باسمهتعالی

برنامه درسی و سرفصل دروس
رشته کارشناسیارشد پیوسته
«معارف اسالمی و مدیریت»

فصل اول:
کلیات برنامه

مشخصات کلی برنامه درسی دوره کارشناسیارشد پیوسته
«معارف اسالمی و مدیریت»
 عنوان رشته
رشته «معارف اسالمی و مدیریت» داراي گرایشهاي تخصصی اصلی زیر:
 )1مدیریت سازمان
 )2مدیریت منابع انسانی

 )10مدددیریددت علم ،فندداوري و
نوآوري

 )19بازار پول و بانكداري اسالمی
 )20مدیریت بيمه

 )3مدیریت رفتار سازمانی

 )11حكمرانی آموزشی

 )21حسابداري و حسابرسی

 )4علوم تصميم

 )12مدیریت كسبوكار

 )22خطمشیگذاري عمومی

 )5مدیریت سيستمهاي پيچيده

 )13مدیریت استراتژیك

 )23اداره امور عمومی

 )6مدیریت توليد و عمليات

 )14بازاریابی

 )24عدالت و پيشرفت

 )7مدیریت پروژه

 )15مالی شركتی

 )25حكمرانی و تنظيم مقررات

 )8كيفيت ،بهرهوري و عملكرد

 )16بازار سرمایه و سرمایهگذاري

 )26آیندهپژوهی

 )9مدیریت ف ناوري اطالعات و

 )17مدیریت ریسك

 )27حكمرانی مردمی

 )18مهندسی نظام مالی

 )28مدیریت شهري

فضاي مجازي

عنوان رشته «معارف اسالمی و مدیریت» است كه با توجه به مهاد (گرایش تخصصی اصلی) و كهاد (گرایش تخصصی فرعی) توافقشده بين
استاد راهنما و دانشجو ،هر دانشجو در پایان دوره تحصيلی كارشناسیارشد پيوسته ،داراي یك تخصص اصلی و فرعی متناسب است.

 مقطع تحصیلی
رشته «معارف اسالمی و مدیریت» با توجه به ماهيت رشتههاي دانشگاه امام صادق عليهالسالم در مقطع كارشناسیارشد پيوسته اجرا خواهد شد.

 طول دوره
طول دوره بدراي دانشدجویان عدادي  7سدال و حددا ن نيمسدال زم بدراي گذرانددن حددا ن تعدداد واحدد موردنيداز بدراي داندشآمدوختگی
 12نيمسال تحصيلی ( 6سال) میباشد.

 ضرورت راهاندازی رشته
دانش مدیریت ،دانش حكمی بوده كه در پس راهبردهاي بلندمدت ،برنامههاي ميانمدت و ا دامات جاري ،مجموعهاي از بایدها و نبایدها را
مستقيماً به ادارهكنندگان و بهنحو غيرمستقيم به ادارهشوندگان القا میكند .دانش مدیریت ،دانش اداره وضع موجود و امر به حركت و رشد است
و خود را در چنبره توصيف و تبيين و تفسير چندوجهی و حتی پيچيده و گاه غير ابن فهم از سازمان و مدیریت محدود نكرده است .تالش براي
حفظ وضع موجود و امر به حركت و رب به سوي وضع مطلوب ،بر روي طيفی از شيوههاي تصميمگيري و ا دام رار دارد كه گاه با تصميمگيري
مشاركتی و برآمده از مشورت و گاه یكجانبه و درتمآبانه ظهور و بروز مییابد.
مدیریت در ماهيت ،هم كوششی و هم جوششی است .سهمی از آن با بخشيدن از جانب نهادهاي رسمی تعليم و تربيت و بخشی از آن با جوشيدن
و ظرفيتهاي درونی فرد مهيا میشود و صد البته كه تركيب آن نيازمند هنر و فنانيت است .بدین ترتيب مدیریت اگرچه از سرچشمه دانش و
معرفت بهرهمند است ،لكن به همان بسنده نكرده و در آوردگاه حكمت عملی نيازمند ورزیدگی و مهارتآموزي و ممارست و ملكهشدن است.
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دانش مدیریت اگرچه روزگاري در كتابهایی همچون تاجنامه و سيرالملوک و شهریار در مخاطبه بين اندیشمندان دربار و پادشاهان محدود شده
بود ولی حتی پيشتر میتوان آن را در عهدنامه آسمانی همچون نامه پنجاه و سوم نهجالبالغه از بزرگترین حاكم عصر خود و بزرگوارترین
عدالتمرد تاریخ به استاندارش در آستانه پذیرش مسئوليت جدید هم به نظاره نشست.

دانش اداره و مدیریت مخدوم و خادم همه علوم و برآیند و سرآمد همه دانشهاي بشري است .از علوم مختلف میآموزد ،دانستههایش را
سازماندهی میكند و یافتههایش را براي اداره بهتر فرد ،گروه ،سازمان و جامعه در الب نظریه تا رویه اجرایی در عرصههاي مختلف میگستراند.

اگرچه در روزگاري دانش مدیریت بهعنوان برنامه درسی چندرشتهاي تلقی میشد ولی بهمرور ماهيت ميانرشتهاي یافت و امروز بهعنوان رشتهاي
مستقن است كه مرتبط و در تعامن تنگاتنگ با همه رشتههاي علوم انسانی و اجتماعی همچون الهيات ،فلسفه ،سياست ،ا تصاد ،حقوق ،روانشناسی
و علوم پایه مثن ریاضيات و آمار و مهندسی كامپيوتر و برق و مكانيك و علوم تجربی مثن زیستشناسی و پزشكی است.

دانش مدیریت ،دانش جهانداري است و هرجا كه فرد و افرادي وجود دارند حضور خواهد داشت .در عرصه فردي ،خانوادگی ،گروهی ،سازمانی،
شهري ،ملی ،منطقهاي ،بينالمللی و جهانی ،دانش مدیریت میتواند و باید مورد توجه رار گيرد؛ زیرا مسئله اساسی هر موجودیت ذيشعور و
حياتی ،تدبير و رشد و تعالی و یا حدا ن ،حركت و تغيير است و مدیریت درصدد اجرایی نمودن این غایت بهصورت بهرهورتر است .از این رو
همچنانكه دانش مدیریت از رشتههاي مختلف استفاده میكند و درسآموز است ،لكن در همه عرصههاي تعامالت ،حضور داشته و نقش راهبر
و ادارهكننده را برعهده دارد؛ از عرصههاي توليدي و خدماتی تا عرصههاي تعليمی و تحقيقاتی و سازندگی و پيشرفت.

دانش مدیریت اما از نظرگاه اسالمی داستی مثالزدنی دارد .ربوبيت و مدبر بودن از صفات الهی است و مدیریت چنانكه براي اویی و از اویی و
بهسوي اویی باشد متصف به صفت اسالمی خواهد بود .مدیریت در نگاه اسالمی زمه تعالی است و در این ميان بر عناصري چون غایت ،نقش
رهبر ،رشد افراد ،فرهنگ تعالیبخش و تالش و همكاري دستهجمعی تأكيد میكند .دین مبين اسالم بهعنوان كامنترین دین و حضرت ختمی
مرتبت محمد مصطفی صلیاهللعليهوآله بهعنوان خاتم پيامبران ،بهترین شيوه اداره جامعه را از مسير تفقّه در ثقلين یعنی كتاب و سنت و با استفاده از
عقن سليم و تجربه و ا دام از سر بصيرت ممكن و شدنی دانستهاند .عنوان رشته «معارف اسالمی و مدیریت» نه یك عنوان صوري ،بلكه رسالتی
بس سترگ است كه برعهده آحاد اندیشمندان و مصلحان در دانش مدیریت است.

 سابقه رشته
رشته مدیریت بهعنوان یك رشته مستقن در سال  75طراحی شد و برنامه خاص دانشگاه امام صادق عليهالسالم در سال  76طراحی و به تصویب
رسيد .در نظر تهيهكنندگان این برنامه ،هماكنون برنامهدرسی رشته مدیریت در دانشگاههاي داخن كشور ،از چهار مشكن اساسی رنج میبرد:

 )1بهروز نبودن و غير كاربردي بودن برنامه درسی متناسب با پيچيدگیها ،تنوع و تحو ت داخلی و جهانی
 )2عدم ابتناء متقن برنامه درسی مدیریت بر مباحث و مبانی اسالمی
 )3عدم انعطاف در ارائه دروس به دانشجو متناسب با ظرفيتها و نيازها (خصوصاً با تأكيد بر برنامه درسی ميانرشتهاي)
 )4كم توجهی به استعدادها و توانمنديهاي متنوع دانشجویان و اساتيد.

گرچه دانشكده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق عليهالسالم در برخی عرصهها از بسياري دانشكدههاي مدیریت داخلی ،پيشتر است و
تالش نموده در حوزه برنامهدرسی ميانرشتهاي و مبتنی بر معارف اسالمی سعی بليغ خود را مصروف دارد ،اما طی چند سال گذشته و خصوصاً
پس از تأكيد مكرر و عام مقام معظم رهبري بر بازنگري و اصالح رشتههاي علوم انسانی و تأكيد خاص ایشان بر كسب جایگاه مرجعيت علمی
در علوم انسانی براي دانشگاه امام صادق عليهالسالم (دیدار مقام معظم رهبري در عيد غدیر  1384با اساتيد و دانشجویان دانشگاه امام صادق
عليهالسالم) ،از جانب مراكز رسمی ،سازمانها و شركتها ،اندیشمندان و دانشجویان با افزایش مطالبه براي ایجاد تحول جدي در رشته و ایجاد
گرایشهاي نوي علمی روبرو شده است .از این رو ،اساتيد دانشكده در یك حركت جمعی ،اصالح و بازنگري در برنامه درسی این رشته را بهعنوان
یكی از رشتههایی كه میتواند هماهنگی زیادي با آرمانها و اهداف دانشگاه امام صادق عليهالسالم داشته باشد ،در دستور كار خود رار دادهاند.
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براساس پژوهشهاي صورتگرفته و با توجه به نظر تعدادي از اندیشمندان حوزه مدیریت ،برخی چالشهاي موجود در آموزش دانشگاهی مدیریت
بهصورت زیر ابن ارائه هستند كه توجه به آنها ضرورت در بازنگري و اصالح برنامه درسی مدیریت را مضاعف میكند.










چالشهاي مرتبط با رشته


تغييرات سریع در محتواي علمی رشته



تحول در شيوههاي برنامه درسی



بهوجود آمدن نهادهاي بينالمللی ارزیابی و اعتبارسنجی رشته و لزوم حضور بينالمللی



تنوع و تكثر در گرایشهاي رشته مدیریت و ميانرشتهاي شدن بيشتر

چالشهاي مرتبط با استاد


ابهام در نحوه مشاركت فعال استاد راهنما در هدایت تحصيلی



ضرورت ورود تخصصیتر اساتيد در دروس و افزایش فرصت یادگيري



نياز به افزایش تعداد اساتيد با توانمندي در عرصههاي متنوع دانش



ضرورت برنامهریزي براي رشد و تعالی اساتيد

چالشهاي مرتبط با دانشجو


هدایت تحصيلی نادرست و ضعف در جذب دانش آموزان با استعداد با



دریافت و ادراک مبهم دانشجو از كليت رشته و سختی امكان تغيير مسير در سالهاي با تر تحصين



ابهام در نحوه تعامن دانشجو با استاد راهنما



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



كمبود ظرفيت منطقی و موجه براي حفظ و رشد دانشآموختگان در نظام آموزش و پژوهش دانشكده

چالشهاي مرتبط با ساختار


ضعف در تعامن همافزاي بين دانشكدهها ،گروهها و اساتيد



لزوم ورود جديتر به عرصههاي ميان رشتهاي و چندرشتهاي در طراحی ساختار و تدوین مقررات



رابطه معارف اسالمی و مدیریت در دانشگاه و دانشكده

چالشهاي مرتبط با جامعه


انتظار از دانشگاه به مثابه یكی از متوليان توليد علوم انسانی و اسالمی



رسالت دانشگاه در پاسخ به نيازهاي جامعه



ضرورت حضور فعال در عرصه جهان اسالم و بينالملن

رهآورد توجه به چالشهاي موجود تالش در عرصههاي زیر خواهد بود:


ابتناء آموزش و پژوهش بر مبانی و اصول اسالمی



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



تحول در آموزش مدیریت و بهروزرسانی آن



حركت بهسوي كاربرديتر شدن دانش مدیریت



دستيابی به مرجعيت علمی در دانش مدیریت
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 سیاستهای اتخاذشده در بازنگری برنامه درسی رشته
درخصوص برنامهریزي درسی و الگوهاي آن ،تعاریف متعدد و گامهاي متفاوتی توسط متخصصان برنامهریزي درسی پيشنهاد شده است .جالب
اینكه در مقام عمن و آنگاه كه به نتایج برنامهریزي درسی در الب برنامه درسی دانشگاههاي معروف و غير معروف توجه میشود ،چنين بهنظر
میرسد كه الگویی مركب از الگوهاي موجود و البته پيچيده ،مورد استفاده رار گرفته است .از آنجا كه بررسیها نشاندهنده ابهام در بيان روش
مختار دانشگاهها در تدوین برنامه درسی ایشان بوده و تشخيص الگوي برنامهریزي درسی دانشگاهها نيز سخت است ،گروه تحقيق در نظر گرفت
در جلسات مشترک همفكري مستمر الگوي خاص خود را كه برآمده از آموزههاي پيشينی اسالمی و تجربههاي كموبيش ارزشمند ایشان بهدست
آمده ،اتخاذ كنند.
براي حفظ و تقویت همنوایی و همسویی درون گروهی و بين فعاليت گروه و مأموریت دانشگاه امام صادق عليهالسالم تالش شده است به بيانيه
مأموریت و سياستهاي دانشگاه در حوزه برنامهریزي درسی توجه شود .سياستهاي پيشنهادي ناظر بر طراحی و بازنگري برنامههاي درسی این
دانشگاه عبارتند از:
 -1طراحی دروس با رویكرد تلفيقی و ميانرشتهاي
 -2طراحی محتوا مبتنی بر علوم انسانی اسالمی با رویكرد رآنی در دروس با توجه به ماهيت و موضوع آنها
 -3نوآوري در طراحی برنامههاي درسی با توجه به اهداف و بيانيه رسالت دانشگاه و عدم كپیبرداري صرف.
 -4ایجاد زنجيره منطقی و منسجم دروس ،پيوستگی سرفصنها در كليه برنامهها و تعریف د يق پيشنيازها
 -5طراحی دروس مجازي در برنامه درسی
 -6طراحی نظام ارزیابی جامعه برنامهدرسی (نحوه ارزیابی استاد از دانشجو /نحوه بهروزرسانی سرفصنها /نحوه ارزیابی كيفيت نين به اهداف
درسی)
 -7طراحی نظام ارائه درس (متن درس /فناوري آموزشی مورد نياز /منبع درسی)
 -8توجه به امكان استفاده از فضاي دروس معارف اسالمی و عمومی در طراحی دروس ميانرشتهاي و تلفيقی و پرهيز از تكرار مجدد مباحث
 -9استفاده از منابع درسی تلفيقی ميانرشتهاي با تأكيد بر زبان عربی و زبانهاي خارجی
 -10توجه به اجراي د يق دستورالعمنها در طراحی دروس نظري ،علمی ،علمی و نظري.
الگوي مختار در این برنامه ،عالوه بر توجه به سياستهاي برنامه درسی دانشگاه ،داراي سياستهاي خاص خود نيز بوده كه بر آن اساس،
فرایند تدوین برنامهریزي درسی به انجام رسيده است.
سیاست اول :رویکرد بسته محور (ماژول محور)
براي رسيدن به هدف رشته ،مجموعه دانش و مهارتهاي خاصی نياز است كه میتوان آنها را براساس ميزان مشابهت در موضوع ،در
دستهبنديهاي مجزا رار داد .این رویكرد با عنوان رویكرد بستهمحور (ماژولمحور) در برنامهریزي درسی معرفی میشود .این روش با دستهبندي
و بخشبندي كلی به جزئی سرفصنهاي مورد نياز براي كسب دانش ،تقویت بينش و مهارت ابن اجراست .موضوعات و مسائن كلی ،عنوان هر
بسته خواهند بود و ذین آنها موضوعات فرعی كه ابليت تبدین شدن به عناوین دروس را دارند رار میگيرند.
این روش داراي مزایاي متعددي است؛ تقسيم بندي منطقی از كلی به جزئی ،فهم رابطه و نسبت موضوعات با غایت رشته ،تخصصی شدن رشته
ضمن تنوع یافتن آن ،فهم جایگاه هر موضوع و درس براي طراحان و برنامهریزان ،فهم منظومه رشته براي استاد و دانشجو در مرحله عمن،
امكان انتخاب دروس از بخشها و حركت بهسمت تنوع در خروجیها متناسب با استعدادها و عالیق افراد از ویژگیهاي این سياست خواهد بود.
گروه تحقيق براي استفاده از این رویكرد در وهله اول ،دروس موجود رشته مدیریت را به ماژولهاي اوليه تبدین كرد .عناوین ماژولها و دروس
موجود بهصورت زیر میباشند.
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سیاست دوم :دستهبندی دروس به دروس اصلی مدیریت ،مهاد(گرایشتخصصی اصلی) و کهاد(گرایشتخصصی فرعی)
در برنامه پيشرو عناوین طبقهبندي دروس ،به صورت زیر خواهند بود:
)1
)2
)3
)4
)5

دروس اصلی مدیریت
دروس مهاد مدیریت (گرایش تخصصی اصلی)
دروس كهاد مدیریت (گرایش تخصصی فرعی)
دروس انتخابی مدیریت
پایاننامه كارشناسی ارشد

نوآوري اصلی برنامه درسی پيشرو ،تاكيد بر طبقهبندي دروس مدیریت به دروس اصلی (مشترک بين همه دانشجویان رشته مدیریت) ،دروس
مهاد مدیریت (( )Majorگرایش تخصصی اصلی :دروسی كه زمينه اصلی و تخصصی آموزش ،مطالعه و پژوهش دانشجو را تعيين میكند) و
دروس كهاد مدیریت (( )Minorگرایش تخصصی فرعی :دروسی كه با هدف تكمين پيشنيازهاي دروس مهاد دانشجو و یا تقویت ابليتهاي
دانشجو در یك حوزه فرعی انتخاب و اخذ میشوند) است.
بدیهی است تعداد دروس مهاد (گرایش تخصصی اصلی) بيش از كهاد (گرایش تخصصی فرعی) باشد و دروس دیگر براساس جهتگيري اصلی
دروس مهاد تعيين میشود .البته تركيب دروس مهاد و كهاد با انتخاب اوليه دانشجو و راهنمایی و تأیيد نهایی استاد راهنما متناسب با ظرفيتهاي
دانشكده انتخاب میشود.
در برنامه پيشرو ،تعدادي دروس كهاد با عنوان بسته دروس حوزه خاص ارائه شدهاند كه با هدف ورود تخصصی دانشجو به یك عرصه خاص
انتخاب میشوند؛ عرصههایی مانند مدیریت امور فرهنگی ،مدیریت سيستمهاي اجتماعی و  ...كه حسب ا تضائات اجتماعی و ظرفيتهاي دانشكده
با عنوان كلی دروس «حوزه» در برنامه مشخص شدهاند.
بهعالوه ،تعداد محدودي واحد بهعنوان دروس انتخابی مدیریت تعریف شدهاند كه حسب موضوعات جدید و یا حوزه خاصی كه در برنامه دیده
نشده است میتواند به دانشجو ارائه شود.
از مزایاي این الگو ،حفظ و تقویت هسته اصلی دانش مدیریت براي همه دانشجویان رشته معارف اسالمی و مدیریت ،تنوع در برنامه درسی
متناسب با استعدادها و ظرفيتهاي افراد و حساسيت و پاسخگویی به نيازها و تغييرات سریع محيطی و انعطاف در ورود به حوزههاي بكر و جدید
خواهد بود.
سیاست سوم :توجه به نقش محوری استاد راهنما
در نظام فعلی آموزش و پرورش ،ساختارهاي از پيش تعریف شده و یك شكن ،بهمثابه خط توليد كارخانههاي انبوهساز ،نقش اساسی در تعریف
مسير علمی دانشآموز و دانشجو دارند .درحالیكه در نگاه اسالمی ،تربيت بهمثابه رشد همهجانبه و متناسب با استعدادها است كه در این ميان
نقش مربی و استاد بسيار مؤثر و تعيينكننده خواهد بود .البته طی سالهاي اخير هم در سطح آموزش عالی و هم در سطح دانشگاه بر جایگاه
استاد راهنما تأكيد شده است اما عمالً این تأكيد به دورههاي تحصيالت تكميلی و مرحله نگارش پایاننامه محدود شده است.
در برنامهریزي درسی مطلوب ،تالش شده است نقش استاد راهنما گسترش موضوعی و زمانی یافته و از بدو ورود دانشجو به دانشگاه تا مرحله
دانشآموختگی وي استمرار یابد .بدین ترتيب استاد بهمثابه مربی راهنما ،با كشف استعداد دانشجو ،اشراف به ظرفيتهاي دانشكده و دانشگاه و
آگاهی از نيازهاي جامعه ،دانشجو را در انتخاب مسير علمیاش یاري میرساند و بهعالوه بر طی طریق وي در مسير مختار ،نظارت د يق خواهد
داشت .در الگوي جدید ،اساتيد راهنما در گروههاي علمی با یكدیگر تعامن بيشتري داشته و هر یك از زاویه تخصص خود تالش میكنند دانشجو
را در انتخاب مسير یاري رسانند.
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سیاست چهارم :تأکید بر اختیار و انتخاب آگاهانه دانشجو
در برنامه درسی فعلی ،دانشجو تنها دو انتخاب راهبردي دارد؛ انتخاب رشته در بدو ورود و انتخاب گرایش تخصصی در سال دوم .انتخاب رشته
در اغلب موارد تحت تأثير جو جامعه ،اوليا مدرسه و خانواده و دوستان است .عالوه بر این در سالهاي گذشته ا بال به رشتههاي علوم انسانی كم
بوده كه خود موجب افت استعدادهاي ورودي به این حوزه شده است ،بهنظر میرسد برنامه درسی منعطف و سازگار با نيازهاي وا عی جامعه
درصورتیكه بهخوبی تبليغ شود میتواند افراد هوشمند و توانمند را به این حوزه عال مند سازد .در انتخاب گرایش نيز دانشجو تا حدي تحتتأثير
فضاي دانشكده و دانشجویان سالهاي با تر است .در سالهاي گذشته هر از جندگاهی دانشجویان به یك گرایش خاص عال مند شده و منجر
به بهم خوردن توازن در تعداد افراد وارد شده به یك گرایش شده است كه حتی در سالهایی منجر به تعطيلی یك گرایش شده است .راهكار
موجود براي حن این مشكن تسریع در انتخاب گرایش توسط دانشجو بوده است .بدین ترتيب دانشجو در انتهاي سال اول گرایش خود را انتخاب
میكند .بهنظر میرسد این الگو نيز راهحن د يقی براي این مسئله نيست و خروج از انتخاب دفعی به انتخاب تدریجی در طول دوره تحصين
راهكار مناسبی براي این مسئله باشد.
در الگوي مطلوب برنامه درسی فرض بر این است كه هر دانشجو استعدادها و توانمنديهاي ویژهاي دارد كه بایستی آن را كشف كرد ،به رسميت
شناخت و هدایت نمود .بدین ترتيب هر دانشجو بهصورت منفرد مهم است و باید به او ،آنگونه كه هست و میتواند باشد توجه نمود .بهعالوه
معرفت و شناخت نيز مقولهاي تدریجی و تكاملی است .از این رو بایستی تالش شود دانشجو همواره فرصت اصالح مسير را – بهنحو آگاهانه و
با كمترین هزینه براي خود و دانشگاه -داشته باشد .بدین جهت است كه در الگوي مطلوب برنامه درسی تالش شده است براي هر دانشجو
فرصت انتخاب ماژول و مسير علمی و پژوهشی بهصورت آگاهانه و بهصورت تدریجی -تحتنظر استاد راهنما و توصيههاي گروه -طی دوره
تحصيلی وي ميسر باشد.
سیاست پنجم :دستهبندی دروس هر بسته به مسائل ،نظریهها ،ابزارها و ریشهها
هر بسته آموزشی كه یكی از ابعاد معرفتی مورد نياز در رشته را تكمين میكند بایستی ساختار درونی منطقی و ناظر به مشكالت پيش گفته را در
درون خود داشته باشد .تنوع در بستههاي آموزشی ناظر به مشكن بهروز نبودن برنامه درسی مدیریت فعلی است .در ادامه راهكارهاي فائق آمدن
به مشكالت مذكور در الب عناوین دروس ذكر میشوند.
در برنامه درسی پيشرو ،هر بسته با درسی كه مسائن وا عی آن بسته را پوشش میدهد آغاز میشود .این درس با هدف تقویت حس پرسشگري
و مسئلهمحوري در دانشجو و ایجاد حساسيت به موضوع اصلی بسته آموزشی تدوین شده است .نوعاً این درس با عنوان "مقدمهاي بر"" ،آشنایی
با" ،و "كارگاه بررسی مسائن "...از سایر دروس متمایز میشود.
دسته دوم دروس در هر بسته ،به مفاهيم ،كليات و نظریههاي مندرج در آن میپردازد .بدین ترتيب مسائن گفته شده در درس و یا دروس بن با
زبان علمی رایج در آن بخش از علم ،بازگو شده و نقشه هوایی منسجم از وضع موجود و مطلوب علم ،تاریخچه آن ،برخی مبادي و مبانی اصلی
آن و نظریههاي رایج در آن موضوع پرداخته میشود.
كاربردها و ابزارها دسته سوم محتواي دروسی هستند كه در هر بسته به آن پرداخته میشود .در این دروس نرمافزارها و فنون مورد نياز كه تاكنون
عرضه شدهاند و رواج یافتهاند و همچنين ابزارهایی كه میتوانند ساخته شوند به دانشجو آموزش داده میشود تا برنامه درسی ،جنبه عملياتی و
كاربردي نيز داشته باشد.
ریشهها و فلسفه نظریهها پيشوند دروسی است كه به بررسی عميق ابزارها و نظریهها میپردازد .ریشههاي تاریخی ،فلسفی ،ا تصادي و اسالمی
ابعادي است كه میتواند در این دسته دروس مورد توجه رار گيرد تا امكان فهم عميق و نقد و بررسی عالمانه و نظریهپردازي اسالمی محقق
شود.
پيشرفت و تحول سریع علم موضوعی است كه در الب "دروس سمينار مسائن نوین" و عناوین مشابه در هر بسته آموزشی مورد مدا ه رار
میگيرد .در این درس آخرین یافتهها و مرزهاي دانش و عمن – عمدتاً در الب سميناري -به دانشجو ارائه میشود.
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به عالوه در هر بسته ،دو درس با عنوان مطالعه و پژوهش در آن حوزه خاص پيشبينی شده است .دروس مذكور عموماً بهصورت انفرادي و بدون
تأكيد بر برگزاري كالس در  16هفته و با هدف مطالعه و پژوهش عميق در پيشينه و یا در مرز دانش ارائه میشود .دانشجو با اخذ این دروس به
مطالعه عميق یا پژوهش مرتبط در حوزهاي خاص كه مرتبط با بسته است پرداخته و خود را آماده ورود عالمانه به مرحله پژوهش و پایاننامهنویسی
میكند.
سیاست ششم :تأکید بر سازماندهی کارشناسیارشد پیوسته و نه گسسته
در برنامه فعلی اگرچه ظاهراً دوره آموزشی دانشگاه و دانشكده بهصورت كارشناسیارشد پيوسته در نظر گرفته شده است ،اما در مقام عمن ،برنامه
جمع مكسر دو مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد است؛ بدین معنا كه یك سري دروس مقطع كارشناسی دانشگاههاي دولتی با یكسري دروس
مقطع كارشناسیارشد با حدا ن تغييرات در كنار هم چيده شدهاند .چنين تقسيمبندي اگر چه دستاورد مشخصی همچون امكان تفكيك مقاطع را
داراست (كه ما ً منجر به سهولت خروج از دانشگاه براي دانشجویانی كه میخواهند با مدرک كارشناسی از دانشگاه بروند و سهولت در پرداخت
متفاوت حق الزحمه به اساتيد در دو مقطع را به همراه دارد) اما باهدف نهایی دانشگاه از پذیرش الگوي كارشناسیارشد پيوسته كه دستيابی به
عمق علمی ابن بول است در تضاد مینماید .در الگوي فعلی ،دانشجو در مقطع ارشد مجدداً دروسی را میخواند كه بخشی از آن تكرار دروس
ليسانس است (چون در حالت معمولی و در دانشگاههاي دیگر همواره این احتمال وجود دارد كه بين مقاطع تحصيلی دانشجو فاصله افتاده باشد
و یا همه از یك رشته نيامده باشند و یا همه یك سرفصن مشخص را در مقطع بلی طی نكرده باشند ).و نسبت دروس تخصصی و عميق
همچنان اندک است .بهعالوه بهناگاه حجم دروس اسالمی در مقطع كارشناسی ارشد فروكاسته شده و در دروس تخصصی نزدیك به صفر
میشود؛ درحالیكه با توجه به رسالت و مأموریت دانشگاه انتظار این است كه دانشجو طی سالهاي اول ورود به دانشگاه ،با گذراندن دروس
پایهاي ،كاربردي و نظري در دانش مدیریت از یك طرف و دروس معارفی از سوي دیگر این توانمندي را بيابد كه در سالهاي آخر تحصين دوره
كارشناسیارشد پيوسته ،به سمتوسوي مطالعات ميانرشتهاي و بهطور خاص مطالعات اسالمی عميق سوق یابد.
در الگوي مطلوب ،افق برنامهریزي بازه شش الی هفتساله است و دانشجو طی این چندسال از كلی به جزئی و از سطح به عمق و از عقبه به
مرزهاي دانش حركت میكند .درسهاي مرتبط به جاي اینكه با فاصله زمانی زیاد (طی دو مقطع) ارائه شوند نزدیك به هم و با هدف رساندن
دانشجو به ابليت علمی و عملی در كوتاهترین زمان ارائه میشوند.
سیاست هفتم :نظام دستهبندی دوره تحصیلی بهصورت دوساالنه
با عبور از تفكيك رایج دروس به دو مقطع كارشناسی و كارشناسیارشد باید الگوي جدیدي جایگزین شود .در الگوي جدید ،دوران شش تا
هفتساله تحصين دانشجو در دانشگاه امام صادق عليهالسالم به دو بخش آموزشی (سه دوره دو ساله) و مهارتی -پژوهشی (دو دوره دو ماهه
كارآموزي و یك دوره یكساله پژوهش) تقسيمبندي میشود.






دوره  4ترم اول آموزشی با تأكيد بر دروس عمومی ،مساله محور و آشنایی با مكاتب و نظریهها بهصورت كلی و كالن.
دوره  5ترم آموزشی با تأكيد بر آشنایی با تكنيكها و ابزارهاي دانش مدیریت.
دو دوره ترم تابستانی بهعنوان كارآموزي براي جمعبندي آموختههاي خود و آشنایی با فضاي وا عی كسبوكار.
دوره  3تا  4ترم آموزشی با تأكيد بر بررسی كارآمدي ابزارها و نقد نظریهها و ریشهها با تأكيد بر رویكرد اسالمی.
دوره  1تا  2ترم براي پژوهش و تدوین پایاننامه.
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دستاوردهای سیاستهای اتخاذ شده و برخی چالشهای پیشرو














تقویت اصن علم نافع و كاهش فاصله علم تا عمن
حركت بهسمت عمق و مرز علم
انعطاف در دروس و پاسخگویی فعال به تغييرات سپهر دانش مدیریت
توجه به رشد استعدادها براساس الگوي تربيت اسالمی (امكان رشد براي ا دام و یا نظریهپردازي)
نگاه به مباحث اسالمی در محتوا ،فراتر از تو ف در عنوان و عميقتر شدن مباحث
فهم روان رابطه دروس معارف و دروس تخصصی در فرایند شدن
تحكيم جایگاه استاد راهنما و تقویت رابطه هدایتی وي با دانشجو
كمك به رشد خود اساتيد
تقویت بستههاي درسی مدیریت بهصورت تخصصی ،عميق و متنوع و گذار از الگوي گرایشی
تنوع در شيوه ارائه دروس (كارگاهی و مسئلهمحور ،سمينار ،كارآموزي ،مطالعهاي و پژوهشی)
مهارتافزایی دركنار دانشافزایی دانشجویان
امكان تعریف دوره دكتري مستقيم براي استعدادهاي درخشان در برنامه جدید
ظرفيتآفرینی براي تعامن بيشتر بين دانشكدهها و تعریف مطالعات ميانرشتهاي

 هدف رشته
تربيت مدیر ،مشاور و پژوهشگر دانش مدیریت در عرصههاي دولتی و غير دولتی ،خرد و كالن ،ملی ،جهان اسالم و بينالمللی ،با عنایت به
استعداد ،توانایی و سطح مسئوليتپذیري دانشجو و براساس آموزههاي اسالمی و معارف ناب ران و اهنبيت عليهمالسالم با تأكيد بر مطالعات و
پژوهشهاي ميانرشتهاي.
اهداف شناختی







دستيابی به عمق و مرزهاي سپهر دانش مدیریت.
درک و فهم نظریهها و الگوهاي مرسوم در مدیریت متعارف و اسالمی.
كاربرد و استعمال نظریهها در عمن و دستيابی به ابليت واكنش مدبرانه به شرایط وا عی.
تجزیه و تحلين و تفسير مؤلفهها و اصول مندرج در مدیریت و سازماندهی آنها براساس مبانی اسالمی.
ایجاد ساختارهاي جدید ،مدلها ،رویكردها و ایدههاي نو در مدیریت و سازمان براساس آموزههاي اسالمی.
ارزشيابی ،اعتبارسنجی و بررسی مفيد بودن ساختارها و الگوهاي موجود مدیریت و سازمان.

اهداف گرایشی یا نگرشی






آمادگی براي تجربه و شوق براي مطالعه و پژوهش در عرصه مدیریت اسالمی و مدیریت متعارف.
واكنش و مشاركت فعا نه و بصيرتمندانه در عرصه نظري و عملی مدیریت در سطح ملی و جهانی.
تالش براي عجين نمودن نظریههاي مدیریت با ارزشهاي اسالمی.
برطرف نمودن تعارضات و سازماندهی و مفهومسازي ارزشهاي اسالمی در نظریهپردازي.
درونیسازي ارزشهاي اسالمی و وصول به اتحاد علم و عالم حول حقيقت اسالم.

اهداف مهارتی





ابليت در مشاهده د يق و توانایی در به كارگيري فعاليتهاي مدیریتی تأیيدشده براساس مبانی و اصول اسالمی.
كسب مهارت اداره و مدیریت در سطح خرد و كالن ،ملی ،منطقهاي و جهانی براساس باورهاي اسالمی.
یكپارچهسازي مهارتهاي فردي و جمعی مدیریت براي رسيدن به اهداف الهی در شرایط طبيعی و غيرطبيعی.
تسلط خودكار و عادتگونه فعال ،بر فعاليتها و مهارتهاي مرتبط با دانش مدیریت در سطوح عملياتی و راهبردي.
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 نقش و توانایی دانشآموختگان رشته
دانشگاه امام صادق

عليهالسالم

براي دانشآموختگان دوره كارشناسیارشد پيوسته خود  9سطح دانشآموختگی را تعيين كرده است كه براي

دانشآموختگان رشته معارف اسالمی و مدیریت بهصورت زیر تعریف شده است:
 .1مدیرانی كه معتقد به اسالم (ثقلين) و انقالب و عامن به اوامر و نواهی شرع مقدس اسالم هستند.
 .2مدیران تحولآفرینی (رهبرانی) كه معتقد به اسالم (ثقلين) و انقالب و عامن به اوامر و نواهی شرع مقدس اسالم هستند.
 .3مشاورین مدیریتی كه معتقد به اسالم (ثقلين) و انقالب و مبلّغ اوامر و نواهی شرع مقدس اسالم هستند.
 .4مشدداورین مددؤثّري كدده در سددطوح و حددوزههدداي مختلددف حسددب نيدداز بتواننددد ارزشهدداي اسددالم (ثقلددين) و انقددالب را عمليدداتی
سازند.
 .5پژوهشگران مدیریتی كه بدا آگداهی عميدق از مبدانی معرفدت دیندی ،بتوانندد بدا شدناخت نظریدههدا و الگوهداي رایدج مددیریت ،بده
بررسی و نقد آنها بپردازند.
 .6اسدداتيد مدددیریتی كدده بددا اندوختددهاي درخددور از علددوم اسددالمی و مدددیریت ،بتواننددد گفتگددوي ایددن دو ح دوزه معرفتددی را تسددهين
نمایند.
 .7عالمان مدیریتی كه با علوم و معارف اسالمی متناسب با رشته آشنایی مؤثّر داشته باشد.
 .8متفكّران اسالمشناسی كه بر دانش متعارف مدیریت مسلّط باشند.
 .9اندیشمندانی كه در جهتدهی به معارف بشري بر پایه تعاليم اسالمی مؤثر باشند.
در الگوي مطلوب ،ضمن تأكيد بر هدف دانشگاه براي تربيت نظریهپرداز عالم عامن متدین جهتدهنده معارف بشري بر پایه تعاليم اسالمی
(خروجی مطلوب سطح یك دانشگاه) و اصن رار دادن استمرار همراهی دانشجو با برنامه درسی دانشگاه ،درصورتیكه دانشجو بخواهد و یا نتواند
برنامه را ادامه دهد پس از گذراندن تعداد واحدهاي مشخص و پس از آشنایی با حوزهها و تكنيكها و ابزارها ،امكان خروج از برنامه درسی با
مدرک كارشناسی را خواهد داشت.
نهایتاً باید به این نكته تأكيد كرد كه حتی در صورت اجراي كامن نظام درسی جدید ،دانشآموخته بالفاصله پس از اتمام تحصيالت رسمی در
كارشناسیارشد پيوسته هم هدف بين سطوح نه تا پنج را پوشش میدهد و براي دستيابی به اهداف خروجی سطوح چهار تا یك ،نيازمند برنامهریزي
بلندمدت خارج از نظام موجود تعليم و تربيت میباشيم.

 برنامه کلی رشته
ردیف
1
2
3

عنوان
()

دروس عمومی و معارف اسالمی
دروس اصلی مدیریت

تعداد واحد

توضیحات

110

مشترک دانشگاه

54

مشترک دانشكده

دروس مهاد (گرایش تخصصی اصلی)
و كهاد (گرایش تخصصی فرعی)

)**(62-54

4

دروس انتخابی مدیریت

5

پایاننامه كارشناسیارشد

4

جمع

230-222

یك بسته بهعنوان مهاد ،یك بسته بهعنوان كهاد
بهانضمام چند درس از سایر بستهها با نظر استاد راهنما
براساس دروس مهاد ،كهاد و انتخابی

مصوّب جلسه شماره  54كميته برنامهریزي دروس معارف اسالمی دانشگاهها مورّخ  1385/10/5شامن  71واحد دروس عمومی و معارفاسالمی (كارشناسی و كارشناسیارشد)،
 21واحد دروس عربی 18 ،واحد دروس زبان انگليسی.
** حدا ن تعداد واحد مورد نياز براي فارغ التحصيلی در مقطع كارشناسیارشد  42واحد (مجموعاً  222واحد) و بنا به نظر استاد راهنما حداكثر  50واحد (مجموعاً  230واحد)
میباشد.

9

 نحوه توزیع واحدها
مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسیارشد

 9نیمسال

 4نیمسال

دروس عمومی و معارف اسالمی

 104واحد

 6واحد

دروس اصلی مدیریت

 54واحد

دروس انتخابی مدیریت

 12واحد

نوع درس

دروس تخصصی مهاد و کهاد مدیریت

 42واحد

پایاننامه
مجموع

 4واحد
180-)***(170

50-42

(**)

 شرایط پذیرش دانشجو
دانشجویان رشته معارف اسالمی و مدیریت از طریق كنكور سراسري و معرفی سازمان سنجش از بين دانشآموزان شاخههاي ریاضی -فيزیك،
علوم تجربی ،علوم انسانی و معارف اسالمی براساس ظرفيت مصوب وزارت علوم و پس از گذراندن فرایند گزینش عمومی مختص دانشگاه امام
صادق عليهالسالم پذیرش میشوند.

*** حدا ن تعداد واحد موردنياز براي فارغالتحصيلی در مقطع كارشناسی  170واحد میباشد.
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فصل دوم:
جداول دروس رشته
کارشناسیارشد پیوسته
«معارف اسالمی و مدیریت»

11

الف) جدول دروس اصلی مدیریت (الزامی برای همه دانشجویان)
بسته دروسی كه زم است همه دانشجویان این دروس را بگذرانند.
کد
درس
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مقدمهاي بر دانش مدیریت و سازمان
محيطشناسی سياسی و فرهنگی سازمان
انون و خطمشیگذاري عمومی در جمهوري اسالمی ایران
ا تصاد براي مدیران
نظریه سيستمها و تفكر سيستمی
نوآوري و كارآفرینی
اخالق اسالمی مدیران
مقدمهاي بر نظریههاي سازمان و مدیریت
آشنایی با مدیریت استراتژیك
مبانی رهبري افراد و رفتار سازمانی
آشنایی با مدیریت منابع انسانی
مدیریت و ایع و پروژهها
مدیریت توليد و عمليات
مدلسازي ریاضی مسائن براي مدیران
تصميمگيري در مدیریت
آمار توصيفی و احتما ت براي مدیران
آمار استنباطی براي مدیران
مدیریت مالی براي مدیران
مدیریت دانش و سيستمهاي اطالعاتی
حسابداري و حسابرسی در مدیریت
آشنایی با مدیریت بازاریابی
برنامهریزي توسعه و بودجهریزي
ا تصاد سياسی و مدیریت در سطح بينالملن
كاربرد رایانه و فضاي مجازي براي مدیران
نگارش علمی و مهارتهاي پایه پژوهش
نگارش علمی و تعامالت مدیریتی به زبان انگليسی
نگارش علمی و تعامالت مدیریتی به زبان عربی
كارآموزي (دو دوره تابستانی زیر نظر استاد راهنما)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
48
48
32
32
32
32
32
32
64
64
64
64
240

مقدمهاي بر دانش مدیریت و سازمان
آمار توصيفی و احتما ت براي مدیران
-

54

1264

جمع
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ب) جداول دروس مهاد و کهاد (گرایش تخصصی اصلی و فرعی)
هر دانشجو یكی از این بسته دروس را بهعنوان مهاد انتخاب میكند و میتواند از بين سایر بستهها ،دروس مكمن و تقویتكننده محور
اصلی علمیاش را بهعنوان كهاد ،انتخاب كند .بسته مهاد و دروس مندرج در بستههاي مهاد و كهاد ،با انتخاب اوليه دانشجو و تأیيد نهایی استاد
راهنما تعيين میشود.

 )1مدیریت سازمان
کد
درس
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

نظریههاي سازمان
توسعه و تغيير سازمان
نظریههاي سازمان با رویكرد فلسفی
نظریههاي سازمان با رویكرد ا تصادي
نظریههاي سازمان با رویكرد جامعهشناختی
نظریههاي سازمان با رویكرد زبانشناختی
نظریههاي سازمان با رویكرد تاریخی
تاریخ تحول نظام اداري در اسالم و ایران
اسالم ،مدیریت و سازمان
رویكردهاي اسالمی در پژوهشهاي مدیریت و سازمان
طراحی سازمان
نظریهپردازي در حوزه سازمان و مدیریت
مطالعه در نظریههاي سازمان و مدیریت
پژوهش در نظریههاي سازمان و مدیریت

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع
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 )2مدیریت منابع انسانی
کد
درس
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مسائن مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیك منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی الكترونيك
مدیریت منابع انسانی بينالملن
تجزیه و تحلين مشاغن
نظام تأمين منابع انسانی
رشد و بهسازي منابع انسانی
مدیریت جبران خدمات
مدیریت پایان خدمت
مدیریت ارتباطات سازمانی و روابط كار
حسابداري منابع انسانی
مدیریت عملكرد منابع انسانی
مدیریت استعدادها
مدیریت نظامهاي اخال ی -انضباطی
مدیریت منابع انسانی در شركتهاي كوچك و متوسط
مدیریت منابع انسانی با رویكرد انتقادي
مدیریت منابع انسانی با رویكرد تاریخی
مدیریت منابع انسانی با رویكرد اسالمی
موضوعات نوین در مدیریت منابع انسانی
مطالعه در مدیریت منابع انسانی
پژوهش در مدیریت منابع انسانی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

40

672

جمع
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 )3مدیریت رفتار سازمانی
کد
درس
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

رفتار سازمانی در سطح فرد
رفتار سازمانی :روابط ميان فردي
رفتار سازمانی :مسائن سطح سازمان
رفتار سازمانی بينالملن
فرایند رهبري در سازمان
نظریههاي رهبري
روانشناسی اجتماعی
نظریهها و مدلهاي مالی رفتاري
مدیریت رفتار مصرفكننده
تحلين رفتاري و روانشناختی در خطمشی عمومی
بررسی و نقد مكاتب روانشناختی
انسانشناسی اسالمی در مدیریت
مطالعه در رفتار سازمانی
پژوهش در رفتار سازمانی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع
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 )4علوم تصمیم
کد
درس
178
179
180
181

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

ریاضيات توابع چند متغيره و جبر خطی
تحلين آماري چند متغيره
تحقيق در عمليات مقدماتی :برنامهریزي خطی
تحقيق در عمليات ميانه :برنامهریزي عدد صحيح و غيرخطی

2
2
2
2

32
32
32
32

182

تحقيق در عمليات پيشرفته :برنامهریزي ریاضی

2

32

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ریاضيات مالی
ا تصادسنجی مقدماتی
ا تصادسنجی ميانه
ا تصادسنجی پيشرفته
مدلسازي سريهاي زمانی و شبكه
روشها و مدلهاي پيشبينی
آشنایی با آیندهپژوهی
تصميمگيري با معيارهاي چندگانه
علم مدیریت فازي
هوش مصنوعی
تئوري صف
شبيهسازي
آشنایی با پویاییشناسی سيستم
اطالعات نامتقارن و طراحی سازوكارها
كاربرد نظریه بازي در مدیریت
كارگاه نرمافزارهاي تحقيق در عمليات
كارگاه نرمافزارهاي ا تصادسنجی و آمار
علوم و ریاضيات احصایی
مدلسازي ضاوت خبرگان
مبانی نظري و فلسفی تصميمگيري
اسالم و تصميمگيري
سمينار مباحث نوین در تصميمگيري
مطالعه در علوم تصميم
پژوهش در علوم تصميم

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

آمار استنباطی براي مدیران
تحقيق در عمليات مقدماتی :برنامهریزي خطی
تحقيق در عمليات ميانه :برنامهریزي عدد صحيح و
غيرخطی
ا تصادسنجی مقدماتی
ا تصادسنجی ميانه
-

56

928

جمع
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 )5مدیریت سیستمهای پیچیده
کد
درس
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

سایبرنتيك سازمانی و سيستمهاي مانا
علم سایبرنتيك
پویاییهاي سيستم
پویاییهاي سيستم پيشرفته
تحلين شبكههاي اجتماعی
تحلين شبكههاي اجتماعی پيشرفته
مدلسازي عامنبنيان
مدلسازي عامنبنيان پيشرفته
مسائن نوین در مدیریت سيستم
روششناسیهاي سيستمی
تحقيق در عمليات نرم
نظریههاي سيستمی
طراحی سيستمهاي اجتماعی
طراحی سيستمهاي اجتماعی پيشرفته
نوآوري سيستمها و مطالعات گذار
گذارپژوهی
كنگرایی در اسالم
سمينار روششناسی مطالعات اسالمی در مدیریت سيستمها
دین و تفكر سيستمی
برنامهنویسی براي مدیران سيستمها
مطالعه در مدیریت سيستمهاي پيچيده
پژوهش در مدیریت سيستمهاي پيچيده

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

پویاییهاي سيستم
تحلين شبكههاي اجتماعی
مدلسازي عامنبنيان
طراحی سيستمهاي اجتماعی
نوآوري سيستمها و مطالعات گذار
-

42

704

جمع

17

 )6مدیریت تولید و عملیات
کد
درس
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با سيستمهاي توليدي اتوماتيك
تحلين سيستمهاي ساخت و توليد
طرحریزي واحدهاي صنعتی
طراحی محصول
برنامهریزي و كنترل توليد
برنامهریزي و كنترل موجودي
سيستمهاي نگهداري و تعميرات
ارزیابی كار و زمان
سيستمهاي مدیریت یكپارچه سالمت ،ایمنی و محيطزیست
مدیریت لجستيك و زنجيره تأمين
بهينهسازي و بهبود سيستمهاي توليد
مدیریت عمليات خدمات
مدیریت عمليات در شركتهاي كوچك و متوسط
سياستگذاري صنعتی
استراتژي توليد و عمليات
سمينار مسائن نوین در توليد و عمليات
سمينار مباحث توليد و عمليات با رویكرد انتقادي
كارآموزي مدیریت توليد و عمليات
مطالعه در توليد و عمليات
پژوهش در توليد و عمليات

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
240
32
32

-

38

848

جمع

18

 )7مدیریت پروژه
کد
درس
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مسائن مدیریت پروژه در ایران
رهبري و مدیریت پروژه
برنامهریزي و كنترل پروژه
ارزیابی ا تصادي -مالی پروژه
ارزیابی اجتماعی -فرهنگی پروژه
مهندسی ارزش
مدیریت راردادها
اصول و فنون مذاكره
مدیریت ریسك پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت تداركات و لجستيك پروژه
مدیریت پروژههاي بينالمللی
كارگاه نرمافزارهاي مدیریت پروژه
د لتهاي اسالمی به مدیریت پروژه
مطالعه در مدیریت پروژه
پژوهش در مدیریت پروژه

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

30

512

جمع

19

 )8کیفیت ،بهرهوری و عملکرد
کد
درس
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با كيفيت ،بهرهوري و عملكرد
مدیریت كيفيت جامع
ابزارها و تكنيكهاي بهبود كيفيت
استانداردها و استانداردسازي
كنترل كيفيت آماري
طراحی و تحلين آزمایشها
ابليت اطمينان
روشهاي هزینهیابی كيفيت
مدیریت كيفيت خدمات
بازمهندسی فرایندهاي كسبوكار
اندازهگيري و تحلين بهرهوري
بهبود بهرهوري
نرمافزارهاي كيفيت ،بهرهوري و عملكرد
مدیریت عملكرد در سطح فردي و تيمی
مدیریت عملكرد سازمانی
تعالی سازمانی
كيفيت ،بهرهوري و عملكرد با رویكرد انتقادي
كيفيت ،بهرهوري و عملكرد با رویكرد اسالمی
مطالعه در كيفيت ،بهرهوري و عملكرد
پژوهش در كيفيت ،بهرهوري ،عملكرد

