخ  ،یباقر .3 با علوم  انتشارات  تهران:    .ین  وزارت  سازمان چاپ و 

 . یفرهنگ و ارشاد اسالم
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان .ینیاز علم سکوالر تا علم د .(1390) هدیم گلشنی، .4
 . طه  یفرهنگ، قم: مؤسسه یانداریم حسنترجمه  .مقدس  علماز به ین .(1379)سین حسید نصر، .5
 . 51-7 ،(73)18 ،ی علوم انسان یشناسروشفصلنامه  ق. و امکان تحق یستی: چینید ی(. تکنولوژ1391) یعل یا،پا .6

7. Sardar Z. (1985). Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come. London: Mansell Publishing 

Ltd. 

8. Sardar Z. (1988). The Future of Muslim Civilization. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications. 

9. Sardar Z. (1989). An Early Crescent: The Future of Knowledge and Environment in Islam. 

London: Mansell Publishing Ltd . 
10. Sardar, Z. (1990). Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come. London: Mansell 

Publishing Ltd. 

11. Sardar, Z. (2006). What Do Muslims Believe?. London: Granta Books. 
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 « یحکمرانی مردم» هبست( 27

بارز انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران توجه به مردم و نقش آنها در امور است. این موضوع بارها در   هایکی از مختصات و ویژگی ی
 از   تجربیات جهانی، یکیمورد تأکید و توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر در عرصه    العالیمدظلهو مقام معظم رهبری    اهللرحمهفرمایشات حضرت امام  

. است  نهادمردم   و  غیرانتفاعی  هایسازمان  ویژهبه   غیردولتی بخش است،  گردیده  روزافزون   آن  جایگاه  و  نقش   اهمیت  اخیر  هایههد  در  که  هاییبخش 
. است   داشته  اثرگذاری  و  گرفته  شکل  فرهنگ   و  زیستمحیط  اجتماعی،  توسعه  آموزش،  امدادرسانی،  رفاه،  جمله  از  مختلفی  هایحوزه  در  بخش  این

ها  ها، مدلمرور نظریه  .است  یافته  ظهور  دولتی  بخش  هایکاستی  جبران  و  پوشش  هدف  با  و  یافته  شکل  مختلف هایقالب  در  غیرانتفاعی  هایسازمان
آنها  تواند ضمن آشنا شدن دانشجویان با الگوهای نوین رفع نیازها و حل مشکالت در عرصه جهانی،و تجربیات جهانی و ملی موجود در این زمینه می 

تالش شده تا دانشجویان با دانش پایه این حوزه   « حکمرانی مردمی»های اصیل انقالب اسالمی توانمند سازد. از این رو در بسته  را در تحقق آرمان
 الزم را جهت مطالعه و پژوهش در این عرصه فراهم نماید. هایآشنا شده و بنیان 

 

کد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  واحد عنوان درس

 - 32 2 نهادمردمی غیرانتفاعی و هاسازمان حکمرانی بخش سوم،   601

 - 32 2 ی مشارکت عمومیها مدلها و نظریه  602

 - 32 2 نظارت عمومی  603

 - 32 2 ی تعاونیهانظام 604

 - 32 2 تعاون در ایران  605

 - 32 2 های غیرانتفاعی سازمانمدیریت راهبردی در  606

 - 32 2 های غیرانتفاعی سازمانمدیریت منابع انسانی در   607

 - 32 2 نهاد مردمی هاسازمانمدیریت مالی  608

 - 32 2 بنیان در جمهوری اسالمی ایران تجربه نهادهای مردم 609

 - 32 2 المللنیب یردولتیغ یهاسازمان تیریو مد یرهبر 610

 - 32 1 حکمرانی مردمیمطالعه در  611

 - 32 1 حکمرانی مردمی  پژوهش در 612

  384 22 جمع 
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 601کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 نهاد مردم غیرانتفاعی و  ی هاسازمانحکمرانی بخش سوم، 

 :یسی نام درس به انگل

Governance of Third Part, Non Profit and non 

Govermental(people-centered) Organizations 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 سایر: ی عمل

 اهداف درس: 

 بتواند:  رودیماز دانشجو در انتهای این درس انتظار 

 را تبیین کند. نهادمردمی غیرانتفاعی و هاسازمان بخش سوم و ازجمله اهمیت و جایگاه .1

 عقبه تاریخی و فلسفی بخش سوم را تحلیل کند. .2

 ی و تبیین کند.بنددسته ی بخش سوم را هاسازمان انواع  .3

 را در کشور تبیین کند.جایگاه حقوقی و اقتصادی بخش سوم  .4

 شرح درس:

از   غیرانتفاعی و    یهاسازمان   ژهیوبهاخیر اهمیت نقش و جایگاه آن روزافزون گردیده است، بخش غیردولتی    یهادهه که در    ییهابخش یکی 
اجتماعی، محیط زیست وهاحوزهاین بخش در    است.  نهادمردم آموزش، توسعه  امدادرسانی،  رفاه،  از جمله  و    ی مختلفی  فرهنگ شکل گرفته 

ی بخش دولتی ظهور یافته  هایکاستی مختلف شکل یافته و با هدف پوشش و جبران  هاقالبی غیرانتفاعی در  هاسازماناثرگذاری داشته است.  
بخش به  . بنابراین مطلوب است که ابعاد این  شودیماست. این بخش که برخاسته از مردم یک جامعه است، یک نیروی عمده اجتماعی محسوب  

 ی از آن فهم شود. ریگبهرهی هانه یزمخوبی واکاوی شده و 

 سرفصل درس:

 نهادمردمغیرانتفاعی و  یهاسازمانماهیت بخش سوم و   .1

 عقبه تاریخی و فلسفی بخش سوم  .2

 و ابزارهای بخش سوم هامدل، هانظریه  .3

 کارکردهای بخش سوم  .4

o عرصه اقتصاد و رفاه 
o عرصه خدمات اجتماعی 
o  آموزش و فرهنگ عرصه 
o  عرصه محیط زیست 

 رابطه دولت و بخش سوم  .5

 نهاد مردمغیرانتفاعی و  یهاسازمانمدیریت  .6

o عملکرد 
o تأمین مالی 

o حسابرسی 
 جهانتجربه بخش سوم در کشورهای  .7
 جایگاه بخش سوم در قانون اساسی و اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران  .8
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

 ص استاد یبه تشخ ✓ ✓ ص استاد یبه تشخ
  

 :یمنابع اصل

 .ترجمه عباس خورشیدی. تهران: نور علم، گذاری استیس ، تیریمد غیرانتفاعی: نظارت، یها سازمان .(1396) هلموت آنهیرک، .1

 .تهران: صفار عمومی وغیرانتفاعی. یهاسازمانسنجش عملکرد در  .(1397اچ ) تئودور پویستر، .2

3. Drucker, P. (2012). Managing the non-profit organization. Routledge. 
4. Worth, Michael J. (2009) . Nonprofit management. Principles and practice. Los  Angeles: Sage 

Publications. 

5. Ott, J. Steven; Dicke, Lisa A. (2012). The nature of the nonprofit sector. 2nd ed. Philadelphia 

PA: Westview Press. 

6. Anheier, Helmut K. (2005) .Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy. 

London;, New York NY: Routledge. 

7. Cornforth, C. (Ed.). (2002). The governance of public and non-profit organizations (Vol. 6). 

Routledge. 
8. Anheier, Helmut K.; Kendall, Jeremy (2001). Third Sector Policy at the  Crossroads. An 

International Non-profit Analysis. London; New York:  Routledge (Routledge studies in the 

management of voluntary and non-profit organizations, 3). 
9. Swilling, M., & Russell, B. (2015). The size and scope of the non-profit sector in South 

Africa. Centre for Civil Society, University of Natal. 

 :یمنابع فرع

1. Anheier, H. K. (2000). Managing non-profit organisations: Towards a new approach (No. 

1). Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science. 

2. Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1997). Defining the nonprofit sector: A cross-national 

analysis (Vol. 3). Manchester University Press. 
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 602کد درس: 

 دانشگاه  امام صادق علی ه السالم

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 مشارکت عمومی یهامدل و  هانظریه

 :یسی نام درس به انگل

Public Participation Theories and Models 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 : د بتواندرویدرس از دانشجو انتظار م ینا یدر انتها

 اهمیت و ضرورت مشارکت عمومی را در حکمرانی و اداره کشور و جامعه تبیین کند. .1

 مشارکت عمومی را شناسایی و تحلیل کند.  یهامدلمختلف و  هاینظریه  .2

 مختلف اجرایی وعملیاتی را تحلیل کند. یهاحوزهابعاد مشارکت عمومی در  .3

 برنامه مشارکت عمومی را طراحی کند.  یسازنهینهاد فرایند .4

 شرح درس:

مختلفی ارائه    یهامدلمختلف شده است، مشارکت عمومی است که برای آن    یهاحوزهاخیر وارد    یهادههیکی از رویکردهای جدیدی که در  
مربوط به این    یهاسرفصل اجرایی نیز توانسته دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد. در    این رویکرد به لحاظ تجربیاتشده است.  

بیان   به  تبیین ضرورت واهمیت تمرکززدایی در ساختارهای حکمرانی،  از  از   شودیم  پرداختهمشارکت    یهامدلدرس پس  و تجربیات جالبی 
 . شودیمکشورهای مختلف بیان 

 سرفصل درس:

 ماهیت مشارکت  .1

o  سیاسی  هاینظریه جایگاه مشارکت عمومی در 

o  مختلف  یهاحوزهاهمیت و ضرورت مشارکت عمومی در 

 مشارکت یشناس سنخ .2
o  سطوح مشارکت مردمی 

 ی ردولتیغ یهاسازمان .3
o یردولتیغ یهاسازمان یهایژگیو 
o یردولتیغ یسازمانها یبند  طبقه 

 مشارکت  یداریعوامل پا .4
o ( یمشارکت )بعد هنجار فرهنگ 
o ( ی)بعد سازمان یمشارکت ینهادها 

 ریزی مشارکتی برنامه  .5

o ریزی مشارکتی های برنامهمدل 

 موانع تحقق مشارکت عمومی  .6

o  ساختارهای متمرکز حکمرانی 
o توزیع قدرت 
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 الگوهای مشارکت عمومی  .7

 های عمومیتجربه مشارکت در حوزه .8

 اجرا و نظارت، یسازمی تصممشارکت در حکمرانی در عرصه  .9

 مشارکت عمومی یهاروشو  سازکارها .10

o سپاری جمع 
o  ابزارهای تحت وب 
o تأمین مالی جمعی 

 طراحی برنامه مشارکت عمومی .11
o طراحی مشارکت فرایند 
o برنامه مشارکت یسازنهینهاد 

 . تجربیات مشارکت عمومی در کشورهای مختلف 8 .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

  ص استاد یبه تشخ ✓ ✓ ص استاد یبه تشخ

 :یمنابع اصل

 .. تهران: سازمان سمتغیردولتی یهاسازماندرآمدی بر مشارکت مردمی و  .(1393) محمدرضا سعیدی، .1

 .بنیادی یهادانش تهران:   مشارکت عمومی ونظارت همگانی. .(1394) یدمهدیس قرشی، سید روح اله؛ الوانی،  .2

3. King, Cheryl Simrell; Feltey, Kathryn M.; Susel, Bridget O'Neill (1998) . The question of 

participation: Toward authentic public participation in public administration. In Public 

Administration Review, pp. 317–326. 

4. Lathrop, Daniel; Ruma, Laurel (2010). Open government: Collaboration, transparency, and 

participation in practice: " O'Reilly Media, Inc.". 

5. Nabatchi, Tina; Leighninger, Matt (2015). Public participation for 21st century democracy: 

John Wiley & Sons. 

 :یمنابع فرع

1. Bryson, John M.; Quick, Kathryn S.; Slotterback, Carissa Schively; Crosby, Barbara C. 

(2013). Designing public participation processes. In Public Administration Review 73 (1), 

pp. 23–34. 

2. Chung, So Yoon (2011). Fostering Citizen Participation Though Innovative Mechanisms In 

Governance, Policy, And Decision Making: Comparing Washington, DC And Seoul. Arizona 

State University. 

3. Creighton, James L. (2005). The public participation handbook: Making better decisions 

through citizen involvement: John Wiley & Sons. 

4. Rowe, Gene; Frewer, Lynn J. (2005) . A typology of public engagement mechanisms. In 

Science, technology & human values 30 (2), pp. 251–290 

5. Sarkissian, Wendy; Wenman, Christine (2010). Creative community planning: 

Transformative engagement methods for working at the edge: Routledge. 

6. Sheedy, Amanda; MacKinnon, Mary Pat; Pitre, Sonia; Watling, Judy (2008). Handbook on 

citizen engagement: Beyond consultation. Canadian Policy Research Networks Ottawa. 
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 603کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 نظارت عمومی
 :یسی نام درس به انگل

Participatory Monitoring 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود بتواند: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 جامعه تبیین کند.اهمیت و ضرورت نظارت عمومی را در حکمرانی و اداره کشور و  .1
 مختلف نظارت عمومی را شناسایی و تحلیل کند.ارکان و  هانظریه  .2

 مختلف اجرایی وعملیاتی را تحلیل کند. یهاحوزه ابعاد نظارت عمومی در  .3

 جایگاه نظارت عمومی را در گفتمان اسالمی تحلیل کند.  .4

 ساختار مطلوب نظارت عمومی در نظام اسالم را تحلیل کند.  .5

 شرح درس:

به عنوان    در علم مدیریت نظارت  به کمک حکمرانی دولتی آمده است، نظارت عمومی است.اخیر    یهاسالکی از رویکردهای جدیدی که در  ی
اخیر درخصوص   یهادرسال . یکی از رویکردهایی که  ردیگی مو رهبری قرار    یزیربرنامه کنار سازماندهی، هماهنگی،    ریکی از پنج رکن اصلی د

چرا که سازکارهای رسمی و متمرکز دولت نتوانسته است نظارت    رت مطرح شده، به کارگیری مشارکت مردمی در امر نظارت است.نظا  هاینظریه 
حکمرانی داشته باشد. از این رو مشارکت مردم و نهادهای مردمی برای نظارت بر حکمرانی تجربه بسیار   یها تیفعالبه گستره  جانبههمهسریع و 

  . است  یریگبهرهکه قابل    مختلفی مطرح شده است  یرویکردها  سطح جهانی درخصوص نظارت عمومی  در   است.  دنبال داشتهبه  مؤثرتری را  
مراحل و    ، ارکانهانظریه است که ابعاد    مطلوب  جهانی، در سطح دینی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.  یهاتجربه نظارت مردمی عالوه بر  

 ن شده و زمینه شناختی برای بکارگیری این رویکرد فراهم شود. در این درس تبیینظارت عمومی 

 سرفصل درس:

 فلسفه نظارت عمومی .1

 تعریف نظارت عمومی  .2

 ارکان نظارت عمومی  .3

 مراحل نظارت عمومی  .4

o  ها شاخص تعیین 
o  هاشاخص مقایسه عملکرد با 
o  و علل بروز آن  هاانحراف تشخیص 

 انواع نظارت مشارکتی .5

 مشارکتی های ارزیابی مدل .6

o  الگوی اوبل 

o  الگوی گویجت 

o  الگوی استرال 
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o الگوی گیل 

o الگوی آلدریچ و مارابل 

o الگوی پیرس 

 نظارت در اسالم  .7

o  انواع نظارت در اسالم 

o مطلوب ساختار نظارت یهایژگیو 

 الگوی مطلوب نظارت وکنترل در نظام اسالمی امر به معروف و نهی از منکر:  .8

 نظام جمهوری اسالمیوضعیت ساختار نظارت وکنترل در  .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ص استاد یبه تشخ ✓ ✓ ص استاد یبه تشخ
 

 :یمنابع اصل

 .بنیادی یهادانش . تهران: مشارکت عمومی ونظارت همگانی. (1394) یدمهدیس قرشی، سید روح اله؛ الوانی،  .1

 انتشارات دانشگاه تهران  . تهران: بر اعمال حکومت و عدالت و اداری نظارت .(1397ابراهیم؛ عمید زنجانی، عباسعلی )، زادهی موس .2

، تهران: مرکز نظارت  ینید یهاآموزه در باورها و  یبر نظارت همگان  یگاهن. (1389) نیحس مظفر، و عبدالرضا  ،عالمه ثم؛یم ،یامرود .3
 تهران  یشهردار یهمگان

 سمت  انتشارات ،ران یا یاسالم یجمهور یادار نظام در کنترل و نظارت یالگو .(1383) دمحمدیس ،یرمحمدیم .4

5. Aubel, Judi (2004). Participatory Monitoring & Evaluation for Hygiene Improvement: 

Beyond the toolbox: What else is required for effective PM&E? U.S. Agency for International 

Development. Washington, DC. 

6. Hilhorst, Thea; Guijt, Irene (2006). Participatory monitoring and evaluation: a process to 

support governance and empowerment at the local level. A guidance paper. KIT (Royal 

Tropical Institute). The Netherlands. 

7. Kakinda, Mary Jo (2008). Participatory Monitoring And Evaluation Guide. A Step by Step 

Guide for Building, Using and Sustaining Participatory Monitoring and Evaluation Systems 

in Organisations and Development Interventions. Participatory Ecological Land Use 

Management. Uganda. Available online at www.pelumrd.org, checked on 18/05/2012. 

 :یمنابع فرع

 پیام کلیدر  انتشارت .نظارت عمومی: تحقیق و پژوهش نو درباره امر به معروف و نهی از منکر .(1386کلیدری، جواد؛ ابولقاسمی، علی ) .1

تخصصی نظارت -در مجموعه مقـاالت همـایش علمـی ،  بررسی تطبیقی نظارت همگانی در ایران و جهان .(1389)ترحمی، مهدی  .2
 تهران: نشر فرهنگ صبا. ،همگانی

مجموعه مقاالت   نظارتی جمهوری اسالمی ایران،  یهادستگاهنظارت از دیدگاه نظری و ارزیابی عملکرد   .(1378، محمدجواد )پوریعاصم .3
 نخستین همایش نظارت و بازرسی 

، سازمان بازرسی کل کشور، نشریه  نظارت همگانی در ایران, درآمدی بر نظریه مثلث نظارت همگانی  یشناسب یآس .(1390عطار، سعید ) .4
 9دانش ارزیابی، شماره 

5. Estrella, Marisol (Ed.) (2000). Learning from change. Issues and experiences in 

participatory monitoring and evaluation. With assistance of Jutta Blauert, Dindo Campilan, 

John Gaventa, Julian Gonsalves, Irenen Guijt, Deb Johnson, Roger Ricafort: Intermediate 

Technology Publications. 

6. Guijt, Irene (1999). Participatory Monitoring And Evaluation For Natural Resource 

Management And Research. The University of Greenwich. United Kingdom. 
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 604کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی تعاونی هانظام
 :یسی نام درس به انگل

Cooperative systems 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

    : نداردنیازپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 سایر: ی عمل

 اهداف درس: 

 رود بتواند: در انتهای این درس از دانشجو انتظار می

 های سرمایه داری و سوسیالیستی آشنا شود. ی آن با نظامهاتفاوت با نهضت تعاون و  .1

 با مکاتب مختلف نهضت تعاون آشنا شود.  .2

 فراگیرد. ی بین المللی تعاون را هاشهیانداصول و  .3

 ی تعاونی و اصول حاکم بر آنها آشنا شود.هاشرکت با ساختار  .4

 ی اسالم مورد نقد و بررسی قرار دهد.هاآموزهی تعاون را از منظر  هاشهیانداصول و  .5

 شرح درس:

هستیم که   هاشرکتی دینی و هم در ساختار شرکتی، جایگاه خاصی دارد. امروزه شاهد نوع خاصی از هاآموزهتعاون واژه آشنایی است که هم در 
ی تعاونی و اصول حاکم بر آن، حاکی از آن  هاشرکتی متعارف شرکتی مبتنی بر نظام سرمایه داری متفاوت هستند. بررسی ساختار  ساختارهابا  

از تعاون به عنوان یک نهضت در کنار نظام سرمایه    توانی مپشتیبان است. تا جایی که    هاییه نظراست که تعاون دارای اصول فلسفی و مکاتب و  
انواع مکاتب    اًیثاناوالً نهضت تعاون در طول تاریخ از زمان شکل گیری تا اآلن مطالعه شود؛    رودیمداری و سوسیالیستی نام برد. بنابراین انتظار  

ی بین المللی آشنایی صورت  هاشهیاندبا اتحادیه بین المللی تعاون و اصول و    ثالثاًبررسی قرار گیرد؛    مختلف تعاون، مورد بحث و  هاینظریه و  
 ی تعاونی، حاکمیت شرکتی و روابط ذینفعان، تبیین شود. هاشرکتساختار   رابعاًگیرد؛ و 

 سرفصل درس:

 نهضت تعاون .1
o جایگاه تعاون در اندیشه نظام سرمایه داری 

o  اندیشه نظام سوسیالیستیجایگاه تعاون در 

o )...سیر تکامل تعاون در کشورهای مختلف جهان )اروپا، بلوک شرق، آمریکا و 

 تعاون هاینظریه مکاتب و   .2

 ی بین المللی تعاونهاشهیانداصول و  .3

o عضویت 

o حق رأی 

o ساختار سرمایه 

o مازاد برگشتی 

o  ترویج و آموزش 
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 ی تعاونیهاشرکت آشنایی با  .4

o  تعاونیی هاشرکت انواع 

o  ی تعاونیهاشرکتجایگاه سرمایه و کار در 

o  ی تعاونیهاشرکت نحوه توزیع سود در 

o انواع نهادهای مالی تعاونی 

 ی تعاونی از منظر اسالم هاشه یاندتبیین اصول و  .5

 آشنایی با اتحادیه بین المللی تعاون .6

 ی تعاونی نوع جدید در دنیاهامدل .7

o ی سرمایه گذار نسبیهای تعاون 

o سرمایه گذار -عضو یهای تعاون 

o تعاونی دارای اوراق قرضه قابل معامله 

o تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه درحال افزایش 

 و ...  گذارهیسرما -ی سهامی های تعاون .8

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓  
 

 منابع اصلی:

 ، انتشارات دانشگاه تهران. تعاونی یهاشهیانداصول و  .(1391طالب، مهدی، ) .1
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  اقتصاد تعاونی از منظر اسالم، .(1395یوسفی، احمدعلی، ) .2

 ، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السالم. تعاونی یهاشرکت حکمرانی و مالیه  .(1394حسینی، سید جعفر، ) .1

 منابع فرعی:

 .تعاون کشور یسازمان مرکز »نگاهی به نهضت تعاونی«، .(1348ژرژ، )فوکه،  .1
 ، دانشگاه پیام نور. هایتعاونانواع و کارکرد  .(1389آراسته خو، محمد، ) .2

 .107تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، شماره   »نهضت تعاون در کشورهای درحال توسعه«،(،  1350غنی، قوسی، ) .3

4. Chaddad, Fabio R; Michael L. Cook. (2002). "An ownership rights typology of cooperative 

models", Department of Agricultural Economics Working. 

5. Chaddad, Fabio R; Michael L. Cook. (2004). "Understanding New Cooperative Models: An 

Ownership–Control Rights Typology, " Applied Economic Perspectives And Policy 3, no 6. 

6. The International Cooperative Alliance's annual reports. 
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 605کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 نام درس به فارسی: 

 ایرانتعاون در 
 نام درس به انگلیسی:

Cooperative in iran 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 سایر: ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می
 جایگاه تعاون در قانون کشور را بشناسد. .1

 ی تعاونی آشنا شده باشد. هاشرکتی ساختاری هاچالش با مسائل حقوقی و  .2

 ی تعاونی آشنایی پیدا کرده باشد. هاشرکت با انواع   .3

 مرتبط با تعاون و نقش هر کدام را بشناسد. نهادهای  .6

 شرح درس:

در تاریخ کشور با فراز و فرودهایی همراه    های تعاونبه طور رسمی وارد کشور شده است. سیر تطور    1303نهضت تعاون قبل از انقالب و در سال  
، در حالی که همواره بخش تعاون با  اندداشته ی تعاونی تاکید  هاشرکتبوده است. شاید بتوان گفت که همواره قوانین باالدستی بر لزوم توجه به  

درصد    25اساسی به صراحت بیان شده که  قانون    44ی کلی اصل  هااست یساز برنامه حرکت کرده است. در    ترعقب یی مواجه بوده و  هاچالش
ی تعاونی در ایران، آشنایی با مباحث هاشرکت را مطلبد. آشنایی با انواع    های تعاوناقتصاد باید تعاونی باشد و همین مسئله لزوم توجه به ساختار  

از مواردی هستند که مطالعه و آموزش آنها   های ون تعاو مشکالت داخلی  هاچالش ، آشنایی با های تعاونحقوقی و قانونی، شناخت نهادهای مرتبط با 
  توانند یمی مطرح در دنیا، هایتعاوندر اولویت است. دانشجویان در صورت آشنایی کلی با نهضت تعاون و اصول حاکم بر آن و شناخت نسبت به 

الزم جهت تحقق اقتصاد تعاونی را طرح ریزی  ی  هااست یسدر داخل کشور مدلهای بومی را طراحی کنند و الزامات و    های تعاون برای پیشرفت  
 کنند.

 سرفصل درس:

 تاریخچه شکل گیری نهضت تعاون و سیر تحول آن در ایران  .1
o  (1303به قانون تجارت ) های تعاونورود قانون 

o ( 1314آغاز فعالیت رسمی اولین تعاونی) 

o   (1334ی تعاونی )هاشرکتتصویب اولین قانون مستقل 

o   (1358تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی )قرار گرفتن بخش 

o ( 1370تصویب قانون بخش تعاون در مجلس و تشکیل وزارت تعاون ) 

 ی تعاونیهاشرکت بررسی جایگاه قانونی و حقوقی تعاون و  .2

o  قانون اساسی 

o قانون اساسی  44ی کلی اصل هااست یس 

o  ( 1392قانون تجارت )مصوب 

o  (1350)مصوب  ی تعاونیهاشرکت قانون 

o (1387نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی )مصوب آیین 

o  (1389)مصوب  ی شهرستانی تعاونی توسعه و عمران هاشرکت  سیتأسقانون 

o  (93اصالحیه سال ) رانیاقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی 
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 ی تعاونی در ایران هاشرکت آشنایی با انواع و ساختار  .3

o تعاونی به لحاظ فعالیت: تعاونی تولیدی، تعاونی مصرفی، تعاونی توزیعی، تعاونی اعتبارو...  یهاشرکت 

o  ...شرکته های تعاونی به لحاظ گرایش: کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مسکن و 
o تعاونی سهامی عامتعاونی عام، تعاونی خاص، تعاونی فراگیر ملی و تعاونی به لحاظ عضویت:  یهاشرکت 

 و مشکالت بخش تعاون در کشور هاچالشی با آشنای .4

o  قانونی و ساختاری کشور مشکالت 

o مشکالت داخلی و مسائل ناشی از ضعف مدیریت 

o  مشکالت ساختاری حاکمیت شرکتی و روابط ذی نفعان 

 با نهادهای مرتبط با بخش تعاون آشنایی .5

o  وزارت تعاون 

o  اتاق تعاون ایران 

o  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 

 تعاون  بانک توسعه .6

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓ ✓ 

 تحقیق مناسبی برای این درس در نظر گرفته شود.  تواندیمی مطرح کشور های تعاونتوضیحات: تهیه یک گزارش از یکی از 

 منابع: 

 دانشگاه تهران. ، انتشارات حقوق تعاون  .(1383حسنی، حسن، ) .1
 انتشارات پیام نور. در ایران و جهان، های تعاونسیر تحول   .(1391سلیم، غالم رضا، ) .2

 . دفترآموزش ، وزارت تعاون،آشنایی مدیران با قانون و مقررات تعاون  .(1395قدم پور، عزت اهلل، ) .3

 ، دانشگاه پیام نور. هایتعاونانواع و کارکرد  .(1389آراسته خو، محمد، ) .4
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 606کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 غیرانتفاعی  یهاسازمانمدیریت راهبردی در 
 :یسی نام درس به انگل

Strategic management in nonprofit organization 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 سفر علمی 

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 : دانشجو در پایان درس بتواند رودیمانتظار 

 رست کند. را فه  موضوعات محوری در مدیریت راهبردی در بخش سوم و غیرانتفاعی  .1
را درک نموده و تمایز آن با مدیریت راهبردی در بخش دولتی و بخش خصوصی را   مدیریت راهبردی در بخش سوم و غیرانتفاعیمفهوم  .2

 تبیین کند.

 از یکدیگر تمایز داده و فهرست کند. فراینداز حیث دکترین، دالیل، ساختار و  انواع الگوهای مدیریت راهبردی را .3

 غیرانتفاعی موفق در دنیا را رصد کند و بتواند مقدمات یک مطالعه تطبیقی را آماده کند. مؤسساتو  هاسازمانمدیریت راهبردی برای  .4

 شناسایی بیان و نقد کند.  یامنطقه ، دستگاهی و مدیریت راهبردی برای بخش سوم را با توجه به اقتضائات ملی یهاگام .5

 د کند. راهکارهای ابتدایی برای بهبود مدیریت راهبردی در بخش عمومی و غیرانتفاعی را پیشنها .6

 شرح درس:

. به این منظور در ابتدا  شودیمغیرانتفاعی آشنا    یها سازمانو فنون تدوین، پیاده سازی و ارزیابی راهبرد در    هاهینظردر این درس، دانشجو با  
دولتی و خصوصی فهم نموده و فنون مدیریت راهبردی مختص این بخش را درک نماید. از وی   یهابخشالزم است تمایز این بخش را سایر 

 بتواند برای یک سازمان غیرانتفاعی، الگوی مناسب برنامه ریزی راهبردی را پیشنهاد داده و آن را تدوین کند.  رودیمدر پایان درس انتظار 

 سرفصل درس:

 مکاتب مدیریت راهبردی .1
 هبردی مفهوم مدیریت را .2

 رویکردهای پست مدرن به راهبرد  .3

 آن بر تدوین راهبرد ریتأثو در هم تنیده  یهاحکومت ظهور  .4

 اصلی به رهبری راهبردی یهاافتیره .5

 ت یمأمورخلق چشم انداز و تدوین  .6

 تدوین طرح راهبردی .7

 غیر انتفاعی  یهاسازمانشایستگی راهبردی در  .8

 کاربرد راهبردهای معمول در بخش خصوصی .9

 برنامه راهبردی یهاطرح .10

 پیاده سازی و اجرای مدیریت راهبردی .11

 ارزیابی راهبردی .12

 عملکرد  یهاسنجه تدوین  .13

 کنترل و نظارت بر عملکرد  .14

 تحلیل و تفسیر نتایج ارزیابی  .15



1029 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

  ✓  
 

 :یمنبع اصل

1. Steiss, Alan W. (2019). Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations. 

Taylor & Francis. 

 :یمنابع فرع

1. Courtney, Roger (2002). Strategic Management for Nonprofit Organizations. Taylor & 

Francis. 
2. Courtney, Roger (2002). Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations. 

Taylor & Francis. 

3. Koteen, Jack (1997). Strategic Management in Public and Nonprofit Organizations: 

Managing Public Concerns in an Era of Limits. Greenwood Publishing Group. 
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 607کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 غیرانتفاعی یها سازمان مدیریت منابع انسانی در 

 :یسی نام درس به انگل

Human Resource Management in nonprofit 

organization 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 سفر علمی 

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 : دانشجو در پایان درس بتواند رودیمانتظار 

 ست کند.را فهر در بخش سوم و غیرانتفاعی منابع انسانی موضوعات محوری در مدیریت .1
انسانی در بخش دولتی و بخش    مدیریت منابع انسانی در بخش سوم و غیرانتفاعی مفهوم   .2 نموده و تمایز آن با مدیریت منابع  را درک 

 خصوصی را تبیین کند.

 از یکدیگر تمایز داده و فهرست کند. فرایندیریت منابع انسانی را از حیث مبانی نظری و فلسفی، دالیل، ساختار و انواع الگوهای مد .3

 غیرانتفاعی موفق در دنیا را رصد کند و بتواند مقدمات یک مطالعه تطبیقی را آماده کند.  مؤسساتو  هاسازمان مدیریت منابع انسانی برای  .4

 شناسایی بیان و نقد کند.  یامنطقه نی برای بخش سوم را با توجه به اقتضائات ملی، دستگاهی و مدیریت منابع انسا یهاگام .5

 د کند.راهکارهای ابتدایی برای بهبود مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی و غیرانتفاعی را پیشنها .6

 شرح درس:

نیروهایی هستند   عموماً. نیروهای بخش سوم  شودیمآشنا    هابخش در این درس، دانشجو با مفهوم منابع انسانی در بخش سوم و تمایز آن با سایر  
شان،  . از این رو برنامه ریزی ایشان، انگیزش ایکنندی مدر استخدام سازمان نیستند و داوطلبانه عمل    لزوماًخیرخواهانه دارند،    یهازه یانگکه  

درک متفاوتی از این دست    شودی مجبران خدمات و مدیریت عملکرد ایشان متفاوت از دو بخش دولتی و خصوصی است. در این درس تالش  
در  عموماًنیروها برای دانشجو شکل گیرد تا در مواجهه با ایشان دچار خطای تعمیم نشده و آنها را همانگونه که هستند و نه آنگونه که کارکنان 

بتواند برای یک سازمان غیرانتفاعی یا تشکل خودجوش    رودیمخصوصی هستند مد نظر قرار دهد. از وی در پایان درس انتظار    دولتی و  بخش
 و داوطلبانه، الگوی مناسب مدیریت منابع انسانی را پیشنهاد داده و آن را پیاده سازی کند.

 سرفصل درس:

 مدیریت راهبردی منابع انسانی یهاه ینظر .1
 واع نیروها در بخش سوم ان .2

 زمینه و مدیریت منابع انسانی در بخش سوم و غیرانتفاعی  .3

 غیرانتفاعی  یهاسازمانبرنامه ریزی منابع انسانی در   .4

 غیر انتفاعی  یهاسازمان استخدام و کارگزینی در  .5

 کارآموزی و بهبود کارکنان غیرانتفاعی .6

 جبران خدمات کارکنان غیرانتفاعی  .7

 روابط کارکنان .8

 داوطلبان مدیریت .9

 مدیریت تغییر در سازمانهای غیر انتفاعی .10

 مدیریت منابع انسانی در بخش سوم  یهاسنجه  .11
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

  ✓   

 :یمنابع اصل

1. Akingbola, Kunle (2015). Managing Human Resources for Nonprofits. Routledge, Taylor 

& Francis. 
2. Burke, Ronald J. (Author, Editor), and Cary L. Cooper (2013). Human Resource 

Management in the Nonprofit Sector: Passion, Purpose and Professionalism (New 

Horizons in Management series). Edward Elgar Pub. 

: یمنابع فرع  

1. Ian Cunningham (1999). Human Resource Management in the Voluntary Sector: 

Challenges and Opportunities, Public Money & Management,, 19:2, 19-25. 

2. Pynes, Joan E. (2004). Human Resources Management for Public and Nonprofit 

Organizations, John Wiley & Sons. 

3. Masaoka, Jan (2011). The Nonprofit's Guide to Human Resources: Managing Your 

Employees & Volunteers. Nolo. 

4. Word, Jessica K. A., Jessica E. Sowa (2017)  .The Nonprofit Human Resource Management 

Handbook: From Theory to Practice, Routledge, Taylor & Francis. 

5. McCandless Baluch, Alina (2015). Human Resource Management in Nonprofit 

Organizations. Routledge, Taylor & Francis. 

6. Barbeito, Carol L. (2004). Human Resource Policies and Procedures for Nonprofit 

Organizations., John Wiley & Sons. 
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 608کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 نام درس به فارسی: 

 نهادی مردمهاسازمانمدیریت مالی 

 نام درس به انگلیسی:

Financial Management for Nonprofit 

Organizations 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 سفر علمی 

 یاریاخت
 ینظر

 سایر: ی عمل

 اهداف درس: 

 ی مردم نهاد هاسازمانی مالی در هاصورتآشنایی با انواع  .1

 ی مردم نهاد هاسازمانی مالی هاصورت توانایی تحلیل  .2

 ی مردم نهادهاسازمانآشنایی با بودجه ریزی در   .3

 ی مردم نهاد هاسازمانیادگیری برنامه ریزی مالی بلندمدت در  .4

 ی مردم نهاد هاسازماندر  هاآنمالی و فرایند  نیتأمی هاروشیادگیری  .5

 ی مردم نهاد هاسازمانی جاری در های بدهآشنایی با مدیریت جاری و  .6

 ی مردم نهاد هاسازمانآشنایی با مقررات و استانداردهای حوزه مالی  .7

 شرح درس:

. سپس با  ردیگی م، فرا  هاسازمانی این سازمان را نسبت به دیگر  هاتفاوت ی مردم نهاد آشنا شده و  هاسازمان در این درس ابتدا دانشجو با  
ی مالی عبارتند از: صورت وضعیت مالی، هاصورت. این  شودیمآشنا    هاآنو نحوه تجزیه و تحلیل    هاسازمانی مالی در این  هاصورتانواع  

بودجهانهیهز، صورت  هاتیفعالصورت   ادامه موضوع  بخشی و صورت وجوه نقد. در  و سپس سه موضوع اصلی    شودیمه ریزی مطرح  ی 
 ی جاری ارائه خواهد شد. های بدهو  هاییدارامالی و مدیریت   نیتأمی، اهیسرمامدیریت مالی که عبارتند از بودجه بندی 

 سرفصل درس:

 ی مردم نهاد هاسازمانی مالی در هاصورتآشنایی با  .1

o  ی مالی هاصورت انواع 

o  ،ی صورت مالیهاادداشت ی بخشی، وجوه نقد، یهانهیهز، هاتیفعالوضعیت مالی 

o  ی مالی هاصورت مرور استانداردهای تهیه 

o  تفاوت با صورت مالی کسب و کارهای سود محور 

 ی مالی هاصورتتجزیه و تحلیل  .2

o  ی مالی هانسبت استخراج 

o  روند( گذشته )مقایسه با 

o مقایسه با دیگر نهادها 

 بودجه ریزی .3

o  اهداف 

o فرایند 

o ( انواع)نقدی و عملیاتی 

 یاهیسرمابندی ریزی مالی بلندمدت و بودجهبرنامه  .4

o  گذاریی ارائه شده جهت سرمایههاپروژهمعیارهای ارزیابی 
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 مالی نیتأممدیریت  .5

o مالی  نیتأمی مختلف هاروش 

o  مالی نیتأمفرایند 

 نهاد ی مردمهاسازمانی جاری در هایبدهی جاری و هاییدارامدیریت  .6

o  وجوه نقد و تعامالت با بانک مدیریت 

o گذاری کوتاه مدتسرمایه 

 ی کوتاه مدتهایبده .12

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
  

 منابع اصلی:

1. Zietlow, John. Hankin, Jo Ann. Seidner, Alan. O’Brien, Timothy. (2018). Financial 

Management for Nonprofit Organizations. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
2. Young, Dennis R. ed. (2007). Financing Nonprofits; Putting Theory into Practice. 

Lanham, MD: 

3. AltaMira Press and the National Center on Nonprofit Enterprise. 

4. Bell, Jeanne and Schaffer, Elizabeth. (2005). Financial Leadership for Nonprofit 

Executives. St. Paul, MN: Fieldstone Alliance. 

5. McLaughlin, Thomas A. (2009). Streetsmart Financial Basics for Nonprofit Managers, 

3rd ed .New York: John Wiley & Sons, Inc. 

3. Coe, Charles K. (2011). Nonprofit Financial Management: A Practical Guide. John Wiley 

and Sons. 
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 609کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 نام درس به فارسی: 

 بنیان در جمهوری اسالمی ایران تجربه نهادهای مردم 

 :یسی درس به انگلنام 

People Centred Governance Institutions In I.R. 

IRAN 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 ی:عمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 سفر علمی 

 یاریاخت
 ینظر

 سایر: ی عمل

 اهداف درس: 

 رود که دانشجو با این موارد آشنا شده باشد: در پایان درس انتظار می
 بنیان جمهوری اسالمی نهادهای مردمگیری های شکل زمینه  .1

 اسالمی بنیان جمهوری نهادهای مردمدر سرمایه انسانی   الگوهای جذب و انگیزش .2

 بنیان جمهوری اسالمی نهادهای مردممختصات نهادی و ساختاری  .3

 شرح درس:

بنیان پس از پیروزی انقالب اسالمی است. از جمله ابتکارات  گیری نهادهای مردمبدیل جمهوری اسالمی ایران، شکل های بییکی از تجربه 
گیری از ظرفیت مردمی ای از نهادهایی بود که با بهرهل دادن مجموعه در ابتدای حرکت جمهوری اسالمی، شک  اهلل()رحمه حضرت امام خمینی  

های عمرانی و کشاورزی را با سرعتی بیشتر جبران نموده و در واقع نوعی گفتمان های مختلف از جمله حوزه های کشور در زمینهعقب ماندگی 
های امنیت ملی و امنیت اجتماعی به ازهای ایجاد شده در حوزهجدید بر نظام خدمات عمومی کشور حاکم نمایند. از سوی دیگر به اقتضای نی

های انقالب اسالمی شکل گرفتند  فرمان حضرت امام برخی نهادهای دیگر مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسیج مستضعفین و کمیته
گیری، حرکت و فراز شود تا تجربه شکل درس تالش میهای نظامی و حفظ امنیت ارائه دادند. از این رو در این که الگوهای نویی را در حوزه

 در این حوزه مورد بررسی دقیق قرار دهد. مؤثرآموزی و فرود این نهادهای برخاسته از انقالب مردمی ایران برای درس 

 سرفصل درس:

 جهادسازندگی .1

o  گیری جهادسازندگیبستر و روند شکل 

o  سازندگی  جهادداشت و توسعه سرمایه انسانی در جذب، نگه 

o های نهادی توفیقات و عدم توفیقات جهاد سازندگیمؤلفه 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی .2

o  سپاه پاسدارانگیری بستر و روند شکل 

o  سپاه پاسداران داشت و توسعه سرمایه انسانی جذب، نگه 

o  سپاه پاسداران الگوهای رهبری و مدیریت در فرماندهان 

o سپاه پاسداران های نهادی توفیق و عدم توفیقات مؤلفه 

 های انقالب اسالمیکمیته  .3
o  ی انقالب اسالم یهاتهیکمگیری بستر و روند شکل 

o  ی انقالب اسالم یهاتهیکمداشت و توسعه سرمایه انسانی در جذب، نگه 

o ی انقالب اسالم یهاتهیکمهای نهادی توفیقات و عدم توفیقات مؤلفه 
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 ن بسیج مستضعفی .4

o  بسیج مستضعفینگیری بستر و روند شکل 

o  بسیج مستضعفینداشت و توسعه سرمایه انسانی در جذب، نگه 

o های نهادی توفیقات و عدم توفیقات بسیج مستضعفین مؤلفه 

 جبهه و جنگ  ی بانیپشت مردمی  هایستاد .5

o  جبهه و جنگ یبانیپشت یمردم هایستاد گیریبستر و روند شکل 
o جبهه و جنگ  یبانیپشت یمردم هایستادداشت و توسعه سرمایه انسانی در ه جذب، نگ 

o جبهه و جنگ  یبانیپشت یمردم هایستادهای نهادی توفیقات و عدم توفیقات مؤلفه 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  
  

 منابع اصلی:

 جهادسازندگی:
 .یوزارت جهاد سازندگ. تهران: یو جهاد سازندگ ینهادگرائ  (.1378. )محمدجواد ، یروانیا .1
معارف  دانشکده  ارشدکارشناسی. پایان نامه رانیا ی محور در انقالب اسالم لتیمفهوم سازمان فض یبازپرداز(. 1391) دیسع فر،یحجاز .2

 . السالم()علیه صادق ت دانشگاه امام یریو مد یاسالم
  قاتی مرکز تحق . تهران:یجهادسازندگ یبر تجربه اقتصاد ی: مروریاقتصاد جهاد  (.1395ی )انیآشتیباباشاه  نیامی و مجتب ،یحسن .3

 .السالمهیدانشگاه امام صادق عل جیبس
 . وزارت جهاد کشاورزی (. تهران:1386) مجموعه مقاالت همایش فرهنگ و مدیریت جهادی .4

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
و نشر آثار امام   میتهران: موسسه تنظی. مرند یمهد نیتدو ؛اهلل()رحمه ینیامام خم شهیسپاه پاسداران در اند(.  1379. )اهللروح ،ینیخمامام  .1

 ی.نیخم
دانشگاه امام    .دفاع مقدس  اتیبر تجرب  یو فرماندهان سپاه پاسداران مبتن  رانیمد  یستگیمدل شا  یطراح  .(1397محمدصادق )ی،  خزعل .2

 .تیریو مد یده معارف اسالمک. دانش السالم()علیهصادق 
  ی ول  یندگیتهران: نما.  اخبار و ... سپاه  ،هیانیب  ،هی اطالعسپاه در گذر انقالب مکتب سپاه: مجموعه  (.  1391)  محمدقاسم.  یجهرمیفروغ .3

 ی. سپاه پاسداران انقالب اسالم هیفق
م،یرمه ج   یروغف .4 انقالب(  1390)  اسمدقمح،  مولود  م   ؛ سپاه،  سپاه،  بیپاسدار  ثاقیمنشور  رهبر  اناتی:  معظم  آ  ،یمقام   اهللتیحضرت 

 ی. سپاه پاسداران انقالب اسالم  هیفق یول یندگیتهران: نما .انیجیبا پاسداران و بس داریدر د یاخامنه
 یگانهایدر حفظ و نگهداشت پاسداران    یعوامل فرهنگ پاسدار  ریتأث(.  1386)  احمد  ، ییعطا  ن؛یرضا؛ متفکر، حس  دیحم  د یس  ،یشیقر .5

 . 164تا   147از . 70شماره  - 1386 وریمصباح مرداد و شهر ی.سپاه پاسداران انقالب اسالم ینیزم یروین
بازرگان  ،یمحمد .6 پورسع  ، یابوالفضل؛  ازگل  دیس  د،یمحمد؛  و    هیپا(.  1391)  محمد  ، یمسعود؛  فرماندهان  تعالی  الگوی  نظری 

در   انقالب پاسداران سپاه مدیران )ص(  اعظم  پیامبر  به  مربوط  آیات  )بررسی  کریم  قرآن  منظر  از  المیزان(  ترجمهاسالمی   . تفسیر 
 . 26تا  1 .9شماره  - 1390بستان بهار و تا «یمنابع انسان تیریمد یهاپژوهش

 .ی تهران: مرکز اسناد انقالب اسالم .یسپاه پاسداران انقالب اسالم  س یتأس ی شفاه خیتار(. 1393جواد )منصوری،  .7

 های انقالب اسالمیکمیته 
 - 1362تجربه ای مهم در سپهر پلیس جامعه گرا و مردمی )تهران  اسالمی انقالب کمیته (.1386)  رحمانی، سید احسان ؛ترابی، یوسف .1

 . 130تا  112از   35شماره  - 1386پاییز  دانش انتظامی. (1357

زیبا .2 عباس ؛عابدی،  شکری،  سازمان(.  1396)  کشاورز  ایجاد  کارگزاری  و  ساختاری  فکری،  بسترهای  و  -یتهکم زمینه 

 .  148تا  123از   2شماره  -، سال پنجم 1396پاییز و زمستان ..ی جهان اسالمجامعه شناسی سیاس . ایران اسالمی انقالب ایه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/202603/%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81_%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/108959/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/428207/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-1362-1357?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=127.80937&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/428207/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-1362-1357?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=127.80937&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/428207/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-1362-1357?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=127.80937&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/428207/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-1362-1357?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=127.80937&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/387/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/22550
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/22550
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/542799/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7_%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/388383/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2_%d8%b4%da%a9%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1366370/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=312.31158&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1366370/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=312.31158&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1366370/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&score=312.31158&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1302/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1302/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1302/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/92870
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/92870
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افتخار  نیصدرآباد، محمدحس  یپورجعفر  یمهد .3 اصغر  زاده،  )زارع  مد  (1397ی  مهدو   تیآ  یتیریاصول  کم  یکن  یاهلل  انقالب    تهیدر 
 ی. اسالم

 .138-113. صص (1397زمستان ) 29پیاپی  ،پژوهشنامه انقالب اسالمی .4
 . یتهران: مرکز اسناد انقالب اسالم .یانقالب اسالم یهاته یکم یشفاه خیتار .(1387)جان یرنجبر آذربا یمهد ی وعل ،یهاشم .5

 بسیج مستضعفین 
 . السالم()علیهتهران: دانشگاه امام صادق  .ج(یبس یت )مطالعه موردیقدرت نرم، فرهنگ و امن .(1387همکاران )اصغر و ، یافتخار .1
 ی نیخمو نشر آثار امام    م یتهران: موسسه تنظ  ی.مرند  یمهد  نیتدو  ،اهلل()رحمه   ینیامام خم  شهیدر اند  جیبس(.  1380اهلل )روح  ،ینیخمامام   .2

 .اهلل()رحمه 
  ارشد کارشناسی . پایان نامه  یسازندگ   جیبس  یمطالعه مورد  ؛یعموم  ینیکارآفر  ی خط مش  ینهاد  لیتحل(.  1393)محسن    ،ینصرآباد  یباقر .3

 . السالم()علیهدانشگاه امام صادق 
. تهران:  یمقام معظم رهبر  دگاهیاز د  یجیو فرهنگ بس  جیبس(.  1381مسلح )  یروهاین  یبانیوزارت دفاع و پشت  یاسیس یدتیسازمان عق .4

 .مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت  یاسیس  یدتیسازمان عق یاسیدفتر س

 جبهه و جنگ  یبانیپشت مردمی  ستاد

در جنگ شهرها    اهلل()رحمه داد امام  و ام  یبانیخاطرات سرخ: عملکرد ستاد پشت(.  1393جهانتاب )محمد  و    یگودرز  اهللتیآ  ؛یمهد  راد،وانیک .1
 .(2و  1)جلد 

 
  

https://www.magiran.com/magazine/6455
https://www.magiran.com/volume/141316
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 610کد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »حکمرانی مردمی«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 الملل غیردولتی بینهای رهبری و مدیریت سازمان
 :یسی ام درس به انگلن

Leading and Managing in International NGOs 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساعت

 : ندارد نیازپیش 

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 ندارد
 ی عمل

 ارگاه ک
 هیپا

 ینظر

 ی عمل
 نار یسم

 ی الزام 
 ینظر

 ی عمل
 ی سفر علم

 یاریاخت
 ینظر

 ر:یسا ی عمل

 اهداف درس: 

 رود:ین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 . آشنا شده باشد نهادو مردم یدولتیرغ یهاسازمان  با مفهوم .1
 . آشنا شده باشد  المللین ب عرصهدر  یدولت یرغ یهانفوذ سازمان  یهاو حوزه با جایگاه .2
 . آشنا شده باشد سازمان ملل یرنظ یالمللینب یهابا سازمان  یدولت یرغ یهاارتباط سازمان هایبا شیوه  .3
 آشنا شده باشد.  المللینب عرصهفعال در  یدولت یرغ یهاسازمان یدهو سازمان  یریتمد ی،رهبر با اصول .4

 شرح درس:

  ی المللین و ب  یمل  یاجتماع  هاییت فعال  عرصهدر    یمشارکت عموم  یجد   یاز ابزارها  یکینهاد )سمن( به  و مردم  یدولت  یرغ  یهاامروزه سازمان
متناسب با    ی به سطح رشد  یراندر ا  یفی و نه از لحاظ ک  یها نه از لحاظ کمگونه سازمانین هنوز ا  یاند. متأسفانه به علل گوناگونشده   یلتبد

شده و   ییننهاد تبو مردم یدولت یرمفهوم سازمان غ  ادرس تالش خواهد شد تا اولً ینرو در این . از هماندیدهرس جهان ن یگرد یاز کشورها بسیاری
 شود.  بیان -الملل یندر سطح ب ویژه به -هاسازمان یندر ا یریتو مد یمناسب رهبر هاییوه سپس ش

 سرفصل درس:

 .یدولت  یرغ یهابا مفهوم سازمان  ییآشنا .1
 . یالمللینب یدولت یرغ یهاو سازمان یدولت یرغ یهاسازمان یبندطبقه  یهابا انواع و شاخص  آشنایی .2
 یجهت مشارکت عموم  سازیینهدر زم یدولت یرغ یهاسازمان یگاهجا تبیین .3
 یالملل ین ب یروندهاها بر سازمان ینا یرگذاریتأث یزانالملل و مین ب عرصهدر  یدولت یرغ یهاسازمان یگاهجا تبیین .4
 سازمان ملل یرنظ یالمللینب یهابا سازمان  یدولت یرغ  یهاسازمان یریگارتباط  وهیش تبیین .5
 یدولت یرغ یهاسازمان یریتیبا مسائل خاص مد آشنایی .6
 یفرهنگ سازمان  ینهدر زم یالمللین ب یدولت  یرغ یهاخاص سازمان  مشکالت .7
 ی المللینب یدولت یرغ یهادر سازمان گیرییمتصم سبک .8
 ی المللینب یدولت یرغ یهادر سازمان یمال تأمین .9

 ی المللینب یدولت یرغ یهادر سازمان  یهو تنب  یقو نظام تشو یمنابع انسان مدیریت .10
 ی المللینب یدولت یرغ یهادر سازمان اخالق .11
 ی المللینب یدولت یرغ یهاروابط در سازمان مدیریت .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  



1038 

 :یمنابع اصل

1. Missoni, E. & Alesani, D. (2013). Management of International Institutions and NGOs: 
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2. Lewis, D. (2014). Non-Governmental Organizations, Management and Development (3rd 

ed.). Routledge. 