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

38

640

جمع

20

 )9مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی
کد
درس
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مدیریت شبكههاي رایانهاي
مدیریت امنيت اطالعات
سيستمهاي خبره
سيستمهاي پشتيبانی تصميمگيري
سيستمهاي اطالعات مدیریت
دولت الكترونيك
حقوق فناوري اطالعات
سيستمهاي اطالعات بازاریابی
برنامهریزي منابع سازمانی
تجارت الكترونيك
كارگاه مسائن فناوري اطالعات
سيستم اطالعات منابع انسانی
سيستم اطالعات مالی و حسابداري
فرهنگ ،جامعه و فضاي مجازي
حكمرانی فضاي مجازي
ا تصاد فناوري اطالعات و فضاي مجازي
نظریههاي فضاي مجازي
مطالعه در فناوري اطالعات و فضاي مجازي
پژوهش در فناوري اطالعات و فضاي مجازي

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

36

608

جمع

21

 )10مدیریت علم ،فناوری و نوآوری
کد
درس
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مدیریت علم و فناوري
مدیریت دانش
مبانی مدیریت فناوري و نوآوري
سياست نوآوري
برنامهریزي ،پيشبينی و ارزیابی فناوري
الگوهاي انتقال و بومیسازي فناوري
سازمانهاي ملی و بينالمللی علم و فناوري
تجاريسازي و بازاریابی ایده و فناوري
ا تصاد علم و فناوري
مبانی فقهی و حقو ی علم و فناوري
مدیریت مالی علم و فناوري
سمينار فناوريهاي نوین
نوآوري نرم
مدیریت تحقيق و توسعه
نظامهاي ملی نوآوري
فلسفه علم و فناوري
علم و فناوري در اسالم
فناوري ،اخالق ،جامعه و محيطزیست
سنجش علم و فناوري
مطالعه در مدیریت علم و فناوري
پژوهش در مدیریت علم و فناوري

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

40

672

جمع

22

 )11حکمرانی آموزشی
کد
درس
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مسائن و گستره حكمرانی آموزشی

2
2
2
2

سازمانها و نهادهاي خطمشیگذار آموزشی

2

آموزش و پرورش تطبيقی

2

مبانی امور مالی و تنظيم بودجه

2

ا تصاد آموزش و پرورش

2

خطمشیگذاري در آموزش و پرورش

2

حكمرانی نظام آموزشی

2

توسعه نظام آموزشی در ایران و جهان

2

روانشناسی عمومی

2

روانشناسی رشد

2

روانشناسی تربيتی

2

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

2
2

مبانی و اصول تعليم و تربيت

2

مكاتب فلسفی و نظریههاي تربيتی

2

تاریخ آموزش و پرورش در ایران

2

جامعهشناسی آموزش و پرورش

2

سمينار مسائن حكمرانی آموزشی

2

مطالعه در حكمرانی آموزشی

1

پژوهش در حكمرانی آموزشی

1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

42

736

مبانی و اصول مدیریت و حكمرانی آموزشی
مبانی و اصول برنامهریزي آموزشی
مبانی و اصول برنامهریزي درسی

جمع

23

روانشناسی عمومی
روانشناسی عمومی
-

تعليم و تربيت اسالمی ()1
-

-

 )12مدیریت کسبوکار
کد
درس
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مسائن كسبوكار در ایران
مدیریت كسبوكارهاي كوچك و كارآفرینانه
مدیریت كسبوكار بينالمللی
مدیریت صادرات و واردات
مدیریت راردادهاي تجاري
مدیریت خرید و زنجيره تأمين
محيط انونی و تنظيمی كسبوكار در جمهوري
اسالمی ایران
اخالق كسبوكار
طرح كسبوكارهاي مجازي
مدلهاي كسبوكار در فضاي مجازي
هوشمندي كسبوكار
مدیریت كسبوكار با رویكرد تاریخی
مدیریت كسبوكار با رویكرد اسالمی
مطالعه در مدیریت كسبوكار
پژوهش در مدیریت كسبوكار

2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32

-

2

32

-

2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32

-

28

480

جمع

24

 )13مدیریت استراتژیک
کد
درس
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

چشمانداز استراتژیك و بيانيه مأموریت
تحلين منابع ،ابليتها و شایستگیها
تحلين استراتژیك صنعت و محيط كسبوكار
استراتژي سطح كسبوكار
استراتژي بنگاه مادر
استراتژي مالی
استراتژي فناوري اطالعات و ارتباطات
استراتژي تكنولوژي
اجراي استراتژي
كنترل استراتژیك
مدیریت استراتژیك در سازمانهاي دولتی و غيرانتفاعی
كارگاه مدیریت استراتژیك
تفكر استراتژیك
مكاتب و رویكردهاي مدیریت استراتژیك ()1
مكاتب و رویكردهاي مدیریت استراتژیك ()2
ریشهها و مبانی نظري استراتژي
سمينار موضوعات نوین در مدیریت استراتژیك
مدیریت استراتژیك با رویكرد انتقادي
مدیریت استراتژیك با رویكرد اسالمی
مطالعه در مدیریت استراتژیك
پژوهش در مدیریت استراتژیك

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

مكاتب و رویكردهاي مدیریت استراتژیك ()1
مكاتب و رویكردهاي مدیریت استراتژیك ()2
-

40

672

جمع

25

 )14بازاریابی
کد
درس
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

بازارشناسی و تحلين بازار
تحقيقات بازاریابی
طراحی و توسعه محصول
يمتگذاري
مدیریت توزیع
مدیریت فروش
بازاریابی بينالمللی
بازاریابی اجتماعی
بازاریابی دیجيتال
بازاریابی سياسی
كارگاه بازاریابی
نظریههاي مدیریت بازاریابی
راهبرد بازاریابی
تبليغات تجاري
مدیریت برند
مطالعات بازاریابی با رویكرد انتقادي
مدیریت بازاریابی با رویكرد اسالمی
سمينار مسائن نوین بازاریابی
مطالعه در بازاریابی
پژوهش در بازاریابی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

38

640

جمع

26

 )15مالی شرکتی
کد
درس
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی مالی شركتی
مالی شركتی
مدیریت ریسك بنگاه
تأمين مالی شركتی
تأمين مالی پروژهها
مالی شركتی بينالمللی
حاكميت شركتی
نظریههاي مالی شركتی
مدیریت مالی فرد و خانواده
مالی شركتی در ایران
مالی شركتی اسالمی
سمينار مسائن نوین مالی شركتی
مطالعه در مدیریت مالی شركتها
پژوهش در مدیریت مالی شركتها

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع

27

 )16بازار سرمایه و سرمایهگذاری
کد
درس
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

بازارها و نهادهاي مالی
مبانی سرمایهگذاري
سرمایهگذاري بينالمللی
سرمایهگذاري مخاطرهآميز و سرمایهگذاري اختصاصی
بانكداري سرمایهگذاري
سرمایهگذاري در امالک و مستغالت
تحلين بنيادي و فنی اوراق بهادار
ارزشگذاري اوراق بهادار
سرمایهگذاري و مدیریت سبد اوراق بهادار
مالی رفتاري
مبانی بازار سرمایه اسالمی
بازار سرمایه اسالمی ( :)1بازار سهام
بازار سرمایه اسالمی ( :)2اوراق بهادار اسالمی (صكوک)
بازار سرمایه اسالمی ( :)3مشتقات و سایر
سمينار مسائن نوین بازار سرمایه و سرمایهگذاري
مطالعه در بازار سرمایه و سرمایهگذاري
پژوهش در بازار سرمایه و سرمایهگذاري

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

32

544

جمع

28

 )17مدیریت ریسک
کد
درس
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی مدیریت ریسك
نظریهها و مدلهاي مدیریت ریسك
مدیریت ریسك نهادهاي مالی
مدیریت ریسك بازار ،نرخ بهره و ارز
مدیریت ریسك اعتباري
مدیریت ریسك نقدینگی و عملياتی
مهندسی و طراحی ابزارهاي پوشش ریسك مقدماتی
مهندسی و طراحی ابزارهاي پوشش ریسك پيشرفته
مبانی مدیریت ریسك در بانكداري اسالمی
مدیریت ریسك ابزارهاي مالی اسالمی
مدیریت ریسك و بيمه
مدیریت ریسك و نهادهاي نظارتی
ریسك سيستمی
سمينار مسائن نوین ریسك مالی
مطالعه در مدیریت ریسك
پژوهش در مدیریت ریسك

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

مهندسی و طراحی ابزارهاي پوشش ریسك مقدماتی
-

30

512

جمع

29

 )18مهندسی نظام مالی
کد
درس
451
452
453
454
455
456
457
458

واحد ساعت

عنوان درس

پیشنیاز

مبانی مهندسی نظام مالی
مهندسی بازارهاي مالی اسالمی
مهندسی نظام مالی اسالمی ()1

2
2
2

32
32
32

-

مهندسی نظام مالی اسالمی ()2
مهندسی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
سمينار مسائن نوین مهندسی نظام مالی اسالمی
مطالعه در مهندسی نظام مالی
پژوهش در مهندسی نظام مالی

2
2
2
1
1

32
32
32
32
32

مهندسی نظام مالی اسالمی ()1
-

14

256

جمع

30

 )19بازار پول و بانکداری اسالمی
کد
درس
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

تاریخ تحليلی پول و بانكداري
مبانی ا تصاد خرد در پول و بانكداري
صنعت بانكداري
پول ،ارز و بانكداري مركزي
ا تصاد كالن پول و بانكداري
ا تصاد پولی
مبانی بازار پول و بانكداري اسالمی
تجهيز منابع در بانكداري اسالمی
تخصيص منابع در بانكداري اسالمی
خدمات و فرآیند نرخگذاري در بانكداري اسالمی

2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32
32
32
32

2

32

-

بانكداري اسالمی بينالملن
مبانی بانكداري مركزي اسالمی
بانكداري مركزي اسالمی
نظارت و انونگذاري در بازار پول اسالمی
بحرانهاي مالی و بانكداري مقاومتی
نظامهاي پرداخت و بانكداري الكترونيك
سمينار مسائن نوین بازار پول و بانكداري اسالمی
مطالعه در بازار پول و بانكداري اسالمی
پژوهش در بازار پول و بانكداري اسالمی

2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

36

608

جمع
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 )20مدیریت بیمه
کد
درس
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی بيمه
بيمههاي اشخاص
بيمههاي اموال
بيمه اتكایی
بيمه مسئوليت
مدلسازي بيمه
تكافن
تكافن اتكایی
ابزارهاي مالی بيمهاي
نظارت و انونگذاري در بيمه
بيمه در اسالم
سمينار مسائن نوین بيمه
مطالعه در مدیریت بيمه
پژوهش در مدیریت بيمه

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع

32

 )21حسابداری و حسابرسی
کد
درس
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

حسابداري مؤسسات خدماتی
حسابداري مؤسسات بازرگانی
حسابداري شركتهاي سهامی
حسابداري شركتهاي غير سهامی
حسابداري ميانه
حسابداري بهاي تمامشده ()1
حسابداري بهاي تمامشده ()2
حسابداري بيمه
حسابداري مالياتی
حسابداري پيمانكاري
حسابداري مدیریت
تجزیه و تحلين صورتهاي مالی
حسابرسی ()1
حسابرسی ()2
مبانی حسابداري بخش عمومی
حسابداري و حسابرسی مؤسسات عمومی و غيرانتفاعی
حسابرسی بازارها و نهادهاي مالی
حسابداري بازارها و نهادهاي مالی غير سپردهپذیر
حسابداري بانكداري اسالمی
حسابداري و حسابرسی ابزارهاي مالی اسالمی
حسابداري موارد خاص
كارگاه نرمافزارهاي حسابداري
مطالعه در حسابداري و حسابرسی
پژوهش در حسابداري و حسابرسی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

حسابداري بهاي تمامشده ()1
حسابرسی ()1
-

46

768

جمع

33

 )22خطمشیگذاری عمومی
کد
درس
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

واحد ساعت

عنوان درس
آشنایی با خطمشی عمومی
مبانی خطمشی عمومی
حوزههاي مطالعاتی خطمشی عمومی
نظریههاي فرایند خطمشی عمومی
مبانی ارزشيابی برنامهها و خطمشیهاي عمومی
مبانی تحلين خطمشی عمومی
آشنایی با نظریههاي اجراي خطمشی
تحلين نهادي خطمشی عمومی
خطمشی عمومی تطبيقی
طراحی خطمشی عمومی
فرایند ارزشيابی برنامه
كارگاه روشها و فنون تحلين خطمشی
كارگاه مهارتهاي نگارشی -ارتباطی در خطمشی عمومی
آشنایی با عرصه خطمشی انتخابی
آشنایی با خطمشی سالمت
آشنایی با خطمشی صنعتی
آشنایی با خطمشی پولی و مالی
آشنایی با خطمشی مالياتی
آشنایی با خطمشی نوآوري
فلسفه و اخالق در خطمشیگذاري عمومی
اسالم و خطمشیگذاري عمومی
مطالعه در خطمشی عمومی
پژوهش در خطمشی عمومی
جمع

34

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

44

736

پیشنیاز
-

 )23اداره امور عمومی
کد
درس
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

كارگاه مسائن عمومی و نظام اداري
دولت الكترونيك
مبانی علم اداره
اداره سازمانهاي دولتی
بررسی و نقد نظریههاي دولت
اداره امور عمومی تطبيقی
تأمين مالی و بودجهریزي عمومی
نظریهها و فنون تحول اداري
نظریههاي اداره امور عمومی
سازوكارهاي نهادي در اداره امور عمومی
طراحی نظامهاي اداره امور محلی و شهري
اخالق در اداره امور دولتی و عمومی
مدیریت دولتی نوین
آشنایی با حقوق اساسی و اداري
نظامسازي و اداره امور عمومی
مطالعه در اداره امور عمومی
پژوهش در اداره امور عمومی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

32

544

جمع

35

-

 )24عدالت و پیشرفت
کد
درس
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مبانی توسعه
آشنایی با مبانی عدالت اجتماعی
نظریهها و مدلهاي توسعه ا تصادي
جامعهشناسی توسعه
ا تصاد سياسی توسعه
نظریههاي عدالت اجتماعی
آیندهپژوهی و استراتژي توسعه
مطالعات گذار
برنامهریزي ا تصادي
مطالعه تطبيقی تجارب توسعه
مبانی فلسفی نظریههاي عدالت اجتماعی
درآمدي بر نظریه اسالمی عدالت اجتماعی
پایش ،سنجش و ارزشيابی عدالت اجتماعی
الگوي اسالمی -ایرانی پيشرفت
سمينار مسائن نوین در عدالت و پيشرفت
مطالعه در عدالت و پيشرفت
پژوهش در عدالت و پيشرفت

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

32

544

جمع

36

 )25حکمرانی و تنظیم مقررات
کد
درس
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

سمينار حكمرانی و تنظيم مقررات
مبانی حكمرانی
نظریههاي حكمرانی ()1
نظریههاي حكمرانی ()2
ساختارهاي حكمرانی
گونههاي حكمرانی ()1
گونههاي حكمرانی ()2
ابزارهاي حكمرانی ()1
ابزارهاي حكمرانی ()2
مبانی تنظيم مقررات
نظریههاي تنظيم مقررات
مدیریت دولتی و تنظيم مقررات
ا تصاد سياسی تنظيم مقررات
ابزارهاي تنظيم مقررات
اثرسنجی تنظيم مقررات
مطالعه در حكمرانی و تنظيم مقررات
پژوهش در حكمرانی و تنظيم مقررات

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

نظریههاي حكمرانی ()1
گونههاي حكمرانی ()1
ابزارهاي حكمرانی ()1
-

32

544

جمع
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 )26آیندهپژوهی
کد
درس
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی آیندهپژوهی
روشهاي آیندهپژوهی ()1
روشهاي آیندهپژوهی ()2
آیندهنگاري راهبردي
كارگاه مهارتافزایی مدیریت پروژههاي آیندهپژوهی
فنون و ابزارهاي كمی و كيفی تجزیه و تحلين
كاربرد مدیریت راهبردي و سياستگذاري در آیندهپژوهی
مبانی فلسفی آیندهپژوهی
اسالم و آیندهپژوهی
مطالعه در آیندهپژوهی
پژوهش در آیندهپژوهی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

روشهاي آیندهپژوهی ()1
-

20

352

جمع

38

 )27حکمرانی مردمی
کد
درس
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

حكمرانی بخش سوم ،سازمانهاي غيرانتفاعی و مردمنهاد
نظریهها و مدلهاي مشاركت عمومی
نظارت عمومی
نظامهاي تعاونی
تعاون در ایران
مدیریت راهبردي در سازمانهاي غيرانتفاعی
مدیریت منابع انسانی در سازمانهاي غيرانتفاعی
مدیریت مالی سازمانهاي مردمنهاد
تجربه نهادهاي مردمبنيان در جمهوري اسالمی ایران
رهبري و مدیریت سازمانهاي غيردولتی بينالملن
مطالعه در حكمرانی مردمی
پژوهش در حكمرانی مردمی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

22

384

جمع

39

 )28مدیریت شهری
کد
درس
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

محيطشناسی شهري
شناخت نظام اطالعات شهري
ا تصاد زمين و مسكن شهري
گردشگري شهري
زبان تخصصی مدیریت شهري
مبانی مدیریت شهري
مفاهيم عمومی برنامهریزي شهري
توسعه پایدار و مدیریت شهري
تابآوري و مدیریت شهري
مبانی برنامهریزي و طراحی زیرساخت و روبناهاي شهري
سياستگذاري و برنامهریزي راهبردي در مدیریت شهري
جامعهشناسی شهري
آشنایی با حقوق شهري
مدیریت و راهبري تهيه و اجراي طرحهاي توسعه شهري
ارزیابی برنامههاي توسعه شهري
مدیریت خدمات و حمنونقن شهري
مدیریت اداري شهري
مدیریت مالی شهري
بازشناسی ساختار كالبدي و ویژگیهاي شهر اسالمی
شاخصها و مؤلفههاي مدیریت شهري اسالمی از نگاه
امامين انقالب اسالمی
سمينار مسائن نوین مدیریت شهري
مطالعه در مدیریت شهري
پژوهش در مدیریت شهري

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

2

32

-

2
1
1

32
32
32

-
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736

جمع

40

ج) جداول دروس کهاد و اختیاری
بسته دروسی كه نمیتوانند بهعنوان مهاد رار بگيرند و تنها میتوانند بهعنوان كهاد رار گرفته و یا از ميان آنها تعدادي از دروس اختياري اخذ
شود .همچنين دروس مذكور میتوانند بهعنوان پيشنياز و یا تكميلی لحاظ شوند.

 )29مدیریت ارتباطات
کد
درس
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مسائن مدیریت ارتباطات سازمانی
مدیریت ارتباط با مشتري
مدیریت روابطعمومی
مشاوره مدیریت
تعامن انسان و سيستم
روابط ميانسازمانی
مدیریت مشاركت بخش خصوصی و دولتی
مسئوليت اجتماعی سازمانی
نظریههاي روابط بينالملن
حن تعارضها در حوزه بينالملن
دیپلماسی سياسی
دیپلماسی ا تصادي
دیپلماسی عمومی و فرهنگی
جامعه شبكهاي
تحلين شبكههاي اجتماعی
مدیریت زنجيره تأمين
مدیریت راردادها و پيمانها
مطالعه در مدیریت ارتباطات
پژوهش در مدیریت ارتباطات

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

36

608

جمع
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 )30محیطشناسی
کد
درس
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

كارگاه آشنایی با صنعت
سازمان ،محيطزیست و منابع طبيعی
سازمان ،علم و فناوري
سازمان ،سياست و حكومت
نهادها و سازمانهاي ملی
نهادها و سازمانهاي منطقهاي
نهادها و سازمانهاي بينالمللی
سازمان ملن و كارگزاريهاي آن
اسالم ،جوامع اسالمی و جهانیشدن
حقوق اساسی
حقوق اداري
حقوق صنعتی
حقوق شركتهاي تجاري و راردادهاي مالی
حقوق شركتهاي دولتی و راردادهاي دولتی
حقوق شركتی و راردادهاي صنعتی
حقوق كسبوكار
حقوق بازار سرمایه
حقوق بانكی غيردولتی
حقوق بيمه
حقوق حكمرانی اسالمی
حقوق بخش سوم
حقوق بينالملن
ماليه عمومی و ا تصاد سياسی
ا تصاد بخش عمومی
تحلين ا تصاد خرد
تحلين ا تصاد كالن
تاریخ عقاید و مكاتب ا تصادي
ا تصاد سياسی بينالملن
تحلين ا تصادي خطمشیگذاري عمومی
نقد و بررسی روندهاي جهانیسازي
مطالعه در محيطشناسی
پژوهش در محيطشناسی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

62

1024

جمع
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 )31روششناسی پژوهش
کد
درس
687
688
689
690
691
692
693
694
695

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

كارگاه روش پژوهش كمی
كارگاه روش پژوهش كيفی
روش پژوهش تركيبی
روشهاي پژوهش اسالمی
سنجش و اندازهگيري
تاریخ و فلسفه علم
فلسفه علوم اجتماعی
مطالعه در روششناسی
پژوهش در روششناسی

2
2
2
2
2
2
2
1
1

64
64
32
32
32
32
32
32
32

-

16

352

جمع

43

 )32مدیریت در حوزههای خاص
با توجه به تنوع حوزههایی كه دانش مدیریت میتواند در آن ورود پيدا كند ،بسته دروسی با عنوان مدیریت در حوزههاي خاص تعریفشده كه
دانشجو میتواند بهطور خاص و ویژه در این حوزه ورود پيدا كرده و با توجه به دروس مهاد ،مسير آموزشی و پژوهشی خود را ترسيم نماید .برخی
حوزههاي ابن بررسی در این بسته عبارتند از :حوزه امنيت ،حوزه فرهنگ و معارف ،حوزه هنر ،حوزه ضا ،حوزه سياست ،حوزه ا تصاد ایران ،حوزه
مطالعات منطقهاي و . ...
کد
درس
696
697
698
699
700
701
702
703
704

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مسائن حوزه انتخابی
تاریخچه و فلسفه حوزه انتخابی
مكاتب و نظریههاي حوزه انتخابی
سازمانها و نهادهاي حوزه انتخابی
اسالم و حوزه انتخابی
محيطشناسی حوزه انتخابی
سمينار مسائن نوین در حوزه انتخابی
مطالعه در حوزه انتخابی
پژوهش در حوزه انتخابی

2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

16

288

جمع

 )33دروس اختیاری
حسب صالحدید استاد راهنما و در صورت با ی ماندن برخی سرفصنهاي مورد نياز دانشجو ،كه در برنامه لحاظ نشده ،تا سقف سه درس بهعنوان
دروس اختياري تعریف شدهاند كه دانشجو میتواند آن را اخذ كند.
عنوان درس
درس اختياري مدیریت ()1
درس اختياري مدیریت ()2
درس اختياري مدیریت ()3

واحد
2
2
2

ساعت
32
32
32

جمع

6

96

پیشنیاز
-

د) دوره پژوهشی
موضوع پایاننامه کارشناسیارشد دانشجو بایستی در ارتباط مستقیم با مهاد و کهاد دانشجو بوده و الزم است دانشجو قبل از
اخذ واحد پایاننامه ،حداقل یک درس مطالعه و یک درس پژوهشی کامالً مرتبط با موضوع پایاننامه خود اخذ کرده باشد.

عنوان

واحد

پایاننامه کارشناسیارشد

4

44

فصل سوم:
سرفصل دروس تخصصی رشته
کارشناسیارشد پیوسته
«معارف اسالمی و مدیریت»

سرفصل دروس اصلی رشته

بسته «دروس اصلی مدیریت»
دروس اصل ی مدیریت با هدف آشلاایی دانشلو با مالا و و گالرر دانش مدیریت و همچاین آشلاایی اولیه با مباحث مطرح در بالرههای
اص ی مهاد -کهاد ،عمدتاً در دو سال اول تحصیو دانشو ارا ه میش د.
کد
درس
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مقدمهای بر دانش مدیریت و سازمان
محیطشااسی سیاسی و فرهاگی سازمان
قان ن و خطمشیگذاری عم می در جمه ری اسالمی ایران
اقرصاد برای مدیران
نظریه سیارمها و تفکر سیارمی
ن آوری و کارآفریای
اخالق اسالمی مدیران
مقدمهای بر نظریههای سازمان و مدیریت
آشاایی با مدیریت اسرراتژیک
مبانی رهبری افراد و رفرار سازمانی
آشاایی با مدیریت ماابع اناانی
مدیریت وقایع و پروژ ها
مدیریت ت لید و عم یات
مدلسازی ریاضی ماا و برای مدیران
تصمیمگیری در مدیریت
آمار ت صیفی و احرماالت برای مدیران
آمار اسراباطی برای مدیران
مدیریت مالی برای مدیران
مدیریت دانش و سیارمهای اطالعاتی
حاابداری و حاابرسی در مدیریت
آشاایی با مدیریت بازاریابی
برنامهریزی ت سعه و ب دجهریزی
اقرصاد سیاسی و مدیریت در سطح بینالم و
کاربرد رایانه و فضای موازی برای مدیران
نگارش ع می و مهارتهای پایه پژوهش
نگارش ع می و تعامالت مدیریری به زبان انگ یای
نگارش ع می و تعامالت مدیریری به زبان عربی
کارآم زی (دو دور تابارانی زیر نظر اسراد راهاما)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
48
48
32
32
32
32
32
32
64
64
64
64
240

مقدمهای بر دانش مدیریت و سازمان
آمار ت صیفی و احرماالت برای مدیران
-

54

1264

جمع
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کد درس101 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مقدمهای بر دانش مدیریت و سازمان

Introduction to Management and Organization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1بر اند مفه م ماأله را درک نم د و تمایز آن با م ض ع ،سؤال و مشکو را تبیین کاد.
 .2بر اند ماا و مح ری مدیریت و سازمان را از ماظر مرقدمین و مرأخرین ع م مدیریت فهرست کاد.
 .3بر اند ماا و مدیریت و سازمان را در ساد ترین سطح کشف ،دسرهبادی و طبقهبادی نماید.
 .4بر اند نظام ماا و مدیریت و سازمان را درک کاد ،تعبیر و تفایر کاد و از طریق نم دار نشان دهد.
 .5با مفاهیم ک یدی سازمان و مدیریت آشاا شد باشد.
 .6الگ ها و مدلهای اص ی بیانگر فعالیت مدیریت در سازمانها را بشااسد.
 .7در تح یو ماا و اص ی سازمان و مدیریت ت انمادی اولیه کاب کرد باشد.
شرح درس:
این درس طی دو نیماال مر الی سال اول ورود به دانشگا و دانشکد به دانشو ارا ه میش د .در این درس قرار است دانشو فهمی ک ی از
ماا و و م ض ع دانش مدیریت پیدا کاد .لذا تالش میش د با بررسی م ارد واقعی ،ماا و م رد بحث در دانش مدیریت ت سط دانشو از سطح
خرد تا سطح کالن به ص رت مشارکری و کارگاهی کشف ش ند و نهایراً نظریات و فا نی که در دانش مدیریت برای حو این ماا و وج د دارند
به اجمال به دانشو ارا ه ش د.
سرفصل درس:
 .1تبیین چیاری ،چرایی و چگ نگی پرداخرن به ماأله و حو ماأله در ع م مد یریت و سازمان
 .2تبیین ماا و و نظریههای اص ی مدیریت و سازمان از ماظر مرقدمین و مرأخرین ع م مدیریت و سازمان
 .3آشاایی با مفاهیم مرتبط ،:سازمان ،مدیریت ،اثربخشی ،کارایی ،گرو  ،فرهاگ سازمانی ،ارتباطات و ...
 .4ساخرار سازمانی و سازمانهای ن ین ،ویژگیها و محیط پ یای آنها
 .5عم کردها و وظایف اص ی مدیریت
 .6برنامهریزی :ان اع و روشهای آن
 .7سازماندهی :ساخرار و هماهاگی در سازمان
 .8بایج ماابع و امکانات :سرمایه اناانی و مادی در سازمان و مدیریت آن
 .9هدایت و رهبری در سازمان :ازطریق انگیزش ،ارتباطات و رهبری
 .10نظارت ،پایش و ارزیابی در سازمان :روشها ،مدلها و فرایاد آن
 .11ن آوری ،تغییر و تح ل در سازمان
 .12تبیین نظام ماا و مدیریت و سازمان در سطح بینالم ی ،ماطقهای ،م ی ،راهبردی سازمانی و عم یاتی سازمانی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ
✓

منبع اصلی:
1. Schermerhorn, John R. Jr and G. Bachrach (2015). Management, John Wiley Pub. 13th Ed.
منابع فرعی:
 .1رضا یان ،ع ی ( .)1395مبانی سازمان و مدیریت .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کرب ع م اناانی دانشگا ها (سمت).
 .2سیدج ادین ،سید رضا ( .)1394مبانی سازمان و مدیریت .تهران :نگا دانش.
 .3فیضی ،طاهر ( .)1396مبانی سازمان و مدیریت .تهران :دانشگا پیام ن ر.
 .4ال انی ،سید مهدی ( .)1392مدیریت عم می .تهران :نشر نی.
 .5گی برت ،دانیو و جیمزآرت ر و فیاچ اسر نر و ادوارد فریمن ( )1386مدیریت :مقدمهای بر مدیریت ،مدیریت در قرن بیات و یکم .مررجمان:
ع ی پارساییان ،سیدمحمد اعرابی .تهران :دفرر پژوهشهای فرهاگی.
6. Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo. (2015). Fundamentals of Management: Essential
Concepts and Applications (Global Edition). Pearson Prentice Hall.
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کد درس102 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

محیطشااسی سیاسی و فرهاگی سازمان

Cultural and Political environment of
Organization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم ک یدی فرهاگ ،سیاست و سازمان :فرهاگ سیاسی و سیاست فرهاگی ،سازمان فرهاگی و سیاسی ،تح یو فرهاگی و سیاسی
سازمان ،ماؤولیت اجرماعی سازمانی ،و  ...آشاا شد باشد.
نابت به ابعاد روابط میان فرهاگ ،سیاست ،و سازمان در عرصه م ی و فرام ی (ماطقهای و جهانی) ،شااخت پیدا کرد باشد.
م ض عات و ماا و اص ی در عم کرد فرهاگی و سیاسی سازمانها را شااسایی کرد باشد.
ت انمادی الزم جهت تح یو فرهاگی و سیاسی سازمانها و تح یو ماا و مرتبط با آن را کاب کرد باشد.
شرح درس:

فرهاگ و سیاست ،دو بُعد اص ی از محیط کالن نظام اجرماعی حاکم بر سازمانها در عرصه م ی (جامعه) و فرام ی (ماطقهای و جهانی) هاراد.
به همین دلیو شااخت رابطه میان این دو بُعد از یکا و تأثیرات آنها بر سازمان از س ی دیگر برای مدیریت صحیح سازمانهای امروزی ضرورت
بایار دارد .این درس به همین ماظ ر در پی آن است تا با شااسایی مؤلفهها و عااصر اص ی در محیط فرهاگی و سیاسی سازمانها به دانشو یان
برای بهکارگیری رویکردهای فرهاگی و سیاسی در تح یو رفرار و عم کردهای سازمانی کمک کاد و در گام بعد با بررسی روابط سازمان ،فرهاگ
و سیاست در عرصه م ی (در قالب ماؤولیت اجرماعی سازمان) و فرام ی (در قالب دیپ ماسی فرهاگی) ،اثرگذاری رهیافتهای فرهاگی و سیاسی
در سازمانهای ن ین را به دانشو یان بامایاند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

رویکردهای فرهاگی و سیاسی به تح یو سازمان
کارکردها و آثار فرهاگی و سیاسی سازمانها
سازمان و جامعه :جامعهشااسی سازمان
 oنظریه نهادی و سازمانها
 oفرایادهای نهادی اثرگذار بر ساخرار و عم کرد سازمانی
 oسازمان اجرماعی :کارکرد ،ساخت و نظام اجرماعی
ما ولیت اجرماعی سازمانها
 oنظام مائ لیتپذیری اجرماعی و مدلهای آن در سازمان
 oح ز های ارتباطی مائ لیتپذیری اجرماعی سازمانی
 oمائ لیتپذیری سازمانی و مفاهیم جدید بازاریابی اجرماعی
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.5

.6
.7

.8

سازمان و فرهاگ
 oاص ل فرهاگ اجرماعی
 oتفاوتهای فرهاگی
 oابعاد فرهاگهای م ی
سیاست و سازمان :محیط سیاسی ،دولت و سازمانها
سیاست و فرهاگ و مدلهای آن
 oفرهاگ سیاسی و سیاست فرهاگی
 oروابط بینالم ی فرهاگی
دیپ ماسی فرهاگی :پی ند قدرت سیاسی و قدرت فرهاگی
 oچیاری ،اهداف و چگ نگی دیپ ماسی فرهاگی
 oسازمانهای ماطقهای و بینالم ی فرهاگی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
✓

منابع اصلی:
 .1آرین ق یپ ر .)1395( ،جامعهشااسی سازمانها .تهران :سمت( .چاپ پانزدهم).
 .2رضا شافعی و کی مرث احمدی ( .)1392مائ لیتپذیری اجرماعی سازمانی :مفاهیم ،نظریهها ،الگ ها و کاربردها .تهران :سمت.
3. Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov (2010). Cultures and
Organizations: Software of the Mind (3rd Ed). McGraw-Hill.
منابع فرعی:
 .1گی روشه ( .)1389سازمان اجرماعی .ترجمه هما زنوانیزاد  .تهران :سمت( .چاپ پاوم).
 .2تقی آزادارمکی (ویراسرار) ( .)1395جامعه ،سیاست و فرهاگ در ایران .تهران :نشر ع م.
 .3حان بایانیان ( .)1390پی ست فرهاگی :ضرورتهای وج دی ،راهکارها و فرایادهای تدوین .نشر اندیشه معاصر.
الاالم)
یه
ع
(
.
 .4حان بشیر ( .)1395دیپ ماسی گفرمانی :تعامو سیاست ،فرهاگ و ارتباطات .تهران :انرشارات دانشگا امام صادق
 .5محمدرضا دهشیری ( .)1393دیپ ماسی فرهاگی جمه ری اسالمی ایران .تهران :انرشارات ع می و فرهاگی
6. Carroll, Archie B.; Brown, Jill; Buchholtz, Ann K. (2017). Business & Society: Ethics,
Sustainability & Stakeholder Management. 10th Edition. Cengage Learning.
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کد درس103 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

قان ن و خطمشیگذاری عم می در جمه ری اسالمی ایران

Constitution and public policy in Islamic Republic
of Iran
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با محیط قان نی و حق قی سازمانها آشاا شد باشد.
نابت به ابعاد حق قی و قان نی عم کرد سازمانها در عرصه م ی و بینالم ی کابوکار ،شااخت پیدا کرد باشد.
ت انمادی الزم را جهت شااخت اولیه و تح یو ماا و حق قی و قان نی بدست آورد باشد.
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.
ماا و عم می را از سایر ماا و تشخیص داد و تح یو اولیه داشره باشد.
روابط بین خطمشیگذاری عم می ،ادار ام ر عم می و حق ق عم می را فهم کاد.
فرایاد خطمشیگذاری عم می ،مراحو آن ،و انرقادات وارد بر آن را به اجمال فهم کاد.
شرح درس:

فعالیتهای روزافزون سلازمانها در محیط قان نی و حق قی م ی و بینالم ی ،دانشلو یان رشلره مدیریت را ناگزیر از آشلاایی با این محیط و ابعاد
مخر ف آن نم د اسلت .این درس تالش دارد با معرفی ابعاد نظام حق قی و قان نی حاکم بر سلازمانها و کالبوکارهای ایرانی در محیط دولری
و غیر دولری ،دانشلو یان را ابردا با ق انین باالدسلری و مقررات تخصلصلی مرتبط (ماناد ق انین توارت ،کار ،بیمه ،تأمین اجرماعی و  )...و فرایاد
مقرراتگذاری داخ ی و بینالم ی حاکم بر سلازمانها و کالبوکارها آشلاا نماید و سلپ زمیاه شلااخت خط مشلی گذاری و فرایادهای مرب ط به
آن را فراهم سلازد .این درس مقدمهای برای دانشلو یان عالقماد به خط مشلی گذاری و کالانی اسلت که میخ اهاد نالبت به محیط شلااسلی
حق قی آگاهی بیشلرری پیدا کااد طراحی شلد اسلت .دانشلو در این درس عالو بر آشلاایی با عرصله عم می ،فرا میگیرد که چگ نه از محدود
سازمان فراتر رود و نگا چادرشره ای مداخالت در این عرصه را تح یو کاد .فهم ح ز و نح مداخ ه حک مت در جامعه ،و چگ نگی شکوگیری
تصمیمات در ح ز عم می ،از دیگر اهداف این درس است.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4

محیط قان نی و حق قی
 oدرک ارزشهای محیط
 oنظام حق قی و مقررات مرتبط
زنویر قان ن اساسی ،سیاستهای کالن ،برنامههای ت سعه و ب دجه
ک یات حق ق اساسی و حق ق عم می
خطمشیگذاری عم می در نظام جمه ری اسالمی ایران
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.5

.6
.7
.8
.9

فرایاد خطمشیگذاری عم می:
 oتاظیم دسر ر کار :چرخه ت جه به ماا و ،قدرت دسر رگذاری ،نقش رسانهها.
 oتصمیمگیری :الگ های عقالیی ،عقالیی محدود ،جز ی-تدریوی ،اسکن ترکیبی.
 oاجرا :جایگا سیاست در اجرا؛ ب روکراتهای سطح خیابان؛ نظریههای اجرای از پایین به باال ،باال به پایین ،و ترکیبی.
 oارزشیابی و بازخ ر.
بازیگران و محیط خطمشی عم می :افراد ،ب روکراسی ،نهادها ،خرد سیارمهای خطمشی ،بازیگران بینالم ی و . ...
تاریخچه مطالعه خطمشی عم می :تأثیر جابش ترقیخ اهی؛ بایانگذاران؛ نظریههای قدیم و جدید.
آشاایی با تح یو خطمشی و ارزشیابی برنامه
آشاایی با ک یات ق انین مادر همچ ن:
 oقان ن خدمات کش ری
 oقان ن توارت
 oقان ن کار
 oقان ن تأمین اجرماعی و...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1نظرپ ر ،مهدی ( .)1391آشاایی با قان ن اساسی جمه ری اسالمی ایران ،تهران :نشر معارف.
 .2ق ی پ ر ،رحمت اهلل و ابراهیم غالمپ ر آهاگر ( .)1389فرایاد سیاست گذاری عم می در ایران .تهران :مرکز پژوهشهای مو
اسالمی ایران.

ش رای

منابع فرعی:
 .1ویژ  ،محمدرضا ( .)1396ک یات حق ق اساسی ،تهران :انرشارات سمت.
 .2ق ی پ ر ،رحمت اهلل ( .)1387تصمیمگیری سازمانی و خطمشی گذاری عم می .انرشارات سمت.
 .3هاولت؛ مایکو؛ رامش ،ام.؛ پرل ،آنر نی .مطالعه خطمشی عم می :چرخههای خطمشی و زیرنظامهای خطمشی .ترجمه عباس ما ریان و
ابراهیم گ شن .انرشارات مهربان نشر.
 .4محمد س طانی ( .)1396حق ق بازار سرمایه .تهران :سمت( .چاپ چهارم).
 .5مصطفی الاان ( .)1396حق ق توارت الکررونیکی .تهران :سمت( .چاپ چهارم).
 .6سرار زرکالم ( .)1393حق ق مالکیت ادبی و هاری .تهران :سمت( .چاپ چهارم).
 .7حان حاای ( .)1396حق ق تعاونیها .تهران :سمت( .چاپ نهم).
 .8اسکیای ،ربیعا ( .)1396حق ق توارت (شرکتهای تواری) .تهران :سمت( .چاپ بیات و چهارم).
 .9شیروی ،عبدالحاین ( .)1396حق ق توارت بینالم و .تهران :سمت( .چاپ دهم).
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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کد درس104 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقرصاد برای مدیران

Economics for Managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4

موهز به بیاشی وسیعتر نابت به نظام اقرصادی م ج د شد باشد.
با شی تح یو اقرصاددانان نابت به پدید های اقرصادی و اجرماعی آشاا شد باشد.
بر اند با اسرفاد از مفاهیم اص ی در ع م اقرصاد ،همچ ن تقاضا ،عرضه ،تعادل و هزیاه مبادله ،به تح یو پدید های پیشروی یک مدیر
بپردازد.
ت انایی فهم و تح یو اخبار ،اطالعات و تح یوهای اقرصادی را کاب کرد باشد.
شرح درس:

این درس در پی فهم اولیه ابزارهای نظریه اقرصادی و روشهای م رد اسرفاد در ع م اقرصاد برای مدیران است .از اینرو این دور فراهم
آورند درکی نابت به ارتباط نظریه اقرصادی با روشهای کمی و حری کیفی م رد اسرفاد در تصمیمگیریهای مدیریری ناظر به قیمتگذاری،
هزیاه ،ساخرار بازار ،سازماندهی ،رقابتهای اسرراتژیک و نقش دولت در اقرصاد خ اهد ب د .با ت جه به گارر وسیع م قعیتهای تصمیمگیری
مدیران ،این درس شامو تح یوهای ناظر به سیاستگذاری عم می و نیز تح یوهای ناظر به باگا های ت لیدی کاال و خدمات خ اهد ب د.
سرفصل درس:
 .1تعریف ع م اقرصاد و برخی مؤلفههای تح ی ی اقرصاددانان
 .2آشاایی با تاریخ و مکاتب اص ی اقرصاد
 .3پ ل ،ارز ،بانکداری و سیاست پ لی
 .4آشاایی با شاخصهای کالن اقرصادی و تح یو آنها
 .5عرضه ،تقاضا و تعادل
 .6ت لید ناخالص داخ ی و شاخص قیمت مصرف کااد
 .7ت رم و بیکاری
 .8رشد اقرصادی در ب اد مدت
 .9تقاضای کو و عرضه کو
 .10کاررل قیمری و سهمیهبادی
 .11مالیاتسرانی
 .12مزیت نابی ،تخصصگرایی و توارت آزاد
 .13سیاست مالی
 .14رقابت کامو
 .15تح یو م قعیتهای تعام ی :درآمدی بر نظریه بازیها
54

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
1. Farnham, P. G. (2014). Economics for Managers (3rd Ed). Pearson.
 .2داگالس ،ای ان ( .)1394اقرصاد مدیریت .مررجم :ج اد پیرمقیم .تهران :نشرنی.
 .3بای ،مایکو .آر ( )1393اقرصاد مدیریت و اسرراتژی کاب و کار .مررجم :عبداله رحیم ل بای  .تهران :مهربان نشر
منابع فرعی:
 .1ماکی  ،گریگ ری ( .)1392مبانی ع م اقرصاد .ترجمه حمیدرضا ارباب .تهران :نشر نی( .چاپ هفرم).
2. Krugman, P., Wells, R., & Graddy, K. (2014). Essentials of Economics (3rd Ed). New York:
Worth Publishers.
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کد درس105 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریه سیارمها و تفکر سیارمی

Systems Theory and Thinking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

عم ی

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با روششااسی مدلسازی و تح یو پدید های اجرماعی آشاا شد باشد.
با پ یاییشااسی سیارمها و کاربردهای آن آشاا شد باشد.
با شبیهسازی عامو بایان و کاربردهای آن آشاا شد باشد.
با نظریه بازیها و کاربردهای آن آشاا شد باشد.
با اعربارساوی مطالعات مدلسازی آشاا شد باشد.
شرح درس:

هدف اص ی این درس ،آشاایی ک یه دانشو یان مقطع کارشااسی با مفه م سیارم و تح یوهای کاربردی آن است .در این درس سعی میش د
تا دانشلو یان بر اناد بعد از گذراندن این درس سلیالرمها را مدلسلازی و تح یو نمایاد و با ابزارهای مرفاوت تح یو سلیالرم در سلطح کالن
آشلاا باشلاد .هدف اصل ی این درس ت انمادسلازی دانشلو یان خ اهد ب د به نح ی دانشلو یان بر اناد تکایکها را به صل رت ابردایی در رایانه
اجرا کااد .به دلیو ماهیت مالا و کالنی که دانشلو یان در آیاد با آن درگیر خ اهاد ب د مالا و م ردکاوی نیز از سلطح مالا و کالن انرخاب
شلد اند .همچاین در ط ل تدری از جابههای صلرفاً تئ ریک صلرف نظر شلد و به جابههای کاربردی و تکایکی اهمیت بیشلرری داد شلد
است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشاایی با مفه م مدل ،چرایی اسرفاد از مدل (کاررل و طراحی) ،نقاط ضعف و ق ت
مدلهای تحقیق در عم یات نرم شامو FCM ،ISM ،VSM ،SSM :و RA
روششااسی مدلسازی و شبیهسازی در تح یو ماا و جهانی و آیاد پژوهی
مدلسازی پ یاییشااسی سیارمها (تفاوت سیارمهای باز و باره)
را کارهای بررسی روایی مدلهای شبیهسازی
آشاایی با فاکر رهای اص ی تفکر سیارمی :پ یایی ،بازخ ر ،ساخرارمادی ،تأخیر ،نقاط اهرمی
فرایاد مدلسازی سیارمهای دیاامیکی
شبیهسازی عامو بایان شبکههای اجرماعی
نظریه بازی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم

56

تحقیق یا پروژ

:منابع اصلی
1. Sokolowski, J. A., & Banks, C. M. (2009). Modeling and simulation for analyzing global
events. John Wiley & Sons.
. دانشگا امام صادق ع یه الاالم: تهران. عادل آذر و حامد فالح تفری: مررجم. تفکر سیارمی.)1395( . دن ال اچ، مدوز.2
. سمت: تهران. عادل آذر و سعید جهانیان: مررجم. دانش و کاش در ع م مدیریت: تحقق تفکر سیارمی.)1396(  جان، میاورز.3
:منابع فرعی
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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کد درس106 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ن آوری و کارآفریای

Innovation and Entrepreneurship
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آشاایی با مفه م خالقیت و راهکارهای تق یت آن
آشاایی با مفه م ن آوری و راهکارهای ارتقای آن
فهم زنویر و شبکه ن آوری
آشاایی با سازمانها و نهادهای م ی و بینالم ی حامی ن آوری
آشاایی با جایگا کارآفریای در رشد اقرصاد و سرمایه اجرماعی
ان اع الگ های کارآفریای و عرصههای کارآفرین
آشاایی با داسرانهای م فقیت و شکات کارآفریاان و قهرمانان ت سعه
شرح درس:

عصلر اخیر ،عصلر کارآفریای و ن آوری اسلت و به سلبب پیچیدگیهای محیطی سلازمانها ،الگ های سلاری پاسلخگ ی نیازهای بازار خدمت رسلانی
و کالب و کار نیالراد .از این رو ت جه به ن آوری و کارآفریای میت اند پاور های جدید ت لید و پیشلرفت را به روی افراد و ج امع بگشلاید که
الزم اسلت ضلمن آشلاایی با مفاهیم اولیه خالقیت ،ن آوری و کارآفریای راهکارهای ارا ه شلد تاکا ن شلااخره شلد و الگ های م فق به دانشلو
ارا ه شل ند .به عالو الزم اسلت دانشلو با روند جهانی این م ضل ع و نهادها و سلازمانهای م ی و بینالم ی درگیر با این م ضل ع آشلاا باشلد تا
در آیاد بر اند از ظرفیتهای آنها در تق یت روحیه ن آوری و کارآفریای فردی و م ی بهر ماد ش د.
سرفصل درس:
 .1ن آوری ،تغییر و تح ل در سازمان
 .2ن آوری و خ ق ارزش
 .3ان اع ن آوری
 .4فرایاد ن آوری
 .5ن آوری باز
 .6ماهیت کارآفریای
 .7کارآفریای و کاب و کارهای ک چک
 .8کارآفریای اجرماعی
 .9ارزیابی امکان ساوی و انرخاب اید کارآفریای
 .10آشاایی با چارچ ب طرح کاب و کار
 .11آشاایی با مهارتهای کارآفریای :کارگروهی ،مدیریت ماابع ،مدیریت مالی ،ارتباطات و..
 .12اسرارتاپها و فضای کاب و کار دانش بایان
 .13اقرصاد مقاومری و کارآفریای دانش بایان
58

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
-

منبع اصلی:
 .1دراکر ،پیرر ( .)1396ن آوری و کارآفریای .مررجم :ع ی حاین کشاورزی .تهران :انرشارات سمت.
منابع فرعی:
 .1مارتین ،راجر و گری تریمبو ،ویوای گ ویاداراجان ( .)1395ن آوری .مررجم :حمید عطافر .تهران :انرشارات آم خره.
 .2تید ،ج و جان بات ( )1394مدیریت ن آوری .مررجم :مرضیه رسرمی ،سیاوش م کیفر ،ج اد ن ری ،کامران باقری.
 .3گرانت ،آدام ( .)1396ن آفریای .مررجم :رضا رایان راد .تهران :انرشارات آریاناق م.
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کد درس107 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اخالق اسالمی مدیران

Managers Islamic Ethics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با جایگا اخالق در رفرار فردی و گروهی و سازمانی آشاا ش د.
با مفه م ثابت ب دن اص ل اخالقی و اقرضایی ب دن افعال اخالقی در مااصب اداری و کاب و کار آشاا ش د
برخی اص ل اخالقی مهم در کاب و کار را بشااسد و بدانها گرایش یابد تا در عمو به آنها پای باد باشد.
روندهای مهم و نگا های مشه ر به اخالق در کاب و کار را بداند.
شرح درس:

اخالق پاادید در همه عرصههای زندگی زیباد است اما در کاب و کار هم آراسرگی میآفریاد و هم وظیفهای است شرعی که زمیاه ساز
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
اعرقادات و ا 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
ت جه قرار گیرد .این درس هم به دنبال بررسلی مکاتب اسلت که نگاهی فراخالقی اسلت و هم به دنبال آم ز های کاربردی اخالقی اسلت که
م جب بهب د رفرار دانشو در محیطهای کاب و کار و ادار ش د.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مکاتب اخالقی و اخالق در مدیریت
فضایو و رذا و اخالقی برای کارکاان
فضا و و رذا و اخالقی برای مدیران و کارگزاران
آراسرگی در اندیشه
آراسرگی در گفرار
آراسرگی در عمو
معرفی ،نقد و بررسی قان ن طالیی اخالق
مروری بر برخی مفاهیم م رد نیاز مدیران
 oصداقت
 oانصاف
 oزهد
 oت کو
 oرضا
 oامانت داری
60

o
o
o
o
o

وفای به عهد
آخرت باوری و دوری از دنیا گرایی
کار و تالش
م اسات
ایثار
روش ارزشیابی:

ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ
-

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

محمدی ارمادی ،محم د ( )1397اخالق کاب و کار .تهران :ناشر :انرشارات زمیاه سازان ظه ر امام عصر (عج).
چرخیان ،مژد و سعید صحت ( .)1396درآمدی بر اص ل اخالقی حاکم بر کاب و کار با رویکرد ارزشهای اخالق اسالمی .تهران:
دانشگا عالمه طباطبایی.
ایراندوست ،محمدحاین ( .)1396مبانی دیای و ع می تکریم ارباب رج ع .تهران :انرشارات امام عصر.
ع می ،محمد ( .)1387اخالق در توارت رهام دهای اخالقی برای م فقیت در کاب و کار .تهران :سازمان ت سعه توارت ایران.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1384نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،تحقیق و نگارش احمدحاین شریفی .قم :انرشارات م ساه آم زشی و
تحقیقاتی امام خمیای.
م ک ،هادی ( .)1397اخالق حرفهای .تهران :انرشارات ل ح محف ظ.
فرامرز قرام کی ،احد ( .)1390اخالق حرفهای .تهران :انرشارات موا ن.
گاا ر ،هری ( .)1387درآمدی جدید به ف افه اخالق .مررجم :حمید بحریای .تهران :انرشارات آسمان خیال.
گی یر ،اندرو ( )1395اخالق کاب و کار .مررجم :عادل آذر و محمدحان خاکباززاد  .تهران :انرشارات دانشگا امام صادق ع یه الاالم.
ماکا ل ،جان سی ( .)1392اخالق در توارت .مررجم :ویدا ذوالفقاری .تهران :انرشارات سپید.
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کد درس108 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مقدمهای بر نظریههای سازمان و مدیریت

Introduction to Management and Organization
Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنی از :مقلدملهای بر دانش
مدیریت و سازمان

پایه

نوع درس:

الزامی

همنیاز :ندارد

اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

عم ی

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4

مفاهیم اص ی اثرگذار در نظریه سازمان را بشااسد.
بر اند م ض عات سازمانی را بر اساس چارچ بهای مخر ف نظری تح یو کاد.
ارتباط بین نظریه سازمان و سایر ح ز های دانش مدیریت را درک کاد.
نظریهپردازان اص ی و نقش آنها در ت سعه نظریه سازمان را بشااسد.
شرح درس:

این درس اولین درسی است که دانشو یان در آن با مفاهیم و نظریات سازمان آشاا میش ند .از همینرو است که رعایت اخرصار و در عین
حال سادگی برای انرقال مفاهیم مرب طه ضرورت پیدا میکاد .به همین ماظ ر ،در ابردا دانشو یان سیری اجمالی در نظریات سازمان خ اهاد
داشت و پ از آن مفاهیم ک یدی نظریه سازمان به شک ی تفصی یتر م رد بحث قرار خ اهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1آشاایی با نظریه سازمان
 oساخرار و طراحی سازمان
 oفااوری
 oفرهاگ سازمانی
 oمحیط و اسرراتژی
 oقدرت تعارض و کاررل
 oن آوری ،تغییر و یادگیری سازمانی
 .2آشاایی با نظریات و مفاهیم کاربردی در فهم سازمان
 oمفاهیم کاربردی :اخریار ،ب روکراسی ،کاررل ،مشارکت و همکاری ،حکمرانی شرکری ،تصمیمگیری ،انعطافپذیری،
جهانیسازی ،مدلهای چرخه عمر سازمان ،نظریه ذیافعان و ...
 oنظریات :نظریه هزیاه مبادله ،نظریه سیارمها ،نظریه ساخراردهی ،نظریه نهادی ،نظریه فرایاد نیروی کار و ...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژ
✓

منابع اصلی:
 .1رابیاز ،اسریفن ( .)1392تئ ری سازمان :ساخرار و طرح سازمانی .مررجمان :حان دانایی فرد و سیدمهدی ال انی .تهران :انرشارات صفار.
 .2دفت ،ریچارد آل .)1392( .تئ ری و طراحی سازمان  .مررجمان :ع ی پارسا یان و سیدمحمد اعرابی .تهران :دفرر پژوهشهای فرهاگی.
 .3رضاییان ،ع ی ( .)1392مبانی سازمان و مدیریت .تهران :انرشارات سمت.
منابع فرعی:
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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کد درس109 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشاایی با مدیریت اسرراتژیک

Essentials of Strategic Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشاایی با رویکرد دوگانه در مدیریت اسرراتژیک و دلیو انرخاب آن؛
آشاایی با برنامه ریزی اسرراتژی
آشاایی با عم یات اجرای اسرراتژی
شااخت نظامهای کاررل اسرراتژیک
آشاایی با اسرراتژی در سازمانهای دولری ،عم می و بینالم و
بکار گیری اسرراتژی سبز در تعامو با محیط و سایر سازمانها
شرح درس:

شااخت مفاهیم و اجزای فرایاد مدیریت اسرراتژیک اولین گام اشاایی دانشو یان با این ح ز است .با ت جه به ایاکه امروز محیط کابوکارها
غیر قابو پیشبیای ب د و تغییرات محیطی از شراب باالیی برخ ردار است .این درس با ت جه به رویکرد دوگانه مدیریت راهبردی dual
 perspectiveارا ه خ اهد شد .و تا از یک س  ،یادگیرند به رویکرد تو یزی و از قبو برنامه ریزی شد شااخت پیدا کاد و از س ی دیگر،
به رویکرد ن ظه ر (پدیدار ش ند ) که مهارت را در طرح ریزیهای راهبردی در لحظه و برای پاسخ به چالشهای محیطی باال میبرد .این
درس به ص رت پایهای و کاربردی برای دانشو یان ارا ه میش د .ضرورت دارد با ت جه به شااخت فرایاد مدیریت اسرراتژیک و آزم ن آن برای
یک کابوکار یا سازمان ،در کاار مفاهیم نظری ،مطالعههای م ردی نیز بررسی شد و با یافرههای دانشو یان تطبیق داد ش د .باید افزود
آشاایی عم می و اولیه با چیاری اسرراتژی و مدیریت اسرراتژیک برای تمامی دانشج یان مدیریت الزم و ضروری است .اسرراتژی به عا ان
موم عهای از تصمیمها که در ط ل زمان شکو میگیرد ،در هر سازمان و مدیریری وج د داشره و لذا هر شخصی که قصد مطالعه یا اقدام
مدیریت را دارد باید با این عرصه مهم آشاایی داشره باشد .در این راسرا درس آشاایی با مدیریت اسرراتژیک به ص رت عم می برای تمامی
دانشو یان مدیریت برگزار خ اهد شد .در این درس عم می باید آشاایی با چیاری اسرراتژی ،تاریخچه و ریشه اسرراتژی ،چیاری مدیریت
اسرراتژیک و کاربردهای مخر ف مدیریت اسرراتژیک م رد تبیین قرار گیرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مفه م اسرراتژی از نگا رویکرد تو یزی و ت صیفی (ن ظه ر)
شااخت ح ز های اص ی در مدیریت اسرراتژیک
مروری بر نظریههای رویکرد ت صیفی و تو یزی
تعاریف و مفاهیم محیط
شااخت ابزارهای محیط اسرراتژیک (محیط رقابری ،محیط کالن ،ع امو حیاتی م فقیت ،شااخت مشرریان و بازار ،تح یو صاعت و . ...
تح یو ماابع و قاب یتها
تح یو زنویر ارزش و نظام ارزش در سازمان
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 .8شااخت پی ند بین ماابع ،قاب یتها و شایارگیهای مح ری
 .9بررسی پ یایی اسرراتژی مرااسب با ماابع و محیط
 .10تح یو اهداف و مأم ریت بر اساس رویکردهای تو یزی و ت صیفی
 .11تح یو گزیاههای اسرراتژیک در سطح کاب و کار و شرکت
 .12ارزشیابی اسرراتژی
 .13شااخت مایر اسرراتژیک از نگا ت صیفی
 .14ساخرار سازمانی ،م ض عات سبک و ماابع اناانی
 .15اجرا و کاررل برنامه اسرراتژیک
 .16اسرراتژی سبز و پایداری
 .17مدیریت تغییرات اسرراتژیک
 .18رهبری اسرراتژیک
 .19اسرراتژی کارآفریای
 .20اسرراتژی در بخش دولری و غیر انرفاعی
 .21اسرراتژی در سطح بینالم و
 .22تعامو بین مدل کاب و کار و اسرراتژی کابوکار
 .23شی تح یو مطالعات م ردی در مدیریت اسرراتژیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
✓

منبع اصلی:
1. Lynch, Richard L. (2015). Strategic management (7th edition). Harlow England, New
York: Pearson.
منابع فرعی:
 .1وی ن ،تام
فرهاگی.
 .2ساترلاد ،جانران و دیانا کان ل ( .)1390مفاهیم ک یدی مدیریت اسرراتژیک .مررجم :مهدی مشفق و محمدتق ی .تهران :دانشگا امام
صادق(ع یهالاالم).
و جی دی ید هانگر ( .)1386مبانی مدیریت اسرراتژیک .مررجم :داود ایزدی ،سیدمحمداعرابی .تهران :دفرر پژوهشهای
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کد درس110 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی رهبری افراد و رفرار سازمانی

Fundamentals of People Leadership and
Organizational Behavior
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با سطح تح یو خرد و تفاوت آن با سایر سط ح در سازمان آشاا شد باشد.
با دانش روانشااسی و ح ز های مخر ف آن و نیز کاربردهای آنها در مدیریت سازمانها آشاا شد باشد.
با ماا و ح ز رفرار سازمانی در سه سطح فرد ،گرو و سازمان آشاا شد باشد.
با مهمررین مفاهیم ،ساز ها و مرغیرها در تح یو افراد در سازمان آشاا شد باشد.
شرح درس:

دانش رفرار سازمانی ،از موم عه نظریاتی تک ین شد است که م ض ع اص ی م رد مطالعه آن ،اناان و ماا و مرب ط به آن میباشد .در این
دانش ،اناان و ماا و مرب ط به آن در سه سطح فرد ،گرو و سازمان م رد ت جه قرار میگیرد ،اما مح ر تمام بحثها اناان ب د و سطح
تح یو خرد مدنظر است .در این درس تالش میش د تا دانشو ضمن آشاایی با ماا و مطرح در سطح تح یو خرد سازمان و مدیریت ،بایانهای
دانش رفرار سازمانی را مرور نماید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9

آشاایی با سیر ورود مباحث روانشااسی و گرایشهای مخر ف آن به عرصه دانش مدیریت سازمانی
نهضت روابط اناانی و اثرات آن بر جریان دانش مدیریت
سط ح سهگانه تح یو رفرار اناانی (فرد ،گرو و سازمان)
آشاایی با ماا و رفرار سازمانی در سطح فردی
 oادراک
 oشخصیت
 oانگیزش
آشاایی با ماا و رفرار سازمانی در سطح گروهی
 oتیم و گرو
 oپ یایی گرو
آشاایی با ماا و رفرار سازمانی در سطح سازمانی
آشاایی با ماا و تعامو اناان با کار و الگ های آن در دنیای جدید
تعامو نیاز ،هدف و شخصیت و شکوگیری نظام انگیزشی افراد
کار در قالب گرو  ،قدرت و رهبری
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1هرسی ،پال و کاث بالنچارد ( .)1392مدیریت رفرار سازمانی -کاربرد ماابع اناانی .ترجمه ع ی عالقهباد .تهران :امیرکبیر.
 .2رابیاز ،اسری ن ( .)1398مبانی رفرار سازمانی .مررجمان :ع ی پارساییان ،سیدمحمد اعرابی .تهران :دفرر پژوهشهای فرهاگی.
منابع فرعی:
 .1رضاییان ،ع ی ( .)1391مبانی رفرار سازمانی .تهران :انرشارات سمت.
2. Drafke, Michael W. (2009). The Human Side of Organizations (10th Ed). Upper Saddle
River N.J.: Pearson/Prentice Hall.
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کد درس111 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشاایی با مدیریت ماابع اناانی

Introduction to Human Resource Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با فرایاد مدیریت ماابع اناانی در سازمان آشاا ش د.
ویژگیهای محیط کالن اثرگذار بر مدیریت ماابع اناانی را بشااسد.
بر اند دسرهبادی مشخصی از سرمایه اناانی و مدیریت ماابع اناانی کش ر ارا ه دهد.
مفاهیم ،رویهها و مدلهای م ج د در مدیریت ماابع اناانی را به ص رت ک ی بشااسد.
گ نهشااسیهای مخر ف در مدیریت ماابع اناانی را تشخیص دهد.
شرح درس:

با ت جه به اهمیت نقشی که ماابع اناانی در م فقیت سازمانها بازی میکاد ،مطالعات فراوانی در این ح ز در حال انوام است .این درس با
هدف آشاایی دانشو یان رشره معارف اسالمی و مدیریت با مفاهیم کالن مدیریت ماابع اناانی و آماد سازی آنها برای ادامه مایر در ح ز
مدیریت ماابع اناانی طراحی شد است .به همین دلیو ،در این درس ،مروری اجمالی بر مفاهیم ک یدی و پر کاربرد مدیریت ماابع اناانی
ص رت خ اهد گرفت و تالش میش د دانشو یان درکی مااسب از مفاهیم مرتبط با این ح ز پیدا کااد.
سرفصل درس:
 .1آشاایی با تاریخچه مدیریت ماابع اناانی
 .2اهداف و کارکردهای مدیریت ماابع اناانی
 .3برنامهریزی اسرراتژیک ماابع اناانی
 .4مدیریت جریان کار و توزیه و تح یو مشاغو
 .5مدیریت انرخاب و اسرخدام
 .6مدیریت جدایی کارکاان از سازمان
 .7ارزیابی و مدیریت عم کرد
 .8آم زش و ت سعه کارکاان
 .9مدیریت مایر پیشرفت شغ ی
 .10مدیریت جبران خدمات
 .11مدیریت پاداش و مزایا
 .12مدیریت ماابع اناانی در سطح م ی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1سعادت ،اسفادیار ( .)1391مدیریت ماابع اناانی .تهران :انرشارات سمت.
 .2دس ر ،گری ( .)1389مبانی مدیریت ماابع اناانی ،مررجمان :ع ی پارساییان و سیدمحمد اعرابی .تهران :نشر پژوهشهای فرهاگی.
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کد درس112 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت وقایع و پروژ ها

Events and Projects Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1تعریف دقیقی از پروژ و تعریف پروژ ارا ه کاد.
 .2تکایکهای مدیریت و راهبردی پروژ را بشااسد.
 .3ان اع وقایع را بشااسد و راهکارهای مدیریت بهر ور وقایع را به اجمال بداند.
شرح درس:
سازمانها و مدیران با دو دسره فعالیت جاری و پروژ ای م اجه هاراد .فعالیتهای پروژ ای برخالف فعالیتهای جاری ،غیرتکراری و ماحصر
بفرد هاراد که برای مدیریت بهر ور آنها فا ن و روشهایی طراحی شد است .در این درس دانشو با ماهیت پروژ  ،مدیریت پروژ و ان اع
سط ح مدیریت پروژ آشاا میش د .فرایاد مدیریت وقایع جهت کاررل وقایع و حو آن میباشد که هدف اص ی آن بازگرداندن سیارم و
سروی ها به حالت طبیعی با کمررین اثر بر روی کاب و کار در ک تا ترین زمان ممکن میباشد .مدیریت وقایع یا رویداد با اسرفاد از
تکایکهای مدیریت پروژ سعی در پیشبیای و مدیریت رویدادهای بزرگ دارد .روند برنامهریزی و هماهاگی م اجهه با رویدادها فعالیتهای
مرا عی شامو ب دجهبادی ،برنامهریزی ،مکانیابی ،هماهاگیهای حمو و نق ی و  ...را شامو میش د .مدیریت وقایع گارر وسیعی از
برنامهریزیهای اولیه تا ارزیابیهای پ از وق ع رویداد را شامو میش د .در این درس ضمن مرور مفاهیم وقایع و رویداد ،فرایاد مدیریت وقایع
تشریح میش د.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

تعریف پروژ  ،مدیریت پروژ  ،رهبری پروژ
ان اع وقایع و مدیریت وقایع
سازمانهای پروژ مح ر
کالن پروژ ها
فا ن مدیریت پروژ
آشاایی با اسرانداردهای جهانی مدیریت پروژ
PMBOK o
PRINCE o
آشاایی با نرم افزارهای مدیریت پروژ
Microsoft Project Management o
Primavera o
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ
✓

منابع اصلی:
 .1سبز پرور ،موید ( .)1398مدیریت پروژ  .تهران :انرشارات ترمه
 .2گ درزی ،غالمرضا ( .)1386رهبری پروژ  .تهران :انرشارات سمت.
 .3واکر ،جان آر ( .)1396مدیریت مراسم و رویدادهای خاص .ترجمه داود ایزی سرشت .تهران :دفرر پژوهش فرهاگی.
 .4مری س ،داگ ( .)1393مدیریت و طراحی رویدادهای ویژ  .ترجمه روزبه میرزا ی و راح ه م کی .تهران :انرشارات ترمه.
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.
منابع فرعی:
 .1دفی ،ماری گری ( .)1397مدیریت پروژ  .ترجمه هادی درخشانیان و ه من درخشانیان .تهران :انرشارات آریانا ق م.
 .2راهامای پیکر دانش مدیریت پروژ ( .PMbok )1394ترجمه لی بیاتی و مهدی ابراهیمی و فرشید ادهمی .تهران :آریانا ق م.
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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کد درس113 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ت لید و عم یات

Production and Operations Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشاایی با جایگا ت لید و عم یات در موم عه مدیریت و سازمان
آشاایی با ماا و مشررک ح ز عم یات در ان اع سازمانهای صاعری ،خدماتی و عم می
آشاایی با م ض عات اص ی ح ز مدیریت عم یات
آشاایی با ابزارها و تکایکهای ح ز ت لید و عم یات
شرح درس:

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 سازمان میپردازد.
معرفی گارر و 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
سازمانها مح ر م ض عات این درس است .در این چارچ ب ضمن معرفی پارادایمها و اسرراتژیهای ت لید و عم یات ،ان اع فعالیتهای مح ری
در را اندازی یک سیارم عم یاتی شامو طراحی محص ل ،جایابی و اسرقرار سیارم عم یاتی و طراحی و برنامه ریزی عم یات م رد ت جه است.
همچاین فعالیتهای پ از را اندازی با تأکید بر بهب د و ت سعه ،نگهداری سیارم عم یاتی و مدیریت و کاررل م ج دیها ،م اد ،پروژ ها و
کیفیت معرفی میش د  .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
م رد ت جه است و تفصیو هر مبحث به درس یا ماژول تخصصی م ک ل میش د.
سرفصل درس:
 .1جایگا ت لید و عم یات در مدیریت و ح ز های مخر ف آن
 .2نم نهای از ماا و ح ز ت لید و عم یات
 .3وظایف مدیریت ت لید و عم یات
 .4تفاوت کاال و خدمات
 .5ان اع فرایادهای ت لیدی
 .6معرفی پارادایمهای ت لید و مقایاه آنها (انب  ،ناب ،چابک و )...
 .7اسرراتژیهای ت لید و عم یات
 .8طراحی محص ل (کاالها و خدمات)
 .9پیشبیای تقاضا
 .10مطالعه کار (کارساوی و زمانااوی)
 .11مکان یابی سیارم عم یاتی
 .12طراحی اسرقرار (چیدمان)
 .13فااوری ت لید :انرخاب و مدیریت فااوری
 .14برنامهریزی و زمانبادی ت لید
 .15سیارمهای مدیریت م ج دی و برنامهریزی م اد
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 .16نگهداری و قاب یت اطمیاان سیارم
 .17بهر وری کارکاان و مدیران
 .18مدیریت کیفیت
 .19برنامهریزی و مدیریت پروژ
 .20تحقیق و ت سعه و ن آوری
 .21مدیریت زنویر تأمین
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1مرقی ،هاید  .مدیریت ت لید و عم یات ،آوای شروین.1394 ،
 .2کاظمی ،سید عباس ،کاایی ماع د .مدیریت ت لید و عم یات ،انرشارات سمت.1393 ،
 .3جعفرنژاد ،احمد .مدیریت ت لید و عم یات ن ین ،انرشارات دانشگا تهران.1394 ،
4. Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones, Robert Johnston (2014). Operations Management.
Pearson; 7th Edition.
منابع فرعی:
 .1وی یام اسری نا ن ( .)1394مدیریت عم یات ،مررجم :ع ی خاتمی فیروز آبادی ،ناشر :نص.
 .2عالم تبریز ،اکبر ،سبحانی فرد ،یاسر ( .)1392مدیریت ت لید و عم یات ،کراب دانشگاهی.
 .3رابرت جانار ن ،گراهام کالرک ( .)1392مدیریت عم یات خدمات ،بهب د ارا ه خدمت ،مررجم :عباس رضا ی پادری ،عادل آذر ،نگا
دانش.
4. Stevenson, W. J. (2015). Operations management (12th Ed.). New York: McGrawHill/Irwin.
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کد درس114 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلسازی ریاضی ماا و برای مدیران

Mathematical Modeling for Managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1نابت به ان اع مدلها و تمییز مدلهای ریاضی از سایر مدلها ،شااخت پیدا کرد باشد.
 .2نابت به ان اع مدلهای تحقیق در عم یات و نح بکارگیری آنها ،شااخت پیدا کرد باشد.
 .3با ریاضیات چاد مرغیر و کاربرد آنها در تح یو ماا و تحقیق در عم یات ،آشاا شد باشد.
 .4مهارت مدلسازی ریاضی و بکارگیری آن در ماا و تصمیمگیری را کاب کرد باشد.
 .5ت ان وی در ساخت و بکارگیری مدلهای تحقیق در عم یات ،افزایش یافره باشد.
 .6آشاایی کام ی با برنامهریزی خطی (مدلسازی و حو) پیدا کرد باشد.
 .7نابت به الگ ریرمهای حو مدلهای ریاضی با مح ریت الگ ریرم سیمپ ک  ،شااخت پیدا کرد باشد.
 .8با مدلهای خاص تحقیق در عم یات (حمو و نقو ،تخصیص ،ک لهپشری ،ب دجهبادی سرمایه ،فروشاد دور گرد ،مکانیابی) آشاا شد
باشد.
شرح درس:
در این درس ضمن مرور مفاهیم اص ی مدل و مدلسازی ،با تأکید بر مدلسازی ریاضی ،مطالب اص ی مدلسازی در ح ز برنامهریزی خطی
و برنامهریزی عدد صحیح بیان میش د تا دانشو یان مدیریت بر اناد ماا و واقعی مدیریری و اقرصادی را به ص رت ریاضی تبیین نم د و
با قاب یتهای باالی ع م ریاضیات ج اب بهیاه را پیدا نمایاد .با ت جه به اهمیت دانش ریاضی در این درس ،آشاایی با ریاضیات چاد مرغیر
به عا ان پیشنیاز ورود به ریاضیات کاربردی و بهیاهسازی ماا و واقعی چادمرغیر  ،مطمح نظر است.
سرفصل درس:
 .1تعاریف مدل و ان اع آن ،مدلسازی و مدلسازی ریاضی
 .2تبیین سیر تط ر مدلهای تحقیق در عم یات
 .3تشریح مراحو مدلسازی ریاضی
 .4ویژگیهای برنامهریزی خطی
 .5تشریح الگ ریرم سیپم ک و سیمپ ک تودید نظر شد
 .6تشریح تح یو حااسیت
 .7مدلهای حمو و نقو و تخصیص
 .8تشریح مدلهای عدد صحیح
 .9مدلسازی ق اعد ماطقی اگر -آنگا
 .10تشریح مدلهای ک لهپشری و ب دجهبادی سرمایه با رویکرد کاربردی
 .11مائ ه فروشاد دور گرد و ان اع آن
 .12مائ ه مکانیابی و ان اع آن
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 .13تشریح مدل تح یو پ ششی داد ها (ساوش کارایی)
 .14آشاایی با مدلسازی ماا و تح یو مااقشات در قالب تئ ری بازیها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ
✓

ت ضیحات :انوام پروژ در این درس با نرمافزارهای مرب طه (لیاگ  ،گمز ،مر ب و  )...برای دانشو یان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1مهرگان ،محمدرضا ( ،)1396مدلسازی ریاضی .تهران :سمت.
2. Fox, William P. (2018). Mathematical Modeling for Business Analytics. Taylor and
Francis.
منابع فرعی:
 .1آذر ،عادل ( .)1394تحقیق در عم یات :مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی .تهران :سمت.
 .2پ رکاظمی ،محمدحاین ( .)1394ریاضیات عم می و کاربردهای آن ،ج  .2تهران :نشر نی.
 .3مهرگان ،محمدرضا ( .)1395پژوهش عم یاتی :برنامهریزی خطی و کاربردهای آن .تهران :نشر دانشگاهی.
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). McGrawHill.
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کد درس115 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تصمیمگیری در مدیریت

Decision Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

عم ی

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1با مفاهیم اولیه تصمیمگیری و مدلسازی آشاا شد باشد.
 .2با ان اع ماا و ع م مدیریت آشاا شد باشد.
 .3با ان اع تکایکهای رتبهبادی آشاا شد باشد.
 .4با برخی از تکایکهای ساخراردهی به ماأله آشاا شد باشد.
 .5با نظریه فازی و کاربرد آن در تکایکهای تصمیمگیری آشاا شد باشد.
شرح درس:
هدف اصل ی این درس آشلاایی دانشلو یان با مالأله تصلمیمگیری و رتبهبادی اسلت .در این درس دانشلو یان باید ان اع مالا و را بشلااسلاد،
بر اناد ن ع ماأله را تشخیص داد و برای آن تکایک مااسب را انرخاب و اجرا نمایاد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشاایی با مفاهیم اولیه مدلسازی (پایایی ،روایی ،تعمیمپذیری و اسر اری)
آشاایی با ان ا ع تکایکهای تح یو مفاهیم اولیه مدلسازی
آشاایی با ان اع ماا و دانش مدیریت (ماا و انرخاب بهیاه و ماا و ساخراردهی)
آشاایی و اجرای ان اع تکایکهای جدول ت افقی تصمیم و دسرهبادیهای آن؛ ( SAW, TOPSIS, ELECTRE, LA,
)LINMAP, PROMETHE, BERNARDO؛ اجرای هر یک م ارد باال در اکاو امکانپذیر است.
آشاایی و اجرای فرایاد تح یو س ا ه مراتبی ( )AHPو آشاایی با Super Decision
آشاایی با فرایاد تح یو شبکه ( )ANPو آشاایی با Super Decision
آشاایی با تکایکهای ساخراردهی به مااله ( )ISM,DEMTAEL,FCMو اجرای آن در اکاو
آشاایی با نظریه فازی و کاربرد آن در تکایکهای تصمیمگیری (اعداد فازی ،عم یاتهای فازی ،کاربرد آن در تکایکهای تصمیمگیری)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ

منابع:
 .1آذر ،عادل .رجبزاد  ،ع ی .)1392( .تصمیم گیری کاربردی (رویکرد  .)MADMنگا دانش
 .2آذر ،عادل .خاروانی ،فرزانه .)1395( .تحقیق در عم یات نرم (رویکردهای ساخراردهی مائ ه) .سازمان مدیریت صاعری.
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کد درس116 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آمار ت صیفی و احرماالت برای مدیران

Descriptive Statistics and probability for
Managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 48 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می

عم ی

سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1با مفه م و جایگا آمار و احرماالت در مدیریت آشاا شد باشد.
 .2با مفاهیم اولیه آمار و احرماالت آشاا شد باشد.
 .3ت انایی محاسبه شاخصهای آماری و تح یو آنها را کاب کرد باشد.
 .4با مفه م مرغیر تصادفی و تابع احرمال آشاا شد باشد.
شرح درس:
با ت جه به جایگا آمار هم در عرصه پژوهشهای مدیریری و روش تحقیق و هم در عرصه کاربردی ،در این درس ضمن معرفی مفاهیم اولیه
و شی محاسبه شاخصهای آماری در آمار ت صیفی ،فهم و تح یو صحیح این شاخصها م رد ت جه است .همچاین با معرفی مفاهیم پایه در
ح ز احرماالت ،مرغیر تصادفی ،تابع احرمال و ان اع ت زیعهای آماری ،ضمن فراهم شدن پیش نیاز کاربرد ت زیعهای آماری در سایر دروس،
مقدمات ورود به ح ز آمار اسراباطی و تح یو آماری ارا ه میش د.
سرفصل درس:
 .1جایگا آمار در ح ز ع م و عمو مدیریت
 .2ظرفیتها و چالشهای اسرفاد از آمار در ح ز مدیریت
 .3تعریف مفاهیم اولیه آماری (جامعه ،نم نه)... ،
 .4معرفی شاخههای اص ی ع م آمار (آمار ت صیفی ،آمار اسراباطی ،آمار پارامرریک ،آمار ناپارامرریک)
 .5معرفی شی محاسبه و کاربرد شاخصهای آماری (شاخصهای مرکزی ،پراکادگی ،چ لگی ،کشیدگی)
 .6روشهای جمعآوری و طبقهبادی داد های آماری
 .7ت صیف هادسی داد های آماری در قالب ان اع نم دارهای آماری
 .8مفه م احرمال
 .9تعریف مفاهیم اساسی در احرماالت (آزمایش آماری ،پیشامد ،فضای نم نه و )...
 .10ق انین شمارش
 .11برخی از ق انین احرماالت
 .12احرمال شرطی و قاعد بیز
 .13مفه م مرغیر تصادفی و ان اع آن
 .14مفه م تابع احرمال و تابع چگالی
 .15معرفی تابع احرمال گااره و ان اع آن (یکا اخت ،برن لی ،دوجم های ،چادجم های ،پ آس ن ،هادسی ،ف ق هادسی)
 .16معرفی تابع احرمال پی سره و ان اع آن (یکا اخت ،نمایی ،نرمال و )...
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 .17معرفی تابع احرمال نرمال و نرمال اسراندارد

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
✓

منابع اصلی:
 .1آذر ،عادل و مؤمای ،ماص ر  .)01395آمار و کاربرد آن در مدیریت ،ج د اول ،انرشارات سمت.
 .2وی یام وی .هایاز ،داگالس م نرگمری ( .)1391احرمال و آمار در مهادسی و ع م مدیریت ،ترجمه محمد صالح اولیاء ،انرشارات دانشگا
یزد.
منابع فرعی:
1. Levin, R. I., & Rubin, D. S. (1998). Statistics for management. Upper Saddle River, N.J:
Prentice Hall.
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کد درس117 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آمار اسراباطی برای مدیران

Inferential Statistics for Managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 48 :ساعت

پیشنی از :آمللار ت صلللیفی و
احرماالت برای مدیران

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1با مفه م و جایگا آمار اسراباطی آشاا شد باشد.
 .2با نم نهگیری و روشهای آن آشاا شد باشد.
 .3با تئ ری تخمین و ت انایی تشخیص روش مااسب برای حو هر ماأله آشاا شد باشد.
 .4با روشهای ناپارامرریک و کاربرد آنها آشاا شد باشد.
 .5با ان اع روشهای پیشبیای و تح یو سریهای زمانی آشاا شد باشد.
شرح درس:
در این درس پ از معرفی نم نه گیری آماری و ان اع روشهای آن ،عرصههای مخر ف آمار اسراباطی م رد ت جه قرار میگیرد .تخمین
شاخصهای آماری شامو میانگین ،نابت م فقیت و واریان در نم نههای بزرگ و اسراباط این شاخصها در نم نههای ک چک از جم ه
مح رهای اص ی این درس است .همچاین چگ نگی مقایاه این شاخص ها در دو جامعه بر اساس نم نههای اخذ شد م رد ت جه است.
آزم نهای آماری در ج امعی با ت زیع نامعین و یا ت زیع غیر نرمال در قالب روشهای ناپارامرریک از دیگر مح رهای اص ی این درس است.
نهایراً به تح یو سریهای زمانی و برخی از مهمترین روشهای پیش بیای پرداخره میش د.
سرفصل درس:
 .1نم نهگیری و ان اع روشهای آن
 .2ت زیعهای نم نه گیری
 .3تخمین شاخصهای آماری بر اساس نم نه
 .4مقایاه تخمیای شاخصهای آماری دو جامعه
 .5تعیین انداز نم نه
 .6آزم ن فرض آماری
 .7تح یو واریان
 .8رگرسی ن خطی ساد و همبارگی
 .9رگرسی ن چادگانه و غیرخطی
 .10کاربردهای آزم ن کای-دو در مدیریت
 .11روشهای ناپارامرریک
 .12تح یو سریهای زمانی و مدلهای پیش بیای
 .13آشاایی با نرم افزارهای آماری
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
✓

منابع اصلی:
 .1آذر ،عادل و مؤمای ،ماص ر .)1395( ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،ج د دوم ،انرشارات سمت.
 .2وی یام وی .هایاز ،داگالس م نرگمری .)1391( ،احرمال و آمار در مهادسی و ع م مدیریت ،ترجمه محمد صالح اولیا ،انرشارات دانشگا
یزد.
منبع فرعی:
1. Levin, R. I., & Rubin, D. S. (1998). Statistics for management. Upper Saddle River, N.J:
Prentice Hall.
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کد درس118 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت مالی برای مدیران

Financial management for managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1با نقش و ارکان نظام مالی آشاا ش د.
 .2ان اع بازارهای مالی را بشااسد.
 .3با نقش و کارکردهای نهادهای مالی آشاا ش د.
 .4با تعریف و ان اع ابزارهای مالی آشاا ش د.
 .5ارتباط نظام مالی و ارکان آن با کارکردهای مدیریت مالی در سازمانهای مخر ف را درک کاد.
 .6ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش خص صی را فراگیرد.
 .7ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش تعاونی را فراگیرد.
 .8ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش عم می را فراگیرد.
شرح درس:
مدیریت مالی یکی از مهمررین ح ز های مدیریری هر سازمانی محا ب میش د .هر چقدر مدیران با دانش مدیریت مالی آشاایی بیشرری
داشره باشاد ،تصمیمات مااسبتری را اتخاذ میکااد .مدیران عالو بر نیاز به یادگیری م ض عات و ماا و مالی داخو سازمانها ،باید با
نظام مالی و ارک ان آن آشاا ش ند .در این درس تالش خ اهد شد تا ک یاتی از نظام مالی و نقش مدیریت مالی در سازمانهای مخر ف به
دانشو یان ارا ه ش د .در ابردا مقدمهای بر نظام مالی با تاکید بر رویکرد اسالمی ت ضیح داد میش د و دانشو با ک یات بازارهای مالی،
نهادها و ابزارهای مالی آشاا خ اهد شد .سپ ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش خص صی ،تعاونی و دولری ارا ه
خ اهد شد.
سرفصل درس:
 .1مقدمهای بر نظام مالی
 oتعریف نظام مالی
 oنقش نظام مالی در اقرصاد
 oارکان نظام مالی
 .2مقدمهای بر بازارهای مالی
 oتعریف و نقش بازارهای مالی
 oان اع بازارهای مالی
 .3مقدمهای بر نهادهای مالی
 oتعریف و نقش نهادهای مالی
 oان اع نهادهای مالی
 .4مقدمهای بر ابزارهای مالی
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 oتعریف و نقش ابزارهای مالی
 oان اع ابزارهای مالی
 .5ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش خص صی
 oتعریف م ساههای بخش خص صی
 oک یات تح یو وضعیت مالی م ساههای بخش خص صی
 oک یات تأمین مالی و هزیاه آن در م ساههای بخش خص صی
 oک یات ب دجه بادی سرمایهای در م ساههای بخش خص صی
 oک یات روشها و سیاستهای تقایم س د در م ساههای بخش خص صی
 oمدیریت سرمایه در گردش در م ساههای بخش خص صی
 oو . ...
 .6ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش تعاونی
 oتعریف م ساههای بخش تعاونی
 oک یات تح یو وضعیت مالی م ساههای بخش تعاونی
 oک یات تأمین مالی و هزیاه آن در م ساههای بخش تعاونی
 oک یات روشهای انرخاب پروژ های سرمایه گذاری پیشاهادی در م ساههای بخش تعاونی
 oک یات روشها و سیاستهای تقایم ماافع در م ساههای بخش تعاونی
 oک یات برنامه ریزی مالی ک تا مدت در م ساههای بخش تعاونی
 oو . ...
 .7ک یات جایگا و نقش مدیریت مالی در م ساههای بخش عم می
 oتعریف م ساههای بخش عم می
 oک یات مدیریت درآمدهای م ساههای بخش عم می
 oک یات مدیریت مخارج ،کا رات و بدهیهای م ساههای بخش عم می
 oک یات تح یو وضعیت مالی و گزارشگری مالی م ساههای بخش عم می
 oک یات روشهای پذیرش پروژ های سرمایه گذاری پیشاهادی در م ساههای بخش دولری
 oک یات برنامه ریزی مالی ک تا مدت در م ساههای بخش دولری
 oو . ...
 .8مروری بر مباحث مالی اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1صادقی شریف ،سید جالل .فدایی نژاد ،محمد اسماعیو .نی چی ،ما م ( .)1395مدیریت مالی در ایران .تهران :پ یان.
 .2برگمن ،آندریاس ( .)1392مدیریت مالی بخش عم می .مررجم :زارعی ،بر ل .تهران :سازمان حاابرسی.
منابع فرعی:
 .1م س یان ،عباس ( .)1392بازار سرمایه اسالمی ،قم :پژوهشگا فرهاگ و اندیشه اسالمی.
 .2م س یان ،عباس .میامی ،حاین ( .)1393بانکداری اسالمی .تهران :پژوهشکد پ لی و بانکی.
 .3وزارت تعاون ،معاونت تحقیقات ،آم زش و ترویج ( .)1384مدیریت مالی در شرکتهای تعاونی .تهران :پایگان.
4. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate
Finance. New York: McGraw-Hill/Irwin.
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کد درس119 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت دانش و سیارمهای اطالعاتی

Knowledge management and Information
Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

عم ی

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1با مفه م مدیریت دانش در سازمان آشاا شد باشد.
 .2با ان اع سیارم اطالعاتی آشاا شد باشد.
 .3تفاوت میان ان اع سیارمهای اطالعاتی را فهمید باشد.
 .4با آسیبهای سازمانی ناشی از اسرفاد غیر اص لی از سیارمهای اطالعاتی آشاایی پیدا کرد باشد.
 .5بر اند نم نههایی از سیارمهای اطالعاتی مارقر در سازمانهای اداری را در عمو م رد توزیه و تح یو قرار دهد.
شرح درس:
این درس با هدف آشاایی دانشو یان رشره مدیریت با مدیریت دانش و سیارمهای اطالعاتی و مدیریت ماابع اطالعاتی سازمان طراحی شد
است .در واقع ،آشاایی اجمالی و اولیه این دانشو یان با ماژول مدیریت فااوری اطالعات از طریق این درس ک ید خ اهد خ رد .آشاایی با سیارم
اطالعاتی ،فااوری اطالعات و ارتباطات و ان اع مرص ر از آن و کاربرد هریک در ادار سازمان در این درس ارا ه خ اهد شد.
سرفصل درس:
 .1تعریف مفه م فااوری اطالعات ،سیارم اطالعاتی و جامعه اطالعاتی
 .2ان اع سیارمهای اطالعاتی
 .3سیارمهای اطالعاتی مبرای بر ه ش سازمانی
 .4اجزاء تشکیو دهاد یک سیارم اطالعاتی
 .5کاب و کار الکررونیک
 .6مدیریت دانش
 .7مدیریت پروژ های فااوری اطالعات
 .8مدیریت ماابع اطالعاتی
 .9ه شمادی کاب و کار
 .10بازدید از چاد سیارم اطالعاتی در سازمانهای ایرانی و آشاایی با عم کرد آنها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
منابع اصلی:
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تحقیق یا پروژ
✓

 .1ص اتی ،عادل و سیدحاین ابطحی ( .)1394مدیریت دانش در سازمان .تهران :مدیران امروز.
 .2ج ادکار ،دب ی اس ( .)1398سیارمهای اطالعاتی مدیریت (مبانی نظری ،طرح ،ت سعه و اجرا) .مررجم :احمد سرداری .تهران :انرشارات
سمت.
منابع فرعی:
 .1حان زاد  ،محمد ( .)1386مدیریت دانش مفاهیم و زیرساختها .تهران :نشرکرابدار.
 .2الودن ،کات سی و جین پی الودن ( .)1396فااوری اطالعات و ارتباطات :مفاهیم و کاربردها .مررجم :حمید محاای .تهران :نشر کرابدار.
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کد درس120 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حاابداری و حاابرسی در مدیریت

Accounting and Auditing in Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

عم ی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با تعریف حاابداری و جایگا آن آشاا ش د.
اص ل ،مفروضات و رویههای حاابداری را فرا گیرد.
با معادله اساسی حاابداری آشاا ش د.
با مدارک اساسی حاابداری و نح ثبت رویدادهای مالی در آنها آشاا ش د.
با چرخه حاابداری آشاا ش د.
ماهیت حاابرسی را فراگرفره و تفاوت آن با حاابداری را تشخیص دهد.
با اهداف و مائ لیتهای حاابرس و گزارشهای حاابرس آشاا ش د.
شرح درس:

ثبت و گزارشگری مالی و نظارت بر آنها یکی از ابعاد مهم مدیریت در هر سازمانی محا ب میش د .این مهم به نقش پاسخگ یی مدیریت
در مقابو ذی نفعان سازمان ،یاری میرساند .همچاین در ص رتی که گزارشهای مالی صحیح ،به م قع و ماصفانه آماد ش ند ،اعرماد عم می
به این گزارشها افزایش یافره که این م ض ع باعث افزایش مشروعیت اجرماعی سازمان میگردد .در این درس دانشو یان با مفاهیم حاابداری
و نقش حاابداری در تهیه اطالعات س دماد جهت تصمیم گیری آشاا میش ند .همچاین دانشو یان در این درس با دالیو وج دی خدمات
حاابرسی و اطمیاان دهی ،اهداف ،مائ لیتهای حاابرسان و گزارش آنها آشاا میش ند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعریف حاابداری ،سیارم حاابداری ،اسرفاد کاادگان از اطالعات مالی ،شاخههای حاابداری
اص ل ،مفروضات و رویههای حاابداری
معادله حاابداری ،آثار رویدادهای مالی بر معادله حاابداری ،افرراح حااب ،ق اعد بدهکار و بارانکار کردن و ثبت رویدادهای مالی در
حاابها
مدارک اساسی حاابداری :برگه یا ساد حاابداری ،دفرر روزنامه ،دفرر کو ،دفرر معین ،ثبت در آنها و تهیه تراز آزمایشی
چرخه حاابداری :مراحو حاابداری در ط ل دور مالی ،مراحو حاابداری در پایان دور مالی
ت ضیح مخرصر ان اع ص رت مالی (ترازنامه ،س د و زیان ،جریان وج نقد)
ماهیت حاابرسی و تفاوت آن با حاابداری ،ان اع حاابرسی ،ان اع حاابرسان ،نهادهای ناظر بر حرفه حاابرسی در ایران
اهداف و مائ لیتهای حاابرس
گزارش حاابرس :گزارش تعدیو نشد حاابرس ،تعدیو اظهارنظر حاابرس ،اهمیت و ...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1نظامالدین ،م کآرایی ( .)1394حاابداری برای مدیران (حاابداری و گزارشگری مالی) ،تهران :ترمه.
 .2مصطفی ،ع یمدد ،نظامالدین ،م کآرایی ( .)1396اص ل حاابداری (ج د  ،)1تهران :سازمان حاابرسی.
 .3رفیعی ،افاانه .حمیدی ،الهام .مکارم ،ناصر ( .)1393اص ل حاابرسی (ج د  ،)1تهران :سازمان حاابرسی.
منابع فرعی:
 .1بدری ،احمد .حقیقت ،حمید ( ،)1396مبانی حاابداری مالی (ج د  .)1تهران :نص
 .2وفادار ،عباس .دادبه ،فاطمه ( ،)1395حاابرسی :بر اساس اسرانداردهای حاابرسی ایران (ج د  .)1تهران :کی مرث
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کد درس121 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشاایی با مدیریت بازاریابی

An Introduction to Marketing Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1آشاایی با مبانی و مفاهیم ک یدی مدیریت بازاریابی و گارر مفه می آن
 .2شااخت فرایاد بازاریابی و اجرای عم یاتی آن
 .3ت انمادسازی دانشو یان در فهم و تح یو نم نه برنامههای بازاریابی در سازمانها
شرح درس:
امروز بازاریابی را نه به معاای گذشره آن یعای تب یغات و فروشادگی ،ب که باید به معاای ن ین آن یعای کاب رضایت مشرری شااخت .این
درس در پی آن است تا دانشو یان را با م ض عات مرا ع ،گاررد و عمیقی در حیطه بازاریابی و مدیریت بازاریابی آشاا سازد .در گام نخات،
دانشو یان با فرایاد مدیریت بازاریابی آشاا میش ند که از شااسایی بازار ،نیازها و خ اسرههای مشرریان شروع میش د و تا تهیه برنامه یکپارچه
بازاریابی ادامه پیدا میکاد و در نهایت با خ ق ارزش برای مشرریان و کاب مافعت از آنها برای سازمان پایان مییابد .گرچه این پایان ،خ د
آغازی است برای شروع مودد فرایاد بازاریابی و ایواد روابط ب ادمدت با مشرریان .دانشو یان در این درس با همه مراحو فرایاد بازاریابی
بهص رت ک ّی و اجمالی آشاا شد و آماد ورود به مباحث عمیقتر هر م ض ع میش ند .همچاین از آنوا که امروز مفه م بازاریابی ،اخرصاص
به کاالها و خدمات ندارد و میت ان آن را برای اشخاص ،مکانها ،سازمانها ،اطالعات ،باورها و  ...نیز اسرفاد کرد ،فرصتها و جذابیتهای
قابوت جهی برای ت سعه یادگیری مفه م بازاریابی از س ی دانشو یان وج د دارد .اسرفاد از مثالهای بازاریابی در سازمانها و شرکتهای
ایرانی در سطح بازاریابی م ّی و جهانی برای فهم بهرر درس میت اند آم زش آن را به شکو م ردکاوی ( )Case Studyتکمیو نماید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

مفه م و فرایاد مدیریت بازاریابی
ارزش و ارزشآفریای برای مشرریان
شااخت بازار و مصرفکاادگان
رفرار مصرفکاادگان شخصی و صاعری
آمیخره بازاریابی
 oمحص ل
 oقیمت
 oت زیع
 oپیشبرد
بازاریابی بینالم ی و جهانی
اص ل اخالقی و مائ لیت اجرماعی در بازاریابی
م ردکاویها و نم نههای مرتبط با بازاریابی شرکتهای داخ ی و خارجی
87

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
-

منابع اصلی:
 .1عزیزی ،شهریار و اب القاسم ابراهیمی و محمدرضا کریمی ع یوه ( .)1397مدیریت بازاریابی .تهران :سازمان سمت
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.
منابع فرعی:
 .1ورن ن ،مارک ( .)1388مفاهیم ک یدی کابوکار .ترجمه سیدع ی ک شازاد و حاین اص یپ ر .تهران :دانشگا امام صادقع یهالاالم.
 .2محمدیان ،محم د ،و باغچی ،حاین ( .)1394تکایکهای بازاریابی در بازار ا یران .تهران :انرشارات شریف.
 .3روسرا ،احمد ،ون س ،داور ،و ابراهیمی ،عبدالحمید ( .)1395مدیریت بازاریابی .تهران :سمت.
 .4محمدیان ،محم د ( .)1391بازاریابی ایرانی 200 :نکره کاربردی بازاریابی در ایران .تهران :ترمه.
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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کد درس122 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی ت سعه و ب دجهریزی

Development planning and Budgeting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود با م ارد زیر آشاا شد باشد:
 .1مفه م برنامه ت سعه و ابعاد برنامههای ت سعه
 .2روندهای بینالم ی و نهادهای مؤثر بینالم ی در تاظیم برنامه ت سعه کش رها
 .3شاخصهای جهانی ت سعه و حکمرانی ب سی ه شاخص
 .4برنامههای ت سعه در ایران قبو و بعد از انقالب اسالمی ،ق تها و ضعفها
 .5فرایاد برنامه ن یای در کش ر و نقدهای وارد به آن
 .6فهم اجمالی فرایاد ب دجه ریزی کش ر و جداول ب دجه کش ر
شرح درس:
برنامههای ت سعه در واقع ن ع خاصی از خطمشیها و برنامههای عم می هاراد؛ باابراین الزم است در طراحی ،تح یو و ارزشیابی آنها از ح ز
رشرههای تح یو خطمشی و ارزشیابی برنامهها بهر برد .هر کدام از این دو ح ز  ،مبانی ،چارچ بهای نظری ،روشها و ابزارهای مرا عی
دارند که در ص رت نیاز میت ان در دروس مرب طه در باره خطمشیگذاری عم می آنها را پی گرفت؛ از همین رو این درس بیشرر با رویکرد
آشاایی اجمالی و کاربردی دانشو یان ح ز ت سعه و پیشرفت ارا ه شد و هدف از آن معرفی موم عهای از ابزارها ،رهیافتها و مهارتهای
م رد اسرفاد در ادبیات ت سعه به ماظ ر شااسایی ،تح یو ،طراحی و ارزشیابی مداخالت انوام شد در راسرای ت سعه است.
همچاین ب دجه در نظام برنامهریزی کش رها به عا ان ظه ر عم یاتی برنامههای طراحی شد حک مت شااخره میش د و برای باز های زمانی
مخر ف ،مثالً یک یا دو ساله به نگارش در میآیاد .باابراین خطمشیهای یک کش ر در میدان عم یات را باید درون ساد ب دجه جارو کرد.
این در حالی است که ب دجه معم الً به عا ان یک امر فای دید میش د ،در حالی که ماهیری کامالً سیاسی دارد .ماهیت سیاسی ب دجه آن قدر
پررنگ است که برخی ب دجه را چیزی جز سهمخ اهیها و تقایم ماافع نمیداناد .در این درس ،عالو بر آشاایی با مفاهیم ب دجه و طرح
مدلها و نظریههای ب دجهریزی ،ابعاد سیاسی و غیرفای ب دجه هم م رد واکاوی قرار میگیرد .همچاین سعی میش د در خالل مطالعات تطبیقی
و بررسی وضعیت فع ی و آسیبهای ب دجهریزی کش ر ،تح ی ی از نقش و اثرگذاری ب دجه کش ر بر عدالت اجرماعی ارا ه ش د.
سرفصل درس:
 .1سیر برنامههای ت سعه در ایران
 .2ق تها و ضعفهای برنامههای ت سعه در ایران
 .3عااصر و م لفههای برنامهریزی ت سعه
 .4رویکردهای مخر ف به ت سعه (اقرصادی ،پایدار ،اناانی)
 .5رویکردهای مخر ف در برنامهریزی
 .6آشاایی با چرخه برنامه و پروژ در مداخالت ت سعه و مدیریت آن
 .7مدلهای ارزشیابی برنامههای ت سعه (فرایادمح ر؛ خروجی مح ر)
 .8شااسایی ،طراحی و ارزیابی برنامه در مداخالت ت سعه
89