 :یمنابع فرع

 گنج عرفان. قم:  .نهادمردم یهادر سازمان یریتمد .(1390) یدزاده، حمعباس .1
پژواک  تهران:    .نهادمردم  یها سازمان  یالمللین و ب  یحقوق داخل  هاییستهو با  یالت تشک  .(1395)  یمصطف  یان، و منصور  یلاسماع  آجرلو، .2

 عدالت.
3. Malunga, C. (2010). NGO Strategic Management and Leadership: Processes and 

Responsibilities. LAP LAMBERT Academic Publishing . 
4. Lewis, D. (2006). The Management of Non-Governmental Development Organizations. 

Routledge. 
5. Claeyé, F. (2014). Managing Nongovernmental Organizations: Culture, Power and 

Resistance (Routledge Studies in the Management of Voluntary and Non-Profit 

Organizations). Routledge. 
6. Raggo, P. (2018). Leadership and Accountability in International NGOs. Palgrave 

Macmillan. 
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 « مدیریت شهری» هبست( 28

از اصول محکم قانون اساسی و   ی اسالمی شهرهاتشکیل شوراها  عمال اراده مردم در حاکمیت و مدیریت و اداره امور شهرها در قالبا
است  یهاآرمان اسالمی  به  انقالب  اسالمی شهر  نهاد شهرداری و شوراهای  مفهوم خاص شامل  به  مدیریت شهری  مهمترین  .  عنوان 

اهمیت باالیی   هم به لحاظ کیفی از  و  دلیل انبوهی از مدیران شهریهب   هم به لحاظ کمی  عرصه مدیریت شهرهاست که  ن فعال درکنشگرا
در این حوزه و ی است دانشجویانی متعهد و متخصص  روضر  لذا  د.ندر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دار  یاعمدهبرخوردارند و نقش  
 گرایش تربیت شوند.

 

كد  

 درس 
 نیازپیش  ساعت  واحد ن درسواعن

 - 32 2 شناسی شهریمحیط 613

 - 32 2 اطالعات شهری شناخت نظام  614

 - 32 2 اقتصاد زمین و مسکن شهری  615

 - 32 2 گردشگری شهری  616

 - 32 2 زبان تخصصی مدیریت شهری  617

 - 32 2 مبانی مدیریت شهری 618

 - 32 2 ریزی شهری مفاهیم عمومی برنامه  619

 - 32 2 توسعه پایدار و مدیریت شهری 620

 - 32 2 شهریآوری و مدیریت تاب 621

 - 32 2 های شهریو روبنا ریزی و طراحی زیرساختمبانی برنامه  622

 - 32 2 ریزی راهبردی در مدیریت شهریسیاستگذاری و برنامه  623

 - 32 2 شناسی شهریجامعه 624

 - 32 2 حقوق شهری آشنایی با 625

 - 32 2 های توسعه شهری مدیریت و راهبری تهیه و اجرای طرح 626

 - 32 2 های توسعه شهریارزیابی برنامه 627

 - 32 2 ونقل شهریمدیریت خدمات و حمل 628

 - 32 2 مدیریت اداری شهری 629

 - 32 2 مدیریت مالی شهری  630

 - 32 2 ی های شهر اسالمبازشناسی ساختار کالبدی و ویژگی 631

632 
های مدیریت شهری اسالمی از نگاه ها و مؤلفه شاخص

 انقالب اسالمی  امامین
2 32 - 

 - 32 2 سمینار مسائل نوین مدیریت شهری 633

 - 32 1 مطالعه در مدیریت شهری  634

 - 32 1 پژوهش در مدیریت شهری 635

  736 44 جمع 
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 613د درس: ك

 السالمعلیه امام صادق   دانشگاه

 شهری« بسته »مدیریت  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : نام درس به فارسی

 ی شهر یشناس طیحم

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Environmental Assessment 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یملع

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 و با اهمیت آن در ساختار فضایی شهر آشنا شود.  هبتواند با فضاهای شهری به مثابه فضایی عمومی با خصوصیات و نقش ویژ  .1

 دهد. ارائه و روابط آنها با همدیگر  مختلف یهایکاربرشهر با  یهاساختمانبتواند تصویر نزدیک به واقعیت از فضاهای کالبدی و  .2

 روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته در فضاهای شهری بتواند تبیین نماید. .3

 شرح درس:

طرف دیگر مدیریت مکان و زمین    از و مدیریت شهری بسیار مهم است.  یگذاراست یسارزیابی اثرات محیط و فضاهای شهری برای   جا که ز آنا
ی محیطی هاب یآسی شهری برای رفاه و امنیت مردم و کاهش  هاطیمحی است و مدیریت در تنظیم کیفیت  زیربرنامه ی  هاتیفعالشهری یکی از  

است. تحقیقات شهری، بر پویایی نظام مدیریت شهری و رابطه آن با    امکان پذیر  هااست یسار، از طریق تدوین ضوابط و  اهمیت دارد و این ک
ی کارآمد بتوانند ضمن شناخت محیط شهر، فضاهای شهری  هاکیتکنمحیط شناسی تاکید نموده است. لذا ضروری است دانشجویان با استفاده از  

 را تحلیل کنند.

 سرفصل درس:

 تعریف محیط شناسی شهری   .1

 فضاهای شهری در شهر طرح جایگاه  .2

 شناخت اکوسیستم، بیولوژیک، اقلیم و منابع شهری .3

 ی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهریشناسطیمح .4

 تجارب تاریخی دنیا در ایجاد فضاهای شهری .5

 ی عملی ترکیبات کالبدی در برگیرنده فضاهای شهری در شهرهای ایرانهاجنبهمعرفی  .6

 ی محیطی شهری هاب یآست شناخ .7

 ی شهری هابیآسهری در کاهش نقش مدیریت ش .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 منابع: 

 ی. دینشر شه تهران:   .فضاهای شهری و جایگاه آن در زندگی و سیمای شهر  طراحی فضای شهری:  (.1386وسلی، محمود و بنیادی، ناصر )ت .1

 تهران: دانشگاه هنر تهران.  عمومی. یهامکانفضاهای شهری . (1389کرمونا، متیو ) .2
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 614كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی ناخت نظام اطالعات شهرش

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Geographical Information System 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

ی اطالعات شهری به  افزارهانرم ی آنها شود و بر استفاده از  ری کارگبه با مفاهیم پایه داده و اطالعات و بررسی انواع داده شهری و نحوه   .1
 مکان مسلط شود.  –ی داده افزارهانرمویژه 

 درس:شرح 

برای  رد  ینا نهایی  به محصوالت  آنها  تبدیل  تا  انواع اطالعات شهری  تولید و گردآوری و پردازش  ی و سازمیتصمس شامل درک مفاهیم 
 ی پیشرفته روز تحت نظام اطالعات تعریف شده است.هامدل ی مدیران شهری با استفاده از ابزارهای و ریگمیتصم

 سرفصل درس:

 اطالعاتی فاهیم پایه در نظام م .1

 ی پایه شهریهاهداد .2

 مکانی   –ی اطالعاتی داده هاستمیسمعرفی  .3

 ی مربوطهاداده و انواع  GISمعرفی  .4

 GISی اطالعاتی هاگاهیپا .5

 GISبه روز  افزارنرم آموزش  .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 منابع: 

ت(.  1383یکل، جیل )س .1 برداریگر فضایی:  یلحلراهنمای جامع  از اطالعات رستری و  استفاده  با  ترجمه فرشاد  .  تحلیل فضایی پیشرفته 
 ی شهری.زیربرنامه تهران: انتشارات پردازش و   .نوریان و مهدی ضیایی

2. Longley, P., & Batty, M. (2003). Advanced spatial analysis: the CASA book of GIS. ESRI, 

Inc.. 
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 615كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یشهر و مسکن نیزمقتصاد ا

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Land and Housing Economy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 د ار: ندنیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 نها آشنا شود.یر تحول آس و ی اقتصاد شهریهاه ینظربا  .1

 ی این نظریات در مدیریت شهری آشنا گردد.ریکارگبه ی هانهیزمبا  .2

 شرح درس:

در اتخاذ سیاست توسعه شهری مناسب    ی مدیریت شهریهادغدغهعوامل کالبدی شهر محسوب شده و از مهمترین    مین و مسکن از مهمترینز
کار خود آشنا   ی عملیاتیهاحوزهبه عنوان یکی از    زمین و مسکن  مسائلزارهای تحلیل  ابو  ضروری است مدیر شهری با مفاهیم    لذا  هستند.

 شود. 

 سرفصل درس:

 هرش .1

o  تعاریف شهر از دیدگاه اقتصاد 

o  مسائل شهر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(اقتصاد )مسائل شهر از دیدگاه 

 اقتصاد مکان .2

o  سه سنگ زیربنای اقتصاد مکان 

 ر شهرد انواحدهای مک .3

o  اهداف انتخاب مکان 

o  عوامل مکان 

o ییگراستادهیی، گراداده یی، گراانتقال 

 های انتقالهزینه .4

o حمل و نقل شهر 

 کاربری زمین  .5

o  زمین چیست؟ 

o رقابت بر سر کاربری زمین 

 مسکن .6

o عوامل انتخاب مسکن در شهر 

o تقاضای مسکن عرضه و  ساختار 

o  مالی مسکن نیتأمنظام 

o بازار اجاره مسکن 

o کود بازار مسکن و رق ونادوار ر 
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 ی بهینه در اقتصاد شهریگذاراست یس .7

 ی بهینه در مسکنگذاراست یس .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 :یمنابع اصل

اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی  (.  1386یینی، محمد )آ .1 تهران. مرکز تحقیقات    .ری شه   فرسوده  یهابافتموضوعات 
 مسکن و شهرسازی.

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.درآمدی بر اقتصاد شهری.  .(1388) درکوش، عابدین .2

 تهران. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. تحلیل بازار مسکن ایران. (. 1395ملکی، بهروز ) .3

 :یمنابع فرع

 نشر نور علم. :تهران. مترجم: جعفر قادری و علی قادری ،هریمباحثی در اقتصاد ش (.1386ولیوان، آرتور )س .1

 ی کشور. هایاریدهو  هایشهردارتهران، سازمان  توسعه کالبدی. یهاهینظر(. 1387بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی ) .2
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 616كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  یت پیوسته معارف اسالمی و مدیر ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یشهر یردشگرگ

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Tourism 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 گردشگری آشنا شود. با مبانی  .1

 رد. گی فراچگونگی ساماندهی گذراندن فراغت شهروندان و نحوه مدیریت آن را باتوجه به نیازها و امکانات شهرهای کشور  .2

 شرح درس:

را به ر وسازهای وجود آورده است. رشد حرکت سواره، توسعه ساخت وند تغییرات کیفی در زندگی شهری در چند دهه اخیر نیازهای جدیدی 
هویت فضایی و    کاهش  هری، جدایی از محیط طبیعی، افزایش فاصله میان محل کار و سکونت، جدایی کار و فراغت آلودگی محیط زیست،ش
نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی شهروندان، بسیار دشوار شده است. ساختار شهرهای معاصر به   نیتأمها و  مانند اینشهرها و    اعیجتما

ارتبا به نحوی است که  این پدیده  را بسیار محدود ساخته است.  انسان و شهر  نوبه خود به شهرگریزی و  ط متقابل میان انسان و طبیعت و 
های جدید روی آورده است. در این میان، چگونگی  حلنیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان به راه   نیتأمامن زده است.  ی دماعهای اجتآسیب

امکانات گردش و تفریح و ساماندهی فضایی آن به یک محور اصلی در شهرسازی بدل گردیده است که ضرورت   نیتأمگذراندن اوقات فراغت،  
 .کندیمب یجاا اآشنایی با گردشگری شهری ر

 سرفصل درس:

 فاهیم و کارکردهای عام گذراندن فراغت م .1

o تعاریف 

o  های فراغتی بندی فعالیتطبقه 

o  نقش فراغت در دنیای امروز 

 گردشگری در گذراندن فراغت جایگاه  .2

o  انواع گردش و گردشگری 

o های گردشگری شهی ویژگی 

 ها و رویکردهای جدید در گردشگری دیدگاه .3

o دشگری ی و توسعه گرشهرعه  تحول در مفاهیم توس 

o راهبردهای اساسی در توسعه گردشگری شهری 

 محیطی توسعه گردشگری شهریابعاد و اثرات زیست  .4

o  زیست گردشگری و منابع محیط روابط متقابل توسعه 

o  زیست برای گردشگری تعارض در استفاده از منابع محیط 

o  زیستعنوان پشتیبان محیطگردشگری به 

o ت پیوند گردشگری با طبیع 
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 های مدیریت توسعه گردشگری شور .5

o ها و توسعه مدیریت گردشگری شهری جایگاه شهرداری 

o هاتحوالت جدید در وظایف شهرداری 

o های گردشگریزیرساخت نیتأمها در وظایف شهرداری 

 در توسعه گردشگری شهری  های موفقآشنایی با تجربه  .6

o های شهری چندمنظوره پارک 

o های کوهستانیپارک 

o لند( نیز )دیسبا-جیهای تفرّپارک 

o فرهنگی-های ورزشیمجموعه 

o  ها( های تفرّجی )ساماندهی سواحل دریا و رودخانهراسته 

o ی در شهرها سازراهپیاده 

 تبدیل بناهای قدیمی به فضاهای فرهنگی و گردشگری  .7

o ارگ بم 

o مجموعه شیخ علی خان کرمان 

 راهبردهای اساسی در توسعه گردشگری شهری .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 منابع: 

جلد اول، اثر، ترجمه منوچهر طبیبیان. تهران: انتشارات دانشگاه    توسعه شهری پایدار،  (.1385ستیون کرول، مارک دیکن و مارتین سایمز )ا .1
 تهران. 

2. Murphy, P. E. (ed) (1997). Quality management in urban tourism, Wiley: uk 
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 617كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  مدیریت پیوسته معارف اسالمی و  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یشهر تیریمد یبان تخصص ز

 :یسی ام درس به انگلن

Professional Language of Urban Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: تعداد ساع ت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیمار  نتظر انتهای این دوره از دانشجو اد

 برای وی مقدور باشد. ی خارجی دست یابد به طوری که درک متون فنی این رشته هازبان به تسلط کافی بر یکی از  .1

 شرح درس:

ر این درس، دانشجو با متون پایه مبانی مدیریت شهری، توسعه شهری، سازمان مدیریت شهری، تأسیسات و تسهیالت و تجهیزات شهری،  د
 . شودیمو مفاهیم پایه تخصص موضوع آشنا  هاواژهنین همچو  مالی شهری نیتأم

 سرفصل درس:

 رشته متناسب با دروس دیگر دوره نتخاب متون فنی این ا .1

 و مفاهیم تخصصی پایه مدیریت شهری از طریق زبان  هاواژهآشنایی با  .2

 ترجمه آثار کوتاه در قالب تکلیف کالسی  .3

 ی رانسخنارائه مقاالت به کالس به صورت سمینار و  .4

 های دیگر نامه از زبان تهیه واژه .5

 المللی عوت از کارشناسان خارجی یا شرکت در سمینارهای بیناستفاده از وسایل آموزشی مانند فیلم، ویدئو و یا د .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 منابع: 

 تون با انتخاب استاد درس م .1
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 618: درسكد 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  مدیریت پیوسته معارف اسالمی و  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 بانی مدیریت شهریم

 :یسی ام درس به انگلن

Fundamentals of Urban Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد یازنهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 . شهری را تشریح کند لبد و جامعهکا با رابطه مدیریت شهری .1

 . بشناسدگیری در مدیریت شهری را های محیطی تصمیمزمینه .2

 . شودشرایط ناپایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آشنا  ها و ابزارهای مدیریت شهری در با اهرم  .3

 . حیطه عمل ابزارهای قانونی و مادی در مدیریت شهری را بشناسد .4

 .مدیریت ملی در مدیریت شهری را داشته باشدیل نقش تحلو   توانایی تجزیه .5

 . دوران معاصر شناخت داشته باشد شهری دراز سیر تحوالت مدیریت  .6

 شرح درس:

و ارتقای کیفیت زندگی شهری برای   ریزی شهری و شهرسازی در جهت هدایت تحوالتاشتن آگاهی و دانش از نقش مدیریت شهری در برنامهد
باید از طریق   ضرورتاًریزی و اعمال آن هرگونه برنامه  اصوالًزیرا  ؛امری ضروری استشده در نظام ارزشی مقبول مردم  ریفتع رسیدن به اهداف

و همچنین    و ساختارها و اهداف و وظایف، ابزارها و تمامی کنشگران مدیریت شهری  هامدلانواع    لذا الزم است با  مدیریت شهری انجام پذیرد.
مفهوم مدیریت شهری، در جوامع مختلف گوناگون و متفاوت است.    البته  آشنا بود.  مورد نیاز آن  یها مهارتریت شهری و  دیم  لمسائو    هاچالش

، منطقی است که از تجربیات  ن جوامع است. لذا برای دانشجویاناقتصادی ای اًبعضاین گوناگونی ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و 
 آگاهی الزم را داشته باشند. نیز  ریت شهریمدیدر سایر کشورهای جهان 

 سرفصل درس:

 نقش و جایگاه مدیریت شهری در سیستم شهر -عنوان یک سیستمهر به ش .1

 مفهوم سازمان .2

 ساختار و رفتار -های پیچیده مدیریت سازمانو  ریتهای مدیتعریف مدیریت، ابزارها و اهرم  .3

 مسئولیت ضرورت و ت و وعیمشر -و انواع مدیریت شهری تعاریف و سیر نظریات .4

 و شرق  مقایسه تطبیقی مدیریت شهری در غرب .5

 مدیریت شهری در ایران  .6

o بعد از مشروطیت - مدیریت شهری در ایران 

o  دوره رضاخان -مدیریت شهری در ایران 

o  دوره محمدرضا پهلوی  -مدیریت شهری در ایران 

o انقالب و جنگ بر مدیریت شهری ایران  ریتأث 

o  ب اسالمی تا پایان جنگ بعد انقالان ایرمدیریت شهری در 

o مدیریت شهری در ایران بعد از پایان جنگ 



1048 

 مدیرت شهری  یهامهارتاهداف، وظایف، ساختار، ابزارها و  .7

 دی مدیریت شهریو راهبردهای و اصول بنیا هاچالش .8

 شوراهای اسالمی و مدیریت شهری  .9

 کشور   اسیسی رابطه مدیریت شهری با مدیریتشهری و  یهامجموعه مدیریت   .10

 آینده مدیریت شهری در ایران  .11

 گیری بندی و نتیجه جمعاصول بهبود وضعیت مدیریت شهری و   .12

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 :یمنابع اصل

 ور. کش  یهایاریدهو  هایشهردارانشارات سازمان   ،مدیریت شهری (.1383) احمد عید نیا،س .1

 کشور.  یها یاریدهو   هایشهردارانشارات سازمان  ،مدیریت شهری (.1387) غالمرضا لطیفی، .2

 انتشارات رایحه تسنیم.: تهران قوانین.مدیریت شهری در ایران از نگاه (. 1393) آیینی، محمد .3

 : یبع فرعمن

ریزی ، ترجمه پرویز زاهدی، انتشارات پردازش و برنامهعهای درحال توسها در کشورهها و نوآوریمشیمدیریت شهر، خط  .(1382یما، شایر )چ .1
 شهری.
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 619كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  معارف اسالمی و مدیریت پیوسته  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یشهر یزیربرنامه  یعموم میفاهم

 :یسی ام درس به انگلن

General Concepts of Urban Planning 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 ی در مدیریت شهری را فرا بگیرد. زیربرنامه، مراحل و فرایندهای هاروش ی در مدیریت شهری آشنا شده و زیربرنامهبه نقش مهم  .1

 شرح درس:

ی برای بهبود مدیریت زیربرنامهتواند با مهارت از فنون ت، باید بی و مدیریزیربرنامه دیریت شهری با توجه به ارتباط متقابل و تفکیک ناپذیر م
ارتقای نتایج روابط متقابل    نیز برای  تجارب جهانیبا    ی،زیربرنامهی از رویکردهای نوین  ریگبهرهاین راستا باید ضمن    خود بهره بگیرد. در 

 ی و مدیریت در اداره امور شهری آشنا شد.زیربرنامه 

 درس:صل سرف

 تعاریفو  صولا .1

 ی در مدیریت شهریزیربرنامه نقش   .2

 ی و مدیریت سازمانیزیربرنامه  .3

 برنامه ریری و اعمال مدیریت .4

 یزیربرنامهفرایندهای   .5

 یزیربرنامه کنترل و نظارت در مدیریت  .6

 ی زیربرنامه بهره وری و مدیریت و   .7

 ی در مدیریت شهریزیربرنامه مشکالت   .8

 ی مدیریت شهریزیربرنامه هبود ی در جهت بگذاراست یس .9

 مدیریت شهری ی درزیربرنامهی برای بهبود المللنیبرهنمودهای ملی و   .10

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 :یبع اصلمن

1. Catanese, Anthony James; Snyder, James C. (1988). Urban Planning. McGraw-Hill 

College 

 :یمنابع فرع

1. Krueckeberg, Donald A; Silvers, Arthur L. (1974). Urban planning analysis: methods 

and models. Wiley. 
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 620كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : یفارس نام درس به

 یشهر تیریدم و داریوسعه پات

 :یسی ام درس به انگلن

Sustainable development and urban 

management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 ضمن آشنایی با مفاهیم کلی توسعه پایدار به رابطه متقابل تحقق توسعه پایدار و کارایی و اثربخشی مدیریت شهری پی ببرد. .1

 شرح درس:

پردازد و درمورد توازن میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار پایدار میعنوان عاملی مهم در توسعه هری بهرسی مدیریت شین درس به برا
ر تولید، مصرف  چنین بر رویکردی نسبت به الگوهای درحال تغییکند. همریزی و فرایند توسعه شهری بحث می ها در برنامه و نیاز به انسجام این

قرن حاضر تاکید دارد. باالخره پیامدهای اصلی نشست جهانی درمورد توسعه پایدار و  های توسعه جهانی در  لش منابع برای رسیدن به چاو توزیع  
 دهد.ها را به دانشجویان نشان مینفع در کاربرد نتایج آنهای ذینقش گروه 

 سرفصل درس:

 ای بر توسعه پایدارقدمهم .1

 عه پایدارای توسهچالش .2

 شناختی توسعه پایدار هومی و روشهای مفرویکرد .3

 های انسانی سالمسکونتگاه .4

 زیست زیست، ارزیابی محیط جامعه، فرهنگ و محیط  .5

 ی محیطیهاشاخص .6

 زیستمسائل جهانی محیط .7

 ها و قوانینها، سیاست زیست: گرایش مدیریت محیط .8

 های اجتماعی توسعه پایدارابعاد و سیاست  .9

 ی د محیطاقتصا  .10

 ع طبیعیحسابداری مناب  .11

 سعه پایداربرد تو نقش بانک جهانی در پیش   .12

 المللی درمورد توسعه پایدارهمکاری بین  .13

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 : منابع 

 شگاه پیام نور. تهران: انشارات دان ه پایدار شهری.سعتو(. 1389مرصوصی، نقیسه و بهرامی پاوه، رحمت ا... )  .1
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 621كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی شهر تیریو مد یآور ابت

 :یسی ام درس به انگلن

Resilience and Urban management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 نیاز:هم

 توسعه پایدار و مدیریت شهری

 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودینشجو انتظار ماز دادوره ر انتهای این د

 که موضوعی فراتر از مدیرت بحران است، آشنا شود.  ی در مدیریت شهریآورتاب با رویکرد   .1

 شرح درس:

 تیجمع و دهیرس درصد 61 به   ر(گید سال 12د حدو یعن)ی 2030 سال  در شهرها در نکسا تیجمع صددر متحد ملل سازمان ینیبش یپ بقط
 . دیرس خواهدی( نونک تیوضع برابر 2 باًیتقر) نفر اردیلیم 2 عدد به ارهشه  یاهیحاش متاطق در نکسا

 است. شیافزا حال دربه ویژه در موارد زیر  روز به روز ،حوادث و هابحران  از یناش یاقتصاد خسارات و یانسان تلفات میزان و تعداد
 یشهر مناطق در تیجمع مکترا شیافزا •

 خطر پر مناطق در تیجمع استقرار و هاسکونتگاه  شیافزا •

 فناورزاد مخاطرات شیافزا •

 یکولوژیب یی وایمیش حمالت از اعم  یستیترور حمالت زانیم شیافزا •

 ی صنعت یکشورها در سالمند تیجمع زانیم شیافزا •

 سارس و کرونا رینظ دینوپد یهایماریب بروز •

 یالمللنیب یهامسافرت شیافزا و شدن یجهان مسئله •
ضمن توجه به توسعه    ضرورتاًا مدیریت شهری  لذ  مدیریت خطر و بالیا تاکید دارد.  ویکرد مدیریت شهری در نحوهاین موضوع به لزوم تغییر ر

بخشی   ی هماهنگی بینخود برا  ی تعاملیهایتوانمندانسانی در حوزه ارتقای آگاهی و دانش و اشتغال و سالمت شهروندان باید بتواند با ارتقای  
اتخاذ رویکرد نوین در مدیریت بالیا    ضروری است،   ن میان آنچه بیش از همهه باال، خطرات را مدیریت کند. در ایباید با اتخاذ رویکرد پایین ب
 . شودی می در بالیا سخن به میان آورده آورتاب و حوادث است که از آن به 

 سرفصل درس:

 ی رآوتاب ویکرد مفهوم ر .1

 ی و پایداریآورتاب رابطه مدیریت خطر،  .2

 یآورتابت تا  از ایمنی، مقاوم .3

 ی در برابر بالیا آورتاباجزای  .4

 یآورتابچارچوب ذهنی  .5

 ی آورتابی هاطه یحابعاد و  .6

 یآورتابی هاشاخص .7

 ی آورتاب اصول ده گانه  .8

 ی آورتاب مدیریت شهری در راستای  ی قانونیهاتیظرف .9
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 :یمنابع اصل

 بهسازی، و عمران تخصصی  مادر شرکت)  شهری ناکارآمد یهابافت  برای شهری یآورتاب پایه مفاهیم  .(1396)  سینیون، سولمازح .1

 ی(.شهرساز و راه وزارت
 . تهران: نشر روزنه. کاربردها و مفاهیم شهری، یآورتاب .(1399) حسینیون، سولماز .2

 : یبع فرعمن

1. Hosseinioon, Solmaz (2018). Measuring urban resilience to natural disasters for Iranian 

cities: Challenges and key concepts, Book chapter "Urban Disaster Resilience and 

Security", Springer. 
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 622كد درس: 

 السالمه ی علم صادق ماا  دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشداسی كارشن

 : ینام درس به فارس

 ی شهر یو روبناها رساختیز یو طراح  یزیربرنامه  یبانم

 :یسی ام درس به انگلن

Basics of Planning and Design of 

Infrastructure and Urban Superstructures 

 واحد  2: حدتعداد وا

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 درس:ع نو

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیز دانشجو انتظار ماین دوره ار انتهای د
 د. ات زیربنایی و روبنایی را بشناستعاریف و مفاهیم مربوط به تأسیس .1

 ی تأسیسات زیربنایی و روبنایی را فراگیرد. ابیمکاناصول  .1

 زیر ساختی و روبنایی شهری را بیاموزد. ریزی تأسیساتعوامل مهم در اصول برنامه  .2

 را شناخته باشد.  های تأسیساتی و روبنایی شهریژهریزی و طراحی پروفرایند برنامه  .3

 ی شهری، تولید، توزیع و مصرف آشنا باشد. زی تأسیسات آبرسان ریبا اصول برنامه  .4

 ریزی آبرسانی در ایران آشنا شود. با نکات مهم در رابطه با برنامه  .5

 با نکات مهم در رابطه با تصفیه آب آشنا باشد.  .6

 . توزیع، مصرف( آشنایی داشته باشدگاز )تولید، انتقال، ریزی تأسیسات برق و با برنامه  .7

 های سطحی آشنا باشد. کنترل آبزی فاضالب و ریبا برنامه  .8

 آشنایی با سایر اجزا و عوامل تأسیسات شهری داشته باشد.  .9

 . و انتظامی و امنیتی آشنا باشد یریزی روبناهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و مذهببا اصول برنامه  .10

 شرح درس:

های تأسیساتی و  پروژهریزی و طراحی  بنایی و روبنایی، فرایند و اصول برنامهمن آشنا شدن با تعاریف و مفاهیم مربوط به تأسیسات زیرض
 روبنایی شهری را بشناسد. 

 سرفصل درس:

 قدمهم .1

 تعاریف .2

o تأسیسات زیربنایی 

o  تأسیسات روبنایی 

 زات شهریی تأسیسات و تجهیابیمکان در  مؤثرعوامل  .3

o فرهنگی -اجتماعی -اقتصادی -های سیاسیی: انتخابابیمکان 

o ذهنی  -اجتماعی  -ی: شعاع عمل عوامل عینیابیانکم 

o حجم و اندازه تأسیسات 

o حوزه نفوذ تأسیسات 

 زیر ساختی و روبنایی شهری ریزی تأسیساتاصول برنامه  .4
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 ریهای تأسیساتی و روبنایی شه ریزی و طراحی پروژهبرنامه فرایند  .5

 نکات اساسی اختصاصی  .6

o آب و فاضالب 

o  برق 

o گاز 

o مخابرات 

o مدارس 

o ها درمانگاه 

o  مساجد 

o هایکالنتر 

o ی اجتماعات شهری هاسالن 

o پسماند و دفع زباله 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 :یبع اصلمن

)ا .1 آمریکا  ساختارها  یزیربرنامههای  نداراستا(.  1390نجمن شهرسازی  و همکارانو طراحی شهری،  بهزادفر  ترجمه مصطفی  تهران:  ،   ،
 مشاور ایران.  انتشارات جامعه مهندسان

 :یمنابع فرع

 . تهران: انتشارات شهیدی.شهری؛ کتاب اول: آبرسانی و فاضالت یهارساخت یز(. 1391هزادفر، مصطفی )ب .1

2. ( از دیدگاه شهرسازی  یهارساختیز(.  1398بهزادفر، مصطفی  دانشگاهشهری؛ کتاب دوم: مدیریت پسماندهای جامد  تهران:  و    .  علم 
 صنعت.

 ان.. اصفهان: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفه توزیع آب شهری یهاشبکه (. 1379تابش، مسعود ) .3

 ی کشور.هایشهردار. تهران: انتشارات سازمان  خدمات شهری تأسیسات(. 1390سعیدنیا، احمد ) .4
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 623كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  می و مدیریت پیوسته معارف اسال ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یشهر تیریدر مد یراهبرد یزیربرنامهو  یاستگذار یس

 :یسی ام درس به انگلن

Policy Making and Strategic Planning in 

Urban Management 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت   32: عداد ساعتت

 ندارد : نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیره از دانشجو انتظار می این دور انتهاد

 مدیریتی آشنا شود.  باال سازمان ستادی وبا نقش مدیریت رده .1

 هایی را برای تدریس استراتژی مشخص کند.بتواند نکات اصلی و دستورالعمل .2

 ریزی و مدیریت استراتژیک را داشته باشد. های برنامه توانایی بحث پیرامون مفاهیم و مهارت .3

 های اساسی سازمان را تدوین نماید.مشیف و خط بتواند اهدا .4

 شرح درس:

گردد که بخشی  میننده بقای هر سازمان است. در هر سازمان تصمیمات گوناگون و متعددی اتخاذ کت در حقیقت تضمینریزی و مدیریرنامه ب
گیری قابل بحث سازی و تصمیمتر تصمیمدو مفهوم کلیریزی و مدیریت در چارچوب  ریزی است. مفهوم برنامه از آن در ارتباط مستقیم با برنامه

ن چارچوب،  های بزرگ شهری است. ایریزی و مدیریت است که خاص سازمانوعی برنامه ها و تصمیمات راهبردی ناست. در این میان، برنامه
 عه تضمین شود. کند تا سازمان بتواند عملیاتش را در آن محدوده انجام دهد و بقایش در جامحدودی را معین می

 سرفصل درس:

 گیری ریزی و تصمیمرنامه ب .1

o  ریزی مفهوم برنامه 

o گیری میمم تصمفهو 

o  ریزی سازمان برای برنامه 

o  ریزی استراتژیک مراحل برنامه 

 تعریف استراتژی  .2

 چارچوبی برای تدوین استراتژی .3

o  فرایند تدوین استراتژی 

o  مراحل کانونی فرایند 

 کلیات تدریس استراتژی سازمان  .4

 لیل و ارزیابی سازمان و محیط اطراف آن و تح تجزیه .5

o  تجزیه و تحلیل عملیات گذشته 

o بینی عوامل محیطیتحلیل و پیشه و تجری 

 مشی تعیین اهداف و تدوین خط  .6

o  گیری در مورد اهداف سازمانانداز و تصمیمچشمترسیم 

o  تعیین اهداف استراتژیک 
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 های استراتژیکارزیابی پروژه .7

o ارزیابی موقعیت 

o  ارزیابی تکنولوژی بالقوهتحلیل و تجزیه و 

o های تخصصی منابعمشیتعیین خط 

 سازمانسازی استراتژی برای فعال .8

o  بررسی نیروی انسانی بالقوه 

o دن سازماناستراتژی برای فعال کر 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 : منابع 

1. Urban Management Program (1994). Toward Environmental Strategies for Cities: Policy 

Considerations For Urban Environmental Management in Developing Countries. Edited 

by Carl Bartone, World Bank. 

2. Carmona, Marisa; Burgess, M. Carmona R.; Burgess, R. (2001). Strategic Planning & 

Urban Projects: Responding to Globalisation from 15 Cities. Delft Univ Pr. 

3. Hanna, Nagy (1985). Strategic Planning and Management: A Review of Recent 

Experiences. World Bank. 
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 624كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  معارف اسالمی و مدیریت پیوسته  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی شهر یشناس امعهج

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Sociology 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 یرنظ

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 
 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 شناسی بتواند تعامالت شهروندان را در شهر درک و تبیین نماید.با آشنایی با مبانی جامعه  .1

 شرح درس:
ی به دست آورند. مباحث مبانی  اه یپای اطالعات  شناسجامعه ی شهری نسبت به مبانی  شناسجامعه ز آنجا که دانشجویان باید در ضمن آشنایی با  ا

تر بر  شناسی شهر و شهرنشینی خواهد بود. ضمناً از مباحث گسترده مبانی، بیشجامعه  تریتخصصی  هابحثشناسی، مدخلی برای ورود به  جامعه
 شناسی شهر و شهرنشینی کاربرد بیشتری دارد. که در جامعه شودیمیی تأکید هابخش 

 سرفصل درس:
شناسی شهر و شهرنشینی، تعریف شهر، انواع شهر از جهات گوناگون،  های پیدایش جامعهشناسی شهر و شهرنشینی، زمینه عاریف جامعهت .1

 شناسی شهر و شهرنشینیمفاهیم مهم جامعه

o یشهرنشین 

o  شهری شدن 

o جامعه شهری 

o شهرگرایی 

o جمعیت و شهر 

o  محیط طبیعی و محیط مصنوع و شهر 

 ران از آغاز تا امروزشهر و شهرنشینی در ای .2

 های رود کنارانپیدایش شهر در تمدن  .3

o  بین النهرین 

o مصر 

o هند 

o چین 

o تمدن مایا و آزتک 

o  تمدن مدیترانه 

o  شهر در یونان و روم 

 مسائل شهری ایران در دوران معاصر  .4

o والت جمعیتی شهرها و مسئله مهاجرتتح 

o های مهاجرت تئوری 

o  رابطه مهاجرت و اشتغال شهری 

o در شهر با توجه به شرایط ایران  های اجتماعیآسیب 
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 های نظری در شهر و شهرنشینیدیدگاه .5

o  مکتب بوم شناختی 

o  مکتب جمعیت شناختی 

o  مکتب فن شناختی 

 های نظری در شهر و شهرنشینیدیدگاه .6

o اجتماعیی  مکتب روانشناس 

o نگاری مکتب تاریخ 

o مکتب اقتصاد سیاسی فضا 

o های جدید(دیدگاهصرف )مشناسی شناسی شهر و شهرنشینی به جامعهاز جامعه 

 شناسی شهر و شهرنشینیهای تحقیق در جامعه روش .7

o شناسی شهر و شهرنشینیتحقیقات مهم در جامعه 

o شناسی شهر و شهرنشینی ضرورت پژوهش در جامعه 

 شناسی شهر و شهرنشینی یق در جامعهطرح تحقتدوین  .8

o  شناسی شهر و شهرنشینیمراحل تحقیق در جامعه 

 شناسی شهر و شهرنشینی ات در جامعه ی اطالعگردآورفنون  .9

o شناسی شهر و شهرنشینی جایگاه فن آزمایش در جامعه 

o شناسی شهر و شهرنشینی جایگاه فن پیمایش در جامعه 

 هرسازی شهرنشینی و ششناسی شهر و  رابطه جامعه  .10

o شناسی شهر و شهرنشینی برای شهرسازان ضرورت آشنایی با جامعه 

o  ای شهرسازیماهیت بین رشته 

 های اجتماعی در تطور شهر و شهرنشینیش جامعه و گروه نق  .11

 های شهری گیری نقشه های شهری از گذشته تا امروز و اثر عوامل اجتماعی در شکل انواع نقشه   .12

o  اصرشهر در ایران مع 

o یا ماکروسفالی شهری بزرگ سوی 

o تقدم و تسلط تک شهری یا دو شهری 

o  ران بر آن در ای مؤثرتمرکز فضایی جمعیت و عوامل 

 های اجتماعی و شهر در ایران آسیب .13

o تأثیر معماری شهر در پیشگیری از جرم 

o  گیری یا پیشگیری جرایم تأثیر فرهنگ شهری در شکل 

o انواع جرایم شهری 

o اعتیاد 

o  شهر خشونت در 

o ها نگی و اغتشاش ارزش ازخودبیگا 

 شهر آینده  .14

o علم شهرها و رابطه آن با توسعه اجتماعی 

o هنمایی دانشجویان برای امتحانات بندی کلی از درس و راجمع 

 : یابیروش ارزش
 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 بع اصلی:من
 انتشارات دانشگاه پیام نور. : تهران شهری. شناسیجامعه .(1374)وسلی، غالمعباس ت .1

 بع فرعی: من
 آستان قدس رضوی. مشهد: .ع محلی و طبیعت انسانیشهری: جامعه، اجتما شناسیجامعه(. 1377یکنز، پیتر )د .1
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 625كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  مدیریت پیوسته معارف اسالمی و  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یحقوق شهر شنایی باآ

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Rights 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32 :عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیظار مر انتهای این دوره از دانشجو انتد

 فرایند تکوین، تصویب و اجرای قوانین، مقررات و ضوابط شهری را بشناسد. .1

 رک کند.روی محیط زیست شهری را دآثار مثبت و منفی متنوع )گاه هماهنگ، گاه متضاد( بر  .2

 شرح درس:

 ک طبقه از ابزار کنترل و هدایت شهرها در فرایند رشد و توسعه، قوانین شهری است. ی

 س:سرفصل در

 شنایی با مفاهیم حقوق و قوانین شهری و روابط بین این دو آ .1

 زیست محیط عنوان ابزار ایجاد تعادل و توازن در آشنایی با مفهوم قانون به  .2

o  روابط فیزیکی  اجتماعی، اقتصادی ودهنده روابط قوانین نظام 

o  ها و اهداف جامعه عنوان تغییر اجرایی آرمان قوانین به 

 قوانین شهری .3

o مالکیت، انتقال مالکیت()  یشهری هامحدودهو  یزمین شهر 

o  اعیانی(اعیانی و مسکن )قوانین و مقررات حاکم بر کاربردی اراضی و مالکیت 

o ت زیربنایی، حریم قانونی زیربناها( ها، تأسیساها، پارکفضای عمومی )خیابان 

o المنفعهتملّک اراضی خصوصی برای مصارف عام 

o توسعه شهری یها است یسو  هاطرح مطالعات و تهیه 

o ی شهری هاچالش 

o  هایشهردارسازمان مدیریت شهری و 

o  مالیه شهری 

 قوانین شهری دیگر شهرها .4

 : یابیارزشروش 

 ا پروژهی قیتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 :یمنابع اصل

 ت رایحه تسنیم.تهران: انتشارا مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین.(. 1393محمد )یینی، آ .1

، وزارت مسکن و  های توسعه و عمرانمعماری و طرحمقررات شهرسازی،  .  (1379دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) .2
 شهرسازی.



1060 

 :یرعمنابع ف

ای،  ناحیه  های توسعه و عمران محلی، نامه نحوه بررسی و تصویب طرح آیین (.  1379بیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )د .1
 . وزارت مسکن و شهرسازی.ای، و ملیمنطقه

2. Rodgers, William H. (1994). Environmental Law. St. Paul: West Pub. Co 
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 626كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی توسعه شهر یهاطرح یو اجرا هیته یراهبر و تیریدم

 :یسی ام درس به انگلن

Management of Preparing and Implementing 

Urban Development Plans 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 گاه ارک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیز دانشجو انتظار مر انتهای این دوره اد

 شهری استفاده کند.ی محتوای آنها برای اداره بهتر امور  هات یظرفی توسعه شهری آشنا شده و از هاطرح انواع  با .1

 شرح درس:

وسعه  ی تهاطرح ی آمایش سرزمین و  هاطرح ی کالن توسعه شهری شامل  هاطرحمحتوا و نحوه مدیریت تهیه و اجرای    ر این درس، دانشجو باد
ی هاطرح سایر  ی توسعه شهری جامع، هادی و تفصیلی و  هاطرحی و  اه یناحی توسعه و عمران  هاطرحکالبدی مناطق مختلف کشور و همچنین  

 . شودیم ازی و نوسازی شهری، آشنا ی ویژه بهسهاطرح موضوعی و موضعی مانند 

 سرفصل درس:

 عاریف و مفاهیم ت .1

 تاریخجه برنامه توسعه شهری در ایران .2

 ی جامع، هادی، تفصیلی و آمایش سرزمینهاطرحتهیه  .3

 ی جامع، هادی، تفصیلیهاطرحفرایند تصویب  .4

 ی جامع، هادی، تفصیلیهاطرحاراضی شهری در  ی انواع کاربریزیربرنامه  .5

 معیارهای ارزیابی عملکرد جامع، هادی، تفصیلی .6

 : یابیروش ارزش

 پروژه ایق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 :یبع اصلمن

)ارهیم .1 حسین  آباد،  خلیل  کالنتری  و  محمد  با  (.  1390ی،  شهری.  یهاطرحآشنایی  سازمان  تهران  توسعه  انتشارات  و    هایشهردار: 
 ی کشور. ها یاریده

 : یبع فرعمن

  مرکز  تهران: وزارت کشور.  ی ساختاری و راهبردی(.توسعه شهر  یهاطرحتوسعه شهری )  یهاطرحآشنایی با  (.  1390ناصر )راتی، مینا و  ب .1
 ی شهری.زیربرنامهمطالعات 
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 627كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدناسی كارش

 : ینام درس به فارس

 ی توسعه شهر یهابرنامه یابیرزا

 :یسی ام درس به انگلن

Assessment of Urban Development Programs 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 درس:نوع 

 ی برانج
 یظرن

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 ود. ها در شهرسازی آشنا شگزینههای ارزیابی با روش  .1

 های توسعه شهری آشنا شود. ها و برنامه های ارزیابی طرحبا روش  .2

 شهری به کار گیرد.  های توسعهها و برنامه فنون مذکور را در ارزیابی محتوا و واثرات اجرایی طرح  .3

 شرح درس:

  1950های ارزیابی که از اواخر دهه . روش مورد تأکید و توجه بوده استریزی شهری هموارد رزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند برنامها
ریزی برای  دند، با تغییر نگرش از برنامه های توسعه شهری ابداع شده بوها و برنامه طرح  ریتأثها و نیز محتوا و میالدی، به منظور ارزیابی گزینه 

اند. با معرفی  تاکید دارد، دستخوش تغییر در محتوا شده  ریزیهای مشارکتی در برنامه های اخیر که بر جنبه ریزی با مردم در دهه مردم به برنامه 
ارزابی فرایندگرا در دهه روش اخیر، روش های  برنامه های  ارزیابی کل فرایند  را  های  تا تهیه طرح و شناسایی  از مرحله سیاست ریزی  گذاری 
 شوند. ها شامل میهای اجرایی و اجرای آن برنامه 

 سرفصل درس:

 ی توسعه شهریهابرنامه های ارزیابی روش  یر تحول استفاده ازس .1

 ی توسعه شهری هاطرحمعیارهای ارزیابی  .2

o  ی شهریزیربرنامه جایگاه ارزیابی در فرایند 

o ی شهریزیربرنامهرزیابی در وظایف و کارکردهای ا 

o  انواع ارزیابی 

o  ی توسعه شهریهاطرحمعیارهای ارزیابی عملکرد 

 ی توسعه شهری هابرنامه های ارزیابی در با روش  آشنایی .3

 های ارزیابی جزئی روش (1

o های ارزیابی ارزشیابی مالیروش 

o هزینه  ریتأثهای ارزیابی تحلیل روش 

o  روش ارزیابی تحلیل تطبیقی هزینه 

o ایحلیل آستانه روش ت 

o روش فهرست معیارها 

o روش ماتریسی گولر 

o روش ماتریس براتیمن 

 ارزیابی جامعهای روش (2
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o  یروش بررسی نسبت هزینه به سودمند 

o روش بررسی نسبت هزینه به سودمندی اجتماعی 

o  ریزیروش جدول موازنه برنامه 

o  روش ارزیابی ماتریس دستیابی به اهداف 

 های ارزیابی چندمعیاری روش (3

o  ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشAHP 

 عه شهریهای توسها و برنامه های ارزیابی طرحروش .4

 ها ها و برنامه برای ارزیابی طرح  ها های ارزیابی گزینهکارگیری روشبه  (1

o  کاربردAHP 

o هاکاربرد دیگر روش 

 های ارزیابی فرایندگراروش (2

o  ای  گذاری، طرح/برنامه، اجزروش ارزیابی فرایند سیاستPPIP 

o های ارزیابی تحلیل نظام روش 

o روش ارزیابی الگوی پرچم 

 : یابیروش ارزش

 وژها پریق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
 

 :یمنابع اصل

 تشارات دانشگاه تهران.، ترجمه منوچهر طبیبیان. تهران: انیامنطقهکاربردی در تحلیل مسائل شهری و    یهامدل(.  1379پنهام، فوریوت )ا .1

)ارهیم .2 حسین  آباد،  خلیل  کالنتری  و  محمد  با  (.  1390ی،  شهری  یهاطرحآشنایی  سازمان  توسعه  انتشارات  تهران:  و    هایرشهردا. 
 ی کشور. ها یاریده

 : یبع فرعمن

1. Krueckeberg, Donald A; Silvers, Arthur L. (1974). Urban planning analysis: methods and 

models. Wiley. 
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 628كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : یبه فارس نام درس

 یشهر خدمات و حمل و نقل تیریدم

 :یسی ام درس به انگلن

Management of Urban Services and 

Transportation 

 د واح 2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم

نوع  

 درس: 

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیاز دانشجو انتظار مر انتهای این دوره د

بهبود   کانات موجود وهایی برای استفاده بهینه از امکارگیری روشبهینه، کارا و اثربخش خدمات و حمل و نقل شهری و به  ارائهبا نحوه   .1
 آشنا شود. وضعیت موجود آن 

 شرح درس:

ریزی خدمات بهداشتی و نظافت شهری،  و برنامه   ارائه   یهاروش   ی مدیریت شهری خدمات شهری است در این درس،هاحوزه  نیترمهمیکی از   
هایی برای استفاده کارگیری روشمعرفی و نحوه به   شهری  های حمل و نقلحمل و نقل و انواع سیستم  زیبایی شهری و همچنین اطالخ رسانی و

خدمات شهری بهتر و بهبود وضعیت ترابری   ارائه تی را در جهتاقداما ،ترمهم هان یاو از  شودیمش داده خدمات و امکانات موجود آموز بهینه از
 .ردیگی منیز مورد بحث قرار  و کاهش مسائل موجود

 سرفصل درس:

 بهداشت شهری  .1

o ی و مدیریت و کنترل اجرایی بهداشت شهریزیرنامه بر 

o مباحث شهر سالم 

 زیباسازی شهری  .2

o مربوط به زیباسازی شهری و زیبا شناسی مسائل 

o   ی بصریها یودگآلکنترل 

 اطالع رسانی   .3

o  نقش اطالع رسانی در تشکیل سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان 

o مدیریت مخاطرات و نحوه رفع آنها 

 نقل تاریخچه حمل و .4

o  تاریخچه حمل و نقل در ایران 

o  ایران مطالعات حمل و نقل شهری در 

 ریزی حمل و نقل ساختار فرایند برنامه  .5

o  و مقصد مبدأمطالعات 

o ی سازمدل  -فرالگوی س 

o  تولید سفر/ توزیع سفر/ تفکیک سفر/ تخصیص سفر 

 های آنهای حمل و نقل عمومی و ویژگی انواع سیستم .6

o تراموا/ اتوبوس/ اتوبوس برقی  /السیر شهری/ متروقطار سریع 
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 میونقل عموهای حملتوسعه سیستم .7

o های جدید حمل و نقل عمومیسیستم 

o نحوه انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی 

o های شبکه ارتباطی نواع سیستما 

 شطرنجی  ▪

 شعاعی ▪

 حلقوی ▪

 ظرفیت شبکه معابر  .8

o حجم ترافیک/ سرعت عملی/ ظرفیت مطلق/ ظرفیت عملی 

o  سطح سرویس 

 زی برای تردد عابر پیادهریبرنامه  .9

o های عابر پیاده ویژگی 

o  تردد عابر پیادهنقاط ضعف 

o امل جوی ها نسبت به راه غیرمستقیم )بیراه(، اختالف سطوح و عوحساسیت 

o  فعالیت زمانی عابر پیاده 

 حجم تردد -رابطه سطح مورد نیاز ▪

 سطح سرویس  ▪

 ایمنی تردد ▪

 های معلوالن جسمیضوابطی برای رفع نیازمندی ▪

 ریزی برای تردد دوچرخهمه برنا .10

o  دینامیک حرکت 

o ربنایی برای استفاده از دوچرخهشرایط تأسیسات زی 

o یل نقیلیه محدوده عملکردی دوچرخه در مقایسه با سایر وسا 

o شبکه مسیرهای دوچرخه 

 بندی کیفیت تردد دوچرخه در رابطه با حجم و عرض مسیرطبقه  ▪

 ایمنی تردد ▪

 تجهیزات پارکینگ دوچرخه ▪

 نترافیک ساک .11

o های عمومی و سطوح مورد نیازموقعیت و محل پارکینگ 

o مسطّح، چندطبقه، زیرزمینی و مکانیکی( ) یعمومهای ع پارکینگانوا 

 از تردد وسایل نقلیه موتوریهای ناشی آلودگی .12

o آلودگی صوتی 

o آلودگی هوا 

 اقداماتی در جهت کاهش آلودگی .13

o اقداماتی در جهت کاهش آلودگی صوتی 

o با آلودگی هوا هایی در مبارزهروش 

 شهریمدیریت حمل و نقل درون  .14

o  حمل و نقل عمومی مدیریت 

o  کنندگانمدیریت از طریق کنترل استفاده 

o ی در ایران وضعیت موجود حمل و نقل شهر 

o  مشکالت کالبدی، رفتاری و اقتصادی 

 شهریروابط سازمانی و نحوه مدیریت موجود حمل و نقل درون  .15

o  شهریلف حمل و نقل درون های مختجایگاه قانونی مدیریت بخش 

o  رانی کشور سیستم اتوبوس 

o رانیتم تاکسیسیس 
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 : یابیروش ارزش

 ها پروژیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 : منابع 

1. Rabbani, Simin J.; Rabbani, Suheil R. (1996). Transportation planning and analytic 

hieararcy process. Pittsburgh, PA: RWS Publications. 
2. Nijkamp, Peter; Rienstra, Sytze A.; Vleugel, Japp M. (1998). Transportation planning and 

the future. Wiley. 
3. Edwards, John D. (1999). Transportation planning handbook, 2nd ed.Washangton, DC: 

Institute of Transportatiorn Enginieers. 
4. Daveu, Kenneth J. (1993). Elements of urban management. Urban Management 

Programme, World Bank. 
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 629كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 یشهر یادار تیریدم

 :یسی نگلدرس به اام ن

Urban Administrative Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یرا یختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 های دولتی شهری را بشناسد.گوهای ساختار اداری سازمانو ال هامدل  .1

 و اصول اساسی را برای مدیریت شهری با اهداف عام بررسی نماید.  های اجرایی دولتیمهارت .2

 آن در اداره شهرها آگاه باشد. ریتأثبرداری از رهاز ماهیت نیروهای مردمی و به  .3

 شرح درس:

های شهری یا اجتماعات محلی را بررسی  ی دولتی واقع در مجموعههاسازمانبه مدیریت اداری    ین درس، موضوعات، اصول و مفاهیم مربوطا
کنند، مدیریت کارآمد اداری شهری بسیاری از مردم  میها زندگی یا آمدوشد  جا که جمعیت زیادی در مادرشهرها، شهرها، حومهکند. از آنمی

کنندگان شهر ، الزم است تا ادارهخاطر  نیهمظار زیادی دارند. به  کارآمد شهرها، از دولت انت  دلیل پیچیدگی روزافزون ادارهها بهاست. آن   مؤثر
ها به نهادهای مردمی دارد. بنابراین  از وظایف و مسئولیت  آموزش کافی در این زمینه دیده باشند. عالوه بر این، دولت سعی در واگذاری برخی 

برداری های دولتی، شناخت و بهره ها در دستگاهها و استفاده از آن ده مهارتو عامل وابسته است: دارا بوشهر، بیش از همه به د  مؤثراداره کارآمد و  
 .از نیروهای مردمی

 سرفصل درس:

 تمامی کنشگران مدیریت شهری  و غیر دولتی و ی، عمومیهای دولتشناخت دستگاه حیط شهری وم .1

 یهای دولتی و عمومدولت مرکزی و روابط بین دستگاه  .2

 ساختار سازمانی مدیریت شهریساختار سیاسی و اداره شهرها و انواع  .3

o ماتریسی و ..... ، شبدری، بلند،  تخت 

o بررسی ساختار سازمانی چند شهرداری خارجی 

o داری پایتخت و شهرهای بزرگ، متوسط و کوچکمعرفی و بررسی ساختار شهر 

 ها رسانی و تحلیل آن شبکه خدمات  .4

 وری ره به رسانی: مدیریت و خدمات .5

 آینده مدیریت شهرها  .6

 هامدیران، جامعه، و منافع خاص آن  .7

 ی عام و خاصهامهارتی مورد نیاز مدیران شهری اعم از ها مهارت .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یین نهاآزمو ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 :یمنابع اصل

 تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر. و حکمروایی شهری. مدیریت (.1388)رک پور، ناصر و اسدی، ایرج ب .1

غالمرضانکاظمیا .2 )  سعیدی  و  ،  ا  هایشهردارو    شهری  مدیریت(.  1381رضوانی.  شهردار  تهران:   .انیردر  سازمان  و   اهیانتشارات 
 ر. کشو یها یاریده

 تشارات رایحه تسنیم.. تهران: انقوانینمدیریت شهری در ایران از نگاه (. 1393آیینی، محمد ) .3

 : یبع فرعمن

 . سمت انتشارات  .تهران. هایشهردار، مدیریت شوراها و محلی یهااداره امور حکومت (. 1390) تقی محمد سید، قیمیم .1
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 630كد درس: 

 السالمه ی عل امام صادق   دانشگاه

 »مدیریت شهری« بسته  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : یه فارسنام درس ب

 یشهر یمال تیریدم

 :یسی ام درس به انگلن

Urban Financial Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 نیاز:هم

 مدیریت اداری شهری

 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

های  و الگوهای مالی سازمان  هامدلهری و راه کارهای بهینه و کارآمد جذب آنها آشنا شده و  ی مدیریت شهانهیهز  نیتأمبا منابع درآمدی و   .1
 شهری را بشناسد.  ولتی و عمومید

 شرح درس:

های شهری یا اجتماعات محلی را بررسی  ی واقع در مجموعه هاسازمانر این درس، موضوعات، اصول و مفاهیم مربوط به مدیریت مالی  د
لی و غیر مالی است  کارآمد مالی شهری در حل مشکل اصلی نهادهای مدیریت شهری که همانا عدم دستیابی به منابع ما  ند. مدیریتکمی

 کنندگان شهر آموزش کافی در این زمینه دیده باشند.، الزم است تا ادارهخاطرهمین  بهاست.   مؤثربسیار 

 سرفصل درس:

 بانی مدیریت مالیم .1

 و اعتباری و مهندسی مالی مسائل مدیریت مالیمفاهیم و  .2

 و مالیه عمومی شهری مدیریت مالی شهری بر پایه اقتصاد  .3

 أمین مالی شهری و منابع درآمد عمومی شهریتجهیز و ت .4

 ی شهری هایگذارهیسرمامدیریت  .5

o  ها یگذاره یسرماارزیابی 

o  مدیریت ریسک 

 ی شهری زیربودجه مدریت مالی و   .6

 هایهردارشدیریت امور مالی وظایف کارکنان و م  .7

 منابع، ابزارها، نهادها و ساختارهای مالی نوین شهری  .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم تمرمس یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 :یمنابع اصل

 تهران: انتشارات رایحه تسنیم.  مدیریت مالی نوین شهری.(. 1393یینی، محمد )آ .1

تهران: مرکز تحقیقات    . فرسوده شهری   یهابافت ، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی  موضوعات اقتصادی(.  1386آیینی، محمد ) .2

 مسکن و شهرسازی.

با درآمد(.  1390)  ابوالفضل  ،یمحمدرضا؛ عباس زاده، عبدالرضا؛ فان  ،یمیصم .3 تهران:   .هایشهردارافزایش آن در    یهاروش و    آشنایی 

 کشور.  هایاریدهو  هایشهردارانتشارات سازمان 
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 :یمنابع فرع

 .الی حسابداریموسسه ع: تهران اداره امور مالی شهرداری.(. تای ب)  اشمی، فضل ا...ه .1
2. Bogart, W. T. (2003). Civic Infrastructure and the Financing of Community Development. 

Brooking Inistitute. 
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 631كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی شهر اسالم یهایژگیوو  یساختار کالبد  یس ازشناب

 :یسی ام درس به انگلن

Recognition of the Physical Structure and 

Characteristics of the Islamic City 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی علمفر س

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :درویر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 ی آن آشنا شود.ریپذتحقق و چگونگی و الزامات   با مبانی نظری شهرسازی اسالمی و الگوهای طراحی شهر اسالمی  .1

 شرح درس:

  آمدندی مشهرسازی ایرانی اسالمی در شهر به عرصه در    یهامؤلفهعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در کشور انتظار به حق این بود که  ب
بر سرمبانی و موجودیت شهرسازی    انچنهم   ،، لیکن با با گذشت بیش از چهار دههشدندی مانقالب اسالمی    یهاارزش مادی از  و کالبد شهر نیز ن

  و طراحی شهری  یزیربرنامه مناسب ایجاد الگوهای    یراهبردهاو    فراهم نشده  یانانه یبکنون شناخت واقع  مناقشه وجود دارد. تاشهر اسالمی  و  
ی گامی در این جهت اسالم  شهر   یهایژگیوو    یساختار کالبد  یبازشناس دست نیامده است. لذا الزم است با  ه  المی بو اجرای در جامعه اس

 برداشته شود. 

 سرفصل درس:

 زوم پرداختن به شهر اسالمی و شهر ایرانی اسالمی ل .1

 مفهوم شهر در اسالم و شهر اسالمی  .2

 ارکان، عوامل و عناصر شکل دهنده شهر اسالمی   .3

 ظری شهرسازی اسالمی مبانی ن .4

 تجلیات و عینیات شهر اسالمی   .5

 میی شهرسازی اسالهات یاولوالگوها و  .6

 پذیری شهر اسالمیی تحقق هااست یس  .7

 و موانع اجرایی  هاچالش  .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓  
 :یمنابع اصل

 اصفهان: انتشارات راهیان.  .مبانی نظری – ری و شهرسازی اسالمی معما (.1385نقی زاده، محمد )  .1

 تهران: انتشارات خورشید باران.  شهر آرمانی تحقق پذیر در دنیا. -علویشهر  (.1395حمد )نقی زاده، م .2

 : یبع فرعمن

پ و انتشارات وزارت فرهنگ  . تهران: سازمان چاحمدحسین حلیمی و منیژه اسالمبولچیترجمه م  شهر اسالمی.  (.1369مات، نجم الدین )ب .1
 و ارشاد اسالمی. 
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 632كد درس: 

 السالمه ی علصادق  امام  دانشگاه

 بسته »مدیریت شهری«  پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

  ن یاز نگاه امام یاسالم یشهر تیریمد یهامؤلفهو  هااخصش
 ی انقالب اسالم 

 :یسی ام درس به انگلن

Indicators and Components of Islamic Urban 

Management From the Perspective of the 

Imams of the Islamic Revolution 

 واحد  2: داد واحدتع

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

دو اندشمند    عنوانبه   العالی(ظله )مدو رهبر معظم انقالب اسالمی    اهلل()رحمه با نظریه مدیریت شهری معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی   .1
بوده و هستند  شهرهاد که در عمل نیز مشوق تحقق اعمال اراده مردم در اداره امور  و مجتهد و مرجع تقلی  ورزاست یسبرجسته اسالمی و  

 آشنا شوند و به تبع آن با نظریه مدیریت شهری اسالم نیز آشنا گردند. 

 شرح درس:

 نظام و همچنین هاسکونتگاه رب توانندیم هستند، تأثیرگذار محیط و  انسان رابطه بر و انسانی جوامع مناسبات بر از آنجا که اسالمی، یهاموزهآ
 تحت نیز ( را شهر یعنی) کالبدی جامعه بستر خود،  به  مخصوص یهاارزش  تعریف  با اسالمی  تمدن.  باشند مؤثر نیز  آنها مدیریت و یزیربرنامه 
 اسالمی فرهنگ  و  اسالم نمبی دین یهاآموزهتابع   باید  اسالمی،  ی هان یسرزم در  شهری مدیریت  و شهر براین، بنا.  است  داده  قرار خود  تأثیر

 و شاخص دینی یهاتیشخص رهنمودهای از یریگبهره  اسالمی،  نظام در اسالمی  شهری مدیریت یعنی هدف، این به  نیل باشد. به منظور
 .است برخوردار یاالعادهفوق  اهمیت از العالی( ظله )مد معظم رهبری مقام، و اهلل()رحمه خمینی امام چونهم مذهبی

 سرفصل درس:

 وم شهر و مدیریت شهری اسالمیفه م .1

 ی شهر اسالمی هامؤلفه و  هاشاخص .2

 روش دستیابی به نظریه مدیریت شهری امامین انقالب اسالمی  .3

 ی محوری مدیرت شهری اسالمیهامقوله .4

 المی علّی تحقق مدیریت شهری اس  شرایط .5

 ی تحقق مدیریت شهری اسالمی انه یزم شرایط .6

 تحقق مدیریت شهری اسالمی  موانع .7

 تحقق مدیریت شهری اسالمی دهای راهبر .8

 مدیریت شهری اسالمی  مندنظامالگوی  پیامدهای تحقق .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓   
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 :یبع اصلمن

پژوهشکده امام :  تهران  .اهلل()رحمه م خمینی  مدیریت شهری از دیدگاه اما(.  1397و آیینی، محمد و عبدالحسین زاده، محمد )  جلیلی، محمد  .1
 . خمینی و انقالب اسالمی

 :یمنابع فرع

ندا )خ .1 راد،  ارا(.  1398لیلیان  با  ئمطالعه نقش رهبری در خدمات  به شهروندان  نفرانس  سومین ک  .میانجی گری مدیریت شهریه شده 

 ی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی.المللنیب

 .107. مجله معارف. شماره مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری یهاشاخصه(. 1393، طاهر )کریم زاده .2

 

  



1074 

 633كد درس: 

 السالمه ی علامام صادق   دانشگاه

 ته »مدیریت شهری« بس پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدكارشناسی 

 : ینام درس به فارس

 ی شهر  تیریمد ن یمسائل نو ناریمس

 :یسی نگلام درس به ان

Seminar on New Issues of Urban 

Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت   32: عداد ساعتت

 : ندارد نیازیش پ

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ینظر

آموزش 

  ی لیتکم

 :یعمل

 داردن
 ی ملع

 ارگاه ک
 هیاپ

 ینظر

 ی ملع
 نار یمس

 ی لزام ا 
 ینظر

 ی ملع
 ی فر علمس

 یاریختا 
 ینظر

 ر:یاس ی ملع

 اهداف درس: 

 :رودیر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مد

 وجو نماید.های ممکن را جستحلراه  با مسائل واقعی موردی مدیریت شهری آشنا شود و .1

 :سشرح در

. دهدی مجدیدی را فراروی مدیریت شهری قرار    مسائل  ا پیشرفت تکنولوژی و دیجیتال و الکترونیک و توسعه فضای مجازی و واقعیت مجازی،ب
در   آن  نظایر  و  عمودی  بدون سوخت فسیلی، شهرهای  و شهرسبز  زندگی شهری  و هوشمندسازی  سایر  شهر هوشمند  در  و  کالبدی  حوزه 

نوین    مسائلریت مناسب این  . مدی اندجملهاز این    ی و افزایش نهادهای مردمی ذینفع و مطالبه گرریگشکلتماعی و  ی فرهنگی و اجهاحوزه
 طرح گردد. تواند ی می دارد که در سمینار و استفاده از حضور صاحب نظران بهتر تری جدنیاز به بررسی و کنکاش 

 سرفصل درس:

 رح مسئله ویژهط .1

 بررسی  تعیین ابعاد مسئله و ضرورت .2

 یابیهای مرتبط و تشخیص مشکل اصلی یا مشکلتعیین حوزه .3

 تی طرح راهبردهای مدیری .4

 جایگزین  هایطرح سیاست  .5

 ها ارزیابی گزینه  .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق ییآزمون نها ترمانیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓   
 : منابع 

 شود. رحسب موضوع سمینار، منابع اعالم میب .1
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 »مدیریت ارتباطات«  ه( بست 29

های دیگر )همکار و رقیب( در محیط تخصصی و یک نظام اجتماعی به طور پیوسته در تعامل و کنش متقابل با سازمان  مثابهسازمان به
رتباطات سازمانی  ها درک صحیح و جامعی از روابط و ا رو الزم است مدیران سازمانالمللی قرار دارد. از اینعمومی خود در سطح مّلی و بین

این سطوح و محیط یاددر  بست  های  باشند.  را در    هشده داشته  توانمندی  و  مهارت  این دانش،  است که  ارتباطات« در پی آن  »مدیریت 
ارتباطات درونبا بهرهایشان  دانشجویان مدیریت ایجاد کند تا   از بستر    سازمانی و فراسازمانی به توفیق بیشتری در سازمانی، میانگیری 

 ها دست یابند. مدیریت سازمان

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 ی ارتباطات سازمان تیریمسائل مد 636

 - 32 2 ی ارتباط با مشتر تیریمد 637

 - 32 2 ی عمومروابط تیریمد 638

 - 32 2 تیریمد مشاوره 639

 - 32 2 ستمیانسان و س تعامل 640

 - 32 2 ی سازمانانیم روابط 641

 - 32 2 ی و دولت یمشارکت بخش خصوص تیریمد 642

 - 32 2 ی سازمان یاجتماع تیمسئول 643

 - 32 2 المللنیروابط ب یهاهینظر 644

 - 32 2 المللن یها در حوزه بتعارض حل 645

 - 32 2 یاسیس یپلماسید 646

 - 32 2 ی اقتصاد یپلماسید 647

 - 32 2 یو فرهنگ ی عموم یپلماسید 648

 - 32 2 ی اشبکه  جامعه 649

 - 32 2 ی اجتماع یهاشبکه  لیتحل 650

 - 32 2 نیتأم رهیزنج  تیریمد 651

 - 32 2 ها مانیقراردادها و پ تیریمد 652
 - 32 1 ارتباطات تیریدر مد مطالعه 653

 - 32 1 ارتباطات  تیریدر مد پژوهش 654

  608 36 جمع 
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 636کد درس: 

 السالمه یعلدق امام صا دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سائل مدیریت ارتباطات سازمانی م

 : یسینام درس به انگل

Organizational Communication Management 

Issues 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: میر انتهای این دوره از دانشجو انتظار د

 ن، آشنا شده باشد.آ یریت( و مدOC) ی در ارتباطات سازمان یصلوعات او موض یمبا مفاه .1

 ، شناخت پیدا کرده باشد.هاسازمان یتارتباطات و موفق ی در اثربخش (OC) یاتینقش حنسبت به  .2

 را کسب کرده باشد. ی و سازمان فردییانمؤثر در ارتباطات م یهامهارت .3

 شرح درس: 

ارتباطات  ینیآفرها و نقشارتباطات در سازمان چرخه( و ابعاد آن، نسبت به OC) ی با ارتباطات سازمان ییپس از آشنا یان درس، دانشجو ینر اد
(،  Communication Auditingارتباطات )   یّزیو مم  یابی و ارز  ی پژوهو در ادامه با نمونه  یابندیها شناخت م سازمان  یتدر موفق  فردییانم

راه  یبررس  به و  گوناگون  هر  یکارهامسائل  با  ز  از  یک  مرتبط  در موضوعات  م  ی،ارتباط  یها: سبک پردازندیم  یرجمله  ها،  سبک   یانتعارض 
 . کوچک یهادر گروه یکوچک، و مشارکت و رهبر یهاارتباطات در گروه ی، موانع ارتباط یرکالمی،دادنِ مؤثر، ارتباطات غگوش

 سرفصل درس: 

 ی سازمان یهاارتباطات در مکاتب و مدل یهاوتها و تفاارتباطات در سازمان فرایندو  OCناخت ش .1

 OCدیدگاه اسالم به ارتباطات با تأکید بر  .2

 یارتباط یها: سبکفردییانروابط م توسعه .3

 ها در سازمان یارتباط یننو هایفناوری  .4

 و مسائل(  یفیت،ک ین،نو یها)روش یو ادار یرسم ارتباطات .5

 در سازمان  یارتباط سازیشبکه  .6

 با توجه به دیدگاه اسالمی آن یهاحلدر سازمان؛ مسائل و راه ییرکالمغ ارتباطات .7

 با توجه به دیدگاه اسالمی رفع آن یدر سازمان و راهکارها ی ارتباط موانع  .8

 آن یهاحلکوچک؛ مسائل و راه یهادر گروه ارتباطات .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا
✓  ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

1. Miller, K., & Barbour, J. (2015). Organizational Communication: Approaches and 

Processes (7th ed.). Cengage Learning. 

2. Hamilton, C. (2018). Communication for Results: A Guide for Business and the Professions 

(11th ed.). Cengage Learning. 

3. Mumby. D. K. (2013). Organizational Communication; A Critical Approach. SAGE. 

 : یمنابع فرع 

 ی. . تهران: جاجرمهاکارکنان در سازمان یفرد ینارتباطات ب شناسییبآس(. 1394ماوندی، سارا )د .1

 . سنجش و دانشانتشارات تهران:  .(VSM) یاپا هاییستم با استفاده از مدل س  یارتباطات سازمان شناسیآسیب(. 1396جرسی، مژگان ) .2

 .هران: سخنورانت. بحران یریتو مد ی سازمان ارتباطات(. 1393پوررشیدی، حبیب ) .3

 یهان. هران: و ت. یسازمان ییرو واکنش کارکنان به تغ ی سازماندرون ارتباطات(. 1396عباد، پژمان ) .4
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 637کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت ارتباط با مشتری م

 : یسینام درس به انگل

Customer Relationship Management (CRM) 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 آشنا شده باشد.  (خلق ارزش و ... نوازی،ی مشتر مداری،یمشتر) یاندر ارتباط با مشتر یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 باشد.، شناخت پیدا کرده ( و ابعاد آنCRM) یانارتباط با مشتر یریتنظام مد نسبت به .2

 را کسب کرده باشد. CRMموجود  یافزارهاکار با نرمالزم جهت  توانمندی .3

 شرح درس: 

 یانمشتر یوکار است که رو کسب  فرایند یک نامندیروابط م یابیبازار یا یترمش یابی آن را بازار یکه برخ CRM یا یانارتباط با مشتر یریتدم
ها به انجام قادر ساختن شرکت  CRM فهیوظاست و  یو حفظ مشتر یجادوکار اکسب یهاول فهیوظباورند که  ینبر ا یاریمتمرکز شده است. بس

حقوق  یترعا ی،»اعتماد به مشتر یعنی مداریی تفکر مشتر ین. بنابراداندیوکار مکسب  یکرا شر یمشتر مدار،ی تفکر مشتر یککار است.  ینا
 استفاده تا با    کندیدرس تالش م  ین. ا«ارزش گذاشتن به او و لمس روح و احساساتش  یقاز طر  یو ارتباط دائم با و   یبه مشتر  یقاحترام عم  ی،و 
اقدام به ارتباط    ییرات،تغ  یریتو مد  یاطالعات، رهبر  یفناور  ی،ابع انسانمن  فروش،  یابی،بازار  یک،استراتژ   یریتبرگرفته از مد  یماز مفاه  رکیبیت

  ی را سازمانده آن شبکهوکار و هم که هم کسب گیرد،یوکار در نظر م کسب  یاصل یعنوان استراتژرا به CRMدرس  ینلذا ا. یدنما یانبا مشتر
 ید. ارزش نما یجادا یانمشتر یتا برا کندیم

 سرفصل درس: 

 ...  نوازی، وی و مشتر یارتباط با مشتر مداری،ی وکار، مشتردر کسب  یمشتر یگاهو انواع آن، جا یمرتبط: مشتر یمفاهم باشنایی آ .1

 یان مشتر یتیشخص یشناسسنخ یان،مشتر ییو عوامل مهم در شناسا شناسیمشتری  .2

 CRMارزش در  رهیزنج  .3

 (e-CRM) یانشبکه ارتباط با مشتر ادارهو  یجاداطالعات درجهت ا فناوری .4

 یان مشتر یارزش برا خلق .5

 (ی)جذب، حفظ و رشد مشتر یعمر مشتر دوره مدیریت .6

 یانارتباط با مشتر یریتمد سازماندهی .7

 ی اسالم یهابر آموزه یمبتن مداریی و مشتر یمشتر مفهوم .8

 هادر یکی از سازمان CRMافزار کارگاه آشنایی با نمونه نرم .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓  



1079 

 : یاصلمنابع 

هران:  ت.  ابزارها و کاربردها(  یم،)مفاه  یانارتباط با مشتر  یریتمد (.  1395پور، مهدی، خلفی، علی، و پورموسی، شادمان )مترجم(. )ائزیف .1
 .یجهاد دانشگاهسازمان انتشارات 

2. Payne, A. (2005). Handbook of CRM: Achieving Excellence in Customer Management. 

Elsevier. 

3. Kumar, V., & Reinartz, W. (2012). Customer Relationship Management: Concept, Strategy, 

and Tools (2nd ed.). Springer. 

 : یمنابع فرع 

 یته.س تهران:. و رضا رادفر هیدرزادح یزکامب ترجمه. یانارتباط با مشتر یریتمد(. 1395)  جان، بولو ترن یس،فرانس، اتلب .1

 .یتهسهران: ت. ی رفتار با مشتر هاییک و تکن مداریمشتری(. 1394تهرانی، محمد )بلوریان .2

 .موجک انتشارات. تهران: (e-CRM) یکیالکترون یانارتباط با مشتر مدیریت(. 1395دارآفرین، صیدطاهر ) .3

 . یابیتهران: انتشارات بازار .یشاک یانشترارتباط با م هایمهارت(. 1392درگی، پرویز ) .4
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 638کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 عمومیروابطدیریت م

 : یسینام درس به انگل

Public Relations Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: ت عداد ساع ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ی کارورز  ر:یاس یملع

 اهداف درس:

 د: رو دانشجو انتظار میانتهای این دوره از ر د

 ، آشنا شده باشد. و ...  یاعموم، اعتماد، روابط، ارتباطات رسانه  ینفعان،رسانه، ذ یام،مانند پ یعمومدر روابط یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ی، شناخت پیدا کرده باشد.سازمان عنوان ارتباطات برونبه یعموم روابط یعلم چرخهابعاد نسبت به  .2

 ینفعان، کسب کرده باشد.ذ یبرا  یعموم  روابطمؤثر  هاییامها و پبرنامه یطراح ا جهتتوانمندی الزم ر .3

 شرح درس: 

سازمان و کارکرد   یعملکرد آن در معرف ی هر سازمان است که چگونگ  وجههول برند و ئنما و مستمام نهیآئ ی سازمانارتباطات برون یا  یعموم وابطر
مرتبط با دانش   یمبا مفاه  ییدرس ضمن آشنا  یندر ا  یان. دانشجوزندیاز سازمان را رقم م  یتو مقبول  یترضا   یزاناست و م  یرگذارآن به مردم تأث

نظر  یعموم روابط سازمانده  ییزربرنامه  ی،کاربرد  یقات تحق  یاجرا  نحوهآن،    هاییهو  واحدها  ی و  برون  ی،عموم روابط  یدر    ی، سازمان ارتباطات 
 یزو ن  عمومی  روابط   یتجار  یکه با کاربردهاضمن آن  گیرند؛ یرا فرا م  ی عمومروابط  هاییتفعال  یابی ارز  آن، و  هاییک و تکن  یاارتباطات رسانه

 ی در واحدها یو کارورز  ی. آموزش عملشوندیآشنا م یزرشته در عمل ن نیو مقررات مرتبط با ا ین( و قوانEPR) یکالکترون یعموم روابط یکردرو 
 .درس است ینا یادگیریبخش مکمّل از  یزمنتخب ن یهاسازمان یعموم روابط

 سرفصل درس: 

 ی عمومروابط هاییهظرن .1

 ( یابیارتباطات؛ و ارز ی؛و سازمانده  یزیربرنامه یل؛و تحل یقتحق چرخهبر  ی)مبتن ی عمومروابط یعلم مدیریت .2

 عمومی اسالمی؛ ماهیت و کاربرد امروزین روابط .3

 ی تجار ی عمومروابط یفابزار و وظا ساختار، .4

 آن یریت( از سازمان و مدImage building) یرسازتصوی .5

 (ePR) یاو چندرسانه یکالکترون عمومیروابط .6

 ی عموممرتبط با روابط المللیینو ب یداخل ی و تخصص یاحرفه یهاو انجمن نهادها .7

 ی عمومو مقررات در روابط قوانین .8

 : یابیروش ارزش

 ژها پرو یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا
✓  ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

1. Heath. R. L. (Ed). (2010). The SAGE Handbook of Public Relations. SAGE Publications. 

2. Austin, E. W., & Pinkleton, B. E. (2015). Strategic Public Relations Management: Planning 

and Managing Effective Communication Programs (3rd ed.). New York: Routledge. 

 . شرق یمایس. تهران: ی عمومروابط یعلم یریتمد یکاربرد یالگو (.1394ای، احمد )یله ا یحیایی .3

  ی هاهران: دفتر پژوهش. تیزدیو داود ا یمحمد اعراب ترجمه .و استراتژی فرایند: نقش، عمومی روابط(. 1390دیگران )و  .،آلیلکاکس، دنیس  و  .4
 .یفرهنگ

 ی هران: دفتر پژوهشهایزدی. تو داود ا  ی رابمحمد اع  ترجمه  .هاعمومی: کاربردها و تاکتیکروابط(.  1390دیگران )و    .،آل  یلکاکس، دنیسو  .5
 ی.فرهنگ

 : یمنابع فرع 

 عمومی تهران: کارگزار روابط )مجموعه مقاالت(. روابط عمومی اسالمی ( 1393شیر، حسن؛ باقریان، مهدی )ب .1

 . سمت . تهران: یعمومروابط یهاکیتکن(. 1396سعیدی، رحمان ) .2

 . ساکوتهران: . ی عمومو مقررات در روابط  قوانین(. 1395طاهری، محمد ) .3

 ی. عموم  انتشارات کارگزار روابطتهران: . یاچندرسانه عمومی روابط(. 1394ی، مریم )باشعور لشگر .4
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 639کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست سالمی و مدیریت پیوسته معارف ا ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 شاوره مدیریت م

 : یسینام درس به انگل

Management Consulting 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ا آشنا شده باشد.هدر سازمان یریتمد مشاورهمتنوع  یهابا فرصت .1

 کرده باشد.ه، شناخت پیدا مشاور چرخهابعاد و  بهنسبت  .2

 ، کسب کرده باشد.مشاوره چرخه یاجرا الزم را جهت توانمندی .3

 شرح درس: 

  یمتنوع مشاوره، با موضوع مشاوره برا  یهافرصت  دامنهها و  نقش مشاوران در سازمان  بالقوهبا ابعاد    ییدرس پس از آشنا  یندر ا  یانانشجود
 رد  یریتیمد  یهااز مشاوره  یو تجرب   ی واقع  یهاو ضمن مرور نمونه  شوندیآشنا م  اخذ مشاوره است   یها براسازمان  یازن  ترینی که اصل  ییرتغ

  ینا  یگر. گام مهم دکنندیم   مشاوران را درک  یتموفق  ی برا  یطیاقتضائات مح   یگرو د  یو ضرورت شناخت فرهنگ سازمان  یتاهم  ،هاسازمان
  یابیو ارز  یشها، پابرنامه  یکارها تا اجرا و راه  هاینهگز  یابیو ارز  یسازینه مشکل، گز  یحصح   یصمشاوره از شناخت و تشخ   چرخه  یریدرس، فراگ

 ترینیاز اصل  یکیمختلف،    یوکارهاها و کسبدر سازمان  مشاوره  یِو عمل  یواقع  یبا فضا  ییهاست. آشنامنظور اصالح و بهبود اقدام به  اآنه
 .درس است یندر ا یاندانشجو یتوانمندساز یهاروش

 سرفصل درس: 

 دامنه و حدود خدمات آن یریت؛مد مشاورهت نعص .1

 اهدر سازمان یریتمد مشاوره هایفرصت  .2

 و اقناع   یشناسبر مخاطب یمؤثر مبتن مشاوره .3

 رییتغ یو مشاوره برا گریمربی .4

 مشاور   -کارفرما روابط .5

 یمشاوره؛ فرهنگ سازمان یطمح  اقتضائات .6

 ( یابیاجرا و ارز ،هایهها و توصحلراه هائار ،هاداده  یگردآور ،مشکل یصو تشخ  ییمشاوره )شناسا چرخه .7

 یاسالم یدگاهدر مشاوره؛ د یاحرفه  اخالق .8

 : یابیروش ارزش

 پروژها یق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

.  و مشاوران  یانمشتر  یبرا  یکردهاو رو ها  : ابزارها، مدلیریتمشاوره مد   یبرا  یضرور  یابزارها(.  1391).  یا  یمونسا  گان،   -شاو ارتونب .1
 .یصنعت یریتهران: سازمان مد. تشهابینعمت یعل ترجمه

2. O'Mahoney, Joe and Markham, Calvert (2013). Management Consultancy (2nd ed.). 

London: Oxford. 

3. Newton, R. (2010). The Management Consultant: Mastering the Art of Consultancy. 

Prentice Hall. 

 : یمنابع فرع 

 ی.صنعت یریتتهران: سازمان مدی. هومن اهرام ترجمه .از مشاوران  یمندبهره(. 1391یومن، دیوید )ن .1

2. ( مدیریت  ب  یریتو مشاوره مد  یریتمد(.  1376کنفرانس جهانی مشاوران  قرن  آستانه  کنفرانس    ینمقاالت چهارم  یده: گزویکمیست در 
 .یصنعت یریتهران: سازمان مد. تیاریبخت یزپرو  ترجمه. 1996سپتامبر  -ژاپن -یوکوهاما یریتمشاوران مد یجهان

 . یصنعت  یریتهران: سازمان مد. تو بهمن رستگار  یرزادهغالمرضا نص یصترجمه و تلخ .  یریتدر مد  مشاوره(. 1373المللی کار )سازمان بین .3
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 640کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 عامل انسان و سیستم ت

 : یسینام درس به انگل

Human and System Interaction 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 یستم آشنا شده باشد.در تعامل انسان و س یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ، شناخت پیدا کرده باشد.عنوان پردازشگر اطالعاتانسان به هاییتو محدود هایابعاد توانمندبه  نسبت .2

 ، کسب کرده باشد.پردازشگر اطالعات یرعنوان مدنقش به یفایاالزم را جهت  توانمندی .3

 شرح درس: 

 دارترینیتعامل، معن  ینبه نظر کاربران، ا  یراباشد. ز  و کاربران آن  یستمس   یانتعامل م  یریت،مد  یاطالعات  یستمبخش از هر س   ینترحساس   یداش
 هاییتمحدود  یدطراح با  ینسودمند باشد. همچن  یاربس  تواند یعنوان پردازشگران اطالعات مها بهشناخت انسان  ، علت  یناست. به هم  یستمبخش س

 .بشناسد یو شناخت یپاسخ  ی،حسّ دستهانسان را در سه  ملکردیع
در    ی عملکرد و  هاییژگیو درک و  سویکاز    هایستمعنوان پردازشگر اطالعات و کاربر سانسان به  ینسب  هاییتمحدود  شناخت  ی درس در پ  ینا

 .است یگرد یدر پردازش اطالعات ازسو یرپردازش اطالعات و سرانجام نقش مد

 سرفصل درس: 

 یریتاطالعات مد یهادر نظام یانهرا -بر تعامالت انسان  یاقدمهم .1

 شگر اطالعات دازپر انسان، .2

 (هایتو محدود هایآن )توانمند هاییژگیو و  یسازمان  انسان .3

 انسان در پردازش اطالعات  ینسب هایمحدودیت .4

 در انسان  یادگیریشناخت و  یممفاه .5

 عملکرد انسان در پردازش اطالعات  هایویژگی .6

 پردازشگر اطالعات مدیر .7

 اطالعات  یتدر امن یانسان هایعامل .8

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

 . سمت تهران:. (یریتاطالعات مد یستم)س یاطالعات یستمتعامل انسان و س(. 1393ضائیان، علی )ر .1

2. Zhang, P., & Galletta, D. (Eds). (2015). Human-Computer Interaction and Management 

Information Systems: Foundations. Routledge. 

3. Fidel, R. (2012). Human Information Interaction; An Ecological Approach to Information 

Behavior. MIT Press. 

 :یبع فرع من

و    یه آموزشسسؤتهران: م.  یهمگرا در بهبود عملکرد انسان  هایینقش فناور(.  1387)  علیرضا، و مهرورزی، مصطفی )مترجم(.رشچی،  ف .1
 ی. دفاع یعلوم و فناور پژوهیینده مرکز آ ی، دفاع یع صنا یقاتیتحق
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 641کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 سازمانی وابط میانر

 : یسینام درس به انگل

Inter organizational Relations 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ی، آشنا شده باشد.بر ارتباطات شرکت یدها با تأکان سازمانیم یارکهم یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ، شناخت پیدا کرده باشد.و ضرورت آن یتو اهم یابعاد ارتباطات شرکتنسبت به  .2

 ی، کسب کرده باشد.ارتباطات شرکت راهبردهای یریرگکاشناخت و به جهت توانمندی الزم را .3

 شرح درس: 

افزاب جهان یا  و  رقابت  اکسب   ندهیفزاشدن  یش  تغ سازمانثر  کوکارها،  با  قابل ییها  شدهروبه  یتوجهرات  ناگزکاند  رو  را  آنها  بهیه  از    ی ریارگکر 
بک  نمایدیم  یدیجد   یهای استراتژ ب  یهشان دارند. نظرطیبا مح   یشتریه تطابق    روی هاست و  سازمان  یانم  ییراتتغ  یانگرب  ی سازمان  ینروابط 
مواجهه    یها را برادر سطح جامعه، سازمان  های همکار  گونهن یا  توسعهو    یجادکه ا   فرضیش پ   ینآنها متمرکز است. با ا  یانم   یهمکار  یچگونگ

 =Inter Organizational Relations)  سازمانییانمروابط  درس،    ین. در اسازدیتر و توانمندتر مآماده  یطیمح   نشدهی نیبشیپبا مسائل  

IORی مرتبط با آن، اتحادها یدیکل یممفهوم و مفاه ینابعاد ا یحضمن تشر شودیباطات مورد توجه واقع شده و تالش م بر بستر ارت ید( با تأک  
آشنایی دانشجویان با    یرند.قرار گ  ی... مورد بررسمشترک، توسعه مشترک و    گذارییهجمله مشارکت در فروش، سرما  و انواع آن از  یراهبرد 
 در قالب سمینار )کارگاه تجربه( مکمّل فراگیری این درس حواهد بود. IORهای موفق در شرکت تجربه

 سرفصل درس: 

 منابع یوابستگ یو تئور بنگاه یمعامالت، تئور های ینه اقتصاد هز  ی،همکار هایی: مرور تئورIOR یریگشکل  هایینه مز .1

 و ...   یابیارز ی، مال ینتأم یت،مشروع ،ی: اعتماد، قدرت، رهبرIORمرتبط با  یدیکل یممفاه تبیین .2

های انتقادی؛  اجتماعی؛ تئوری تکاملی؛ تئوری هزینه تبادل؛ دیدگاه   شبکه: دیدگاه  و ابعاد آن  سازمانی یانروابط م  یبه تئور  ینظر  هایدیدگاه  .3
 ای مدیریتی.ه ّو دیدگاه

 IOR فرایند شناخت .4

  یه، و توسعه مشترک، مشارکت در سرما  یقمشترک، توسعه مشترک، تحق  گذارییهو انواع آن: مشارکت در فروش، سرما  یراهبرد  اتحادهای .5
 ها ... و ائتالف هایهاتحاد ی،سازشبکه  یسپاربرون

6. IOR وکار کسب یننو یهاو مدل 

 : یابیروش ارزش

 پروژه ایق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓  



1087 

 : یمنابع اصل

1. Sydow, J., Schüßler, E., & Müller-Seitz, G. (2016). Managing Inter-Organizational 

Relations; Debates and Cases. Palgrave. 

2. Cropper, S., Huxham, C., Ebers, M., & Ring, P. S. (2008). The Oxford handbook of Inter-

Organizational Relations. Oxford University Press. 

 : یمنابع فرع 

1. Rossignoli, C. & Ricciardi, F. (2015). Inter-Organizational Relationships: Towards a 

Dynamic Model for Understanding Business Network Performance. Springer. 

2. Ferrell, O.C., & Hartline, M. D. (2011). Marketing Strategy (5th ed.). Cengage Learning. 
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 642کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دولتی دیریت مشارکت بخش خصوصی و م

 : یسینام درس به انگل

Public Private Partnership (PPP) Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 د بازدی ر:یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 آشنا شده باشد.  PPPدر  یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 شناخت پیدا کرده باشد. PPPو ابعاد  هاینه زمنسبت به  .2

 کسب کرده باشد. PPP هاییو درک نمونه همکار یلتحل الزم را جهت توانمندی .3

 شرح درس: 

شود  یاطالق م  ییهایگذارهیو سرما های(، به همکارPublic Private Partnership= PPP)  یو خصوص ی عموم  یهاشارکت بخشم
  ی بردار، ساخت و بهرهین مالیتأم  هاییت، فعالیا چند نهاد خصوصیک  ی، با مشارکت  یا مرکزی  یدولت محل  یاز نهادها  یکیها،  که در آن

م یشرکا تقس   یانو توافقات صورت گرفته م  یننحوه مشارکت طرف  یبر مبنا   یزپروژه ن  یاندازاز راه   یناش  یو درآمدها  رندیگیرا به عهده م  یاپروژه
از آنها، استفاده   یبردارمختلف و بهره  یهاپروژه  یرادر اج  ی بخش دولت  یی و ناکارا  ی و محلّ ی ملّ  یهادولت  ی گردد. با توجه به کمبود منابع مالیم

رفاه جامعه، اجتناب    یسطح عموم  یشو افزا  یبخش دولت  یفجهت انجام وظا  ی،بخش خصوص  یتقخالو    یورتخصص، بهره  لی،از منابع ما
 .است یرناپذ
  ی و خصوص  یبر مشارکت بخش عموم  یگوناگون مبتن  یهااز روش  یو در حال توسعه به صورت روزافزون  یافتهتوسعه   یاساس کشورها  ینا  بر

استفاده از    یازمندن  1404انداز  و تحقق اهداف سند چشم   یشرفت پ   یرر حرکت شتابان در مسمنظوبه    یزن  یرانا  یاسالم  ی. جمهورکنندی استفاده م
و ضرورت آن،    یتاهم  ینه،زم  ینبا ا  یاندانشجو  یآشناساز  یتدرس مسؤول  ینست که اا  ی و خصوص  ی عموم  مشارکتمانند    رن مد  یهاروش
 .آن را به عهده دارد یاجرا یراهکارها ارائهو   یو بوم   یموفق جهان یهانمونه یمعرف

 سرفصل درس: 

 ی و خصوص  یعموم یهامشارکت بخش هایینهو زم PPPمفهوم  یینبت .1

 و ساختار آن  PPP انواع .2

 PPPو  یننو یدولت مدیریت .3

 دولت و ملّت روابط و تعاملوکار؛ کسب یطو مح  PPP طرح .4

 یران در ج.ا. ا یردولتیغ یهاو سازمان یمردم مشارکت .5

 یخصوص گذاریهسرما یدگاهو د  یبخش عموم  یگذاریه سرما هایتصمیم .6

 ؛ نظرات موافقان و مخالفان PPP هایطرح .7

 یران ج.ا. ا یبرا ییهاو درس  یجهان یها؛ نمونهPPP هایطرح .8
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓ 
 

 : یمنابع اصل

ابوالفضل   ترجمه  .گذارانیاست س یبرا یدیکل یراهنمایک  یرساختی: ز یهادر پروژه یوصخص - یمشارکت عموم(. 1394لمون، جفری )د .1
 .اقتصاد یرتدبتحقیقاتی مؤسسه تهران:  ی.عباس

2. Akintoye, A., & Beck, M. (Eds). (2009). Policy, Finance & Management for Public-Private 

Partnerships. Wiley-Blackwell. 

3. Yescombe, E. R. (2007). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. 

Elsevier. 

 : یمنابع فرع 

دولت    یتقابل  یابیوکار: ارزکسب  یطو مح   یخصوص  ی مشارکت عموم(.  1396))مترجم(.  ابوالفضل    ،یدیبی درهعباسعلی، و    اقدم،یریصن .1
 . نور یکپ تهران: .ی(بانک جهان  2017 سال گزارش)  یخصوص -یت عموم مشارک یهاطرح یریتتدارک و مد ی،سازآماده  یبرا

 . سمتتهران:  (. 2)ویراست  یردولتیغ یهاو سازمان یمردم مشارکتبر  درآمدی(. 1394سعیدی، محمدرضا ) .2

بنگاه  یو هماهنگ  یمعاونت امور اقتصاد .3 و بودجه، امور  نامه  موافقت  برچوچها(.  1395ی )مردم  یهاها، شوراها و توسعه مشارکتبرنامه 
 .هران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز اسناد، مدارک و انتشاراتت . (2)ویراست   خصوصی -یکت عموممشار

با  و ها آن ی مال  ین با تمرکز بر تأم  یخصوص ی مشارکت عموم مدیریت(. 1391رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد، و احمدی، موسی )رهنمای  .4
 . یقاتواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم تهران: . هیپژو یندهانداز و آچشم  یکردرو 
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 643کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ولیت اجتماعی سازمانیئ سم

 : یسینام درس به انگل

Corporate Social Responsibility 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 رس:اهداف د

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 یکردها، آشنا شده باشد.و رو  هایهها، نظرسازمان ی اجتماع یتمسؤول یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ، شناخت پیدا کرده باشد.آنها  یبوم یسازگار  یو چگونگ  CSR یجهان یو استانداردها یعمل یهامدلنسبت به  .2

 یرانی، کسب کرده باشد.ا یهاسازمان یبرا CSR یزیرامهبرن الزم را جهت توانمندی .3

 شرح درس: 

را براساس    شانی راهبرد  یو دورنما  هایتو مأمور  افراد توجه کرده  یانسان  یازهایکه به ن  ییهاسازمان  ی،اجتماع  پذیرییتطابق مفهوم مسؤولم
 یداریعنصر اثرگذار و مؤثر در حفظ و پا  یکعنوان  به  یده،شمعه ارتقاء بخ خود را در جا  یگاهجا  نمایند،یم  ینسازگار تدو   بشردوستانه  یهاخواسته 

  ینتحت فشار مردم و همچن  اندیشیدند،یخود م  یانکه در گذشته صرفاً به سود و ز  یی هاسازمان  همه  یکرد،رو   ین. با اشوند یمطرح م  یطیمح 
صرفاً    یگرامروز د  یهاسازمان  یرا . زگیرندیسازمان را در نظر م منافع صرف  فراتر از    یخود را گسترش داده، اهداف  یدد  ،یبقهمکار و ر  یهاسازمان

  یدجد  یی( فضاCSR)  یشرکت  یاجتماع  تیمسئولمفهوم    یریتی،مد  یدجد یکردهایبلکه در رو   یستندشان مسئول ندر برابر سهامداران و کارکنان
روند،  یاز اجتماع به شمار م  یعضو  یقیمانند اشخاص حق  یزها نسازمانمفهوم، از آنجا که    یناساس ا  ها گشوده است. برسازمان  یرو   یشِرا پ

بودن    اذعان داشت که در حال حاضر به دوران پاسخگو  توانیم  ین،دارند. بنابرا  یتخود مسئول  یرامونپ  یطجامعه نسبت به مح   یاعضا  یرهمانند سا
 یم.اارد شدهها و سازمان

 یهاو مدل  CSR  ینظر  یو با شناخت اصول و راهبردها  یننو  یوکارهارقابت در کسب  یفضا  با درک  کندیکمک م  یانحاضر به دانشجو  درس
  ی جهان یاز استانداردها یریگرا مرور کنند و با بهره یرانیا یهادر سازمان شدهیبوم یات تجرب المللی، ینب یهاآن در سازمان یاتیعمل یریکارگبه

CSR یند.نما یرانیا یهادر سازمان یترِ اجتماعنقش پررنگ یفایا ین براو سنجش آ  یارتباط یزیراقدام به برنامه 

 سرفصل درس: 

 و ...  یشرکت یاجتماع یتمسؤول ی، سازمان  یطمرتبط: مح  یدیکل یمو مفاه یدایشپ .1

 CSR هاییهو نظر هایدگاه دو راهبردها؛  اصول .2

 ا و منافع آنها یو مزا CSR یهامدل .3

 ها سازمان یاجتماع یتو مسؤول اسالم .4

 هاو مدل یاتتجرب یرانی؛ا یهادر سازمان CSR سازیبومی .5

 ها در سازمان CSRسنجش  یابزارها .6

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

1. Idowu, S., & Louche, C. (Eds). (2011). Theory and Practice of Corporate Social 

Responsibility. Springer. 

 . هران: سمت ت. الگوها و کاربردها ها،یهنظر  یم،مفاه ی؛سازمان ی اجتماع پذیرییت مسئول(. 1392رشید، کیومرث )شافعی، رضا، و احمدی ده .2

هران:  ت.  یاجتماع  یتمسؤول  یراهنما  ISO 26000:2010  استاندارد(.  1395نیا، محمد، رمضانی، سعید، و بهنام، علی )مترجم(. )فرزین  .3

 یان. نکو ،مهر یوندپ

 : یمنابع فرع 

1.  Ferrell, o.c. (2018) Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility & 

Ethics, 6th ed., Chicago Business Press 

 ترجمه . المللیاعی از شرکت تا سطح بین های اجتمگیری ایده مسئولیت : شکل هاشرکت  یاجتماع یتولئبر مس درآمدی(. 1396مون، جرمی ) .2
 ی. هران: شرکت چاپ و نشر بازرگانیا. تمحمد سردارن
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 644کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل های روابط بینظریهن

 : یسیلنام درس به انگ

International Relations Theories 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 الملل، آشنا شده باشد. ینروابط ب یاصل هاییهبا مکاتب و نظر .1

 الملل، شناخت پیدا کرده باشد. یندر روابط ب یاصل یکردهایو رو  یگرانبازبه  تنسب .2

 یران، پیدا کرده باشد.ا یاسالم یجمهور  یخارج یاستبر س یدتأک عرصه با ینها در ا دولت یو نقد رفتارها یبررس الزم را جهت توانمندی .3

 شرح درس: 

 المللینروابط ب یلو تحل یهتجز یرا برا ینظر یکه تالش دارد چهارچوب شودیگفته م المللینروابط ب یبه مطالعه نظر المللینروابط ب یهظرن
.  یندآیبه شمار م  یگرانباز  ینا  ترینِیها اصلکه دولت  کنندیم  ینیآفرنقش  یمتعدد  یگرانکشورها باز  لیالملینب  یاستس  عرصهارائه کند. در  

  ین مختلف در ا  ینظر  یکردهایتحوالت رو   یربا س  ییدر آن، ضمن آشنا  یو تکثّر نظر المللینروابط ب  ینظر  مطالعهدرس با    ین در ا  یانانشجود
  یرانی ا  هینظر  یسنجو امکان پردازندیعرصه م  یندر ا  ینید  هاییدگاهد  یگاهبه جا  ید،جد  سدهدر    الملل ینط برواب  یننو  هاییهنظر یژهو حوزه و به

 دهند. یقرار م یمورد بررس یرانا یاسالم یجمهور المللیینموجود و رفتار ب یهابر مرور پژوهش یرا مبتن المللینروابط ب یاسالم

 سرفصل درس: 

 در آن  یو تکثّر نظرملل النیروابط ب یطالعه نظرم .1

 المللنیاست بیعرصه س گرانیباز .2

 المللنیدر روابط ب یو بازتاب یانتقاد یردهایکرو  .3

 یسیو مکتب انگل  ییگراواقع  یبرالیسم،: لالمللینروابط ب هاینظریه .4

 یانگارو سازه ینسیمفم یی،پساتجددگرا ی،انتقاد هینظر ی، نظام جهان هینظر .5

 الملل ینبروابط  هاییهنظر کاربرد .6

 ی اسالم یرانی ا هینظر یسنجامکان الملل؛ینو روابط ب دین .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
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 : یمنابع اصل

1. Weber, C. (2014). International Relations Theory: A Critical Introduction (4th ed.). 

Routledge. 

2. Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (Eds). (2013). International Relations Theories: 

Discipline and Diversity (3rd ed.). Oxford University Press. 

 .هران: سمتت. یکردهاو رو  هایهنظر  الملل:ینروابط ب(. 1394قوام، سیدعبدالعلی ) .3

 .هران: سمتت. المللینبط بوار هاییهدر نظر تحول(. 1395مشیرزاده، حمیرا ) .4

شیخ .5 )قربانی  ضیاءالدین  صبوری،  و  ارسالن،  ب  یاسالم  یرانیا  پردازینظریه (.  1394نشین،  روابط  امام   هران:ت.  المللیندر  دانشگاه 
 . المللانجمن ایرانی روابط بینو   ،السالمیهعلصادق

 : یمنابع فرع 

 .اقتصاد  یایهران: انتشارات دنت.  و عمل   یتئور  عرصهدر    المللینب  یاستس  الملل: ینبط بروا  هاییهکاربرد نظر(.  1393وام، سید عبدالعلی )ق .1

 ی. هران: نشر نیب. تط یرضاعل ترجمه. ویکمیستسده ب یبرا المللینروابط ب یهنظر(. 1394گریفیتس، مارتین ) .2

مصلحت    یصمجمع تشخ یک  استراتژ  یقاترکز تحقهران: مت.  المللینو روابط ب  یند  یمل  یشمجموعه مقاالت هما(.  1390واعظی، محمود ) .3
 .نظام

 یو مقام معظم رهبر  اهلل()رحمه  ینی خمز سخنان امام  : برگرفته شده االمللینو نقشه راه در روابط ب  یپلماسید(.  1395آبادی، حسین )نوش .4
 . هران: مجد ت. العالی()مدظله
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 645کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل ها در حوزه بینل تعارضح

 : یسیانگلنام درس به 

International Conflicts Settlement 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 الملل، آشنا شده باشد.ینابط بتعارض و تضاد در رو  یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 الملل، شناخت پیدا کرده باشد.ینها در روابط بها و تعارضابعاد منازعهنسب به  .2

 المللی، کسب کرده باشد.ینب یهارفع تضاد و تعارض یهاحلو راه هایشه درک ر جهتالزم را  توانمندی .3

 شرح درس: 

ز را در سطح  یشورها جنگ و ست ک  نیها بها و مناقشه سو، منازعه   یکمتعارض بوده است. از  متضاد و    یهافرایندالملل همواره شاهد  نیوابط بر
ها ک گر، اشتراید  یخته است. از سویرا برانگ  ی مل  ییو واگرا  یداخل  یهاز جنگ ین  یشورکدرون  یهاها و اختالف داشته و تعارض  یدر پ  یالمللنیب
متضاد باعث    دهیپدو    فرایندن دو  یرا به بار آورده است. ا  یامنطقه  یی و همگرا  یالمللنیب  یارکشورها همکها و  ن ملّتیب  کانتظارات مشتر  و 

  ار ل خود قریانون تحلکها منازعه و جنگ را در  هیاز نظر  یشده است. بعض  یاالملل و مطالعات منطقهنیمتعارض در روابط ب  یهاه یپردازش نظر
محور ساخته محور و صلحجنگ  یهاهیرو، دو دسته از نظرنیاند. از اردهکز کد و تمرکیتأ ییو همگرا یارکها بر همهیگر از نظرید ی اند و برخداده 
محور ی ارکهم  یهاهیا غفلت از نظریه رفتن  یالملل موجب به حاشنی محور بر روابط بمنازعه  یهاه ینظر  سلطهاند که البته غلبه و  داخته شده و پر

 .شده است
منازعات    یو اقتصاد  یاسیس  هاییشهو کنکاش در ر  المللی،ینب  حوزهو تعارض در    یهمکار  هاییهن مرور بر نظردرس بر آن است تا ضم  این

حلّ و فصل تضاد    یهاآشنا سازد و به روش  المللیینب  یهمکار  هاییهاز تضاد و تعارض، دانشجو را با نظر  یدور  یبا تمرکز بر الگوها  المللی،ینب
 .بپردازد  المللیینو منازعات ب المللینروابط ب هینظرو تعارض در 

 سرفصل درس: 

 لیالملیناحتراز از تضاد در نظام ب یلگوهاا .1

 الملل ینروابط ب هاییدر تئور المللیین ب همکاری .2

 الملل ینمتعارض در روابط ب هاینظریه .3

 المللیینمنازعات ب یو اقتصاد یاسیس هایریشه  .4

 جهانی؛ جنگ سرد؛ و نظم نوین جهانی های فالیا تا جنگمرور تاریخی از وست

 یحات و کنترل تسل  یکالن منازعه؛ بازدارندگ هاینظریه .5

 جهانی شدن و وابستگی متقابل  .6

 المللینروابط ب یهو فصل تضاد در نظر حل .7
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
 

 : یمنابع اصل

1. Nye, J. S., & Welch, D. A. (2017). Understanding Global Conflict and Cooperation: An 

Introduction to Theory and History, 10th ed., Pearson. 