 .9مدلهای ماطقی/نظریه برنامه در مداخالت ت سعه
 .10مفاهیم ب دجه
 .11ماهیت دوگانه ب دجه
 .12فرایاد ب دجهریزی رسمی در جمه ری اسالمی ایران
 .13مدلها و نظریههای ب دجهریزی
 .14مطالعات تطبیقی در ب دجهریزی
 .15ماا و و چالشهای فرایاد ب دجهریزی در جمه ری اسالمی ایران
 .16تح یو ب دجه و فرایاد ب دجهریزی از ماظر عدالت اجرماعی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1ق انین برنامه ت سعه
 .2ق انین ب دجه سالیانه کش ر
 .3تابش ،احمد ( .)1383اندیشه ت سعه و برنامه ریزی در ایران .تهران :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش ر
 .4ق ی زاد  ،رحمان ق ی ( .)1391نظام ب دجه ریزی در ایران نظریه و عمو .تهران :چاپار.
 .5ایتان (شبکه تح ی گران تکا ل ژی ایران) ( .)1388آسیب شااسی برناملههلای ت سلعه در ایلران ،گلزارش شمار  .9707مرکز
پژوهشهای مو ش رای اسالمی.
 .6ت فیق ،فیروز ( .)1385برنامه ریزی در ایران ،م ساه عالی آم زش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی :تهران.
 .7سال ات ر شیاوو-کامپ  ،ت ماسی دانیو ( .)1389مدیریت هزیاههای عم می ،ترجمه محمد قاسمی و بهزاد المعی ،مو ش رای اسالمی،
مرکز پژوهشها ،تهران.
 .8پااهی ع ی ( .)1386ب دجهریزی عم یاتی در نظریه و عمو ،مو ش رای اسالمی ،مرکز پژوهشها ،تهران.
 .9شبیری نژاد ع ی اکبر ( .)1387ب دجهریزی در ایران؛ ب دجه و پارلمان ،مو ش رای اسالمی ،مرکز پژوهشها ،تهران.
 .10الیارت یان ( .)1387ب دجهریزی در جهان؛ چارچ ب حق قی نظامهای ب دجهای (مطالعه تطبیقی) ،ترجمه افشین خاکباز ،مو ش رای
اسالمی ،مرکز پژوهشها ،تهران.
 .11دفرر مطالعات برنامه و ب دجه ( .)1381ب دجهریزی در ایران؛ ماا و و چالشها ،مو ش رای اسالمی ،مرکز پژوهشها ،تهران.
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.
منابع فرعی:
 .1ازکیا ،مصطفی ( .)1379جامعه شااسی ت سعه .تهران :نشر ک مه.
 .2گزارش سریران.
 .3مک لئ د ،تاس اچ ( .)1398برنامه ریزی در ایران .مررجم ع ی اعظم محمدبیگی ،تهران :نشر نی.
 .4زاک ولفگانگ ( )1377نگاهی ن به مفاهیم ت سعه .مررجم :فرید فرهی و وحید بزرگی .تهران :نشر مرکز
 .5سازمان برنامه و ب دجه ( )1362سابقه برنامهریزی در ایران .تهران :دفرر برنامه ریزی ماطقهای.
 .6شیرزادی ،رضا ( )1386ن سازی ،ت سعه ،جهانی شدن ،مفاهیم ،مکاتب و نظریهها .کرج :حق یاوران
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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کد درس123 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقرصاد سیاسی و مدیریت در سطح بینالم و

International Political Economy and
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می

عم ی

سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود با م ارد زیر آشاا شد باشد:
 .1با مفاهیم ک ی اقرصاد سیاسی بینالم و آشاا باشد و ت انایی تح یو مااسبات قدرت و ثروت را کاب کاد.
 .2جایگا و ظرفیت سازمانها ،نهادها و رژیمهای بینالم ی و ماطقهای را درک نماید.
 .3با مفاهیم جهانی شدن و جهانی سازی و نابت آن با نگا دیای آشاا ش د.
 .4با خاسرگا  ،مفاهیم و نظریههای اقرصاد سیاسی بینالم ی آشاا شد باشد.
 .5اثر تعیینکااد قدرت و ثروت بر روابط بینالم ی را فهم کرد باشد.
 .6سازوکار ایواد زمیاهها و ابزارهای قدرت سیاسی و اقرصادی را با اسرفاد از مااسبات بینالم ی تشریح کاد.
شرح درس:
از آنوا که برخی کش رها با طراحی سازوکارها و ایواد ساخرارهایی نظامماد به دنبال حکمرانی و مدیریت در سطح جهانی هاراد و با اسرفاد
از ابزارهای سیاسی ،نظامی ،مالی و اقرصادی فضایی را ایواد نم د اند که تاهی گر حاکمیت جهانی آنها باشد آشاایی دانشو یان با این نظامها
و سازوکارها جهت درک هر چه بیشرر حکمرانی و مدیریت در سطح بینالم ی بایار ضروری است لذا در این درس انرظار میرود دانشو یان
ضمن آشاایی با نهادهای بینالم ی ،جریانهای بینالم ی و م لفههای مؤثر در مدیریت در سطح بینالم و به ت انایی ت ضیح مااسبات قدرت
و ثروت دست یافره و از این رهگذر ،با ظرفیت نهادهایی که با ایواد ق اعد و ساخرارهای بینالم ی زمیاه حکمرانی در سطح بینالم ی را فراهم
میسازند آشاا ش ند.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

نهادها و سازمانهای بینالم ی
 oتاریخچه نهادها و سازمانهای بینالم ی و صالحیت و ویژگیهای آنها
 oطبقهبادی نهادها و سازمانهای بینالم ی و ان اع آن
 oآشاایی با سازمان م و و نابت آن با امایت و اقرصاد جهانی
جهانی سازی و جهانی شدن
 oمفاهیم و ابزارهای جهانی شدن
 oنگا های انرقادی به جهانی شدن
آشاایی با مفاهیم اقرصاد سیاسی بینالم و
 oسیر تاریخی
 oمفاهیم ک یدی (از جم ه :قدرت ،ثروت ،دولت ،بازار ،امایت و )...
آشاایی با نظریهها و رویکردهای مطرح در اقرصاد سیاسی بینالم و
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 .5آشاایی با م ض عات اص ی در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oمااسبات دولت و بازار در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oت رم و بیکاری در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oفقر و نابرابری در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oکار و صاعت در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oاق یت و تبعیض در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oجاایت در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 oدالیو ت سعه نیافرگی در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقرصاد سیاسی بینالم و
 .6بازاندیشی دربار مفاهیم اقرصاد سیاسی بینالم و با رویکرد اسالمی
 oنقد دیدگا های م ج د با مبانی اسالمی
 oشااسایی خط ط اص ی اسالم در زمیاه مفاهیم اقرصاد سیاسی بینالم و
 .7م ردکاوی در اقرصاد سیاسی بینالم و (با ت جه به سازمانهای بینالم ی)
 oح ز انرژی و محیطزیات
 oح ز آم زش عالی و نظام ع می
 oح ز غذا و کشاورزی
 oجایگا و مااسبات تحریمهای بینالم ی
 oح ز پ لی و مالی و نظام ارزی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

غف ری ،محمد ( .)1386سازمانهای بینالم ی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کرب ع م اناانی در دانشگا ها (سمت).
کچ یان ،حاین ( .)1389نظریههای جهانیشدن :پیامد چالشهای فرهاگ و دین .تهران :نشر نی.
سوادپ ر ،سیدمحمدکاظم ( .)1382جهانیشدن :برداشتها و پیامدها ،تهران :وزارت ام ر خارجه ،مرکز چاپ و انرشارات.
کالرک ،باری ( .)1390اقرصاد سیاسی تطبیقی ،ترجمه عباس حاتمی .تهران :نشر ک یر.
ابراهیمینژاد ،مهدی ( .)1394سازمانهای مالی و پ لی بینالم ی .تهران :سمت.
امیدبخش ،اسفادیار ( .)1384اقرصاد سیاسی بینالم ی .تهران :مؤساه انرشاراتی ایران.
فی یپ  ،نیکال ( .)2005جهانی کردن اقرصاد سیاسی بینالم ی؛ در مرکز م ی مطالعات جهانیشدن 1392 ،ب ،موم عه یک کراب در
یک مقاله :اقرصاد سیاسی و جهانیشدن .تهران :مرکز م ی مطالعات جهانیشدن.
کی ی ،ری ( .)2005امپرات ری در عصر جهانیشدن :هژم نی آمریکا و بینظمی نئ لیبرال؛ در مرکز م ی مطالعات جهانیشدن 1392 ،الف،
موم عه یک کراب در یک مقاله :سیاست و جهانیشدن .تهران :مرکز م ی مطالعات جهانیشدن.
الرس ن و اسکیدم ر ( .)1387اقرصاد سیاسی بینالم ی :ت زیع قدرت و ثروت ،ترجمه احمد ساعد و مهدی تق ی .تهران ،ق م .
منابع فرعی:

 .1م سی زاد  ،رضا ( .)1396سازمانهای بینالم ی .تهران :میزان ،تهران.
 .2آقایی ،سید داوود ( .)1393حق ق سازمانهای بینالم ی .تهران :سرای عدالت.
 .3ذاکریان ،مهدی ( .)1396سازمان م و مرحد و امایت جهانی .تهران :خرسادی.
 .4ه م ،کامرون ر .)1376( .سازمان م و مرحد ،ایران و عراق .تهران :م ساه چاپ و انرشارات وزارت ام ر خارجه.
 .5گاوی ،ما چهر ( .)1352سازمان م و مرحد .تهران :فرانک ین.
 .6مروتی ،احمد ( .)1368سازمان م و ،ترجمه شهال یاسایی و فاطمه م چانی .تهران :ایران صفحه.
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
92

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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کد درس124 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کاربرد رایانه و فضای مجازی برای مدیران

Application of computer and cyberspace for
managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 64 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می

عم ی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

شااخت ماظ مه فضای موازی :خدمات ،زیرساختها و نرمافزارها؛
به خاطرسپاری راهبردهای جارو در فضای موازی؛
ت انایی بهکارگیری فضای موازی در پژوهش و گردآوری ادبیات تحقیق؛
ت انمادی دانشو یان در جارو در ماابع ع می و پژوهشی؛
شااخت الگ ی روشماد جارو در ایاررنت و بکارگیری آن در تحقیقات خ د؛
شااخت پایگا ها اطالعاتی شاخص و برجاره و همچاین موالت معربر خارجی برای فعالیت و کار در این ح ز ؛
شااخت نرمافزارهای مفید و کاربردی در این ح ز برای انوام پژوهشهای بهیاه؛
گردآوری داد ها و اطالعات برای نگارش کراب ،مقاله و پایاننامه و انوام پروژ های تحقیقاتی؛
آشاایی با مفاهیم ن ین فضای موازی (طراحی سایت با ورد پرس ،شبکههای اجرماعی ،رایانش ابری و ایاررنت اشیا)
شرح درس:

با ظه ر رایانه و ایاررنت و اخیراً فضای موازی ،این ح ز در زندگی سازمانها و ج امع بایار فراگیر شد است .لذا ضروری است که دانشو یان
با قب یت های فضای موازی در پژوهش آشاا باشاد .رایانه و فضای موازی هم ار در کاار سایر دروس چه برای بهر برداریهای نرمافزاری و
چه برای پژوهش و تحقیق هم ار با کار ع می و پژوهشی دانشو یان عوین شد است .در این درس بر اساس یک الگ ی جامع ،چارچ ب
پژوهش در فضای موازی و نرمافزارهای کاربردی آن معرفی میش د .با ت جه به ماهیت مرغیر فضای موازی ،طبیعی است که باید م ض عات
ن ین این ح ز نیز بررسی شد و کاربرد آن برای دانشو یان تشریح ش د.
سرفصل درس:
 .1شااسایی ماابع عمد پژوهش در فضای موازی
 .2روشهای دان د و شااسایی کرابها در فضای موازی
 .3روشهای شااسایی و دان د مقاالت انگ یای و فارسی در فضای موازی
 .4روشهای شااسایی پایاننامهها در فضای موازی
 .5روشهای دان د ارا هها و سایر ماابع
 .6روشهای دان د وید های آم زشی در فضای موازی
 .7م ض عشااسی و روشهای شااخت ماا و و م ض عات در فضای موازی
 .8یافرن واژگان ک یدی مرتبط با م ض عات پژوهشی در فضای موازی
 .9ترکیب واژگان و عم گرها در م ت رهای جارو و پایگا های اطالعاتی
 .10معرفی وب و م ت رهای جاتوج و کاربردهای آن در پژوهش
 .11کاربرد وب عمیق و پایگا های اطالعاتی در پژوهش
 .12مرورگرهای وب و افزونههای آن
94

 معرفی نرم افزارهای کاربردی.13
 آم زش نرم افزار سیراوی.14
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژ
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مارمر
✓

:منبع اصلی
 انرشارات، ج د اول راهبردهای جارو در پژوهشهای مدیریت: ایاررنت و کاربرد آن در مدیریت.)1391(  مهدی ثاا ی. رضا، بایاسد.1
. تهران، چاپ اول،دانشگا امام صادق ع یهالاالم
:منابع فرعی
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).
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کد درس125 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نگارش ع می و مهارتهای پایه پژوهش

Academic Writing and Research Basic Skills
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 64 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی

آموزش

نظری

تکمیلی

عم ی

عملی:

نظری
عم ی

کارگا
سمیاار
سفر ع می
سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1بر اند مفه م پژوهش را درک نم د و تمایز آن با مشق و جارو و گردآوری مطالب را تبیین کاد.
 .2بر اند م ض عات مح ری که در یک پژوهش ع می باید مدنظر قرار گیرد را فهرست کاد.
 .3بر اند ان اع ت لیدات پژوهشی را از حیث ساخرار و نح گزارشن یای از یکدیگر تمایز داد و فهرست کاد.
 .4بر اند بین م ض ع ،مشکو و ماأله تمایز قا و شد و مشکالت را به م ض عات پژوهش تبدیو کاد.
 .5بر اند گامهای انوام یک پژوهش ع می ،از شااخت مشکو تا تبدیو آن به ماأله و تهیه ر س مطالب ،فیشبرداری ،فصوبادی و تهیه
گزارش نهایی را انوام دهد.
 .6بر اند مفه م طرح و فرایاد پژوهش را درک نم د و تمایز آنها با یکدیگر را تبیین کاد.
 .7بر اند گامهای اساسی در طراحی پژوهش از رویکرد کمی ،کیفی و ترکیبی را فهرست کاد.
 .8بر اند برای پژوهشهای مدیریت ،طرح پژوهشی مرااسبی را تهیه و تدوین کاد.
 .9بر اند طرحهای پژوهشی دیگران را به ص رت دقیق ،نقد و تکمیو کاد.
شرح درس:
در این درس ،دانشو وارد فضای پژوهش میش د .او تمایز بین فضای آم زش و پژوهش را درک میکاد و تالش میکاد نقش پژوهشگری
را به ص رت ع می و عم ی تمرین کاد .از اینرو وی در ابردا تمایز بین نظام آم زش و پژوهش را درک کرد و سپ اولین گامهای کار
پژوهشی را بر میدارد .در این درس ص رت ک ی ان اع پژوهش از حیث ساخراری بحث میش د .ان اع مابعن یای ،فیشبرداری ،گزارشهای
پژوهشی و شی های انرشار کار پژوهشی به عا ان مهارتهای پایه م رد نیاز یک پژوهشگر مرور میش د .در این درس تکایکهای اولیه
پژوهشگری و برخی نرمافزارهای م رد نیاز به ص رت اولیه مرور میش ند.
همچاین تالش میش د نقشه جامعی از روش تحقیق در مدیریت ارا ه ش د .بدین ترتیب تالش میش د مقدماتی دربار روششااسی ارا ه
ش د .در ادامه ان اع رویکردها و روشهای پژوهش به ص رت ک ی ارا ه میش د .در این مرح ه تالش میش د در یک سطح نابراً عمیقتر
پژوهش و گامهای آن در قالب طرحهای پژوهشی ارا ه ش د .راهبردهای طراحی پژوهش ،مباحث انداز گیری ،نم نهگیری و راهبردهای
مرس م و معم ل اص ی در پژوهشهای کمی و کیفی و ترکیبی نیز به اخرصار آم زش داد میش د تا دانشو با ادبیات تخصصی روش تحقیق
آشاا ش د تا بر اند از دروس باره روش تحقیق مرااسب با جهتگیری پژوهشی که در آیاد انرخاب میکاد درس یا دروس روش تحقیقی
مرااسب را انرخاب کاد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

تبیین تمایز نظام آم زش و پژوهش
ضرورت پژوهش برای مرجعیت ع می
ع م ساوی و روندهای ک ی ع م
نقش پژوهشگران در دسریابی به مرجعیت ع می و ت لید ع م
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 .5تبیین راهکارهای تبدیو مشکو به ماأله
 .6انرخاب قالب نگارش و ان اع نگارشهای ع می
 .7مابعشااسی و طبقهبادی ان اع ماابع از حیث غاا و ارتباط
 .8تهیه ر س مطالب و ان اع چارچ بهای ت لیدات ع می
 .9یادداشتبرداری و فیشن یای
 .10فصوبادی و پارگرافبادی و جم هبادی
 .11مابعن یای و ماخذن یای
 .12تفکر انرقادی
 .13ارزیابی و اصالح
 .14ان اع شی های ارا ه نرایج پژوهش و ارا ه شفاهی
 .15معاای روششااسی
 .16آشاایی با ان اع رویکردها و روشهای پژوهش کمی ،کیفی و ترکیبی
 .17نابت نظریهها و پژوهش
 .18شی های مرور ادبیات
 .19اخالق در پژوهش
 .20انداز گیری در پژوهشهای کمی و کیفی
 .21نم نهگیری در پژوهشهای کمی و کیفی
 .22راهبردهای معم ل در پژوهشهای کمی
 .23راهبردهای معم ل در پژوهش کیفی
 .24روشهای ترکیبی
 .25تح یو داد های کمی و کیفی
 .26نگارش گزارش پژوهش کمی ،کیفی و ترکیبی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژ
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

حری ،عباس ( .)1395آیین نگارش ع می .تهران :نهاد کرابخانههای عم می کش ر.
سکاران ،اوما ( .)1393روش تحقیق در مدیریت .ترجمه محمد صا بی و ع ی شیرازی .تهران :م ساه عالی آم زش و پژوهش در
مدیریت و برنامه ریزی.
کرس ل ،جان دب ی ( .)1391طرح پژوهش (رویکردهای کمی ،کیفی و شی ترکیبی) .ترجمه حان داناییفرد و ع ی صالحی .تهران:
مؤساه کراب مهربان نشر.
نی من ،وی یام الورن ( .)1391شی های پژوهش اجرماعی :رویکردهای کیفی و کمّی .ترجمه حان داناییفرد و سیدحاین کاظمی.
تهران :مؤساه کراب مهربان نشر.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4

پاکرچی ،احمد ( .)1395روش تحقیق عم می .تهران :انومن ع می الهیات دانشگا امام صادق ع یهالاالم.
داناییفرد ،حان و سید مهدی ال انی و عادل آذر ( .)1390روششااسی پژوهش کمی در مدیریت :رویکردی جامع .تهران :انرشارات
صفار.
داناییفرد ،حان و سید مهدی ال انی و عادل آذر ( .)1394روششااسی پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع .تهران :انرشارات
صفار
ع یدوسری ،سیروس ،فخرالاادات محمدی ،حمید کشاورز ،محمد اب یی اردکان ،و محم د ساگری ( .)1395شی نامه ایران :راهامای
اسرااد به ماابع اطالعات فارسی و انگ یای بر پایه شی نامه شیکاگ (ویرایش  .)16تهران :پژوهشگا ع م و فااوری اطالعات ایران.
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 .5کی ی ،ریم ن و ل ک وان کامپاه د ( .)1384روش تحقیق در ع م اجرماعی .ترجمه عبدالحاین نیکگهر ،تهران :نشر ت تیا.
 .6کرس ل ،جان دب ی ( .)1391پ یش کیفی و طرح پژوهش .ترجمه حان داناییفرد و سید حاین کاظمی .تهران :انرشارات صفار.
 .7پ رعزت ،ع یاصغر ( .)1393درآمدی بر روش پژوهش ع می :فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن .تهران :انرشارات میدانچی.
8. Neuman, W. Lawrence (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative
Approaches (7th Ed). USA: Pearson.
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کد درس126 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نگارش ع می و تعامالت مدیریری به زبان انگ یای

Academic Writing and Managerial
Communication in English
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 64 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می

عم ی

سایر:

اهداف درس:
در انرهای این دور از دانشو انرظار میرود:
 .1با واژگان تخصصی ح ز مطالعاتی دانش مدیریت و ح ز تخصصی خ د آشاا ش د و فهرسری از آنها آماد کاد.
 .2مر ن ع می تخصصی ح ز مطالعاتی خ د را به راحری بخ اند و بفهمد.
 .3با زبان دانشگاهی آشاا ش د و در نگارش تخصصی از آن کمک بگیرد.
 .4یادداشری در ح ز تخصصی خ د به زبان انگ یای دانشگاهی مکر ب کاد.
 .5با ساخرار ک ی نامه نگاری اداری ،تواری و دانشگاهی به زبان انگ یای آشاا ش د.
 .6مهارتهای اولیه برای ارا ه شفاهی به زبان انگ یای در ح ز تخصصی مدیریت را کاب کرد باشد.
شرح درس:
هدف این درس ،تق یت دانش زبانی دانشو یان رشره مدیریت ،در ح ز تخصصی آنهاست .فرد پ از انرخاب ح ز تخصصی ،با ماابع و
مقاالت ع میای م اجه است که انرخاب آنها با مشارکت دانشو یان ص رت میگیرد .به م ازات ،مطالعه و بررسی ماابع تخصصی ،زبان
دانشگاهی (آکادمیک) هر هفره بخشی از م ض ع تدری اسراد خ اهد ب د تا بدین وسی ه ،دانشو یان با اقرضا ات نگارش به زبان ع می آشاا
شد و در ارزیابی پایانی کالس که ارا ه یادداشری در ح ز تخصصی است ،ت انماد ش ند.
سرفصل درس:
 .1یادگیری واژگان تخصصی و اصطالحات تخصصی مدیریت به زبان انگ یای.
 .2ت انایی فهم مر ن تخصصی مدیریت به زبان انگ یای؛
 .3ت انایی ترجمه مر ن تخصصی انگ یای مدیریت به زبان فارسی؛
 .4ت انایی نگارش مر ن تخصصی مدیریت به زبان انگ یای؛
 .5بکارگیری اصطالحات تخصصی مدیریت در مکالمه انگ یای؛
 .6ت انایی سخارانی ع می در زمیاه مدیریت به زبان انگ یای؛
 .7امکان ارا ه تحقیقات ع می دانشو به زبان انگ یای؛
 .8مطالعه کرابها ،مقاالت ،پایاننامهها و دیگر ان اع تحقیقهای ح ز مدیریت به زبان انگ یای؛
 .9آشاایی با مرفکرین انگ یای زبان مدیریت و امکان برقراری ارتباط با آنان و تبادل اطالعات و توربیات؛
 .10نگارش مقاالت ع می ت سط دانشو یان به زبان انگ یای جهت ارا ه به همایشهای ع می بینالم ی؛
 .11معرفی پیشرفتهای مدیریت اسالمی جمه ری اسالمی ایران مبرای بر آراء فقه امامیه به زبان انگ یای؛
 .12امکان کاوش در ایاررنت در ح ز های مطالعاتی و پژوهشی مدیریت به زبان انگ یای.
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر

آزم ن نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژ
✓

ت ضیحات :کراب  Business Vocabulary in Useاگرچه به ص رت خاص به نام  Businessاشار کرد ولی به ص رت عم می
برای دانشو یان مدیریت قابو اسرفاد است .در واقع شامو م ض عاتی در مدیریت مالی ،مدیریت صاعری ،مدیریت بازرگانی و مدیریت دولری
است .از این رو می ت اند سرفصو بایار مااسبی برای آشاایی دانشو یان مدیریت با زبان انگ یای تخصصی باشد .در این درس تمرکز بیشرر
بر زبان دانشگاهی رشره تخصصی مدیریت ب د و پ از دروس زبان عم می دانشگا ارا ه میش د.
منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
1. William M. Pride, Robert J. Hughes, Jack R. Kapoor (2009). Business, Cengage Learning
2. Marilyn M. Helms (2006). Encyclopedia of Management, Thomson-Gale.
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کد درس127 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «دروس اصلی مدیریت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نگارش علمی و تعامالت مدیریتی به زبان عربی

Academic Writing and Managerial
Communication in Arabic
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 64 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اخریاری

ندارد

نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری
عم ی
نظری

آموزش

کارگا

تکمیلی

سمیاار

عملی:

سفر ع می
سایر:

عم ی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

یادگیری واژگان تخصصی و اصطالحات تخصصی مدیریت به زبان عربی؛
ت انایی فهم و ترجمه مر ن تخصصی مدیریت به زبان عربی؛
ت انایی نگارش مر ن تخصصی مدیریت به زبان عربی؛
ت انایی سخارانی ع می در زمیاه مدیریت به زبان عربی.
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
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 و
اداری و تواری نیز ارتباط وثیق برقرار کاد .این درس تالش دارد دانشو را با مصط حات تخصصی دانش مدیریت به زبان عربی آشاا نم د ،
آثار مهم معاصر ع می در این زمیاه و اندیشمادان عرب زبان را به دانشو معرفی کاد .همچاین مقدمات نگارش به زبان عربی ،مکالمه
تخصصی به زبان عر بی و مشارکت ع می و اجرایی برای دانشو به زبان عربی را فراهم کاد.
سرفصل درس:
 .1آشاایی با مصط حات و مر ن مهم مدیریت به زبان عربی
 .2ترجمه مر ن از عربی به فارسی
 .3نگارش مر ن به زبان عربی
 .4ترجمه مر ن از فارسی به عربی
 .5مکالمه عربی تخصصی مدیریت
 .6نامه نگاری دانشگاهی به زبان عربی
 .7آشاایی با مرفکرین عرب زبان مدیریت در کش رهای عربی و امکان برقراری ارتباط با آنان و تبادل اطالعات و توربیات؛
 .8آشاایی با روندهای مدیریت اسالمی در کش رهای عربی و اخذ اید از تحقیقات ع می این کش رها؛
 .9بهر گیری از اید های مطرح شد در تحقیقات عربی و اسرفاد از آنها در نگارش مقاالت و پایاننامه؛
 .10نگارش مقاالت ع می ت سط دانشو یان به زبان عربی جهت ارا ه به همایشهای ع می کش رهای عربی؛
 .11معرفی پیشرفتهای مدیریت اسالمی جمه ری اسالمی ایران مبرای بر آراء فقه امامیه به کش رهای عربی و ما مانان عرب زبان؛
 .12نامه نگاری تواری و اداری به زبان عربی
 .13امکان کاوش در ایاررنت در ح ز های مطالعاتی و پژوهشی مدیریت به زبان عربی.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مارمر
✓

آزم ن نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژ

منابع اصلی:
 .1اله اسی ،محم د حان و حیدر شاکر البرزنوی ( .)2014مبادی ع م االدار الحدیثه .قاهر  :مکربه الا ر.
 .2تیم ،یزن محمد باسم ( .)2011ادار الم ارد البشریه اسالیب االدار الحدیثه .قاهر  :مکربه الا ر.
 .3صلفری ،محمد ( .)1393لغه اإلخرصلاص؛ اإلدار االلمالیه (آم زش مر ن تخصلصلی مدیریت مالی به زبان عربی) ،تحت نظر دکرر مالع د
فکری ،تهران :انرشارات دانشگا امام صادق(ع یهالاالم).
منابع فرعی:
 .1بررسی مطالعات مدیریری م ج د در ایاررنت.
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سرفصل دروس بستههاي مهاد و كهاد
(گرايشهاي تخصصي اصلي و فرعي)

 )1بسته «مديريت سازمان»
سازمانها یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی در دوران معاصر هستند؛ از همینرو هرگونه توفیق یا عدم توفیق در اداره
اثربخش آنها میتواند آثار گسترده ای را در رضایت و رفاه عامه مردم و در نگاهی جامعتر کارآمدی و عدم کارآمدی صنایع ،شرکتها و
دولتها داشته باشد.
نظر به اهمیت بیانشده ،امروزه اداره سازمانها و در نتیجه شناخت همهجانبه آنها (اعم از شناخت تاریخی ،فلسفی ،جامعهشناختی و)...
اهمیتی مضاعف یافته است .از همین رو در این بسته تالش شده است تا دانشجویان در درجه اول فهمی عمیق از سازمان و مدیریت سازمان
پیدا کرده و در گام بعد تواناییهای الزم را جهت طراحی سازمانهای متعارف و همچنین برآوردن نیازهای نظری جهت حل مسائل نوپدید
و شناخت و طراحی سازمانهای نوین ،بهدست آورند.
كد
درس
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

نظریههای سازمان
توسعه و تغییر سازمان
نظریههای سازمان با رویکرد فلسفی
نظریههای سازمان با رویکرد اقتصادی
نظریههای سازمان با رویکرد جامعهشناختی
نظریههای سازمان با رویکرد زبانشناختی
نظریههای سازمان با رویکرد تاریخی
تاریخ تحول نظام اداری در اسالم و ایران
اسالم ،مدیریت و سازمان
رویکردهای اسالمی در پژوهشهای مدیریت و سازمان
طراحی سازمان
نظریهپردازی در حوزه سازمان و مدیریت
مطالعه در نظریههای سازمان و مدیریت
پژوهش در نظریههای سازمان و مدیریت

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع
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كد درس129 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریههای سازمان

Organization Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفهوم سازمان و ساختار سازمانی آشنا شده باشد.
 .2با هدف اصلی از نظریهپردازی پیرامون سازمان آشنا شده باشد.
 .3با عوامل مؤثر بر ساختار سازمان آشنا شده شده باشد.
 .4با زمینههای الزم جهت شکلگیری ذهنیت نظریهپردازانه در مورد سازمان و پدیدههای سازمانی آشنا شده باشد.
 .5با زمینههای الزم جهت توانمندی در بهکارگیری نظریههای سازمان در عمل آشنا شده باشد.
شرح درس:
یکی از جدیترین وظایف مدیران سازماندهی بوده و محصول انجام این وظیفه نیز سازمان نامیده میشود .در همین راستا طبیعتًا هر چه
سازمانی بهگونهای بهتر طراحی شود ،مدیر  -بهشرط رعایت سایر ملزومات مدیریت – در مدیریت خود موفقتر خواهد بود .حال سؤال اصلی
اینجاست که چگونه میتوان یک سازمان موفق یا اثربخش داشت؟ عوامل مؤثر بر ساختار سازمان چه عواملی هستند؟ بهواسطه این عوامل
چند نوع سازمان را میتوان تصور کرد؟ مشکالت و مسائل خاصی که سازمانها اغلب با آنها دستوپنجه نرم میکنند چه مواردی هستند؟ این
سؤاالت و سؤاالتی ازایندست ،مسائلی هستند که در درس نظریه سازمان موردبررسی قرار میگیرند.
سرفصل درس:
 .1چیستی سازمان
 oتبیین مفهوم سیستم و ساختار سازمانی
 oتبیین مهمترین ابعاد تعیینکننده ساختار سازمانی
 oتبیین مفهوم سیستمهای عقالیی ،باز و طبیعی
 oتبیین مفهوم اثربخشی (به همراه برخی مفاهیم مرتبط نظیر ذینفعان و  )...به عنوان هدف تمامی سازمانها
 .2چیستی نظریه سازمان
 oمعرفی اجمالی هدف و گستره نظریه سازمان
 oنگاهی کوتاه به سیر تاریخی تطور نظریه سازمان
 .3مفاهیم محوری نظریه سازمان
 oاندازه
 oمحیط
 oاستراتژی
 oفنآوری
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 oساختار اجتماعی
 oساختار فیزیکی
 oقدرت و سیاست
 oفرهنگ سازمانی
 oچرخه عمر
 oو ...
 .4انواع ساختار سازمانی
 oوظیفهای
 oمبتنی بر محصول
 oماتریسی
 oپیوندی
 oشبکهای
 oمجازی
 oو ...
 .5موضوعات بحثانگیز در نظریه سازمان
 oارزشهای اخالقی
 oفرایندهای تصمیمگیری
 oمدیریت تعارض سازمانی
 oکنترل سازمانی
 oیادگیری سازمانی
 oو ...
 .6افقهای پیشرو در نظریه سازمان
 oچالشهای سازمانها در دوره معاصر
 oنظریات جدید در باب فناوری اطالعات و اداره سازمان
 oو ...
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1هچ ،ماری جو ( .)1389نظریه سازمان :مدرن ،نمادین -تفسیری و پستمدرن .ترجمه حسن داناییفرد .تهران :مهرباننشر.
 .2هچ ،ماری جو و کانلیف ،آنان ( .)1394نظریه سازمان :مدرن ،نمادین -تفسیری و پستمدرن .ترجمه حسن داناییفرد .تهران :مهرباننشر.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.5

دفت ،ریچارد آل ( .)1394تئوری و طراحی سازمان .ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اسکات ،ریچارد ( .)1393سازمانها :سیستمهای عقالیی ،طبیعی و باز .ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی .تهران :سمت.
رابینز ،استیون پی ( .)1395تئوری سازمان :ساختار و طرح سازمانی .ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن داناییفرد .تهران :صفار.
طهماسبی ،رضا ( .)1394نظریه سازمان :ساختارگرایی ،کنشگری ،ساختمندگرایی .تهران :نص.
مکولی ،جان؛ دبرلی ،ژوآنی و جانسون ،فیل ( .)1389نظریه سازمان :نگاهها و چالشها .ترجمه حسن داناییفرد و سیدحسین کاظمی.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
6. Tosi, H. L. (2008). Theories of organizations. London: Sage.
7. Jones, G. R. (2012). Organizational Theory, Design and Change (7th ed.). Pearson.
106

كد درس130 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

توسعه و تغییر سازمان

Organization Development and Change
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با چیستی و چرایی تغییر سازمان آشنا شده باشد.
با تاریخچه تالشهای نظاممند جهت تغییر سازمان آشنا شده باشد.
با مدلها ،سطوح و انواع تغییر در سازمان آشنا شده باشد.
با فرایند تغییر در سازمان آشنا شده باشد.
با چالشهای تغییر در سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:

در صورتی که مدیریت را مجموعه اعمالی بدانیم که یک مجموعه را از وضع موجود به وضع مطلوب منتقل میکند ،در این صورت مدیریت
تغییر را میتوان مفهومی بسیار نزدیک با مفهوم مدیریت تلقی کرد؛ از همینرو در این درس تالش خواهد شد تا از تمامی دانش موجود در
حوزه مدیریت در سه سطح فرد ،گروه و سازمان ،هر آنچه برای ایجاد یک تغییر کوچک یا بزرگ ،دفعی یا تدریجی و  ...در یک سازمان الزم
است گلچین شده و عرضه گردد؛ از همینرو در این درس بر خالف بسیاری از دروس ،مرزهای اعتباری و حقیقی حوزههای گوناگون علمی
کنار گذاشته شده و با رویکردی غایتگرایانه و عملگرایانه تحلیلهای کالن ساختاری در کنار تحلیلهای خرد رفتاری عرضه خواهد تا
دانشجویان با هر آنچه که برای ایجاد تغییر در یک سازمان الزم است آشنا شوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

چیستی تغییر سازمانی
تاریخچه تغییر سازمانی
انواع تغییر
 oبرنامهریزی شده در برابر غیر برنامهریزی شده
 oهمزمان با طراحی (یا باز طراحی) سازمان در برابر پس از طراحی (یا باز طراحی) سازمان
 oانقالبی در برابر تکاملی
مدلهای فهم تغییر سازمانی
 oمدل چرخه عمر سازمان
 oمدل دیالیکتیکی
 oمدل تکاملی
 oو ...
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تغییر در انواع سازمانها
 تغییر در سازمانهای دولتیo
 تغییر در شرکتهاo
 تغییر در مؤسسات غیرانتفاعیo
 تغییر در مؤسسات آموزش عالیo
سطوح تغییر
 فردo
 گروهo
 سازمانo
مدلهای تغییر سازمانی
 مدل کرت لوینo
 مدل سیستمیo
 مدل ساخت اجتماعی واقعیتo
آشنایی با فرایند عملیاتی تغییر سازمانی
 در حوزه رهبری تغییرo
 در حوزه توانمندسازی کارکنانo
 در حوزه توانمندسازی گروهها و تیمهاo
 در حوزه تغییر ساختارo
 در حوزه تغییر فرایندo
چالشهای موجود بر سر راه تغییر
 برخی مباحث اخالقی مطرح در زمان تغییر سازمانیo
 مقاومت در برابر تغییرo
...  وo

.5

.6

.7

.8

.9

:روش ارزشیابي
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلي
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.
:منابع فرعي
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 ActionOriented 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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كد درس131 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریههای سازمان با رویکرد فلسفی

Organization Theories with an Philosophical
Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی ،انسانشناختی ،روششناختی و ارزششناختی در علوم اجتماعی آشنا شده باشد.
با معرفی مفهوم پارادایم در فضای علوم اجتماعی و مهمترین پارادایمهای مورد بحث در این علوم آشنا شده باشد.
با تأثیرات پارادایمهای اثباتگرایی ،تفسیری ،انتقادی ،فمینیستی ،پستمدرن و  ...بر پژوهشهای صورت گرفته در /پیرامون سازمانها
و نظریات حاصل شده از این پژوهشها آشنا شده باشد.
با آینده نظریه سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:

تمامی نظریات ارائه شده در حوزه علوم اجتماعی مبتنی بر مبانی خاصی در حوزه فلسفه و به تعبیری دقیقتر فلسفه علوم اجتماعی هستند.
ترکیب این مبانی  -که اغلب در قالب چند مبنای مشهور هستیشناسی ،معرفتشناسی ،انسانشناسی ،روششناسی و ارزششناسی مورد
بررسی قرار میگیرد ،پارادایمهای گوناگونی نظیر اثباتگرایی ،تفسیری ،انتقادی ،فمینیستی ،پستمدرن و  ...را در حوزه علوم اجتماعی و در
نتیجه حوزه نظریات سازمان به وجود آورده است .پارادایمهایی که با توجه به تأثیرات گستردهای که بر نظریات ارائه شده در حوزه سازمان
داشتهاند ،فهم آنها موجب دستیابی به فهمی عمیقتر از نظریات سازمان خواهد شد .در این درس تالش خواهد شد تا تأثیرات این پارادایمها
در حوزه نظریات سازمان تبیین شده و در همین امتداد آینده نظریه سازمان تحلیل شود.
سرفصل درس:
 .1تبیین مبانی فلسفی اصلی علوم اجتماعی
 oهستیشناسی
 oمعرفتشناسی
 oانسانشناسی
 oروششناسی
 oارزششناسی
 .2آشنایی با مفهوم پارادایم در علوم اجتماعی و معرفی پارادایمهای اصلی علوم اجتماعی (ضمن توجه به معرفی و مقایسه مفاهیمی نظیر
عقالنیت ،معنا ،تبیین ،تأیید و  ...در این پارادایمها).
 oاثباتگرایی
 oتفسیری
 oانتقادی
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 oفمینیستی
 oپستمدرن
 oو ...
 .3آشنایی با تأثیرات پارادایمهای علوم اجتماعی بر نظریات سازمان
 oنظریات مدرن در عرصه سازمان
 oنظریات تفسیری در عرصه سازمان
 oنظریات انتقادی در عرصه سازمان
 oنظریات فمینیستی در عرصه سازمان
 oنظریات پستمدرن در عرصه سازمان
 oو ...
 .4تبیین افقهای پیشروی نظریه سازمان بر اساس تحلیل فلسفی نظریات سازمان
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1جانسون ،فیل ،دوبرلی ،ژوان ( .)1391فهم مبانی فلسفی پژوهشهای مدیریت .ترجمه حسن داناییفرد ،علی نوری و سیدحسین کاظمی.
تهران :مهربان نشر.
 .2مکولی ،جان؛ دبرلی ،ژوآنی و جانسون ،فیل ( .)1389نظریه سازمان :نگاهها و چالشها .ترجمه حسن داناییفرد و سید حسین کاظمی.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .3هچ ،ماری جو ،و کانلیف ،آنان ( .)1394نظریه سازمان :مدرن ،نمادین -تفسیری و پستمدرن .ترجمه حسن داناییفرد .تهران :مهرباننشر.
 .4ایمان ،محمدتقی ( .)1394فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .5بلیکی ،نورمن ( .)1395پارادایمهای تحقیق در علوم انسانی .ترجمه سیدحمیدرضا حسنی ،محمدتقی ایمان و سید مسعود ماجدی .قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .6فی ،برایان ( .)1389پارادایمشناسی علوم انسانی .ترجمه مرتضی مردیها .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی و دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
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.
منابع فرعي:

 .1بوریل ،گیبسون ،و گارت مورگان ( .)1386نظریههای کالن جامعهشناختی و تجزیه و تحلیل سازمان :عناصر جامعهشناختی حیات
سازمانی .ترجمه محمدتقی نوروزی .تهران :سمت.
 .2حسن داناییفرد ( .)1388نظریهپردازی :مبانی و روششناسیها .تهران :سمت.
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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كد درس132 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریههای سازمان با رویکرد اقتصادی

Organization Theories with an Economical
Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با چرایی شکلگیری سازمان از منظر اقتصادی آشنا شده باشد.
با چیستی و چرایی تحلیلهای اقتصادی از سازمان آشنا شده باشد.
با مفاهیم و چارچوبهای نظری دانش اقتصاد سازمانی ( )Organizational Economicsآشنا شده باشد.
با کاربرد نظریههای اقتصادی در تحلیلهای درون سازمانی (سطوح فردی و گروهی) آشنا شده باشد.
با تحلیل ساختارها و فرایندهای سازمانی بر اساس نظریههای اقتصادی آشنا شده باشد.
با کاربرد چارچوبهای اقتصادی در تحلیل روابط بین بنگاهها و موضوعات فرابنگاهی آشنا شده باشد.
شرح درس:

با توجه به اینکه نظریههای سازمان و مدیریت به صورت سنتی به عنوان تابعی از نظریات جامعهشناختی تلقی شدهاند ،استیالی رویکردهای
جامعهشناختی در تحلیل سازمان و مدیریت ،منجر به غفلت از تحلیلهای اقتصادی مدیریت و سازمان شده است ،این در حالی است که بدنه
وسیعی از دانش اقتصاد و به ویژه چارچوبهای نظری نوظهور آن ،در بازنمایی پدیدههای سازمان و مدیریت ،دارای کاربرد هستند .در این درس
با توجه به سطوح تحلیل سازمان و مدیریت ،تالش خواهد شد تا تأثیر نظریات و اندیشمندان اقتصادی بر نظریات مدیریت تبیین گردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

چرایی و چگونگی شکلگیری سازمان از منظر اقتصادی
تبیین چیستی و چرایی تحلیلهای اقتصادی از سازمان
معرفی مفاهیم و چارچوبهای نظری دانش اقتصاد سازمانی ()Organizational Economics
 oتحلیل اقتصادی مکمل بودگی ( )Complementarityدر سازمانها
 oنظریههای اقتصادی مشوقها ( )Incentivesدر سازمان و مدیریت
 oچارچوبهای اقتصاد نهادی و تحلیلهای سازمانی مبتنی بر مفهوم نهادها
 oمفاهیم حقوق مالکیت و تحلیلهای اقتصادی مبتنی بر آن
 oمفاهیم اقتصاد هزینه مبادله ()Transaction Cost Economics
کاربرد نظریههای اقتصادی در تحلیلهای درون سازمانی (سطوح فردی و گروهی)
 oتحلیل استخدام به عنوان رابطهای اقتصادی -اجتماعی
 oمبانی اقتصادی مدلهای تصمیمگیری در سازمانها
 oمبانی نظری تحلیل اقتصادی سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی
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 oمعرفی نظریه و مفاهیم بازار کار داخلی ()Internal Labor Market
 .5تحلیل ساختارهای و فرایندهای سازمانی بر اساس نظریههای اقتصادی
 oتعارض منافع و مسئله نمایندگی ( )Agency Problemدر سازمانها
 oنوآوریهای فناورانه و تحلیلهای اقتصادی آنها
 oنظریه و مفاهیم بازار سرمایه داخلی ()Internal Capital Market
 oسازوکارهای حاکمیت شرکتی در سازمانها
 .6کاربرد چارچوبهای اقتصادی در تحلیل روابط بین بنگاهها و موضوعات فرابنگاهی
 oمفاهیم سازمان صنعتی ( ،)Industrial Organizationساختار بازار و تحلیل اقتصادی ادغامهای افقی
 oتحلیل اقتصادی قراردادها منعقد شده بین اشخاص حقوقی
 oمفاهیم نظریه بازیها و قراردادهای بین بنگاهی
 oتحلیل اقتصادی فساد و تأثیر آن بر سازمانها
 oبروکراسی عمومی و تحلیل اقتصادی آن
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1شریف ،مصطفی ( .)1393اقتصاد مدیریت .تهران :سمت.
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.
منابع فرعي:
 .1حمیدیزاده ،محمدرضا ( .)1391اقتصاد مدیریت :نظریهها ،مدلها و فنون .تهران :نشر حامی.
 .2داگالس ،اون ( .)1394اقتصاد مدیریت .ترجمه سیدجواد پورمقیم .تهران :نی.
 .3سالواتوره ،دومینیک ( .)1395تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت .ترجمه سیدجواد پورمقیم .تهران :نی.
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كد درس133 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریههای سازمان با رویکرد جامعهشناختی

Organization Theories with an Sociological
Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با چیستی و چرایی تحلیلهای جامعهشناختی در مورد سازمان و پدیدههای سازمانی آشنا شده باشد.
با شیوههای ارتباط جامعهشناسی با نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
با گستره و حوزههای تأثیرگذاری جامعهشناسی در نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
با تأثیرات جامعهشناسی اثباتگرا بر نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
با تأثیرات جامعهشناسی تفسیری بر نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
با تأثیرات جامعهشناسی انتقادی بر نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
با تأثیرات جامعهشناسی مارکسیستی بر نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
با تأثیرات جامعهشناسی پستمدرن بر نظریات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:

علم مدیریت و سازمان یکی از حوزههای میانرشتهای است که در نظریات خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم از علوم متعددی متأثر شده
است؛ علومی که آشنایی با هر یک از آنها و فهم ربط و نسبت نظریات آنها با نظریات رایج در حوزه سازمان و مدیریت میتواند درک
عمیقتری را نسبت به نظریات سازمان و مدیریت ایجاد کند .در همین راستا یکی از علومی که تأثیرات به سزایی بر نظریات مدیریت داشته
است علم جامعهشناسی است و در این درس تالش خواهد شد تا تأثیر اند یشمندان این حوزه بر مکاتب و نظریات سازمان و مدیریت تبیین
گردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

تبیین چیستی و چرایی تحلیلهای جامعهشناختی در مورد سازمان و پدیدههای سازمانی
بررسی شیوههای ارتباط جامعهشناسی و نظریات مدیریت و سازمان؛
بررسی گستره و حوزههای تأثیرگذاری جامعهشناسی در نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات جامعهشناسیهای اثباتگرا ،تفسیری ،انتقادی ،مارکسیستی و پستمدرن بر نظریات مدیریت و سازمان از طریق:
 oآشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه آگوست کنت بر نظریات مدیریت و سازمان؛
 oآشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه امیل دورکیم بر نظریات مدیریت و سازمان؛
 oآشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه ماکس وبر بر نظریات مدیریت و سازمان؛
 oآشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه جرج زیمل بر نظریات مدیریت و سازمان؛
 oآشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه تالکوت پارسونز بر نظریات مدیریت و سازمان؛
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه رابرت مرتون بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه جرج هربرتمید بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه آلفرد شوتس بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه آروین گافمن بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه هارولد گارفینکل بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه آنتونی گیدنز بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه هربرت مارکوزه بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه یورگن هابرماس بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه کارل مارکس بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه پیر بوردیو بر نظریات مدیریت و سازمان؛
آشنایی با تأثیرات آرای جامعهشناسانه میشل فوکو بر نظریات مدیریت و سازمان؛
روش ارزشیابي:

ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1بوریل ،گیبسون ،و گارت مورگان ( .)1383نظریههای کالن جامعهشناختی و تجزیه و تحلیل سازمان (عناصر جامعهشناختی حیات سازمانی).
ترجمه محمدتقی نوروزی .تهران :سمت.
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.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قلیپور ،آرین ( .)1395جامعهشناسی سازمانها :رویکرد جامعهشناختی به سازمان و مدیریت .تهران :سمت( .کتاب اصلی در سال 1380
منتشر شده است).
کوزر ،لوئیس ( .)1376زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی .ترجمه محسن ثالثی .تهران :انتشارات علمی.
ریتزر ،جرج ( .)1378نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمه محسن ثالثی .تهران :انتشارات علمی.
مکولی ،جان؛ دبرلی ،ژوآنی و جانسون ،فیل .)1389( .نظریه سازمان :نگاهها و چالشها .ترجمه حسن داناییفرد و سید حسین کاظمی.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
تسوکاس ،هاریدیموس و چیا ،رابرت ( .)1394فلسفه و نظریه سازمان .تهران :مهربان نشر.
هچ ،ماری جو ،و کانلیف ،آنان ( .)1394نظریه سازمان :مدرن ،نمادین -تفسیری و پستمدرن .ترجمه حسن داناییفرد .تهران :مهرباننشر.