2. Kinny, Tracey (2014) Conflict and Cooperation: Documents on Modern Global History, 

3rd ed., Oxford. 

 . قومستهران:    ی.بزرگ وحید  و    یبطعلیرضا  . ترجمه  المللینمتعارض در روابط ب  هاینظریه(.  1393)رابرت    و فالتزگراف،  ی، جیمز، دوئرت .3

 : یمنابع فرع 

 . خاطبتهران: م .المللیینب هاییمو رژ یامنطقه ییهمگرا  هاینظریه(. 1393یروزآبادی، سیدجالل )ف یهقاند .1

اقتصاد  یرثأت  (.1387ی، مارک جی. سی. )کرسنز .2 ب  یاسیادالت سدر مج   یروابط  روابط  تهران:کرم  یاسال  ترجمه  .المللینو  مؤسسه   ی. 
 . اقتصاد یرتدبتحقیقاتی 
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 646کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یپلماسی سیاسید

 : یسینام درس به انگل

Political Diplomacy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ی، آشنا شده باشد.و جهان یفراملّ ین،نو یپلماسید یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ن، شناخت پیدا کرده باشد.آ یو اصول، قواعد و سازوکارها یاسالم یپلماسیدنسبت به  .2

 یران، کسب کرده باشد.ا یاسالم یجمهور یخارج ستیاو س یپلماسیو نقد د یبررس جهت الزم را توانمندی .3

 شرح درس: 

است در   یمبتن  یگرد  یزآمهر روش مسالمت  یاها که بر گفتگو  دولت  یوفصل مسائل مربوط به روابط خارجحل  یبرا  ی عنوان روشبه  یپلماسید
  ی ضرور  یرانا  ی اسالم  یجمهور  یبرا  خصوصبهآن را    ی،دوران گذار در مناسبات جهان  هاییژگیو و   یطو شرا  یافته  ی فراوان  یتدوران معاصر اهم

  ین نشده است. ا  ینهدر آن نهاد  ینیو نظم نو  یدهنرس  ی مشخص  ی کانون  نقطههنوز به    یدجد  المللییننظام ب  ی، نظام دوقطب  خاتمه. با  استساخته  
  ی . گذار از تمرکز بر قدرت نظامآیدیحساب مبه یخارمقاطع ت ینسازترو سرنوشت یزترینآمهمخاطر ین،تراز حساس یچیدگی پ یلدلدوران گذار به

قدرت    یرنظامی غ  یمعان   اشاعه و نامتقارن و    ی گفتمان  ی،هنجار  یی،معنا  ی،فرهنگ  یهامشخصه  یافتنابعاد نوظهور قدرت، اصالت    یربه سا  نتیس
افراد ـ و   یها گرفته تا حتـ از سازمان یردولتی غ یگرانو ظهور باز ی،سازقدرت اجماع یگری،قدرت باز یک،قدرت تکنولوژ ی،مانند قدرت اقتصاد

 . تحول بوده است ینا یها، از نمادهاآنها در کنار دولت آفرینینقش
و روابط   یپلماسید یتخصص یممفاه یینبه تب یپلماسیتحوالت د یخیتار یرس  یفدانشجو و با توص  یسو تحوالت از یندرس با هدف درک ا  این

به شناخت بهتر  یریانشجو با فراگتا د  پردازدیم  المللینب با    یی. آشنایابددست    یو جهان   یفراملّ  ین،نو  یپلماسیاز د  یتحوالت دوران معاصر 
و   سویک از   یرانا  یاسالم  یجمهور  یخارج  یاستدر س  یکردرو   ینا  یین تب   یآن برا  یدر دوران معاصر و سازوکارها  یو اسالم  ینید  یپلماسید

 یپلماسید  یشترب  یادگیریبه دانشجو امکان درک و    یگرد  یاز سو  یرانا  ی اسالم  یجمهور  یخارج  یاستسو    یپلماسیو نقد تحوالت د  یبررس
 . دهدیرا م یننو یاسیس

 سرفصل درس: 

 المللینو روابط ب یپلماسید یممفاه یینبت .1

o شدن یقدرت، جهان یو معنو  یعوامل ماد ی، جهان یگرانباز  ... 

 دوران معاصر بر  یدبا تأک یپلماسیتحوالت د یخیتار سیر .2

 ی و جهان  یفراملّ ید،جد دیپلماسی .3

 بازیگران نوین دیپلماسی در جهان معاصر .4

o ها ... المللی؛ جامعه مدنی؛ رسانههای بینبازیگران سیاسی؛ بازیگران ستادی؛ سازمان 

 لوازم دیپلماسی نوینابزار و  .5

o وشمند ... دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی فرهنگی؛ دیپلماسی عمومی؛ قدرت نرم؛ قدرت ه 
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 های موضوعی دیپلماسی عرصه .6

o  ... دیپلماسی امنیت؛ دیپلماسی خلع سالح؛ دیپلماسی تجاری؛ دیپلماسی سالمت؛ ورزش و دیپلماسی 

 اهداف، اصول و قواعد و ابزارها  ی؛اسالم دیپلماسی .7

 در اسالم  یپلماسیو تحوالت د یاسالم یپلماسید سازوکارهای .8

 ی نقد و بررس یران؛ا یاسالم یدر جمهور یخارج یاستو س دیپلماسی .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

1. Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (2013). The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. 

Oxford University Press. 

 . هران: سمتت. یل جهانصلح در نظام متحو یپلماسیو د المللینروابط ب(. 1394ن، ارسالن )نشیسیمبر، رضا، و قربانی شیخ .2

 . هران: سمتت. در اسالم المللیینو رفتار ب دیپلماسی(. 1392اخوان کاظمی، بهرام ) .3

.  المللیینو ب  یامنطقه   یهاسازمان  یو کارکرد  یمفهوم  یاییپو  :جانبهچند  دیپلماسی(.  1391یدمحمدکاظم )سجادپور، سظریف، محمدجواد، و   .4
 .انتشارات وزارت امور خارجهمرکز چاپ و هران: ت

 : یمنابع فرع 

 ی سسه فرهنگؤم:  هران. تعباس کاردان  ه. ترجمتا عمل  یشدن: از تئور  یدر عصر جهان  یپلماسید(.  1392ر، پالین، و وایزمن، جفری )ک .1
 . ابرار معاصر المللیینب یقات مطالعات و تحق

 . اطالعات هران: . تینیو رضا ام یکتا یفاطمه سلطان  هترجمج.  2 .دیپلماسی(. 1387ی )کیسینجر، هنر .2
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 647کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یپلماسی اقتصادی د

 : یسینام درس به انگل

Economic Diplomacy 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 داف درس:اه

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ( آشنا شده باشد.و ...  یتجارت جهان ی،اقتصاد یپلماسید یاسی،اقتصاد س)مرتبط  یو موضوعات اصل یمو مفاه  یخچهبا تار .1

 ، شناخت پیدا کرده باشد.آن یردولتیو غ  یدولت یگرانو باز ی ابعاد نظام تجارت جهاننسبت به  .2

 ، کسب کرده باشد.آنها یو اجرا یرانج.ا. ا یاقتصاد یپلماسید هاییاستدرک و نقد س را جهت زمال توانمندی .3

 شرح درس: 

 یبرخوردار شدند. در فضا  یشتریب   یتاز اهم  یو روابط اقتصاد  یافتند  ینقش کمتر   یتیگذشته، عوامل امن  دههجنگ سرد در دو    یانس از پاپ
 یسنّت  یپلماسیاست توسّل به د   یفراملّ  گسترهو خدمات( در    هیسرما)کاال،    یو تجار  یاقتصاد  هاییانرناظر بر ج  امروز که عمدتاً  سازییجهان

  ی جهان   عرصهها در  منافع دولت  گرینتضم  تواندینم  یگربر اقتصاد، د  یاستس  یها و برتردولت   چندجانبهدوجانبه و    یهاتعامل   ساده  یالگو  برمبنای
را   یکدیگر تقابلصورت متقابل و تنازع، به یجابه هایاست س طریق،ینگونه تنش را رفع کنند تا از ا سه  کوشندی ها همواره محکومت   ییسو شود. از

گران )مانند  کنش یرها و ساتحکوم یان و تنش م  المللی؛ ینو ب یداخل  یفشارها یانتنش م ی؛و امور اقتصاد  یاسیامور س یانکنند: تنش م یتتقو
آنها، ترک  یهاو داده  هایانجر  ین از ا  یبا آگاه  کندی( تالش مED)  یاقتصاد  لماسییپها(. دو سمن  ی وصبخش خص از    ایینه به  یبمرتبط با 

 مراقبت شود. یشترهر کشور ب یدهد تا منافع مل یشنهادها پرا به دولت هایاست س
  یگران تا ضمن شناخت باز  شوندیآن آشنا م  یتهو ما  ED  یریگو شکل  یننو  یاسیاقتصاد س   هایینهدرس در گام نخست با زم  یندر ا  دانشجویان

درک   یرا دنبال کنند. توانمند ی و جهان یادر سطح دوجانبه، چندجانبه، منطقه یپلماسید ینا یو اجرا ینتدو  هاییهرو  ی،جهان EDدر  یرگذارتأث
  یگر هدف د یشرفت،پ یرانیا -یاسالم یر و الگوانداز کشوتحقق چشم یردر مس  یرانا یاسالم یجمهور یِ اقتصاد یپلماسیمرتبط با د  هاییاست س

 .درس است ینموردانتظار در ا

 سرفصل درس: 

 ی اقتصاد یپلماسید یفو تعار یدایشپ هایینه مز .1

 هایهنظرمفاهیم و : مرور ED ماهیت .2

 المللیینب EDدر  یرگذارتأث بازیگران .3

o  های فراملیتی ... رکتالمللی؛ شهای پولی و مالی بینسازمانبازیگران دولتی و غیردولتی؛ 

 المللیینب یاقتصاد  یو نهادها  یتجارت جهان  نظام .4

o های تجاری سازمان جهانی تجارت؛ گروهG7  وG20ای و جهانی؛ های تجاری منطقه ّاتحادیه ؛ 
 مرتبط یمطالعات مورد یدوجانبه؛ بررس یاقتصاد دیپلماسی .5

 یامنطقه  یاقتصاد دیپلماسی .6

o پیمان شانگهای؛ پیمان اوراسیا ... پلماسی اقتصادی اروپا؛ : دیمرتبط یمطالعات مورد یبررس 

 آنها  یاجرا یابیو ارز یرانج.ا.ا یاقتصاد یپلماسید هاییاستس یقیتطب بررسی .7
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

1. Bayne, N. & woolcock, S. (2017) The New Economic Diplomacy; Decision-Making and 

Negotiation in International Economic Relations (G8 and Global Governance), 4th ed., 

Routledge. 

  ترجمه   . المللیگیری و مذاکره در روابط اقتصادی بین: تصمیمیننو  یاقتصاد  یپلماسید(.  1388)، استفان  وولکاکو    یکالس، نباین،   .2
 .وزارت امور خارجه مرکز چاپ و انتشاراتهران: . تاالسالمییخ محمدحسن ش

 .انشگاه سمناننان: دسم .یاقتصاد یپلماسیو د المللینب یاسیاقتصاد س(. 1394سعادت، رحمان، و موسوی شفائی، مسعود ) .3

 ( دیپلماسی تجاری؛ از اهداف تا ابزارها. تهران: نشر نی. 1396بزرگی، وحید ) .4

 : یمنابع فرع 

1. Bergeijk, P. A., Okano-Heijmans, M., & Melissen, J. (Eds.). (2011). Economic Diplomacy: 

Economic and Political Perspectives. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 

وزارت  مرکز چاپ و انتشارات  ن:  هرا. تیمرکز  یایدر آس  یرانا  یاسالم  یجمهور  یاقتصاد   دیپلماسی(.  1388ی، مرتضی )پاک جامدامن .2
 ه.امور خارج

عضو   یاکشوره  یبر راهبردها یدرآمد:  5+1گذاری کشورهای  سیاست  ی؛ انرژ  دیپلماسی(.  1394نژاد، میثم )اهلل، و قاسمرضوی، سیدروح .3
 . السالم یهعلدانشگاه امام صادقهران: ت. 1+5گروه 

 
  

https://www.amazon.com/New-Economic-Diplomacy-Decision-Making-International/dp/0754618323/ref=pd_sbs_14_t_0/141-8549704-4787527?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0754618323&pd_rd_r=c571de10-0ab6-4c75-8b3e-164f8f4b79db&pd_rd_w=dqznI&pd_rd_wg=hP0LC&pf_rd_p=5cfcfe89-300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=CA6R4K8Q1EQS6BPXZDH8&psc=1&refRID=CA6R4K8Q1EQS6BPXZDH8
https://www.amazon.com/New-Economic-Diplomacy-Decision-Making-International/dp/0754618323/ref=pd_sbs_14_t_0/141-8549704-4787527?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0754618323&pd_rd_r=c571de10-0ab6-4c75-8b3e-164f8f4b79db&pd_rd_w=dqznI&pd_rd_wg=hP0LC&pf_rd_p=5cfcfe89-300f-47d2-b1ad-a4e27203a02a&pf_rd_r=CA6R4K8Q1EQS6BPXZDH8&psc=1&refRID=CA6R4K8Q1EQS6BPXZDH8
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 648کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 یپلماسی عمومی و فرهنگید

 : یسینام درس به انگل

Public and Cultural Diplomacy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 س:اهداف در

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 ی، آشنا شده باشد.فرهنگ یپلماسیو د ی عموم یپلماسید یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ه، شناخت پیدا کرده باشد.حوز ینمطرح در ا هاییوهابزارها و ش ها،یافتره ی،ابعاد نظرنسبت به  .2

 کسب کرده باشد. ی،و فرهنگ  یعموم یپلماسید یو ابزارها هایوه ش یریکارگا بهمرتبط ب یهابرنامه یطراحالزم را جهت  توانمندی .3

 شرح درس: 

 یجمهور  یفرهنگ  یپلماسیاست. د  المللیین»قدرت نرم« در روابط ب  یتروزافزون اهم  یشافزا  شدن،یعصر جهان  برجسته  هاییژگیاز و   کیی
به افکار    یدهو جهت  ایرانی  -یاسالم  یندرصدد شناساندن تمدن نو  یمتقاعدساز  و   ورزییشه از قدرت نرم اند  یریگکه با بهره  یرانا  یاسالم
به  یبخشمعرفت   یردر مس  یالمللنیب  یعموم ارزش  هایده ا  نسبت  د  یفرهنگ  یهاو  اهم  ینیو  از  در دوران معاصر   یژهو به  یروزافزون  یتاست 

  ین بوده و افسران و سربازان ا یغاتو ...(، و تبل ی ورزش، سرگرم ای،هیانرا یباز ینما،ها )اخبار، کتاب، سآن انواع رسانه یبرخوردار است و ابزارها
مرجع،    یهاافراد و گروه  ی و تمام  یسندگانورزشکاران، نو  ی، مجاز  یارباب رسانه، هنرمندان، طراحان مد و لباس، فعاالن فضا   یز را ن  یجهان  یکارپ

ممتاز جلوه   یشکلبه  «یفرهنگ  یپلماسیو »د  «یعموم  یپلماسیچون »د  یمیت که مفاهاس   یبستر  ین. در چن دهندیم  یلتشک  یرگذارمحبوب و تأث
 یچ و ه یستن یرگذارترو تأث یدارترپا یبه اندازه عامل فرهنگ کدامیچ کشورها ه  یخارج یاستثر در سؤم یهاعناصر و مؤلفه یاناز م یراز ؛کنندیم

 د. ثربخش با جهان امروز کارآمد باشتعامل ا ی( براCD) یفرهنگ یپلماسید اندازهبه تواندینم یتیظرف
و شناخت   یفرهنگ  یپلماسی( و دPD)  یعموم  یپلماسید  یعلم  یمو مفاه  یبا مبان  ییدرس عالوه بر آشنا  یندر ا  یاندانشجو  یلدل  ینهم  به

با    ییشناآآشنا شده و ضمن    CDو    PD  هاییتدر فعال  یکارآمد  یجهان  هاییوه حوزه با ابزارها و ش  ینمطرح در ا  یکردهایو رو   هایهنظر
 شوند. یمختلف آشنا م یابزارها در کشورها ینا یریکارگبه  هاییوهحوزه، با ش ینمرتبط با ا  یجهانو  یداخل یهاسازمان

 سرفصل درس: 

 آنها در جهان معاصر یت( و اهمCD) یفرهنگ یپلماسی( و دPD)  یعموم یپلماسید و ابزارهای  یمبان ،یمفاهم .1

 CDو  PDدر  یکردهاو رو  هانظریه .2

 ی فرهنگ یهاو تعامل ی،و جهان یملّ یفرهنگ هایسازمان .3

o  ،مؤسسه کنفوسیوس، شورای بریتانیا سازمان یونسکو، سازمان جهانی گردشگری، سازمان آیسسکو، مؤسسه فرهنگی اِکو... 

 ی جهان یها: نمونهCD یمورد مطالعات .4

o  ی )فیلم، موسیقی، انیمیشن، هنرهای نمایشی ...(، رویدادهای فرهنگی ... های هنر ها، جشنواره جهانی، المپیکمسابقات ورزشی 

 دیپلماسی عمومی و فرهنگی از دیدگاه اسالم  .5

o   رهبری به جوانان    نامهای )دو های تعامل رسانهفرصت  ( وحج و راهپیمایی زیارت اربعین  در آیین جهانی)گردشگری دینی  بررسی
 غربی( 
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 هایوه: اهداف، عوامل، ابزارها و شیرانا ج. ا. یو فرهنگ ی عموم دیپلماسی .6

o  نهادهای تخصصی ملّی  تیمأمورمقایسه های مرتبط، اساسنامه و وظایف سازمان، اسناد سیاستی باالدستیبررسی ... 

 ها، مشکالت و الزاماتها، چالش: فرصتیرانج. ا. ا یو فرهنگ ی عموم دیپلماسی .7

o ی، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ملی المپیک، بررسی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم
 ... و 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
   

 : یمنابع اصل

 . السالمیهعلدانشگاه امام صادقتهران:  .ی آرانیاهلل طالب. ترجمه روحیعموم یپلماسیکتاب مرجع د(. 1390) .پ امیلیلور، فیو ت،  ینانسسنو، ا .1

 .یو فرهنگ ی انتشارات علمشرکت هران: ت. یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ دیپلماسی(. 1393دهشیری، محمدرضا ) .2

 . ابرار معاصر تهران هران: ت . یرانا یاسالم یجمهور یعموم یپلماسید شناسیآسیبپژوهش و تحقیق: (. 1392ایزدی، جهانبخش ) .3

 . السالمیهعلهران: دانشگاه امام صادقت. یجهان یهاو برنامه هایاستس ی:عموم یپلماسید(. 1394ن )مترجم(. )بشیر، حس .4

 استراتژیک مجمع.  تحقیقات مرکزتهران: . حج؛ تجلی معنویت و کانون دیپلماسی فرهنگی جهان اسالم( 1391حاجیانی، ابراهیم ) .5

 : یمنابع فرع 

 . السالمیهعلدانشگاه امام صادقهران: . ت: تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطاتیمانگفت دیپلماسی(. 1395شیر، حسن )ب .1

فرهنگی مطالعات و  هران: مؤسسه ت. یرانا ی اسالم یجمهور یفرهنگ  یپلماسیبر د درآمدی(. 1393حاجیانی، ابراهیم، و ایرانشاهی، حامد ) .2
 تهران.  ابرار معاصرالمللی تحقیقات بین

وزارت    هنر و ارتباطاتهران: پژوهشگاه فرهنگ،  ت.  هاها و فرصت: چالشیادر شرق آس  یرانا  یفرهنگ  لماسیدیپ(.  1395فرازی، مهدی ) .3
 فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

هران:  ت.  (یرانا  ی)مطالعه مورد  یانهدر خاورم  یکامتحده آمر  یاالتا  یفرهنگ  دیپلماسی(.  1392اسفندیاری، احمد، و صادقی، سیدصاحب ) .4
 .فارس  یخبرگزار

محمدصادق    هترجم  ،کنند؟افکار عمومی ارتباط برقرار میهای آمریکا چگونه با  سفارتخانه؛  خط مقدم دیپلماسی عمومی(  1395اف، ویلیام )آر.   .5
 . المللی الهدیهران: انتشارات بینت .بیگلری

هران: پژوهشگاه دفاع ملی و  ت  .ترجمه رضا باقری،  قدرت نرم در عمل  ؛دیپلماسی عمومی اروپا  (1397، جان )ملیسن، مایا؛  کراسدیویس  .6
 .تحقیقات راهبردی
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 649کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی ا شبکهامعه ج

 : یسینام درس به انگل

Network Society 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: ت عداد ساع ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: نتظار میر انتهای این دوره از دانشجو اد

 ی را فهم نماید. اشبکهبا اشراف نسبی بر جایگاه بخش عمومی، خصوصی و مردمی در جامعه اطالعاتی، اقتضائات حکمرانی جامعه  .1

 یی تا اطالعات گرایی را تحلیل نماید.گراصنعتروند تغییرات سازمان و مدیریت را از  .2

 ست یابد.ی داشبکهبه توان تحلیل جامعه فراصنعتی، اطالعاتی و  .3

 درس: شرح 

است که جوامع بشری را کامالً متحول ساخته است، تحوالتی که با انقالب علمی و   ایینده و تحوالت فزا ییرتغ ی، هان امروز در معرض دگرگونج
حیات   تجدید  با  و  آغاز شد  پایان جنگ سرد  و  و  هاقطبشدن، ظهور  یجهانهای  فرایندداری،  یهسرماسقوط کمونیسم  اقتصادی  در  ی  بحران 

داری مبتنی بر اطالعات  یهسرماداری قرار دارد، اقتصاد و یه سرماهای ملی ادامه دارد. مشخصه اصلی جهان امروز که همچنان در سیطره ت یحاکم
جامعه، بیش  شود. اقتصاد این یمی فهم و تحلیل اشبکهبا نظریات جامعه اطالعاتی و امروز با نظریات جامعه است ی که چند سالی اجامعهاست. 

بودند، اطالعات محور    –که انرژی محور    –هر زمان دیگری بر دانش و فناوری پردازش آن دانش استوار است و در مقایسه با جوامع صنعتی  از  
جازی،  ی متقابل، فرهنگ مهاقطبی، تحول در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال، ظهور  اشبکه است. اقتصاد اطالعاتی، اقتصاد جهانی، اقتصاد  

ی، متکفل ابعاد نظری فهم این اشبکه ی فهم تحوالت جهان امروزی است و درس جامعه  هامشخصه، الزمانی و المکانی و ... از  هارسانهقدرت  

 .جهان است

 سرفصل درس: 

 ی آنهاآموزهانقالب صنعتی و هم ف .1

 تحوالت فناوری اطالعات آشنایی با  .2

 اطالعات گرایی در عرصه سیاسی و اقتصادی .3

 هور اقتصاد جهانی ظ .4

 داری اطالعاتیهسرماداری صنعتی به یهسرماروندهای انتقال  .5

 ی تجاری و اقتصادی هاشبکه یری گشکل .6

 از اقتصاد خدماتی تا جامعه اطالعاتی  .7

 ی اجتماعی تا فضای مجازیهاسانهرظهور فرهنگ در  .8

 یاشبکهتوسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عصر  .9

 عمومی  ی و حکمرانیاشبکه جامعه  .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا
✓ ✓ ✓  

 

 : یمنابع اصل

 . تهران: طرح نو. ی(اشبکه عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ )ظهور جامعه (. 1380استلز، مانوئل )ک .1

 . تهران: نشر مرکز. پورمجتبی قلی ترجمه .صر اینترنتهای اجتماعی در ع جنبش ؛های خشم و امیدشبکه (. 1394کاستلز، مانوئل ) .2

تهران:    .شانزدهم  هاروپا در سد  یاقتصاد جهان  یهاو خاستگاه   دارانهیهسرما  یمدرن: کشاورز  یظام جهان ن(.  1396والرشتاین، ایمانوئل ) .3
 . پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 ی. بازرگان یهاه مطالعات و پژوهشموسس. تهران: انقالب صنعتی چهارم(. 1396شواب، کالوس ) .4

 : یمنابع فرع 

 . تهران: ترجمان علوم انسانی. شناسیمیم که آن را  گونهآنپایان جهان (. 1394الرشتاین، ایمانوئل )و  .1

 . شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود. ها و تهدیداتهای اجتماعی: فرصتآشنایی با شبکه(. 1395جاللی، محمدمهدی ) .2

 . تهران: انتشارات سرگیس.های اجتماعی مجازیشدن و شبکهجهانی(. 1395لی، و بیگدلی، محمد )زاده، سیدعرحمان .3

4. Koppenjan, Joop, and Erik Hans Klijn (2015). Governance networks in the public sector. 

New York: Routledge. 
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 650کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هستب یوسته معارف اسالمی و مدیریت پ ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 اجتماعی  یها شبکه حلیلت

 : یسیدرس به انگل نام

Social Network Analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 :درس نوع

 ی برانج
 ی نظر

 آموزش

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یعلم فرس

 ی اریختا
 ی نظر

 : ریاس یملع

 :درس اهداف

 : رودمی انتظار دانشجو از دوره این انتهای رد

 .داشت خواهد را جامعه در شبکه عناصر فهم قدرت .1
 .یدنما ترسیم را جامعه رد شبکه عناصر میان  روابط تواندیم .2
 . یافت خواهد را شبکه در تجویز قدرت و   تحلیلی ارزیابی امکان ،مختلف یهاسنجه اساس بر .3

 : درس شرح

شوند و در بستری  یمک شبکه اجتماعی شامل بازیگرانی است که بر اساس فهمی که از مسئله، اهداف و ابزار خویش دارند، به یکدیگر مربوط ی
ط میان  پردازند. این بازیگران با توجه به منابع قدرتی که در اختیار دارند و همچنین، با توجه به موقعیتی که در روابیما یکدیگر نهادی به تعامل ب

  فنون نظریات،دار عهده ی،اجتماع یهاشبکه  یلتحلکنند. یم، جایگاه خود را در شبکه بازیگران اجتماعی تعیین اندآورده نودها در شبکه به دست 
 . شودیم بسته به کار ی اجتماعی هاشبکههای یژگیو فهم، توصیف و ترسیم  در که است ابزاری و 

 : درس سرفصل

 شبکه  در یماهو  قطعیت عدم ناختش .1
 شبکه  در راهبردی قطعیت عدم شناخت .2

 شبکه  در نهادی قطعیت عدم شناخت .3
 شبکه  در قطعیت عدم نگاشت .4
 شبکه  تحلیل نظریات .5

 شبکه  تحلیل یهاسنجه .6

 شبکه در یبردارنمونه و  پیمایش یمتدولوژ .7

 شبکه  ترسیم .8

 : یابیارزش روش

 پروژه ای قیتحق یی نها آزمون ترم انیم مستمر یابیرزشا

 ✓ ✓ ✓ 
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 : یاصل منابع

1. Koppenjan, J. F. M., & Klijn, E. H. (2004). Managing uncertainties in networks: a 

network approach to problem solving and decision making. Psychology Press . 
2. Furht, B. (Ed.). (2010). Handbook of social network technologies and applications. 

Springer Science & Business Media. 

 : یفرع  منابع

 . ثانیه: تهران. اجتماعی یهاشبکه  تحلیل(. 1394) جواد فتاده،ا .1

2. Scott, J., & Carrington, P. J. (2011). The SAGE handbook of social network analysis. 

SAGE publications. 
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 651کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دیریت زنجیره تأمین م

 : یسینام درس به انگل

Supply Chain Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 : ریاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 انواع و ماهیت آن را بشناسد.، اجزاء، نیتأمزنجیره  .1

 ، آشنا شده باشد.و مانند آنها  APS ،NSPازجمله  SCM یو موضوعات اصل یمبا مفاه .2

 سازی، شناخت پیدا کرده باشد.رچه یکپاو  ید، توزیع تقاضا، تول چرحهدر  یشرفتهپ یزیربرنامه یروش و چگونگنسبت به  .3

 یشرفته، کسب کرده باشد.پ یزیرو برنامه SCMجامع  یاهاز نظام یبانیو پشت یطراح جهت الزم را توانمندی .4

 شرح درس: 

اب به  توجه  مد  کهینا  کشورهاSCM)  ینتأم  رهیزنج   یریتدانش  در  شرا  یبرا  یشرفتهپ  ی(  و  مسائل  از  یطحلّ  کشورها  همان  جمله    خاص 
عنوان  به  SCMبا    ییضمن آشنا  رودیدرس انتظار م  یندر ا  یانلذا از دانشجو  ،و تنوع محصوالت ابداع شده است  یریپذانعطاف  یری،پذابترق

آنها در  یسازو هماهنگ  سازییکپارچه و  یع توز ید، تقاضا، تول چرخهدر  یشرفتهپ  یزیرآن را درخصوص برنامه یهاها و روشیک نگرش، تکن  یک
، شناخت شبکه روابط یع توز  یزیربرنامه  ید،تول  یبندزمان  یزتقاضا و ن  یزیرشبکه، برنامه  یکاستراتژ  یزیربرنامه.  یرندنظام جامع فرا گ  کیقالب  

 . درس هستند یندر ا یادگیری ید الزم برارموا یگرد زازنجیره  سازییکپارچهو  یهماهنگ و سازوکار ایجاد همراستایی استراتژیک و همچنین

 فصل درس: سر

 آن یل(، شناخت و تحلSCM) ینتأم رهیزنج  یریتمد یتاهم .1

 ن یتأمآشنایی با انواع زنجیره  .2

 ( APS) یشرفتهپ یزیربرنامه یهانظام  ساختار .3

o یکاستراتژ ریزیبرنامه ( شبکهNSP ) 

o آن یهاتقاضا و روش ریزیبرنامه 

o یدتول یبندو زمان یزیربرنامه 

o ونقل و حمل یع توز ریزیبرنامه 

o سازی یکپارچه و  هنگیهما 

 نیتأمآتی مدیریت زنجیره  یهاچالشآشنایی با  .4

 الکترونیکی و ...  نیتأم، زنجیره نیتأممدیریت شبکه جهانی،  نیتأمنظام زنجیره : نیتأمآشنایی با مفاهیم نوین در مدیریت زنجیره  .5

 یشرفته پ یزیربرنامه یهانظام سازییاده : پموردکاوی .6
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا
✓  ✓ ✓ 

 

 : یمنابع اصل

یان و  راشد صحرائ  ترجمه  .)ویراست پنجم(  یاتو عمل  یزیربرنامه  ی،استراتژ  ین:تأم  یرهزنج   یریتمد(.  1394)  یترپ  یندل،و م  یل،سون  ،وپراچ .1
 .دانشگاه شاهدمرکز چاپ و انتشارات هران: . ترادرضا کامران

  ی و نرگس صادق  یسجاد  یدمجتبی. ترجمه سو رشد  ینوآور  یبرا  یی: راهنماینانهکارآفر  ینتأم  هاییرهزنج   ایجاد(.  1396)بی.  ام  لی، ویلی .2
 .دانشگاه تهرانمؤسسه انتشارات هران: گنجه. ت

جهاد  انتشارات  هران:  ت.  ینتأم  یرهزنج   یریتمد  یابیعارضه  هایتکنیک(.  1395سجادیه، محسن )شیخ  ؛قدیانی، علی   ؛ر، علیرضاگهفروزان .3
 . یرکبیرام واحد صنعتی یدانشگاه

4. Ross, David F. (2003) Introduction to e-Supply Chain Management: Engaging Technology 

to Build Market-Winning Business Partnerships. St. lucie press. 

5. Chopra, Sunil (2010) Supply Chain Management, 5th ed., Pearson Education Publishing. 

 : یمنابع فرع 

. یرانا  یدر صنعت خودرو   یمورد  مطالعههمراه با    ین؛تأم  رهیزنج   یکاستراتژ  یریتمد(.  1390)  ی، داووددستجرد  یمیو کر  آبادی، جواد،یض ف .1
 . نتشارات دانشگاه تهرانتهران: مؤسسه ا

 ی. هران: نشر تعال ت. ی و اثربخش  ییآن بر کارا ریو تأث ینتأم یرهدر زنج  رقابت(. 1394میرنظامی، سیدهادی ) .2

دهی برای ردیابی کامل های انجام کار و سیستم فرایند : الزامات مربوط به  ینتأم  یرهدر زنج   یابیرد  هایتکنیک (.  1395سحرخوان، عباس ) .3
 . ینشر بازرگانهران: شرکت چاپ و  . تدر زنجیره تأمین

هران: دانشگاه . تی فراهان  یرانیو رضا زنج   یعسگر  یننسر  ترجمه.  ینتأم  یرهزنج   مدیریت  (.1390)  یستوفکر  یلگر،و ک  ، هارتموت،تدلرشا .4
 .یرکبیرام
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 652کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 »مدیریت ارتباطات«  هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ها دیریت قراردادها و پیمانم

 : یسیبه انگل نام درس

Contract Management 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: عداد ساعت ت

 : نداردنیازیشپ

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی برانج
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 دارد ن
 یملع

 ارگاهک
 ه یاپ

 ی نظر

 یملع
 نار یمس

 ی لزاما
 ی نظر

 یملع
 یفر علمس

 ی اریختا
 ی نظر

 ر: یاس یملع

 اهداف درس:

 رود: ر انتهای این دوره از دانشجو انتظار مید

 المللی، آشنا شده باشد. ینو ب یخصوص ی، دولت یو حقوق یتجار یقراردادها یو موضوعات اصل یمبا مفاه .1

 ی، شناخت پیدا کرده باشد.و خصوص یدولت یهاو مناقصه هایمانانواع قراردادها، پ نسبت به .2

 درس:  شرح

ها و مناقصه  هایمانپ  ی،دولت  یو انواع قراردادها   یو حقوق  یقیها و افراد حقسازمان  یانم  یارتباطات حقوق  یدرس با چگونگ  یندر ا  یانانشجود
رس ن نیز از اهداف این دآ  یاجرا   یهاو روش   هافرایند  یمرتبط با برخ  یو تجارت  قیو مقررات حقو  ینشناخت قوان   ضمن اینکه   شوندی آشنا م
 یومکنسرس  یااز جمله قرارداده  المللیینب  گذارییهو سرما  یتجار  یانواع قراردادها   یامکان شناخت و بررس  یانموارد، دانشجو  ینبر ا  وه. عالاست

 گیرند. یفرا م  یو عمل یواقع یهامرور نمونه یقطر از یزقراردادها را ن ینو ابعاد مختلف ا یابندیرا م  BOTو 

 سرفصل درس: 

 ی معامالت دولتو قراردادها با مفاهیم پایه  شناییآ .1

 آشنایی با حقوق قراردادها )انعقاد، آثار و انحالل( .2

 هامعامالت و انواع مناقصه بندیطبقه .3

 ها مناقصه یاختصاص ینو قوان  یو مقررات عموم  ضوابط .4

 هاو مناقصه هایمانپ یاجرا یهاو روش هافرایند  .5

 و ...   یرساننظام اطالع یفات،برنده، ترک تشر یینها: تعهو مناقص هایمانامور مرتبط با پ سایر .6

 و ...(  EPC,BOT ،PPP ،JV: نظیر)قراردادهای خاص  نیو ساختار، حقوق و تعهدات طرف یممفاهآشنایی با  .7

 آن  ربطیذ یهاسازمانو قوانین و  یالمللن یبآشنایی با اصول خاص قراردادهای  .8

 ادها آشنایی با مبانی اسالمی و فقهی قرارد .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیرزشا

  ✓ ✓ 
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 : یمنابع اصل

 . یهران: بهنامت. (یکاربرد -ی)مباحث علم یدولت یاصول حاکم بر قراردادها(. 1384سینی، سیداسماعیل )ح .1

2. ( انحالل(«،  (،  1397شیروی عبدالحسین  و  آثار  )انعقاد،  قراردادها  تدو ران:  ته»حقوق  و  انسان  نیسازمان مطالعه  ها دانشگاه   یکتب علوم 
 )سمت(

 . یزانم نشرهران: ت. ین ساختار و قوان یم،تنظ ی؛ت  او  یب قراردادهای(. 1394ی، عبدالحسین )شیرو  .3

 .ی، نشر تیساگذار هیسرما یدر پرتو قانون و قراردادها  یخارج یگذار هیحقوق سرما(، 1394حاتمی علی، کریمیان اسماعیل ) .4

 ، تهران: سمتهیحقوق قراردادها در فقه امام (،1390حسن ) یریشب ی, وحدتلیجل ی, قنواتیمحقق داماد مصطف  .5

 ی، تهران: شهر دانشالملل نیب یتجار یاصول قراردادها (، 1396)فرهاد  بهروز و امام یاخالق .6

 : یمنابع فرع 

 ، جاودانه.گلهران: انتشارات جنت. قراردادها یمتنظ آیین(. 1396شاورز، بهمن )ک .1

 ی. تهران: بهنام. B.O.T ساختار قرارداد یلیتحل بررسی(. 1393فالحی، آزاد ) .2

 یا. هران: پارست. یعمران یها و مقررات پروژه ینقوان(. 1393مهر، نادر )عظیمی آقداش، محمد، و بقایی .3

 . کشور هاییاریو ده اهی هران: سازمان شهردارت. هایمانبا امور قراردادها و پ آشنایی(. 1390شکری، نادر ) .4

 افزار. مشهد: میالن. و راهبرد مناقصات مدیریت(. 1386زاده، علیرضا )میالنی .5

6. Corey, Joseph J. (2015) Contract Management and Administration For Contract and 

Project Management Professionals: A Comprehensive Guide to Contracts, the Contracting 

Process, and to Managing and Administering Contracts, CreateSpace Independent 

Publishing. 
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 «شناسیمحیط » ه( بست 30

اما دروس این بسته از نظر حقوقی،   ،عنوان یک بسته مجزا برای آموزش مورد استفاده قرار نگیردشناسی هرچند ممکن است بهبسته محیط
 . ها خواهند بودالمللی مکمل دروس سایر ماژولاقتصادی و بین

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 32 2 با صنعت  ییکارگاه آشنا 655

 - 32 2 ی عیو منابع طب ستیزطیمح  سازمان، 656

 - 32 2 یعلم و فناور سازمان، 657

 - 32 2 و حکومت  استیس سازمان، 658

 - 32 2 یمل یهاو سازمان نهادها 659

 - 32 2 یامنطقه یهاو سازمان نهادها 660

 - 32 2 یالمللنیب یهاو سازمان نهادها 661

 - 32 2 آن یهایملل و کارگزار سازمان 662

 - 32 2 شدن یو جهان  یجوامع اسالم اسالم، 663

 - 32 2 یاساس حقوق 664

 - 32 2 یادار حقوق 665

 - 32 2 یصنعت حقوق 666

 - 32 2 یمال یو قراردادها یتجار یهاشرکت حقوق 667

 - 32 2 ی دولت یو قراردادها یدولت یهاشرکت حقوق 668

 - 32 2 یصنعت یو قراردادها یشرکت حقوق 669

 - 32 2 وکارکسب حقوق 670

 - 32 2 ه یبازار سرما حقوق 671

 - 32 2 ی ردولتیغ ی بانک حقوق 672

 - 32 2 مهیب حقوق 673

 - 32 2 ی اسالم یحکمران حقوق 674

 - 32 2 بخش سوم  حقوق 675

 - 32 2 المللنیب حقوق 676

 - 32 2 یاسیو اقتصاد س  یعموم هیمال 677

 - 32 2 ی بخش عموم اقتصاد 678

 - 32 2 اقتصاد خرد  لیتحل 679

 - 32 2 اقتصاد کالن  لیتحل 680

 - 32 2 یو مکاتب اقتصاد دیعقا خیتار 681

 - 32 2 المللن یب یاسیس اقتصاد 682

 - 32 2 ی عموم یگذاریمشخط یاقتصاد  لیتحل 683

 - 32 2 یسازیجهان  یروندها ی و بررس نقد 684

 - 32 1 ی شناسطیدر مح  مطالعه 685

 - 32 1 یشناسطیدر مح  پژوهش 686

  1024 62 جمع 
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 655کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 نام درس به فارسی: 

 کارگاه آشنایی با صنعت 

 نام درس به انگلیسی: 

Industry Analysis Workshop 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار 

 نسبت به مفهوم صنعت شناخت کافی داشته باشد. .1

 .شناسایی کند NAICSبندی صنایع مختلف را بر اساس طبقه .2

 را درک کند.  هاآنانواع صنایع و کاربرد  .3
 را بداند.  آنانقالب صنعتی و مزایا و معایب  .4

 گیری صنعت در ایران آشنایی کافی داشته باشد.نسبت به تاریخچه شکل .5
 توصیف صحیحی داشته باشد. آننسبت به صنعتی شدن، عوامل، مزایا و معایب  .6

 .را فهم کند هاآنصنایع نوین و نوظهور و نحوه شکل گیری  .7

 .صنایع خالق و صنایع با فناوری باال را فهم کند .8

 .نحوه شکل گیری صنایع در فضای مجازی را بداند .9

 . های صنعتی و نحوه شکل گیری صنایع را بداندخوشه  .10

 های صنعتی کشور در سطح کالن آشنا شود. گذاری با سیاست .11

 شرح درس: 

 تأمین های  های صنعتی و زنجیرهها خوشه گذاری شود و در ذیل این سیاست هایی انجام میگذاریها برای صنایع سیاست همواره از سوی دولت
گیرند. با توجه به ظهور فضای مجازی نیز رشد و توسعه صنایع مبتنی بر محتوا و خالقانه رو  مرتبط با صنایع باالدستی و پایین دستی شکل می

گیری آن آشنا و تاریخچه شکلرشد و توسعه صنایع داخلی ایران و مفهوم صنعت    رود دانشجویان باگسترش است. در این درس انتظار میبه  
  را بررسی کنند. ضرورت دارد که جایگاه شکل گیری صنایع را  NAICSهای رایج جهانی در زمینه صنایع همچون بندیشده و همچنین طبقه

و همچنین تحوالت    صنعت  رود دانشجویان بتوانند با در این درس انتظار میبه خوبی به دانشجویان آموزش داده شود، همچنین   در عصر اطالعات
صنعتی درک کافی پیدا کنند و   هایسازمانطراحی  نسبت به مفاهیم مدیریت صنعتی و همچنین  صنعت و انقالب صنعتی آشنایی پیدا کنند.  

با توجه به ماهیت کارگاهی بودن این درس، تحلیل یک صنعت منتخب از   داشته باشند.  آنتحلیلی در خصوص صنعتی شدن و مزایا و معایب  
 سوی دانشجویان ضروری است.

 سرفصل درس: 

 در زندگی انسان  آنمفهوم صنعت و نقش  .1
 الگوهای تاریخی صنعتی شدن جهان بررسی تاریخچه و  .2
 انقالب صنعتی و مناسبات آن .3
 صنعت در جهان و ایران  .4
 NAICSمختلف را بر اساس  ع یصنا یبندطبقه .5
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 کاربردهای صنایع مختلف  .6

 سازمان صنعتی هایویژگیتوصیف و  .7
 آن توسعه صنعت و عوامل مؤثر بر  .8
 ایران جهان و فراز و نشیب صنعتی شدن در  .9

 صنایع نوین .10

 علم و فناوری یهاپارکصنعتی و  یهاخوشه  .11

 ارزیابی میزان پیشرفت آن یهاشاخصمتعارف در حوزه صنعت و  یهایبندطبقه .12

 صنایع خالق  .13

 مبانی آمایش سرزمینی در توسعه صنعت  .14

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

 فرهنگی. هایپژوهش: دفتر تهران .تاریخ تحلیلی صنعت در ایران (. 1395) بصیری، محسنقانع  .1
 . انتشارات استادیتهران:  .)رویکرد نوین( مبانی مدیریت صنعتی(. 1389) روح اله حسینی و  حسینی، میرزا حسن .2
 تهران: نشر نی. (، الگوهای تاریخی صنعتی شدن، مترجم: محمد ابراهیم فتاحی، 1379تام )کمپ  .3
 جلد(، تهران: پارس کتاب. 2(، تاریخچه صنایع ایران )1397جالل )صفارزاده  .4
تهران:  ،  فروزان مهر   دیشوال پور، مج   دیسعمترجم:  (، آشنایی با صنایع خالق: از تئوری تا عمل،  1397)  تورسونیس  ی گات  وس،یرزاموند د .5

 انتشارات آفتاب گیتی 
 . آمایش سرزمین، تهران: انتشارات حسینی اصل یزیربرنامه(، مبانی 1397) دفاخریسعلوی  .6
 .ی، تهران، انتشارات توسمترجم: دکتر ابوالقاسم سر، رانیشدن ا یصنعت(، 1371فلور ) لمیو  .7

8. Hewitt, T., & Wield, D. (1992). Industrialization and development. Oxford University Press. 

 فرعی: منابع 

 .انتشارات علمی و فرهنگی . تهران:احمد تدین ترجمه انقالب صنعتی، (.1384) تامس . ساوتکلیف اشتن،1
 . انتشارات ققنوس . تهران:خواهحقیقتمهدی ترجمه  ،انقالب صنعتی )بی تا(.مز آ. یجک، یورک. 2
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 656کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 یعیو منابع طب  زیستمحیط ،سازمان

 نام درس به انگلیسی: 

Organization, The Environment & Natural 

Resources 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شوند. هاسازمان با هاآننسبت  و و منابع طبیعی زیستمحیطبا مفاهیم  .1

 را فراگرفته باشند.  زیستمحیطدر رابطه با  هاسازماننقش عملکرد  .2

 د.نهای مسئولیت اجتماعی فراگیرو سازمان را در استراتژی زیستمحیطارتباط بین  .3

 آشنا شود.  زیستمحیطبا استانداردهای جهانی در حوزه  .4

 conservation marketingمنابع طبیعی و تنوع زیستی(    ازبازاریابی سبز، استراتژی سبز و بازاریابی حفاظت )با مفاهیمی همچون   .5
 آشنا شوند.

 سازمان نسبت به آن را فهم کنند. هایمسئولیت و  زیستمحیطمالحظات اسالمی درباره جایگاه  .6

 شرح درس: 

کاربردهای مفاهیم مدیریتی همچون استراتژی سبز، بازاریابی حفاظت از منابع طبیعی و تنوع بابتوانند    یاندانشجو  رودیدرس انتظار م  ینر اد
کنند  های مسئولیت اجتماعی میسازی انواع استراتژیاقدام به اجرا و عملیاتی  زیستمحیطسو، برای تعامل با  از یک  هاسازمانزیستی آشنا شوند.  

اول، برای  وکارهاکسبو منابع طبیعی از سوی  زیستمحیطکنند. شناخت توجه می زیستحیطم و از سوی دیگر به نقش مهم اخالق نسبت به 
تحلیلکردن مالحظات زیست رعایت دوم،  است.  بهینهمحیطی الزم  و  بهتر  اداره  برای  و سازمان،  از  هاسازمانتر  گران مدیریت   زیستمحیط، 
های سازمانی و همچنین بازاریابی حفاظت به نقش مهم محیط  ک، در انواع استعاره آموزند که در مکتب محیطی مدیریت استراتژی هایی میدرس

 زیستمحیطهای علوم اجتماعی نیاز دارند. سرانجام،  ، تنوع زیستی و محیط طبیعی به تخصصزیستمحیطاشاره شده است. سوم، متخصصان  
 های استادان مورد توجه باشد.رود در طرح درستلفیقی انتظار میاسالمی به طور جدی بررسی شده است که به صورت از نظر دانشمندان 

 سرفصل درس: 

 (Biodiversity)، منابع طبیعی و تنوع زیستی زیستمحیطشناخت مفاهیم عمومی  .1

 و منابع طبیعی زیستمحیطشناخت انواع مفاهیم مرتبط موجود در مدیریت برای حفظ  .2

حفاظت   .3 استراتژی  و  بازاریابی  منابع طبیعی  (Conservation Marketing and Strategy)شناخت  منابع  از  و  زیستی  تنوع   ،
 طبیعی

 زیستمحیطبا  هاسازمانوکارها و  های مسئولیت اجتماعی و اخالق در تعامل کسبتحلیل استراتژی  .4

 فنون کاربردی در سازمان و مدیریت و منابع طبیعی در ایجاد الگوها و  زیستمحیطفهم کاربردهای  .5

 های سبز و بازاریابی سبز نسبت به محیط طبیعیتحلیل استراتژی  .6

 و سازوکارهای حفظ منابع طبیعی و منابع انرژی در جهان هاچالشآشنایی با  .7

 هاسازمان محیطیزیست  هایچالشبررسی انواع مسائل و  .8

 و سازمان  زیستمحیطاستانداردهای جهانی تحلیل  .9
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 سبز تأمینسازمان سبز و زنجیره  .10

 زیست محیطتحلیل مباحث اسالمی در زمینه  .11

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

 ، نشر اسرا. قم زیستمحیط(، اسالم و 1394جوادی آملی عبداهلل ) .1

 . نشر عطاران  تهران:. و سازمان سبز زیستمحیط (.1397) قهیصد ،افروز .2

تابستان و  ، زیستمحیطدر حفاظت از  ینید یهاهیمابه درون   نینو یکردهایرو  اسحاق؛ شاکر، محمدکاظم؛  ان،یاکبر  ن؛یحس ریام ،یصادق .3
 ( 177تا  157از  -صفحه  21) 31و  30شماره  - 1386 زییپا

4. Carroll, Archie B.; Brown, Jill A.; Buchholtz, Ann K. (2018): Business & society. Ethics, 

sustainability, and stakeholder management. 10th edition. Boston, MA: Cengage Learning. 

5. Nanda, V. (1995). International environmental law & policy. Brill Nijhoff. 

6. Newton, Tim  (2011). Organizations And The Natural Environment, Edited By Mats 

Alvesson, Todd Bridgman, And Hugh Willmott. The Oxford Handbook Of Critical 

Management Studies. 

7. Foltz, R. (2000). Is there an Islamic environmentalism?. Environmental Ethics, 22(1), 63-72. 

 منابع فرعی: 

 .(لی)واحد اردب یآزاد اسالم دانشگاه اردبیل:. زیستمحیطو  یعیشناخت منابع طب .(1392) میابراه ی،فتائ .1

 . زیستسازمان حفاظت محیط. عت و منابع زندهیحفاظت از طب یراهبردها و معاهدات جهان .(1378) کیان، هنریمجنون .2

3. George,Gerard, Simon J.D. Schillebeeckx (2018). Managing Natural Resources. Elgar. 

4. Tisdell,Clement A. (2017). Economics And Environmental Change. Elgar. 

5. Perman, Roger, Yue Ma, James Mcgilvray, Michael Common (2003). Natural Resource And 

Environmental Economics. Pearson. 
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 657کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 سازمان، علم و فناوری 

 نام درس به انگلیسی: 

Organization, Science And Technology 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار 

 برداری کند.بهره هاآنمفاهیم و ابزارهای علم و فناوری در سازمان را شناسایی، توصیف کرده و از  .1

 ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علم و فناوری را در دانش مدیریت و سازمان تحلیل و ارزیابی کند.  .2

 .اشته باشدها، دانش، علم و فناوری مدیریت ارزیابی انتقادی داز تکنیک  .3

 گیری موضوعات علم و فناوری در حوزه سازمان در بستر اجتماعی را شناسایی و تحلیل کند.نحوه شکل .4

 از طریق علم و فناوری آشنایی داشته باشد. هاسازمانبا خلق دانش بومی در  .5

 کند. نابع انسانی، مدیریت استراتژیک فهممباحث مختلف سازمان همچون م در فناوری را علم و کاربرد  .6

 مباحث تلفیقی علم و فناوری در سازمان را با رویکرد اسالمی تحلیل کند. .7

( به منظور  ethnoscineceشناسی )علم  و   (indigenous knowledge)شناسی علم و فناوری، شناخت دانش بومی  به مباحث روش .8
 کارگیری آن در دانش سازمانی مسلط شود. به

 شرح درس: 

، درک بیشتر دانشجویان از معانی اجتماعی و فرهنگی علم و فناوری است. این مطالعات برای  هاسازمانمطالعه علم و فناوری در از هدف اصلی 
دارند. علم یک    (scientific knowledge)   یعلمکنند و ریشه در دانش  زیرا به مطالعات بومی اشاره می  ،آل هستندایده   ،دانشجویان مدیریت

این درس برای   ،بنابراینمطالعه و بررسی شود؛  هاسازماندر شناسی خلق دانش بومی و علم هایروشرو باید تماعی است، از اینکامالً اج فرایند
به    - ای نقش علم و فناوری در سازمان هستند مفید است؛ زیرا خلق دانش بومی و اسالمیرشته مند و بینتمایل به مطالعه نظامدانشجویانی که  

را برای کشف پیامدهای   سو، فرصتیاز طریق شناخت علم و فناوری در حوزه مدیریت ممکن است. این درس از یک  -باور عمده متخصصان 
علم و فناوری از منظر علوم اجتماعی به ویژه  تأثیرها، محصوالت و فرایندکند و از سوی دیگر، به مطالعه سیاسی و اخالقی در سازمان فراهم می

های مختلف سازمانی همچون مدیریت توان کاربرد علم و فناوری را در حوزه های مورد عالقه و تخصص، میپردازد. متناسب به حوزه ن میسازما
ای بودن این حوزه از  و بین رشته سازیتمرکز بر بومی منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت اسالمی و ... به کار گرفت.

 تر مطالعات اسالمی ذیل این درس فراهم کرده است.هایی را برای مطالعه عمیقنش قابلیت دا

 

 سرفصل درس: 

متعارف   .1 دانش  و  بومی  دانش  فناوری،  و  علم  علم  (western and indigenous knowledge)تعاریف  شناسی  و 
(ethnoscineceاز جنبه کاربردهای آن در سازمان و بومی )؛سازی دانش مدیریت 

 و تمایز و تعامل آن با علم و فناوری؛ گیری دانش بومی و دانش متعارف ذیل مفاهیم مدیریتی و سازمانیتاریخچه و نحوه شکل .2

 ؛هاآنبرداری از شناسی ابزارهای علم و فناوری در سازمان و آشنایی با بهرهنوع .3

 ؛ای مرتبطرشته های بینسازی دانش در سازمان از طریق علم و فناوری و مطالعه حوزهبومی فرایند .4
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 ؛اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیهای تحلیل محیط پیرامونی سازمان با تمرکز بر علم و فناوری از جنبه .5

 ؛ ها و دانش مرتبط با علم و فناوری برای خلق دانش بومی سازمانیها و روشارزیابی انتقادی تکنیک  .6

 ؛ علم و فناوری و خلق دانش بومی در سازمان فرایندشناسی و روش .7

 .تحلیل مباحث تلفیق علم و فناوری و مباحث اسالمی با تمرکز بر سازمان و مدیریت .8

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

 .. تهران: ترمهیو نوآور یتکنولوژ تیریمد(.  1393رضا ) ،یگینجف ب .1

2. Graffeo, Anthony P, (2018). Leading Science And Technology-Based Organizations: 

Mastering The Fundamentals Of Personal, Managerial, And Executive Leadership. CRC 

Press. 

3. Jasanoff, Sheila; Markle, Gerald E.; Petersen, James C.; Pinch, Trevor J. (Eds.) (2001) . 
Handbook of science and technology studies. Society for Social Studies of Science. Revised 

edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications. 

4. Coriat, B., & Weinstein, O. (2002). Organizations, firms and institutions in the generation 

of innovation. Research policy, 31(2), 273-290. 

5. Mann,L., Chan,J, (2010). Creativity and Innovation in Business and Beyond: Social Science 

Perspectives and Policy Implications,Routledge Studies in Innovation, Organization and 

Technology 

6. Oecd, (2001). Science, Technology and Industry Outlook Drivers of Growth: Information 

Technology, Innovation and Entrepreneurship. Online access for SH, Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) 

7. Hackett, E. J., Amsterdamska, O., Lynch, M., & Wajcman, J. (2008). The handbook of 

science and technology studies (No. 3rd). The MIT Press. 
8. Kalın, İ., & Ayduz, S. (2014). The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and 

Technology in Islam (Vol. 1). Oxford University Press, USA. 

 منابع فرعی: 

1. Elgar, E, (2003). Learning From Science And Technology Policy Evaluation: Experiences 

From The United States And Europe, Edited By Philip Shapira, Stefan Kuhlmann. 

2. Debackere, K., & Veugelers, R. (2005). The role of academic technology transfer 

organizations in improving industry science links. Research policy, 34(3), 321-342. 

  ن یفعال ا هایسازمانها و بر شاخص ی : مروریو نوآور یعلم، فناور ی اب یارز. ( 1396) یدوستیعل  روسیو س ،یکالنتر ایناد ال،یل ان، ینامدار .3
 چاپار.  ران،یاطالعات ا ی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوریهما ارشد راستهی. و حوزه
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 658کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : فارسینام درس به 

 سیاست و حکومت  ،سازمان

 نام درس به انگلیسی: 

Organization, Policy And Government 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 بخش خصوصی را با حکومت فهم کرده و در عمل به کار گیرد. هایسازمانرابطه بین  .1

 دولتی را در تعامل با حکومت بررسی کند.  هایسازماننقش و جایگاه  .2

 بخش خصوصی فهم کرده و در عمل به کار گیرد.  هایسازمانرا با  (استیسمشی )ارتباط بین خط  .3

 فهم و بررسی کند. هایمشخطدولتی را در اجرایی کردن  هایسازماننقش و جایگاه  .4

 را در مطالعات سازمانی مورد مداقه قرار دهد. هاآنگذاری را احصا و جایگاه مشیمفاهیم اسالمی و تلفیقی مرتبط با حکومت و خط .5

 شرح درس: 

دولتی تفکیک قائل شوند؛ بنابراین، درس مذکور   بخش خصوصی و بخش  هایسازمانابتدا در این درس ضرورت دارد دانشجویان بین مفاهیم  
بخش    هایسازمانپردازد. بر این اساس رابطه اول، در تعامل بین  مشی میبه صورت چهار بخش مجزا به رابطه بین سازمان با حکومت و خط

های وضعی دولت  مشینواع خطشود. در این رابطه، بخش خصوصی از اتعریف می-دولتی درون حکومت هایسازمانیا  –خصوصی با حکومت 

 هایسازمان دهد. رابطه دوم بین متأثر است و همچنین دولت را به عنوان یک بخش جدی از محیط خود و همچنین ذینفع مورد مطالعه قرار می
حکومت را اجرایی کنند.   هایها و دستورالعملنامهمؤظف هستند آیین   هاسازمانشود. در این حالت،  دولتی و غیر انتفاعی با حکومت تعریف می

مشی تبدیل شده تا  مشی باید به استراتژی خطشود. در این وضعیت هر خطبخش خصوصی تعریف می هایسازمانمشی با رابطه سوم بین خط
این انتظار    دولتی مرتبط است. عالوه بر   هایسازمانمشی و  بخش خصوصی کاربرد داشته باشد. رابطه چهارم نیز به خط  هایسازمانبتواند در  

 رود دانشجویان مفاهیم اسالمی و تلفیق را در هر یک از روابط چهارگانه خود مورد بررسی و مداقه قرار دهند.می

 سرفصل درس: 

 بخش خصوصی با حکومت هایسازمانشناخت رابطه بین  .1

o  بررسی تاریخچه و مفاهیم تعامل بخش دولتی و خصوصیpublic private parternships 

o که نیاز به مشارکت بخش خصوصی   های عمومی تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در زمینه برنامه ریزی و ارزیابی زیرساخت
 دارند

o  ناموفق و شکست خورده در تعامل بخش خصوصی با دولتی هایطرحمطالعه 

o با دولتی  بر تعامل بخش خصوصی های مدیریت روابط و فضای حاکمنیک شناسایی تک 

o تحلیل ابزارها و الگوهای نوآورانه در این زمینه 

 بخش دولتی و غیر انتفاعی با حکومت هایسازمانشناخت رابطه بین  .2

o  های دولتینامهها و آییننامهبخش دولتی در اجرای بخش هایسازمانشناخت نقش و کارکرد 

o  حکومت  یهادستورالعملبررسی ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان نسبت به اجرای 

 بخش خصوصی  هایسازمانمشی و و شناخت رابطه بین خط .3

o  هاهای عمومی دولتبخش خصوصی از خط مشی هایسازمانتحلیل اثرپذیری 
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o بخش خصوصی  هایشرکته خط مشی در تعامل با تحلیل ذیفنفعان شبک 

 بخش دولتی و غیر انتفاعی  هایسازمانمشی و شناخت رابطه بین خط .4

o  ها در بخش دولتی تحلیل استراتژی خط مشی به عنوان حلقه ارتباطی خط مشی و اجرای استراتژی 

o  های عمومی مشیدولتی با رویکرد پایین به باال در طراحی خط هایسازمانبررسی نقش و تعامل 

 هاآن های چهارگانه فوق و تحلیل موفقیت یا شکست های موردی منتخب از تعاملانتخاب و بررسی مطالعه .5

 تحلیل مباحث تلفیقی ذیل هر یک از بندهای فوق .6

 روش ارزشیابی: 

 پروژهتحقیق یا  آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

 . 47-33، صص 52دوره دهم، شماره  ، تحول اداری،دولت و اندازه حکومت ت،یحاکم( 1385) گلشن، ابراهیم، .1

2. Pearce,Jone (2001). Organization And Management In The Embrace Of Government. 

Psychology Press. 

3. Rainey, Hal Griffin (2009). Understanding and managing public organizations. 4th ed. San 

Francisco: Jossey-Bass (Educational resources for nonprofit and public management). 

4. Krause,George, Kenneth J. Meier, (2005). Politics, Policy, And Organizations: Frontiers In 

The Scientific Study Of Bureaucracy. University Of Michigan Press. 
5. Feiock, R. C., & Kim, J. H. (2001). Form of government, administrative organization, and 

local economic development policy. Journal of Public Administration Research and Theory, 

11(1), 29-50. 

6. Burstein, P. (1991). Policy domains: Organization, culture, and policy outcomes. Annual 

review of sociology, 17(1), 327-350. 

7. Ferris, Gerald.R, Dvidson,Sherry L., Perrewe, Pamela (2005). Political Skill at Work 

8. Kacmar K. Michele, Ferris Gerald (1993). Politics at Work: Sharpening the focus of 

political behavior in organization, Business Horizon, July- August . 

9. Margaret,Ryan(1989). Political Behaviour and Management Development,Management 

Learning,,138 

10. Guo, S. (2012). Chinese politics and government: Power, ideology and organization. 

Routledge. 

 منابع فرعی: 

1. Prechel,Harland N, (2005). Politics And The Corporation, Amsterdam. Boston: Elsevier JAI. 

2. Guo, Sujian, (2012).Chinese Politics And Government: Power, Ideology And Organization. 

Taylor And Francis. 

3. Rudder,Catherine E., A. Lee, Yon Jung Choi, (2016). Public Policymaking By Private 

Organizations: Challenges To Democratic Governance. Brookings Institution Press. 

4. Claude Jr,Inis L, (2016). States And The Global System: Politics, Law And Organization. 

Palgrave Macmillan UK. 

5. Johns, David, (2009). A New Conservation Politics: Power, Organization Building And 

Effectiveness. Wiley-Blackwell. 
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 659کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «شناسیمحیط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 ملی  های سازماننهادها و 

 نام درس به انگلیسی: 

National Institutions And Organizations 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 درس:نوع 

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 را تحلیل کند. هاآنو نهادهای ملی مرتبط با قوه قضائیه را شناسایی و  هایسازمان .1

 را تحلیل کند  هاآنملی و زیر مجموعه قوه مجریه را شناسایی و  نهادهای هاسازمان .2

 را تحلیل کند  هاآنو نهادهای ملی مرتبط با قوه مققنه را شناسایی و  هاسازمان .3

 را تحلیل کند. هاآنرا شناسایی و  فقیهولیو نهادهای ملی مرتبط با دفتر  هاسازمان .4

 ها و موارد مشابه آشنا شود.ها، صندوق، نهادها، شوراها، کانونهاسازمانها همچون بندیبا انواع دسته .5

 شنا شود. هلدینگ و موارد مشابه آ هایسازمان ،های مادرملی همچون بنگاه هایسازمانگیری با سطوح شکل .6

 مذهبی را شناسایی و تحلیل کند.  هایسازماننهادها و  .7

 شرح درس: 

گانه نیز متولی  های کالن است؛ هر یک از قوای سهمشیقرار دارد و متولی خط  فقیهولیدر رأس نظام مدیریتی کشور جمهوری اسالمی ایران  
ذیل  سیاست  و  دستورالعملهایی  سازمان  هاآنهای عمومی هستند  اجرای  مقننهها  برای  قوه  و  قضائیه  قوه  قوه مجریه،  دارد.  ، ستاد کل  وجود 

. در  را زیر نظر خود دارند  هاسازمانو  ای از نهادها  مجموعه  العالی(  مدظلهزیرمجموعه بیت مقام معظم رهبردی )  هایسازماننیروهای مسلح و  
مثال، صندوق ذخیره ارزی(، دیوان )برای مثال،   یبراال، بنیاد ملی نخبگان(، صندوق )مثکشور ما این نهادها با عناوینی همچون بنیاد )برای  

(، جمعیت  رانیا  ییپژوهشگاه فضامثال،    یبرا(، پژوهشگاه )کشور  نی علوم زم  یهاداده  یمل  گاهیپا  عالی کشور(، پایگاه ملی )برای مثال،   وانید
مثال، شرکت توسعه و نگهداری    یبرامثال، سازمان صدا و سیما(، شرکت )  یبرا)  هامانساز(، انواع  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران)

 یبرا(، کمیسیون )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمثال،    یبرا(، کانون ) شورای عالی مبارزه با پولشوییمثال،    یبراشورا )اماکن ورزشی(،  
. در  کنندمثال، ستاد کل نیروهای مسلح( فعالیت می  میبرا، ستاد )مثال، مرکز آمار ایران( یبراهای علمی ایران(، و مرکز )مثال، کمیسیون انجمن

عالوه بر این،  .  را شناسایی کنند  هاآنآشنا شده و فلسفه وجودی    هاسازمانرود دانشجویان گرامی بتوانند با انواع این نهادها و  این درس انتظار می
 درک سطوح سازمانی و ساختاری این نهادها مهم و ضروری است. 

 سرفصل درس: 

 . هاسازمانملی و تفاوت آن با سایر  هایسازمانبررسی و تعریف  .1

 در نظام مدیریت سیاسی کشور. هاآنو نهادهای ملی و جایگاه عملکردی  هاسازمانتحلیل فلسفه وجودی تشکیل  .2

 های دو سازمان به صورت منتخب ها و شکستگیری و موفقیتمطالعه تاریخچه، ساختار، نظام تصمیم .3

 (State)ملی در حکومت و دولت  هایسازمانگیری های شکل تحلیل و بررسی نظریه .4

 هلدینگ  هایسازمانتحلیل و بررسی سطوح سازمانی به ویژه  .5

 مسلح(.   یروهاینگانه و نیروهای لشکری )ظله العالی(، قوای سه  مدملی زیرمجموعه بیت مقام معظم رهبری )  هایسازمانشناسی  تحلیل نوع .6

 (Government to Government -G2G)دولتی با یکدیگر  هایسازمانتحلیل رابطه بین  .7

 (Government to Business -G2B) غیردولتیبخش خصوصی  هایسازماندولتی ملی با  هایسازمانتحلیل رابطه بین  .8
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 (Government to Citizen -G2C)ملی با شهروندان به منظور ارائه خدمات  هایسازمانتحلیل رابطه بین  .9

 هایی برای یک یا چند سازمان به منظور تحلیل آن.برگزاری کارگاه .10

 ح عملکرد و نحوه سازماندهی آن. و نهادهای فوق و تشری هاسازمانبرگزاری سمینارهایی از سوی مدیران  .11

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

 هادانشگاه   یکتب علوم انسان  نیسازمان مطالعه و تدو چاپ چهارم. تهران:  ی،  گیبه دد  نایم، ترجمه  هاسازماننهادها و    (.1396)  چاردیر  ،اسکات .1
 . )سمت(

 .)سمت(  هادانشگاه  ی کتب علوم انسان  نیسازمان مطالعه و تدو تهران:    ،(هاسازمان  ینهاد  یاکولوژ)  هاسازماننهادها و  (.  1392)  نیآر  ،پور  یقل .2

3. Verhoest, Koen (Ed.) (2012). Government agencies. Practices and lessons from 30 

countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan (Public sector organizations). 

4. W. Richard Scott, (2014). Institutions And Organizations: Ideas, Interests, And Identities. 

SAGE Publications. 

5. Reay, Trish; Zilber, Tammar B.; Langley, Ann; Tsukas, Charidēmos K. (Eds.) (2019). 

Institutions and organizations. A process view. 1st edition. Oxford, United Kingdom, New 

York, NY: Oxford University Press (Perspectives on process organization studies). 

 منابع فرعی: 

1. Kalleberg, A. L., Knoke, D., Marsden, P. V., & Spaeth, J. L. (1994). The national 

organizations study: An introduction and overview. 

2. Edquist, Charles (2006). Systems Of Innovation: Technologies, Institutions And 

Organizations. Routledge. 

3. Tayeb, M. (1994). Organizations and national culture: Methodology considered. 

Organization studies, 15(3), 429-445. 

4. Spaeth, J. L., & O'ROURKE, D. P. (1994). Designing and implementing the national 

organizations study. American Behavioral Scientist, 37(7), 872-890. 

5. Lachman, R., Nedd, A., & Hinings, B. (1994). Analyzing cross-national management and 

organizations: A theoretical framework. Management science, 40(1), 40-55. 
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 660کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 ای منطقه های سازماننهادها و 

 نام درس به انگلیسی: 

Regional Institutions And Organizations 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:
 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 شناسایی و تحلیل کنند.ای را منطقه هایسازمانگیری نهادها و های زیربنایی شکلنظریه .1
 ای بپردازندمنطقه های دوجانبه، چندجانبه در سطح تحلیل توافق . به 2
 ای و شناسایی کنندو نهادهای منطقه هاسازمان. انواع 3
 ای را تحلیل کنند. و نهادهای منطقه هاسازمان. از نظر ژئوپلیتیکی، نزدیکی جغرافیایی و هم پیوندی ببین اعضاء، 4
 ای را بررسی کنیدمنطقه  هایسازمانهمکاری در  یهای استراتژ. 5
 به ویژه اپک و اکو بپردازند ایهای پولی و مالی منطقهتوافق به توصیف و ارزیابی عملکرد. 6
ای بررسی  ای و حتی فرامنطقههای فعلی و آینده با این کشورها به صورت منطقه. با توجه به ظرفیت باالی کشورهای اسالمی، انواع همکاری7

 شود.

 شرح درس: 

هر    یکشورها  نیدر ب  یها و گسترش همکاررفع اختالف   ت،یامن  تأمینبه منظور    یاو فرامنطقه  یامنطقه  نیب  ،یامنطقه  هایسازمانعمدتاً  
گیری این  ای، ضرورت دارد که شکل سازی در سطح منقطه های نهضت سازمانبرداری از فرصت به منظور بهره  .رندیگیشکل م  هایک از قاره 

بتوانند  یگرام   انیدانشجو  رودیانتظار م  عالوه بر این،  بررسی شوند.   - گیرندکه بین سایر کشورها نیز شکل می–به صورت چنددولتی    هاسازمان

- یس-)آر  یاعمران منطقه  یسازمان همکار  ،یکنفرانس اسالم  سازمانهمچون،    کندیم  یهمکار  هاآن با    انریکه ای  امنطقه  هایسازمانانواع  
با  ایجنوب آس  یامنطقه یهای همکار  هیاتحاد ،ایاوراس یمجمع اقتصاد ،یشانگها ی)اکو(، سازمان همکار یاقتصاد یهای(، سازمان همکارید

  ه یحاش  یامنطقه  یهای همکار  هیاتحاد  ،D8  یردر حال توسعه با نام اختصا  یکشور اسالم(، گروه هشت  SAARC)سارک    ینام اختصار
، الزم است  منظور  نیکنند. بد  لیو تحل  ییاوپک را شناسا  یصادرکننده نفت با نام اختصار یهند، جنبش عدم تعهد، سازمان کشورها  انوسیاق

  ، ییهمگرا  هیهمچون نظر  هاسازمان   نیا  یریگشکل   ییربنایز  یهاه ینظر  ی دیگر،و از سو  هاسازمان  نیا  یو ساختار  ییابعاد محتوا،  سویک از  
 شود. یبررس ییو نوکارکردگرا ییکارکردگرا

 سرفصل درس: 

 ای.و نهادهای منطقه هاسازمانگیری تعاریف و تحلیل فلسفه شکل  .1

 ای همچون همگرایی، کارکردگرایی و نوکارکردگراییمنطقه  هایسازمانگیری های زیربنایی شکلشناخت انواع نظریه .2

 ای و نهادهای منطقه هاسازمانچندجانبه در تشکیل ، های دوجانبهمبانی نظری توافقفهم  .3

 های مالیگذاریهای همکاری از جنبه قراردادهای حقوقی و سرمایهتحلیل انواع استراتژی  .4

 ایهای منطقه تحلیل وضعیت ژئوپلیتیکی ایران و نقش آن در توافق .5

 ای های منطقهپولی و مالی در پیمان یهاتوافق شناسایی انواع  .6

 ایتحلیل ساختارهای قانونی و سازمانی نهادهای منطقه .7

 اکو و اپک( ویژهبه) هاآنها و ضعف تحلیل دو سازمان به صورت مطالعه موردی و شناسایی قوت .8

 جایگاه ژئوپلیتیک ایران ها و ای با توجه به ظرفیتپیشنهاد طراحی و تشکیل یک سازمان منطقه .9
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 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

انتشارات موسسه ابرار  ی،  عباس  دیمترجم: دکتر مج ،  تیامن  تی ریو مد  یامنطقه  هایسازمان  .(1392)  نگوئزیدومکرچنر، روبرتو    یج  لیام .1
 معاصر تهران، 

2. Wallensteen, P.; Bjurner, A. (2014). Regional Organizations and Peacemaking: 

Challengers to the UN?: Taylor & Francis . 
3. Spandler, K. (2018). Regional Organizations in International Society: ASEAN, the EU and 

the Politics of Normative Arguing: Springer International Publishing. 
4. Szyperski, C. N.; Foot, R.; (2003). US Hegemony and International Organizations: The 

United States and Multilateral Institutions: Oxford University Press. 

5. Rothman, S. B.; Vyas, U.; Sato, Y. (2017). Regional Institutions, Geopolitics and 

Economics in the Asia-Pacific: Evolving Interests and Strategies: Taylor & Francis. 

 منابع فرعی: 

1. Beeson,Mark, (2014). Regional Institutions And Organizations After The Crisis. 

Routledge. 

2. Harrison, N. E.; Murphy, I. L. (2010). National, Regional And Global Institutions, 

Infrastructures And Governance – Volume I: Eolss Publications. 
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 661کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 ی الملل نی ب های سازماننهادها و 

 نام درس به انگلیسی: 

International Institutions And Organizations 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 المللی را بررسی کند. بین هایسازمانتاریخچه نهادها و  .1

 المللی آشنا شود بین هایسازمانبا مفاهیم و تعاریف  .2

 اطالع پیدا کند. هاسازماناز نحوه عضویت در این  .3

 را فهم کند هاآنبندی نوع شناسی و طبقه .4

 را نیز بشناسد. هاآن هایقطعنامهمزایا و اعتبار  .5

 المللی اسالمی را بررسی کندبین هایسازمانوضعیت ایجاد  .6

ا از نظر مخاطرات و مزایای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فناوری برای کشور ایران المللی رو نهادهای بین  هاسازمانوضعیت هر یک از   .7
 تحلیل کند.

 شرح درس: 

  ، یمهاجرت هایسازمان الت،یمرتبط با ش هایسازمان ،یطیمح ستیز هایسازمانهمچون  یالمللنیب هایسازمان ، عالوه بر سازمان ملل متحد
وجود   زین  یمذهب  هایسازمانو    یحقوق  هایسازمان  ،یو تجار  یمال  هایسازمان  ،یاتم  هایسازمان  ،ینظام  هایسازمان  ،ییایدر  هایسازمان

ها و تهدیدات همکاری ایران با برخی  آشنا شده و فرصت  هاسازمانشناسی این  ی بتوانند با نوعگرام  ان یدانشجو  رودیانتظار م   درس  نیدارند. در ا
 المللی اسالمی را بررسی و تحلیل کنند.را بررسی کنند. سرانجام به عنوان یک مطالعه موردی وضعیت ایجاد یک سازمان بین هاسازماناز این 

 سرفصل درس: 

 یالمللبین هایسازماننهادها و  -1

o ی المللبین هایسازماننهادها و  خچهیتار 

o  یالمللبین هایسازماننهادها و  هایویژگیتعریف و 

o  ی المللبین هایسازماننهادها و صالحیت 

o  یالمللبین هایسازماننهادها و عضویت در 

o  ی المللبین هایسازماننهادها و  هایمصونیتمزایا و 

o  ی المللبین هایسازماننهادها و  هایقطعنامه اعتبار 

 آن ی و انواع المللبین هایسازمان نهادها و  بندیطبقه -2

 المللی بین هایسازمانمفهوم و ساختار نهادها و  -3
 یبه صورت مورد المللیبینسازمان شاخص  ایچند نهاد  یبررس -4

 المللی یک سازمان اسالمی در سطح بین تأسیس یسنج امکان -5
 المللیبیندر سطح  یاسالم هایسازماننهادها و  -6
 در حوزه اقتصاد المللیبین هایسازماننقش نهادها و  -7
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 در حوزه سیاست المللیبین هایسازماننقش نهادها و  -8
 در حوزه حکمرانی و مدیریت امنیت  المللیبین هایسازماننقش نهادها و  -9

 انتخاب و آن را به صورت مطالعه موردی تحلیل کند.  هاسازمانیک مورد از  -10

 متناسب با یک یا چند سازمان  سمینارهایی تخصصی از سوی استادان مرتبطبرگزاری  -11

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

1. Simmons, B. A., & Martin, L. L. (2002). International organizations and institutions. 

Handbook of international relations, 192-211. 
2. Trivedi, S. (2005). A Handbook of International Organisations: Atlantic Publishers & 

Distributors. 

3. Martin, L., & Simmons, B. (2013). International organizations and institutions. Handbook 

of international relations, 2, 326-351. 
4. Barkin, J. (2015). International organization: theories and institutions. Springer. 

5. Liliansa, D. (2013). International Organization: Theories and Institutions. 
6. Thomas G. Weiss and Rorden Wilkinson (2018). International Organization and Global 

Governance, Kindle Edition 

7. Kelly-Kate S. Pease (2018). International Organizations: Perspectives on Global 

Governance, Routledge 

8. Archer, C. (2001). International Organizations: Routledge. 

 .)سمت( هادانشگاهدر  ین کتب علوم انسانیسازمان مطالعه و تدو  تهران: . یالمللنیب هایسازمان (.1386) ، محمدیغفور .9
 ن. ، تهرازانیم . تهران:یالمللبین هایسازمان (. 1396) ضا، رزاده یموس .10
 .عدالت یسرا . تهران:یالمللبین هایسازمانحقوق  (.1393) ودو دا دیس یی،آقا .11

 .انتشارات ماهواره، المللنیدر حقوق و روابط ب  یالمللنیب هایسازماننقش . (1397، )امکیس، مورپوریت .12

 منابع فرعی: 

1. Oran R. Young, (1989). International Cooperation: Building Regimes For Natural 

Resources And The Invironment. Cornell University Press. 

2. Reinisch, A. (2000). International organizations before national courts (No. 10). 

Cambridge University Press. 

3. Park, S. (2018). International Organisations and Global Problems: Theories and 

Explanations: Cambridge University Press . 
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 662کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 آن   یهایسازمان ملل و کارگزار 

 نام درس به انگلیسی: 

The United Nations And Its Brokerage Firms 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: میدر انتهای این دوره از دانشجو انتظار 

 گیری سازمان ملل متحد را شناسایی کندتاریخچه و فلسفه وجودی شکل  .1

 را ارزیابی کند.  هاآنگانه سازمان ملل متحد آشنا شده و وضعیت تعامل ایران با با ارکان شش .2

 وابسته به مجمع عمومی را شناسایی و تحلیل کند  هایسازمان .3

 را شناسایی کندهای تخصصی سازمان ملل ها و آژانسکارگزاری  .4

 د را شناخته و نهادهای مرتبط با آن را تحلیل کند.سازمان ملل متح  تیامن یشورا .5

 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل را شناخته و تحلیل کند .6

 با دبیرخانه و کارکردهای آن آشنا شود.  .7

 بی کندی را شناخته و ارزیادادگستر یالمللن یدادگاه ب ای یدادگستر یالمللنیب وانید .8

 د را شناخته و کارکردهای آن را تحلیل کندسازمان ملل متح  تیموم یق یشورا .9

 تعامل کشور جمهوری اسالمی ایران را با ارکان سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار دهد. .10

 شرح درس: 

شش رکن   یسازمان دارا  نیا  است.  -ها در آن عضو هستندکه دولت  یسازمان   - یدولت  نیب  یالمللنیسازمان ب  نیترسازمان ملل متحد معروف
 یاست. شورا  رخانهیو دب  یو دادگستر  یالمللنیب  وانید  ،یو اجتماع  یاقتصاد  یشورا  ، یمجمع عموم   ت،یامن   یشورا  ت،یمومیق  یشورا  یِاصل
به خود را دارند. عالوه بر ا  ینهادها  ی عموم و مجمع    تیامن  یهاو صندوق  ی و آموزش  ی قاتیتحق  مؤسساتها،  صندوقها و  برنامه  ن،یوابسته 

 یهاون یسی و کم  یکارکرد  یهاون یس یکم  یدارا  زیسازمان ملل ن  یو اجتماع  یاقتصاد   ی. شورارندیگیقرار م  یمجمع عموم  لیسازمان ملل متحد ذ
  ل یها و دفترها تشکاز اداره  رخانهیاست و دب  ی گروه بانک جهان  ،یتخصص  یهای کارگزار   یدارا  زین  یدادگستر  یالمللنیب  وانیاست. د  یامنطقه

در هر صورت کشور جمهوری اسالمی ایران در این سازمان عضو بوده و با عمده ارکان آن مرتبط است؛ بنابراین در این درس از    شده است.
 ران را در تعامل با این سازمان شناسایی کنند.گانه سازمان ملل را شناسایی کرده و جایگاه ایرود ارکان ششدانشجویان انتظار می

 سرفصل درس: 

 های مبنایی و تعاریف مرتبط با سازمان ملل متحد بررسی تاریخچه، نظریه .1

 در آن گانهششتحلیل ساختار کلی سازمان ملل متحد و جایگاه هر یک از ارکان  .2

 :UNCTAD) :تجارت و توسعه سازمان ملل  کنفرانس (UNCTAC) آنکتادوابسته به مجمع عمومی همچون:    هایسازمانتحلیل   .3

United Nations Conference on Trade and Development  ،ب تجارت   یسیتیآ  یالمللنیمرکز 
(UNCTAD/WTO)  ،برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد(UNDCD) متحدرنامه کنترل مواد مخدر ملل  ، ب (UNDCD) ،  

متحد   ستیزطیمح   برنامه ملل  ب(UNEP)  سازمان  متحد،  ملل  عمران  برا   (UNDP) رنامه  متحد  ملل  توسعه   یصندوق 
متحد  داوطلبان  ، (UNIFEM)زنان سرما  صندوق  ، (UNV)ملل  متحد  هیتوسعه  ملل    تیجمع  صندوق  ، (UNCDE)ملل 
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 یاریهم  ،یکارگزار  ، (WFPI)غذا  یجهان   برنامه  ، (UNHCR)پناهندگان  ی سازمان ملل برا  یعال  یایساریکم  ، (UNFPA)متحد
 .  (UN_HABITAT) اسکان بشر ملل متحد برنامه ، (UNRWA)کیدر خاور نزد ینی پناهندگان فلسط یو کار ملل متحد برا

تغذهمچون:    سازمان ملل متحد  یتخصص  یهاآژانس   ای  های کارگزارتحلیل   .4 جهان  هیسازمان  خواربار  بسی،  و  کارسازمان    یالمللنیازمان 
بی،  شهر  یهوانورد  یالمللنیب بی،  انوردیدر  یالمللنیسازمان  ملل  ،  پناهندگان  یالمللنیسازمان  سازمان  مشترک   دزیا  یراببرنامه 

HIV/AIDSکودکان ملل متحد ادیبن، سازمان ملل یاتم یانرژ ونیس یم، ک (UNICEF) ،یآموزشسازمان ، برنامه توسعه ملل متحد، 
برنامه  ،  ملل متحد   یسازمان توسعه صنعت،  ملل متحد  زیستمحیطرنامه  ، ب(UNESCO)  ونسکویسازمان ملل متحد.    یو فرهنگ  یعلم

  ی سازمان جهانی، معنو تیازمان مالک، س(WHO) یسازمان بهداشت جهان، پست یجهان هیاتحاد، کنترل مواد مخدرملل متحد یالمللنیب
 یجهانگرد یالمللنیسازمان بی، هواشناس

سازمان    ی روب یدفتر نا،  دفتر ژنو سازمان ملل متحد،  (ورکیویملل متحد )ن  مقر   گاهیجاهمچون:    سازمان ملل  یو ادارات اصل  دفترهاآشنایی با   .5
 سازمان ملل متحد  نیدفتر و لل متحد، م

 متحد های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با سازمان مللبررسی تعامل .6

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

1. Peters,Laurence, (2015). The United Nations: History And Core Ideas. Palgrave Macmillan. 

2. Simma, B. (2002). The charter of the United Nations. A commentary, 2, 2. 

3. Ziring, L., Riggs, R. E., & Plano, J. C. (2005). The United Nations: International 

organization and world politics. Cengage Learning. 

4. The United Nations: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) 

5. Meisler,S, (2011). United Nations: A History, Grove Press 

 آبارون  تهران: ،امروز  یایسازمان ملل متحد در دن .( 1389) یعل یی،کسمای ثاریا .6

 کتاب جوان، طبع و نشر  ، تهران:سازمان ملل تیماه .( 1370) نیالدشمس ی،رحمان .7

 وزارت امور خارجه تهران:  ،ملل متحدتحول در ساختار نظام . (1384) ،نژادیدیبع دیحم ،یآبادیعل  یمهد ،محمدحسن، ییایدر .8

 یخرسند ، تهران:ی جهان تیسازمان ملل متحد و امن .(1396) یمهد، انیذاکر .9

 منابع فرعی: 

 .موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. تهران: و عراق  رانیسازمان ملل متحد، ا (.1376)  ر. رونکام ،ومه .1
 .نیفرانکل. تهران: سازمان ملل متحد (. 1352) منوچهر ،یگنج  .2
 ، ترجمه شهال یاسایی و فاطمه موچانی. تهران: ایران صفحه. سازمان ملل(. 1368مروتی، احمد ) .3
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 663کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «یشناسطیمح» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : نام درس به فارسی

 شدنجهانیو  یاسالم، جوامع اسالم

 نام درس به انگلیسی: 

Islam, Islamic Societies And Globalization 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 را بشناسد. آنبه وجود آمدن  هایزمینهرا درک نموده و  شدنجهانی. مفهوم 1
 را فراگرفته باشد.  شدنجهانی. سطوح 2
 را بداند.  شدنجهانی هاینظریه. 3
 را بفهمد.  شدنجهانی تأثیرهای. 4
 را فهم کرده باشد.  شدنجهانینظرات اسالم در خصوص  .4
 را در تضعیف اسالم بداند.  شدن جهانی. خطرات 5

 شرح درس: 

را درک نموده و در ضمن    آنبه وجود آمدن    هایزمینهآشنا شده و علل و    شدنجهانی  مفهومبا  بتوانند    یاندانشجو  رودیدرس انتظار م  ینر اد
 برای اسالم را فهم کند.  شدنجهانیش را نیز بداند، همچنین نظر اسالم، و خطرات  هاینظریه ، آنشناخت سطح 

 سرفصل درس: 

 شدن جهانی .1
o مفهوم 
o  به وجود آمدن هایزمینه 
o  شدن جهانیسطوح 

o  ی فرهنگی فرایند 
o  ی اقتصادی فرایند 
o  ی سیاسی فرایند 
o  ی اجتماعیفرایند 
o  تحول طبیعی و علمی 

o ها نظریه 
 شدنجهانی تأثیر .2

o بر کشورها  تأثیر 
o هاتمدنبر  تأثیر 
o  توسط کشورها آن لزوم شناخت و قواعد حاکم بر 

 از مناظر علوم اجتماعی شدن یجهانمطالعات انتقادی  .3

 ابزارهای حکمرانی جهانی در بستر جامعه جهانی واحد  .4

 عمومی  یهایمشخط، بحران دولت و شدنیجهان .5



1128 

 ملی در جمهوری اسالمی ایران در عصر جهانی  گذاریسیاست  یهاچالش .6

 شدن جهانیاسالم و  .7

o شدن یجهانپیرامون اسالمی  مالحظات 

o  شدن یجهانجایگاه کشورها و جوامع اسالمی در مناسبات 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر
✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 منابع اصلی: 

 . ی نشر ن. تهران: نیفرهنگ و د یهاچالش امدی: پشدنجهانی یهاهینظر  (.1389) نیحس ،انیچوئک .1
 .ز چاپ و انتشاراتکوزارت امور خارجه، مرتهران:  ،)مجموعه مقاالت(  امدهایها و پ: برداشتشدنیجهان  (.1382) دمحمدکاظمیس، سجادپور .2

 منابع فرعی: 

 . ز چاپ و انتشاراتکوزارت امور خارجه، مر . تهران:یخارج استیو س  شدنیجهان  (.1383) وشیدار ی، زنجاناخوان .1
 . نشر نی، تهران . تهران:تی، فرهنگ، هوشدنجهانی (.1391) احمدی، محمدگل .2
 .شیسپهراند. تهران: در حال توسعه  یو چالش فقر در کشورها شدن جهانی (. 1384) جعفر ی،لکتو .3
دفتر نشر . تهران:  شمولجهان  یهاشهیها و اندارزش  تی: ضرورت حاکمیفرهنگ  یهاو چالش  شدن یجهان  فرایند(.  1385)  ی غالمعل  ،افروز .4

 .یفرهنگ اسالم
 . ی و نشر المصطفی المللبین  مرکز :. قمسازیجهانیو  شدنجهانیاسالم،  (.1393) امیدی، مهدی .5
 . شدنیمطالعات جهان  یمرکز ملتهران: . (گذاریسیاستشناخت و  طرحپیش) شدن جهانیما و  (.1383) ان، محمدینهاوند .6
 . شدنجهانیمطالعات  یمرکز مل  . تهران:شدنجهانیاسالم در مواجهه با  (. 1385) ی عل ،یمحمد .7
 . شدنجهانیمطالعات  یمرکز مل . تهران:راد یو ترجمه جواد اصغر  صیتلخ ، شدن جهانیدر عصر  یالمللنیسازمان ب (.1386پل ) لور،یت .8
 .کیقات استراتژیپژوهشکده تحق . تهران:ص مصلحت نظامیمجمع تشخ ، شدنجهانیاخالق و  (.1388) رضا، یریام یصالح  .9

 . وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات  . تهران:یاست خارجیو س شدن جهانی (.1381) وشی، داریاخوان زنجان  .10
 : دانش و اندیشه معاصر. تهران. 21در قرن  یاسالم شدن جهانیامکان  ی: بررس شدن جهانی اسالم و  (. 1391) رضا  ،یغالم .11
 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیتهران:  .مدرنیتهپستو  شدن جهانیاسالم،  (. 1384) ی مرتضی، بحران .12

13. Scholts, J. A. (2007). Global Civil Society In New Word, The Political  Economy Of 

Globalization. London: Macmillan, Ch 7, Pp: 78-45. 
14. Smith, P. (2010). Globalization, Citizenship And Technology: The MAI  Meets The Internet. 

Paper For The 41st Annual Convention Of The  International Studies Association. Los 

Angeles, 14 – 18 March, P: 12-27. 
15. Waterman, P. (2008). Globalization, Social Movement And New  Internationalism. London: 

Mansell, Pp: 78-87. 
16. Waters, M. (2010). Globalization. London And Newyork: Routlege. 

17. Akbar S. Ahmed (Editor), Hastings Donnan (1994). Islam, Globalization And Postmodernity. 

Routledge. 

18. Meuleman,Johan, (2015). Islam In The Era Of Globalization. Routledge. 
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 664کد درس: 

 السالمعلیه امام صادق  دانشگاه

 «شناسیمحیط» هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : فارسینام درس به 

 حقوق اساسی

 نام درس به انگلیسی: 

Constitutional Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 
 عملی

 ارگاهک
 پایه 

 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجوی رشته مدیریت انتظار می

 آشنا شده باشد. با مفهوم حقوق و قانون اساسی و مفهوم حقوقی دولت  -1

 با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ساختار سیاسی آن آشنا شود. -2

 اختیارات نهادهای اساسی و نحوه مدیریت حقوقی کشور آشنا شود. با  -3

 آشنایی الزم را درباره حقوق ملت در نسبت با دولت کسب کرده باشد.  -4

 

 شرح درس: 

ق اساسی  یک مدیر در امر مدیریت باید با نظام قوانین کلی کشور و الزامات حاکم بر آن آشنا باشد. این آشنایی، بطور کلی با اطالع از قواعد حقو
ناظر   سویکشاخه حقوق عمومی است که از  تریناصلیحقوقی و  هایگرایش ترینمهم. حقوق اساسی از گرددیمو اصول قانون اساسی حاصل 

ی  منبع حقوق اساس  ترینمهم.  کندیمبه مبانی، اصول و تنظیم ساختار دولت و از سوی دیگر ناظر به حقوق افراد ملت در قبال ساختار قدرت حکم  
. نهاد دادرس اساسی در ایران شودمیاساسی نیز توسط نهاد دادرس اساسی ایجاد    هایرویهدر هر کشور قانون اساسی )نوشته یا نوشته( است و  

 . کندمیشورای نگهبان است که از اصل حاکمیت قانون اساسی صیانت 

 سرفصل درس: 

 اساسی و قضایی، قوانین عادی، نظریات(  یهاهیرو مفهوم حقوق اساسی )مادی و شکلی( و منابع آن )منابع مکتبی، قانون اساسی،  .1

  1358( و انقالب اسالمی )هاه یاصالحو   1286و   1285ی(، تحوالت قانون اساسی در ایران )مشروطه )فرایندمفهوم قانون اساسی )مادی و  .2
 ون اساسی جمهوری ایران(( و ساختار قان1368و 

 دستورگرایی و اصل حاکمیت قانون اساسی و نحوه صیانت از آن  .3

 حاکمیت و حکومت(() ی عالمفهوم دولت و اجزای آن )جمعیت، سرزمین و قدرت  .4

 ( فقیهوالیتریاست کشور و اختیارات رهبری ) .5

 )تفکیک قوای افقی )مقننه، مجریه و قضاییه(، تفکیک قوای عمودی )تقسیمات کشوری((  هاآننظام تفکیک قوا در ایران و وظایف  .6

 نهادهای حکومتی خارج از قوا )مجلس خبرگان رهبری، شوراهای عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای اسالمی(  .7

 حقوق ملت و سازوکارهای حمایت و تضمین آن )سیاسی و قضایی(  .8

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  

 اصول قانون اساسی را حفظ و ارتباط اصول را با یکدیگر یاد گرفته باشد. ترمطولتوضیحات: دانشجو باید در 
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 منابع اصلی: 

 . جد تهران: م .کلیات حقوق اساسی ایران(. 1393) عباسعلی  ،عمیدزنجانی .1

 .دادگستر :تهران .مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 1395) حسین ،مهرپور .2
 تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران.(. 1390) یمهدغمامی، سید محمد  .3

 یزان. : متهران یاسی.س یو نهادها ی حقوق اساس(. 1395ی، سیدابوالفضل )قاض .4

. هایآزادحقوق و    ی،شرح قانون اساس  یاسی،س  ینظام، نهادها  ی شامل: مبان  یرانا  یاسالم  یجمهور  ی حقوق اساس(.  1396ی، فرید )محسن .5
 . السالم()علیه: دانشگاه امام صادق تهران

6. Kanovitz, Jacqueline (2015). Constitutional Law. Routledge. 

7. Banker Hames, Joanne; Ekern, Yvonne (2012). Constitutional Law: Principles And Practice. 

Cengage Learning. 

 منابع فرعی: 

 . دانشگاه تهران :تهران .اصول و مبانی حقوق اساسی(. 1396) خیراهلل ،پروین .1

 یزان. : م. تهرانیحقوق اساس یهاستهیبا(.  1392)  ی، ابوالفضلقاض .2

 . مرکز مطبوعات و انتشارات ییه،قوه قضا . تهران: ملت یحقوق اساس یهعل  جرائم (.1393) ناصر دیس ی،سلطان .3

 .: مخاطب. تهرانیدر نظام قضائ  یحقوق شهروند(. 1396ید، محمدجواد )جاو  .4

 . : دادگستر. تهرانیقیتطب یحقوق اساس(. 1394)  ی، بیژنعباس .5

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/product/9642955121/ref=sr_1_1000_title_23
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642626113/ref=sr_1_1000_title_24
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640369810/ref=sr_1_1000_title_21
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 665کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 حقوق اداری 

 : یسینام درس به انگل

Administrative Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 .متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شده باشد هایدستگاه و  هاسازمانبا انواع  .1

 اجرایی آشنا باشد. هایدستگاهنیرو در  کارگیریبهبا نظام  .2

 اداری کسب دانش الزم را کرده باشد. یهادستگاه اجرایی، مدیران و کارمندان  هایدستگاه نسبت به مسئولیت  .3

 شرح درس: 

 سویک است که یک مدیر باید در اداره یک سازمان و انجام امور اداری به آن اشراف داشته باشد تا از  ییهادانش  ترینمهمحقوق اداری، یکی از 
قانونی امکان   هایظرفیت مطابق قوانین و مقررات اقدام کرده و مرتکب خروج از صالحیت یا نقض صالحیت نشود و از سوی دیگر با استفاده از 

 امکانات و الزامات قانونی فراهم کند.وری اداره خود را بر اساس رشد و بهره

 سرفصل درس: 

 کلیات مفهوم حقوق اداری  .1

o منابع حقوق اداری 

o  اصول بنیادین حقوق اداری 

 اصول حقوقی: اولیه و ثانویه: تناسب، عقالیی بودن، مالحظات مرتبط، ... 
 اصول شرعی: حقوق مکتسبه، ابتنا بر موازین اسالمی، تسلیط، تقوا 

o  اداری در ایران و جهان تاریخچه حقوق 

o قوانین و مقررات حقوق اداری ترینمهم 

 آشنایی با سازمان اداری کشور .2

o آشنایی با مقامات عالی سازمان اداری کشور 

o  ها آناجرایی و نظام حقوقی حاکم بر  هایدستگاه انواع 

o  وزارت خانه 

o موسسه دولتی 

o شرکت دولتی 

o  ی ردولتیغموسسه عمومی 

o  اداری متمرکز و غیرمتمرکز در ایران هایسازمانآشنایی با 

o آشنایی با سازمان بازرسی کل کشور 
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 نیرو در دستگاه اجرایی کارگیریبهنحوه  .3

o استخدام رسمی 

o استخدام پیمانی 

o  )استخدام قراردادی )ساعتی، حجمی 

o استخدام بر مبنای قانون کار 

o شرکتی( میرمستقیغ کارگیریبه( 

 و مراجع ذیصالح اجرایی و مجازات اداری هایدستگاهانتظامی و مدنی کارمندان  هایمسئولیت  .4

 نظارت بر اداره )سلسله مراتبی، قیمومیتی، شبه قضایی، قضایی( .5

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش
✓ ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 یزان. : م. تهرانیکشور، استخدام کشور  یادار هایسازمان: یحقوق ادار(. 1392ی )محمد امامو  کورش ی،سنگر استوار .1

 .ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ین: سازمان مطالعه و تدو . تهران یحقوق ادار(. 1387، منوچهر )یمؤتمن ییطباطبا .2

  ی مدن  یتمسئول  یخدمات کشور  یریتبا توجه به قانون مد  یکشور، استخدام کشور  یادار  هایسازمان:  یحقوق ادار(.  1395ی، محمد )امام .3
 یزان. : متهران  .دولت

 ی.: خرسندتهران  .(یو نظر ی)کاربرد یدر حقوق ادار ییگفتارها(. 1396) ی، ولیرستم .4

 . السالم( )علیه(، تهران: دانشگاه امام صادق 1395دایره المعارف حقوق عمومی ) .5

6. Endicott, Timothy (2018). Administrative Law. Oxford University Press. 

7. Beermann, Jack M. (2010). Administrative Law. Aspen Publishers Online. 

8. Schwartz, Bernard (2006). French Administrative Law And The Common-Law World. The 

Lawbook Exchange, Ltd. 

 : یع منابع فر 

 . : مجدتهران .(یتخلفات ادار یق)مصاد یحقوق تخلفات ادار(. 1395) ، ساعدشهسوار .1

 . السالم( )علیه. تهران: دانشگاه امام صادق عدالت استخدامی (.  1395و حسین عزیزی ) یمحمدمهدغمامی، سید  .2

: سازمان  . تهراندر چند کشور بزرگ  یقیتطب   یادار  یقانون و دادرس  یت: حاکمیقیتطب  یحقوق ادار(.  1395، منوچهر )یمؤتمن  ییطباطبا .3
 . ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ینمطالعه و تدو 

 .: جنگلتهران  .(یدولت و کارکنان آن )قواعد اختصاص یمدن یت: مسئولیحقوق ادار(. 1392، مشتاق )زرگوش .4

.  ییقضا   یهایدگیرس استناد به آن در    یامکان و چگونگ  یحقوق ادار  یقلمرو اصول کلمفهوم و  (.  1396یری )احمد مرکز مالمو    آرینپتفت،   .5
 ییه.: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاتهران
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 666کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 صنعتی حقوق 

 : یسینام درس به انگل

Industrial Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می
 با روابط کار و حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در محیط صنعتی آشنا شده باشد. .1
 بشناسد.های قانونی را مندی از حمایتهای صنعتی و بهرهالزامات قانونی اخذ مجوزهای مربوط جهت انجام طرح .2

 شرح درس: 

حثی حقوق کار، شناسایی روابط و تکالیف کارگر و کارفرما از منظر حقوقی و مناسبات مربوط به حقوق مالکیت معنوی و مالکیت صنعتی ازجمله مبا
ای صنعتی را وکارهبرخی از مسائل حقوقی که کسب کوشدیماست که نیازمند تعمیق و تدقیق توسط دانشجویان رشته مدیریت است. این درس 

 آتی در این زمینه در صنایع جلوگیری نماید. یهاچالشرا بیان نموده و از ایجاد  دهدیمتحت تأثیر قرار 

 سرفصل درس: 

 حقوق کار الف( 
 ماهیت و ارکان قرارداد کار .1

 قرارداد کار انعقاد و خاتمه  .2

 شرایط کار .3

 دایره شمول قواعد حقوق کار و استثنائات آن .4

 ی صنعتیهاکارخانهو  هاکارگاه کارفرما در  یهاتیمحدود .5

 فردی و جمعی کارگران  حقوق .6

 حقوق کار و کارگر در اسالم )تعاون، عدم استثمار، دستمزد عادالنه، ...(  .7

 

 یصنعتحقوق اختراع، مالکیت و برندهای  (ب
 . اختراع1

o اختراع و مراحل ثبت اختراع  یحقوق یتماه 
o از اختراع ثبت شده  یحقوق ناش 

 ی. طرح صنعت2
o و مراحل ثبت یطرح صنعت یحقوق یتماه 
o از طرح ثبت شده یحقوق ناش 

 ی . عالئم تجار3
o ی عالمت تجار یحقوق یتو ماه یتارزش و اهم 
o ( یالمللو بین ی )مل ینحوه ثبت عالمت تجار 
o اصالح و انتقال و اعراض از عالمت ثبت شده 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 

ثبت اختراع، طرح صنعتی یا عالمت تجاری   فرایندتواند حسب راهنمایی استاد در تنظیم قرارداد کار یا در  حات: در پروژه یا تحقیق دانشجو مییتوض
 یک شرکت مشارکت نماید و گزارشی را که مورد تائید مراجع مربوط است را به عنوان تحقیق یا پروژه ارائه دهد. 