7. Godwyn, M., & Gittell, J. H. (Eds). (2012). Sociology of Organizations: Structures and
Relationships. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
8. Grusky, O., Miller, G. A. (1981). The Sociology of Organizations: Basic Studies (2nd ed.).
New York: Free Press.
9. Handel, M. J. (2003). The Sociology of Organizations: Classic, Contemporary, and Critical
Readings. Thousand Oaks: Sage Publications.
10. Lune, H. (2010). Understanding Organizations. Cambridge, U.K., Malden, MA: Polity
Press.
11. Scott, W. R. (2013). Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities (4th
ed.). Sage Publications, Inc.
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12. Tsoukas, H., Knudsen, C. (2005). Organization Theory: Meta-Theoretical Perspectives.
New York: Oxford University Press.
13. Vallas, S. P., Finlay, W., & Wharton, A. S. (2009). The Sociology of Work: Structures and
Inequalities. New York: Oxford University Press.
14. Wharton, A. S. (2007). The Sociology of Organizations: An Anthology of Contemporary
Theory and Research. Oxford University Press.
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كد درس134 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

مديريت سازمان

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریههای سازمان با رویکرد زبانشناختی

Organization Theories with an Linguistic
Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با رویکرد نشانهشناختی به سازمان آشنا شده باشد.
با رویکرد زبانشناختی به سازمان آشنا شده باشد.
با فرایند ساخت معنا و معنا بخشی در سازمان آشنا شده باشد.
با نقش محوری و مرکزی زبان در خلق و انعکاس واقعیات سازمان آشنا شده باشد.
با جایگاه استعاره ،داستان ،گفتگو ،افسانه ،روایت و گفتمان در مطالعات سازمانی آشنا شده باشد.
با تبیین دو موضوع خاص رهبری و جنسیت در سازمان از منظر زبانشناختی آشنا شده باشد.
شرح درس:

با رواج رویکردهای تفسیری به سازمان ،مطالعات زبانشناختی جایگاه خاصی را در پژوهشهای سازمانی یافته است؛ موضوعی که به رغم
اهمیت و گستره آن ،تاکنون اغلب در سطحی پژوهشی باقی مانده و کمتر به سرفصلهای رشته مدیریت راه یافته است .در این درس تالش
خواهد شد تا ظرفیتهای این حوزه نو ظهور در عرصه مطالعات سازمان و مدیریت تبیین شده و ادبیات موضوع موجود در این زمینه به
دانشجویان منتقل شود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با نقش زبان در فرایندهای معنابخشی به جهان اجتماعی /نقش زبان در شکلدهی واقعیات اجتماعی
 oمعرفی مفهوم ساخت اجتماعی
 oتوضیح نقش محوری زبان در فرایندهای معناسازی
 oتوضیح رویکرد تفسیری در خصوص زندگی اجتماعی
 oطرح مفهوم گفتگو ( )dialogueبه مثابه وجهی کلیدی ،جهت فهم جهانهای دیگر معنا
 .2آشنایی با فرایند معناسازی از منظر نشانهشناسی
 oمعرفی نشانهشناسی
 oمالحظه نسبت بین عالئم در یک نظام عالئم ()sign system
 oگفتگو در خصوص نقش افسانه (اسطوره) ( )mythدر معنابخشی فرهنگی
 oتبیین ایده معناسازی به مثابه یک فرایند اجتماعی پویا
 oچگونگی استفاده از نشانهشناسی در سازمانها
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

آشنایی با نقش و جایگاه استعارهها در مطالعات سازمانی
 oتعریف استعاره
 oتبیین کارکردهای کلیدی استعاره در مطالعات سازمان
 oطرح و توضیح استعاره به عنوان قالبدهی مجدد ()reframing
 oطرح و توضیح مفهوم استعارهها در عمل ()metaphors-in-use
آشنایی با نقش و جایگاه داستانها و روایتهای سازمانی
 oتبیین عملکردهای داستانها
 oمعرفی و بحث پیرامون داستانها به مثابه مخازن ( )depositoriesمعنا و دانش
 oمعرفی و بحث پیرامون ارزش عاطفی و فرهنگی داستانها
 oبحث پیرامون توازن افسانه  -حقیقت ( )fiction-fact balanceدر داستانها و نقش داستانپردازی ()storywork
انجام شده به وسیله مخاطبین [بررسی نقش مخاطب در معناسازی از طریق داستانسرایی (])storytelling
 oارائه نمونههایی از این که چگونه داستانها ،به وسیله سازمانها ،جهت یادگیری و توسعه ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.
آشنایی با نقش و جایگاه گفتمان در مطالعات سازمان
 oمعرفی ایده چارچوبهای فرهنگی ( )cultural framesو بررسی دو وسیله چارچوب دهی نوع ( )genreو گفتمان
()discourse
 oمعرفی مفهوم نوع ( )genreدر نظریه سازمانی
 oمعرفی مفهوم گفتمان و مباحث کلیدی مرتبط با آن در نظریه سازمان
 oبحث پیرامون شیوههایی که به واسطه آن ،گفتمان در پژوهش سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است
 oپرداختن به موضوعات بحث انگیز قدرت ( )powerو نفوذ ()influence
بررسی ارتباط بین زبان و فرهنگ و تمرکز بر روی موضوعات بحث انگیز معناسازی در زمینههای فرهنگی مختلف
 oتعریف فرهنگ از منظر زبانشناسی
 oبررسی نسبت زبان و فرهنگ
 oبررسی و ارزیابی نقش و پیامدهای زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی اصلی در مواجهه بینالمللی
 oتبیین ماهیت و نقش ارتباطات غیرکالمی
آشنایی با چگونگی تصادم و برخورد جنسیت و زبان در زمینههای سازمانی
 oمعرفی رویکردهای موجود در خصوص جنسیت و زبان
 oدر نظر گرفتن جنسیت به عنوان یک سازه اجتماعی ()social construct
معرفی رهبری به عنوان یک تابع ( )functionاجتماعی از اِعمال فرایندهای تسلط
 oمعرفی مفهوم رهبری
 oتبیین ارتباط معناسازی برای رهبران و پیروان
 oتبیین این که چگونه رهبران بعضی معانی را به صورت رمز در میآورند ( )codifyو بقیه را خیر
 oتبیین فرایندهای تسلط ( )hegemonic processesبه عنوان بخشی از روابط رهبر -پیرو
معناسازی در عصر الکترونیک
 oبحث پیرامون فعل و انفعاالت برخط ( )onlineروی فرایند معناسازی
 oطرح کلی مشکالت استفاده از ایمیل و اینترنت
 oدر نظر گرفتن عالئم تصویری خاص ( )emoticonsو مخففها در ارسال پیام متنی به عنوان اشکال زبانی جدید
 oدر نظر گرفتن تلفن همراه به عنوان واسطهای با انعطافپذیری فضایی و زمانی
 oتبیین نقش وبسایتهای سازمانی به عنوان مکانی برای ساخت هویت
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

{{
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:منابع اصلي
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University Press.
4. Brown, J. S., Denning, S., Groh, K. & Prusak, L. (2005). Storytelling in Organizations: Why
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:منابع فرعي
، ترجمه حسین نوروزی.) پندارههای سازمان (رویکردی استعارهای و پستمدرن در تئوریهای سازمان و مدیریت.)1393(  گارت، مورگان.1
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. علم: تهران. نظریه و عمل: نشانهشناسی.)1388(  فرزان، سجودی.9
 (کتاب اصلی. سمت: تهران. ترجمه علی درزی. درآمدی بر زبانشناسی معاصر.)1394(  مارک، آرُلُف، مایکل، دابروولسکی، ویلیام، اُگریدی.10
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علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریههای سازمان با رویکرد تاریخی

Organization Theories with an Historical
Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با سیر اجمالی تحوالت تمدنی غرب آشنا شده باشد.
با قدرت تحلیل کلنگر و تاریخی نسبت به شیوه شکلگیری نظریات در دل یک فرهنگ و تمدن آشنا شده باشد.
با شیوه بازگرداندن صورتهای ظاهری تمدن به مبانی تفکری آن آشنا شده باشد.
با تحلیل تاریخی تکوین نظریات مدیریت در بستر شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و  ...آشنا شده باشد.
شرح درس:

تاریخ مدیریت و به تبع آن سازمان ،تحلیل سیر شکلگیری نظریات مدیریت و سازمان در جریان تاریخ است .تحلیلی که میکوشد به گونهای
علّی ربط و نسبت هر نظریه را با زمان و مکانی که آن نظریه در آن ارائه شده تبیین کرده و از این رهگذر شیوه تکوین آن نظریه را مشخص
سازد .خروجی چنین تحلیلی اوالً آشنایی با میراث تاریخی اندیشههای مدیریتی پیش از دوران مدیریت علمی و ثانیاً آشنایی عمیق و جدی با
عوامل عمدتًا غیر معرفتی مؤثر بر فرایند نظریهپردازیهای شکل گرفته در دوران پس از مدیریت علمی خواهد بود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی اجمالی با تاریخ تمدن غرب
 oآشنایی با میراث دوران یونان و روم برای غرب مدرن
 oآشنایی با زمینههای ایجاد شدن رنسانس در دوران قرون وسطی
 oآشنایی با مفاهیم و ارزشهای محوری دوران رنسانس و عصر مدرنیسم
 .2آشنایی با تحلیل تاریخی تکوین اندیشههای مدیریتی در بستر شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی در دورههای:
 oباستان
 oقرون وسطی
 oرنسانس و روشنفکری
 oصنعتی شدن و انقالب صنعتی
 .3آشنایی با تحلیل تاریخی تکوین نظریات مدرن مدیریتی در بستر شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی در دورههای:
 oارائه شدن مدیریت علمی
 oتوجه به اداره اروپایی
 oحرکت به سمت روابط انسانی
 oترویج علم مدیریت (رویکردهای کمی به بهینهسازی و ))OR( ...
 oبسط فضاهای مجازی
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4

اونز ،مری ( .)1393تکوین جهان مدرن .ترجمه محمد نبوی .تهران :آگه.
هال ،استوارت و گیبن ،برم ( .)1394درآمدی بر فهم جامعه مدرن (دوره پنج جلدی) .تهران :آگه.
بارنز ،اچ .ای و بکر ،اچ .)1389( .تاریخ اندیشه اجتماعی :از جامعه ابتدایی تا جامعه جدید .ترجمه جواد یوسفیان ،علیاصغر مجیدی .تهران:
امیرکبیر.
دراکر ،پیتر فردیناند ( .)1375جامعه پس از سرمایهداری .ترجمه محمود طلوع .تهران :رسا.

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.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مشبکی ،اصغر ( .)1391سیمای سازمان ،مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعارههای آن .تهران :دانشگاه تهران.
روث ،ویلیام ( .)1384نگرشی سیستمی به ریشهها و آینده تئوری مدیریت .ترجمه مهدی جمشیدیان .اصفهان :جهاد دانشگاهی اصفهان.
دورانت ،ویل ( .)1395لذات فلسفه :پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر .ترجمه عباس زریاب خوئی .تهران :شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی.
وبر ،ماکس ( .)1391اخالق پروتستانی و روح سرمایهداری .ترجمه عبدالکریم رشیدیان ،پریسا منوچهری کاشانی .تهران :علمی فرهنگی.
سومبارت ،ورنر ( .)1390یهودیان و حیات اقتصادی مدرن .ترجمه رحیم قاسمیان .تهران :ساقی.
وبر ،ماکس ( .)1394اقتصاد و جامعه .ترجمه عباس منوچهری ،مهرداد ترابینژاد ،و مصطفی عمادزاده .تهران :سمت( .کتاب اصلی در سال
 1384منتشر شده است).
هوبزباوم ،اریک جان ( .)1387صنعت و امپراتوری :تاریخ اقتصادی و اجتماعی بریتانیا از انقالب صنعتی تا دهه  .1960ترجمه عبداهلل
کوثری .تهران :ماهی.

8. Smith, K. G. & Hit, M. A. (2005). Great Minds in Management: The Process of Theory
Development. New York: Oxford University Press.
9. Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. (trans. A. Henderson
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علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت
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نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

تاریخ تحول نظام اداری در اسالم و ایران

History of Transformation of Administrative
System in Islam and Iran
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :ندارد

نوع درس:

همنیاز-:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

تاریخ تحوالت اداری در ایران پیش از اسالم
تاریخ تحوالت اداری پس از ظهور اسالم و پیش از ظهور سلسلههای موروثی عربی
تاریخ تحوالت اداری در دوره سلسلههای موروثی عربی
تاریخ تحوالت اداری در دوره امرا و سالطین در ایران پس از اسالم
شرح درس:

از آن جا که اداره موفق هر نظام اداری در گرو شناخت تاریخچه و سنتهای دیرینی است که آن نظام اداری بر آنها بنا شده است ،در این
درس تالش خواهد شد تا دانشجویان با تاریخ تحوالت اداری در دوره اسالمی و هم چنین ایران پیش از اسالم و ایران پس از اسالم آشنا شده
و با ساختار اجمالی اداره بخش عمومی در هر یک از سلسلههای حاکم در دوره تاریخی یاد شده آشنا شوند.
سرفصل درس:
 .1تاریخ تحوالت اداری در ایران پیش از اسالم
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره هخامنشیان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره سلوکیان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره اشکانیان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره ساسانیان
 .2تاریخ تحوالت اداری پس از ظهور اسالم و پیش از ظهور سلسلههای موروثی عربی
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره زعامت رسول اکرم (صلیاهللعلیهوآله)
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره زعامت ابوبکر
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره زعامت عمر
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره زعامت عثمان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره زعامت و خالفت امام علی (علیهالسالم)
 .3تاریخ تحوالت اداری در دوره سلسلههای موروثی عربی
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره بنی امیه
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره بنی عباس
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 .4تاریخ تحوالت اداری در دوره امرا و سالطین در ایران پس از اسالم
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره طاهریان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره صفاریان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره سامانیان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره آل بویه
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره غزنویان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره سلجوقیان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره مغولها و ایلخانان
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره صفویه
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره افشاریه
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره زندیه
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره قاجاریه (با تأکید خاص بر نقش نهضت مشروطه در تحول نظام اداری ایران و مدرن شدن آن)
 oبررسی تاریخ تحوالت اداری در دوره پهلوی
 oبررسی اجمالی تحوالت اداری به وجود آمده ایران پس از انقالب اسالمی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4

علوی ،سید علی ( .)1391تاریخ تحوالت سیاسی و اداری در ایران (جلد اول و دوم) .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
فقیهی ،ابوالحسن و داناییفرد ،حسن ( .)1390بوروکراسی و توسعه درایران :نگاهی تاریخی – تطبیقی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
تنکابنی ،حمید ( .)1383درآمدی بر دیوان ساالری در ایران .تهران :علمی و فرهنگی.
رفاعی ،محمدانور ( .)1393تشکیالت اسالمی ،ترجمه سیدجمال موسوی .مشهد :آستان قدس رضوی (به نشر).
منابع فرعي:

.1
.2
.3
.4

پیرنظر ،هوشنگ ( .)1386هر چه کاشتیم درو کردیم :خاطراتی از کارگزاران رژیم گذشته و روند نوسازی سازمانهای اداری در ایران.
تهران :علم .
مستوفی ،عبداهلل ( .)1389شرح زندگانی من ،یا ،تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه :از آقامحمدخان تا آخر ناصرالدین شاه .تهران :زوار.
ابن طقطقی ،محمدبن علی ( .)1390تاریخ فخری :در آداب ملکداری و دولتهای اسالمی ،ترجمه محمدوحید گلپایگانی .تهران :علمی و
فرهنگی.
تقیزاده ،فاطمه ( .)1397تحوالت سیاسی  -اداری عصر ناصری .تهران :گیوا.
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نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

اسالم ،مدیریت و سازمان

Islam, Management and Organization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
 .1تحلیل سازمان از نگاه فلسفه اسالمی
 .2آثار باور به اسالم در تحلیل و تعریف مدیریت
 .3تأثیرات عملی باور به اسالم در فعل مدیران
شرح درس:
اسالم دینی است که بر خالف بسیاری از ادیان موجود در جهان ،در عبادات خالصه نشده و برای زندگی فردی و اجتماعی انسان نیز برنامهای
جامع و تفصیلی ارائه کرده است؛ از همین رو مسلمانی حقیقی نیز صرفاً با انجام مناسک عبادی اسالم محقق نشده و نیازمند سریان دادن
باورها ،ارزشها و تکالیف اسالمی در تمامی ابعاد و جوانب زندگی انسانی است .یکی از علومی که عالوه بر تأثیر گسترده در سریان دادن موارد
فوق به زندگی انسانی خود نیز به مقدار زیادی از اسالم تأثیر میپذیرد علم مدیریت است .از همین رو در این درس تالش خواهد شد تا ابتدا
جریانهای تحقیقات اسالمی در حوزه علوم اجتماعی و به ویژه مدیریت معرفی شده و جایگاه هر یک نیز تبیین شود و سپس شیوههای
تأثیرگذاری اسالم بر سازمان و مدیریت بیان گردند.
سرفصل درس:
.1
.2

.3
.4

آشنایی با تفاوتهای علوم طبیعی با علوم اجتماعی (و از جمله مدیریت) جهت تبیین ارزشبار بودن علوم اجتماعی
آشنایی با تحلیل سازمان از منظر نظریه اعتباریات
 oآشنایی با فرایند اعتبار سازمان
 oآشنایی با فرایند تغییر اعتباریات در سازمان
تبیین شیوه تأثیرگذاری اسالم بر علم (رشته) مدیریت
تأثیرگذاری بر منابع علم (تکثر بخشی به منابع علم مدیریت)
 oتأثیرگذاری بر مبانی علم (اصالح و تنقیح مبانی هستی شناختی ،انسانشناختی و )...
 oتأثیرگذاری بر غایت علم (حرکت از اثربخشی اقتصادی به سمت اثربخشی جامع اسالمی)
 oتأثیرگذاری بر مسائل علم (تعیین و اولویتبندی مسائل پژوهشی)
 oتأثیرگذاری بر انتخاب فرضیهها (ارائه انبارهای از فرضیات دینی)
 oتأثیرگذاری بر انتخاب راهحلها (داوری فقهی در باب امکان به کار گیری راه حلهای احصاء شده)
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 .5تبیین شیوه تأثیرگذاری اسالم بر فعل مدیران
 oتأثیرگذاری بر تصمیمگیری (ارائه نظامی ارزشی برای به کار گیری در مرحله ارزشیابی راهحلها)
 oتأثیرگذاری بر برنامهریزی (اولویتبندی اهداف و کمک به رفع تزاحمات)
 oتأثیرگذاری بر شیوه اجرا (ایجاد امکان بهرهگیری نظاممند از سه شیوه اجرای دفعی ،تدریجی و تأخیری)
 oتأثیرگذاری بر شیوه ارزشیابی (ارائه شاخص جهت ارزشیابی)
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1قرآن کریم.
 .2نهج البالغه
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1407کافی ،به تصحیح و تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی .تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .4حکیمی ،محمدرضا و همکاران ( .)1392الحیاه .قم ،دلیل ما.
 .5طباطبائی ،سید محمدحسین ( .)1417المیزان .قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .6طباطبائی ،سید محمدحسین ( .)1389اصول فلسفه و روش رئالیسم .تهران .صدرا.
 .7پارسانیا ،حمید ( .)1395جهانهای اجتماعی .تهران ،فردا.
 .8علینقی امیری و حسن عابدی جعفری ( .)1394مدیریت اسالمی :رویکردها .تهران ،سمت.
 .9نقی پورفر ،ولیاهلل ( .)1383اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن .تهران ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
 .10نقی پورفر ،ولیاهلل ( .)1383مجموعه مباحثی از مدیریت در اسالم .تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسالمی.
منابع فرعي:
 .1جعفری ،محمدتقی ( .)1389حکمت اصول سیاسی اسالم (ترجمه و تفسیر فرمان علی (علیهالسالم) به مالک اشتر) .تهران ،موسسه تدوین و
نشر آثار استاد عالمه محمدتقی جعفری (رحمهاهللعلیه).
 .2پورعزت ،علیاصغر ( .)1388مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهجالبالغه امام علی (علیهالسالم) .تهران ،نشر علمی و فرهنگی.
 .3دلشاد تهرانی ،مصطفی ( .)1394داللت دولت .تهران ،دریا.
السالم)
(علیه
.
 .4چیتسازیان ،علیرضا ،مرتضی جوانعلی آذر .)1394( .نقطههای آغاز در مدیریت اسالمی .تهران :دانشگاه امام صادق
 .5هاشمیان ،سید محمدحسین .)1391( .استعاره راه :پرسش از هستی سازمان .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .6گائینی ،ابوالفضل .)1391( .درسنامه مبانی معرفتشناسی تئوریهای سازمان و مدیریت .قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 .7پرور ،اسماعیل ( .)1394احکام حکومتی :چرایی ،چیستی و چگونگی .قم ،فردا.
 .8آوینی ،سید مرتضی ( .)1395توسعه و مبانی تمدن غرب .تهران ،واحه.
 .9باقری ،خسرو ( .)1387هویت علمی دینی .تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .10سوزنچی ،حسین ( .)1389علم دینی :معنا ،امکان و راهکارها .تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .11بستان نجفی ،حسین و همکاران ( .)1391گامی به سوی علم دینی .قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .12جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1394نسبت دین و دنیا .قم ،اسراء.

126

كد درس138 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

رویکردهای اسالمی در پژوهشهای مدیریت و سازمان

Islamic Approaches in Management and
Organization Researches
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با تعریف رویکرد در یک حوزه علمی آشنا شده باشد.
 .2با تعریف ،مبانی ،مسائل ،کلیات روششناختی و برخی مصادیق رویکردهای گوناگون روشی در حوزه پژوهشهای مدیریت و سازمان آشنا
شده باشد.
 .3با تعریف ،مبانی ،مسائل ،کلیات روششناختی و برخی مصادیق رویکردهای گوناگون شکل گرفته حول منابع معتبر کسب معرفت از نگاه
اسالم آشنا شده باشد.
شرح درس:
پژوهش در مدیریت اسالمی نیز همانند سایر حوزههای علمی به فراخور نیازهای گوناگون مدیریت سازمانها (اعم از نیازهای حقوقی،
جامعهشناختی ،روانشناختی و  ،)...ظرفیتهای متفاوت منابع معتبر کسب معرفت از نگاه اسالم ،تفاوتهای موجود در مبانی پژوهشگران فعال
در این حوزه و  ...با رویکردهای گوناگونی انجام میشود .در این درس تالش خواهد شد تا دانشجویان عالوه بر آشنا شدن با این رویکردها ،به
گونهای کلی با مبانی ،مسائل و کلیات روششناختی این رویکردها آشنا شده و نمونهای از پژوهشهای انجام شده در درون هر یک از این
رویکردها را نیز مورد نقد و بررسی قرار دهند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

تبیین اصطالح رویکرد در یک حوزه علمی
تبیین چرایی و چگونگی شکلگیری رویکردهای مدیریت اسالمی
آشنایی با تعریف ،مبانی ،مسائل ،کلیات روششناختی و برخی مصادیق رویکردهای روشی گوناگون در پژوهشهای مدیریت اسالمی
 oرویکرد تأسیسی
 oرویکرد تهذیب و تکمیل
 oرویکرد استنباطی
آشنایی با تعریف ،مبانی ،مسائل ،کلیات روششناختی و برخی مصادیق رویکردهای منبع محور شکل گرفته در فضای پژوهشهای مدیریت
اسالمی
 oرویکرد قرآنی
 oرویکرد حدیثی
)
السالم
هم
ی
عل
 ،عالمان دینی ،شهداء و )...
 oرویکرد تاریخی -سیرهای (اعم از سیره معصومین (
 oرویکرد فقهی
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o
o
o
o
o

رویکرد اخالقی
رویکرد فلسفی
رویکرد عرفانی
رویکرد تجربی
رویکرد شخصیت محور (پژوهش در اندیشه یکی از اندیشمندان مسلمان)
روش ارزشیابي:

ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1امیری ،علینقی و عابدی جعفری ،حسن ( .)1392مدیریت اسالمی :رویکردها .تهران :سمت.
 .2باقری ،خسرو ( .)1387هویت علم دینی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عابدی جعفری ،حسن؛ معصومیفر ،حمیدرضا و پسران قادر ،مجید ( .)1395مدیریت اسالمی (مدلها و موانع تحقق آن در جامعه و
سازمانها) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( .کتاب اصلی در سال  1391منتشر شده است).
چیتسازیان ،علیرضا و مرتضی جوانعلیآذر ( .)1394نقطههای آغاز در مدیریت اسالمی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
قوامی ،سید صمصام الدین ( .)1392فقه االداره .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
خسروپناه ،عبدالحسین ( .)1393در جستجوی علوم انسانی اسالمی .تهران :دفتر نشر معارف.
علیپور ،مهدی و حسنی ،سید حمیدرضا ( .)1390پارادایم اجتهاد دانش دینی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
جوادیآملی ،عبداهلل ( .)1386منزلت عقل در هندسه معرفت دینی .تحقیق و تنظیم :احمد واعظی .قم :اسراء.
جوادیآملی ،عبداهلل ( .)1394نسبت دین و دنیا .قم :اسراء.
سوزنچی ،حسین ( .)1389علم دینی :معنا ،امکان و راهکارها .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بستان نجفی ،حسین و همکاران ( .)1391گامی به سوی علم دینی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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كد درس139 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

طراحی سازمان

Organization Design
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با انواع سازمان آشنا شده باشد.
با مؤلفههای تأثیرگذار بر طراحی سازمان آشنا شده باشد.
با اصول حاکم بر طراحی سازمان آشنا شده باشد.
با شیوههای طراحی سازمان آشنا شده باشد.
با مراحل طراحی سازمان آشنا شده باشد.
با چالشهای کلیدی طراحی سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:

پس از آشنایی دانشجویان با نظریات ارائه شده در مورد سازمان و همچنین بررسی نگاههای گوناگون به این نظریات ،در گام بعدی میتوان
شیوه بهکارگیری این نظریات برای طراحی سازمانی کارآمد را به دانشجویان آموخته و بهگونهای عملی تمرین کرد .در همین راستا در این درس
دانشجویان ابتدا (به گونهای مرتبط با درس نظریههای سازمان) با انواع ساختارهای سازمانی و مزایا و معایب هر یک از آنها آشنا خواهند شد
و سپس ضمن فراگیری مؤلفهها و اصول حاکم بر طراحی سازمان ،شیوههای طراحی سازمان و هم چنین مراحل مطرح در یک یا چند مورد از
این شیوهها را خواهند آموخت .در نهایت نیز دانشجویان با چالشهای کلیدی طراحی سازمان در دو بخش دولتی و خصوصی آشنا شده و
راهکارهای غلبه بر این چالشها را خواهند آموخت.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با چیستی و چرایی طراحی سازمان
 oچیستی طراحی سازمان
 oآشنایی با مواقعی که طراحی (یا بازطراحی) سازمان میتواند یک راهبرد مؤثر باشد
 .2آشنایی با مهارتهای مورد نیاز برای طراحی سازمان
 .3آشنایی با انواع سازمان
 oساده
 oبروکراسی ماشینی
 oبروکراسی حرفهای
 oبروکراسی بخشی
 oماتریسی
 oو ...
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 آشنایی با تحلیل و آسیبشناسی سازمان.4
 آشنایی با طراحی سازمان.5
 (بیان...  فنآوری و، اندازه، استراتژی و اهداف، مؤلفههای تأثیرگذار بر طراحی سازمان (تبیین عملیاتی تأثیر عواملی نظیر محیطo
.)شده در درس نظریه سازمان) بر ابعاد ساختاری سازمان
)...  انسجام و، اصول حاکم بر طراحی سازمان (نظیر اصل تنوع الزمo
 شیوههای طراحی سازمانo
. مراحل طراحی سازمانo
 آشنایی با برخی چالشهای طراحی سازمان در سازمانهای دولتی و خصوصی.6
 شیوه سنجش اندازه سازمانo
 طراحی سازمان در محیطهای بسیار متغیرo
 حفظ یکپارچگی سازمان در طول زمانo
 تفویض اختیار و کنترل، چالش تفکیک شغلیo
 چالش تفکیک شغلی و هماهنگیo
 چالش تفکیک عمودی و ایجاد تعادل میان تمرکز و عدم تمرکزo
 چالش استانداردسازی و تفویض اختیارo
...  وo
:روش ارزشیابي
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلي
 مرکز آموزش مدیریت: تهران. ترجمه ابوالحسن فقیهی و حسین وزیری سابقی. سازماندهی پنج الگوی کارساز.)1395(  هنری، مینتزبرگ.1
.) منتشر شده است1374  (کتاب اصلی در سال.دولتی
. صفار: تهران. ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن داناییفرد. ساختار و طرح سازمانی: تئوری سازمان.)1395(  استیون پی، 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-byStep Approach (3rd ed.). Cambridge University Press.
:منابع فرعي
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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كد درس140 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
كارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «مديريت سازمان»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

نظریهپردازی در حوزه سازمان و مدیریت

Theory Construction in Organization and
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایه نظریهپردازی آشنا شده باشد.
 .2با مباحث فلسفی (اعم از وجودشناختی و معرفتشناختی) ،روانشناختی و جامعهشناختی نظریهپردازی آشنا شده باشد.
 .3با چهارچوبهای نظریهپردازی در مطالعات مدیریت و سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:
عالیترین مراحل نظری تحصیل هر علمی را میتوان کسب توان نظریهپردازی در آن حوزه علمی دانست؛ موضوعی که عالوه بر آشنایی
عمیق با محتوای آن حوزه علمی نیازمند آشنایی با مفاهیم پایه نظریهپردازی ،مبانی فلسفی ،جامعهشناختی و روانشناختی نظریهپردازی،
روشهای گوناگون ساخت و آزمون نظریه و  ...است .در این درس تالش خواهد شد تا دانشجویان پس آشنایی به حوزههای گوناگون
نظریه سازمان و همچنین نگاهها و رویکردهای گوناگون به این نظریات (این آشناییها قاعدتًا با گذراندن سایر واحدهای بسته مدیریت
سازمان حاصل شده است) ،با نظریهپردازی در این زمینه نیز آشنا شوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5

آشنایی با برخی مباحث فلسفی (اعم از وجودشناختی و معرفتشناختی) مرتبط با نظریهپردازی
آشنایی با برخی مباحث روانشناختی مرتبط با نظریهپردازی
آشنایی با برخی مباحث جامعهشناختی مرتبط با نظریهپردازی
آشنایی با مفاهیم پایه نظریهپردازی نظیر:
 oمفهوم
 oانواع روابط بین مفاهیم (انواع روابط علی (خطی و غیر خطی) و روابط غیر علی)
 oفرضیه
 oنظریه
 oو ...
آشنایی با انواع نظریهپردازی
 oکمی
 oکیفی
 oترکیبی
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 .6آشنایی با چهارچوبهای مطرح نظریهپردازی و مقایسه این چهارچوبها
 oچهارچوب دوبین
 oچهارچوب کارالیل و کریستنسن
 oچهارچوب ون دی ون
 oچهارچوب لینهام
 oچهارچوب جامع عمومی نظریهپردازی (دکتر حسن داناییفرد)
 .7تطبیق چهارچوبهای فوق بر نظریهپردازی برخی نظریهپردازان مطرح رشته مدیریت نظیر:
 oهنری مینتزبرگ
 oکریس آرجریس
 oجی بارنی
 oکارل وایک
 oجفری پفر
 oریچارد اسکات
 oو ...
 .8تبیین شیوه ارزیابی جدید بودن یک نظریه
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4

داناییفرد ،حسن ( .)1396نظریهپردازی :مبانی و روششناسیها .تهران :سمت( .کتاب اصلی در سال  1389منتشر شده است).
داناییفرد ،حسن ( .)1396استراتژیهای نظریهپردازی .تهران :سمت( .کتاب اصلی در سال  1389منتشر شده است).
پارسانیا ،حمید ( .)1385جامعهشناسی معرفت و علم .تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،معاونت پژوهشی و آموزشی.
موسوی ،آرش ( .)1388درآمدی بر روانشناسی علم؛ تحلیل روانشناختی فرایند نظریهپردازی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

5. Smith, K. G. & Hitt, M. A. (Eds.). (2007). Great Minds in Management: The Process
of Theory Development. Oxford University Press.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دل ،یان و هک ،تونی ( .)1390روششناسی مطالعه موردی در پژوهشهای مدیریت (آزمون نظریه و نظریهپردازی) .ترجمه حسن
داناییفرد .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
ون دی ون ،اندرو اچ .)1392( .روششناسی نظریهپردازی بر مبنای پژوهش مشارکتجویانه در علوم اجتماعی .ترجمه حسن
دانائیفرد .تهران :صفار.
پاور ،بی .اس .)1392( .نظریهپردازی برای تعیین فرضیه در مطالعات سازمانی .ترجمه حسن داناییفرد و بهنام شهائی .تهران :صفار.
حسینی ،سیدرضا ( .)1387نظریهپردازی .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
غالمی ،رضا ( .)1384جنبش تولید علم و نظریهپردازی .تهران :آفتاب توسعه.
آزادارمکی ،تقی ( .)1389نظریهپردازی در جامعهشناسی .تهران :جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم).
توکل ،محمد ( .)1389جامعهشناسی علم :مباحث نظری .تهران :جامعه شناسان.
جانسون ،فیل و دوبرلی ،ژوان ( .)1391فهم مبانی فلسفی پژوهشهای مدیریت .ترجمه حسن داناییفرد ،علی نوری ،و سیدحسین
کاظمی .تهران :مهربان نشر.
صمدی ،هادی ( .)1389ساختار نظریههای علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

10. Tsoukas, H., & Knudsen, C. (Eds.). (2007). The Oxford Handbook of Organization
Theory: Meta-theoretical Perspectives. Oxford University Press.
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 )2بسته «مدیریت منابع انسانی»
بسته «مدیریت منابع انسانی» ،بهطور کلی دو هدف را دنبال میکند )1( :به لحاظ مفهومی ،در پی ایجاد ظرفیت نقد و نظریهپردازی در
حوزه منابع انسانی است )2( .به لحاظ کاربردی ،تربیت نیروهای متخصص در مدیریت منابع انسانی را دنبال میکند.
کد
درس
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مسائل مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مدیریت منابع انسانی بینالملل
تجزیه و تحلیل مشاغل
نظام تأمین منابع انسانی
رشد و بهسازی منابع انسانی
مدیریت جبران خدمات
مدیریت پایان خدمت
مدیریت ارتباطات سازمانی و روابط کار
حسابداری منابع انسانی
مدیریت عملکرد منابع انسانی
مدیریت استعدادها
مدیریت نظامهای اخالقی -انضباطی
مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط
مدیریت منابع انسانی با رویکرد انتقادی
مدیریت منابع انسانی با رویکرد تاریخی
مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی
موضوعات نوین در مدیریت منابع انسانی
مطالعه در مدیریت منابع انسانی
پژوهش در مدیریت منابع انسانی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

40

672

جمع
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کد درس143 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مسائل مدیریت منابع انسانی

Problems of Humane Resources Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مسائل مدیریت منابع انسانی را در سطح بینالمللی فهرست کند.
مسائل مدیریت منابع انسانی را در سطح ملی فهرست کند.
مسائل مدیریت منابع انسانی را در سطح راهبردی سازمان فهرست کند.
مسائل مدیریت منابع انسانی را در سطح عملیاتی سازمان فهرست کند.
کاربرد نگاه اسالمی به مدیریت منابع انسانی را درک کند.
نظام مسائل مدیریت منابع انسانی را درک کند ،تعبیر و تفسیر کند و از طریق نمودار نشان دهد.
شرح درس:

در این درس ،مسائل مدیریت منابع انسانی در چهار سطح بینالملل ،ملی ،راهبردی سازمانی ،و عملیاتی سازمانی تبیین و تشریح میشود تا
دانشجویانی که بسته «مدیریت منابع انسانی» به عنوان مهاد یا کهاد ایشان تعیین میشود ،بتوانند به صورت عینی و مصداقی نظام مسائل
مدیریت منابع انسانی را درک نمایند و در پایان بتوانند نظام مسائل مدیریت و سازمان را در قالب نمودار ترسیم نمایند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

تبیین مسائل مدیریت منابع انسانی در سطح بینالملل (تنوع کارکنان ،قوانین کار ،جبران خدمات در سطح بین المللی و )...
تبیین مسائل مدیریت منابع انسانی در سطح ملی (کاهش نرخ رشد جمعیت و پیامدهای آن ،سطح عمومی مهارتها و )...
تبیین مسائل مدیریت منابع انسانی در سطح راهبردی سازمان (تناسب استراتژی سازمان با نظام مدیریت منابع انسانی و )...
تبیین مسائل مدیریت منابع انسانی در سطح عملیاتی سازمان (مسائل مربوط به جذب ،آموزش ،جبران خدمات و )...
تبیین مبادی اسالمی مدیریت منابع انسانی (تفاوت عملکرد مدیریت منابع انسانی اسالمی و متعارف در  4سطح فوق)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

134

تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
. موردکاویهای حوزه مدیریت منابع انسانی.1
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کد درس144 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

Strategic Human resource Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5

جایگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی را در ارتباط با سایر حوزههای مدیریت منابع انسانی درک کند و توضیح دهد.
مفاهیم و مدلهای کاربردی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بشناسد.
با توجه به موقعیت و مدلهای کاربردی ،برای موقعیتهای مختلف پیشنهادهای عملیاتی ارائه دهد.
انواع مختلف استراتژیهای مدیریت منابع انسانی را از هم تفکیک کند.
فرایندهای اجرایی تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی را بشناسد.
شرح درس:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی بهواسطه اهمیت یافتن جریان مدیریت استراتژیک در ادبیات مدیریت شکل گرفته است .با این حال ،هنوز
اجماع مشخصی در زمینه چارچوبها و کارکردهای آن بین صاحبنظران وجود ندارد .دانشجویان در این درس ابتدا با مفهوم مدیریت استراتژیک
منابع انسانی و کارکردهای آن آشنا میشوند .سپس مبانی نظری این موضوع مورد بحث قرار میگیرد .در ادامه نحوه اجراییسازی استراتژیهای
منابع انسانی مورد بحث قرار میگیرد و پس از آن تالش میشود ویژگیهای استراتژیهای منابع انسانی در بسترهای مختلف بررسی شود .در
انتهای این دوره ،روندهای آتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 oاهداف مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک
 oچیستی استراتژی منابع انسانی
 oنتایج اجرای موفق استراتژیهای منابع انسانی
 oآشنایی با فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی
 .2مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 oجایگاه تناسب حداکثری و بهینهکاوی در استراتژی منابع انسانی
 oاستراتژی منابع انسانی از زاویه دید مدلهای بهینهسازی ریسک
 oاستراتژی منابع انسانی از زاویه دید رویکرد مبتنی بر منابع و رویکرد جایگاهیابی در مدیریت استراتژیک
 .3استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در عمل
 oانواع استراتژیهای منابع انسانی
 oخردهسیستمهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 oروششناسیهای مختلف تدوین استراتژیهای مدیریت منابع انسانی
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 مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بسترهای مختلف.4
 استراتژی منابع انسانی در صنعتo
 استراتژی منابع انسانی در خدماتo
 استراتژی منابع انسانی در شرکتهای چند کسب و کارهo
 استراتژی منابع انسانی در شرکتهای چند ملیتیo
 آینده مدیریت استراتژیک منابع انسانی.5
 روندهای آتی در استراتژی منابع انسانیo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس145 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی الکترونیک

Electronic Human Resource Management
Workshops
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5

جایگاه و اثرگذاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک را در حوزه مدیریت منابع انسانی بشناسند و توضیح دهند.
عناصر اصلی سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی را بشناسند.
روابط بین اجزای مختلف سیستمهای اطالعات منابع انسانی را درک کنند و توضیح دهند.
مفاهیم و مدلهای کاربردی در مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بشناسند.
فرایندهای کاربردی سیستمهای اطالعاتی مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بشناسند.
شرح درس:

با پیشرفت نظامهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک ،استفاده از آنها در سازمانها به امری اجتنابناپذیر تبدیل شده است .بدین منظور باید
آموزش الزم در مورد برخی از موضوعات در اختیار دانشجویان قرار گیرد .در این درس ،دانشجویان ابتدا با مفهوم سیستم اطالعاتی منابع
انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک آشنا میشوند و سپس موضوعات کاربردی در آمادهسازی سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی را
کسب میکنند .و نهایتًا درس با بررسی موضوعات خاص در این حوزه و روندهای آتی دوره به پایان میرسد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با سیستمهای اطالعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترون یک
 oچیستی و چرایی سیستمهای اطالعات منابع انسانی
 oتاریخچه شکلگیری سیستمهای اطالعات منابع انسانی
 oچیستی و چرایی مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oمنابع انسانی دیجیتال
 .2موضوعات کاربردی در آمادهسازی سیستمهای اطالعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oمالحظات سختافزاری و نرمافزاری در طراحی سیستمهای اطالعات منابع انسانی
 oچرخه عمر توسعه سیستمها و نیازسنجی مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oطراحی/تأمین سیستمهای اطالعات منابع انسانی
 oابزارهای تحلیلی منابع انسانی و نسلهای نوین فناوری منابع انسانی
 oمالحظات کاربردی در مدیریت منابع انسانی الکترونیک
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 .3اثربخشی سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oسنجهها و تحلیلگرهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oتوجیهات مالی برای راهاندازی سیستمهای اطالعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oپیشنیازهای فرهنگی سیستمهای اطالعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 .4جنبههای کاربردی سیستمهای اطالعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oخدمات اداری الکترونیک
 oمدیریت سنجش ،ارزیابی و انتخاب الکترونیک
 oآموزش و توسعه الکترونیک
 oمدیریت عملکرد و سیستمهای اطالعات منابع انسانی
 oجبران خدمات و سیستمهای اطالعات منابع انسانی
 oسیستمهای نسل دوم و سوم منابع انسانی
 oسیستمهای نسل چهارم منابع انسانی
 .5موضوعات خاص در مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oامنیت و محرمانگی در مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 oروندهای آتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
1. Kavanagh, M. J., Thite, M., & Johnson, R. D. (2015). Human resource information
systems: Basics, applications, and future directions. SAGE Publications.
منابع فرعی:
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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کد درس146 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی بینالملل

International Human Resource Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4

عوامل اثرگذار بر جهانیسازی مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آنها را جمعبندی کند.
مفاهیم و مدلهای اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی بینالملل را بشناسد.
فرایندهای اجرایی مدیریت منابع انسانی بینالملل را بشناسد.
قواعد اسالمی حاکم بر مدیریت نیروهای مسلمان و غیرمسلمان را بشناسد.
شرح درس:

ورود به فضای بینالملل بسیاری از پیشفرضها و نقاط با ثبات مدیریت منابع انسانی را با چالش مواجه میکند .ورود گسترده تنوع و تفاوت
بین فرهنگها ،قوانین و چارچوبهای حاکم بر مدیریت منابع انسانی باعث میشود که الگوهای پیشین مدیریت منابع انسانی نیازمند بازنگری
جدی باشند .این درس تالش میکند در ابتدا دانشجو را با جهانی شدن منابع انسانی و نگاه استراتژیک به آن آشنا کند و پس از آن بسترهای
ملی و فرهنگی که بیشترین اثرگذاری بر نیاز به شکلگیری چنین دانشی دارند را به تفصیل مورد بررسی قرار میدهد .بررسی تغییراتی که در
فرایندهای مدیریت منابع انسانی در این مسیر مورد نیاز است و مسائل خاصی که سازمانهای بینالمللی با آنها مواجه میشوند دستور کار بعدی
این درس است .نهایتاً ،درس با جمعبندی آینده پیشروی مدیریت منابع انسانی بینالملل پایان مییابد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مدیریت منابع انسانی بینالملل
 oآشنایی با عوامل بینالمللی شدن مدیریت منابع انسانی
 oمدیریت منابع انسانی بینالملل استراتژیک
 .2بسترهای ملی و فرهنگی مدیریت منابع انسانی بینالملل و مدیریت منابع انسانی تطبیقی
 oمدیریت منابع انسانی بینالملل و فرهنگ
 oقانون کار ،استانداردهای نیروی کار و اخالق حرفهای در عرصه بینالملل
 oروابط کار در عرصه بینالملل
 .3فرایندهای مدیریت منابع انسانی بینالملل
 oبرنامهریزی منابع انسانی در عرصه بینالملل
 oانتخاب ،استخدام و جدایی از خدمت در عرصه بینالملل
 oآموزش و توسعه در عرصه بینالملل
 oجبران خدمات در عرصه بینالملل
 oمدیریت عملکرد در عرصه بینالملل
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 .4موضوعات خاص در مدیریت منابع انسانی بینالملل
 oبرونسپاری در مدیریت منابع انسانی بینالملل
 oمدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی بینالملل
 .5مدیریت منابع انسانی بینالمللی از دیدگاه اسالم
 oقواعد اسالمی حاکم بر فرهنگ سازمانی
 oقواعد اسالمی حاکم بر گزینش و جذب
 oقواعد اسالمی حاکم بر بکارگماری
 oقواعد اسالمی حاکم بر جبران خدمات
 .6آینده مدیریت منابع انسانی بینالملل
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

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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کد درس147 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تجزیه و تحلیل مشاغل

Work and Job Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با مفاهیم بنیادین تجزیه و تحلیل مشاغل از جمله شغل ،جریان کار ،عملکرد انسانی و  ...آشنا شده باشد.
بتواند در بررسی اسناد مختلف تجزیه و تحلیل شغل ،ابعاد مختلف آن را از هم تشخیص دهد.
بتواند اسناد تجزیه و تحلیل شغل را بررسی و ارزیابی انتقادی کند.
نظریات مختلف تجزیه و تحلیل مشاغل و متغیرهای آنها را بشناسد و از هم تمیز دهد.
روششناسیهای مختلف تجزیه و تحلیل شغل را بشناسد.
بتواند روشهای مختلف تجزیه و تحلیل شغل را پیادهسازی کند.
شرح درس:

تجزیه و تحلیل مشاغل فرایندی پایهای در شکلدهی به مدیریت منابع انسانی در سازمانها است .در این درس ،دانشجویان ابتدا با کلیات
تجزیه و تحلیل مشاغل آشنا میشوند و پس از آن روشهای مختلف تجزیه و تحلیل مشاغل را میشناسند .در ادامه کاربردهای تجزیه و تحلیل
مشاغل در دیگر فرایندهای مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار میگیرد و نهایتًا فرایندهای اجرایی تجزیه و تحلیل مشاغل تبیین میشود.
این درس با بررسی روندهای آتی تجزیه و تحلیل مشاغل به پایان میرسد.
سرفصل درس:
 .1کلیات تجزیه و تحلیل مشاغل
 oآشنایی با شرح شغل و اجزای آن
 oمبادی تجزیه و تحلیل شغل
 oروشهای تجزیه و تحلیل شغل محور
 oروشهای تجزیه و تحلیل شاغل محور
 oرویکردهای ترکیبی
 oانجام مطالعات تجزیه و تحلیل شغل
 .2آشنایی با روشهای تجزیه و تحلیل شغل
 oتجزیه و تحلیل کارویژهای شغل
 oپرسشنامه تجزیه و تحلیل شغل ()PAQ
 oپیمایش تجزیه و تحلیل شغل فلیشمن
 oخزانه وظایف
 oبررسی عناصر شغلی
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 کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل.3
 ارزیابی عملکرد و ارزشیابی مشاغل، کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل در تدوین شرح شغلo
 کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل در تأمین و آموزش و توسعه کارکنانo
 آینده تجزیه و تحلیل شغل.4
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس148 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظام تأمین منابع انسانی

Staffing Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
 .1مفاهیم و مدلهای مدیریت تأمین منابع انسانی را بشناسد و توضیح دهد.
 .2فرایندهای اجرایی نظامهای تأمین منابع انسانی را مورد ارزیابی قرار دهد.
 .3رویههای مناسب تأمین منابع انسانی برای سازمانهای مختلف را شناسایی کند.
شرح درس:
سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای خود در حوزه منابع انسانی نیازمند فرایندهای مختلفی برای تأمین نیروی انسانی هستند .در این درس
ابتدا دانشجویان با مدلها و استراتژیهای تأمین منابع انسانی آشنایی پیدا میکنند و پس از آن با فعالیتهای پیشنیاز تأمین منابع انسانی آشنا
میشوند .در مرحله بعد ساز و کارهای مورد نیاز برای جذب منابع انسانی مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن ساز و کارهایی که برای سنجش
و انتخاب منابع انسانی مورد استفاده قرار میگیرند به شکل تفصیلی تبیین میشوند .در انتهای این درس ،موضوعات مرتبط با مدیریت این نظام
مورد بررسی قرار میگیرند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

ماهیت تأمین منابع انسانی
 oمدلها و استراتژیهای تأمین منابع انسانی
فعالیتهای پشتیبان تأمین منابع انسانی
 oبرنامهریزی منابع انسانی
جذب منابع انسانی
 oجذب از داخل سازمان
 oجذب از بیرون سازمان
سنجش و انتخاب
 oمبانی سنجش و ارزیابی
 oسنجش و ارزیابی شاهد محور
 oبررسی سوابق
 oآزمونهای شخصیت و توانایی
 oمصاحبههای استخدامی
 oآزمونهای عملکردی و کانون ارزیابی
 oدیگر ابزارهای سنجش
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.5
.6

.7

.8

.9

مدلهای تصمیمگیری انتخاب
استخدام و اجتماعیسازی
 oقوانین استخدامی
 oقراردادها و احکام کاری
 oاجتماعیسازی
مدیریت نظام تأمین منابع انسانی
 oمدیریت جریان منابع انسانی
 oارزیابی نظام تأمین منابع انسانی
نگاه اسالمی به تأمین منابع انسانی
 oمعیارهای عمومی گزینش اصلح
 oاسالم و نگاه آن به عملکرد
 oاحکام حاکم بر گزینش
روندهای آتی در تأمین منابع انسانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .4توکلی ،عبداهلل ،و گائینی ،ابوالفضل ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد اول) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .5گائینی ،ابوالفضل ،و نجاری ،رضا ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد دوم) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .6مجموعهای از نویسندگان ( .)1396سیری در قوانین ،مقررات و آییننامههای اداری ،استخدامی و تشکیالتی (استخدام ،طرح و الیحه،
نقل و انتقاالت ،حقوق و دستمزد و بازنشستگی) .تهران :زرین لغت.
منابع فرعی:
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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کد درس149 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رشد و بهسازی منابع انسانی

Human Resource Training and Development
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مفاهیم و چارچوبهای کاربردی در رشد و بهسازی منابع انسانی را بشناسد.
قواعد حاکم بر رشد و عملکرد انسانی را بشناسد و روشهای موجود را بر اساس آنها مورد تحلیل قرار دهد.
روششناسیهای مختلف آموزش و توسعه منابع انسانی را بشناسد.
با توجه به موقعیت ،نحوه کارکرد روشهای مختلف را تفسیر و تبیین کند.
بتواند در موقعیتهای کاربردی ،روششناسیهای مناسب آموزش و توسعه کارکنان را انتخاب کند.
بتواند روششناسیهای مختلف آموزش و توسعه را پیادهسازی کند.
شرح درس:

در این درس دانشجو ابتدا با مفاهیم و موضوعات کلیدی در رشد و بهسازی منابع انسانی آشنا میشود و پس از آن بر اساس یک دیدگاه فرایندی
ابتدا با طراحی دورههای آموزشی آشنا میشود .برای تقویت بعد کاربردی ،در ادامه روشهای آموزش و توسعه مورد بررسی قرار میگیرند و
نهایتاً با بحث در مورد کارراهه و چگونگی مدیریت آن دوره به پایان میرسد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با آموزش و توسعه
 oآشنایی با آموزش و توسعه منابع انسانی
 oآموزش استراتژیک منابع انسانی
 .2طراحی دورههای آموزشی
 oنیازسنجی آموزشی
 oنظریات و برنامههای یادگیری
 oانتقال آموزش
 oارزشیابی آموزش
 .3روشهای آموزش و توسعه
 oروشهای سنتی آموزش
 oیادگیری الکترونیک و استفاده از فناوری در آموزش
 oتوسعه کارکنان
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 .4کارراهه و مدیریت کارراهه
 oآشنایی با کارراهه و مدیریت کارراهه
 oموضوعات چالشی در مدیریت کارراهه
 .5توسعه منابع انسانی از دیدگاه اسالم
 oرویکردهای مختلف توسعه منابع انسانی از دیدگاه اسالم
 oسازوکارهای آموزش و توسعه از دیدگاه اسالم
 .6آینده آموزش و توسعه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .7دوابة ،ا .م .)2007( .التنمیة البشریة من منظور اسالمی :بحث مقدم الی الملتقی الدولی حول واقع التنمیة البشریة فی اقتصادیات البلدان
االسالمیة.
 .8سرحان ،ا .ط .و حمودی ،ا .ط .)2012( .اسس تنمیة الموارد البشریة فی السنة النبویة .مجله البحوث و الدراسات االسالمیه.84–43 ،)29( ،
 .9مجمع الفقه اإلسالمی (منظمة المؤتمر اإلسالمی)( .بدون تاریخ) .تنمیة الموارد البشریة فی العالم اإلسالمی.
 .10مهدوی ،موسی .)1386( .تبیین و توصیف الگوی توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارتباطات چهارگانه و نگرش فطرتگرا .مجله علوم انسانی،
.36–7 ،)69(16
 .11آقانظری ،حسن .)1386( .توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزههای اسالم و تأثیر آن بر توسعه انسانی .اقتصاد اسالمی.70–55 ،)26(7 ،
 .12توکلی ،عبداهلل ،و ابوالفضل گائینی ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد اول) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .13گائینی ،ابوالفضل ،و رضا نجاری ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد دوم) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
منبع فرعی:
1. Cunningham, I., Dawes, G., & Bennett, B. (2016). The handbook of work based learning.
Abingdon, Oxon: Routledge.
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کد درس150 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت جبران خدمات

Total Reward Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اجزای نظامهای جبران خدمات را بشناسد.
مفاهیم و مدلهای کاربردی جبران خدمات کارکنان را بشناسد.
روابط بین اجزای مختلف یک نظام جبران خدمات را توضیح دهد.
فرایندهای طراحی و پیادهسازی نظامهای جبران خدمات را بشناسد.
پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظامهای جبران خدمات ارائه دهد.
موقعیتهای مختلف کاربرد مفاهیم و روشهای مختلف جبران خدمات را بشناسد و از هم تفکیک کند.
قواعد اسالمی حاکم بر جبران خدمات را بشناسد.
شرح درس:

مدیریت جبران خدمات نقش مهمی در ایجاد التزام ،تعهد و ماندگاری منابع انسانی در سازمانها ایفا میکند .این درس تالش دارد با پوشش
جامع مسائل جبران خدمات ،افراد را برای بهرهگیری از چارچوبهای نوین موجود در این حوزه توانمند سازد .بدین منظور ،در ابتدای درس،
دانشجو با کلیات بحث جبران خدمات آشنا میشود و پس از آن چگونگی طراحی نظام مدیریت جبران خدمات را میآموزد .در ادامه ،اجزای
مالی و غیر مالی جبران خدمات مورد بحث قرار میگیرد و پس از بررسی موضوعات خاص در حوزه جبران خدمات ،روندهای آتی این حوزه
مورد بررسی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مدیریت جبران خدمات
 oآشنایی با مدیریت جبران خدمات
 oمفاهیم و چارچوبهای نظری کاربردی در مدیریت جبران خدمات
 oقوانین و مقررات حاکم بر جبران خدمات
 .2طراحی نظام مدیریت جبران خدمات
 oتدوین استراتژی جبران خدمات
 oتدوین طرحهای جبران خدمات
 oاطالعرسانی طرحهای جبران خدمات
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.3

.4

.5

.6

.7

اجزای مالی نظام جبران خدمات
 oساختارها و روابط پرداخت حقوق پایه
 oتعیین ،تلفیق و افزایش حقوق
 oچارچوبهای پرداخت متغیر
 oمزایا
اجزای غیر مالی نظام جبران خدمات
 oپاداشهای غیر مالی
 oخدمات رفاهی
موضوعات خاص در مدیریت جبران خدمات
 oجبران خدمات مدیران
 oجبران خدمات استعدادها و کارکنان دانشی
 oاستفاده از مدلهای تحلیل دادههای حجیم در مدیریت جبران خدمات
نگاه اسالم به موضوع جبران خدمات
 oنگاه فقهی به جبران خدمات
 oنگاه اخالقی به جبران خدمات
آینده مدیریت جبران خدمات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3توکلی ،عبداهلل ،و ابوالفضل گائینی ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد اول) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .4گائینی ،ابوالفضل ،و رضا نجاری ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد دوم) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .5قوامی ،سید صمصام الدین ،و قریب ،غالمرضا .)1392( .بررسی نظام جبران خدمات در اسالم .اسالم و پژوهشهای مدیریتی-77 ،)7(3 ،
.90
 .6عرب اسدی ،حسین ( .)1384نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای ارزشهای اسالمی با تکیه بر سیره حضرت محمد و حضرت علی.
پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .7مجموعهای از نویسندگان ( .)1396سیری در قوانین ،مقررات و آییننامههای اداری ،استخدامی و تشکیالتی (استخدام ،طرح و الیحه،
نقل و انتقاالت ،حقوق و دستمزد و بازنشستگی) .تهران :زرین لغت.
منابع فرعی:
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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کد درس151 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت پایان خدمت

Retirement Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

(همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با عوامل محیطی اثرگذار بر موضوع پایان خدمت آشنا شود.
مفاهیم کاربردی در حوزه پایان خدمت را بشناسد.
اصول ،قواعد نظری و مدلهای حاکم بر موضوع پایان خدمت را درک کند و بتواند موضوعات مختلف را با بهرهگیری از آنها توضیح
دهد.
دیدگاههای ذینفعان مختلف در حوزه بازنشستگی را بشناسد.
فرایندهای اجرایی پایان خدمت را بشناسد.
با توجه به موقعیت و با بهرهگیری از دیدگاه تطبیقی ،چرایی بکارگیری فرایندهای مختلف را تشخیص دهد.
راهکارهایی را در زمینه بهبود نظامهای پایانخدمت ارائه دهد.
نگرش اسالم به پایان خدمت را درک کند.
شرح درس:

این درس با هدف کلی بررسی پایان خدمت و بازنشستگی طراحی شده است .در این مسیر ،ابتدا موضوع پایان خدمت و بازنشستگی به شکل
عمومی و پس از آن نظریات موجود در حوزه پایان خدمت و بازنشستگی مورد بررسی قرار میگیرند .در بخش حوزههای مطالعاتی ،برای آشنایی
دانشجویان با زمینههای مختلف مطالعه پایان خدمت و بازنشستگی ،برخی از حوزههای مطالعاتی مورد بررسی قرار میگیرند .در بخش فرایندهای
اجرایی پایان خدمت و بازنشستگی ،موضوعات کلیدی این درس از جمله صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرند.
نهایتًا روندهای آتی بازنشستگی بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی عمومی با پایان خدمت
 oمفاهیم و تعاریف عملیاتی پایان خدمت
 oتاریخچه بازنشستگی در دنیا
 .2دیدگاههای نظری نسبت به پایان خدمت
 oنظریات اقتصادی بازنشستگی
 oپایان خدمت و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 oدیگر نظریات مرتبط با پایان خدمت و بازنشستگی
 oرویکرد چند سطحی به بازنشستگی
 .3حوزههای مطالعاتی پایان خدمت
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 oسن ،جنسیت و فرایند پایان خدمت
 oدیدگاه کارفرمایان در مورد پایان خدمت
 oنگرشها به پایان خدمت
 oتصمیمگیری در مورد پایان خدمت
 .4فرایندهای اجرایی بازنشستگی
 oتأمین اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی و پساندازهای بازنشستگی
 oطراحی برنامههای بازنشستگی زودهنگام
 oبرنامههای بیمه سالمت بازنشستگی
 oبازنشستگی در کشورهای مختلف
 .5نگاه اسالمی به پدیده بازنشستگی
 oحقوق افراد بازنشسته
 oرویکرد اسالم به بازنشستگی کارکنان
 .6روندهای آتی در مطالعات بازنشستگی و پایان خدمت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
1. Wang, M. (2013). The Oxford handbook of retirement. Oxford: Oxford University Press.
منابع فرعی:
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).
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کد درس152 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ارتباطات سازمانی و روابط کار

Employee Relations & organizational
communication management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
 .1حقوق کارفرمایان و کارکنان را بشناسد.
 .2مفاهیم و مدلهای مختلف اثر گذار بر مدیریت روابط کار را بشناسد.
 .3روابط بین مدلهای مختلف را شناسایی و از آنها در فهم موضوعات مختلف استفاده کند.
 .4فرایندها و روششناسیهای اجرایی روابط کار را بشناسد.
 .5تفاوتهای بین مدلهای مختلف روابط کار در دنیا و علل آنها را تحلیل کند.
 .6راهکارهایی را برای بهبود روابط کار در موقعیتهای مختلف ارائه دهد.
 .7کانالها و سازوکارهای ارتباطی درون سازمانی را در حوزه کار و نیروی کار بشناسد.
 .8محتوای ارتباطی درون سازمانی را در حوزه کار و نیروی کار تحلیل و تدوین کند.
 .9برنامه ارتباطی ( )communication planطراحی کند.
شرح درس:
موضوع حقوق کارکنان و کارفرما ،رابطه سرمایه با نیروی کار ،ارتباطات اثربخش مدیران با کارکنان و کارکنان با یکدیگر در درون سازمان و ...
از جمله موضوعات کلیدی است که منجر به شکلگیری حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمانها شده است .این درس برای آشنایی با این
حوزه طراحی شده است .در این درس ،ابتدا دانشجو با مدیریت روابط کار که ناظر به ارتباطات برون سازمانی در حوزه کار و نیروی کار است به
صورت عمومی آشنا میشود و پس از آن مبانی نظری آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدهد .در ادامه ،برای کاربردی کردن مفاهیم
مطرح شده ،دانشجو با برخی از فرایندهای اصلی مدیریت روابط کار آشنا میشود و پس از آن به بررسی تطبیقی این فرایندها در کشورهای
مختلف میپردازد .در بخش دوم درس به موضوع ارتباطات درون سازمانی با محوریت کار و نیروی کار پرداخته میشود .درس با بررسی
روندهای آتی مدیریت روابط کار پایان مییابد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مدیریت روابط کار
 oآشنایی با مدیریت روابط کار و اهمیت آن
 oحقوق کارکنان و کارفرمایان
 .2مبانی نظری روابط کار
 oتحلیل جامعهشناختی روابط کار
 oتحلیل اقتصادی روابط کار
 oتحلیل روابط کار از دیدگاه مدیریت منابع انسانی
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.3

.4

.5

.6

.7

 oتحلیل تاریخی روابط کار
 oتحلیل روانشناختی روابط کار
 oتحلیل سیاسی روابط کار
 oجغرافیا و روابط کار
 oقانون کار و آثار آن بر روابط کار
مدیریت روابط کار در عمل
 oفرایندهای مشارکت کارکنان
 oفرایندهای اعتراض و شکایت
 oفرایندهای حل تعارض
 oبرنامهریزی و اجرای فرایندهای مدیریت روابط کار در عمل
بررسی تطبیقی روابط کار
 oروابط کار در امریکا
 oروابط کار در اروپای قارهای
 oروابط کار در استرالیا
 oروابط کار در ایران
ارتباطات درون سازمانی در حوزه کار و نیروی کار
 oمحتوای ارتباطات سازمانی
 oکانالهای ارتباطی و سازوکارهای آن
 oبرنامه ارتباطی اثربخش
 oموردکاویها در ارتباطات اثربخش و غیراثربخش
نگاه اسالم به روابط کارفرما و کارمند
 oحقوق کارفرما از دیدگاه اسالم
 oحقوق کارمند از دیدگاه اسالم
 oفرهنگ کار از دیدگاه اسالم
آینده روابط کار و ارتباطات سازمانی
 oمدلهای جدید ارتباطات درون و برون سازمانی در حوزه کار و نیروی کار
 oروندهای آتی و مسیر پیشرو
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
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.
 .4مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1374کار در نظام ارزشی اسالم (فرهنگ کار) .کار و جامعه 8( ،و .33-27 ،)9
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کد درس153 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری منابع انسانی

Human Resource Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1مفاهیم مالی و اقتصادی مورد استفاده در مدیریت منابع انسانی را بشناسد.
 .2نحوه بکارگیری مدلها و چارچوبهای مالی ،اقتصادی و روشهای کمی در مدیریت منابع انسانی را درک کند.
 .3بتواند روشهای مختلف حسابداری منابع انسانی را در حوزههای مختلف مدیریت منابع انسانی پیادهسازی کند.
شرح درس:
این درس از زاویه دید مدیریت مالی ،اقتصاد و حسابداری موضوعات مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار میدهد .بدین منظور ،در ابتدا در
قالب سرفصل آشنایی ،موضوعات کلی مالی و اقتصادی مورد سنجش در حوزه مدیریت منابع انسانی معرفی میشود .در ادامه ،موضوعات
مختلف کاربردی و محتوای پیرامون آنها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با حسابداری منابع انسانی
 .2موضوعات کاربردی در حسابداری منابع انسانی
 oسنجش سرمایه انسانی
 oسنجش دارایی سازمانی
 oمحاسبه نرخ بازگشت سرمایهگذاری منابع انسانی
 oمدیریت هزینههای منابع انسانی
 oپیشبینی نسبتهای حسابداری منابع انسانی
 oجنبههای مالی حقوق و دستمزد
 oجنبههای مالی مزایا
 oجنبههای مالی برنامههای بازنشستگی
 oاثرات مالی برنامههای توازن کار-زندگی شخصی
 oارزش اقتصادی عملکرد شغلی افراد
 oاثرات مالی برنامههای سنجش ،ارزیابی و انتخاب کارکنان
 oاثرات مالی برنامههای توسعه کارکنان
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.

155

کد درس154 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت عملکرد منابع انسانی

Employee Performance Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5

مفاهیم و مدلهای مدیریت عملکرد منابع انسانی را بشناسد.
چارچوب عمومی ارزیابی عملکرد و نگرشهای مختلف به آن را توضیح دهد.
راهکارهایی را برای بهبود نظام مدیریت عملکرد سازمانها ارائه دهد.
نظامهای مدیریت عملکرد را مورد تحلیل و ارزشیابی قرار دهد.
فرایندهای اجرایی مدیریت عملکرد را بشناسد.
شرح درس:

در این درس ،ابتدا دانشجو با مدیریت عملکرد و مفاهیم اصلی شکلدهنده به آن آشنا میشود و دیدگاههای مختلف مرتبط با آن را میشناسد.
سپس فرایند اجرایی مدیریت عملکرد را به صورت تفصیلی میآموزد .در ادامه ،موضوع طراحی و مدیریت نظام مدیریت عملکرد مورد بحث قرار
میگیرد و الزامات دانشی و مهارتی آن مورد بحث قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مدیریت عملکرد
 oآشنایی با مفهوم عملکرد و چگونگی عملیاتیسازی آن
 oآشنایی با فرایند مدیریت عملکرد
 oدیدگاههای مختلف در مدیریت عملکرد
 .2مدیریت عملکرد در عمل
 oبسترهای سازمانی مدیریت عملکرد
 oسیاستگذاری مدیریت عملکرد
 oچگونگی تعریف معیارهای عملکردی
 oچگونگی جمعآوری اطالعات عملکردی
 oفرایند ارزیابی و قضاوت
 oآشنایی با اهداف و انگیزههای ارزیابان
 oمدیریت عملکرد و توسعه کارکنان
 .3نظام مدیریت عملکرد
 oآشنایی با طراحی نظام مدیریت عملکرد
 oمهارتهای مورد نیاز در مدیریت عملکرد
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 مدیریت عملکرد از دیدگاه اسالم.4
 معیارهای اسالمی ارزیابی عملکردo
 احکام حاکم بر ارزیابی عملکرد کارکنانo
 روندهای آتی در مدیریت عملکرد کارکنان.5
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
.) انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران. چرایی و چگونگی، مدیریت عملکرد؛ چیستی.)1390(  اسداهلل، و گنجعلی، علی، رضائیان.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.
:منابع فرعی
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 ، مدیریت فرهنگ سازمانی. معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسالمی.)1382( . حمید، زارع.4
. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم.) مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد اول.)1392(  و ابوالفضل گائینی، عبداهلل، توکلی.5
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم.) مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد دوم.)1392(  و رضا نجاری، ابوالفضل، گائینی.6
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کد درس155 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت استعدادها

Talent Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الزامات اقتصادی ،سیاسی ،جمعیتشناختی و  ...که منجر به شکلگیری مدیریت استعدادها میشود را بشناسد.
مفاهیم جدید و متمایز مرتبط با مدیریت استعدادها را تشخیص دهد.
گونهشناسیهای موجود در مدیریت استعدادها و ویژگیهای آنها را تشخیص دهد.
مشاورههای الزم جهت بکارگیری مدیریت استعدادها در سازمانهای مختلف را ارائه دهد.
رویههای اجرایی مدیریت استعدادها را بشناسد و بتواند از آنها استفاده کند.
ویژگیهای سازمانهای مختلفی که می توانند مدیریت استعدادها را اجرا کنند تشخیص دهد و فرایندهای متناسب را به آنها پیشنهاد دهد.
شرح درس:

مدیریت استعدادها در سالهای اخیر تبدیل به یکی از فرایندهای کلیدی مدیریت منابع انسانی سازمانها شده است .تمرکز بر نخبگان و
نیروهایی که نقشی کلیدی در موفقیت سازمانها دارند و طراحی معماری سازمانی که متناسب با ویژگیهای آنها باشد و در عین حال سازمان
را با دوگانگی و تشتت در مدیریت نیروی انسانی خود مواجه نکند ،امری حساس و حیاتی به حساب میآید .این درس با بررسی مبانی نظری و
فرایندهای اجرایی مدیریت استعدادها ،زمینه آشنایی دانشجویان با جنبههای متمایز این حوزه را فراهم میسازد و به آنها کمک میکند از
ابزارهای موجود در مدیریت استعدادها برای موفقیت سازمانها بهره بگیرند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با زمینه شکلگیری مدیریت استعدادها در محیط کالن بیرونی
 .2آشنایی با نظریات اثرگذار بر شکلگیری مدیریت استعدادها
 .3آشنایی با مفهوم استعداد
 .4آشنایی با مدیریت استعدادها و رویکردهای آن
 .5آشنایی با فرایند ریسک استعدادها
 .6آشنایی با فرایند ممیزی استعدادها
 .7آشنایی با فرایند جذب استعدادها
 .8آشنایی با فرایند مدیریت رابطه با استعدادها
 .9آشنایی با فرایندهای توسعه ظرفیت استعدادها در سازمان
 .10آشنایی با فرایندهای توسعه قابلیت استعدادها در سازمان
 .11آشنایی با فرایندهای توسعه اتصال استعدادها در سازمان
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 آشنایی با فرایندهای توسعه فرهنگ سازمانی مطلوب در استعدادها.12
 آشنایی با فرایند مدیریت هزینه استعدادها در سازمان.13
 آشنایی با نمونههای موفق اجرای مدیریت استعدادها در داخل و خارج از کشور.14
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
 انتشارات دانشگاه: تهران. چرایی و چگونگی، مدیریت استعدادها؛ چیستی.)1396(  و مسلم باقری، محمدمهدی علیشیری، اسداهلل، گنجعلی.1
.)امام صادق (علیهالسالم
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.
:منبع فرعی
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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کد درس156 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت نظامهای اخالقی -انضباطی

Ethics and Discipline Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
 .1مبانی و مفاهیم مدیریت امور اخالقی و انضباطی در سازمان را درک کند.
 .2روابط بین مبانی و مفاهیم مدیریت امور اخالقی و انضباطی در سازمان و کارکردهای سازمان را توضیح دهد.
 .3مسائل اخالقی و انضباطی رایج در سازمانها را بشناسد.
 .4فرایندهای مدیریت امور اخالقی و انضباطی در سازمانها را بشناسد.
 .5با بهرهگیری از قواعد موجود در این حوزه ،راهکارهایی را برای بهبود امور اخالقی و انضباطی در سازمانها ارائه دهد.
شرح درس:
این درس با هدف تبیین چارچوبهای اخالقی و انضباطی که شکلدهنده به رفتارهای کارکنان در محیط کار هستند طراحی شده است .بدین
منظور ،در ابتدا مبانی مدیریت امور اخالقی و انضباطی از دیدگاه اسالم مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن فعالیتهای اخالقی در محیط
کار تشریح میشود .در ادامه ،مشکالت اخالقی و انضباطی موجود در محیط کار و فرایندهای مواجهه با آنها بررسی و تحلیل میشود.
سرفصل درس:
 .1مبانی مدیریت امور انضباطی
 oانضباط کارکنان در اسالم
 oاخالق کار از دیدگاه اسالم
 .2فعالیتهای اخالقی در محیط کار
 oآشنایی با مبانی اخالق سازمانی
 oبکارگیری اخالق فردی در محیط کار
 oبکارگیری اخالق بین فردی در محیط کار
 oبکارگیری اخالق در گروهها ،رهبری و پیروی
 oبکارگیری سیستمهای اخالقی در سازمان
 .3مشکالت اخالقی و انضباطی کارکنان و چگونگی رسیدگی به آنها
 oهزینه مشکالت اخالقی و انضباطی کارکنان
 oانواع مختلف مشکالت کارکنان
 oقانون کار و رسیدگی به مشکالت کارکنان
 oجایگاه مدیریت عملکرد در مدیریت مشکالت کارکنان
 oشکایات کارکنان و رسیدگی به آنها
 oبرنامههای حل اختالف
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 فرایندهای اجرای برخورد انضباطی.4
 مبانی برخورد انضباطیo
 اصول برخورد انضباطی اثربخشo
 رویههای برخورد انضباطی اثربخشo
 برخورد انضباطی هوشمندانهo
 موقعیتهای شکست در برخورد انضباطیo
 انضباطی- موردکاوی مدیریت نظامهای اخالقی.5
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
.) دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران. مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان.)1392(  میثم، لطیفی.1
. مرکز نشر فرهنگی رجاء: تهران. اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی.)1366(  عبداهلل، جوادی آملی.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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کد درس157 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط

Human Resource Management in SMEs
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با ویژگیها و عوامل متمایزکننده سازمانهای کوچک و متوسط در حوزه مدیریت منابع انسانی آشنا شود.
تفاوت مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و متوسط با سازمانهای بزرگ را تشخیص دهد.
اثرات چرخه عمر بر ویژگیهای مدیریت منابع انسانی سازمانهای کوچک و متوسط را درک کند.
رویههای موجود در مدیریت منابع انسانی سازمانهای کوچک و متوسط را بشناسد.
علل و ماهیت رویههای موجود در مدیریت منابع انسانی سازمانهای کوچک و متوسط را درک کند.
رویههای موجود در مدیریت منابع انسانی سازمانهای کوچک و متوسط را پیاده کند.
با شرکتهای دانش بنیان و کارکنان دانشی و ویژگیهای آنها آشنا شود.
شرح درس:

سازمانهای کوچک و متوسط بخش مهمی از اقتصاد کشور را شکل میدهند و بخش مهمی از منابع انسانی کشور در این سازمانها جریان
دارد .با این حال ،بخش بزرگی از ادبیات نظری مدیریت منابع انسانی برای سازمانهای بزرگ به نگارش درآمده است .سازمانهای کوچک و
متوسط ویژگیهایی همانند سرعت تغییر ،وابستگی به برخی از کارکنان کلیدی و  ...دارند که در هنگام طراحی نظامهای مدیریت منابع انسانی
باید آنها را در نظر گرفت .در این درس ،ابتدا تفاوتهای سازمانهای کوچک و متوسط با سازمانهای بزرگ در حوزه مدیریت منابع انسانی
مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن فرایندهای مدیریت منابع انسانی در این سازمانها مورد بررسی قرار میگیرد .در این مسیر ،تاکیدی ویژه
بر مدیریت منابع انسانی شرکتهای دانشبنیان صورت خواهد گرفت.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تغییر در ماهیت اداره سازمان های کوچک و متوسط و پیامدهای آن برای مدیریت منابع انسانی
رشد سازمانهای کوچک و متوسط و پیامدهای آن برای مدیریت منابع انسانی آنها
انواع روابط استخدامی رایج در سازمانهای کوچک و متوسط
کارکنان دانشی و ویژگیهای آنها
شرکتهای دانش بنیان و ویژگیهای منابع انسانی آنها
آشنایی با فرایندهای استخدام در سازمانهای کوچک و متوسط
آشنایی با جبران خدمات در سازمانهای کوچک و متوسط
نظامهای اداری سازمانهای کوچک و متوسط
ارزیابی عملکرد در سازمانهای کوچک و متوسط
162

 آموزش و توسعه در سازمانهای کوچک و متوسط.10
 مدیریت اطالعات کارکنان در سازمانهای کوچک و متوسط.11
 آشنایی با نمونههای موفق مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و متوسط.12
 مدیریت کارکنان دانشی.13
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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 mediumsized enterprises: Entrepreneurship and the employment relationship. Abingdon (GB:
Routledge Taylor & Francis Group.
:منبع فرعی
1. Amar, A. D. (2002). Managing knowledge workers: unleashing innovation and
productivity. London: Quorum books.
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کد درس158 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی با رویکرد انتقادی

A Critical Approach to Human Resource
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
 .1انتقادهای موجود به مفاهیم و مدلهای مدیریت منابع انسانی را بشناسد.
 .2تفاوت بین گروههای مختلف فکری در مدیریت منابع انسانی را در متون مختلف تشخیص دهد.
 .3نظریات موجود مدیریت منابع انسانی را با نگاه انتقادی مورد ارزشیابی قرار دهد.
شرح درس:
همواره عالوه بر نگاههای متعارف به مدیریت منابع انسانی ،این موضوع از زاویه دید انتقادی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .این
درس تالش دارد با ارائه محتوای انتقادی مدیریت منابع انسانی ،با مطرح کردن دیگر دیدگاهها زمینه بحث و بررسی بیشتر را برای دانشجویان
این حوزه فراهم کند .بدین منظور ،ابتدا مبانی و موضوعات کالن مدیریت منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن فرایندها
و الگوهای حکمرانی مدیریت منابع انسانی به شکل انتقادی ارزیابی میشوند.
سرفصل درس:
 .1ارزیابی انتقادی مفهوم مدیریت منابع انسانی از دیدگاه متعارف
 .2نگاه انتقادی به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 .3نگاه انتقادی به مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اخالقی
 .4ارزیابی انتقادی فرایندهای انتخاب و استخدام
 .5ارزیابی انتقادی برنامهریزی منابع انسانی
 .6ارزیابی انتقادی مدیریت عملکرد
 .7ارزیابی انتقادی نظام جبران خدمات
 .8ارزیابی انتقادی توسعه منابع انسانی
 .9تحلیل تطبیقی مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن
 .10ارزیابی انتقادی حکمرانی منابع انسانی
 .11ارزیابی انتقادی فرایند آموزش و توسعه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
164

تحقیق یا پروژه
✓

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.
 .3گنجعلی ،اسداله ،سپهری ،مهدی ،و رحیمی ،احسان ( .)1396انسان شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی؛ رویکردی انتقادی با تأکید بر
اندیشههای عالمه طباطبایی (رحمة اهلل) .تهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
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کد درس159 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی با رویکرد تاریخی

A Historical Overview of Human Resource
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4

منابع و مآخذ نگاه تاریخی به مدیریت منابع انسانی را بشناسد.
رویدادهای تاریخی اثرگذار بر شکلگیری مدیریت منابع انسانی را بشناسد.
به صورت کالن تاریخچه شکلگیری مدیریت منابع انسانی و عوامل اثرگذار بر آن را جمعبندی کند.
از دانش تاریخ برای پاسخگویی به سؤاالت رایج در حوزه مدیریت منابع انسانی استفاده کند.
شرح درس:

تاریخچه شکلگیری مدیریت منابع انسانی زمینههای فراوانی را برای شناخت بهتر ریشهها ،پارادایمها و اصول این حوزه ایجاد میکند .بدین
منظور در این درس تالش میشود از سویی دانشجویان با منابع موجود در زمینه تاریخچه مدیریت منابع انسانی آشنا شوند و از سوی دیگر
بازههای زمانی مختلف و اتفاقات رخ داده در آنها در حوزه مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی جدی قرار دهند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشنایی با ادبیات نظری تولید شده در زمینه تاریخچه مدیریت منابع انسانی
زمینههای شکلگیری مدیریت منابع انسانی
ریشههای شکلگیری کارویژههای مدیریت منابع انسانی
تاریخچه شکلگیری کارویژههای مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی بعد از جنگ جهانی دوم
مدیریت منابع انسانی در دهه 1990
مدیریت منابع انسانی بعد از سال 2000
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران پیش از انقالب اسالمی
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران پس از انقالب اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

166

تحقیق یا پروژه
✓

:منبع اصلی
1. Kaufman, B. E. (2008). Managing the Human Factor: The Early Years of Human
Resource Management in American Industry. Cornell University Press.
:منابع فرعی
1. Nelson, D. N. (1996). Managers and workers: Origins of the twentieth-century factory
system in the United States, 1880-1920. Madison, Wis: University of Wisconsin Press.
2. Jacoby, S. M. (2004). Employing bureaucracy: Managers, unions, and the transformation
of work in the 20th century. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum.

167

کد درس160 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی

Islamic Human resource Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
 .1منابع و مآخذ موجود در مدیریت منابع انسانی اسالمی را بشناسد.
 .2مبانی و مفاهیم مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اسالم را بشناسد.
 .3با تکیه بر مبانی و مفاهیم اسالمی موضوعات مدیریت منابع انسانی را بازگویی کند.
 .4تفاوتهای بین نظریات اسالمی و نظریات رایج در حوزه مدیریت منابع انسانی را تشخیص دهد.
 .5نظریات موجود در مدیریت منابع انسانی اسالمی را مورد ارزشیابی قرار دهد.
شرح درس:
این درس با هدف تبیین تفاوتهای مدیریت منابع انسانی اسالمی با مدیریت منابع انسانی متعارف و هدایت دانشجویان برای پیگیری آن
طراحی شده است .به همین منظور ،در این درس ابتدا مبانی ،اصول ،پارادایمها و نظریات متعارف مدیریت منابع انسانی مورد بحث قرار میگیرد
و پس از آن با بومیسازی مسائل و موضوعات مورد بررسی ،دیدگاه اسالمی موضوعات تعریف شده مورد بحث قرار میگیرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

بررسی انتقادی پارادایمها و نظریات متعارف مدیریت منابع انسانی و ارائه پارادایم جایگزین از منظر اسالم
تبیین مبانی و اصول مدیریت منابع انسانی از منظر اسالم
تبیین مسائل مدیریت منابع انسانی ایرانی -اسالمی در سطح ملی ،راهبردی سازمانها ،عملیاتی سازمانها
تبیین نظام مفاهیم مدیریت منابع انسانی اسالمی
تبیین مأخذشناسی مدیریت منابع انسانی اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1توکلی ،عبداهلل ،و ابوالفضل گائینی ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد اول) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2گائینی ،ابوالفضل ،و رضا نجاری ( .)1392مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسالمی (جلد دوم) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
منبع فرعی:
 .1قوامی ،سیدصمصام الدین ( .)1394فقه االداره ( : )2فقه االنتخاب .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت منابع انسانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

موضوعات نوین در مدیریت منابع انسانی

Contemporary Issues in Human Resource
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود بتواند:
 .1مفاهیم و رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی را بشناسد.
 .2اصول ،مدلها و چارچوبهای حاکم بر رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی را توضیح دهد.
 .3تفاوت بین رویکردهای نوین و رایج را درک کند و توضیح دهد.
شرح درس:
در این درس موضوعات نوینی که بهواسطه جدید بودن در سایر درسهای بسته «مدیریت منابع انسانی» مورد بحث قرار نمیگیرند بررسی
میشوند .بسته به محتوای تولید شده ،هر کدام از موضوعات میتوانند چند جلسه را به خود اختصاص دهند .با توجه به استمرار جریان نوآوری،
از اساتید این درس انتظار میرود مستمراً موضوعات مورد بحث در کالس را بهروز کنند .انتظار میرود در پایان این دوره ،دانشجو موضوعات و
نوآوریهای مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی را شناخته باشد.
سرفصل درس:
 .1تحلیل کمی پیشرفته در مدیریت منابع انسانی
 .2تعالی منابع انسانی
 .3مدیریت تنوع در کارکنان
 .4برونسپاری خدمات منابع انسانی
 .5اقتصاد منابع انسانی
 .6ارزشیابی برنامههای منابع انسانی
 .7کاربردهای علوم اعصاب شناختی در مدیریت منابع انسانی
 .8آیندهپژوهی کار و نیروی کار
 .9فناوری منابع انسانی
 .10مدیریت منابع انسانی مشتری محور و بازارگرا
 .11سیستمهای کاری نوین
 .12اصلیترین موضوعات مورد توجه در نشریات اصلی مدیریت منابع انسانی در دهه اخیر
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Collings, David G., Kamel Mellahi, and Wayne F. Cascio (eds). (2017). The Oxford
Handbook of Talent Management. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
2. Edwards, Martin R., and Kirsten Edwards. (2016). Predictive HR Analytics: Mastering the
HR Metric. London: Kogan Page.
3. Lawler, Edward E. III and John W. Boudreau. (2009). Achieving excellence in human
resources management: An assessment of human resource functions. Stanford, Calif:
Stanford University Press.
4. Bendle, Regine, Inge Bleijenbergh, Elina Henttonen, and Albert J. Mills (eds). (2016). The
Oxford Handbook of Diversity in Organizations. Oxford, United Kingdom: Oxford
University Press.
5. Lazear, Edward P., and Michael G. Gibbs. (2015). Personnel economics in practice.
Hoboken (N.J.): J. Wiley & Sons.
6. Edwards, Jack E., John C. Scott, and Nambury S. Raju. (2003). The human resources
program-evaluation handbook. Thousand Oaks: Sage Publications.
7. Collins, Stella. (2015). Neuroscience for learning and development: how to apply
neuroscience and psychology for improved learning and training. Kogan Page.
8. Dickmann, Michael; Brewster, Chris;Sparrow, Paul (2016).International Human Resource
Management: Contemporary HR Issues in Europe. Routledge.
:منابع فرعی
 سال گذشته مدیریت منابع انسانی به زبان فارسی5  مقاالت برتر.1
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 )3بسته «مدیریت رفتار سازمانی»
مطالعه انسان به عنوان مهمترین عنصر هر سازمان (چه در جایگاه سرمایه انسانی و چه در جایگاه مدیر و رهبر سازمان) ،از نخستین مرحله
شکلگیری دانش مدیریت ،مورد توجه و مطالعه علمی بوده است .از آنجا که اوج مطالعه و بررسی انسان در سازمان و ورود این مباحث به
دانش مدیریت ،همزمان با تفوق رفتارگرایی در دانش روانشناسی بود ،از این شاخة دانشی در مطالعات مدیریت به رفتار سازمانی یاد
میکنند .در حوزه رفتار سازمانی ،انسان و مسائل مربوط به آن در سه سطح فرد ،گروه و سازمان مورد توجه قرار میگیرد .از سوی دیگر
انسان در نقشهای مختلف اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد؛ گاهی در نقشهای سازمانی (کارمند ،مدیر و رهبر) ،گاهی از نظرگاه تجاری
(فروشنده /مصرفکننده) و زمانی در عرصه عمومی (خطمشیگذار /مردم) .از اینرو در بسته «مدیریت رفتار سازمانی» تالش شده تا
دانشجویان با دانش پایة این حوزه آشنا شده و بنیانهای الزم جهت مطالعه و پژوهش در این عرصه فراهم آید.
کد
درس
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

رفتار سازمانی در سطح فرد
رفتار سازمانی :روابط میان فردی
رفتار سازمانی :مسائل سطح سازمان
رفتار سازمانی بینالملل
فرایند رهبری در سازمان
نظریههای رهبری
روانشناسی اجتماعی
نظریهها و مدلهای مالی رفتاری
مدیریت رفتار مصرفکننده
تحلیل رفتاری و روانشناختی در خطمشی عمومی
بررسی و نقد مکاتب روانشناختی
انسانشناسی اسالمی در مدیریت
مطالعه در رفتار سازمانی
پژوهش در رفتار سازمانی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26
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جمع
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رفتار سازمانی در سطح فرد

Micro Organizational Behavior
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با مفهوم انگیزش و نظریههای مرتبط با آن آشنا شده باشد.
با مفهوم ادراک و عوامل مؤثر بر آن آشنا شده باشد.
با رویکردهای مختلف در ایجاد یادگیری و تغییر رفتار و نگرش آشنا شده باشد.
با ریشهها و عوامل ایجاد فشار روانی در افراد در محیط سازمانی و راهبردهای مقابله و کاهش اثرات آن بر زندگی افراد آشنا شده باشد.
با عواطف و هیجانات در محیط کار آشنا شده باشد.
با جایگاه توانایی شناختی ،هوشهای چندگانه و تواناییهای جسمانی در موفقیت افراد در شغل و الگوهای سنجش آنها آشنا شده باشد.
با انواع تیپ شخصیت در سازمان و آزمونها و الگوهای سنجش آنها آشنا شده باشد.
شرح درس:

دانش رفتار سازمانی ،از مجموعه نظریاتی تکوین شده است که موضوع اصلی مورد مطالعه آن ،انسان و مسائل مربوط به آن میباشد .در این
دانش ،انسان و مسائل مربوط به آن ،در سه سطح فرد ،روابط میان فردی و مسائل سطح سازمان مورد توجه قرار میگیرد .رفتار سازمانی سطح
فرد ،به مجموعه بحثهایی اطالق میشود که به بررسی انسان در همان سطح فرد پرداخته و بر عکس دو سطح دیگر ،یعنی رفتار سازمانی با
تکیه بر روابط میان فردی و مسائل سطح سازمان ،انسان را به تنهایی و فارغ از شبکه اطراف و تعامالتش با دیگران و نقشهای سازمانی پذیرفته
شده توسط آن ،مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
سرفصل درس:
 .1انگیزش انسانی
 oطبقهبندی نیازها :نظریههای محتوایی انگیزش و کاربردها
 oنظریههای فرایندی انگیزش و کاربردها
 oبرابری و انگیزش
 oانواع عدالت در سازمان
 oنظریه هدفگذاری ،ویژگی اهداف اثر بخش
 oانگیزش و مدیریت عملکرد
 oانگیزش ،پاداش و طراحی مشاغل
 oانگیزش در بخش خدمات عمومی
 oانگیزش از منظر ارزشهای اسالمی
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 .2ادراک

.3

.4

.5
.6

.7

.8

 oعوامل شکل دهنده ادراک
 oخطاهای رایج در فرایند ادراک
 oشکل گیری اسناد
 oخطاهای رایج در شکل گیری اسناد
 oمدیریت تصویر شخصی
یادگیری و تغییر رفتار
 oشرطی شدن کالسیک
 oشرطی شدن کنشگر
 oیادگیری اجتماعی :تلفیق فهم درون انسان و نهادهای اجتماعی در فهم انگیزش
 oیادگیری شناختی
فشار روانی در سازمانها
 oآشنایی با مفهوم و رویکردهای مختلف به فشار روانی
 oراهبردهای توازن و مدیریت زندگی شخصی/کاری
 oمقابله با فشار روانی از منظر ارزشهای اسالمی
شناخت و مدیریت عواطف و هیجانات در محیط کار
بازخوانی مفهوم خالقیت در سازمان
 oروشهای افزایش خالقیت در سازمان
 oخالقیت از منظر ارزشهای اسالمی
توانایی :مبنایی برای تفاوتهای انسانی
 oتوانایی ذهنی ()IQ
 oهوشهای چندگانه از منظر گاردنر
 oهوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت
 oتوانایی حرکتی و حسی
 oابزارهای سنجش تواناییهای ذهنی و حرکتی
شخصیت
 oمفهوم شخصیت ،مدلهای طبقهبندی و الگوهای سنجش شخصیت
 oاختالالت شخصیت مدیران و کارکنان
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

قلیپور ،آرین ( .)1394مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی) .تهران :انتشارات سمت.
رابینز ،استیفن ( .)1393رفتار سازمانی :مفاهیم ،نظریهها و کاربردها؛ فرد (جلد اول) .ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان .تهران:
انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رضائیان ،علی ( .)1395مبانی مدیریت رفتار سازمانی .تهران :انتشارات سمت.
رضائیان ،علی ( .)1394مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) .تهران :انتشارات سمت.

 .5رضائیان ،علی ( .)1396انتظار عدالت و عدالت در سازمان .تهران :انتشارات سمت.
 .6شفیعی ،عباس ( .)1395درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسالمی :سطح تحلیل فردی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .7سنگری ،نگین ( .)1394ارزش و پاداش از دیدگاه اسالم (معنوی -سازمانی) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و: تهران. نهادینهسازی خالقیت در جامعه اسالمی.)1397(  جواد، و محمدصالحی، حسین، پرکان.8
.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.
:منابع فرعی
. انتشارات امیرکبیر: تهران. ترجمه علی عالقهبند.) مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی.)1365(  و کنث بالنچارد، پال، هرسی.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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بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رفتار سازمانی :روابط میان فردی

Meso Organizational Behavior
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بتواند مسائل رفتاری و روانشناختی موجود در سطح گروههای انسانی در سازمان را شناخته و تحلیل نماید.
مفهوم رهبری و نظریات مرتبط با آن را بشناسد.
بتواند مسائل رفتاری و روانشناختی موجود در حوزه ارتباطات انسانی و چالشهای موجود در آن را شناخته و تحلیل نماید.
بتواند مسائل رفتاری و روانشناختی تعارضات انسانی در سازمان و الگوهای حل آن را شناخته و تحلیل نماید.
بتواند مسائل رفتاری و روانشناختی رفتارهای سیاسی در سازمانها و الگوهای مدیریت آن را شناخته و تحلیل نماید.
در ارائه راهکارهایی جهت بهبود گروهها و نیز ارتباطات انسانی در سازمانها با بهرهگیری از نظریات رفتار سازمانی توانمند شده باشد.
شرح درس:

دانش رفتار سازمانی ،به انسان و مسائل مربوط به آن در سه سطح فردی ،روابط میان فردی و مسائل سطح سازمان توجه مینماید .دانشجو در
این درس بعد از درس رفتار سازمانی در سطح فردی که انسان را به تنهایی و فارغ از شبکه اطراف و تعامالتش با دیگران و نقشهای سازمانی
پذیرفته شده مورد تحلیل و بررسی قرار میداد ،به بررسی مسائل مربوط به فرد در شبکه افراد پیرامونی و ساختارهای گروههای انسانی میپردازد.
در این درس انسان در تعامل با دیگر انسانها مورد بررسی قرار گرفته و بهبود کیفیت تعامالت انسانی مد نظر میباشد.
سرفصل درس:
 .1چیستی گروههای انسانی و تیم
 oمراحل شکلگیری گروهها
 oمفهوم تیم و تفاوتهای آن با گروه
 oتهدیدات اثربخشی گروهها و تیمهای کاری
 oتصمیمگیری گروهی
 oرویکرد اسالمی به تصمیمگیری گروهی
 .2ماهیت فراگرد ارتباطات انسانی
 oچرخه شکلگیری ارتباطات انسانی
 oموانع و چالشهای شکلگیری ارتباطات مؤثر انسانی
 oارتباطات اثربخش در سازمان
 oرویکرد دینی به ارتباطات سازمانی

175

.3

.4

.5

.6

شناخت الگوهای مراوده انسانی
 oانواع من ( )egoو تحلیل مراودات انسانی بر اساس آن
 oبازیهای روانی در مراودههای انسانی
تعریف مفهوم رهبری
 oرهیافتهای مختلف در شناخت رهبری
 oمربیگری در فرایند رهبری سازمان
 oسیره رهبری دینی بر مبنای ارزشهای اسالمی
قدرت و رفتار سیاسی
 oریشههای شکلگیری قدرت در سازمان
 oتاکتیکهای اعمل قدرت در سازمان
 oشکلگیری رفتار سیاسی در سازمانها
 oعوامل شکلگیری قدرت در نگاه اسالم
 oبررسی رفتار سیاسی از منظر اخالق اسالمی
تعارض و مذاکره
 oریشههای شکلگیری تعارض در سازمان
 oالگوهای مذاکره و رفع تعارض در سازمان
 oآموزههای دینی در مدیریت و رفع تعارض در سازمانها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1رابینز ،استیفن ( .)1393رفتار سازمانی :مفاهیم ،نظریهها و کاربردها؛ گروه (جلد دوم) .ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان .تهران:
انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .2رضائیان ،علی ( .)1396مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) .تهران :انتشارات سمت( .کتاب اصلی در سال 1387
منتشر شده است).
 .3شفیعی ،عباس ،خدمتی ،ابوطالب ،و پیروز ،علیآقا ( .)1391رفتار سازمانی با رویکرد اسالمی (سطح گروه) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
(کتاب اصلی در سال  1385منتشر شده است).
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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:منابع فرعی
. انتشارات سمت: تهران. مبانی مدیریت رفتار سازمانی.)1395(  علی،رضائیان
. انتشارات سمت: تهران.) تیمسازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته.)1395(  علی،رضائیان
. رسا: تهران. نظریههای ارتباطات سازمانی.)1395(  علیاکبر و همکاران،فرهنگی
 موسسه انتشارات و: تهران. ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده. مدیریت رفتار سازمانی.)1393(  رابرت و آنجلو کینیکی،کریتنر
.پخش کتاب پویش
. سازمان مدیریت صنعتی: تهران. ترجمه آذر قبادی. ارتباطات سازمانی.)1377(  کاترین،میلر

.1
.2
.3
.4
.5

6. McShane, Steven Lattimore; Glinow, Mary Ann Young von. (2010). Organizational
behavior. Emerging knowledge and practice for the real world (5th ed.). Boston: McGrawHill Irwin.
7. Stroh, Linda K.; Northcraft, Gregory B.; Neale, Margaret Ann. (2002). Organizational
behavior. A management challenge (3rd ed.). Mahwah, N.J., London: Lawrence Erlbaum.
8. Wagner, John A.; Hollenbeck, John R. (2010). Organizational behavior. Securing
competitive advantage. New York, NY, Abingdon: Routledge.
9. Harris, O. Jeff, & Sandra J. Hartman. (2002). Organizational Behavior. Haworth Press, Inc.
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کد درس166 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رفتار سازمانی :مسائل سطح سازمان

Macro Organizational Behavior
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با فرهنگ سازمانی و مدلهای مختلف آن آشنا شده باشد.
 .2با مدیریت فراگرد تغییر و بهبود سازمانی آشنا شده باشد.
 .3با ابعاد رفتاری تصمیمگیری در سازمانها آشنا شده باشد.
 .4با تعهد و هویت سازمانی آشنا شده باشد.
 .5با بازخوانی مفهوم شغل و انواع قراردادهای افراد با سازمان آشنا شده باشد.
 .6با کارراهه مسیر شغلی در سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:
دانش رفتار سازمانی ،به انسان و مسائل مربوط به آن در سه سطح فرد ،روابط میان فردی و مسائل سطح سازمان توجه مینماید .دانشجو در این
درس بعد از درس رفتار سازمانی در سطح فرد که انسان را به تنهایی و رفتار سازمانی – روابط میان فردی که فرد در شبکه افراد پیرامونی و
ساختارهای گروههای انسانی را مورد تحلیل قرار میدهد ،با تأکید بر انسان در سازمان ،به مطالعه مفاهیمی میپردازد که برای انسان در سازمان
طرح شده و بر اساس آن به ارائه راهکارهایی برای اداره بهتر انسان سازمانی میپردازد.
سرفصل درس:
 .1فرهنگ سازمانی
 oآشنایی با مفهوم و مدلهای فرهنگ سازمانی
 oنظریههای تحول فرهنگ سازمانی
 oاخالق ،معنویت و فرهنگ سازمانی
 oتعهد سازمانی و گونههای آن
 oهویت سازمانی
 oابعاد و مؤلفههای فرهنگ سازمانی از منظر ارزشهای اسالمی
 .2مدیریت فراگرد تغییر و بهبود سازمانی
 oشناخت و مدیریت مقاومت در برابر تغییر
 oتغییر رفتار از منظر اخالق و ارزشهای اسالمی
 .3مبانی ساختار سازمانی و اثرگذاری آن بر رفتار سازمانی
 oگروهبندی مشاغل بر اساس عملکرد و بخشهای سازمانی
 oابعاد تکنولوژیک مشاغل و اثرگذاری آن بر ابعاد انسانی
 oتعامل انسان و فناوری اطالعات
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 فهم تفاوتهای افراد و چگونگی اداره آن در سازمان.4
 نسلهای مختلف در سازمان و چگونگی سامان آن در سازمانo
 جنسیت و سازمانo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلی
: تهران. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان.) نظریهها و کاربردها؛ سازمان (جلد سوم، مفاهیم: رفتار سازمانی.)1394(  استیفن، رابینز.1
.) منتشر شده است1378  (کتاب اصلی در سال.انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
. انتشارات سمت: تهران.) فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته.)1395(  علی، رضائیان.2
. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. رویکرد اسالمی به مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان.)1396(  عباس، شفیعی.3
. آذرین مهر: تهران.) فرهنگ سازمانی (الگوی کاربردی مبتنی بر ارزشهای ایرانی اسالمی.)1395(  ناصر، پورصادق.4
5. Clegg, Stewart; Cooper, Cary L. (2009). The SAGE handbook of organizational behavior.
Volume 2, Macro approaches. Los Angeles, London: SAGE.
6. George, Jennifer M.; Jones, Gareth R. (2012). Understanding and managing organizational
behavior (6th ed.). Boston: Prentice Hall.
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
York: McGraw-Hill Irwin.
9. Robbins, Stephen P.; Judge, Tim. (2013). Organizational behavior (15th ed.). Boston:
Pearson.
:منابع فرعی
1. Greenberg, Jerald (ed). (2003). Organizational behavior. The state of the science (Series in
Applied Psychology) (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Griffin, Ricky W.; Phillips, Jean; Gully, Stanley Morris. (2017). Organizational behavior.
Managing people and organizations (12th ed.). Boston MA: Cengage Learning.
3. Case study from “Harris, O. Jeff, & Sandra J. Hartman. (2002). Organizational Behavior.
Haworth Press, Inc”.
4. Stroh, Linda K.; Northcraft, Gregory B.; Neale, Margaret Ann. (2002). Organizational
behavior. A management challenge (3rd ed.). Mahwah, N.J., London: Lawrence Erlbaum.
5. Wagner, John A.; Hollenbeck, John R. (2010). Organizational behavior. Securing
competitive advantage. New York, NY, Abingdon: Routledge.