 : یمنابع اصل

 .ی: دفتر نشر فرهنگ اسالمتهران . درباره حقوق کار ییگفتارها. (1377) یفضل اله موسو .1

 یزان. : م. تهران حقوق کار یو عمل  یمباحث نظر(. 1396)محمد   دیسی، هاشم .2

 تهران: میزان.  های صنعتی،حقوق طرح .(1397) دحسنیسمیرحسینی  .3

 . ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ین: سازمان مطالعه و تدو تهران (.2و ) ( 1حقوق کار )(. 1391) اهلل یدعزتس ی،عراق .4

 . ها )سمت(دانشگاه  یکتب علوم انسان  ین: سازمان مطالعه و تدو . تهران یو صنعت  یعالئم تجاربر   یتحقوق مالک(.  1392، عبدالحمید )شمس .5

6. P.K. Padhi, (2018). Labour And Industrial Laws. Phi Learning Pvt. Ltd. 

7. Robert P. Merges, Seagull Haiyan Song, (2018). Transnational Intellectual Property Law: 

Text And Cases. Edward Elgar Publishing. 

8. Judith Embley, Kier Bamford, Nick Hancock, (2018). Commercial And Intellectual Property 

Law And Practice 2018. College Of Law. 

9. Jay Dratler, Jr., Stephen M. Mcjohn, (2006). Intellectual Property Law: Commercial, 

Creative And Industrial Property. Law Journal Press. 

 : یمنابع فرع 

 ،(یحق طبع و نشر، حق طرح صنعت  ی،)حق اختراع، عالمت تجار  یفکر  یتمالک  (.1386ین )ل  یندسیل  و   الکساندر  یلدن  سررابین،  جاکوب، .1
 . : ابتکار نو یگی. تهرانهاشم ب یدحمترجمه 

2. Van Caenegem, William (2006). Intellectual And Industrial Property Law. Lexisnexis 

Butterworths. 
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 667کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 تجاری و قراردادهای مالی های شرکتحقوق 

 : یسینام درس به انگل

Law Of Commercial Companies And Financial 

Contracts 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 مفهوم شخصیت حقوقی را درک کرده باشد.  .1

 آشنا شده باشد. هاآنو کارکردهای   هاتفاوتتجاری و  هایشرکتبا انواع  .2

 آشنا شود. هاآنسرمایه، شیوه تشکیل، دوره حیات و انحالل  هایشرکتبا  .3

 آشنا شود.  هاآناشخاص، شیوه تشکیل، دوره حیات و انحالل  هایشرکتبا  .4

 آشنا شود. هاآنمختلط، شیوه تشکیل، دوره حیات و انحالل  هایشرکتبا  .5

 قراردادهای مالی به دست آورده باشد.  ژهیو بهاطالعات کافی در خصوص انواع قراردادها  .6

 شرح درس: 

 هایشرکتتجاری شامل شرکت تضامنی، مسئولیت محدود، سهامی عام و خاص، انواع تعاونی و  هایشرکتدر این درس، دانشجو با همه انواع 
 . آوردیم و فهم کافی نسبت به انواع قراردادهای مالی به دست  کندیمدولتی آشنایی اجمالی پیدا 

 سرفصل درس: 

 تجاری هایشرکتالف( 

 شخصیت حقوقی .1

 مختلط  هایشرکتاشخاص و  هایشرکت سرمایه،  هایشرکت  .2

: تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، سهامی )عام و خاص(،  ، ورشکستگی، انحاللیریگمیتصم، نحوه عملکرد و  تجاری  هایشرکتانواع   .3
 ی(مل یرفراگ یشرکت تعاون  ،چندمنظوره هاییتعاونانواع تعاونی )تولیدی، توزیعی، عام و خاص، 

 تجاری فراملیتی  هایشرکت  .4

 ب( قراردادهای مالی

 . کلیات قراردادها )عقود، ایقاعات، قراردادهای جدید خاص( 1
 مالی  تأمین. چیستی و ماهیت قراردادهای 2
قراردادهای  3 انواع  )فاینانس  تأمین.  و    مالی  )  یقراردادها   ،(ایپروژه)شرکتی  امتیاز  وا  یبرداربهره  ،ساختواگذاری    ، مالکیت  ،ساختاری؛  گذو 

  اری،گذوا  ،ساخت؛  برداریبهره  ،مالکیت  ،ساختاری؛  گذو وا  یبرداربهره  ،ساخت  ،حی اطر؛  برداریبهره  ،ساخت  ، حیاطراری؛  گذو وا  یبرداربهره
 (، بیع متقابل( برداریبهره ، منابع   نیتأم ،ساخت ،حیاطر؛ برداریبهره

 . قراردادهای ضد رقابتی 4
 مالی  تأمیناختالفات در قراردادهای  فصل  و  حل. 5
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 . مجد. تهران: قراردادها و تعهدات یلتشک(. 1395) یمهد دیسیدی، شه .1

کتب    ینسازمان مطالعه و تدو تهران:    .عام و خاص  یسهام  هایشرکتجلد دوم:    -  یتجار  هایشرکتحقوق تجارت  (.  1396ینی، ربیعا )اسک .2
 .ها )سمت(دانشگاه یعلوم انسان

. تهران:  محدود  یتاشخاص و شرکت با مسئول   هایشرکت  یات،جلد اول: کل   -  یتجار  هایشرکتحقوق تجارت  (.  1395)  ینی، ربیعااسک .3
 . ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ینسازمان مطالعه و تدو 

4. Graham D. Vinter, Gareth Price, (2006). Project Finance: A Legal Guide. Sweet & Maxwell. 

5. Dewar, John (2011). International Project Finance: Law And Practice. OUP Oxford. 

 : یمنابع فرع 

  یژهو  یکردکشور )با رو  ی و اجرائ  یدر نظام فن ی منابع مال تأمین هایروشساخت و  یگذاره یسرما یقراردادها(. 1393، رامین )مختارزاده آذر .1
 . : ناقوستهران .(B.O.T یبه قراردادها 

 ، تهران: انتشارات تیسایگذاره ی سرما یدر پرتو قانون و قراردادها یخارج یگذارهیسرماحقوق  . (1394اسماعیل ) علی، کریمیانحاتمی  .2
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 668کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 دولتی و قراردادهای دولتی های شرکتحقوق 

 : یسینام درس به انگل

Law Of Government Corporations And 

Government Contracts 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 دولتی اعم از ایجاد، عملکرد و انحالل آشنا شده باشد.  هایشرکتبا قواعد و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر  .1
 قراردادهای دولتی )قراردادهای اداری( را بشناسد و تفاوت آن با سایر قراردادها را تشریح کند.  .2

 اصول حاکم بر قراردادهای دولتی را توضیح دهد. .3

 شرح درس: 

. پس پردازدیم  هاآندولتی و قواعد اختصاصی حاکم بر  هایشرکت، به شناخت هاشرکتدر این درس دانشجوی مدیریت پس از آشنایی با انواع 
متفاوت بوده و برخی به آن   جانبهک ی نحوه انعقاد و تعدیل و فسخ  ژهیوبه از آن نیز با قراردادهای دولتی که از جهات متعددی با قراردادهای عادی 

 .گرددیمآشنا  ،ندیگویمایقاع 

 سرفصل درس: 

 دولتی هایشرکتالف( 

 شخصیت حقوقی .1

 تجاری هایشرکتانواع  .2

 اجرایی  یهادستگاه از حیث انتساب به  هاشرکتانواع  .3

 )همانند صندوق توسعه ملی(  غیردولتیدولتی خاص با فرض قانونی موسسه عمومی  هایشرکت  .4

 اعتبار، نظارت مالی، انحالل(  تأمیندولتی )تشکیل، صاحبان سهم، دارایی و  هایشرکت  .5

 ب( قراردادهای دولتی 

 . انواع قراردادها )عقد و ایقاع( 1
 . تفاوت قراردادهای دولتی )اداری( با قراردادهای خصوصی )عادی(2
 . قراردادهای دولتی )اداری( 3

o ردادهای اداری عناصر قرا 
o  ،عاملیت، ...( یگذارهیسرماانواع )قراردادهای مناقصه و مزایده، امر عمومی، امتیاز، قرضه، استخدام، مقاطعه ، 

 . نحوه تعدیل قراردادهای دولتی )اداری(4
 . رسیدگی به اختالفات طرفین در قراردادهای دولتی )اداری( 5
 کشورها . قراردادهای دولت ایران با سایر 6
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 اصول حاکم بر قراردادهای دولتی  ج(
 دولت  یو در اعمال حقوق یدولت هایدستگاه  فیوظا یفاینقش قرارداد در ا .1

 قراردادها  نیدولت در ا یآزاد زانیو م انعقاد یاساس طیشرا .2

 مجوزها  ی و مال ی مقررات معامالت ازنظردولت در قراردادها  تیمحدود .3

 مناقصه( توسط دولت کاال و خدمات ) دیخر .4

 یدولت یهابنگاه ی( و واگذاردهیمزا) فروش .5

 ی دولت یقراردادها یو اجرا آثار .6

 فسخ توسط دولت  ای رییبودن قراردادها و حق تغ یالزام .7

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : یمنابع اصل

 ی( و قراردادهاییو عمل شبه قضا ینیعمل شبه تقن ی،اداره )عمل ادار جانبهکی: اعمال اداره: اعمال یحقوق ادار(. 1395ی، محمد )امام .1
 یزان. : متهران ی.ادار

سازمان مطالعه و تدوین  . تهران: امی عام و خاصسه هایشرکتجلد دوم:  -تجاری  هایشرکتحقوق تجارت  (.1396)ربیعا  ،اسکینی .2
 .ها )سمت(کتب علوم انسانی دانشگاه 

 . جنگل، جاودانه. تهران: تجارتی هایشرکتجلد دوم :  - حقوق تجارت (. 1394)محمود ، عرفانی .3

 یقراردادها یفسخ، انفساخ و تفاسخ در قراردادها به همراه مطالعه مورد ی مبان یانحالل قرارداد: بررس(. 1396) یی، رسولمهارلو یدریح .4
 . : شاهقتهران . یدولت

 . مجد :تهران .حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات(. 1393)سیدمهدی ، شهیدی .5

 .جنگل، جاودانه :تهران .مبانی حقوق پیمان: شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان(. 1386) ابراهیم ،اسماعیلی هریسی .6

7. Seddon, Nicholas (2009). Government Contracts: Federal, State And Local. Federation 

Press. 

8. John Cibinic, Ralph C. Nash, James F. Nagle, (2006). Administration Of Government 

Contracts. CCH Incorporated. 

 : یمنابع فرع 

 یزان. : م. تهرانقرارداد یلتعد(. 1394یگدلی، سعید )ب. 1

 . : دانش نگار، حقوقدانتهران ی.به همراه نمونه مسائل امتحان  یادار یحقوق قراردادها یاتکل(. 1392) اهلل ی، ولیانصار. 2
 (، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران: انتشارات جاودانه1397محمدکاظم ) زادهب یحب. 3

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7+%28%D8%B3%D9%85%D8%AA%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7+%28%D8%B3%D9%85%D8%AA%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7+%28%D8%B3%D9%85%D8%AA%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7+%28%D8%B3%D9%85%D8%AA%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/product/9649813141/ref=sr_1_1000_title_29
https://www.adinehbook.com/gp/product/B000Y15YR1/ref=sr_1_1000_title_4
https://www.adinehbook.com/gp/product/9642573615/ref=sr_1_1000_title_3
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 669کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 حقوق شرکتی و قراردادهای صنعتی 

 : یسینام درس به انگل

Corporate Law And Industrial Contracts 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 باشد. آشنا شده  یتجار هایشرکتبا انواع  .1

 .ه باشدآورد به دستو مالکیت صنعتی  یمال یقراردادها ژهیو بهدر خصوص انواع قراردادها افی اطالعات ک .2

 شرح درس: 

 هایشرکتو   یعام و خاص، انواع تعاون   یمحدود، سهام  یتمسئول ی،شامل شرکت تضامن یتجار هایشرکتدانشجو با همه انواع  ،درس یندر ا
 .شودمی صنعتی آشنا یهاتیمالک و ی صنعتیقراردادهابرخی  یو با ساختار کل کندیم یداپ یاجمال ییآشنا یدولت

 سرفصل درس: 

 تجاری هایشرکتالف( 

 شخصیت حقوقی .1

 صنعتی  -تجاری هایشرکتانواع  .2

o  یریگمیتصمنحوه عملکرد و 

o  ورشکستگی 

o  تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، سهامی )عام و خاص( انحالل : 

 ای صنعتی و کارقراردادهب( 

 کلیاتی در باب انواع قراردادها )از حیث موضوع، از حیث تجاری بودن، از حیث اطراف قرارداد(  .1
 انواع قراردادهای شایع صنعتی  .2

o قرارداد انتقال فناوری 

o  اری گذو وا برداریبهره ،ساختقرارداد 

o  اری گذو وا برداریبهره ،مالکیت ،ساختقرارداد 

o  برداری بهره ،ساخت ،حیاطرقرارداد 

o  اری گذو وا برداریبهره ،ساخت ،حیاطرقرارداد 

o  برداریبهره ،مالکیت ،ساختقرارداد 

o  یبرداربهره اری،گذوا ،ساختقرارداد 

o  یبرداربهره  ،منابع  نیتأم ،ساخت ،حیاطرقرارداد 
 قراردادهای کار )انعقاد، شرایط، خاتمه(  .3
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 ی صنعت یهاپروژه یو قرارداد یحقوق یهاجنبه ج(
 یدر قبال موضوعات حقوق هاشرکت  یکردهایرو  .1

 پروژه یحقوق تیریساختار پروژه و مد .2

 پروژه یامور حقوق تی ریمد یاجزا .3

 قرارداد پروژه  یدیکل یمقاطع زمان  .4

 پروژه  مهیقرارداد ب .5

 قرارداد  ناتیتضم .6

 سانسیو ل یمهندس یقراردادها .7

 متیق لیو تعد یگذارمت یق .8

 د یخر یهاسفارش .9

 شرح کار رییتغو  ساخت اتیعمل .10

 (HSE)سام( ) ستیزطیمح و   یمنیالزامات سالمت، او  رمترقبهیغ تیوضع .11

 ی تخلفات قرارداد .12

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . مجد . تهران:قراردادها و تعهدات یلتشک (.1395) یمهد دیس یدی،شه .1
کتب    ینسازمان مطالعه و تدو   . تهران:عام و خاص  یسهام  هایشرکتجلد دوم:    -  یتجار  هایشرکتحقوق تجارت    (.1396ینی، ربیعا )اسک .2

 .ها )سمت(دانشگاه یعلوم انسان
  تهران:   .محدود  یتاشخاص و شرکت با مسئول   هایشرکت  یات،جلد اول: کل   -  یتجار  هایشرکتحقوق تجارت    (.1395ینی، ربیعا )اسک .3

 . ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ینسازمان مطالعه و تدو 

 ی، تهران: انتشارات خرسندی.صنعت یهاپروژه یو قرارداد  یحقوق یهاجنبه (،1395رضا )پاکدامن  .4

 

5. Will Hughes, Ronan Champion, John Murdoch, (2007). Construction Contracts: Law And 

Management. Routledge. 

6. Stone, Richard (2005). The Modern Law Of Contract. Psychology Press. 

7. Ms Helena Haapio, Professor George J Siedel, (2013). A Short Guide To Contract Risk. 

Gower Publishing, Ltd. 

 : یمنابع فرع 

قرارداد طراحیصنعت  یقراردادها(.  1392یدری )ح  یعل  و   ی سیدعرفانالجورد .1 با    EPC/Turnkeyساخت مدل    یزات،تجه  تأمین  ی،: 
 یزان. : م. تهران (یدیکمهندسان مشاور )ف یالمللبین هیاتحادو  یرانا یقیتطب یکردرو 

 ، تهران: انتشارات تیسایگذاره ی سرما یدر پرتو قانون و قراردادها یخارج یگذارهیسرماحقوق (، 1394اسماعیل ) علی، کریمیانحاتمی  .2
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 670کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 وکار حقوق کسب

 : یسیانگلنام درس به 

Business Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:
 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 وکار در مراحل مختلف از تأسیس تا امور مالی آشنا شده باشد. با قواعد حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر کسب .1

 ها آشنا شود.آپاستارتبنیان و وکار الکترونیک، دانشوکار ازجمله کسب نسبت به الگوهای جدید کسب  .2

 شرح درس: 
انواع کسبدرس حقوق کسب   حقوقی  الزامات  و  قانونی هر کسب   یها نهیهزوکار،  وکار شامل  نهادها  بر کسبهانظاموکار،  نظارتی  وکارها،  ی 

 .ددگریم وکار الزامات برندینگ، لیسانس، قرارداد نویسی مقدماتی و حق اختراع و همچنین مسئولیت کیفری در کسب 

 سرفصل درس: 
 وکار و تجارت ماهیت حقوق کسب  .1
 وکار الزامات حقوقی انواع کسب .2

o  بنیان وکار دانشکسب 

o  های تجاری( و غیرتجاری وکار تجاری )در قالب شرکتکسب 

o  وکار الکترونیک و اینترنتیکسب 

o  وکار خانوادگی کسب 
 وکار:قانونی معمول کسب یهانه یهز .3

o  فعالیتگواهی و مجوزهای تأسیس و 
o  هاتیمعافبیمه و 
o  ها تیمعافعوارض و 
o  یا مالیات به نرخ کمتر یا صفر هاتیمعافو  افزودهارزشمالیات بر درآمد و مالیات بر 
o  هاتیمعافحقوق ورودی و 

 وکار: مقررات و نظارت بر کسب .4

o  مقررات و نظارت صنفی 
o  گرمیتنظمقررات و نظارت نهاد 
o  قوانین تعزیراتی و نظارت قضایی 

 وکارهارداد نویسی در کسبقرا .5

 حق اختراع و ثبت آن  .6

 صنعتی و فکری یهاتیمالک .7

 عالئم تجاری و ثبت آن  .8

 یبرداربهرهوکار و مجوزهای قواعد حقوقی حاکم بر دستاوردهای کسب  .9

 حقوق جزای تجاری .10
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یاصلمنابع 

 ،(یحق طبع و نشر، حق طرح صنعت  ی،)حق اختراع، عالمت تجار  یفکر  یتمالک(.  1386ین )ل  یندسیل  و   الکساندر  یلدن  سررابین،  جاکوب، .1
 . : ابتکار نو یگی. تهرانهاشم ب یدحمترجمه 

 . : چالشتهران . "وکارشاخص سهولت انجام کسب" ینظر یهاانیوکار بنحقوق و اقتصاد کسب(. 1396) سیدمحمدرضا، ینیحس .2

 .شهر دانش یهای حقوق: موسسه مطالعات و پژوهش. تهرانوکارکسب یفریحقوق ک(. 1395ی، امین )جعفر .3

 یزان. : م. تهرانیعموم یهمال(. 1395) ی، ولیرستم .4

 . جنگل :. تهرانیعدالت ادار یواندر آراء د یاتیحقوق مال ینمواز(. 1390ی )علن یحسیمی، کر .5

 ی.: خرسندی. تهرانحقوق بازرگان(. 1394، احسان )فرد یپهلوان .6
7. J. Scott Slorach, Jason Ellis, (2017). Business Law 2017-2018. Oxford University Press. 

8. W. Emerson, Robert (2015). Business Law, 6th Edition. Barron's Educational Serie. 

9. Robert P. Merges, Seagull Haiyan Song, (2018). Transnational Intellectual Property Law: 

Text And Cases. Edward Elgar Publishing. 

10. Judith Embley, Kier Bamford, Nick Hancock, (2018). Commercial And Intellectual Property 

Law And Practice 2018. College Of Law. 

 : یمنابع فرع 

1. Van Caenegem, William (2006). Intellectual And Industrial Property Law. Lexisnexis 

Butterworths. 

2. Jay Dratler, Jr., Stephen M. Mcjohn, (2006). Intellectual Property Law: Commercial, 

Creative And Industrial Property. Law Journal Press. 
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 671کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 حقوق بازار سرمایه 

 : یسیانگلنام درس به 

Capital Market Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد  :ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ماهیت بازار سرمایه و مناسبات حقوقی آن را بشناسد.  .1

 المللی آشنا شود. با الزامات حقوقی حاکم بر کنشگران و ناظران بازار سرمایه ملی و بین .2

 ترجمان مفاهیم مالی را با نگاه حقوقی درک کند. .3

 درس: شرح 

المللی و قواعد حاکم  در سطح ملی و بین  هاآنآشنایی با الزامات حقوقی حاکم بر نهادهای مالی بازار سرمایه، بورس، اوراق بهادار و نحوه نظارت بر  
 اختالفات از اهداف این درس است.  وفصلحلبر 

 سرفصل درس: 

 . کلیات و مفاهیم1

o  ماهیت بازار سرمایه و انواع آن 

o  منابع حقوق بازار سرمایهموضوع و 

 نهادهای مالی بازار سرمایه .1

o ماهیت نهاد مالی و نحوه ثبت آن 

o   شرکت یگذارهیسرماانواع نهادهای مالی و الزامات حقوقی حاکم بر هر یک )کارگزار، سبدگردان، صندوق سرمایه گزاری، شرکت ،
 سرمایه(  تأمین، بازار گردان، شرکت گذاریسرمایههلدینگ، مشاور 

 بورس .2

o )ماهیت و انواع بورس )بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کاال، بورس انرژی 

o حقوقی عرضه در بورس  الزامات 

o اختالفات  وفصلحل 

 اوراق بهادار .3

o  ماهیت حقوقی اوراق بهادار 

o  قابلیت انتقال اوراق بهادار 

o )ارکان انتشار اوراق بهادار )قرارداد، بانی، نهاد واسط، عامل فروش و پرداخت، ضامن 

 نظارت بر بازار سرمایه .4

o  مبانی و الزامات نظارت بر بازار سرمایه 

o ورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار(نهادهای ناظر )ش 

o  نظارت بر بازار سرمایه هایرویهسازوکارها و 
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 المللیبین گذاریسرمایه  .5

o  المللی، ورود بیگانگان، حاکمیت دولت(المللی )معیار ملی و بینبین گذاریسرمایهاصول و قواعد ناظر بر 

o  خارجی )ثبات، حسن نیت، موازنه اقتصادی، مختلط( گذاریسرمایه شرایط 

o  خارجی گذاریسرمایه معاهدات دو و چندجانبه تسهیل 

o  خارجی گذاریسرمایه انواع قراردادهای 

o  خارجی  گذاریسرمایهتضامین 

o  خارجی گذاریسرمایه سلب مالکیت 

o اختالفات  وفصلحل 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  

  

 : یمنابع اصل

 ا.هدانشگاه یکتب علوم انسان ینسازمان مطالعه و تدو . تهران: حقوق بازار سرمایه(. 1395ی، محمد )سلطان .1

و خدمات    یرساناطالع: بورس )وابسته به شرکت  تهران  .)اصول(  یهحقوق بازار سرما  یهاستهیبا(.  1394یلی )خل  یهمرض  ی، محمد و سلطان .2
 . بورس(

و خدمات    رسانی اطالع: شرکت تهران  . (یگر یل)مقررات تحل یهحقوق بازار سرما هایبایسته (.  1394) حامده اخوان هزاوه ی، محمد وسلطان .3
 .بورس

 . : مجدتهران یران.کارگزاران بورس در حقوق ا هایمسئولیتتعهدات و  یررس ب (.1394) رضایعل یبدی،م یامام .4

5. P.M. Vasudev, Susan Watson, (2017). Global Capital Markets: A Survey Of Legal And 

Regulatory Trends. Edward Elgar Publishing. 

6. Geoffrey Fuller, (2012). The Law And Practice Of International Capital Markets. Lexisnexis 

7. Steven L. Schwarcz, Bruce A. Markell, Lissa L. Broome, (2004). Securitization, Structured 

Finance, And Capital Markets. Lexisnexis. 

 : یمنابع فرع 

 یزان. : م. تهرانییکاال هایبورسحاکم بر معامالت در   یقواعد حقوق(. 1396یدی، سیدمرتضی )شه .1

 . مجد یو فرهنگ  ی: مجمع علم . تهرانیحقوق بورس انرژ (.1394خشایار ) ،فر یاریاسفند .2

 . شهر دانش یحقوق هایپژوهش: موسسه مطالعات و . تهران حقوق نقل و انتقال سهام در بورس (. 1395یم )مر یمی،ابراه .3

4. Veil, Rüdiger (2017). European Capital Markets Law. Bloomsbury Publishing. 

5. Adams, David (2018). Banking And Capital Markets 2018. College Of Law. 
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 672کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 غیردولتی حقوق بانکی 

 : یسینام درس به انگل

Non-Governmental Banking Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ماهیت حقوق بانکی و نظام بانکداری در ایران را درک کرده باشد.  .1
 آشنا شود. خصوصی هایبانکانواع   تأسیسبا نظام  .2
 بشناسد. یالمللنیبقواعد حاکم، انواع تسهیالت، نحوه وصول مطالبات را در نظام بانکداری  .3
 المللی آشنا کافی را کسب کرده باشد.بانکی و نظام بانکداری بین یهامجازاتنسبت به جرائم و  .4

 شرح درس: 

کلیدی در نظام پولی   یهاش یگرا ( به یکی از  44کلی اصل )  یهااستیسغیردولتی پس از تصویب قانون اجرای    هایبانک  ژهیو بهحقوق بانکی  
، موضوعات مربوط به بانکداری  هانامهضمانتمربوط به انواع تسهیالت و    آن عالوه بر موضوعات سنتی  واسطهبهو مالی کشور بدل گشته است که  

. آشنایی با قواعد و مناسبات حقوق  گرددیمبرای بخش دولتی مطرح  44کلی اصل  یهااستیسقانون اجرای  یهاتیمحدودبا توجه به   ژهیو به
 از اهداف این درس است. یالمللنیببانکی غیردولتی در سطح ملی و در نظام 

 سرفصل درس: 

 تاریخچه بانکداری در ایران و جهان  .1

 )بانکداری بدون ربا(  ماهیت حقوق بانکی و نظام بانکداری در ایران .2

 غیردولتی هایبانکقانون اساسی برای ورود   44کلی اصل  یهااست یسقانون اجرای  هایظرفیتو  غیردولتیدولتی و   هایبانکتفاوت  .3

 اعتباری -ی  مال مؤسساتو  هابانکتفاوت  .4

 و انواع آن )از حیث سهام، از حیث تخصص، از حیث کارکرد(  غیردولتی هایبانکایجاد  .5

 انواع تسهیالت بانکی  .6

 ، رهن(یاذمه یرسمبانکی )وثایق بدهی، اسناد وثیقه، اسناد  یهانامهضمانتانواع  .7

 وصول مطالبات بانکی )سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول( هایروش .8

 نظام بانکی  کنندگانمصرفحقوق  .9

 وکار بانکداری الکترونیک و نظام کسب .10

 المللی(المللی )مبادالت پیام، اعتبارات بینبانکداری بین .11

 حقوق مجازات بانکی  .12

o  بانکی سنتی  یهامجازاتجرائم و 

o  اینترنتی جرائم 

o  ییشوپولمالی تروریسم و  تأمینمبارزه با 

 غیردولتی بانکی  حقوقمیزان اهمیت و نقش اسالم در   .13
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
   

 : یمنابع اصل

 . ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ین: سازمان مطالعه و تدو . تهرانیحقوق بانک (. 1395) ، مصطفیالسان .1

 . : ققنوستهران   ی.و ...(، قرارداد داخل  ی)رهن  ی وصول مطالبات معوق بانک به استناد: سند رسم  یهاروش:  ی حقوق بانک(.  1390ی، علی )نجف .2

 . مجد یو فرهنگ  ی: مجمع علم. تهرانیالمللبین یبانک یاعتبار یهاکارتحقوق (. 1396) ی، امیرعلیپر یرزاییم .3

  ی : شرکت سهامتهران  .حقوق قرارداد(  ی، حقوق بانک  یمه،حقوق ب  ی،دادرس  ی،منتخب )داور  یل: تحلیحقوق دعاو (.  1394)  ی، عبداهللخدابخش .4
 .انتشار

 یزان. : متهران  .ی حقوق بانک (.1395) محمد ی،سلطان .5

 ی. و بانک ی: پژوهشکده پول. تهرانیکننده در نظام بانکاز حقوق مصرف یتماح .(1396ی )رحمان یدسع و محمود ی،باقر .6

 ی. و بانک ی: پژوهشکده پول. تهرانیبانک یهاپرداخت حقوق (. 1390) ، مصطفیالسان .7
8. Cranston, Ross (2018). Principles Of Banking Law. Oxford University Press. 

9. Colin Paul, Gerald Montagu, (2011). Banking And Capital Markets Companion. 

Bloomsbury Publishing PLC. 

10. V. Gerard Comizio, (2016). International Banking Law. West Academic Publishing. 

11. Santiago Carbó Valverde, Pedro Jesús Cuadros Solas, Francisco Rodríguez Fernándezm 

(2016). Liquidity Risk, Efficiency And New Bank Business Models. Springer International 

Publishing 

 : یمنابع فرع 

 . : مجدتهران . ی بانک یقه: عقد موجد وثیحقوق بانک . ( 1394) ، محسنیمحمدشاه .1

2. Hong Kong Institute Of Bankers (HKIB), (2012). Banking Law And Practice. John Wiley & 

Sons. 
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 673کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 حقوق بیمه 

 : یسیانگلنام درس به 

Insurance Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 در مقابل خطر و خسارت آشنا شود. گذارمهیببا نظام حمایت از  .1
 پرداخت غرامت را بشناسد. یامهیبسازوکارهای  .2

 شرح درس: 

گذاران،  مهیکند و منافع و حقوق جامعه و بیم میگذاران را تنظمهیگران و بمهیان بیمنظام حقوقی که  الزامات و قواعدیمجموع در این درس به 
 .شودیمدر قالب اصول و انواع بیمه پرداخته  کند  یم  یبانیت و پشتی( را حماثالثکنندگان و اشخاص  )استفاده  حقیذر اشخاص  یشدگان و سامهیب

 سرفصل درس: 

 های آنقرارداد بیمه، شرایط عقد بیمه و ویژگی .1

 مفهوم ریسک و خسارت و جبران آن  .2

قاعده  یمه، اصل تعدد بپذیر، یمهصل نفع بیت، اصل صداقت و حسن نینی، ااصل جانش، اصل غرامت) هامهیباصول و ضوابط حاکم بر انواع   .3
 یی(صل اتکایک، ااصل علت نزدی، اصل داور، اصل تناسب، خسارت ینسب

 انواع بیمه و اصول قراردادی هر یک  .4

o جباری اختیاری و ا 

o  بیمه مسئولیت 

o بیمه خسارت 

o  بیمه اعتباری 

o  کاال  ونقلحملبیمه 

o  ی گذارهیسرمابیمه 

o  بیمه اشخاص و اجتماعی 

 تجاری بیمه هایشرکت حقوقی  هایمسئولیت  .5

 بیمه اجتماعی  یهاصندوقو  هاسازمان .6

 فسخ و بطالن بیمه  .7

 نامهمهیب از یاختالفات ناش وفصلحل .8

 بیمه  حقوقمیزان اهمیت و نقش اسالم در  .9

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓   
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 : یمنابع اصل

 .ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان ین: سازمان مطالعه و تدو . تهرانیمهحقوق ب(. 1396یی، ایرج )بابا .1

 . : دانشگاه تهرانتهران  یمه.عقد ب یات: کلیمهحقوق ب(. 1392) (یراستارفرشاد رضوان )و  و  مقدم یمحمدحسن صادق رضا، زاده، یشکوه .2

 یی. : دانشگاه عالمه طباطبا. تهرانیمهقوق بح(. 1396. )(یراستار)و  یلمقانید یراسم ی، غالمحسین و جبار .3

 . مجد یو فرهنگ  یعلم  : مجمع . تهرانیمهنو بر حقوق ب ی نگرش(. 1393ی، عبدالعظیم )نجوم .4

 . : مجدتهران .غرامت( یهامهیب)تعهدات در   یمهحقوق ب(. 1391ی، عبدالعظیم )خروش .5

مبان  -  یمدن  یتو حقوق مسئول  یمهب(.  1392)  ی، عبداهللخدابخش .6 : جنگل،  . تهرانیمدن  یتو مسئول   یمهب  یستهبا  یمو مفاه  یجلد نخست: 
 .جاودانه

7. Robert H. Jerry, Douglas R. Richmond, (2018). Understanding Insurance Law. Carolina 

Academic Press. 

8. Merkin, Robert (2014). Insurance Law: An Introduction. CRC Press. 

9. Hodgin, Ray (2002). Insurance Law: Text And Materials. Routledge. 

10. John Lowry, P J Rawlings, Robert Merkin, (2011). Insurance Law: Doctrines And 

Principles. Bloomsbury Publishing. 

 : یمنابع فرع 

 یزان. : م. تهرانیائیدر یمهحقوق ب(. 1391) ، امیرنشاط یصادق .1

 . : مجد. تهرانیسو انگل یراندر حقوق ا یمدن  یتمسوول یمهب(. 1394ی، سیدمحمدحسن )مالئکه پورشوشتر  .2
3. Pierpaolo Marano, Michele Siri, (2017). Insurance Regulation In The European Union: 

Solvency II And Beyond. Springer. 
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 674کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 حکمرانی اسالمی حقوق 

 : یسینام درس به انگل

Insurance Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یعلمسفر 

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 در اسالم و فقه سیاسی شود. یدارحکومتبا نظام حقوق مربوط به  .1
 قواعد فقه حقوق عمومی را بشناسد. .2

 شرح درس: 

 .شودیمنظام حقوقی اسالم در امر حکمرانی بر کنشگران حوزه عمومی وضع کرده است پرداخته که  الزامات و قواعدیمجموع در این درس به 

 سرفصل درس: 

 چیستی فقه حکمرانی، مبانی و منابع .1

 فقیهوالیتقواعد حقوقی نظام مبتنی بر  .2

o  فقیهولیتعیین 

o   در حوزه تقنین و قضا و اجرا، نیروهای مسلح  فقیهولینظام تعیین مقامات عمومی توسط 

o  ( فقیهولی، تحت مدیریت فقیهوالیت گذاریسیاست، تحت فقیهولی)تعیین ریاست توسط  فقیهولیساختارهای زیر نظر 

o   فقیه ولینظارت بر 

o  بر نهادها و ساختارها فقیهولینظارت 

o شئون والیت: والیت بر حسبه، والیت بر قضا، والیت افتاء 

 عد فقه حکمرانیقوا .3

o  قاعده حفظ نظام 

o قاعده مصلحت 

o قاعده الضرر 

o  قاعده نفی خلو 

o  قاعده اعتداد 

o  حرمت والیت جائرقاعده 

o  والیت معصوم و منصوب وی بر جامعه 

o  عدم والیت احد علی االحد 

o  قبح عقاب بالبیان 

o نفی سبیل 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 . 1380 : بوستان گفتگو،قم ،یحکومت اسالم یمبانجوان آراسته،  ینحس .1

 . 1385 : امیرکبیر.تهران  ،یاسیفقه س یدزنجانی، عم یعباسعل .2

 .1409/1989بغداد  ،ینیةالد یاتو الوال یةاالحکام السلطان ی،بن محمد ماورد یعل .3

 .1390، تهران، سمت، ی عمومقواعد فقه بخش حقوق   یدزنجانی، عم یعباسعل .4

 . 1395، السالم()علیه، تهران، دانشگاه امام صادق دایره المعارف حقوق عمومی .5

تهران، انتشارات معاونت مجمع    ی،ترجمه محمد سپهر،  (یقیو تطب  ی فقه  ی )بررس  ی حکومت اسالم  ینظر  ی مبان  ی،آصف، محمد مهد .6
 . ش 1385ی، مذاهب اسالم یبتقر یجهان

 : یمنابع فرع 

 . 1385، 11، شماره حقوقی یهاشه یاندفصلنامه ، در اسالم  یحقوق عموم ی منابع و مبان ی،محمد یمحمدعل ی وزنجان یدعم عباسعلی .1

 . 1398، 91، ش فصلنامه حکومت اسالمیی، قاعده عدالت اجتماع یفقه  یبررسی،  راغب ی محمدعل یمانی؛عباس سل .2

، ش فصلنامه حکومت اسالمییه،  مطلقه فق  یتدادن وال  یتنقش مصلحت در فعل  یدری،ح  یعباسعل  ،زاده  یوممحمود ق  ،ترکاشوند  افسانه .3
89 ،1397 . 

 . 1393، 9ش  ، فصلنامه دانش حقوق عمومیولی رستمی و میالد قطبی، تحلیلی بر نهادهای زیر نظر رهبری،  .4
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 675کد درس: 

 السالمعلیه دانشگاه امام صادق 

 شناسی«بسته »محیط پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 نام درس به فارسی: 

 حقوق بخش سوم 

 نام درس به انگلیسی: 

Third Sector Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد نیازهم
 نوع درس:

 جبرانی 
 نظری 

آموزش 

تکمیلی  

 عملی:

 ندارد 

 عملی
 ارگاهک

 پایه 
 نظری 

 عملی
 سمینار 

 الزامی 
 نظری 

 عملی
 سفر علمی

 اختیاری 
 نظری 

 سایر:  عملی

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجوی رشته مدیریت انتظار می

 آشنایی با نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی فعال در عرصه جامعه .1

 هاسازوکارهای حقوقی عملکردها نهادهای بخش سوم و مسائل حقوقی آنآشنایی با  .2

 شرح درس: 

های فعال بین حوزه بازار و دولت به وجود آمده است گذاران به سازمان ی مشدر رویکرد پژوهشگران و خط ی در سه یا چهار دهه اخیر، رشد فراوان
برچسب با  سازمان  ییهاکه  سوم،  بخش  سازمانمانند  داوطلبانه،  غهای  سازمان  ی رانتفاعیهای  مردمو  و  های  متشکل  مدنی  جامعه  یا  و  نهاد 

اند که منافع مالی ندارند و اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ی واسطهای موجود در بخش سوم، نهادها. سازمانشوندیشده، شناخته م  یدهسازمان
متناسب با ساختار فرهنگی هر جامعه دارای کارکردهای گوناگون هستند که به تبع منجر به ظهور نهادهاو... را در جامعه دنبال می   یکنند و 

به بخش سوم، مفاهیم، شخصیت، کارکردها و مباحث اقتصادی  در این درس با ارائه چارچوب نظری مباحث حقوقی مربوط    مختلف خواهد شد.
 .ردیگیقرار م ی ها و نهادهای حاضر در این بخش با نگاه حقوقی موردبررسانواع سازمان

 سرفصل درس: 

 چارچوب نظری مباحث حقوقی مربوط به بخش سوم .1

o  انواع نهادهای بخش عمومی غیردولتی 

o  سوممفهوم حقوقی کنشگران و نهادهای بخش 

o کارکردهای بخش سوم در حکمرانی 

o مصادیق حقوقی کنشگران و نهادهای بخش سوم 

o  منطق تحلیل حقوقی: مبانی و منابع در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران 

 مسجد .2

o   حقوقی مسجد  –مفهوم فقهی 

o  رژیم حقوقی حاکم بر شخصیت مسجد 

o کارکردهای حقوقی مسجد در بخش سوم 

o   مالیات(مباحث اقتصادی )بیمه و 

 وقف .3

o   حقوقی وقف –مفهوم فقهی 

o   کارکردهای حقوقی وقف خاص در بخش سوم 

o  کارکردهای حقوقی وقف عام در بخش سوم 

o   )مباحث اقتصادی )بیمه و مالیات 
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 نهاد های مردم سازمان .4

o نهاد مفهوم حقوقی سازمان مردم 

o نهادانواع و شخصیت حقوقی سازمان مردم 

o  نهاد در بخش سومهای مردم سازمانکارکردهای حقوقی 

o  )مباحث اقتصادی )بیمه و مالیات 

 ها خیریه  .5

o  مفهوم حقوقی خیریه 

o خاص قانونی یهاه یریکارکرد و شخصیت حقوقی خ 

o وقفی  یهاه یریکارکرد و شخصیت حقوقی خ 

o سازمان بهزیستی یهاه یریکارکرد و شخصیت حقوقی خ 

o  )مباحث اقتصادی )بیمه و مالیات 

 بسیج  .6

o  مفهوم حقوقی و مبانی ایجاد بسیج 

o تخصصی )اقشاری( یهاجیکارکرد و شخصیت حقوقی بس 

o  )مباحث اقتصادی )بیمه و مالیات 

 آمبودزمان  .7

o  مفهوم حقوقی و مبانی ایجاد 

o ی آنهانقشو  انواع آمبودزمان 
o المللی آمبودزمانها. نقش بین 

 ها هیاتحاداصناف و  .8

o  مفهوم و مبانی ایجاد 
o   ها نقشانواع و 
o  ی و شبه قضایی و دولتی بر اصنافیقضا یهانظارتاعمال 

 روش ارزشیابی: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

✓ ✓ ✓  

 اصول قانون اساسی را حفظ و ارتباط اصول را با یکدیگر یاد گرفته باشد. ترمطولتوضیحات: دانشجو باید در 

 منابع اصلی: 

 به امور مساجد یدگیز رسک، تهران: مر ی نونک یمسجد در نظم حقوق .(1393کیوان و دیگران ) ،صداقتی .1

 . نهادمردم های های حقوقی حاکم بر سازمانمبانی، کارکردها و بایسته  .(1395آجرلو، اسماعیل ) .2

 ینهنگاه ب یانتشارات یهنر ی: موسسه فرهنگ، تهرانیکنون یقانون کار در نظم حقوق .(1393) یعی، احمدرف .3

 ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی. حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران. ( 1390غمامی، سید محمد مهدی ) .4

 . دادگستر تهران:  یران، ا یاسالم یجمهور یمشابه آن در نظام حقوق یآمبودزمان و نهادها. ( 1391) و جوکار فضل اهلل یمزاده، ابراه موسی .5
6. http://www.thirdsectorlaw.co.uk 

7. Adalbert Evers, Jean-Louis Laville, (2004). The Third Sector in Europe, Edward Elgar 

Publishing. 

8. Alison Dunn, (2000). The Voluntary Sector, the State and the Law, Hart Publishing. 

9. Susan Phillips, Steven Rathgeb Smith (2011). Governance and Regulation in the Third 

Sector: International Perspectives, Routledge. 

 منابع فرعی: 

 ، پژواک عدالت. نهادهای مردمالمللی سازمانهای حقوق داخلی و بینتشکیالت و بایسته  . (1395) منصوریان، اسماعیل آجرلومصطفی  .1

 تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ع.  .(1396)  دایره المعارف حقوق عمومی .2

 . نهاد در ج.ا.امردمهای های اجتماعی و سازمانتوسعه مشارکت . (1397لطفی، بهنام ) .3

http://www.thirdsectorlaw.co.uk/
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 NGOsنهاد های مردم درآمدی بر مفاهیم و قوانین و مقررات تشکل .(1396زاده، رضا )ملک  .4

 نهاد و حقوق شهروندی های مردمسازمان .( 1397فالح، علی ) .5

،  یرانا  یظام حقوقدر ن  یطیمح ستینهاد زهای مردمدولت در قبال سازمان  یتیتعهدات حما  . (1397)  ی و دیگرانغمام  یمحمدمهد  یدس .6
 ( 48 یاپی)پ 2شماره  1397و زمستان  ییزسال نوزدهم پا یپژوهشنامه حقوق اسالم

 .1های اخالقی، پاییز، شماره پژوهش ،دادرسی کیفری فرایندنهاد در های مردمجایگاه سازمان .( 1396کوشکی، غالمحسن ) .7

 . وقف و بررسی فقهی و حقوقی آن . ( 1398عسکری، علی ) .8

 (1395) مجموعه قوانین و مقررات بسیج .9

1. Non-Governmental Organisations in International Law (2006). Cambridge University Press 

2. Helmut K. Anheier, Wolfgang Seibel (1990). The Third Sector: Comparative Studies of 

Nonprofit Organizations, Walter de Gruyter. 
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 676کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل حقوق بین

 : یسینام درس به انگل

International Law 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 ندارد : زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 عمومی آشنا شده باشد.   المللنیببا مفاهیم پایه حقوق  .1

 خصوصی آشنا شده باشد.  المللنیببا مفاهیم پایه حقوق  .2

 آشنا شده باشد.  یالمللنیبو قواعد داوری  فرایندبا  .3

 شرح درس: 

الملل  در عرصه بین  غیردولتی آنکه کنشگران متعدد دولتی و    ویژهبهالملل ممکن نیست  الملل امروزه بدون اطالع از قواعد حقوق بینروابط بین
 دعاوی از الزامات یک مدیریت بهینه و کارآمد محسوب  وفصلحل بوده و شناخت ماهیت، کارکرد و نحوه    اثرگذاربر روابط تجاری، مالی و صنعتی  

 الملل خصوصی و داوری باید آشنا گردد.الملل عمومی، حقوق بین. بنابراین در این درس دانشجو با مباحثی از حقوق بینگرددیم

 سرفصل درس: 

 الملل الف( کلیات حقوق بین

 الملل عمومی و خصوصی تعریف و منابع حقوق بین .1

 الملل نیبتاریخچه حقوق  .2

 المللنیبمبانی حقوق   .3

 ، ...( هاتی اقل)نفی سبیل، احترام به قراردادها، حقوق  المللنیبقواعد اسالمی حقوق  .4

 الملل عمومیب( حقوق بین

 هادولت حاکمیت و صالحیت و مسئولیت  .5

 ایالمللی جهانی و منطقهبین هایسازمانصالحیت، اختیارات و انواع  .6

 ایالمللی و منطقهمراجع قضایی بین .7

 اختالفات  زیآممسالمت وفصلحلمراجع  .8

 حمایت دیپلماتیک از اتباع .9

 الملل خصوصیج( حقوق بین

 تابعیت و اقامتگاه .10

 وضع اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه در یک کشور .11

 )اموال، اسناد و قراردادها(  دارت یصالحتعارض قوانین و اجرای قانون  .12

 قرارداد داوری، آیین داوری(داوری )انواع )موردی و نهادی/ اختیاری و اجباری(،  .13
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 الملل نیب د( مباحث کاربردی در حقوق 

 هوایی و فضایی  المللنیبحقوق  .14
 هاآبراهحقوق دریاها و  .15
 حقوق دیپلماتیک و کنسولی .16
 یالمللن یبمسئولیت  .17
 یالمللنیبحل اختالفات  .18

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 

های  ی مدیریت، دانشجویان در مورد ماهیت، عملکرد و یکی از قضایای سازمانهاش یگرادر هر یک از در خصوص تحقیق یا پروژه، حات: یتوض
 ، ...( با مراجعه به منابع دسته اول مطالعه انجام دهند.یاتوسعهالمللی تخصصی )مالی، اقتصادی، بین

 : یمنابع اصل

 .انتشارات : وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و. تهران ی الملل عمومحقوق بین(. 1395) ، هوشنگمقتدر .1

 ی. : خرسند. تهرانمعاصر یالملل عموم حقوق بین(. 1394) اهلل ، هیبتمنش ینژند .2

 یزان. : م. تهرانیالملل خصوصحقوق بین(. 1396ی، نجادعلی )الماس .3

و س  یم،ابراه .4 ب.  (1379ینی )حس  یرضاعل  یدمحمد؛  و حقوق  تدو :  تهران   ، یعموم   الملل یناسالم  و  انسان   ین سازمان مطالعه    ی کتب علوم 
 . ها )سمت(دانشگاه 

 .ها )سمت(دانشگاه  یکتب علوم انسان  ین: سازمان مطالعه و تدو تهران  .(یداور  یین)آ  یالمللبین  یتجار  یداور(.  1395)  یروی، عبدالحسینش .5

6. Kaczorowska, Alina (2010). Public International Law. Routledge. 

7. Boas, Gideon (2012). Public International Law: Contemporary Principles And 

Perspectives. Edward Elgar Publishing. 

8. Dixon, Martin (2013). Textbook On International Law. OUP Oxford. 

 : یمنابع فرع 

 . بهمن یزان،: م. تهران زیستمحیطالملل حقوق بین(. 1392) )مترجم( اهللفضلی، موسو .1

 ر.: دادگست. تهران یالملل خصوصو مقررات حقوق بین ینمجموعه کامل قوان(. 1391یف، مجتبی )تط .2
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 677کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اسی و اقتصاد س یعمومه ی مال

 : یسینام درس به انگل

Public finance and political economy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 را داشته باشد. ی ه عمومیمال یل ابزارهایتحل ییتوانا .1

 د.ین نماییمختلف تب  یهادگاهیدرا از  آنرده و حدود مداخله کح یگاه دولت در اقتصاد را تشر یجا .2

 آشنا شده باشد. آن یسرکم بودجه اعم از اصول، ابزارها و یبا مفاه .3

 ند.کل یشور تحلکرا در سطح  آنرده و اثرات کن ییرا تب المللنیبه یه مالیم اولیمفاه .4

 رده باشد.کسب ک ی افکمه دانش یو ب یاجتماع نیتأمگاه دولت در یدرباره جا .5

 د. یح نمایبر اقتصاد را تشر آنارانه و اثرات یات و یمال یگاه و ابزارهایجا .6

 شرح درس: 

درآمدها و نحوه اداره وجوه و منابع    یآورجمع   یهاروش،  هادولت  یهانه یهزانجام    یمربوط به چگونگ  یهاتیفعالات و  یعمل  یبررس   یه عمومیمال
، رابطه با فرد، خانوار، بنگاه، جامعه  آن ل است و در یاست قابل تحلیاقتصاد و سن یه در مرز بکاست  یاز موضوعات  یکی  یه عمومیاست. مال یمال

مناسبات    ترق یعمنه فهم  یزم  یه عمومیبا مباحث مال  یدر سطح مل  یاسیم اقتصاد س ی. ارتباط مفاهردیگی مقرار    یمورد بررس  یالمللنیبو سطح  
 . سازدیماست را در چارچوب دولت و بازار فراهم یاقتصاد و س

 سرفصل درس: 

 ی ه عمومیات مالیلکبا  ییآشنا .1

o ی ه عموم یم مالیف و مفاهیتعار 

o (المللنیب یاسیسم تا ظهور اقتصاد سی)از زمان فئودال یاسیاقتصاد س یخ یر تاریس 

o بازار  ییو نارسا یه عمومیدر مال یو دستور یاثبات یابزارها 

 ی در بخش عموم یریم گیچارچوب تصم .2

o دولت در اقتصاد  یلکگاه یجا 

o یانتخاب دسته جمع ین براکمم یهاراه 

 ص منابعینقش دولت در تخص .3

o ص و نقش دولت در آن یبحث تخص 

o ها آن نیتأم یو چگونگ یعموم یاالهاک 

o (ی)جانب یامدها و آثار خارجیپ 
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 ع درآمدیو توز یت اقتصاد یبودجه، تثب  .4

o  آنبودجه، مراحل و اصول 

o ی ت اقتصاد یبودجه و روند تثب یسرک 

o آن ع درآمد و نقش دولت در یتوز 

 ی بخش عموم یو درآمدها هانه یهز .5

o ی بخش عموم  یهانه یهزگاه و نقش یجا 

o ها آن یاقتصاد  یامدهایل آثار و پیارانه و تحلیات و یمال 

 هاپرداخت با تراز  ییآشنا .6

o  مفهوم تراز پرداخت 

o یمبادالت خارجار در کار و بستانکاقالم بده 

o ها پرداختاران در نظام تراز کاران و بستانکجدول بده 

 المللنیبه یبا مال ییآشنا .7

o آنف یبازار ارز و وظا 

o  انواع نرخ ارز 

o ی مختلف ارز یهانظامبا  ییآشنا 

o در نظام نرخ ارز ثابت و شناور  یو مال یپول یهااست یس 

 یو قرضه مل یاجتماع نیتأم .8

o  مه یو ب یاجتماع نیتأم یلکچارچوب 

o یقرضه مل 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓  
  

 : یمنابع اصل

 ت مدرس.یده اقتصاد دانشگاه تربکانتشارات پژوهش . تهران:و اقتصاد دولت  یه عموم یمال .(1384) داهللی ،دادگر .1
 . یت چاپ و نشر بازرگان کشر  تهران: انتشارات  . دولت  ی مال   یمشم خطیو تنظ ی ه عمومیمال  . (1390)  یدیخورشن  یغالمحسو   حسن  ،زیرنگر .2

3. Gruber, Jonathan (2016). Public Finance And Public Policy Revised.5ed. Edition. 

Massachusetts Institute Of Technology. 

 : یمنابع فرع 

 تهران: انتشارات سمت. .هایناکام  ،هایاب یکام: دولت –بازار  .(1391) احمد ،یلکتو .1

 تهران.  یتهران: انتشارات دانشگاه تهران و شهردار .و بودجه ی ه عمومیمال. (1388) دریح ،یاحمد .2
 . نورام یپتهران: انتشارات دانشگاه  . هادولت یمشخطن ییو تع ی ه عمومیمال .(1390) دیجمش ،انیپژو  .3
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .ران دوران معاصریا یاسیاقتصاد س . (1394) عباس ،پورییمصال .4
 . ی تهران: نشر ن . باربا درضایحم، ترجمه المللنیبه یمال .(1395)سالواتوره ، کی نیدوم .5

دفتر مطالعات برنامه و بودجه    : تهران   . انیوسفی  ی و عل  ی محمد قاسمترجمه  ،  ی ه انتخاب عمومیدر باب نظر  یمباحث  . (1384)  وسفی  ،یجمس .6
 .یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهشز کمر

7. Joseph E. Stiglitz And Jay K. Rosengard, (2015). Economics Of The Public Sector, 4th 

Edition.New York: W.W. Norton & Co . 

8. Richard A. And Peggy B. Musgrave, (1989). Public Finance In Theory And Practice, 5th 

Edition.New York: Mcgraw Hill. 
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 678کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اقتصاد بخش عموم

 : یسینام درس به انگل

Public Sector Economic 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 بر جوامع آشنا شده باشد. آنو اثرات  ی خچه تحوالت اقتصاد بخش عمومیبا تار .1

 رده باشد.کسب کل علل و حدود مداخله دولت در اقتصاد را یتحل ییتوانا .2

 ( آشنا شده باشد. یعموم یاالهاکد بر کیاالها در اقتصاد )با تاکبا انواع  .3

 ح دهد.یدرآمدها و مخارج دولت را توض .4

 ح دهد.یارانه توضیو  یاجتماع نیتأم یهانظامدرباره  .5

 سه با نظام غرب را شرح دهد.یدر مقا یدر نظام اسالم ی تفاوت اقتصاد بخش عموم .6

 شرح درس: 

به   ییهاه یتوص شنهادها و  یارائه پ مبادرت به    گری د  ی و از سو  پردازدیم کارکرد دولت در اقتصاد    وتحلیلتجزیه به    سویک از    یاقتصاد بخش عموم
  هکن جهت است  یاز ا  باشد  دهیفا  دی، مفتواندیم  یو کاربرد  یدارد و هم از لحاظ عمل  یدانشگاهو    یهم جنبه علملذا    دینمایم  گذاراناست یس

ن  یعموم  بخشاقتصاد    یگاه دولت  اقتصاد  ارزنامندیم  زیرا،  درآمدها  هانه یهز  یابی.  دولت  یو  تحل  نییتب  ،یبخش  د  لیو  دستگاه    وان یکارکرد 
  ی هایمشنبودن خط    ا یعادالنه بودن    یدولت و بررس   یرفاه  یاستهایس  یکارآمد  ی ابیو ارز  لیتحل  ،ی و بخش دولت  یارتباط بخش خصوص  ،یساالر

 . شوند یممحسوب  یبخش عموم مباحث گریاز د  یاقتصاد

در بخش   م یاتخاذ تصم یچگونگ حیتوض ،ی بودجه عموم تیوضع لیتحل ،یاقتصاد یدر دخالتها ی و بخش خصوص ی بخش دولت یی نارسا یابیارز
مباحث   گریبزرگ شدن دولت از د  ایکوچک شدن و    ،ی اجتماع  تأمین  ، یساز  یخصوص  ، یمقوله استقراض مل  ،یاارانهیو    یاتیمال  یساختارها  ،یدولت

ات،  یافت مالیع درآمد و ثروت از راه دری، توزیجاد ثبات اقتصادیص منابع، ایل تخصیدولت از قب  یاقتصاد   یهااستیاست. س  یماقتصاد بخش عمو
مطالعه    هکنیاست، ضمن ا  یدر اقتصاد بخش عموم  یاز موضوعات مورد بررس  یعموم  یهانه یص بودجه و انجام هزیانتشار اوراق قرضه، تخص

 دکنندهیکننده و تولت دولت بر رفتار و رفاه مصرف یفعال ریتأثدولت،  یت اقتصاد یها بر اقتصاد، حوزه و قلمرو فعالاتیو مال یعموم یهانه یهز  ریتأث
 است.  ین عنوان درسیا یتخصص  یز از محورهاین

 سرفصل درس: 

 : ی با اقتصاد بخش عموم ییآشنا .1

o ی ف بخش عمومیتعر 

o ی خچه تحوالت اقتصاد بخش عموم یتار 

o ی ت و ضرورت مطالعه اقتصاد بخش عموم یاهم 

o االها در اقتصاد ک یبندطبقه 

 گاه دولت در اقتصاد: یجا .2

o ات نقش دولت در اقتصادینظر یبررس 
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o االها و خدمات ک،  یر اقتصاد یو غ  یاقتصاد  یخارج  یامدها یست بازار، پک ننده نقش و دخالت دولت در اقتصاد )شک ه  یعوامل توج
 ، ...( یعموم

 : یعموم  یاالکل یه و تحلیتجز .7

o و ...(  یریناپذ رقابت، یر ی)استثناپذ آن یهایژگیو و   یعموم یاالکف یتعر 

o یمجان یده سواریپد 

o یخصوص یاالهاکبا  آنسه یو مقا یعموم یاالهاکد یدر تول ییاراک 

o یعموم یاالکه یته یالگوها 

 دولت: یدرآمدها .8

o ی اتیرمالیغ یدرآمدها 

o ات و ...( یل اثر مالی، تحلیبنداتیمالات، اصول ی)انواع مال یاتیمال یدرآمدها 

 مخارج دولت:  .9

o  بودجه و ...(  یسرک، یزیربودجه یهاروش)مفهوم بودجه،   آنو مسائل مربوط به  یبندبودجه 

o ی مخارج دولت ییاراک 

o دولت  یردفاعیمخارج غ 

 و نقش دولت  یاجتماع نیتأم .10

o  یاجتماع نیتأم یلکچارچوب 

o ی اجتماع نیتأمو  یخصوص یهامهیب 

o ی اقتصاد یبر رفتارها یاجتماع نیتأم ریتأث 

o در غرب  ی اجتماع نیتأمدر اسالم با  یافل اجتماعکت یقیتطب یبررس 

 دگاه اسالم یاز د ی رامون اقتصاد بخش عمومیپ یتامالت .11

o دولت از نظر اسالم یاهداف اقتصاد 

o یدولت اسالم یف اقتصادیوظا 

o ع عادالنه درآمدیدگاه اسالم درباره توزید 

o ی اجتماع نیتأمات و یدگاه اسالم درباره مالید 

o ی مخارج عموم  نیتأمدر  یم بر رفتار دولت اسالمکاصول حا 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓   

  

 : یمنابع اصل

 تهران: انتشارات جنگل.  .دولت یهانهیهز: ی اقتصاد بخش عموم .(1384) دیجمش ،انیپژو  .1
 د. یقم: انتشارات دانشگاه مف . یاقتصاد بخش عموم  .(1393) داهللی ،دادگر .2

 : یمنابع فرع 

  سازمان تهران:    .فریمیابراه  عبداهلل  و  یمحمد  مسعود  ترجمه،  و عمل  یدر تئور  ی ه عمومیمال  . (1372)  ی پگ  و،یماسگرو    آبل چارد  یر  و،یماسگر .1
 .و انتشارات یاجتماع - یبرنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصاد

تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان    .یرکعس  یمحمد مهد  ترجمه  )دو جلد(،  یاقتصاد بخش عموم   .(1393)  یژوزف ا  ،تزی گلیاست .2
 . )سمت( هادانشگاه یتب علوم انسانکن یمطالعه و تدو 

 . یتهران: نشر ن .ی اقتصاد بخش عموم .(1390) دجوادیس ،میپورمق .3
 تهران: انتشارات سمت. .هایناکام  ،هایاب یکام: دولت –بازار  .(1391) احمد ،یلکتو .4

 تهران: انتشارات سمت. . (1) ی عموماقتصاد بخش   .(1395) احمد ،یمیصمیجعفر .5
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6. James D. Gwartney, Richard L. Stroup, Russell S. Sobel, David A. Macpherson, (2015). 

Economics: Private And Public Choice (Mindtap Course List), 16th Edition. 

7. Jean-Jacques Laffont (Author), John P. Bonin (Translator), Hélène Bonin (Translator), 

(1988). Fundamentals Of Public Economics. The Massachusetts Institute Of Technology. 

8. Roger Leroy Miller, Daniel K. Benjamin, Douglass C. North, (2017). Economics Of Public 

Issues,20th Edition. The Pearson Series In Economics. 
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 679کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ل اقتصاد خرد ی تحل 

 : یسینام درس به انگل

Microeconomic analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: انتظار میدر انتهای این دوره از دانشجو 

 د.یف نمایرا توص آناقتصاد خرد آشنا شده باشد و محدوده  یاهیپام یبا مفاه .1

 ننده و تقاضا را شرح دهد. که مصرف ینظر .2

 د. یل نمایتحل یاقتصاد یرا بر اساس مبان  هاآنبا انواع بازارها آشنا باشد و  .3

 ند.کنقد  یمختلف اقتصاد یرا در سطح واحدها شانیهاانتخابو  هاانسانرفتار  یچگونگ .4

 شرح درس: 

به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، ن درس،  ی. در ابخشدیمان را ارتقاء  یدانشجو  یگرلیتحله جنبه  کاست    ی از دروس  یکی  اقتصاد خردل  یتحل
 یهامدل مباحث اقتصاد خرد،  اساس    هر چند در اقتصاد متعارف،  شودیمپرداخته  ها  کنندگان و خانوارها و بنگاه بازار، رفتار مصرف   وتحلیلتجزیه

 ایخرد    یواحدها  سطحرا در    شانیهاها و انتخابرفتار انسان  ی. اقتصاد خرد چگونگز پرداختین  یفکی  یهالیتحلبه    توانیم   یول   است  یاضیر
اقتصا بررس  یکاال  کیبازار    ایصنعت    کیبنگاه،    کیفرد،    کیمانند    یدکوچک  چگونگ  کندیم  یخاص  به  ب  یو  و    دارانیخر  نیتعامل 

ن  یکاالها و خدمات و همچن یعرضه و تقاضا برا یخصوص به الگو. اقتصاد خرد به پردازدیم دارانیکنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خر مصرف
 و فروش هستند کاربرد دارد.  دیکاالها در حال خر آنکه در  ییخاص توجه دارد و معموالً در بازارها یدر بازارها یخروج متیق نییتع

 سرفصل درس: 

 ت و محدود اقتصاد خردیمقدمه، ماه .1

 و تقاضا کنندهمصرف( یه )تئورینظر .2

o  مصرف یه در تئوریف اولیم و تعاریمفاه 

o و روابط تقاضا کنندهمصرف نه یرفتار به 

o ار شده کحات آشیه ترجینظر 

o آن ت و انواع توابع یمفهوم مطلوب 

 دی( بنگاه و تولیه )تئورینظر .3

o یسازنه یبه 

o بنگاه یک یدیروابط تول 

o نه نهادها یب بهکینه بنگاه و تریهز 

o  نه و تابع سودیتابع هز یهایژگیو 

o ی تفاوت یب یهایمنحنبا  ییآشنا 

o ششکبا انواع  ییآشنا 
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 ( بازاری)تئوره ینظر .4

o ه تقاضا، عرضه و تعادل در بازار یم اولیف بازار و مفاهیتعر 

o انواع بازار از نظر درجه رقابت 

o  امل کبازار رقابت 

o  امل کبازار انحصار 

o  بازار انحصار دوگانه و چندگانه 

 ع ی( توزیه )تئورینظر .5

o دیعوامل تول یمتگذاریق 

o د و ...( یامل، انحصار در خرکط گوناگون )رقابت یدر شرا یدیعوامل تول یتابع تقاضا برا 

 مباحث خاص در اقتصاد خرد  .6

o تعادل والراس و ...( یامبادله صرفاً  ینظام اقتصاد یک)تعادل در  یتعادل عموم یتئور ، 

o (یررقابتیط غی، وجود شرایعموم  یاالهاکمثبت،  یرون ی، اثرات بی عدالت اجتماع نیتأمست بازار )کش 

o اطالعات ه ینظر 

 متعارف  یهادگاهیددر اقتصاد خرد و نقد  یبا مباحث اسالم ییآشنا .7

o ی انواع بازار در اقتصاد اسالم 

o ینسبت فرد و بازار در اقتصاد اسالم 

o ی د در اقتصاد خرد اسالمیعوامل تول 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓   
  

 : یمنابع اصل

 . یتهران: نشر ن  .درضا اربابی، ترجمه حمه اقتصاد خردینظر .(1395) یگور یگر ،وکیمن .1
 . یتهران: نشر ن .درضا اربابی، ترجمه حمو مسائل اقتصاد خرد یتئور .(1390) کی نیدوم ،سالواتوره .2

3. Paul Krugman, Robin Wells (2011). Microeconomics. USA. 
 : یمنابع فرع 

 . یتهران: نشر ن  .ینی رضا حس ترجمه، ل اقتصاد خردیتحل .(1388) هال ،الیوار .1
اسالم  یمباحث  .(1374)  طاهر  دیسعو    لیدعقیعمر س  ،تیدیع  ،یغزال .2 اقتصاد خرد: نگرش  انتشارات   تهران:  .ین صادقیحس   ترجمه  ی،در 

 ی.اقتصاد قاتیمدرس، موسسه تحق تیدانشگاه ترب
تهران، نشر   . انید پژو یجمشو  ان یباغقره ی مرتض  ترجمه ،(یاضیاقتصاد خرد )تقرب ر یتئور . (1396) وانت کچارد ا. یر و مز. م. هندرسنیج .3

 رسا.

4. Mas-Colell, Andreu, Michael Dennis Whinston, And Jerry R. Green. (1995). Microeconomic 

Theory. Vol. 1. Oxford University Press. 

5. Kreps, David M. (2012). Microeconomic Foundations I: Choice And Competitive Markets. 

Vol. 1. Princeton University Press. 
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 680کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الن کل اقتصاد ی تحل 

 : یسیانگلنام درس به 

Macroeconomic analysis 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 الن آشنا شده باشد.که اقتصاد یم پایبا مفاه .1

 رده باشد.کسب کرا  یمل یستم حسابداریل سیتحل ییتوانا .2

 ح دهد.یرا توض هاآن( را بشناسد و روابط LM( و )IS) یمنحن .3

 الن آشنا باشد.کاقتصاد  یایستا و پویا یهالیتحلبا  .4

 ند. کرا نقد  آن یهامدلرا شرح دهد و  یاریکن تورم و بیروابط ب  .5

 ند.کرا نقد  هاآنرا بشناسد و  یرشد اقتصاد  یهامدل .6

 شرح درس: 

شامل اقتصاد  نیاقتصاد در سطح کالن سروکار دارد؛ که ا یریگمیساختار، رفتار و تصم ، ییاز علم اقتصاد است که با کارا یاکالن شاخه  اقتصاد
 مت یشاخص ق  ، یدرآمد مل  ،یکارینرخ ب  ،یناخالص داخل  دیمثل تول  یتجمع  یهابه مطالعه شاخص  کالن  اقتصاد.  شودیم   یو جهان  یامنطقه  ،یمل

را   یاقتصاد یها. اقتصاددانان کالن مدلپردازدیعملکرد اقتصاد م یمختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگ یهابخش نیو رابطه متقابل ب
 حیرا توض  المللنیب  هیو مال  المللنیتجارت ب  ،یگذارهیانداز، سرماتورم، پس  ،یکاریمصرف، ب  د،یتول  ،ی درآمد مل  نیتا ارتباط ب  بخشندیتوسعه م

  ی هااستیسآثار    یابیالن و ارزک  یستایم مدل ایل. تنظکتقاضا و عرضه    دهندهل یتشک  یل اجزای، تحصیمل  یستم حسابداریس  یبررس  دهند.
ان ین آشنا نمودن دانشجویو همچن  آنهان یبو ارتباط    یاریک، بهامتی قل روند  ین مدل، تحلیالن در قالب اک  یرهایبر متغ  یو درآمد  ی ، مالیپول

 .ردیگیمن درس مورد توجه قرار یه در اکاست  یاز عمده مسائل یم رشد اقتصادیبا مفاه

 سرفصل درس: 

 الن کاقتصاد  یرهایم و متغیاز مفاه ی مرور اجمال .1

o یمل یل حسابداریتحل 

o دیم ارزش افزوده و ارزش تولیمفاه 

o ی و درآمد مل ید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلیتول 

o نه ید، درآمد و هزیاز سه جنبه تول یمحاسبه درآمد مل 

o و ثابت یجار یهامت یقبه  یریگاندازه 

o الن.ک یهالیتحلدر  هامت یقاربرد شاخص ک 

 ل:ک یل تقاضایتحل .2

o ی ن درآمد در قالب مدل دو و سه بخش ییتع یچگونگ 

o ش ی ب افزایم ضریمفاه 

o  یمنحن (ISو منحن )ی  (LM ) 

o پول و اوراق قرضه یل بازارهایتحل 
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o پول یعرضه و تقاضا 

o اقتصاد  یستا در بخش تقاضایمدل تعادل ا 

o لک یتقاضا یمنحن 

o اقتصاد. یو اختالالت در بخش تقاضا ی و مال یپول یهااستیسآثار  یابیارز 

 ل:کل عرضه یتحل .3

o ار کل بازار یه و تحلیتجز 

o د یتابع تول 

o هامت یق ر ییآثار تغ 

o یمتیدستمزدها و انتظارات ق 

o ل کعرضه  یبه دست آوردن منحن 

o .اختالالت در بخش عرضه اقتصاد 

 الن:ک یستا یمدل تعادل ا .4

o درآمد ین مقدار تعادلییتع 

o  اشتغال 

o لیو نرخ تنز هامت یق 

o النک یرهایبر متغ ی و مال یپول یهااستیسآثار  یابیارز 

o مت و دستمزدها(.ینترل قک یهااست یس) یدرآمد  یهااستیسآثار  یابیارز 

 الن باز:کاقتصاد  .5

o ی دخالت بخش تجارت خارج 

o هیسرما یالمللنیب کتحر 

o ها پرداخت ل تزار یتحل 

o  ط متنوع نرخ ارز در اقتصاد باز. یدر شرا یو مال  یپول یهااست یسآثار 

 الن:ک  یستایم مدل تعادل ایتعم .6

o یگذارهیسرمامصرف و  یهایتئوراز  یل اجمالیتحل، 

o تقاضا و عرضه پول یهای تئور 

o درآمد ین مقدار تعادلییتع 

o  اشتغال 

o افتهیمیتعمو نرخ بهره در قالب مدل  هامت یق . 

 (: مدتانیما )یپو  یهالیتحل .7

o تورم( هامتیقل روند یتحل( 

o  دستمزدها 

o پس(یلیف ی)منحن یاریکان تورم و بیرابطه م 

o ی ت اقتصاد یتثب  یهااست یس 

 . یرشد اقتصاد یهامدل یلک یهایژگیو م رشد و یاز مفاه یاجمال یمعرف .8

o تیه و رشد جمعیانباشت سرما 

o ی فناور ریتأث 

o هاآن یلیرشد و نقد تحل یهامدل 
 الن کخردِ اقتصاد  یهاشه یر .9

o مصرف 

o یگذاره یسرما 

o پول یپول و تقاضا عرضه 

o یه ادوار تجارینظر 

 مالحظات اسالمی در اقتصاد کالن  .10
o  مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسالم 

o  رفتار عقالیی فرد مسلمان و جامعه اسالمی 

o  کاال از منظر اسالمتحلیل همزمان پول و 
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 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓   
  

 : یمنابع اصل

 ی. بازرگان هایپژوهشموسسه مطالعات و  شرنتهران:   .یاربردکالن کاقتصاد  .(1383) احمد ،یاخو .1

 . یتهران: نشر ن .اربابدرضا ی، ترجمه حمالنکه اقتصاد ینظر .(1395) یگور یگر ،وکیمن .2

 : یمنابع فرع 

 . ی تهران: نشر ن .یاقتصاد  یهااستیسو  هاهینظراقتصاد کالن،  .(1395)  دونیفر ،یتفضل .1

 . تهران: نشر بازتاب .النکاقتصاد  .(1390) دمحمدیس ،انیبیطب .2

 . یتهران: نشر ن  .یرک، ترجمه عباس شاالنک اقتصاد  یهااستیسو  یتئور . (1388برانسون ) .3
 .یتهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالم .یتقو ی، ترجمه مهدشرفتهیالن پکاقتصاد  .( 1383) رومر .4

 ، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیاقتصاد کالن با رویکرد اسالمی(، 1384) نیدحسیسمیرمعزی  .5

6. Blanchard, Olivier. (2003). Macroeconomics, 3rd Ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 

7. M.Woodford (Eds.). Handbook Of Macroeconomics (Chapter 14, Vol. 1B, 927‐1007) 

8. Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics, 3rd Ed. New York: Mcgraw-Hill Irwin . 

9. Sargent, T. J. (1987). Dynamic Macroeconomic Theory. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press. 
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 681کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی اتب اقتصادک د و م یخ عقایتار

 : یسینام درس به انگل

History of economic ideas and schools 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا شود. یات اقتصادیاتب و نظرکم یریگشکل  یهانهیزمبا  .1

 ونان باستان تا دوره معاصر را به دست آورد.یاز دوران  یات اقتصادیاتب و نظرکل میتحل ییتوانا .2

 ند.کات متعارف را نقد ینظر آن رده و بر اساس کان یشمندان مسلمان را بیاند یاقتصاد یآرا .3

 شرح درس: 

  ی اتینار فهم نظرکدر    هانهیزمن  یا  ییو شناسا  ردیگیمل  کش  ینیو د  ی ، فرهنگی، اجتماعیاسیس  یع و رخدادهایاز وقا  یدر بستر   یاتب اقتصادکم
ات و ین نظریاستفاده از ا  یاز مقدمات الزم برا  یکیند  ی جوامعشان با توجه به مالحظات گوناگون پاسخ گو  یاقتصاد  یازهایبه ن  کوشندیمه  ک

ان  یدانشجو  یگرلیتحل، قدرت  معاصر  هتا دور  یمکاتب اقتصاد  یو آرا  یاصول فکر  وتحلیلتجزیهبا    کوشدیم ن درس  یاست. ا  یپردازهینظر  یحت
 ریس  به   هیم پایات و مفاهینظر  یریگشکلی، عوامل  اقتصاد  دیعقا  خ یو تار  یعلوم اقتصاد  نیارتباط ب  ی بررس  پس از   ن، یبنابراش دهد.  یرا افزا

ه با کنی. ضمن اشودی مپرداخته    یمکتب پول  انیتا پا  یعنیمعاصر    هتا دور  م،یو روم قد  ونانیدوران    یعنیاز جهان باستان،    یاقتصاد   یهاشه یاند
 ات متعارف صورت خواهد گرفت. یوتاه بر نظرک یشمندان مسلمان، نقدیاند یات اقتصادیمرور نظر

 سرفصل درس: 

 ی اتب اقتصادکد و میخ عقایتار یبررس یهاروشخ علم اقتصاد و یت تاریبا نقش و اهم ییآشنا .1

o میونان قدیدر  ید اقتصادیعقا 

o م یدر رم قد ید اقتصادیعقا 

o ی در قرون وسط ید اقتصادیعقا 

o ی داربردهدوران  یخ اقتصادیتار 

o سم یدوران فئودال  یخ اقتصادیتار 

  ی هایماریب،  جنگ،  یت اقتصادیسا، وضعیلکت،  یح ی)مس  هاآنتوسعه    یاجتماع  یو بسترها  یاتب اقتصاد کم  یریگشکلبا عوامل    ییآشنا .2
 ر و ...( یفراگ

 س کس و اقتصاد هترودکف اقتصاد ارتدو یم و تعاریبا مفاه ییآشنا .3

 آن  ی سم و نقد و بررسیانتلکتب دوران مرکم یاقتصاد یبا مبان ییآشنا .4

 یتاب جدول اقتصاد کنه و کتر ک د یهاشهیاندو  یراسکویز یتب فکبا م ییآشنا .5

 اردو و ...( یکت، مالتوس، ری)آدام اسم  آنشمندان یو اند یکالسکتب اقتصاد کبا م ییآشنا .6

 ست و ...( یل یک)فردر آنشمندان یو اند یسم اقتصاد یونالیتب ناسکبا م ییآشنا .7

 سم و ...( یسک، مارستیآلده یاسم یالی)سوس آن سم و انواع ی الیتب سوسکبا م ییآشنا .8

 یک السکتب کبه م آنخ آلمان و انتقادات یتب تارکم .9
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 )مارشال و ...(  آنشمندان یو اند کینئوکالس تب کم .10

 یشیاتر یتب روانشناسکبا م ییآشنا .11

 سم( یالیسم، نئوسوس یسکسم، نئوماری برالیستم )نئولیل قرن بیدر اوا یاتب اقتصادکبا تحوالت م ییآشنا .12

 آن  یریگشکلنز و بستر کیبا نظرات  ییآشنا .13

 نزکیبا نظرات پس از  ییآشنا .14

 یپول یکالس کتب نئوکبا م ییآشنا .15

 ان ینهادگرا یهاشهیاندبا  ییآشنا .16

 شمندان مسلمانیدر جهان اسالم و اند یات اقتصادینظر .17

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓   
  

 : یمنابع اصل

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .یم سنجابیرک ترجمه، ید اقتصادیخ عقایتار .( 1396شال )ست یو ژ دی، ژشارل .1

 . یتهران: نشر ن .(یالدیم 2000تا  الدیقبل از م 600از معاصر ) هاز افالطون تا دور یاقتصاد دیعقا خیتار. (1395)  دونیفر ،یتفضل .2

 : یمنابع فرع 

1. Robert B. Ekelund & Robert F. Hebert, (2007). A History Of Economic Theory & Method. 

Waveland Press. 

2. John Fred Bell, (1953). A History Of Economic Theory. New York: Ronald Press Company. 
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 682کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 الملل نی ب یاسی اقتصاد س

 : یسینام درس به انگل

International Political Economy 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 ی آشنا شده باشد. المللن یب یاسیاقتصاد س یهاهیو نظر میبا خاستگاه، مفاه .1

 رده باشد. کی را فهم المللنیقدرت و ثروت بر روابط ب نندهکن ییاثر تع .2

 بپردازد. رانیا یگفتمان انقالب اسالم یبرا یالمللن یب یاسیمباحث اقتصاد س گاهیل جایبه تحل .3

 ند. کح یتشر یالمللن یبرا با استفاده از مناسبات  یو اقتصاد یاسیقدرت س یو ابزارها هانهیزمجاد یار اکسازو  .4

 شرح درس: 

اتب کم  یریگشکل نه  یگر، زمی د  ین از سوین در جوامع امروزکگاه دولت و بازار به عنوان دو رین جاییسو و تب   یکفهم مناسبات ثروت و قدرت از  
با در نظر    کوشدیم ی المللنیب یاسیده است. درس اقتصاد سیگرد یشناسجامعهاست و یمختلف اقتصاد، س یهاحوزهدر  یگوناگون  یهاشهیاندو 

را در   هاآنن  یده بیچ یو روابط پ  یریگشکلار  کاتب گوناگون، سازو کدر م  یت به عنوان سه ارزشِ محوریگرفتن سه مفهوم ثروت، قدرت و امن
گر از نقاط  ید  یکی  یجهان  یهاجنگژه پس از  یبه و   هاآن   یریگشکلو روند   یالمللن یب  هایسازمانگاه  یند. اشاره به جاکن  ییتب  یالمللنیب  یفضا

 . شودیمن درس محسوب یعطف ا

 سرفصل درس: 

 الملل نیب یاسیم اقتصاد سیبا مفاه ییآشنا .1

o یخ یر تاریس 

o ت و ...( ی: قدرت، ثروت، دولت، بازار، امنازجمله) یدیلکم یمفاه 

 المللن یب یاسیمطرح در اقتصاد س یردهایکو رو  هاهینظر .2

o سم یقبل از فئودال 

o سم یدوران فئودال 

o سمیانتلکدوران مر 

o یک السکسم یبرالی افت لیره 

o سم مدرنیبرالی افت لیره 

o ارانکافت محافظه یره 

o سم یسکال و ماریکافت راد یره 

 المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یموضوعات اصل .3

o  المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یرهاز  یکمناسبات دولت و بازار در هر 

o المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یاریکتورم و ب 

o المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یفقر و نابرابر 
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o المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یرهاز  یکار و صنعت در هر ک 

o المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یره از  یکض در هر یت و تبعیاقل 

o  المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یره از  یکت در هر یجنس 

o المللنیب یاسیاتب اقتصاد سکو م هاافت یرهاز  یکدر هر  یافتگیل توسعه نیدال 

 یرد اسالمیکبا رو  المللنیب یاسیم اقتصاد سیدرباره مفاه یشیبازاند .4

o  ی اسالم یموجود با مبان یهادگاهیدنقد 

o المللن یب یاسیم اقتصاد سینه مفاهیاسالم در زم یخطوط اصل ییشناسا 

 (یالمللنیب هایسازمان)با توجه به  المللنیب یاسیدر اقتصاد س یاو کمورد .5

o زیستمحیطو  یحوزه انرژ 

o ی و نظام علم  یحوزه آموزش عال 

o  ی شاورزکحوزه غذا و 

o یالمللن یب یهامیتحرگاه و مناسبات یجا 

o ی و نظام ارز یو مال  یحوزه پول 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓   
  

 : یمنابع اصل

 ر. یوکتهران: نشر  .ی عباس حاتم ترجمه ،یقیتطب یاسیاقتصاد س .(1390) یبار ،کالرک .1
2. Balaam, D., & Dillman, B. (2011). Introduction To International Political Economy (5th 

Ed.). New Jersey: Pearson Education. 

 : یمنابع فرع 

 ر. یوکتهران: نشر  .ی عباس حاتم ترجمه ،یقیتطب یاسیاقتصاد س .(1390) یبار ،کالرک .1
 سمت. : تهران . یالمللنیب یو پول ی مال هایسازمان(. 1394) یمهد نژاد،یمیابراه .2

 . رانیا یمؤسسه انتشارات  :تهران .یالمللنیب یاسیاقتصاد س (.1384) اریاسفند دبخش،یام .3

 . شدنجهانیمطالعات  یملز  کمر :تهران .خواهینیحس یو ترجمه عل   صیتلخ  ،هیو مال شدنجهانی (.1385) یتونپورتر،  .4

محمد جالل    لیاسماع  ن،یبجهان .5 بررسیاسالم  یارکسازمان هم  (.1393)  یدریحو  تأ  هایامکنا  ی :  واگرا  دیکبا  مطالعات    .ییبر عوامل 
 . 7-30جهان اسالم، صص  یخ یتار

 . ی بازرگان هایپژوهشتهران، مؤسسه مطالعات و  .یشانگها  یارکبا سازمان هم رانیتوسعه تجارت ا (.1390) رعبداهللیم ،ینی حس .6

جهان .7 تجارت  جهان  (. 1383)  ی سازمان  تجارت  سازمان  ا  ، یشناخت  جواد  محمد  و    . یروانیترجمه  مطالعات  مؤسسه   های پژوهشتهران، 
 . ی بازرگان

 ک یتاب در  ک  کیب، مجموعه    1392  ، شدنیمطالعات جهان   یز ملکدر مر  ؛ یالمللنیب  یاسیردن اقتصاد سک  یجهان   (.2005)  الکین  پس،یل یف .8
 . شدن جهانیمطالعات  ی ز ملکمر :تهران  .شدن جهانیو  یاسیمقاله: اقتصاد س

الف،   1392 ،شدن یمطالعات جهان ی ز ملکدر مر برال؛ینئول  ینظمیو ب  اکیآمر ی : هژمونشدنجهانیدر عصر  یامپراتور (.2005) یر ،یلیک .9
 . شدنجهانیمطالعات   ی ز ملکمر :تهران  .شدن جهانیو  استیمقاله: س کیتاب در ک کیمجموعه 

 تهران، قومس. . یتقو ی، ترجمه احمد ساعد و مهدقدرت و ثروت ع ی: توزیالمللنیب یاسیاقتصاد س (. 1387) دموریاسکالرسون و  .10
تئودور،ک .11 پاربردکو    هی: نظری جهان  یاسیاقتصاد س  (. 2010)  وهن،  ترجمه عادل  د  یغامی،  امام صادق    :تهران   .گرانیو  دانشگاه  انتشارات 

 (. شدنجهانیمطالعات  یز ملکمر یارک)با هم السالمه یعل
 اقتصاد. ریتدب :تهران .گرانیو د یرمحمدیم یترجمه مهد ،یالمللنینظم اقتصاد ب ک: دریجهان یاسیاقتصاد س (. 2010رابرت ) ن،یپ یگل .12

13. Balaam, D., & Dillman, B. (2011). Introduction To International Political Economy(5th 

Ed.). New Jersey: Pearson Education. 
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14. Cohn, T. H. (2010). Global Political Economy: Theory And Practice (5th Ed.). Pearson 

Education. Pp. 2-16. 
15. Gilpin, R. (2001). Global Political Economy. Princeton And Oxford: Princton University 

Press. Pp.25-45 . 
16. Barry Clark(2010). Political Economy: A Comparative Approach, 2nd Edition. 

17. Oatley, T. (2010). International Political Economy (3rd Ed). New York: Pearson Education. 

18. Ravenhill, J. (2005). The Study Of Global Economy. In J. Ravenhill, Global Political 

Economy. New York: Oxford University Press. 

19. Strange, S. (1988). States And Markets. London: Pinter Publishers. 

20. Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). The Political Economy Of Trade Policy. In 

International Economics: Theory And Policy (8th Ed). Pearson International. 
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 683کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی عموم یگذار یمشخط یل اقتصادی تحل 

 : یسینام درس به انگل

Economic analysis of public policy making 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 بپردازد؛ یاقتصاد یاز منظر یعموم یهایگذاراست یسمنطق  حیتصر بهبتواند  .1

 کند؛ ییرا شناسا یگذاریمشخط  یهالیتحلمورد استفاده در  مفروضات .2

 بپردازد؛ یعموم یهایگذاراست یس دیو فوا هانه یهز ییبه شناسا یانتقاد یکردیرو  با .3

 آشنا باشد؛  یعموم یهایگذاراست یسو اتخاد  لیدر تحل یمتعارف اقتصاد یکردهایرو  لِیبد یهاانیجر با .4

را به    یداده و منابع مرتبط اقتصاد  صیرا تشخ   شیمورد عالقه خو  یهاحوزه در    گذاریسیاستناظر به    یو کاربرد  یاقتصاد   یهاداللت .5
 قرار دهد. یانتخاب و مورد واکاو  یدرست

 شرح درس: 

اطالعات کسب   هیدرس بر پا  نی. اهدقرار د   یاقتصاد  لیو تحل  هیرا در معرض نظر  انیدانشجو  هکاست    شده  یمنظور طراح  نیا  یدوره برا  نیا
چون    ی و موضوعات  میاست؛ مفاه  یاقتصاد  یاز منظر  یگذاریمشخطمسائل    ترقیعم  لیتحل  ی شده و در پ  یریگیاقتصاد خرد پ  هشده در دور

مبادله    نهیو هز  دهیفا-نهیهز  لیعدالت، شکست بازار، شکست دولت، تحل  ،یبرابر  ،ییکارا  ،یاقتصاد   یمنابع محدود، اقتصاد رفاه، آزاد   صیخصت
 گاهیجا  ه درس به طور عمده بر منطق دخالت دولت در اقتصاد متمرکز بوده و به دنبال ارائ  نیحوزه خواهد بود. ا  نیره در امقوالت مورد اشا  ازجمله
 )همچون بازار، بنگاه، دولت( است.  یاقتصاد یهات یفعالمختلف  یهایدهسازمان فیدر ط گذاریسیاست 

 سرفصل درس: 

 آن یو ابعاد اقتصاد یمشخطل یبا مفهوم تحل ییآشنا .1

 مروری بر بازارها، نظریه قیمت و ابزارهای تحلیل متعارف اقتصادی  .2

o عرضه، تقاضا و بازار رقابتی 
o  تعادل، مازاد رفاه اجتماعی و ایده دست نامرئی آدام اسمیت 
o ( کو نقش ح  ییاراکناقص،  یو بازارها ییاراککارایی)ومت 
o کاالها و خدمات در علم اقتصاد هچهارگان یبندمیتقس 
o   آثار خارجی و آثار خارجی و    یهاحلراهشکست بازار و دخالت دولت شامل   ی های گذاراستیسعمومی،    یهاحلراهخصوصی، 

 عمومی قیّم مآبانه 
o  آن شکست دولت و مسائل مربوط به 

 یمشخط گرل یتحلاخالق برای  هفلسف .3

o  فایده گرایی 
o  آن فایده« و بررسی - هزینه یهالیتحلکارایی« و »مبنای »معیار 

 )در صورت وجود فرصت( ی اقتصاد لیدر تحل لیبد یهاکردیرو  .4
o نهادگرایی 
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 پایدار یهاصیتخصنظریه و کاربرد طراحی بازار و  .5
o  طراحی سازوکار و طراحی بازار 

o سالمت و طراحی بازار کلیه،    گذاریسیاست ،  زیستمحیطدر حوزه    گذاریسیاست ،  یدر بازار انرژ  گذاریسیاست ر  ینظ  یکاربرد عمل
 . یدر حوزه حمل و نقل شهر گذاریسیاستسالمت و به هم رسانی در بازار کار پزشکان،  گذاریسیاست 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓   

  

 : یمنابع اصل

1. Bellinger, William K. (2007). The Economic Analysis Of Public Policy. Routledge. 

 

 : یمنابع فرع 

انتشارات مرکز  تهران:    . ، ترجمه اصالن قودجانیبر اقتصاد نهادگرا  یامقدمه  (. 1391)  گروینوگن، جان، آنتون اسپیتهوون و آنت ون دن برگ  .1
 .مجلس هایپژوهش

  مرکز   و   ع،  صادق  امام  دانشگاه:  تهران  . نعمتی  محمد  ترجمه  و   گردآوری  ،اقتصادی  عدالت  مقاالت  مجموعه  .(1392)  سندگانیمجموعه نو .2
 .اسالمی شورای مجلس هایپژوهش

مجلس و  .طراحی بازار؛ چارچوب تحلیل راث در درک عملکرد بازار (.1393) نصیری اقدم، علی، محمدجواد رضائی و مهدی موحدی بکنظر .3
 . 79(: 1393) 12راهبرد، 

4. Boardman, Anthony E., David H. Greenberg, Aidan R. Vining And David L. Weimer. (2011). 

Cost-Benefit Analysis: Concepts And Practice. Prentice Hall, 4th Ed. 

5. Cornes, Richard, And José A. Rodrigues-Neto. (2013). Is Policy Too Important To Be Left 

To Empiricists? Lessons Of The 2012 Nobel Prize In Economics. Agenda: A Journal Of 

Policy Analysis And Reform : 61-76. 

6. Frank, Robert H. (2000). Why Is Cost-Benefit Analysis So Controversial?. The Journal Of 

Legal Studies.29.S2: 913-930. 
7. Hausman, Daniel M., And Michael S. Mcpherson. (1993). Taking Ethics Seriously: 

Economics And Contemporary Moral Philosophy. Journal Of Economic Literature 31.2: 

671-731. 
8. Hillman, Arye L. (2009). Public Finance And Public Policy: Responsibilities And 

Limitations Of Government. Cambridge University Press. 
9. Kominers, Scott, Alexander Teytelboym, And Vincent Crawford. (2017). An Invitation To 

Market Design. Hceo Working Paper Series. 
10. Krawiec, Kimberly D., Wenhao Liu, And Marc L. Melcher. (2017). Contract Development In 

A Matching Market: The Case Of Kidney Exchange. Law & Contemp. Probs. 80: 11. 

11. Roth, Alvin E. (2007). The Art Of Designing Markets.  Harvard Business Review 85.10: 118. 

12. Stiglitz, Joseph E. (2008). Government Failure Vs. Market Failure: Principles Of 

Regulation. Government And Markets: Toward A New Theory Of Regulation:13-51. 
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 684کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسی«»محیط هبست پیوسته معارف اسالمی و مدیریت  ارشدکارشناسی

 : ینام درس به فارس

 ی سازیجهان یروندها یبررسنقد و 

 : یسینام درس به انگل

Critique of globalization trends 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد زاینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  یلیتکم

 :یعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:
 رود: در انتهای این دوره از دانشجو انتظار می

 آشنا باشد.  یسازیجهان ات یف و نظریبه تعار .1

 ند.کارائه  یسازیجهان یهاچالشقابل قبول از موانع و  یلیتحل .2

 نه را شرح دهد.ین زمیدر ا یالمللنیب هایسازمانو توسعه   یسازیجهان گرانلیتسهنقش  .3

 بپردازد. یسازیجهان یبر اساس روندها یتوسعه مل یل الگوهایبه تحل .4

 ند. کان یرا ب ینید یهاارزشبا  یسازیجهاننسبت  .5

 شرح درس: 
  ی موضوعات  نیترده یچ یپداشته است از    یتوسعه فراوان  یو نظر  یر از نظر مفهومیدو دهه اخ  یه طک  ییهاده یپداز    یکیبه عنوان    شدنیجهان

« یسازیجهانتحت عنوان » یگری، مفهوم دشدنیجهانگر، به موازات مفهوم ید  یگسترده است. از سو یازمند دقت نظرهاین آنه فهم کاست 
از    ینیم دیبا مفاه  یسازیجهاناست. گره خوردن مقوله    شدن جهانیدر امر    یاریو اخت  یاجبار  یروندها  ییه به دنبال شناساکطرح شده است  

ات  یوتاه نظرکپس از مرور    کوشدیمن درس  ی. اکندیم شتر  ین روند را بیا  لیتحلگر، ضرورت نقد و  ید  یاز سو  ی سو و توسعه ارتباطات جهان  یک
 ند.ک ی ان معرفیرا به دانشجو هانآ یهاچالش، موانع و گرانل یتسهپرداخته و  یسازیجهان  یروندها ی ، به بررسشدنجهانی

 سرفصل درس: 

 شدن جهانیه در یم پایبا مفاه ییآشنا .1

o اتیف و نظریتعار 

o شدن جهانیت یفهم ماه 

 یسازیجهانه در یم پایبا مفاه ییآشنا .2

o ی سازیجهانات در یف و نظریتعار 

o  ی ساز یو جهان   شدنجهانیتفاوت 

o  یسازیغرب و  یساز یتفاوت جهان 

o یسازیجهاندر  یاهیپاو موانع  هاچالش 

 یسازیجهانند ی ن در فرآیاد یبن یهایدگرگون .3

o  مقوله ثروت و فقر 

o ی ت فرهنگیهو 

o یالمللن یبتوسعه  یالگوها 

 یسازیجهان در  یالمللنیب هایسازماننقش  .4

o هاسازمان یریگشکل یخ یر تاریس 

o ی المللنیبو معاهدات  هامانیپ گاه یجا 

o  ی تیو فرامل یتیچندمل  یهاشرکتنقش 
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 یسازیجهانند یفرآ گرانل یتسه .5

o نترنتیو ا یمجاز یتوسعه فضا 

o  یارتباط یهای فناورتوسعه 

o  نقش زبان 

 یسازیجهان یدر راستا  یمختلف توسعه مل یالگوها .6

o ی ساز یتوسعه با جهان یفهم نسبت الگوها 

o و ...(  ی، ژاپنینی، چییایکتوسعه )آمر یاز الگوها یبرخ یاو کمورد 

 ی سازیجهانان با ینسبت اد .7

o ی میر ابراهیو غ  یمیان ابراهیاد یبا مبان یسازیجهان  ینسبت مفهوم 

o ی اسالم یبر اساس مبان  یسازیجهان  یلینقد تحل 

o ی سازیجهانبا  آنو نسبت  یگاه موعودباوریجا 

o  یسازیجهان یبر اساس الگوها ی و مردم یاسالم یهاجنبش نقد 

o یسازیجهان در روند  هاآنگاه یل جایو تحل  یاسالم هایسازمانو  ییگرامنطقه 

 : یابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓  ✓      
  

 : یمنابع اصل

 .یتهران: نشر ن .زیحسن گلر ترجمه ،آن و مسائل   یسازیجهان .(1394) جوزف ،تزی گلیاست .1

؛  ی وحدت اسالم  ی المللنین کنفرانس بی؛ شانزدهمیدطه مرقاتیبه اهتمام س  جلد(؛  3مجموعه مقاالت( ))  یسازیاسالم و جهان   یشمولجهان .2
 . 82بهشت یارد

 : یمنابع فرع 

 تهران: کتاب آمه.  .یرمحمود نبویو م  یل شهابی، ترجمه خل فاجعه یدارهیسرما: ظهور کن شویترکد .(1391)  ین؛ نائومیالک .1
. تهران: وزارت امور  یریام  یمجتب  دیوح  شیرایترجمه و و ،  و منتقدانش  نگتونیهانت  : برخورد تمدنها  هینظر(.  1374)ساموئل  ینگتون،  هانت .2

 خارجه. 

 . ی تهران، نشر ن . شدنجهانیدر بستر  رانیاقتصاد ا .( 1380م. م. ) ش،یبهک .3

 . ی نشر ن  تهران:. و فرهنگ  شدنجهانی(. 1394) احمد ،یگل محمد .4

 راستاریخاکباز، و   نیو افش  انیقلیترجمه احد عل  ،یاشبکه اقتصاد، جامعه و فرهنگ )جلد اول( عصر اطالعات: ظهور جامعه    (.1380کستلز، م. ) .5
 انتشارات طرح نو.  : تهران . ایپا یارشد: عل

  : تهران   . ایپا  یارشد: عل  راستاریو   ان،یترجمه چاووش  ت،یاطالعات: قدرت هواقتصاد، جامعه و فرهنگ )جلد دوم( عصر    . (1380کستلز، م. ) .6
 انتشارات طرح نو. 

 راستار یخاکباز، سرو   نیو افش  انیقلی، مترجم احد علهزاره  انیاقتصاد، جامعه و فرهنگ )جلد سوم(: عصر اطالعات: پا  .(1380کستلز، م. ) .7
 انتشارات طرح نو.  :تهران  .ایپا یعل

سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک   :تهران  .نیترجمه محمد رضا فرز  ،یو گذار اقتصاد  شدنجهانیبر    یمرور  .(1378ک. )  ن،یفیگر .8
 و انتشارات.  یاجتماع یاقتصاد

 انتشارات علم و ادب.  . تهران: یدیاصغر سع یترجمه عل ، یجهان یکپارچگیدر باره  ی، گفتارهائ شدنجهانی. (1379آ. ) دنز،یگ .9

 وزارت امور خارجه.   :تهران .ی، ترجمه حسن سوزانو جهان سوم  شدنجهانی .(1380ف. ) ت،یمارفل .10

 یصنعت تیریسازمان مد :تهران .و همکاران  یویگ یمردان لی، ترجمه اسماعشدنجهانی .( 1379واترز، م. ) .11

 چاپخش.  :تهران .رانیو ا  شدنجهانی ته،یمدرن .( 1380ع. ) ان،یهودشت .12

13. Barry Eichengreen (2008). Globalizing Capital: A History Of The International Monetary 

System, 2nd Edition. Princeton University Press. 
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 پژوهش«  شناسي»روش  هبست ( 31

یك های متناظر آنها نیازمند مسیری متفاوت است. بنابراین  های طبیعی متفاوت هستند و شناخت آنها و حل مسئلههای اجتماعی و انسانی با پدیدهپدیده 
شناخت چیست و چگونه ممکن است؛ کدام شناخت معتبر است؛ برای شناخت هر   اساساً  دکه بداناست  نیازمند آن  پژوهشگر حوزه علوم انسانی و اجتماعی  

 دنبال کرد. «پژوهش شناسیروش»االت و امثال آن را باید در بسته ؤکرد؛ نقص هر روش چیست. این ساستفاده توان ها و ابزاهایی میپدیده از چه روش

 

کد 

 درس
 نیاز پیش ساعت  واحد عنوان درس 

 - 64 2 ی پژوهش کمکارگاه روش  687

 - 64 2 ی فیروش پژوهش ک کارگاه 688

 - 32 2 یبیپژوهش ترک روش 689

 - 32 2 یپژوهش اسالم یهاروش 690

 - 32 2 یریگو اندازه سنجش 691

 - 32 2 و فلسفه علم خیتار 692

 - 32 2 یعلوم اجتماع فلسفه 693

 - 32 1 ی شناسدر روش مطالعه 694

 - 32 1 یشناسدر روش پژوهش 695

  352 16 جمع 
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 687کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش پیوسته معارف اسالمي و مدیریت  ارشدکارشناسي

 : ينام درس به فارس

 ی کمکارگاه روش پژوهش 

 : يسینام درس به انگل

Quantitative Research Method Workshop 

 واحد  2: واحدتعداد 

 ساعت 64: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:
 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زین دوره از دانشجو انتظار میا یانتهادر 
 ی کم پژوهش یمبان .1

 یمتناسب با پژوهش کم یپژوهش یهات یموقع .2
 ی پژوهش کم كی یاتیعمل یو اجرا یطراح .3
 یکم پژوهشپرکاربرد در  یافزارهااز نرم یمنتخب .4

 شرح درس: 
قابل    یکم  یهاحوزه صرفاً با روش  نیا  یاز مسائل پژوهش  یهنوز هم برخ  ،یعلوم اجتماع  حوزهدر    ییگرااثبات  انیجر  یرغم افول نسب  یعل

و ...؛   یاسهیو مقا  یقیتطب یهااز پژوهش یبرخ  ،یاجتماع یهاده یپد  انیم ی ارتباطات علّ یبرخ نییتب ر ینظ ی است؛ مسائل ییگوو پاسخ  یبررس
درس   نیخود هستند. در ا  یهاها در پژوهشاز آن  یریگها و بهرهروش  نیآموختن ا  ازمندیهمچنان ن  یعلوم اجتماع  انیرو دانشجو  نیماز ه

که خاص پژوهش   یایکم یهاروش ،یپژوهش کم یهااز روش یر یگبهره هیخردماو  یمبان ییپس از آشنا  انیاست که دانشجو نیانتظار بر ا
  ن یتریاز اصل  یریگبهره  یتوانمند  تیها بپردازند و در نهاروش  نیا   نیبه تمر  ی هستند را فراگرفته، به صورت کارگاه  یاجتماععلوم    حوزهدر  
 کسب کنند. کنندیم لیرا تسه یکم یهاکه پژوهش توسط روش ییافزارها نرم

 سرفصل درس: 
 یکم یهاپژوهش یبا مبان ییآشنا .1

 یکم یهامتناسب با پژوهش یهات یموقع ییآشنا .2
 :یپژوهش کم یاصل یاز چهار استراتژ یبا منتخب ییآشنا .3

o ش یمایپ 
o یهمبستگ 
o یشیآزما 
o ی شیآزما شبه 

 شده   ی معرف یکم یهاانجام شده با روش یهااز پژوهش یانمونه ی و بررس نقد .4

 یفیمورد استفاده در پژوهش ک  یافزارها نرم نیتریاز اصل یبا منتخب ییآشنا .5
o Statistical Package for Social Science (SPSS) 

o LISREL 

o STATA 

o SAS 

 شده یمعرف یهاچند مورد از روش ای كیبر  یپژوهش مبتن كیاز  ییهابخش ایپژوهش کامل  كیحداقل  انجام .6
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 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : يمنابع اصل

تهران: انتشارات صفار   .جامع   یکردی: رو تیریدر مد یپژوهش کم یشناسروش . (1387و آذر، عادل ) یمهد دیس ،یحسن، الوان فرد،ییدانا .1
 . یاشراق –

  ، ی کاظم  نیحس  دیفرد و س  ییترجمه حسن دانا  . (یو کم  یفیک   یکردهایرو )  یاجتماعپژوهش    یهاوهیش  .( 1395الورنس )  امیلیو   ومن،ین .2
 تهران: موسسه کتاب مهربان نشر. . جلد اول و دوم

 تهران: مؤلف.  .SPSSبا استفاده از  یآمار یهالیتحل . (1396) ی عل ،یومیمنصور و فعال ق ،یمؤمن .3
تهران:    .(زرلیافزار لبا نرم  ییو آشنا  یسینو  نامهانیپا  کردی)با رو   تیریدر مد  یفیو ک  یکم  شرفتهیپ  قیروش تحق  .(1396قنبر )  رنژاد،یام .4

 . یاسالم تیو ترب میتعل
نصراهلل    ،ی رسول  زیمحمدعز  ،ی فاطمه غالم  ،یقباد مراد   ترجمه.  STATAبرنامه    یاصل  یمبان   .( 1395)  آل  انکایب  استاووال، ی و د  شلیم  لز،یه .5

 تهران: گپ.  ی. خانیعل رضایو عل یسیو 
 تهران: نشرگستر.. SASبا  یآمار یهالیروش انجام تحل نیتر: سادهSASآموزش گام به گام  .(1384رسول ) ،یرینص .6

7. Tabachnick, Barbara G. (2012). Using multivariate statistics + mysearchlab with etext. 

[Place of publication not identified]: Prentice Hall. 
8. Anderson, David R.; Sweeney, Dennis; Williams, Thomas A.; Camm, Jeffrey D.; Cochran, 

James J.; Fry Michael J: Quantitative methods for business. 13th edition. Cengage Learning . 
9. Swanson, Richard A. (2009). Research in organizations. Foundations and methods of 

inquiry. San Francisco: Berrett-Koehler. 