179

کد درس167 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رفتار سازمانی بینالملل

International Organizational Behavior
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با تفاوتهای فرهنگی در جوامع مختلف که منجر به تفاوت افراد در رفتار و نگرش میشود آشنا شده باشد.
با الگوهای ارتباطی در فرهنگهای مختلف آشنا شده باشد.
با مدیریت تنوع و دوگانهای اخالقی در بافت سازمانهای بینالمللی آشنا شده باشد.
با تربیت و مدیریت نیروی کار جهانی آشنا شده باشد.
با الزامات رهبری و اداره تیمها و افراد در بافتهای فرهنگی مختلف آشنا شده باشد.
شرح درس:

مدیریت بینالمللی بهوسیله مدیران سازمانهایی که اهداف خود را در کشورهای مختلف با ملیتهای مختلف و فرهنگهای گوناگون دنبال
میکنند ،به کار گرفته میشود .این سازمانها ،عموما شرکتهای بینالمللی ،چند ملیتی ،و یا شرکتهای جهانی هستند که ضمن اینکه با
گسترهای از سازمانهای مختلف در سطح بینالملل مواجه هستند ،باید کارکنان خود را برای آمادگی با این محیطها آماده سازند .این سازمانها
در مسیر رشد خود ضمن مرزگستری ،نیروی کار خود را از از فرهنگهای مختلف جذب میکنند.
بر این اساس در این درس تالش میشود تا دانشجو ضمن فهم چارچوبهای فرهنگی مؤثر در ایجاد تفاوتهای رفتاری و نگرشی افراد،
ابزارهای مدیریتی الزم برای اداره سرمایه انسانی سازمانهای بینالملل آموزش دهد .برای رسیدن به این هدف ،سه بخش عمده طراحی شده
است .بخش نخست در مورد فهم اثرگذاری فرهنگ بر سازمانها و شکلگیری رفتار در افراد است .بخش دوم به نحوه اداره افراد و تیمهای
کاری در گستره فرهنگهای مختلف میپردازد .در بخش سوم راهنمایی الزم برای تربیت و مدیریت نیروی کار در سطح جهانی ارائه میشود.
سرفصل درس:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

چارچوبهای فرهنگی :فهم تفاوتهای افراد در رفتار و نگرشهای آنها
ارتباطات مؤثر در گستره فرهنگهای مختلف
 oخطاهای ادراکی میانفرهنگی
 oتفسیرهای اشتباه میانفرهنگی
مدیریت تعارض و انجام مذاکرات اثربخش میانفرهنگی
تفاوتهای فرهنگی در ایجاد نیاز و نیروهای انگیزشی در افراد
رهبری در محیطهای چند فرهنگی
مدیریت تنوع و دوگانهای اخالقی در بافت سازمانهای بینالمللی
مدیریت تیمهای چندفرهنگی و همکاریهای بینالمللی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس168 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

فرایند رهبری در سازمان

Leadership process in Organization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم کاربردی در فهم چارچوبها و مدلهای رهبری همانند یادگیری ،رشد ،قدرت و  ...آشنا شده باشد.
 .2فرایندها و رویههای اجرایی مورد استفاده رهبران را بشناسد.
 .3ویژگیهای رهبران واقعی و بدلی را دستهبندی و از هم تفکیک کند.
 .4رهبران واقعی را از رهبران بدلی در محیط پیرامون خود متمایز کند.
 .5فرایندها و رویههای اجرایی رهبران واقعی در محیط پیرامون خود را مورد قضاوت قرار دهد.
 .6راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد یک رهبر فرهنگی مشخص در محیط پیرامون خود را تولید کند.
شرح درس:
رهبری و رهبران موفق از جمله موضوعاتی هستند که در طول تاریخ همواره مورد توجه انسانها قرار داشتهاند .کسب تجربیات متعدد و
مشاهده عملکرد رهبران مختلف در طول تاریخ محققان این حوزه را به این نتیجه رسانده است که رهبری صرفا به معنای توانایی به حرکت
در آوردن تودههای انسانی نیست چه اینکه رهبران متعددی همانند فرعون ،معاویه ،چنگیز و هیتلر با اینکه توانستند جمعیتهای بزرگی را به
حرکت درآورند اما در رساندن آنها به سعادتمندی ناموفق بودند .در این بستر جدید ،عمال رهبری پدیدهای ارزشمدار است که با رشد پیروان
رابطهای مستقیم دارد .از اینرو این درس ساختاری متفاوت برای موضوع رهبری در ذهن دانشجو ایجاد میکند و بستری مناسب برای تحلیل
و ارزیابی عملکرد رهبران واقعی در اختیار دانشجو قرار میدهد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفهوم رهبری و چگونگی فکر کردن در مورد آن
 .2آشنایی با نظریات مرتبط با یادگیری اجتماعی و ارتباط آن با رهبری
 .3آشنایی با کارکرد سازگار کنندگی رهبران
 .4آشنایی با پویاییهای سیستمی و گروهی و نقش آنها در عملکرد رهبری
 .5آشنایی با جایگاه خالقیت و واقعیت در کارکردهای رهبری
 .6آشنایی با اختیار تصمیمگیری و چگونگی بهرهگیری رهبران از آن
 .7آشنایی با مفاهیم هدف و وظیفه و پیامدهای اجتناب اجتماعی از وظیفه
 .8آشنایی با مدیریت آشوب و تعارض
 .9آشنایی با مفهوم مشارکت و مدیریت مرزها
 .10آشنایی با چارچوبهای کنش ترغیبگرانه
 .11آشنایی با مفهوم رهبری و منابع قدرت رهبری در اسالم
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 آشنایی با صفات و ویژگیهای رهبر از منظر اسالم.12

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلی
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.
. دارالحدیث: قم. رهبری در اسالم.)1375(  محمّد، محمّدی ریشهری.3
:منابع فرعی
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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کد درس169 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای رهبری

Leadership Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

مفاهیم بنیادین هر یک از نظریات رهبری را بشناسد.
تفاوتهای موجود بین نظریات مختلف رهبری را درک کند.
سیر تطور دیدگاههای مختلف در مورد رهبری را بشناسد.
کارکردهای مختلف نظریات رهبری را درک کند.
شرح درس:

رهبری از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ مستمرا مورد توجه اندیشمندان بوده است و دیدگاههای مختلفی در مورد آن ارائه شده است.
در نظریات جدید رهبری ،از زوایای مختلفی به این مسئله پرداخته شده است و این امر زمینه شکلگیری نگاهی جامعتر به موضوع رهبری را
فراهم کرده است .دانشجویانی که قصد بررسی عمیقتر موضوع رهبری را داشته باشند ،باید نظریات مختلف این حوزه و کارکردهای آن را
بشناسند تا بتوانند تحلیل عمیقتری از موضوع رهبری در زمینههای مختلف ارائه دهند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفهوم رهبری و چگونگی فکر کردن در مورد آن
 .2آشنایی با رویکرد ویژگیهای شخصیتی
 .3آشنایی با رویکرد مهارتی به رهبری
 .4آشنایی با رویکرد رفتاری به رهبری
 .5آشنایی با رویکرد موقعیتی رهبری
 .6آشنایی با نظریه مسیر -هدف
 .7آشنایی با رهبری تحولی
 .8آشنایی با رویکرد رهبری موثق
 .9آشنایی با رهبری خدمتگذار
 .10آشنایی با رهبری سازگاریبخش
 .11آشنایی با رهبری بصیرتآفرین
 .12آشنایی با رویکرد پویایی روانشناختی
 .13اخالق و رهبری
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلی
1. Northouse, P. G. (2016). Leadership Theory and Practice (7th ed.). Thousand Oaks, CA,
US: Sage Publications, Inc.
 پارادایم نوین رهبری از: رهبری خدمتگزار.)1392(  ابوالحسن، حسن و فقیهی، محمدسعید؛ عابدی جعفری، محمد؛ تسلیمی، شیخ زاده.2
. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. ج2 .)دیدگاه امام خمینی (رحمهاهلل
:منابع فرعی
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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کد درس170 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روانشناسی اجتماعی

Social psychology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر
علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظریه گشتالت و مکتب شناختی و اثرگذاری آن در تحلیل رفتار و افکار افراد آشنا شده باشد.
 .2با نظام ادراکی و چارچوبهایی که افراد با استفاده از آن به تحلیل محیط پیرامونی خود میپردازند آشنا شده باشد.
 .3با مهمترین خطاهای ادراکی که افراد به عنوان تصمیمگیرنده یا مدیر با آن مواجه هستند آشنا شده باشد.
 .4با مفهوم نگرش و راهبردهای تغییر و تحول در نگرش افراد آشنا شده باشد.
 .5با فرایندهای نفوذ و اثرگذاری بر دیگران آشنا شده باشد.
 .6با کلیشههای ذهنی و آفات و نقاط مثبتی که برای افراد به همراه دارد آشنا شده باشد.
 .7با مفهوم خود و کلیه مفاهیمی که در زنجیره این مفهوم در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است آشنا شده باشد.
شرح درس:
حوزه روانشناسی اجتماعی ،یکی از حوزههای اصلی دانش روانشناسی است که به بررسی انسان در بافتهای اجتماعی و در تعامالت و
مراودههای اجتماعی میپردازد .این دانش که پایهای در روانشناسی و پایهای در جامعهشناسی دارد ،در تبیین انسان در سازمان که در تعامل
گسترده در شبکه افراد پیرامونی خود میباشد افقهای نویی را ایجاد کرده و اکنون نیز کتب رفتار سازمانی از مباحث آن بهره میگیرند .در این
درس تالش میشود تا دانشجو با نظریات پایه و کاربردهای آنها در تحلیل سطح فرد در سازمان و عرصه اجتماع بهره گرفته و افقهای نویی
را در این حوزه دانشی ارائه نماید.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با روانشناسی اجتماعی
 .2شناخت اجتماعی
 oسازمان شناختی و داللتهای نظریه گشتالت
 oآشنایی با مفهوم طرح وارهای شناختی
 oعوامل مؤثر در شکلگیری طرحوارهها
 oمنابع خطا در شناخت
 .3شکلگیری ادراک اجتماعی
 oفهم فرایند ادراک اجتماعی از دیگران
 oفهم فراگرد ادراک ،ادراککننده و ادراکشونده
 oخطاها و تعصبات متداول ادراکی
 oکاربردهای نظریه ادراک (کامیابی فراخود ،نظریه اسناد و مدیریت تصویرسازی)
 oروشهایی برای مدیریت و بهبود ادراک
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.4

.5

.6

.7
.8
.9

نگرش و رفتارهای اجتماعی
 oچگونگی شکلگیری نگرشهای افراد در اجتماع
 oاقناع و تغییر نگرش در عرصه مدیریت عمومی
 oآشنایی با چگونگی شکلگیری نگرشها
 oکارکردهای نگرش و نحوه اثرگذاری آنها بر رفتار
 oمتقاعدسازی عمومی :ابزاری کارآمد در اجرای خطمشی عمومی
 oمعرفی مهمترین نگرشهای شغلی و اثرات آن بر عملکرد افراد
فرایندهای نفوذ اجتماعی
 oفرایندهای انطباق ،توافق و تبعیت در اجتماع
 oبررسی راهکارهای همسویی و همراهی در تغییرات اجتماعی
فهم «خود» در دنیای اجتماعی
 oاثرگذاری گروه ،فرهنگ و اجتماع در شکلگیری مفهوم خود
 oشکلگیری خودآگاهی اجتماعی
 oهویت اجتماعی و اثرگذاری آن در فرایند ذهنی افراد
 oخود پنداره
 oمفهوم از خود
 oاخالق ،هویت اجتماعی و شکل گیری رفتار در سازمان
بررسی روابط میانفردی در اجتماع و بهرهگیری از آن در فرایندهای اجتماعی
 oنوع دوستی و همکاری در اجتماع
کنشهای کارآفرینی در عرصه اجتماعی و سازمانی
خشونتهای میانفردی در اجتماع
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1کاویانی ،محمد و همکاران ( .)1393روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی .ناشران :سمت ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2بدار ،لوک؛ ژوزه دزیل و لوک المارش ( .)1393روانشناسی اجتماعی .ترجمه حمزه گنجی .تهران :ساواالن.
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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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریهها و مدلهای مالی رفتاری

behavioral finance theories and models
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با سیر تطور رویکردهای مختلف به تقابل و ورود انسان به عرصههای مالی آشنا شده باشد.
با رویکردهای مختلف در تحلیل و تبیین نظام تصمیمگیری افراد در مدیریت مالی آشنا شده باشد.
با مهمترین عوامل شکلگیری رفتارها و انتخابهای مالی در افراد آشنا شده باشد.
با مهمترین خطاهای رفتاری و شناختی در مدیریت مالی و راههای مقابله با آنها آشنا شده باشد.
شرح درس:

تحلیل رفتار افراد به عنوان تصمیمگیرندگان مالی ،چه در سطح شرکتی و چه در سطح فردی به عنوان یکی از حوزههایی است که مورد توجه
بوده و فهم دقیق این موضوع ،نقش مهمی در تبیین شکستها و موفقیتهای سرمایهگذاران و تصمیمگیرندگان مالی دارد .از اینرو دانشجو در
این درس ضمن آشنایی با مبانی نظریات تصمیمگیری و انتخاب ،به بررسی فاکتورهای مؤثر در نظام تصمیمگیری پرداخته و مهمترین خطاهای
ممکن در این مسیر و راههای مقابله با آن جهت بهبود نظام مالی را فرا میگیرد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفهوم مالی رفتاری
 oتطور دیدگاههای نحوه تقابل انسان با پدیدههای اقتصادی
 .2تصمیمگیری و نظریه انتخاب
 oمدل تصمیمگیری عقالیی
 oنارساییهای مدل و نقدهای وارد بر آن
 oتصمیمگیری شهودی
 oدسترسی به اطالعات
 oبرجستگی و اشتباه در تصمیم
 .3عوامل مؤثر بر شکلگیری رفتار مالی در افراد
 oاثر سرشت و مزاج در رفتار
 oاثر گذاری شخصیت در بروز رفتار افراد
 oتأثیر احساسات بر رفتار افراد در بازارهای مالی
 oخلق و حالت احساسی در رفتارهای مالی
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 oنفوذ اجتماعی و رفتارهای مالی
 oنقش فرهنگ در مدیریت مالی
 oنظام ارزشی و تصمیمگیری
 oتعامالت اجتماعی و سرمایهگذاری
 oرفتار تودهای و اثر موجها بر رفتار افراد
 oروانشناسی شناخت و تصمیمگیری مالی
 .4مهمترین خطاهای رفتاری و شناختی در مدیریت مالی و راههای مقابله با آنها
 oبرآورد بیش از حد
 oتوهم کنترل
 oخود خدمتی
 oتشدید تعهد پیشین
 oتمایل به تأیید
 oاثر نمایندگی
 oخطای شباهت
 oتوجه محدود به اطالعات
 oخطای مقایسه
 oخطای تکیهگاه تعدیل
 oاثر تقدم -تأخر
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

پمپین ،میشل ام .)1394( .دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی .ترجمه احمد بدری .تهران :کیهان.
سعیدی ،علی و سیدمحمدجواد فرهانیان ( .)1394مبانی اقتصاد و مالی رفتاری .تهران :شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس.
نصر اصفهانی ،مصطفی ( .)1396الفبای اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری .تهران :نوید مهر.
رهنمایرودپشتی ،فریدون ،و وحید زندیه ( .)1391مالی رفتاری و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل .تهران :دانشگاه آزاد
اسالمی.

 .5طغیانی ،مهدی ( .)1395تعلیم و تربیت اقتصادی 2 .ج .تهران :دانشگاه امام صادق علیه السالم.
 .6یوسفی ،احمدعلی ( .)1388نظام اقتصاد علوی (مبانی ،اهداف و اصول راهبردی) .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
7. Baker, H. Kent; Nofsinger, John R. (eds). (2010). Behavioral Finance. Investors,
Corporations, and Markets. Hoboken, N.J.: Wiley.
منابع فرعی:
 .1پامپین ،مایکل ام ( .)1395مالی رفتاری و تیپهای چهارگانه سرمایهگذاران .ترجمه علی سنگینیان .تهران :نگاه دانش.
 .2شلیفر ،آندری ( .)1395بازارهای ناکارا :مقدمهای بر مالی رفتاری .ترجمه حسنعلی سینایی .اهواز :دانشگاه شهید چمران.
 .3کبیری ،فریبرز ( .)1395مدیریت سرمایهگذاری (مالی رفتاری ،کارایی بازار و تحلیلگری فنی و بنیادی) .تهران :ترمه.
 .4مهرانی ،کیارش ،و اسفندیار شاهمنصوری ( .)1393کاربرد مالی رفتاری در بازار سرمایه .تهران :نوید مهر.
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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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت رفتار مصرفکننده

Consumer behavior management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با عوامل انگیزشی ،شناختی و ادراکی مؤثر بر رفتار مصرفکننده آشنا شده باشد.
با مسیر تصمیمگیری فردی در فرایند مصرف فردی آشنا شده باشد.
با تفاوتهای فرهنگی افراد و اثرگذاری آن بر رفتار مصرفی آنها آشنا شده باشد.
اثرگذاری نظام ارزشی بر رفتار مصرفکننده را فهمیده باشد.
شرح درس:

واکاوی و فهم رفتار انسان به مثابه مصرفکننده ،یکی از پرسشهایی است که در حوزه بازاریابی مورد توجه بوده و بر اساس رویکردها و نظریات
روانشناسی به این پرسش پاسخهایی ارائه شده است .بر این اساس در این درس تالش میشود تا دانشجو ضمن آشنایی با نظریاتی که به
تبیین عوامل مؤثر در رفتار انسانی میپردازد ،راهکارهایی برای اثرگذاری بر رفتار انسان به عنوان مصرفکننده بیاموزد .در این راستا محتوای
مباحث در دو محور کلی عوامل درونی و عوامل بیرونی مؤثر بر شکلگیری رفتار مصرفکننده ،تنظیم شده است.
سرفصل درس:
 .1مقدمه
 oآشنایی و فهم رفتار مصرفکننده
 .2عوامل درونی و روانشناختی مؤثر در مصرف
 oانگیزش و توانایی در مصرفکننده
 oشخصیت و احساسات مصرفکننده
 oنگرشها و باورهای تأثیرگذار در مصرفکننده
 oنظام ادراک و شناخت در مصرفکننده
 oاسناد و انتخاب در مصرفکننده
 oیادگیری ،حافظه و موضعیابی محصول
 oبرداشت از خود و سبک زندگی
 oجنسیت و رفتار مصرف کننده
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 .3فرایند تصمیمگیری مصرفکننده
 oفرایند تشخیص مسأله و جستجوی اطالعات
 oارزیابی و انتخاب گزینهها
 oانتخاب مکان و مرحله خرید
 oعوامل تأثیرگذار موقعیتی
 oفرایندهای پس از خرید ،رضایت و تعهدات مصرفکننده
 .4عوامل تأثیرگذار بیرونی
 oفهم تفاوتهای میان -فرهنگی و تنوع در رفتار مصرفکننده
 oاثر نفوذ اجتماعی بر رفتار مصرفکننده
 oاثر سطوح و کالس بر رفتار مصرفکننده
 oنظام ارزشی و رفتار مصرفکننده
 oتأثیرات گروه بر رفتار مصرفکننده
 .5رفتار مصرفکننده با رویکرد اسالمی -ایرانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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.
 .4کرمی ،مسعود ( .)1395فرهنگ و رفتار مصرفکننده با نگاهی به ارزشهای فرهنگی ایرانیان .تهران :نشر آترا.
 .5حسینی ،رضا ( .)1379الگوی تخصیص درآمد و نظریه رفتار مصرفکننده مسلمان .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
منابع فرعی:
 .1هاوکینز ،دل؛ کانی ،کنث و راجر بست ( .)1385رفتار مصرفکننده :تدوین استراتژی بازاریابی .ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی .تهران:
مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 .2صالح اردستانی ،عباس و محمد رضا سعدی ( .)1392رفتار مصرفکننده (عوامل درونی و بیرونی) .تهران :آیالر.
 .3صمدی منصور ( .)1386رفتار مصرفکننده .تهران :نشر آییژ.
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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کد درس173 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل رفتاری و روانشناختی در خطمشی عمومی

Behavioral and Psychological Foundations
of Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با ابعاد رفتاری تصمیمگیری آشنا شده باشد.
با کلیشههای ذهنی ،پیشداوری و تبعیض آشنا شده باشد.
با روانشناسی تعامالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و شهروندی آشنا شده باشد.
با تغییر رفتار در سطح کالن اجتماعی آشنا شده باشد.
با تغییر نگرش عمومی و اثرگذاری آن بر رفتار شهروندان آشنا شده باشد.
با کاربرد تحلیل روانشناختی در موضوعات خطمشی آشنا شده باشد.
شرح درس:

پیوند میان فرایند خطمشیگذاری عمومی و دانش روانشناسی و رفتاری را میتوان حداقل در دو زمینه و حوزه جستجو نمود .یکی ویژگیها و
ابعاد روانشناختی و رفتاری تصمیمگیران و خطمشیگذاران به عنوان کنشگران اصلی حوزه خطمشی و دیگری ابعاد فکری ،رفتاری و نگرشی
عموم مردم به عنوان جامعه هدف فرایند خطمشیگذاری .از اینرو در این درس تالش میشود تا ضمن آشنایی دانشجو با مفاهیم پایه در این
دو حوزه ،اوال توانایی الزم در تحلیل رفتاری و روانشناختی ابعاد مختلف فرایند خطمشیگذاری عمومی را به دست آورده و ثانیا با دیدگاههای
متنوع برای اصالح و اثرگذاری در این حوزه آشنا شود.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4

آشنایی با ابعاد رفتاری تصمیمگیری
 oالگوهای مختلف تصمیمگیری
 oمحدودیتهای شناختی و رفتاری در فرایند تصمیمگیری
 oرفتار اداری ،گمانهزنی و خطاهای شناختی در تصمیم
نظریه رفتار اداری سایمون و فهم فرایند تصمیمگیری
نظریه چشمانداز و نقش ابعاد روانشناختی در فرایند خطمشیگذاری
کلیشههای ذهنی ،پیشداوری و تبعیض
 oنقش کلیشههای ذهنی در قضاوت و تصمیمگیری
 oفهم پیشداوری و مدیریت آن از طریق تغییر نگرشها
 oماهیت و منشأ تصور قالبی ،پیشداوری و تبعیض
193

 فهم پیشداوری و تبعیض در عرصه اجتماعیo
 روشهای کاهش این خطا در سیاستگذاران و مدیرانo
 مشارکت اجتماعی و شهروندی،روانشناسی تعامالت اجتماعی
تغییر رفتار در سطح کالن اجتماعی
تغییر نگرش عمومی و اثرگذاری آن بر رفتار شهروندان
 مدلهای تغییر نگرشo
 عوامل مؤثر بر تغییر نگرشo
کاربرد تحلیل روانشناختی در موضوعات خطمشی
 ابعاد روانشناختی نظام حقوقی و کیفریo
 ابعاد روانشناختی مهاجرت و خطمشیهای شهروندیo

.5
.6
.7

.8

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منبع اصلی
1. Shafir, Eldar. (2013). The behavioral foundations of public policy. Princeton: Princeton
University Press.
:منابع فرعی
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.
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کد درس174 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بررسی و نقد مکاتب روانشناسی

Critical Review of Psychological Schools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر
علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با ریشههای فکری و فلسفی شکلگیری رشته روانشناسی آشنا شده باشد.
با پیشینه و فضای تاریخی مکاتب و تئوریهای روانشناسی آشنا شده باشد.
با ارتباط میان دانش روانشناسی از یک سو و رشتههای علمی همچون فلسفه ،زیستشناسی و سایر رشتههای علوم اجتماعی آشنا
شده باشد.
با مکاتب و رویکردهای موجود در رشته و داللتهای انسانشناسانه آنها آشنا شده باشد.
با مهمترین نقدها و اشکاالت وارد شده بر مکاتب و نظریات روانشناسی آشنا شده باشد.
شرح درس:

دانش مدیریت متعارف به عنوان یک اردوگاه ،مصرفکنندهای از گستره علومی همچون روانشناسی ،جامعهشناسی ،اقتصاد و  ....است.
حوزه دانش رفتارسازمانی ،در واقع پایگاه و محل انعکاس یافتههای دانش روانشناسی و رشتههای مرتبط با آن در اردوگاه دانش مدیریت
است .بر این اساس ضروری است تا دانشجو اوال با ریشه و بنمایههای تئوریهایی که با آن در حوزه رفتار سازمانی مواجه میباشد آشنا
شده همچنین در گام بعد برای مواجهه هوشمندانه و عمیق با این تئوریها ،با نقدها و اشکاالتی که در همان پارادایم و یا پارادایمهای
رقیب در فضای علمی دنیا نسبت به آن تئوریها مطرح میشود ،مواجه شود .این نوع از تعامل ضمن اینکه فهم عمیقی از ریشههای علم
مورد مطالعه به دانشجو میدهد ،به او جرأت میدهد تا به نقد عالمانه نظریات بر اساس آموزههای اسالمی بپردازد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5

فلسفه یونانی و حرکتهای فلسفی در شناخت انسان
ظهور عقالنیت جدید و تجربهگرایی
ریشههای تاریخی شکلگیری دانش روانشناسی
مکتب زیستشناختی در روانشناسی جدید
 oبازخوانی نقدهای وارد شده به مکتب زیستشناختی در روانشناسی
 oبررسی رابطه روح ،ذهن و ماده و نقد مکتب زیستی از منظر ارزشهای اسالمی
واتسون و مکتب رفتارگرایی
 oپاولف و یادگیری رفتاری
 oاسکینر و یادگیری کنشگر
 oبازخوانی نقدهای روشی و انسانشناختی مطرح شده به مکتب رفتارگرایی
 oمفاهیم ظاهر و باطن و نقد رفتارگرایی از منظر ارزشهای اسالمی
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 .6ظهور مکتب شناختی و روانشناسی گشتالت
 oساختگرایان جدید و روانشناسی پیاژه
 oذهنگرایی و ساختار ذهن و بازخوانی مفاهیمی همچون حافظه
 oبازخوانی نقدهای مطرح شده به مکتب روانشناسی گشتالت
 oبررسی آغاز دانش انسان و نقش فطرت در ساحت وجودی انسان و نقد مکتب شناختی از منظر ارزشهای اسالمی
 .7هنری جیمز و مکتب کارکردگرایی آمریکایی
 oبازخوانی نقدهای مطرح شده به مکتب روانشناسی کارکردگرایی
 oنقد مکتب کارکردگرایی از منظر ارزشهای اسالمی
 .8فروید و ظهور روان تحلیل گری در عرصه روانشناسی
 oیونگ و بازنگری در مکتب روان تحلیل گری
 oبازخوانی نقدهای روشی و محتوایی به مکتب روان تحلیل گری
 oنقد و بررسی آراء فروید و یونگ از منظر ارزشهای اسالمی
 .9روانشناسی انسانگرا
 oکارل راجرز و نظریه خود
 oمازلو و سلسله مراتب نیازهای انسانی
 oبازخوانی نقدهای روشی و محتوایی به مکتب روانشناسی انسانگرا
 oنقد و بررسی دیدگاههای انسان گرایان از منظر ارزشهای اسالمی
 .10روانشناسی وجودی
 oدیدگاههای کی یرکگارد ،هایدگر و سارتر در روانشناسی وجودی
 oنقد و بررسی دیدگاههای روانشناسی وجودی از منظر ارزشهای اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

الندین ،رابرت دبلیو .)1394( .نظریهها و نظامهای روانشناسی (تاریخ و مکتبهای روانشناسی) .ترجمه یحیی سیدمحمدی .ویرایش
پنجم .تهران :نشر ویرایش.
بوژه ماریو ( .)1394فلسفه روانشناسی و نقد آن .ترجمه محمدجواد زارعان و همکاران .چاپ پنجم .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شکرکن ،حسین و دیگران .)1394( .مکتبهای روانشناسی و نقد آن .تهران :سمت.
کریمی ،یوسف ( .)1388تآریخچه و مکاتب روانشناسی .تهران :دانشگآه پیام نور

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.
منابع فرعی:
 .1بلوچ ،حمیدرضا ( .)1393مکاتب روانشناسی :خالصه تفکرات و نظریات بزرگترین روانشناسان جهان .تهران :پندار تابان.
 .2جعفری ،زهرا ( .)1393تاریخچه و مکاتب روانشناسی .اصفهان :پیام دانشگاهی.
 .3میزیاک ،هنریک؛ ویرجینیا استاوت سکستون ( .)1371تآریخچه و مکاتب روانشناسی .ترجمه احمد رضوانی .مشهد :آستان قدس
رضوی.
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کد درس175 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت رفتار سازمانی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

انسانشناسی اسالمی در مدیریت

Islamic Anthropology in Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایه انسانشناسی اسالمی همچون عقل ،قلب ،نفس ،شاکله ،فطرت ،طینت ،غریزه ،و طبیعت آشنا شده باشد.
 .2با رویکرد زیستی به انسان در اندیشه حکمای مسلمان آشنا شده باشد.
 .3با نگاه حکمت مشاء به نفس و انسان آشنا شده باشد.
 .4با نگاه حکمای اشراق به نفس و انسان آشنا شده باشد.
 .5با نگاه حکمت صدرایی به نفس و انسان آشنا شده باشد.
شرح درس:
مشرب فکری و بنیانهای نظری تئوریهای رفتار سازمانی و روانشناسی ،همگی بر تفسیر و فهم مادی از انسان بنا نهاده شده که این رویکردها
یا به طور مستقیم در تعارض با معرفی است که قرآن از انسان ارائه داده و یا بسیاری از ابعاد وجودی انسان را در تحلیلهای خود در نظر
نمیآورد .به همین دلیل در این درس تالش میشود تا دانشجو با مفاهیم پایه انسانشناسی اسالمی آشنا شده و با رویکردهای پایه که توسط
حکمای مسلمان برای تبیین انسان استفاده شده است ،آشنا گردد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفاهیم پایه در انسانشناسی اسالمی
 oعقل و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oقلب و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oنفس و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oشاکله و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oفطرت و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oروح و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oطینت و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oغریزه و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 oطبیعت و جایگاه آن در انسانشناسی اسالمی
 .2آشنایی با رویکردهای مختلف به انسان در میان حکمای مسلمان
 oنگاه زیستی به انسان در حکمای مسلمان و شناخت پیدایش اعراض نفسانی و رفتار در انسان
 oنگاه حکمت مشاء به نفس و انسان
 oفارابی و مسأله علمالنفس
 oکندی و مسأله علمالنفس
 oابن سینا و مسأله علمالنفس
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 oنگاه حکمای اشراق به نفس و انسان
 oانسان شناسی اشراقی و کاربرد آن در عرصه سازمانی
 oنگاه حکمت صدرایی به نفس و انسان
• صیرورت وجودی و حرکت انسان در مسیر کمال
• تبیین رویکرد انفسی در تحلیل علوم انسانی
• شناخت مبداء و پیدایش انسان و نفخ روح و تعلیم اسماء به انسان
▪ ترکیب اتحادی نفس و بدن ،و جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن انسان
• هبوط و حیات زمین انسان
▪ اعتباریات و شکلگیری کنش انسانی در انسان
✓ سه ساحت طبیعت ،غریزه ،و فطرت در انسان و تفاوتها و هماهنگیهای سه دستگاه
طبیعت ،نفسانیات و اعتباریات
▪ نقش شاکله در صدور اعمال از انسان و جایگاه عمل در تکوین شاکله انسان
• معاد و غایت انسانی
▪ جایگاه غایت انسانی در شناخت انسان
▪ تحقق خلیفه اللهی و وصول به جنت لقاء
• انسان اعتباری به مثابه انسان سازمانی از دیدگاه فلسفه اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

گنجعلی ،اسد اهلل؛ سپهری ،مهدی و رحیمی ،احسان ( .)1396انسان شناسی در دانش مدیریت منابع انسانی ،رویکردی انتقادی با تاکید بر
اندیشههای عالمه طباطبایی (رحمهاهلل) .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)
طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( .)1393انسان از آغاز تا انجام .ترجمه و تعلیقات صادق الریجانی .قم :مؤسسه بوستان کتاب.
طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( )1390اصول فلسفه و روش رئالیسم .جلد دوم .شرح شهید مرتضی مطهری .تهران :انتشارات صدرا.
بنیجمالی ،شکوه السادات و احدی ،حسن ( .)1394علمالنفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی و تطبیق آن با روانشناسی جدید .تهران:

دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .5گایینی ،ابوالفضل ( .)1394بررسی و تبیین انسان شناسی در مدیریت اسالمی با تأکید بر آراء حکمت متعالیه در علم النفس .رساله دکتری
دفاع شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .6پارسانیا ،حمید ( .)1385هستی و هبوط .قم :دفتر نشر معارف.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

الطباطبایی ،سیدمحمدحسین ( .1417ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .جلد  .20قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عبدالکریم ،عثمان ( .)1390روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسالمی :مفهوم نفس و روان انسان .ترجمه سیدمحمدباقر حجتی.
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
کجباف ،محمدباقر ( .)1388علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی :روانشناسی اسالمی .تهران :روان.
نجاتی ،محمدعثمان ( .)1388علم النفس (روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان) به ضمیمه اندیشههای حکیم صدرالمتألهین شیرازی
در حوزه روانشناسی فلسفی .ترجمه سعید بهشتی .تهران :رشد.
بوژه ماریو ( .)1394فلسفه روانشناسی و نقد آن .ترجمه محمدجواد زارعان و همکاران .چاپ پنجم .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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 )4بسته «علوم تصمیم»
این بسته از حیث روشی متمرکز بر حوزه روش شناسی کمّی مدیریت بوده و ابزارهای متنوع آماری ،تحقیق در عملیات و اقتصادسنجی را از
سطوح مقدّماتی تا پیشرفته شامل میشود؛ همچنین این بسته از حیث محتوا موضوع تصمیمگیری را شامل شده و از مبانی بنیادین و مباحث
فلسفی تصمیمگیری تا ابزارهای تصمیمگیری را پوشش میدهد؛ نگاه نقّادانه به مبانی تصمیمگیری و رسیدن به تبیین تفسیری از
تصمیمگیری اسالمی نیز در این بسته بحث و بررسی میشود.
کد
درس
178
179
180
181

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

ریاضیات توابع چند متغیره و جبر خطی
تحلیل آماری چند متغیره
تحقیق در عملیات مقدماتی :برنامهریزی خطی
تحقیق در عملیات میانه :برنامهریزی عدد صحیح و غیرخطی

2
2
2
2

32
32
32
32

182

تحقیق در عملیات پیشرفته :برنامهریزی ریاضی

2

32

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ریاضیات مالی
اقتصادسنجی مقدماتی
اقتصادسنجی میانه
اقتصادسنجی پیشرفته
مدلسازی سریهای زمانی و شبکه
روشها و مدلهای پیشبینی
آشنایی با آیندهپژوهی
تصمیمگیری با معیارهای چندگانه
علم مدیریت فازی
هوش مصنوعی
تئوری صف
شبیهسازی
آشنایی با پویاییشناسی سیستم
اطالعات نامتقارن و طراحی سازوکارها
کاربرد نظریه بازی در مدیریت
کارگاه نرمافزارهای تحقیق در عملیات
کارگاه نرمافزارهای اقتصادسنجی و آمار
علوم و ریاضیات احصایی
مدلسازی قضاوت خبرگان
مبانی نظری و فلسفی تصمیمگیری
اسالم و تصمیمگیری
سمینار مباحث نوین در تصمیمگیری
مطالعه در علوم تصمیم
پژوهش در علوم تصمیم

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

آمار استنباطی برای مدیران
تحقیق در عملیات مقدماتی :برنامهریزی خطی
تحقیق در عملیات میانه :برنامهریزی عدد صحیح
و غیرخطی
اقتصادسنجی مقدماتی
اقتصادسنجی میانه
-

56

928

جمع
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کد درس178 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ریاضیات توابع چندمتغیره و جبر خطی

Multivariate Function Mathematics and
Linear Algebra
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تبیین مفاهیم مربوط به فضای  nبعدی در ریاضیات
آشنایی با حساب تغییرات توابع چند متغیره
آشنایی با حساب انتگرال توابع چند متغیره
تعمیم مفاهیم توابع تک متغیره به توابع چندمتغیره
توانایی حل مسائل بهینه سازی ریاضی بدون قید ،با قیود مساوی و با قیود نامعادلهای
توانایی تحلیل دستگاه معادالت خطی در حاالت مختلف دارای جواب منحصر به فرد ،دارای بینهایت جواب و فاقد جواب
شرح درس:

در این درس ضمن معرفی توابع چند متغیره و خواص آنها ،به حساب دیفرانسیل و انتگرال این نوع توابع که منطبق با فضای واقعی مسائل
مدیریتی است پرداخته میشود .بسیاری از توابع ریاضی منتج از مسائل واقعی توابع چندمتغیره هستند و لذا برای تحلیل این توابع ،الزم است
مفاهیم ریاضیات تک متغیره به فضای چند متغیره تعمیم یابد .در این درس کلیه مباحث مربوط به توابع تک متغیره شامل معرفی توابع و
مختصات آنها و مشتق و انتگرال به حالت چند متغیره تعمیم مییابد .همچنین با توجه به اهمیت جبر خطی در مسائل بهینهسازی و تحقیق
در عملیات بخشی از درس به حوزه تحلیل ماتریسها و دستگاه معادالت خطی میپردازد.
سرفصل درس:
 .1ماتریسها و بردارها (معرفی ماتریسها ،انواع ماتریسها ،ماتریس عددی ،ماتریس متقارن و شبهمتقارن)
 .2دترمینان و خواص آن ،معکوس ماتریس ،محاسبه معکوس به روش گاوس
 .3معرفی فضای برداری ،تعرف برداری در فضای  nبعدی ،استقالل خطی و حل دستگاه معادالت خطی
 .4مقدار ویژه و بردار ویژه و خواص معادله مفسر
 .5معرفی توابع چند متغیره ،دامنه و برد توابع چند متغیره ،منحنیهای بیتفاوتی
 .6حد و پیوستگی در توابع چند متغیره ،حد در امتداد منحنیها
 .7مشتقات جزئی ،بردار گرادیان ،مشتقات جزئی مراتب باالتر ،دیفرانسیل کامل و دیفرانسیل مراتب باالتر
 .8مشتق کامل ،مشتق تابع ضمنی ،قاعده زنجیری ،ژاکوبین،
 .9مشتق جهتی و صفحات مماس و خطوط قائم بر رویهها
 .10ماکزیمم و مینیمم توابع چند متغیره ،نقطه زینی ،آزمون مشتق دوم
 .11ماکزیمم و مینیمم توابع مقید به قیود مساوی و نامساوی ،تابع الگرانژ ،شرایط کان-تاکر،
 .12انتگرالهای دوگانه و سهگانه
200

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1لوئیس لیتهولد ( .)1365حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ،جلد دوم (قسمت دوم) .ترجمه مهدی بهزاد و همکاران .تهران:
مرکز نشر دانشگاهی.
 .2پورکاظمی ،محمدحسین ( .)1374ریاضیات عمومی و کاربردهای آن ،جلد دوم .تهران :نشر نی.
 .3کنت هافمن ،ری کنزی ،جبر خطی ،ترجمه جمشید فرشیدی ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ یازدهم1383 .
منابع فرعی:
 .1نیکوکار ،مسعود ( .)1394ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ،جلد دوم .تهران :گسترش علوم پایه.
2. Boyce, William E., DiPrima, Richard C. (2012) Elementary Differential Equations and
;Boundary Value Problems, 10th Edition
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کد درس179 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل آماری چند متغیره

Multivariate Statistical Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :آمار استنباطی برای
مدیران

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با تحقیقات چندمتغیره مدیریتی
آشنایی با تحقیقات علی در مدیریت
تبیین پیش فرضهای روشهای آماری و چگونگی استفاده از این روشها در تحقیقات مختلف
آشنایی با ساخت مدلهای آماری و تحلیل آنها
افزایش مهارت دانشجویان در اجرای تحلیلهای پیشرفته آماری
آشنایی با طبقه بندی روشهای آماری و بکارگیری هر روش در حوزه کاربردی مربوطه
شرح درس:

بسیاری از تحقیقات مدیریتی با پرسشهایی درباره ساختار متغیرها سروکار دارند؛ این ساختار در مسائل واقعی عموماً بیش از دو متغیر را در برداشته
و لذا نیازمند بکارگیری روشهای تحلیلی چندمتغیره است .به عبارت دیگر در این درس با بسط تکنیکهای آمار استنباطی تک متغیره به فضای
چند متغیره به اندازهگیری همزمان چندین متغیر بر روی افراد یا اشیاء پرداخته میشود .هدف اصلی درس این است که دانشجویان عالوه بر درک
عمیق از روشهای تحلیل چندمتغیره و توجه به پیشفرضهای اجرای یک روش ،توانایی بکارگیری دقیق این روشها را در پژوهشهای خود به
دست آورند.
سرفصل درس:
 .1تحلیل ماتریس کوواریانس
 .2تحلیل واریانس چند متغیره ()MANOVA
 .3رگرسیون چند متغیره
 .4تحلیل همبستگی کانونی
 .5مدلسازی معادالت ساختاری و کاربردهای آن
 .6تحلیل مسیر
 .7تحلیل عاملی تأییدی
 .8تحلیل عاملی اکتشافی
 .9تحلیل مؤلفه اصلی
 .10تحلیل تشخیصی
 .11تحلیل خوشهای
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )spss, liserel, amosبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
1. Rencher, Alvin, C., and Christensen, William F. (2012). Methods of Multivariate Analysis.
3rd ed. Hoboken, United States: John Wiley & Sons Ltd.
 .2هومن ،حیدرعلی ( .)1390تحلیل دادههای چند متغیری در پژوهش رفتاری .تهران :پیک فرهنگ.
 .3آذر ،عادل ،و آمنه خدیور ( .)1395کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره در مدیریت .تهران :نگاه دانش.
منبع فرعی:
1. Sharma, Subhash. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York, Chichester, Brisbane,
Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
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کد درس180 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحقیق در عملیات مقدماتی :برنامهریزی خطی

Introduction to Operations Research: Linear
Programming
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

شناخت قلمرو موضوعی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن در مسائل تصمیم گیری
توانایی ساخت مدلهای برنامه ریزی خطی منتج از مسائل واقعی مدیریتی و اقتصادی
توانایی حل مسائل برنامه ریزی خطی با رویکردهای مختلف حل
تسلط بر مفاهیم برنامه ریزی خطی و تفسیر عناصر و اعداد مدل و تابلوهای حل
شرح درس:

در این درس ،یکی از اساسیترین حوزههای علم تحقیق در عملیات یعنی برنامهریزی خطی واکاوی میشود .مبانی ریاضی و مفاهیم اساسی
برنامهریزی خطی ،نحوه مدلسازی ،چگونگی الگوریتمهای حل مسائل برنامهریزی خطی ،اثبات ریاضی همگرایی الگوریتمها ،و مقایسه کارایی
الگوریتمها مورد نظر است؛ همچنین حل مسائل واقعی با استفاده از نرمافزارهای کاربردی نیز مورد تأکید است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بررسی مفروضات برنامهریزی خطی و تشریح آنها با استفاده از مدلهای برنامهریزی خطی
معرفی مجموعههای محدب و توابع محدب ،نقاط رأسی ،جهتهای رأسی مجموعههای چند وجهی
مبانی ریاضی سیمپلکس و سیمپلکس تجدید نظر شده
معرفی روشهای دو فازی M ،بزرگ و محدودیت مصنوعی و مقایسه آنها
معرفی مدل ثانویه و قضایای ثانویه ،تفسیر قیمت سایهای و تعیین آن در خروجی نرمافزارهای کاربردی
تشریح الگوریتم سیمپلکس حمل و نقل و الگوریتم مجارستانی
بررسی حاالت خاص برنامهریزی خطی ،حمل و نقل ساده ،حمل و نقل مرکب و تخصیص
تشریح حالت خاص تبهگنی و قواعد ممانعت از ایجاد دور
تحلیل حساسیت در فضای  nبعدی و برنامهریزی پارامتریک در حاالت تغییرات تک پارامتری و تغییرات همزمان چند پارامتری و تعیین آن
در خروجی نرمافزارهای کاربردی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Lingoبرای دانشجویان الزامی است.
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تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1بازارا ،مختار اس ،.جان جی .جارویس ،و حنیف دی .شرالی ( .)1378برنامهریزی خطی .ترجمه اسماعیل خرم .تهران :نشر کتاب دانشگاهی.
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.
منابع فرعی:
 .1آذر ،عادل ( .)1383تحقیق در عملیات :برنامهریزی خطی و کاربردهای آن .تهران :نشر علوم نوین.
 .2مهرگان ،محمدرضا ( .)1378پژوهش عملیاتی :برنامهریزی خطی و کاربردهای آن .تهران :سالکان.
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کد درس181 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحقیق در عملیات میانه :برنامهریزی عدد صحیح و غیر خطی

Intermediate Operations Research: Integer
Programming & Nonlinear Programming
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :تحقیق در عملیات
مقدماتی :برنامهریزی خطی

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

شناخت مفروضات و حوزه مطالعاتی برنامه ریزی عدد صحیح و نحوه مدلسازی آن در مسائل تصمیم گیری
شناخت مفروضات و حوزه مطالعاتی برنامه ریزی غیر خطی و نحوه مدلسازی آن در مسائل تصمیم گیری
تسلط بر الگوریتمهای حل مسائل عدد صحیح
تسلط بر الگوریتمهای حل مسائل غیر خطی
افزایش مهارتهای نرم افزاری تحقیق در عملیات در مسائل برنامه ریزی عدد صحیح و غیر خطی و ایجاد قابلیت تفسیر خروجیهای نرم
افزار
شرح درس:

در این درس ،مدلهایی که مفروضات برنامهریزی خطی را نداشته بلکه در حوزه برنامهریزی عددصحیح و با برنامهریزی غیر خطی قرار دارند
تحلیل میشوند؛ مدلسازی و نحوه حل این دسته از مدلها که شامل بخش وسیعی از مدلهای واقعی در حوزههای بهینهسازی تولیدی و مالی
میباشند بیان میشود .تأکید بر تسلط بر الگوریتمهای متعدد حل مسائل عدد صحیح و غیر خطی و توجه به مفروضات هر کدام از این الگوریتمها
و همچنین مقایسه کارایی آنها از اهداف اصلی این درس میباشد.
سرفصل درس:
 .1بررسی مفروضات برنامهریزی عدد صحیح و تشریح آنها با استفاده از مثالها و مدلهای مختلف برنامهریزی عدد صحیح
 .2بررسی مفروضات برنامهریزی غیر خطی و تشریح آنها با استفاده از مثالها و مدلهای مختلف برنامهریزی غیرخطی
 .3الگوریتم انشعاب و تحدید ،الگوریتم صفحه برشدهنده (گومری)
 .4بررسی رویکردهای مختلف به حل مسائل صفر و یک و تشریح الگوریتم باالس
 .5روش نیوتن ،روش فیبوناتچی و نسبت طالیی ،روش تندترین شیب و روشهای جریمه و مانع در برنامهریزی غیر خطی
 .6برنامهریزی کوادراتیک (درجه دو)
 .7برنامهریزی پویا قطعی و احتمالی
 .8تئوری گراف و تئوری شبکه و مسأله هزینه مینیمال جریانهای شبکهای ،کوتاهترین مسیر و مسائل ترکیب شبکه
 .9برنامهریزی تفکیکپذیر
 .10بررسی رویکردهای مختلف به حل مسائل صفر و یک
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرم افزارهای مربوطه ( )spss, liserel, amosبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1بازارا ،مختار ،جان جارویس ،حنیف شرالی ( .)1389برنامهریزی خطی و جریانهای شبکهای (فصلهای  7تا  .)12ترجمه اسماعیل خرم.
تهران :نشر کتاب دانشگاهی.
 .2لوئنبرگر ،دیوید ( .)1379برنامهریزی خطی و غیر خطی .ترجمه نظامالدین مهدوی امیری و محمدحسین پورکاظمی .تهران :موسسه انتشارات
علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 .3هیلیر ،فردریک ،و جرالد لیبرمن ( .)1381تحقیق در عملیات :برنامهریزی ریاضی (جلد دوم) .ترجمه محمد مدرس و اردوان آصفوزیری.
تهران :نشر جوان.
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.
منابع فرعی:
 .1آذر ،عادل ( .)1383تحقیق در عملیات :برنامهریزی خطی و کاربردهای آن .تهران :نشر علوم نوین.
 .2مهرگان ،محمدرضا ( .)1378پژوهش عملیاتی :برنامهریزی خطی و کاربردهای آن .تهران :سالکان.
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کد درس182 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحقیق در عملیات پیشرفته :برنامهریزی ریاضی

Advanced Operations Research: Mathematical
Programming

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :تحقیق در عملیات
میانه :برنامهریزی عدد صحیح و
غیرخطی

جبرانی

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

اشرافیت کلی بر حوزههای مختلف علم تحقیق در عملیات در عرصه مدلسازی و حل و انطباق مسائل واقعی تصمیمگیری با حوزههای
مدلسازی و الگوریتمهای حل
افزایش توانایی تحلیل مسائل بزرگ مقیاس
آشنایی با انواع مدلهای تحلیل پوششی دادهها در محاسبه کارایی و مقایسه واحدهای تصمیم گیری
شناخت مسائل بهینه سازی چندهدفه و الگوریتمهای حل آنها
شرح درس:

در این درس ،مباحث پیشرفته تحقیق در عملیات با تأکید بر تحلیل مسائل بزرگ مقیاس و همچنین کاربردهای تحقیق در عملیات در تحلیل
مسائل واقعی سنجش کارایی و مسائل چند هدفه مطرح میشود .همچنین حل تعارضات ملی و بینالمللی با استفاده از روشهای بهینهسازی
تحقیق در عملیات تحت عنوان تئوری بازیهای بررسی شده و همچنین تحلیل پارامترهای استوار در مسائل تحقیق در عملیات مورد تحلیل قرار
میگیرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الگوریتم تجزیه ،ساختار عمومی الگوریتم تجزیه دنتزیک -ولف و تعمیم آن و تفسیر اقتصادی آن
برنامهریزی کسری
مباحث پیشرفته تحلیل پوششی دادهها و انواع مدلهای آن
برنامهریزی چند هدفه ،روشهای وزندهی به اهداف ،الگوریتمهای حل مسائل چند هدفه ،برنامهریزی آرمانی
تئوری بازیها با رویکرد تحقیق در عملیات و کاربرد آن در حل تعارضات ملی و بینالمللی
برنامهریزی تصادفی
تبیین مفاهیم برنامهریزی استوار و پیادهسازی آن در مدلهای تولیدی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )spss, liserel, amosبرای دانشجویان الزامی است.
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:منابع اصلی
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. McGrawHill
. نشر علوم نوین: تهران. برنامهریزی خطی و کاربردهای آن: تحقیق در عملیات.)1383(  عادل، آذر.3
:منابع فرعی
. نشر کتاب دانشگاهی: تهران. پژوهش عملیاتی پیشرفته.)1383(  محمدرضا، مهرگان.1
2. Wayne L. Winston, (2009). Operations Research: Applications and Algorithms. Wadsworth.
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کد درس183 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ریاضیات مالی