 : يمنابع فرع 

و پژوهشگران    ان یدانشجو  ژهی)و   ی ساده: پژوهش کم  یلیبه زبان خ  قیروش تحق  . (1394طهمورث )  ،یاسوریپور    یپور، جواد و حسنقل  یهیفق .1
 تهران: دارالفنون.  . (یارشد سازمان

 .یو مطالعات فرهنگ  یتهران: پژوهشگاه علوم انسان .و فنون هانشی: بیدر علوم اجتماع قیتحق یهاروش . (1390باقر )  ،یساروخان .2
 .داریتهران: د .شرفتهیآمار پ یکم  یها: روشیدر علوم اجتماع قیتحق یهاروش . (1396باقر )  ،یساروخان .3

4. Easterby-Smith, Mark; Thorpe, Richard; Jackson, Paul R. (2015). Management and 

business research. 5th ed. Los Angeles [etc.]: Sage. 
5. Mis, Benjamin A. Quantitative research. An introduction. 3rd edition. CreateSpace 

Independent Publishing Platform . 
6. Martin, William E.; Bridgmon, Krista D. (2012). Quantitative and Statistical Research 

Methods. John Wiley & Sons . 
7. Sekaran, Uma; Bougie, Roger J. (2016). Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach. 7th Edition. John Wiley & Sons. 
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 688کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش پیوسته معارف اسالمي و مدیریت  ارشدکارشناسي

 : ينام درس به فارس

 ی ف ی کارگاه روش پژوهش ک 

 : يسینام درس به انگل

Qualitative Research Method Workshop 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 64: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:
 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 ی فیک پژوهش یمبان .1
 ت یریپژوهش در مد یفیک یهاروش .2
 ی فیپژوهش ک كی یاتیعمل یو اجرا یطراح .3
 یفیپژوهش ک  یافزارهانرم  نیتریاصل .4

 شرح درس: 
  ، ی و علوم اجتماع  ی عی( علوم طبیا)و نه درجه  ی نوع  یهاو پر رنگ شدن توجه به تفاوت  یعلوم اجتماع  حوزهدر    ییگرااثبات  انیبا افول جر

حرکت  سازنه یکه زم یقرار گرفت؛ موضوع  حوزه نیا شمندانیمورد توجه اند شیاز پ شیب یعلوم اجتماع ییایو جغراف یخ یتار ،یخصلت فرهنگ
 ، یدارشناسیپد  ،ینگارقوم   رینظ  یفیک  ییهاروش  یریگو موجب شکل   دهیشده گرد  انینو و متناسب با اقتضائات ب  ییهاروش  یطراح  تبه سم
 ی هاروش  ،یو علوم اجتماع  یعیعلوم طب  نیادیبن  یهابا تفاوت  ییپس از آشنا  انیاست که دانشجو  نیانتظار بر ادرس    ن یو ... شد. در ا  ادیداده بن

  ی توانمند  تیها بپردازند و در نهاروش  نیا  نیبه تمر  یهستند را فراگرفته، به صورت کارگاه  یعلوم اجتماع  حوزهپژوهش در    خاصکه    یفیک
 کسب کنند. کنندیم لیرا تسه یفیک یهاکه پژوهش توسط روش ییافزارهانرم  نیتریاز اصل یریگبهره

 سرفصل درس: 
 یفیک یهاپژوهش  هیخردمابه عنوان   یو علوم اجتماع یعیعلوم طب یهاتفاوت نیتریبا اصل ییآشنا .1
 :رینظ تیریدر مد یفیپژوهش ک یهای استراتژ  نیتریاز اصل یبا منتخب ییآشنا .2

o مضمون  لیتحل 
o محتوا لیتحل 
o گفتمان لیتحل 
o تیروا لیتحل 
o اد یبن  داده 
o یدارشناسیپد 
o ی نگار قوم 
o یخ یتار پژوهش 
o ی تبارشناس 
o یمورد مطالعه 
o ی پژوه اقدام 
o  و  ... 



1180 

 شده   یمعرف یفیک یهاانجام شده با روش یهااز پژوهش یانمونه ی و بررس نقد .3
 یفیپژوهش ک یافزارها نرم نیتریاز اصل یبا منتخب ییآشنا .4

o Atlas.ti 

o QDA Miner 

o Tams Anazyler 

o Dedoose 

o NVivo 

o MAXQDA 

o HyperRESEARCH 

o Aquad 

o Mendeley 

o Transana 

o Quirkos 

o  webQDA 

o  Raven’s Eye 

o  Qiqqa 

o  Focuss On 

 شده یمعرف یهاچند مورد از روش ای كیبر  یپژوهش مبتن كیاز  ییهابخش ایپژوهش کامل  كیحداقل  انجام .5

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : يمنابع اصل

 . یاشراق –تهران: انتشارات صفار  ی.کاظم نیحس دیفرد و س ییحسن دانا ترجمه .و طرح پژوهش یفیش کیپو .(1391کرسول، جان ) .1

 تهران: انتشارات نگاه دانش.  .(ینو و کاربرد یکردی)رو  یفیپژوهش ک یهاروش یاصول و مبان .(1396د )ی، ناهین و مسلمیحس  فر،یخن .2
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. . یفیقات کیتحق یشناسروش .(1391)  یمحمدتق مان،یا .3
اسف  درضایس  ن،یدجوادیس .4 بن  یساز  یتئور  .( 1389)  میمحمدرح  ،یدانیو  افزار  ادیداده  نرم  و    .Atlas.ti  و  مطالعات  موسسه  تهران: 

 . یبازرگان یهاپژوهش
 ور،یشهر 23نشر:  خیتار .5
 ترجمه  .10NVIVOافزار  با کاربرد نرم  یفیبر روش پژوهش ک  یامقدمه  .(1394)  الن یلیمر  چلناشر،یگست، گرگ و م  ؛یایلیام  ،یمین .6

 تهران: دارالفنون.  ی.ریو بهرام خ اکبرپور ثاقب فیظر  میمر ،یفراهان ی محمدرضا واشقان
نرم   نیترشرفته ی: پMendeley  یریخودآموز تصو  .(1395زاده، زهرا )یم و علی، مری صالح   ؛یدمحمدمهدیس  ان،یکار، مسلم؛ مرتضو  بهمن .7

  یهارشته  یدر تمام  یلیتکم  التیتحص  انیدانشجو  یبرا  ی( کاربردیمنابع فارس  ی)پوشش ده  هانامهانیمنابع مقاالت و پا  تیریافزار مد
 . یتهران: جهاد دانشگاه .یلیتحص

محمدجواد    ،یاحمدیعل  رضایعل  ترجمه  .7AQUADافزار  با نرم  یفیک  یهاداده   لیتحل  یراهنما  .(1395گونترال و گروتلر، لئو )  هوبر، .8
 دانش.  دیتهران: تول ی.اصالح هیو سم  ندوشن یعصمت مسعود ،یآذرشاه

و مطالعات    ی تهران: پژوهشگاه علوم انسان  .MAXQDAبا استفاده از نرم افزار    ادیمحتوا و پژوهش داده بن  لیتحل  .( 1394ناصر )  رحمدل، .9
 .یاجتماع

،  QDA Miner  ،Tams Anazyler  ،Dedoose  ،HyperRESEARCH  ،Transana  یافزارهانرم  Help  بخش .10

Quirkos ،webQDA، Raven’s Eye ،Qiqqa ،Focuss On. 
11. Cassell, Catherine; Symon, Gillian (2004). Essential guide to qualitative methods in 

organizational research. London, Thousand Oaks: SAGE Publications. 
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12. Hennink, Monique; Hutter, Inge and Bailey, Ajay (2010). Qualitative Research Methods. 1st 

Edition. SAGE Publications Ltd. 
13. Durdella, Nathan R. (2018). Qualitative Dissertation Methodology: A Guide for Research 

Design and Methods.1st Edition. SAGE Publications, Inc. 

 : يمنابع فرع 

تهران: انتشارات صفار    . جامع   یکردی: رو تیریدر مد  ی فیپژوهش ک  یشناسروش  . (1390حسن )  فرد، ییآذر، عادل و دانا  ؛ یمهد  دیس  ، یالوان .1
 . یاشراق –

 تهران: سمت.  .یپردازه ینظر یهای استراتژ .(1389حسن ) فرد،ییدانا .2
  ، ی کاظم  نیحس  دیفرد و س  ییترجمه حسن دانا  . (یو کم  یفیک   یکردهایرو )  یاجتماعپژوهش    یهاوهیش  .( 1395الورنس )  امیلیو   ومن،ین .3

 مهربان نشر. تهران: موسسه کتاب . جلد اول و دوم
 .یو فرهنگ  یتهران: شرکت انتشارات علم .متن لیو تحل هی: هنر تجز11 ودایمکس ک . (1396و همکاران ) یی ح ی ،ییبابا یعل .4
 . السالم( )علیهتهران: دانشگاه امام صادق  .8NVivoبا نرم افراز  ادیداده بن یپرداز هینظر  .(1390) ثمیم ، یفیمحمدرضا و لط ان، یذوالفقار .5
 تهران: روش شناسان.  .11MAXQDAبا نرم افزار  یفیک یهاداده  لیتحل .(1395) دصمدیس ،یبهشت .6

7. Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. (2005). The SAGE handbook of qualitative 

research. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications . 
8. Given, Lisa M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Los 

Angeles Calif.: SAGE Publications. 
9. Lewins, Ann and Silver, Christina (2007). Using Software in Qualitative Research: A Step-

by-Step Guide. SAGE Publications Ltd. 
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 689کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش پیوسته معارف اسالمي و مدیریت  ارشدکارشناسي

 : ينام درس به فارس

 ی ب ی روش پژوهش ترک 

 : يسینام درس به انگل

Mixed Method Research 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زیانتظار من دوره از دانشجو یا یدر انتها

 ی بیترک یهاپژوهش یمبان .1

 یبی متناسب با پژوهش ترک یپژوهش یهات یموقع .2
 یبی پژوهش ترک كی یاتیعمل یو اجرا یطراح فرایند .3

 شرح درس: 

ها به آن   حیگاه صح   یو حت  ستهیشا  ییگوتوان پاسخ  ییبه تنها  یفی و ک  یپژوهش کم  یهاوجود دارد که روش   یمسائل  یعلوم اجتماع  حوزهدر  
به   انهیگراعمل  یدر واقع پاسخ   یبی . ابداع روش پژوهش ترککندیبست رو به رو مرا با بن  یاجتماع  یهاموضوع گاه پژوهش   نیرا ندارند و هم

منطق پژوهش    توسعه)و با    یفیو ک  یدو روش کم یایاز مزا قیدق یریگضمن بهره   کندیکه تالش م  یاست؛ پاسخ   یشناختروش  عضلم  نیا
 دهیچ یپمسائل    یرا جهت بررس  یحلراه   ق،یو دق  دهیسنج   یو طرح  بی( در ترکیفیک   یچند استراتژ  ایدو    ای  یکم  یچند استراتژ  ایدو    یبیترک

 ، یبی روش پژوهش ترک یستیپراگمات یبا مبان یاجمال ییضمن آشنا ان یاست که دانشجو نیدرس انتظار بر ا نیکند. در ا رائها یو اجتماع یانسان
 .ندیرا کسب نما یبی پژوهش ترک كی یو اجرا  یروش آشنا شده و توان طراح نیا یهای ها و استراتژبا انواع طرح

 سرفصل درس: 

 یبیترک یهاپژوهش یفلسف یو مبان یریگشکل خچه یتاربا  یاجمال ییآشنا .1
o پژوهش ی فیو ک یکم یهاروش یریگشکل  ریبا س ییآشنا 
o یعلوم اجتماع یهاپژوهش ی در برخ یفیو ک یکم یهامجزا از روش استفادهبا مشکالت  ییآشنا 
o ی فیو ک یکم یهاروش یا یمزا قیجهت تلف یابه عنوان فلسفه سمیبا پراگمات ییآشنا 

 یبی ترک یهامتناسب با پژوهش یهات یموقع ییآشنا .2
 یبی ترک یهاپژوهش  یاصل یهای با استراتژ ییآشنا .3

o یمتوال ینییتب یاستراتژ 
o یمتوال یاکتشاف یاستراتژ 
o ی متوال یلیتبد یاستراتژ 
o زمانمتکثر هم  یاستراتژ 
o زمانهم یاانه یآش یاستراتژ 
o زمان هم  یلیتبد 
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 یبیترک یهاروش انیدر م یقابل طبقه بند یبه عنوان روش  Qبا روش  ییآشنا .4
 یبیانجام شده با روش ترک یهااز پژوهش یانمونه ی و بررس نقد .5

 ی بیبر روش ترک یپژوهش مبتن كیاز  ییهابخش ایپژوهش کامل  كیحداقل  انجام .6

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : يمنابع اصل

)رو   .(1391)  ویدبلکرسول، جان .1 پژوهش:  دانا  ترجمه  .(یبیترک  وهیو ش  یفیک  ،یکم  یکردهایطرح  تهران:    ی. صالح   یو عل  فردیی حسن 
 موسسه کتاب مهربان نشر. 

 تهران: صفار.  .و چارچوب انجام پژوهش ینظر یهاشالوده : وی ک یروش شناس .(1392) خهایشروزبه و  ینیحس و یعقوب فرد، حسن یدانائ .2
3. Creamer, Elizabeth G. (2017). An introduction to fully integrated mixed methods research. 

SAGE Publications. 
4. Creswell, John W. (2014). A Concise Introduction to Mixed Methods Research. SAGE 

Publications . 
5. Creswell, John W.; Plano Clark, Vicki L (2017). Designing and conducting mixed methods 

research. 3rd edition. SAGE Publications, Inc . 
6. Teddlie, Charles; Tashakkori, Abbas (2008). Foundations of mixed methods research. 

Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. 

Los Angeles, SAGE Publ . 

 : يمنابع فرع 

 .داریتهران: د .یمتداول در علوم رفتار یکردهای: رو ختهیو آم  یفیک قیتحق یهابر روش یامقدمه . (1396عباس )  ،یبازرگان هرند .1
 .شیرایتهران: و  .ختهیآم قیروش تحق .(1396) نیریش ،یو کوشک ی عل دالور، .2
 . تهران: جامعه شناسان .یو رفتار یدر علوم اجتماع یبیترک قیروش تحق  یو عمل یفلسف یهاانیفراروش بن .( 1390احمد ) محمدپور، .3

4. Bazeley, Patricia (2017). Integrating analyses in mixed methods research. SAGE 

Publications Ltd. 
5. Haight, Wendy (2015). Mixed methods research for social work. Integrating methodologies 

to strengthen practice and policy. Oxford University Press. 
6. Hesse-Biber, Sharlene Nagy (2010). Mixed methods research. Merging theory with 

practice. New York: Guilford Press. 
7. Plano Clark, Vicky & Ivankova, Nataliya V. (2015). Mixed methods research. A guide to 

the field. Los Angeles: SAGE Publications. 
8. Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles (2010). Sage handbook of mixed methods in social 

& behavioral research. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications. 
9. Susan E. Ramlo, & Isadore Newman. (2011). Q Methodology and Its Position in the Mixed-

Methods Continuum. Operant Subjectivity, 34(3), 172–191. 
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 690کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش پیوسته معارف اسالمي و مدیریت  ارشدکارشناسي

 : ينام درس به فارس

 ی پژوهش اسالمهای روش

 : يسینام درس به انگل

Islamic Research Methods 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 :يعمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 ر: یسا یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 تیریدر مد یاسالم یهاپژوهش یو مبان هیخردمابا  ییآشنا .1

 تیریدر مد یقرآن پژوهشروش و منابع  ،یبا مبان ییآشنا .2
 ت یریدر مد یثیحد پژوهشروش و منابع  ،یبا مبان ییآشنا .3
 تیریدر مد ی فقه پژوهشروش و منابع  ،یبا مبان ییآشنا .4
 تیریدر مد یاره یس پژوهشروش و منابع  ،یبا مبان ییآشنا .5

 شرح درس: 

و نظام    رانیمردم ا  یدر دو سطح فرهنگ مل  یاسالم  یهاارزش  تیو حاکم  تیریو از جمله مد  ی بار علوم اجتماعو ارزش  ی بوم  تینظر به ماه
رو   نیاز هم رسد؛ یبه نظر م  یضرور ی علوم اجتماع حوزهروشمند و متقن در  یاسالم یهاپژوهش انیجر یریگشکل ران، یا یاسالم یجمهور

منابع و    ،یمبان  ت،یر یمد  حوزهدر    یمطلوب پژوهش اسالم  یو الگو  یمبان  ه،یبا خردما  ییضمن آشنا  انیکه دانشجو  رودیم  نتظاردرس ا  نیدر ا
ها، خود روش  نیانجام شده با ا  یهاپژوهش  ینقد و بررس  یرا فراگرفته و ضمن کسب توانمند  یارهیسو    ی فقه  ،یثیحد  ،یروش پژوهش قرآن

 .ندیرا کسب نما ییهاپژوهش  نیچن نجاممهارت الزم جهت ا زین

 سرفصل درس: 

 ت یریدر مد یاسالم یهاپژوهش  هیخردمابا  ییآشنا .1
 (:تیری)و از جمله مد یاسالم و علوم موسوم به علوم غرب  انیتعامل م وهیش رامونیموجود پ یفکر یهاانیبا الگوها و جر ییآشنا .2

o ز یغرب ست یالگو 
o زیغرب گر یالگو 
o ریغرب پذ یالگو 
o منتخب( کردی)رو  نیغرب گز یالگو 

 ت یریدر مد یبا پژوهش قرآن ییآشنا .3
o تیریدر مد یپژوهش قرآن یبا مبان ییآشنا 
o تیریدر مد ی( پژوهش قرآنیبا منابع )اعم از مکتوب و نرم افزار ییآشنا 
o ت یریدر مد یپژوهش قرآن یهابا روش ییآشنا 

 اق محور، سوره محور، داستان محور و مسئله محور یه محور، سیآ یهااعم از روش یتدبر یهاروش ▪
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 یلیو تنز  یموضوع ،یبیاعم از ترت یریتفس یهاروش ▪
o یمنتخب قرآن یهاپژوهش یبرخ ی و بررس نقد 

 ت یریدر مد یثیبا پژوهش حد ییآشنا .4
o ت یریدر مد یثیپژوهش حد یبا مبان ییآشنا 
o ت یریدر مد یثی( حدیبا منابع پژوهش )اعم از مکتوب و نرم افزار ییآشنا 
o ت یریدر مد یثیبا روش پژوهش حد ییآشنا 
o ی ثیمنتخب حد یهاپژوهش یبرخ ی و بررس نقد 

 تیریر مدد یبا پژوهش فقه ییآشنا .5
o تیریدر مد ی پژوهش فقه یبا مبان ییآشنا 
o تیریدر مد ی( فقهیبا منابع پژوهش )اعم از مکتوب و نرم افزار ییآشنا 
o ت یریدر مد یپژوهش فقه یکردهایبا رو  ییآشنا 

 فقه موضوعات کردیرو  ▪
 فقه نظامات  کردیرو  ▪
 ی فقه سرپرست کردیرو  ▪

o تیریدر مد ی با روش پژوهش فقه ییآشنا 
o ی منتخب فقه یهاپژوهش یبرخ ی و بررس نقد 

 ت یریدر مد یاره یس یهابا پژوهش ییآشنا .6
o ت یریدر مد یارهیپژوهش س یبا مبان ییآشنا 
o ت یریدر مد یاره ی( سیبا منابع پژوهش )اعم از مکتوب و نرم افزار ییآشنا 
o ت یریدر مد یارهیبا روش پژوهش س ییآشنا 
o یاره یمنتخب س یهاپژوهش یبرخ ی و بررس نقد 

 : يابیروش ارزش

 ا پروژهیق یتحق یی آزمون نها ترم انیم مستمر یابیارزش

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : يمنابع اصل

 .یرضو ی. قم: دانشگاه علوم اسالمنو( یری)تحر ینیمطالعات د یشناسروش(. 1391احد فرامرز ) ،یقراملک .1
و امکان علم    ی(: ساختار علم تجرب 1)جلد  ینیعلم د  یبه سو ی گام(. 1391)  ینیابوالفضل گائ ، یخان  یمحمد فتحعل ن،یحس ، ینجف بستان .2

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ینید
.  یدر علوم اجتماع  ینیاز متون د  یریگ(: روش بهره2)جلد    ینیعلم د   یبه سو  ی گام(.  1392. )یعسکر  ی رضا عل  دیسع  ن،یحس  ،ینجف   بستان .3

 و دانشگاه.  قم: پژوهشگاه حوزه
 . قم: قلم مهر. میدر قرآن کر یموضوع  قیروش تحق(. 1385. )یزنجان یمراد نیحس ی ومحمدعل ،یفشارک یلسان .4
 تهران: سازمان چاپ و انتشارات ارشاد. (.ین با علوم انسانیبه نسبت د یشناختمعرفت ی)نگاه ینیت علم دیهو(. 1390خسرو. ) ،یباقر .5
 . السالم()علیه. تهران: دانشگاه امام صادق ثیبر حوزه علوم قرآن و حد هیبا تک قیروش تحق(. 1391احمد. ) ،یپاکتچ  .6

 . السالم( )علیه. تهران: دانشگاه امام صادق خیتار یشناسدرباره روش ییمجموعه درس گفتارها(. 1392احمد. ) ،یپاکتچ  .7
مسلمان    شمندانینزد اند  یعلوم انسان  یشناسروش(  1393( )راستاری)و   درضایسع  ،یعسکر  یو عل  یمحمدتق   مان،یاحمد، ا  ؛یسادات  کالته .8

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  :قم .( یاز علم اسالم یشناختروش ی )ارائه مدل
 . یاسالم نیقم: تمدن نو .یفقه حکومت  یکردهایبر رو  یدرآمد .(1396و نگارش( ) لی)تحل ییح ی ،یو عبدالله یمحمدمهد دیس ،یرباقریم .9

 اسراء. :قم .ینیمنزلت عقل در هندسه معرفت د . (1386، عبداهلل )یآمل یجواد .10
 دفتر نشر معارف.  : قم .یاسالم یعلوم انسان یدر جستجو .(1392) نیعبدالحس خسروپناه، .11
 صدرا.  یاسالم یعلوم انسان یهاتهران: مرکز پژوهش . یاسالم یعلوم انسان  یشناسروش .(1395) نیاحمدحس ،یفیشر .12
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 تهران: سمت.  .یعلوم اسالم یو مأخذشناس قیتحق یهامهارت .(1392) نیحس ،یصابر .13
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. : قم .ین یاجتهاد دانش د میپارادا .(1389) درضاید حمیس ،یو حسن  یپور، مهد یعل .14

علوم   دانشکدهها )سمت( و  دانشگاه  یکتب علوم انسان  نیسازمان مطالعه و تدو   :تهران   .ثیحدروش فهم    (.1386ی )عبدالهاد  ،یمسعود .15
 . ثیحد

 تهران: آفتاب توسعه. .یدر بستر انقالب اسالم ی اسالم یعلوم انسان دیکالن تول یالگوها .(1394) یمهد دیس ،یموسو .16
معصومان   رهیس ره،ینور الس عه،ینور الشر ت،یفقه اهل ب کتابخانهبحار االنوار،   یمعجم موضوع ث،یجامع االحاد ر،یجامع التفاس یافزارها نرم .17

 . السالمهمیعل

 : يمنابع فرع 

. ریدر دهه اخ یاسالم تیریمد یارشته  انیم یهااز پژوهش یی: استقرا میتدبر در قرآن کر یراهبردها یشناسروش(. 1390. )ثمیم ،یفیلط .1
 . 55 -25(: 2) 5. یراهبرد  تیریمد شهیاند

 . قم: کتاب فردا.ییحکمت صدرا یانتقاد یشناسروش(. 1393. )دیحم ا،یپارسان .2
 .یاسالم شهی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندقرآن ریو تفس  یشناسنص: نشانه یولوژیب (. 1389. )رضایعل ا، ین یقائم .3
 .یاسالم شهیتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند. قرآن یشناخت یمعناشناس (. 1390. )رضایعل ا، ین یقائم .4
. تهران: دانشگاه امام یاسالم  -  یکرد علوم انسانیبا رو   یق عمومیدرباره روش تحق  ییمجموعه درس گفتارها(.  1391احمد. )  ،یپاکتچ  .5

 . السالم()علیهصادق 
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. . قم: فهم آن یشناسزبان قرآن و روش لیتحل(. 1391روشن، محمدباقر. ) یدیسع .6
 . قم: نشر آفاق. ی در منابع اسالم قیخطوط روش تحق(. 1378)مصحح(. ) یرضو یعل دیاصغر، س ،یصادق .7
 .ستهی. قم: شاقرآن ژهی به و   یعلوم انسان  انیدانشجو یبرا قیروش تحق(. 1384. )نیمحمدام فرد، .8
 . السالم( )علیه نیرالمؤمنیام. نشر البالغهدر نهج قیتحق یهاروش (.1389محمد. ) ،یدشت .9

. تهران: سازمان انتشارات ینید   یهاها و آموزهاکتشاف گزاره   یشناسبر روش  یاواره   باچهی : دنیمنطق فهم د(.  1389اکبر. )  یعل  رشاد، .10
 .یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 در. الق لهیل ی قاتی. قم: مؤسسه تحقروش برداشت از قرآن (.1389. )ی عل ،یحائر ییصفا .11
 روزنه.  هی. قم: نشرروش برداشت از قرآن(. 1390محمد. ) ،یبهشت .12
 فردا. : قم .یو چگونگ یستیچ ،یی: چرایاحکام حکومت( 1394) لیاسماع پرور، .13
 اسراء.  :قم .سمیسکوالر هیو نقد نظر ی : بررسایو دن نینسبت د(  1391، عبداهلل )یآمل یجواد .14
 . السالم( )علیهصادق دانشگاه امام  :تهران .یاسالم تیریآغاز در مد  یهانقطه .( 1394) یآذر، مرتض  یو جوانعل  رضایعل ان،یسازت یچ .15
 . یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ :تهران  .: معنا، امکان و راهکارهاینیعلم د .(1389) نیحس ، یسوزنچ  .16
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :قم .(اتیو کل یستیفقه االداره )چ . (1392ن )یصمصام الد ،یقوام .17

 . یانتشارات حکمت اسالم :قم  .یدر تحول علوم انسان یعلوم اسالم یت شناسیظرف .( 1394) یحکمت اسالم یعال   مجمع  .18
و    یتهران: علم  . (زانیدر الم یی عالمه طباطبا دگاهیاز د ثینقد و فهم حد  یشناس)روش ثیو حد  ییعالمه طباطبا . (1384) یشاد ،یسینف .19

 .یفرهنگ
تهران: سازمان حج اوقاف   . هامراحل، نمونه ها،وهیاصول، ش دها،یکل ها،نهیتدبر در قرآن: زم رامونیپ یپژوهش . ( 1387اهلل ) ی پورفر، ول  ی نق .20

 اسوه. ه،یریو امور خ
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 691کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش ارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت کارشناسي

 : ينام درس به فارس

 گیری سنجش و اندازه

 : يسینام درس به انگل

Measurement 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 ي:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 گیری تعریف اندازه  .1

 گیری مواقع نیاز به طراحی یك ابزار اندازه .2
 گیری انواع ابزارهای اندازه .3
 گیری طرح ابزار اندازه هیته وهیش .4
 ری یگطراحی سؤاالت ابزار اندازه وهیش .5
 گریتدوین ابزار اندازه .6
 گیری استانداردسازی ابزار اندازه  .7
 گیریسنجش روایی و پایایی ابزار اندازه .8

 شرح درس: 

موارد   ی که در برخ ییاست؛ ابزارها یریگسنجش و اندازه یاز ابزارها یریگبهره یکم یهاژه پژوهشیاز در پژوهش و به و یاز امور مورد ن یکی
ن درس انتظار  یها بزند. در اآن  هیتهد خود دست به  یگر باز پژوهشی موارد ن  ی هستند و در برخ  یابین قابل دستیشیپ  یهااز پژوهش  یریگبا بهره

، نوشتن  گیریاندازهطرح ابزار  هیته یی، توانایپژوهش یرهایمتغ گیریاندازه  یف و انواع ابزارهایبا تعر ییان ضمن آشناین است که دانشجویبر ا
 گیریاندازهابزار  یسنج  ییایو پا یسنج  ییت روایو در نها یریگابزار اندازه ی، استاندارد ساز یریگن ابزار اندازه ی، تدو گیریاندازهابزار  یهاسؤال 

 ند.یرا کسب نما

 سرفصل درس: 

 گیری تعریف اندازه  .1
o  گیری اندازه تعریف 
o  تعریف سنجش 
o  تعریف آزمون 
o  تعریف آزمودن 
o  تعریف ارزشیابی 
o گیریهای موضوعات قابل سنجش و اندازهویژگی 
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 گیری های اندازه مقیاس .2
o اسمی 
o  ترتیبی 
o  ای فاصله 
o  نسبتی 

 گیری های اندازهطیف  .3
o طیف بوگاردوس 
o  طیف ترستون 
o  طیف لیکرت 
o طیف گاتمن 
o و ...  طیف اوزگود 

 گیری اندازههای کلی روش .4
o  نامه پرسش 
o  مصاحبه 
o  مشاهده 
o مختلط 

 گیریطرح ابزار اندازه هیته .5
o  گیری تعیین هدف ابزار اندازه 
o  گیری تعریف متغیر ابزار اندازه 
o گیری تعیین دامنه ابزار اندازه 
o گیریجدول مشخصات ابزار اندازه هیته 

 گیریطراحی و تدوین سؤاالت ابزار اندازه .6
o  منابع طراحی سؤاالت 
o قواعد طراحی سؤاالت 
o گیری اصول طراحی ابزار اندازه 

 گیری تحلیل و استانداردسازی ابزار اندازه .7
o  سنجش ضریب دشواری 
o  سنجش ضریب تمییز 
o  ها به همبررسی همبستگی سؤال 
o بررسی همبستگی هر سؤال با کل آزمون 
o  و ...  ها انحرافیتحلیل گزینه 

 گیریسنجش روایی ابزار اندازه .8
o  محتوایی روایی 
o روایی صوری 
o  روایی مالکی 
o روایی سازه 
o بینیروایی پیش 
o  و ...  روایی هم زمان 

 گیری سنجش پایایی ابزار اندازه .9
o  روش بازآزمایی 
o های موازی روش فرم 
o  روش همسانی درونی 
o  روش دو نیمه کردن 
o  و ...   ریچاردسون –روش کودر 
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 روش ارزشیابي: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓ ✓ 
  

 : يمنابع اصل

 تهران: نشر دیدار.  .ش دوم(یرای)و  یتیو علوم ترب یشناسدر روان یپژوهش یرها یمتغ یریگاندازه  یساختن ابزارها .(1394) اکبریعل ف،یس .1
 تهران: دوران.  .ش هفتم(یرای)و   یآموزش یابیسنجش و ارزش ،یریگاندازه .(1386) اکبریعل ف،یس .2

3. Ekinci, Yuksel (2015). Designing Research Questionnaires for Business and Management 

Students (Mastering Business Research Methods).1st Edition. SAGE Publications Ltd. 
4. Azzara, Carey V. (2010). Questionnaire Design for Business Research.Tate Publishing. 

Allen. 

5. Mary J. and Yen, Wendy M. (2001). Introduction to Measurement Theory. 1st Edition. 

Waveland Pr Inc . 

 : يمنابع فرع 

 ن. تهران: نشر دورا . گیری و ارزشیابی آموزشیهای اندازهروش .(1375) اکبریعل ف،یس .1
 دانشگاه پیام نور. : تهران .با ویراستاری حمزه گنجی .گیری و سنجش در علوم تربیتیاندازه .(1390) اکبریعل ف،یس .2
 آوای نور.  :تهران  .یت یگیری در علوم ترببر: سنجش و اندازه یامقدمه .( 1386ابوالقاسم ) نوروزی، .3
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان .ی : اصول و مبان یدر علوم اجتماع قیتحق یهاروش. (1393باقر )  ،یساروخان .4
پاک سرشت    مان یسل  ان،یعزت اهلل پور  ، یروشن  یترجمه عبدالباق  .پرسشنامه  یطراح  یهاروش.  (1388و برادبرن، نورمن ام )  موریس  سادمن، .5

 (.امیمات چاپ و نشر کارا پدخ ی)وابسته به شرکت تعاون  امیتهران: کارا پ. (راستاری)و  ارزلویو رضا 
6. Brace, Ian (2018). Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey 

Material for Effective Market Research (Market Research in Practice).4th Edition. Kogan 

Page . 
7. Wimmers, Julia (2010). Design and Analysis of a Questionnaire. GRIN Publishing . 
8. Frazer, Lorelle and Lawley, Meredith (2000). Questionnaire Design and Administration: A 

Practical Guide. John Wiley & Sons Ltd. 
9. Gillham, Bill (2008). Developing a Questionnaire (Real World Research). 2nd edition. 

Continuum. 
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 692کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش ارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت کارشناسي

 : ينام درس به فارس

 علم  فلسفه خ و یتار

 : يسینام درس به انگل

Philosophy and History of Science 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: ساعت تعداد 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 ي:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زیدانشجو انتظار من دوره از یا یدر انتها

 و جهان اسالم رانیعلم در ا  یاجمال خچهیتار .1

 علم مدرن  نیتکو خچهیتار .2
 فلسفه علم  یریگشکل خچهیتار .3
 مطرح در فلسفه علم در پژوهش اتیفهم نظر گاهیجا .4
 به علم  انهیگرااثبات  کردیرو  .5
 به علم  انهیگراابطال کردیرو  .6
 به علم انهیرگراساختا یکردهایرو  .7
 به علم یستیآنارش  یکردهایرو  .8
مطرح در حوزه فلسفه    ات ینظر  یبندو ... و طبقه  یی گراواقع   ، ییابزارگرا  ت، یعقالن  ، ییگرایذهن  ،ییگراینیع  ، ییگراینسب  ر ینظ  یمیمفاه .9

 .میمفاه نیعلم بر اساس ا
 یفلسفه اسالم یمطرح در فلسفه علم بر اساس مبان  اتینظر ی و بررس نقد .10

 شرح درس: 

علم،    دیعلم، روش تول  تیماه  رامونیپ  ی است که به کنکاش نظر  یاغرب، فلسفه  فلسفه  یهاشاخه  نیتراز جوان  ی کیعلم به عنوان    فلسفه
  استان، ب   ونان یعلم از ارسطو در    فلسفهنظر کردن از اندک اظهارات مرتبط با  که با صرف  ی انی. جرپردازدیو ... م  یعلم   ات ینظر  یارزش معرفت

  ی منطق  انیگراادعا کرد با اثبات  توان یم  لیاز متفکران قرن نوزدهم مانند جان استوارت م  یشماردر قرن شانزدهم و تعداد اندک  کنیب  سیفرانس
به    کوهنتوماس    رینظ  یبا اشخاص  تیرا مطرح کرده و در نها  یترقیدق  اتیمدع  ییگراابطال  ر ینظ  ییهاو نگاه  ییگراآغاز شده، با نقد اثبات

 یرا برا   نهیکه زم  یانیکرده است؛ جر   دایعلم پ  یشناسعلم و جامعه  یشناسعلم، روان  خی با تار  یادیحرکت کرده و قرابت ز   ییگرایسمت نسب
  خچه یتاربا  ییضمن آشنا ان یاست که دانشجو نیدرس انتظار بر ا نیفراهم کرده است. در ا رابندیفا اتینظر  رینظ یازانهینظم گر اتیابراز نظر

  ت یآشنا شده و در نها  یفلسف  حوزه  نیا  یدیکل  میمطرح و مفاه  اتیبا نظر  ، یعلم  یهاعلم در پژوهش  فلسفه  گاهیو جا  خچهیعلم مدرن و تار
 قرار دهند.  ی مورد نقد و بررس یاسالم فلسفهرا از منظر  یفلسف حوزه نیمطرح شده در ا اتیبتوانند مدع
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 سرفصل درس: 

 و جهان اسالم رانیعلم در ا ریو س خچهیتار .1
 علم مدرن  نیتکو خچهیتار .2
 فلسفه علم  یریگشکل خچهیتار .3
 یعلم یهافلسفه علم در پژوهش گاهیجا .4
 به علم  انهیگرااثبات  یکردهایبا رو  ییآشنا .5

o ییگرااثبات خچهیبا تار ییآشنا 
o و ...  شنباخیکارنپ، را ریگرا نظاثبات  شمندانیاند نیتربا برجسته  ییآشنا 
o ی منطق انیگرااثبات  اتیمدع نیتریبا اصل ییآشنا 
o شده لیتعد ییگرااثبات  اتیمدع نیتریبا اصل ییآشنا 
o ییگرااثبات کردیوارد شده بر رو  ینقدها نیتریبا اصل ییآشنا 

 به علم  انهیگراالابط کردیبا رو  ییآشنا .6
o پوپر موندیبا کارل ر ییآشنا 
o ییگراابطال اتیمدع نیتریبا اصل ییآشنا 
o ییگراابطال کردیوارد شده بر رو  ینقدها نیتریبا اصل ییآشنا 

 به علم انهیساختارگرا یکردهایبا رو  ییآشنا .7
o الکاتوش  مرهیبا ا ییآشنا 
o ی برنامه پژوهش كیبا نگاه علم به مثابه  ییآشنا 
o یبرنامه پژوهش كیوارد شده بر نگاه علم به مثابه  ینقدها نیتریبا اصل ییآشنا 
o با توماس کوهن ییآشنا 
o میپارادا كیبا نگاه به علم به مثابه  ییآشنا 
o به علم  یمیوارد شده بر نگاه پارادا ینقدها نیتریبا اصل ییآشنا 

 به علم یستیآنارش کردیبا رو  ییآشنا .8
o رابند یبا پل فا ییآشنا 
o ز ینظم گر یداریبا نگاه به علم به مثابه پد ییآشنا 
o رابندیپل فا زانهیوارد شده بر نگاه نظم گر ینقدها نیتریبا اصل ییآشنا 

 میاهمف نیمطرح در فلسفه علم بر اساس ا اتینظر یبندعلم و طبقه تیناظر به ماه میمفاه نیتری دیبا کل ییآشنا .9
o ییگراینسب 
o ییگراینیع 
o ییگرای ذهن 
o تیعقالن 
o ییابزارگرا 
o  یگراواقع 
o  و  ... 

 فلسفه  نیدر ا یمورد بررس یدیکل میمطرح در فلسفه علم بر اساس مفاه اتینظر یبررس .10

 یفلسفه علم بر اساس فلسفه اسالم اتیمطرح در نظر یکل ی مبان نقد .11

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓  
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 : يمنابع اصل

  ن یتهران: سازمان مطالعه و تدو   .باکالمی ز  دیترجمه سع  .یفلسف  یبر مکاتب علم شناس  یعلم: درآمد  یستیچ  (.1395)  سیچالمرز، آلن فرانس .1
 .هادانشگاه  یکتب علوم انسان

 .اهلل()رحمه ینیامام خم یو پژوهش یقم: موسسه آموزش . بر فلسفه علم یدرآمد .(1387( )رنظریاکبر )ز رسپاه،یرضا و م یبی حب .2
 .هادانشگاه یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو  .آذرنگ نیترجمه عبدالحس. علم خیتار .(1386) لیسس  امیلیو  ر،ی یدامپ .3
 .حکمت :تهران .یدر فلسفه اسالم یشناسمعرفت . (1395) ریام ار،یو ماز نیحس ،یغفار .4
 .تهران: نشر مرکز .ترجمه حسن افشار .جیعلم کمبر خیتار (.1394) نیرونان، کال .5
 .تهران: جوانه رشد .رفعت جاه دیترجمه سع .در جهان اسالم یعلم و فناور یلیتحل خیتار .(1393) جیلدراتآلدون ل،یه .6
 . تهران: مهاجر .نجوان یشاد یراستاری، با و (یچهار جلد دوره) رانیعلم در ا خیتار .(1391) اریاسفند یمعتمد .7

 : يمنابع فرع 

 تهران: فرهنگ معاصر. .ترجمه هومن پناهنده . فلسفه علم .(1396) ریاکاشا، سم .1

و توسعه    قیها و مرکز تحقدانشگاه ی کتب علوم انسان ن یتهران: سازمان مطالعه و تدو  .با فلسفه علم معاصر ییآشنا . (1395رضا ) ،یصادق .2
 ی. علوم انسان

 .ریرکبیتهران: ام ی.نظر فؤاد روحان ریو ز  یترجمه منوچهر روحان .خوابگردها .(1393کوستلر، آرتور ) .3

کتب علوم  نیتهران: سازمان مطالعه و تدو  ی.انداریترجمه حسن م .ی: چهار موضوع اصلستمیفلسفه علم در قرن ب .(1394دانالد ) س،یلیگ .4
 ها.دانشگاه یانسان

 ها.دانشگاه یکتب علوم انسان نیتهران: سازمان مطالعه و تدو  .باکالمیز دیترجمه سع .ی علم یهاساختار انقالب .(1396کوهن، تامس ) .5

کتب   نیتهران: سازمان مطالعه و تدو   .ایپا  یعل  ترجمه  .(دنظری با تجد  دیجد  راستیبه فلسفه علم )و   یخ یتار  یدرآمد  .(1396جان )  ،یالز .6
 ها.دانشگاه یعلوم انسان

 . یتهران: نشر ن  .آذرنگ نیترجمه عبدالحس .دیعلم جد شیدایپ خیتار . (1395) چاردیوستفال، ر .7

8. DeWitt, Richard (2018). Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of 

Science, 3rd Edition. Wiley-Blackwell . 
9. Barker, Gillian and Kitcher, Philip (2013). Philosophy of Science: A New Introduction 

(Fundamentals of Philosophy Series), 1st Edition. Oxford University Press . 
10. Rosenberg, Alex (2011). Philosophy of Science: A Contemporary Introduction (Routledge 

Contemporary Introductions to Philosophy), 3rd Edition. Routledge. 
11. Cover, J. A; Curd, Martin; and Pincock, Christopher (2012). Philosophy of Science: The 

Central Issues (2nd Edition). W. W. Norton & Company. 
12. Godfrey-Smith, Peter (2003). Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of 

Science (Science and Its Conceptual Foundations series), 1st Edition. University of Chicago 

Press . 
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 693کد درس: 

 السالمه یعلامام صادق  دانشگاه

 شناسي پژوهش« بسته »روش ارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت کارشناسي

 : ينام درس به فارس

 علوم اجتماعی فلسفه

 : يسینام درس به انگل

Philosophy of Social Sciences 

 واحد  2: تعداد واحد

 ساعت 32: تعداد ساعت 

 : نداردنیازپیش

 : ندارد ازینهم
 نوع درس:

 ی جبران
 ی نظر

آموزش 

  يلیتکم

 ي:عمل

 ندارد 
 یعمل

 ارگاهک
 ه یپا

 ی نظر

 یعمل
 نار یسم

 ی الزام
 ی نظر

 یعمل
 یسفر علم

 ی اریاخت
 ی نظر

 سایر:  یعمل

 اهداف درس:

 آشنا شده باشد: ریرود با موارد زین دوره از دانشجو انتظار میا یدر انتها

 مدرن یعلوم اجتماع یریگشکل خچهیتار .1

 یو علوم اجتماع یعیعلوم طب یاصل یهاتفاوت .2
 یمطرح در فلسفه علوم اجتماع یاصل یهادوگان .3
 مدرن. و پست یستی نیفم ،یانتقاد ،یریتفس ،ییگرااثبات یکل یهاانیدر قالب جر یفلسفه علوم اجتماع یهاان یجر یبندطبقه .4
 یفلسفه اسالم ی بر اساس مبان یفلسفه علوم اجتماع ی و بررس نقد .5

 شرح درس: 

 تینیو ع  تیصدق، عقالن  رینظ  یاتیسؤال رفتن مدع  ریعلم و ز  فلسفه  حوزهشکل گرفته در    یهاعلوم مدرن در پرتو پژوهش  گاهیبا افول جا
الزم جهت   یهانهیموجودات، زم  ریانسان و سا  ی نوع  یهابه تفاوت  یعلوم اجتماع  حوزه  شمندانیاند  شتریتوجه ب  نیعلوم و هم چن  نیمطلق ا

 یمورد بررس  یعلوم اجتماع  فلسفهکه امروزه در قالب    ییهاشد، پژوهش  جادیا  یعلوم اجتماع  یمبان  حوزهر  د  ینظر  ییهاپژوهش   یریگشکل
درس انتظار  نی. در اشودیپرداخته م ی تجرب یو علوم اجتماع یعیطب  یعلوم تجرب  یهاتفاوت نیتریاصل یبه بررس هاقرار گرفته و در ضمن آن

و علوم    یعیعلوم طب  یهاتفاوت  نیتریاصل  ی مدرن و بررس  یعلوم اجتماع  یریگشکل  خچهیتاربا    ییضمن آشنا  ان یکه دانشجو  ت اس  نیبر ا
مدرن( آشنا شده و و پست   یستی نی فم  ،یانتقاد  ،یریتفس  ،ییگرا)اثبات  یعلوم اجتماع  حوزهفعال در    یفلسف  یهاانیجر  نیتریبا اصل  ،یاجتماع
  تواند یکه م ی کنند. موضوع ییشناسا ی علوم اجتماع فلسفه حوزهمطرح در  ی هادوگان نیتریرا در قالب اصل هاانیجر نیا ات یمدع یهاتفاوت

 آورد.  فراهم یاسالم فلسفه یاز منظر مبان یعلوم اجتماع یهافلسفه یو نقد و بررس یقیتطب یرا جهت بررس یمناسب یهانه یزم

 سرفصل درس: 

 مدرن  یعلوم اجتماع یریگشکل خچهیبا تار ییآشنا .1
o مدرن  یعلوم اجتماع یریگشکل یو اجتماع یخ یتار یهانه یبا زم ییآشنا 
o مدرن  یعلوم اجتماع یریگشکل یو فلسف یفکر یهانه یبا زم ییآشنا 

 ی و علوم اجتماع یعیعلوم طب یهابا تفاوت ییآشنا .2
o یو علوم اجتماع یعیعلوم طب یادرجه یهابا تفاوت ییآشنا 
o ی و علوم اجتماع  یعیعلوم طب ینوع  یهابا تفاوت ییآشنا 
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 یمطرح در فلسفه علوم اجتماع یاصل یهابا دوگان ییآشنا .3
o تعاملی  من – یجوهر من 

o  گرایی ساخت – ییگراذات 

o ساختار – تیعامل 

o ی فرهنگ گفتگوی – یفرهنگ تیاسیالق 

o ها کنش تیعقالن  یهابودن شاخص ایمنطقه –ها کنش تیعقالن یهاشاخص یشمولجهان 

o یاجتماع ییهادر پژوهش ییگراذهنی – یاجتماع یهادر پژوهش ییگراینیع 

o  ی خ یتار گراییساخت –  یخ یتار ییگراواقع 

o  و  ... 
 :یکل یهاانیدر قالب جر یعلوم اجتماع یهابا فلسفه  ییآشنا .4

o  ییگرااثبات 
o ی ریتفس 
o ی انتقاد 
o ی ستین یفم 
o  مدرن پست 

 ی اسالم یفلسف یبر اساس مبان یعلوم اجتماع یهافلسفه ی بررس نقد .5
o ی شناسانه در فلسفه اسالمشناخت یبا مبان ییآشنا 
o یانسان شناسانه در فلسفه اسالم یبا مبان ییآشنا 
o ات یاعتبار هیبا نظر ییآشنا 
o یشناسانه فلسفه اسالمشناسانه و انسانشناخت ی از منظر مبان یعلوم اجتماع یهافلسفه ی و بررس نقد 
o اتیاعتبار هیاز منظر نظر یعلوم اجتماع یهافلسفه ی و بررس نقد 

 روش ارزشیابي: 

 تحقیق یا پروژه آزمون نهایی  ترم میان ارزشیابی مستمر

 ✓ ✓  
  

 : يمنابع اصل

 طرح نو.  : تهران ی.میه ید اریترجمه خشا .یچندفرهنگ ی: نگرشیعلوم اجتماع  نیفلسفه امروز .( 1393) انیبرا ،یف .1
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. : قم .یدر علوم انسان  قیفلسفه روش تحق (.1394)  یمحمدتق مان،یا .2
 نشر نی.   :تهران .یفهم علم اجتماع .(1394راجر ) تریگ، .3
 ا.کتاب فرد :قم . یاجتماع یهاجهان .(1395) دیحم ا،یپارسان .4
 . رانیحکمت و فلسفه ا یموسسه پژوهش : تهران . یعلوم اجتماع یشناسروش .(1394) نیعبدالحس خسروپناه، .5
 .یاسالم نیحکمت نو یتهران: نشر معارف و موسسه فرهنگ .(ینظر یادهای)بن یفلسفه علوم انسان .(1394) نیعبدالحس خسروپناه، .6

 صدرا.   :تهران  .به همراه حواشی و شرح شهید مرتضی مطهری  (،2)جلد    سمیروش رئالاصول فلسفه و    .(1395)  نیمحمدحس  دیس  ،یطباطبائ .7
8. Kincaid, Harold (2012). The Oxford handbook of philosophy of social science. Oxford, 

New York: Oxford University Press (Oxford handbooks). 
9. Mantzavinos, Chrysostomos (2009). Philosophy of the social sciences. Philosophical theory 

and scientific practice. Cambridge. UK, New York: Cambridge University Press . 
10. Risjord, Mark W. (2014). Philosophy of social science. A contemporary introduction 

(Routledge contemporary introductions to philosophy). 
11. Rosenberg, Alexander (2012). Philosophy of social science, 4th ed. Boulder, CO: Westview 

Press . 
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 : يمنابع فرع 

 فردا. : قم .ییحکمت صدرا ینتقادا یشناسروش .(1395) دیحم ا،یپارسان .1
 اسراء.  :قم .معرفت نهیدر آ عتیشر . (1392)ویراستار( ) دیحم ا،یعبداهلل و پارسان ،یآمل یجواد .2
 کتاب طه.  :تهران .نچیو  تریو پ ییعالمه طباطبا یدر آرا تیمعنا و عقالن .(1393) نیعبدالحس ،یکالنتر .3
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. .های سازمان و مدیریتتئوری  یشناختمعرفتنامه مبانی درس . (1390ابوالفضل ) گائینی، .4
 آگه.  :تهران .پرست یترجمه شهناز مسم .یتفکر اجتماع یفلسف یادهای: بنیفلسفه علوم اجتماع .(1392و بنتون، تد ) انی ب،یکرا .5
  : قم.  مانیا  یمحمدتق   و   یحسن  درضایحم  دیس و    یمسعود ماجد  دیس  . ترجمهیدر علوم انسان  قیتحق  یهامیپارادا  .(1393نورمن )  ،یکیبل .6

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
وزارت   :تهران  .ی با علوم انسان نیبه نسبت د یشناختمعرفت  ی : نگاهینیعلم د تیهو .(1387خسرو و انوشه، مزدک )ویراستار( ) ،یباقر .7

 سازمان چاپ و انتشارات.  ،یفرهنگ و ارشاد اسالم
  . (یسازمان  اتیح   یشناختسازمان )عناصر جامعه  لیو تحل  هیو تجز  یشناختکالن جامعه  یهاهینظر  . (1383و مورگان، گارت )  بسونیگ  ل،یبور .8

 سمت.  :تهران ی.نوروز  یترجمه محمدتق
9. Gordon, Scott (1991). The history and philosophy of social science. London, New York: 

Routledge . 
10. Hollis, Martin (1994). The philosophy of social science. An introduction. Cambridge 

[England], New York, NY, USA: Cambridge University Press . 
11. Manicas, Peter T. (2006). A realist philosophy of social science. Explanation and 

understanding. Cambridge, UK, New York: Cambridge University Press . 
12. Alasuutari, Pertti (2004). Social Theory & Human Reality. London, Thousand Oaks, 

SAGE Publications Ltd. 
13. Pratt, Vernon (1978). The philosophy of the social sciences. London, New York: 

Routledge . 
14. Turner, Stephen P.; Roth, Paul Andrew (2003). The Blackwell guide to the philosophy of 

the social sciences. Malden, MA: Blackwell Pub. (Blackwell philosophy guides, 11) . 
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