Financial Mathematics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با ریاضیات توابع تک متغیره و چند متغیره و کاربردهای آن در مدیریت مالی
آشنایی با طبقه بندی تحلیلهای ریاضی در حاالت ایستا و پویا
آشنایی با کاربردهای حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره در مسائل اقتصادی و مالی و بهینه سازی مالی
آشنایی با رویکردهای مختلف بهینه سازی در مسائل بهینه
شناخت نظریه کنترل بهینه
شرح درس:

در این درس ،طیف وسیعی از سرفصلهای ریاضیات پیشرفته با تأکید بر کاربردهای آن در مدیریت مالی بحث و بررسی میشود .سادگی و عدم
ابهام تشریح مسائل اقتصادی و مالی به زبان ریاضی از یک طرف و ماهیت کمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی منجر به تقویت رویکرد ریاضی
به مسائل اقتصادی و مالی شده است .هدف اصلی درس تسلط دانشجویان بر تحلیلهای ریاضی در حاالت قطعی و احتمالی ،ایستا و پویا و تحلیل
مسائل اقتصادی و مالی مبتنی بر آن میباشد .رویکردهای مختلف بهینهسازی در حاالت مقید و نامقید و کاربردهای مدیریتی آن در مسائلی
همچون تعیین نرخ بهینه مالیات نیز از مباحث اصلی این درس میباشد که در کنار انواع انتگرالها ،معادالت دیفرانسیل ،معادالت تفاضلی و جدول
داده ستاده مسائل متنوعی از مدیریت مالی را مدلسازی و تحلیل مینماید.
سرفصل درس:
 .1مروری بر مجموعههای ریاضی ،اصل استقرای ریاضی ،دستور دو جملهای ،توابع تک متغیره و چند متغیره و رابطهها،
 .2مروری بر مفهوم حد و مشتق در فضای تک متغیره و چند متغیره ،تعبیر هندسی مشتق ،صورتهای مبهم حد و قاعده هوپیتال،
 .3جبر مشتقات ،مشتق حاصل ضرب ،مشتق مراتب باالتر ،مشتق توابع نمایی و لگاریتمی،
 .4کاربرد توابع نمایی در مدیریت مالی ،مسئله مرابحه مرکب ،ارزش فعلی ،مسئله تشکیل سرمایه ،مسئله پرداخت وام و توابع رشد
 .5کاربردهای مشتق و بهینهسازی ،توابع متوسط و نهایی ،تابع هزینه ،کشش ،تابع درآمد نهایی و کشش ،تابع سود ،درآمد مالیاتی ،تابع تولید،
توابع مطلوبیت،
 .6بهینهیابی ایستا در حالت مقید (قیود مساوی یا نامساوی) و غیر مقید ،تعیین نرخ مالیات بهینه در بازار رقابتی و بازار انحصار کامل ،کاربردهای
برنامهریزی غیر خطی در نظریه رفتار مصرفکننده و جیرهبندی مصرفکننده
 .7توابع ارزش و قضیه پوش ،توابع هزینه کوتاه مدت و بلند مدت
 .8بهینهیابی پویا ،متغیرهای کنترل و وضعیت ،روشهای حل بهینهیابی پویا
 .9نظریه کنترل بهینه و تعمیم آن به حالتهای چند متغیره و دوره زمانی نامحدود
 .10انتگرال معین و نامعین در فضای تک متغیره و چند متغیره و روش ذوزنقه ،روش سیمپسون برای محاسبات انتگرالی
 .11کاربردهای انتگرال معین و نامعین در محاسبه درآمد ملی ،مصرف ملی ،پسانداز ملی ،انباشت سرمایه ،مازاد مصرفکننده ،مازاد تولیدکننده
210

 .12معادالت دیفرانسیل ،مرتبه و درجه معادالت دیفرانسیل ،حل معادالت دیفرانسیل (خطی ،برنولی ،ریکاتی ،الگرانژ ،کلرو)
 .13کاربردهای معادالت دیفرانسیل در مدیریت مالی (تحلیلهای اقتصادی پویا با زمان پیوسته ،مدل رشد هارود -دومار ،مدل رشد سولو ،مدل
تورم -بیکاری)
 .14معادالت تفاضلی ،تفاضالت محدود ،توابع فاکتوریل ،اعداد استرلینگ ،تفاضل معکوس،
 .15کاربردهای معادالت تفاضلی در مدیریت مالی ،تحلیل پویا با زمان ناپیوسته (دور تناوب درآمد ملی ،مدل عرضه -تقاضا و انتظارات تطبیقی،
مدل تورم -بیکاری ،مدل رشد هارود ،موجودی انبار و تعدیل قیمت)
 .16جدول داده -ستاده و کاربردهای مالی آن (حسابهای ملی ،تعیین سطح تولید بخشها ،تعیین واردات و اشتغال ،مدل قیمت داده -ستاده)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .3پورکاظمی ،محمدحسین ( .)1374ریاضیات عمومی و کاربردهای آن ،جلد اول و دوم .تهران :نشر نی.
 .4لوئیس لیتهولد ( .)1365حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ،جلد دوم (قسمت دوم) .ترجمه مهدی بهزاد و همکاران .تهران :مرکز
نشر دانشگاهی.
منابع فرعی:
 .1سوری ،علی ( .)1387اقتصاد ریاضی :روشهای و کاربردها .تهران :سمت.
 .2جعفری صمیمی ،احمد ،و امیرمنصور طهرانچیان ( .)1386اقتصاد ریاضی .بابلسر :دانشگاه مازندران.
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.
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کد درس184 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصادسنجی مقدماتی

Introduction to Econometrics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

شناخت روش شناسی اقتصادسنجی و نسبت آن با سایر روشهای آماری
شناخت انواع مختلف مدلهای اقتصادسنجی
شناخت مفاهیم بنیادی و مبانی ریاضی مدلهای رگرسیون
توانایی ساخت و اجرای مدلهای خطی اقتصادسنجی و تفسیر خروجیهای مدل
شرح درس:

اقتصادسنجی ابزاری است که به کمک آن میتوان درک مشترکی از پدیدههای اقتصادی ارائه نمود .در این درس ،مفاهیم پایهای و مدلهای
اولیه و خطی دو متغیره و چندمتغیره اقتصادسنجی به عنوان یکی از اساسیترین رویکردهای پیشبینی بحث و بررسی میشود .در این درس
ضمن آشنایی با مفروضات پایهای مدلهای اقتصادسنجی و تفاوتهای انواع مختلف مدلهای رگرسیون نحوه ساخت و اجرای مدلهای
اقتصادسنجی در جامعه و یا نمونه آماری بحث شده و میزان معناداری خروجی مدلها نیز سنجیده میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پایهای روششناسی اقتصادسنجی
 .2مفاهیم پایهای روش رگرسیون و تحلیل رگرسیون در مقابل تحلیل همبستگی ،ضریب همبستگی و انواع آن
 .3مفروضات پایهای رگرسیون ،برآورد پارامترها و عیوب احتمالی رگرسیون (همخطی مرکب ،خودهمبستگی)
 .4تابع رگرسیون جامعه و تابع رگرسیون نمونه
 .5رگرسیون خطی ،روش حداقل مربعات معمولی و روش حداکثر درستنمایی
 .6رگرسیون دو متغیره ،تخمین فاصلهای ،آزمون فرضیه و معنادار بودن خروجی مدل رگرسیون
 .7رگرسیون چندمتغیره (مرکب) ،تخمین فاصلهای ،آزمون فرضیه و معنادار بودن خروجی مدل رگرسیون ،تحلیل رگرسیون در قالب جدول
تحلیل واریانس (استنباط آماری در خصوص پارامترهای جامعه در رگرسیون چندگانه)
 .8رگرسیونهای غیر خطی (نمایی و سهمی و )...
 .9برآوردگرهای غیر خطی ،روش حداقل مربعات غیر خطی (روش گوس نیوتن و نیوتن رافسون)
 .10اجرای مدلهای پیشبینی رگرسیون خطی در نرمافزارهای آماری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Eviews, SPSS, Stata, Amosبرای دانشجویان الزامی است.
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منابع اصلی:
 .1گجراتی ،دامودار ( .)1377مبانی اقتصادسنجی جلد اول .ترجمه حمید ابریشمی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .2سوری ،علی ( .)1392اقتصادسنجی (جلد اول) .تهران :فرهنگشناسی.
3. Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition.
South-Western College Publishers.
منابع فرعی:
 .1گجراتی ،دمودار ( .)1392اقتصادسنجی کاربردی همراه با نرمافزارهای  Eviewsو  .Stataترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی .تهران:
نور علم.
2. Heiss, Florian (2016). Using R for Introductory Econometrics.CreateSpace Publishers
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کد درس185 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصادسنجی میانه

Intermediate Econometrics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز:اقتصادسنجی مقدماتی

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1بررسی مفروضات اساسی مدل کالسیک اقتصادسنجی و موارد نقض آنها
 .2شناخت انواع مدلهای غیر خطی اقتصادسنجی
 .3آشنایی با تحلیل مدلهای دارای متغیر موهومی (مجازی)
شرح درس:
در این درس ،آشنایی دانشجویان با مدلهای پیشرفتهتر اقتصادسنجی مبتنی بر انواع رگرسیون مدنظر است .همچنین موارد نقض مفروضات
اساسی مدلهای کالسیک رگرسیون و راهکارهای رفع آنها نیز ارائه میشود .در این درس با در نظرگرفتن مدلهای غیر خطی و سایر روشهای
رگرسیون ،قلمرو موضوعات قابل تحلیل در مدلهای اقتصادسنجی افزایش مییابد.
سرفصل درس:
 .1بررسی تفصیلی موارد نقض فروض مدل کالسیک رگرسیون
 .2صفر بودن میانگین خطا
 .3نابرابری واریانسها و روش حداقل مربعات تعمیمیافته ،اقدامات الزم جهت رفع مشکل نابرابری واریانسها
 .4آزمونهای تشخیص واریانس ناهمسانی
 .5خودهمبستگی ،نحوه کشف آن و اقدامات الزم جهت رفع خودهمبستگی
 .6همخطی و ماهیت آن ،اقدامات الزم جهت رفع همخطی
 .7آزمونهای ثبات ضرایب ،خطای اندازهگیری متغیرها
 .8متغیرهای مجازی و اجرای رگرسیون در حالت وجود متغیرهای مجازی
 .9روش حداکثر درستنمایی و آزمون نسبت درستنمایی ،آزمون ضریب الگرانژ
 .10مدلهای با وقفه توزیعی (اثرات تأخیری ،الگوی وقفه خطی ،الگوی وقفه چند جملهای ،الگوی وقفه پاسکال)
 .11مدلهای با متغیر وابسته محدود شده :مدلهای ترتیبی ،مدلهای غیر ترتیبی ،مدلهای بریده شده ( )Truncatedمدلهای سانسور شده
( )Censoredو شمارشی
 .12رگرسیون لجستیک (توزیع تابع لجستیک) ،رگرسیون مرحله به مرحله
 .13رگرسیون ترتیبی ،رگرسیون پروبیت (توزیع نرمال)
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Eviews, SPSS, Stata, Amosبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1گجراتی ،دامودار ( .)1377مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم) .ترجمه حمید ابریشمی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .2سوری ،علی ( .)1392اقتصادسنجی (جلد  1و  .)2تهران :فرهنگشناسی.
3. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd
edition. MIT Press
منابع فرعی:
 .1گجراتی ،دمودار ( .)1392اقتصادسنجی کاربردی همراه با نرمافزارهای  Eviewsو  .Stataترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی .تهران:
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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کد درس186 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصادسنجی پیشرفته

Advanced Econometric
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :اقتصادسنجی میانه

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با تحلیلهای پیشرفته اقتصادسنجی
آشنایی با مقدمات سریهای زمانی و اقتصادسنجی سریهای زمانی
آشنایی با مدلهای تغییر پذیری در اقتصادسنجی
آشنایی با تحلیل معادالت همزمان
شرح درس:

در این درس تحلیلهای پیشرفته اقتصادسنجی از قبیل مدلهای تغییر پذیری و معادالت همزمان و خودرگرسیونی بحث و بررسی میشود.
همچنین دادههای پنل (ترکیبی) که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی میباشند نیز تحلیل میشود .در این درس سعی میشود شاخههای
مختلف تحلیلهای اقتصادسنجی که شامل روشهای پیشرفته و توسعه روشهای مطرح در اقتصادسنجی مقدماتی و میانه است و مفروضات
آنها را توسعه میدهد بحث و بررسی شود.
سرفصل درس:
 .1دستگاههای معادالت همزمان ،برآورد تک معادلهای و برآورد دستگاهی
 .2روشهای تخمین سیستم معادالت همزمان (روشهای تک معادلهای ،روشهای )OLS, IV, 2SLS, LIML
 .3روشهای تخمین سیستم معادالت همزمان (روشهای سیستمی ،روش )3SLS, FIML
 .4همگرایی و الگوهای تصحیح خطا
 .5مدلهای تغییر پذیری (واریانس ناهمسانی و تغییر پذیری و نااطمینانی)
 .6نوسان قیمت دارایی :الگوهای  ،ARCH, GARCHمحدودیتهای مدل  ،ARCHمدل  GARCHنامتقارن ،مدل GARCH
چند متغیره
 .7مدلهای تغییر جهت (تغییرات فصلی ،توابع خطی قطعهای ،مدلهای  ،TAR, STARمدلهای تغییر جهت مارکف
 .8مدلهای به ظاهر نامرتبط ( ،SURتخمین زنندههای  OLSو  GLSو حداقل مربعات تعمیم یافته عملی)
 .9مدلهای خودرگرسیونبرداری و مدلهای تصحیح خطای برداری ()VECM
 .10الگوهای رگرسیون دادههای ترکیبی
 .11سریهای زمانی ایستا و غیرایستا
 .12مروری بر سریهای زمانی یک متغیره ،سریهای زمانی فصلی ،مانایی ،ریشه واحد و هم انباشتگی
 .13مقدمهای بر اقتصادسنجی بیزین
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Eviews, SPSS, Stata, Amosبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1گجراتی ،دامودار ( .)1377مبانی اقتصادسنجی (جلد اول) .ترجمه حمید ابریشمی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
2. Greene, W. H. (2011). Econometric Analysis. 7th edition. Prentice Hall.
منابع فرعی:
 .1گجراتی ،دمودار ( .)1392اقتصادسنجی کاربردی همراه با نرمافزارهای  Eviewsو  .Stataترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی .تهران:
نور علم.
 .2سوری ،علی ( .)1392اقتصادسنجی (جلد  .)2تهران :فرهنگشناسی.
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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کد درس187 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلسازی سریهای زمانی و شبکه

Modeling Time Series and Network
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با روش شناسی تحلیل سریهای زمانی و شناخت جایگاه سریهای زمانی در مسئله پیش بینی
 .2آشنایی را روش شناسی باکس-جنکینز در تحلیل سریهای زمانی
 .3آشنایی با روشهای تحلیل سریهای زمانی در شرایط مختلف و آزمون دقت آنها
شرح درس:
در بسیاری از روشهای علم آمار فرض میشود که مشاهدات مستقل از یکدیگرند و وابستگی مشاهدات به عنوان عاملی مزاحم تلقی میگردد
و در طراحی آزمایشات نیز تصادفی کردن طرح آزمایش نیز بسیار حائز اهمیت است .اما بخش وسیعی از تحقیقات مدیریتی دارای دادههایی
هستند که به صورت سریهای زمانی بوده و در آنها ماهیت وابستگی وجود دارد .روشهایی که این قبیل دادهها را تحلیل میکنند سریهای
زمانی نام دارند که در این درس با تحلیل سریهای زمانی به دنبال انجام صحیح پیشبینی بهینه و درک روابط پویای بین متغیرها و کنترل
بهینه از حیث عملی میباشیم.
سرفصل درس:
 .1مقدمهای بر مسئله پیشبینی و روشهای پیشبینی
 .2مرور روششناسی باکس -جنکینز
 .3مدلهای غیرفصلی باکس -جنکینز و پیشبینی و مدلسازی این مدلها و شناسایی آزمایشی مدلهای غیرفصلی
 .4سریهای زمانی پایا و ناپایا
 .5توابع خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی
 .6مدلهای فصلی باکس -جنکینز و شناسایی آزمایشی آنها
 .7تخمین و تشخیص دقت برازش مدلهای باکس -جنکینز
 .8شرایط پایا بودن ،وارونپذیری و تخمینهای مقدماتی
 .9تئوری کنترل بهینه
 .10طراحی الگوهای کنترل پیشخور و پسخور
 .11مدلهای سری زمانی چند معادلهای،
 .12مدلهای تابع انتقال (تابع انتقال خطی ،تابع انتقال گسسته ،مدلهای پیوسته با معادالت دیفرانسیل ،تابع انتقال پویای گسسته با معادالت
تفاضلی)
 .13همگرایی متقابل و مدلهای تصحیح خطا
 .14مدلهای سری زمانی غیر خطی ،توسعه مدلهای  ،ARIMAمدلهای تعمیم یافته و انتخاب پارامتر تأخیر،
 .15آزمون غیر خطی بودن ،آزمون  ،AFCآزمون تصحیح خطاهای رگرسیون
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Eviews, SPSS, Stata, Amosبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

باکس ،جورج ای .پی ،.گویلیم ام .جنکینز ،و گرگوری سی .رینسال ( .)1371تحلیل سریهای زمانی :پیشبینی و کنترل .ترجمه محمدرضا
مشکاتی .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سوری ،علی ( .)1392اقتصادسنجی (جلد  .)2تهران :فرهنگشناسی.
گجراتی ،دامودار ( .)1377مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم) .ترجمه حمید ابریشمی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
اندرس ،والتر ( .)1386اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی (جلد اول و دوم) .ترجمه مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوالپور.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
منابع فرعی:

 .1گجراتی ،دمودار ( .)1392اقتصادسنجی کاربردی همراه با نرمافزارهای  Eviewsو  .Stataترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی .تهران:
نور علم.
st
2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, 1 Edition. Princeton University Press.
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کد درس188 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روشها و مدلهای پیشبینی

Methods and Models of Forecastin
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

شناخت انواع مدلها و روشهای پیش بینی و طبقه بندی آنها
آشنایی با شبکههای عصبی مصنوعی و انواع آن و کاربردهای آن در مسائل پیش بینی مدیریتی
آشنایی با الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری و انواع آن و مقایسه کارایی آنها
آشنایی با برخی رویکردهای کالسیک پیش بینی (درخت تصمیم ،شبکههای بیزی) و کاربردهای مدیریتی آن
شرح درس:

در این درس ،انواع مختلف مدلها و روشهای پیشبینی با رویکرد کاربردی بحث و بررسی میشود .موضوع پیشبینی کاربردهای وسیعی در
علوم اقتصاد و مدیریت در گرایشهای مختلف آن دارد که برخی مصادیق آن عبارتند از پیشبینی میزان تقاضا ،پیشبینی میزان فروش ،پیشبینی
قیمت سهام ،پیشبینی ورشکستگی ،پیشبینی توان بازپرداخت تسهیالت و ...؛ در این درس تأکید بر روشهای نوین پیشبینی شامل شبکههای
عصبی مصنوعی و الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری میباشد که الگوریتمهایی با برخورداری از قابلیت یادگیری بوده و توان باالیی در مسائل
پیشبینی مدیریتی دارند.
سرفصل درس:
 .1مبانی پیشبینی ،ضرورت معرفت به آینده ،اهمیت پیشبینی،
 .2آشنایی با نقشه هوایی مدلهای پیشبینی و طبقهبندی انواع روشهای پیشبینی
 .3آشنایی با شبکههای عصبی مصنوعی ،ساختار شبکههای عصبی ،مدل ریاضی نرون
 .4مسأله تشخیص الگو و روشهای کالسیک حل آن
 .5شبکه عصبی پرسپترون تک الیه و فرایند یادگیری آن و بررسی همگرایی الگوریتم S.L.P.R
 .6شبکههای حافظه انجمنی و قانون یادگیری هب
 .7شبکه عصبی هاپفیلد گسسته ،شبکه اینستار و شبکههای حافظه انجمنی میچل
 .8شبکه عصبی همینگ ،یادگیری رقابتی ،مدل خود سازمانده و الگوریتم SOM
 .9شبکههای آداالین و یادگیری LMS
 .10شبکههای عصبی چندالیه پیشخور و شبکههای عصبی فازی
 .11معرفی الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری و کاربرد آنها در پیشبینی
 .12تشریح الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در پیشبینی مسائل مدیریتی
 .13تشریح الگوریتم درخت تصمیم و کاربرد آن در پیشبینی مسائل مدیریتی
 .14تشریح الگوریتم شبکههای بیزی و کاربرد آن در پیشبینی مسائل مدیریتی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )… ،Matlabبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1منهاج ،محمدباقر ( .)1387مبانی شبکههای عصبی :هوش محاسباتی .تهران :مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .2شالکوف ،رابرت ( .)1383شبکههای عصبی مصنوعی .ترجمه محمود جورابیان ،طناز زارع ،و امید استوار .اهواز :دانشگاه شهید چمران.
 .3آذر ،عادل و منصور مؤمنی ( .)1377آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم :تحلیل آماری) .تهران :سمت.
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.
منابع فرعی:
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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کد درس189 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با آیندهپژوهی

Essentials of Futures Study
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

درک جایگاه علمی آیندهپژوهی بهعنوان یک حوزه بینرشتهای
آشنایی با روشها و تکنیکهای آینده پژوهی
کاربردهای آیندهپژوهی در علوم و فناوریهای شناختی ،علوم انسانی
آشنایی با آیندهپژوهی تمدنی
شرح درس:

آشوبناکی و سیرناپایدار ،غیر خطی و بیثبات تحوالت ،روندها ،رویدادها و پیامدهای مختلف آنها در جهان معاصر امری روشن و مبرهن است .از
طریق رصد و پویش میتوان با شناخت محیط به ترسیم و گزینش آیندههای مرجح و دخالت در سیر روندها و رویدادها پرداخت .آیندهپژوهی،
پژوهشی است در حیطه واقعیتهای انسانی -اجتماعی که هدف آن تدوین تجویزهایی است که عمل به آنها تحقق مطلوبترین آینده ممکن را
نوید میدهد .در این درس مفاهیم اصلی ،مبانی معرفتشناختی و روشهای آیندهپژوهی ارائه شده و با استفاده از مثالهای کاربردی در حوزه
علوم و فناوری و  ...این روشها پیادهسازی میشود.
سرفصل درس:
 .1تعاریف ،مفاهیم ،تاریخچه و سیر تطور آیندهپژوهی (آیندهپژوهی در سدههای پیشین ،در دوران مدرن و گسترش تکنولوژی ،آیندهپژوهی و
پسامدرن گرایی)
 .2مفروضات بنیادین آیندهپژوهی
 .3اهداف آیندهپژوهی (مطالعه آیندههای ممکن ،بررسی آیندههای محتمل ،بررسی تصویرهای آینده ،کانون توجه برنامههای آیندهنگاری)
 .4مروری بر روشهای آیندهپژوهی
 .5پایش و پویش محیطی :ورودی اصلی آیندهپژوهی (پویش ،آشکارسازی ،تسری ،ارزیابی ،واکنش ،رهگیری)
 .6روش دیدهبانی
 .7روش سناریونویسی
 .8روش تحلیل روند
 .9روش رهنگاشت
 .10آیندهپژوهی در علوم شناختی
 .11آیندهپژوهی تمدنی (اسالم و آیندهپژوهی)
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

میانترم

تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓
منابع اصلی:

 .1بل ،وندل ( .)1392مبانی آیندهپژوهی :تاریخچه ،اهداف و دانش ،علم انسانی برای عصر جدید .ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق.
تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوریهای دفاعی.
 .2عیوضی ،محمدرحیم و پدرام ،عبدالرحیم ( .)1394درآمدی بر آیندهپژوهی اسالمی .تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
منابع فرعی:
 .1حاجیانی ،ابراهیم ( .)1391مبانی ،اصول و روشهای آیندهپژوهی .تهران :دانشگاه امام صادق
 .2دعایی ،محسن ( .)1393کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به آینده پژوهی .تهران :موسسه معالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی
(علیهالسالم)
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کد درس190 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه

Multiple Criteria Decision-Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با ساختار مسائل تصمیم گیری چند شاخصه و روشهای حل آنها
آشنایی با ساختار مسائل تصمیم گیری چند هدفه و روشهای حل آنها
ایجاد توانایی مدلسازی مسائل واقعی تصمیم گیری در قالب تصمیم گیری چندمعیاره
افزایش مهارتهای نرم افزاری تحقیق در عملیات و توانایی بکارگیری آنها در مسائل تصمیم گیری
شرح درس:

در این درس ،یکی از کاربردیترین مباحث تحقیق در عملیات که انطباق زیادی با مسائل واقعی تصمیمگیری دارد ارائه میگردد؛ دانشجویان
با مسائل تصمیمگیری چندمعیاره که بعضاً شامل معیارهای متضاد هستند آشنا شده و با مفهوم تبادل بین معیارها و رسیدن به جواب رضایتبخش
آشنا میشوند .در این درس عالوه بر مدلسازی مسائل تصمیمگیری چندمعیاره ،روشهای متعدد حل آنها که مبتنی بر مفروضات خاص
میباشند در دو دسته کلی روشهای جبرانی و غیرجبرانی بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعاریف و مفاهیم مدلسازی فنون نرم تحقیق در عملیات
روشهای وزندهی به معیارها
فنون تصمیمگیری چند شاخصه غیر جبرانی
فنون تصمیمگیری چند شاخصه جبرانی شامل روشهای ،LINEAR ،LINMAP ،ELECTRE ،TOPSIS ،SAW
ASSIGNMENT
فنون تصمیمگیری چند شاخصه سلسله مراتبی شامل روشهای  AHPو ANP
روشهای تلفیقی تصمیمگیری
تحلیل حساسیت مسائل چندمعیاره
آشنایی با نرمافزارهای تحلیل مسائل چند متغیره شامل Expert Choice ،Excel ،Lingo
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Lingo, Excelبرای دانشجویان الزامی است.
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تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1آذر ،عادل ،و علی رجبزاده ( .)1381تصمیمگیری کاربردی رویکرد  .MADMتهران :انتشارات نگاه دانش.
 .2قدسیپور ،سید حسن ( .)1382مباحثی در تصمیمگیری چند معیاره :برنامهریزی چند هدفه (روشهای وزندهی بعد از حل) .تهران:
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .3قدسیپور ،سید حسن ( .)1378مباحثی در تصمیمگیری چندمعیاره :فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( .)AHPتهران :انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر.
4. Ehrgott, Matthias (2005). Multicriteria Optimization. 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer.
منابع فرعی:
 .1مهرگان ،محمدرضا ( .)1383پژوهش عملیاتی پیشرفته .تهران :نشر کتاب دانشگاهی.
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کد درس191 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

علم مدیریت فازی

Fuzzy Management Sceince
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با منطق فازی و نحوه گسترش آن او کاربردهای مدیریتی آن
تعمیم شرایط قطعی مدلهای تصمیم گیری به شرایط فازی
آشنایی با الگوریتمهای حل مسائل تصمیم گیری در شرایط فازی
آشنایی با انجام تحقیقات مدیریتی و جمع آوری داده و تحلیل آن در شرایط فازی
شرح درس:

علم مدیریت فازی ،بکارگیری روشهای کمی و کالسیک علم مدیریت در محیط فازی است .علم مدیریت فازی میتواند مدلهایی را طراحی
کند که نظیر انسان ،از توانایی پردازش اطالعات کالمی و کیفی برخوردار بوده و هوشمندانه تصمیمگیری نماید .در این درس ضمن آشنایی با
مبانی نظری منطق فازی و ریاضیات فازی ،کاربردهای مدیریتی آن مبتنی بر روشهای کالسیک علم آمار و تحقیق در عملیات در حوزههای
پیشبینی ،تصمیمگیری و بهینهسازی ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با منطق فازی و ریاضیات فازی
 .2آشنایی با مجموعههای فازی ،انواع اعداد فازی ،برش و اتحاد تجزیه
 .3اصل گسترش و تئوری اعداد فازی
 .4رابطهها و گراف فازی
 .5اندازههای عدم قطعیت
 .6آشنایی با الگوریتمهای حل مسائل تصمیمگیری فازی
 .7تحلیل مسائل سخت و نرم تصمیمگیری تحت شرایط فازی
 .8روش دلفی فازی
 .9برنامهریزی خطی فازی
 .10غربالسازی فازی
 .11تصمیمگیری چندشاخصه فازی
 .12تصمیمگیری چندهدفه فازی ،برنامهریزی آرمانی فازی (روش ناراسیمهان ،روش حنان)
 .13آزمون فرض آماری فازی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
. اجتماع: تهران. علم مدیریت فازی.)1381(  عادل و حجت فرجی، 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.
:منابع فرعی
. دانشگاه علم و صنعت ایران: تهران. مقدمهای بر نظریه مجموعههای فازی.)1385(  محمود، و رضایی، مهدی، غضنفری.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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کد درس192 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

هوش مصنوعی

Artifical Intelligence
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنایی با حوزههای مختلف کاربردی هوش مصنوعی
آشنایی با کاربردهای مدیریتی هوش مصنوعی
آشنایی با سیستمهای خبره قطعی و فازی و کاربردهای آن در علم مدیریت
ایجاد توانایی در مواجهه با مسائل پیچیده و مبهم سازمانی و انتخاب راه حل متناسب از میان روشهای هوش مصنوعی
ایجاد توانایی بکارگیری مدلسازی و تحلیل مسائل مدیریتی مبتنی بر روش شناسی سیستمهای خبره
آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی
آشنایی با الگوریتمهای هیوریستک (ابتکاری) و متاهیوریستیک (فراابتکاری)(الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم تبرید شبیهسازی شده ،الگوریتم
جستجوی ممنوع ،الگوریتم مورچگان)
بکارگیری الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری در مسائل پیش بینی و تصمیم گیری
شرح درس:

در این درس ،ضمن معرفی حوزههای کاربردی مختلف هوش مصنوعی ،سیستمهای خبره به عنوان یکی از شاخههای اصلی هوش مصنوعی
که دارای کاربردهای بسیار متنوعی در مدیریت است مطرح میشود .در این درس قابلیتهای مدلسازی هوشمند و استفاده از منطق و سایر
روشهای بازنمایی دانش ،بانک اطالعاتی دانش در موضوعات مختلف مدیریتی بررسی شده و امکان ورود به رایانه را پیدا میکند و در مسائل
مختف تصمیمگیری و پیشبینی میتوان با استفاده از این برنامه رایانهای همچون یک فرد خبره تصمیمگیری نمود.
سرفصل درس:
 .1تعاریف ،مفاهیم ،تاریخچه و سیر تطور هوش مصنوعی
 .2معرفی سیستمهای خبره و کاربردهای آن
 .3بازنمایی دانش و روشهای آن
 .4روشهای استنتاج
 .5استدالل نادقیق و سیستمهای خبره فازی
 .6شبکه عصبی مصنوعی و انواع آن
 .7کاربردهای شبکه عصبی در پیشبینی
 .8آشنایی با مسائل NP-HARD
 .9آشنایی با کاربرد الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری در حل مسائل NP-HARD
 .10معرفی الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری (ژنتیک ،الگوریتم مورچگان و )...
 .11بکارگیری الگوریتمهای فراابتکاری در مسائل پیشبینی و تصمیمگیری
 .12آشنایی با نرم افزار  CLIPSو FUZZY CLIPS
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )CLIPS, Matlabبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1غضنفری ،مهدی ،و زهره کاظمی ( .)1382اصول و مبانی سیستمهای خبره .تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
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کد درس193 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تئوری صف

Queueing Theory
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با تئوری صف و کابردهای مدیریتی آن
آشنایی با انواع مختلف مدلهای صف در حاالت قطعی ،احتمالی ،شبکههای صف و ...
آشنایی با مدلهای تصمیم گیری در بهینه سازی صف
شناخت مدلهای پیچیده صف و لزوم بکارگیری شبیهسازی در این مدلها
شرح درس:

در این درس ،ضمن تشریح تئوری صف ،انواع مدلهای صفبندی و زنجیرههای مارکوف بحث و بررسی میشود .یک سیستم صف را میتوان
به صورت مشتریانی تعریف کرد که برای سرویس گرفتن وارد سیستم میشوند و اگر سرویس در اختیار نباشد برای آن منتظر میمانند و پس از
انجام سرویس سیستم را ترک میکنند .اجزای سیستم صف شامل الگوی ورود مشتریان ،الگوی سرویس سرویسکنندگان ،نظم صف ،ظرفیت
سیستم ،تعداد کانالهای سرویس و مراحل سیستم بررسی شده و کابردهای آن در کنترل موجودی ،بارگیری و تخلیه کشتیها ،صفها در
سازمانهای خدماتی همچون بیمارستانها ،فروشگاهها ،بانکها و  ...سیستمهای تولیدی در قالب مثالهای کاربردی بازگو میگردد.
سرفصل درس:
 .1تعاریف ،مفاهیم ،تاریخچه و سیر تطور تئوری صف
 .2مرور کلی انواع مدلهای صف (مدلهای صفبندی قطعی ،صفبندی دارای الگوی فرایند پواسون و توزیع نمایی ،خاصیت مارکوفی توزیع
نمایی ،فرایندهای تصادفی و زنجیرههای مارکوف)
 .3مروری بر احتماالت ،فرایندهای تصادفی و معادالت دیفرانسیل
 .4آشنایی با توزیعهای آماری (توزیع نمایی ،توزیع پوآسون و )...
 .5زنجیرههای مارکوف ،رفتار زنجیرهها در کوتاه مدت ،طبقهبندی انواع وضعیتهای زنجیرههای مارکوف
 .6زنجیرههای مارکوف پیوسته ،رفتار زنجیرههای مارکوف در بلند مدت
 .7مدلهای صفبندی تولد و مرگ مارکوفی ساده
 .8مدل صفبندی M/M/1
 .9مدل صفبندی در حالت وجود باجههای موازی M/M/C
 .10حالت صفهای با سرویس نامحدود ∞M/M/
 .11تحلیلهای دوره اشتغال برای مدلهای  M/M/1و M/M/C
 .12بررسی سایر مدلهای زمان سیستمهای صف
 .13مدلهای مارکوفی صف ،مدل با ورودی گروهی ،مدل با خدمتدهی گروهی ،مدلهای فوق نمایی
 .14شبکههای صف ،سیستمهای سری صف ،شبکههای باز و بسته جکسون ،شبکههای سیکلی و شبکههای غیر جکسون
230

 .15مدلهای تصمیمگیری در سیستمهای صف ،محاسبه پارامترهای بهینه یک سیستم صف با هدف کاهش هزینه
 .16بکارگیری نرمافزار  Rدر تحلیل مسائل صف
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1ایروانی ،سید محمدرضا ( .)1372سیستمهای صف (جلد  1و  .)2تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 .2گراس ،دانلد ،و کارل ام .هریس ( .)1372مبانی نظریه صف .ترجمه غالمحسین شاهکار .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
منبع فرعی:
 .1گراس ،دونالد ،و کارل ام .هاریس ( .)1380مبانی و اصول نظریه صف .ترجمه سیدمحمدتقی فاطمیقمی .تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات
دانشگاه امام حسین (علیهالسالم).
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کد درس194 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

شبیهسازی

Simulation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1آشنایی با علم شبیهسازی و کاربردهای آن در تحلیل مسائل پیچیده و بدساختار
 .2آشنایی با جایگاه شبیهسازی در تجزیه و تحلیل سیستمهای و حل مسائل
 .3آشنایی با فرایند کامل ایجاد یک مدل شبیهسازی ،آزمایش و تحلیل خروجی آن
 .4آشنایی با طراحی آزمایشهای شبیهسازی و تحلیل و تفسیر خروجیها با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری
 .5آشنایی با برنامه نویسی مدلهای شبیهسازی و یا استفاده از نرم افزارهای شبیهسازی و بکارگیری آنها در مسائل واقعی
شرح درس:
شبیهسازی گسسته و پیوسته از جمله روشهای پرکابرد تحلیل مسائل تصمیمگیری است که امکان ارزیابی عملکرد اجرایی قبل از پدید آمدن
سیستم را فراهم میسازد ،همچنین مقایسه گزینههای مختلف اجرایی بدون ایجاد اختالل در سیستم واقعی را میسر میکند؛ شبیهسازی فرایند
تکنیکی است که به سازمانها کمک میکند تا نتایج عملکرد و فرایند تصمیمگیری خود را پیشبینی ،مقایسه و بهینهسازی کنند ،بدون اینکه هزینه
و ریسک تغییر فرایندهای جاری و اجرای جدید را متحمل شوند .در این درس ضمن مرور مفاهیم اصلی شبیهسازی دو مورد از کاربردهای شبیهسازی
در مدلهای رایج صف و سیستمهای موجودی نیز بحث و بررسی میشود .همچنین با بکارگیری نرمافزارهای کامپیوتری رایج و یا استفاده از
زبانهای برنامهنویسی آزمایشهای شبیهسازی کامپیوتری نیز ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1تعاریف ،مفاهیم ،تاریخچه و سیر تطور شبیهسازی ،مزایا و معایب آن
 .2مفاهیم و کلیات شبیهسازی گسسته پیشامد ،توصیف اطالعات دریافتی از شبیهسازی
 .3مرور مدلهای ریاضی و آماری سیستمهای شبیهسازی
 .4کاربردهای شبیهسازی در سیستمهای صف و سیستمهای موجودی
 .5سایر کاربردهای شبیهسازی (مسئله میمون مست ،مسئله فروشنده دورهگرد ،اعداد تصادفی نرمال)
 .6شبیهسازی مدلهای ایستا ،شبیهسازی مونت کارلو
 .7تولید اعداد تصادفی و تولید مقدار تصادفی
 .8تجزیه و تحلیل دادههای ورودی مدل شبیهسازی (گردآوری دادهها ،تعیین توزیعهای احتمال ،برآورد پارامترها و )...
 .9آزمایش مدلهای شبیهسازی و اعتبارسنجی آنها (تطبیق با سیستم واقعی)
 .10طرح آزمایشهای شبیهسازی کامپیوتری (روش طراحی ،مدل تابعی ،طرحهای عاملی ،تعیین شرایط بهینه)
 .11تعیین اعتبار و تحلیل (اعتبار مدل ،روشهای عینی در مقابل روشهای ذهنی ،آزمونهای فرض و ساختار داخلی ،آزمون میانگینها)
 .12تجزیه و تحلیل دادههای خروجی مدل شبیهسازی (معیارهای عملکرد ،مقایسه و ارزیابی طرحهای مختلف از سیستم)
 .13زبانهای برنامهنویسی شبیهسازی و بستههای کامپیوتری شبیهسازی ()Arena, AnyLogic, Netlogo
232

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

. انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه برای دانشجویان الزامی است:توضیحات
:منابع اصلی
 موسسه انتشارات علمی: تهران. ترجمه هاشم محلوجی. پیشامد- شبیهسازی سیستمهای گسسته.)1376(  و جان کارسن، جری، بنکس.1
.دانشگاه صنعتی شریف
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.
:منابع فرعی
1. Mize. J. H. and J.G. Cox. (1968). Essentials of Simulation. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 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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کد درس195 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با پویاییشناسی سیستم

Essentials of System Dynamic
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با تفکر سیستمی و کارکردهای آن در تحلیل مسائل سازمان و مدیریت
آشنایی با تحلیل سیستمهای پیچیده با رویکرد پویایی شناسی سیستم
آشنایی با ابزارهای پویایی شناسی سیستمها در تحلیل کسب و کار و مدلهای پویا
آشنایی با ساخت مدلهای پویا ،آزمون و اعتبارسنجی مدلها
ایجاد مهارت بکارگیری رویکرد سیستم داینامیک در تحلیل مسائل مدیریتی و سازمانی مبتنی بر بستههای نرم افزاری
شرح درس:

جهان پیرامون ما پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است .وضعیت جوامع ،شهرها ،سازمانها ،خانوادهها و افراد همه در حال تغییر است .دغدغه
اصلی مدیران هوشمند در همه مجموعههای انسانی درک علل تغییر و تحول مجموعهها و کنترل و هدایت آن تغییرات در جهت مطلوب است.
موفقیت در شکلدهی تغییر و تحوالت آتی مستلزم درک علل تغییر و تحول در گذشته و شناخت ساختارها و روابط ایجادکننده تحوالت آینده
است .با استفاده از پویاییشناسی سیستم میتوان با ساختارها و روابط نظاممندی که تغییر و تحوالت را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی به وجود
میآورند شناسایی نمود .در این درس ضمن مرور مفاهیم سیستمها ،پیچیدگی سیستمهای اقتصادی اجتماعی ،ابزارهای مدلسازی و تحلیل این
سیستمها با رویکرد پویاییشناسی سیستم بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف اولیه ،سیستم ،تئوری عمومی سیستمها ،تفکر سیستمی
 .2مرور سیستمهای پیچیده
 .3نیازمندیهای یادگیری موفقیت در سیستمهای پیچیده
 .4ساختار و رفتار سیستمهای پویا
 .5ساختارهای به وجود آورنده رفتارهای رشد ،هدفجو ،نوسانی و ناپایدار
 .6رشد  Sشکل ،جهش و نزول ،وابستگی به مسیر و سایر پویاییهای غیر خطی
 .7ابزارهای پویاییشناسی سیستم شامل روشهای استخراج و ترسیم ساختار سیستمهای پیچیده و ارتباط دادن این ساختار به پویاییهای
آنها؛
 .8نمودارهای علّی حلقوی
 .9نمودارهای جریان یا متغیرهای حالت و جریان
 .10معادالت ریاضی برای ساخت مدل ریاضی از سیستمها
 .11پویایی حاصل از متغیرهای حالت و جریان
 .12پویایی ساختارهای ساده (درک پویایی ساختارهای ساده برای فهم پویایی ساختارهای پیچیده)
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 .13پویایی رشد بنگاهها (موتور رشد) ،چرخههای شوم یا چرخههای مخرب ،سیاستهای تقویت رشد بنگاهها
 .14تأخیر در سیستمهای پویا و مدلسازی آن ،تأخیر در جریان مواد ،تأخیر در انتقال اطالعات ،تأخیر در تغییر باورها و برداشتها
 .15بررسی روابط غیر خطی در مدلهای پویا ،فرموله کردن قواعد تصمیمگیری در مدلهای پویا ،تئوری تصمیمگیری با عقالنیت محدود ،روش
فرموله کردن پیشبینی مقادیر متغیرهای تصمیمگیری
 .16نوسان و کاربرد آن در پویاییشناسی کسبوکار
 .17کاربرد ساختارهای ایجاد کنندة نوسان در نوسانهای مشاهده شده در زنجیره تأمین ،در تولید و موجودیهای انبار ،در چرخههای تجاری
اقتصاد ،و چرخههای رایج در بازارهای کاالهای عمومی
 .18اعتبارسنجی مدلهای پویاییشناسی سیستم
 .19چالشهای آینده در پویاییشناسی سیستمها
 .20کاربردهای پویاییشناسی سیستم در بررسی رشد و رکود شرکتها ،انتشار فناوریهای نوین ،چرخههای کسبوکار ،اندیشههای قضاوتی،
قابلیت اطمینان پیشبینی ،طراحی زنجیره تأمین ،مدیریت کیفیت خدمات ،مدیریت ترافیک و ...
 .21مطالعات موردی در پویاییشناسی سیستم
 .22بکارگیری یکی نرمافزارهای  Ithink ،Powersim ،Vensimدر تحلیل سیستمهای پویا
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1استرمن ،جان ( ،)1388پویاییشناسی کسبوکار (جلد اول) :تفکر سیستمی و مدلسازی برای جهانی پیچیده .گروه مترجمان و با مقدمه
علینقی مشایخی .تهران :سمت.
2. Caspari J. A. (2004). Management Dynamics: Merging Constraints Accounting to Drive
Improvement. Wiley
منابع فرعی:
 .1مشایخی علینقی ( .)1397پویایی شناسی سیستم ها-دیدگاه سیستمی .تهران :انتشارات آریاناقلم.
2. Andrew, F. (1999). Modeling the Environment: An Introduction To System Dynamics
Modeling Of Environmental Systems. Island Press
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کد درس196 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اطالعات نامتقارن و طراحی سازوکارها

Asymmetric Information and Mechanism Design
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با نظریه طراحی سازوکار هورویچ
آشنایی با نقش اطالعات در اقتصاد و وضعیت عدم تقارن اطالعات در خرید و فروش
درک نقش اطالعات ،ارتباطات ،کنترل ،انگیزهها در موفقیت یا شکست بازار
توانمندسازی دانشجویان در نقد وضعیت عدم تقارن در تبادالت تجاری
شرح درس:

طراحی سازوکار به عنوان زیرشاخهای از نظریه بازیها چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل میکند .از اینرو الزم
است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطالعات ناقص
باشیم .در تبادالت تجاری ،حالت عدم تقارن حاکی از برخورداری یک طرف معامله از اطالعات بیشتر است که میتواند منجر به خدشهدار شدن
معامله و یا حتی شکست بازار گردد ،با استفاده از طراحی سازوکار که در قالب یک رویه ،نهاد و  ...میباشد میتوان حالت عدم تقارن را کاهش داد؛
در این درس ضمن مرور مفهوم اطالعات نامتقارن و کارکرد وسیع آن در اقتصاد و بازرگانی ،نظریه سازوکار و کارکردهای آن در شرایط عدم تقارن
اطالعات بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم اولیه اطالعات ،انقالب اطالعات ،ارزش اطالعات
 .2مکانیزم تعیین قیمت اطالعات ،تقارن و عدم تقارن اطالعات در ارائه خدمات
 .3نقش و اهمیت اطالعات در بازارهای چهارگانه (کاال و خدمات ،عوامل تولید ،پول ،سرمایه)
 .4بررسی نقش اطالعات در اقتصاد و بررسی چگونگی توزیع اطالعات بین عامالن اقتصادی ،بازار رقابت کامل
 .5سازوکارهای درونی برطرف کردن اطالعات نامتقارن
 .6تشریح نظریه طراحی سازوکار ،تعاریف و اصول سازوکار
 .7زمینههای نظری ایجاد طراحی سازوکار
 .8سازوکار و طراحی سازوکار و انواع طراحی سازوکار
 .9ساختن سازوکارهای غیر متمرکز
 .10ساخت سازوکار در حالت تفکیک پارامترها
 .11ویژگیهای اطالعاتی یک سازوکار
 .12طراحی تخصیصهای قیمتی
 .13طراحی تخصیصهای غیرقیمتی
 .14نظریه قرارداد ،طراحی بازار ،طراحی حراجی
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 .15کاربردهایی از طراحی سازوکار (کاالی عمومی ،مالیات ،تجارت دو جانبه)
 .16کاربردهای طراحی سازوکار در تخصیص پویا و قیمتگذاری پویا
 .17طراحی سازوکار بیزین
 .18سازوکارهای استراتژی غالب
 .19رویکرد اسالمی به نقد حالت عدم تقارن در معامالت تجاری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1عبادی ،جعفر ( .)1390اقتصاد اطالعات .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .2کرمی ،محمدمهدی و پورمند ،محمد ( .)1387مبانی فقهی اقتصاد اسالمی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ نهم.
 .3نورث ،داگالس ( .)1981نهادها ،تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی .ترجمه محمدرضا معینی .تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
4. Hurwicz, L. & Reiter, S. (2006). Designing Economic Mechanisms. Cambridge University
Press.
منابع فرعی:
 .1هرورانی ،حسین و مصطفی زهتابیان و مهدی هرورانی ( .)1389نقدی بر بانکداری اسالمی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
2. Vohra, R.V. (2011). Mechanism Design: A Linear Programming Approach. Cambrige
university Press.
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کد درس197 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کاربرد نظریه بازی در مدیریت

Application of Game theory in Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با نظریه بازیها و شناخت جایگاه آن در روش شناسی کمی مدیریت
 .2آشنایی با نحوه مدلسازی بازیها و حل آنها با استفاده از مدلهای تحقیق در عملیات
 .3ایجاد توانمندی در دانشجویان نسبت به بکارگیری نظریه بازیهای در تحلیل مناقشات فردی ،گروهی ،سازمانی و بین المللی
شرح درس:
در این درس ،ضمن پرداختن به اصول اولیه و مفاهیم اساسی نظریه بازیها ،مقصود اصلی نظریه بازیها که همان تصمیمگیری عقالیی در یک
موقعیت اجتماعی ،با مالحظه رفتار دیگرانی که درگیر در مسأله هستند و تصمیمات آنها تصمیمگیرنده را متأثر میسازد ارائه میشود .در این
درس نظریه بازیها در قالب تقسیمبندی مرسوم بازیها و با مثالهای کاربردی مدیریتی ارائه میشود .دانشجویان با گذراندن این درس میتوانند
بخشی از پیچیدگیهای رفتار اجتماعی انسان را با استفاده از دانش ریاضیات و احتماالت ،مدلسازی نموده و از ظرفیت دانش ریاضی و احتمال
در تحلیل دقیق و روشمند مسائل مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که دارای تعارض میباشند استفاده نمایند.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم اساسی و مفروضات نظریه بازیها ،تفاوت نظریه بازیها با نظریه تصمیم ،نسبت نظریه بازیها در برنامهریزی استراتژیک ،بازیهای
استراتژیک
 .2مدلسازی بازیهای دو نفره
 .3حل بازیهای دو نفره با روش ترسیمی
 .4مدلسازی و حل بازیهای دو نفره در قالب برنامهریزی خطی و تعمیم آن به بازیهای دارای چند بازیکن
 .5بازیهای ایستا با اطالعات کامل
 .6بازیهای پویا با اطالعات کامل
 .7بازیهای ایستا با اطالعات ناقص
 .8بازیهای پویا با اطالعات ناقص
 .9بازیهای عالمتدهی ،بازیهای تکاملی ،ماهیت عالمتها ،معمای زندانی ،تعادل در بازیهای عالمتدهی
 .10بازیهای چانهزنی ،عوامل تعیینکننده پیامدهای چانهزنی ،راه حل نش برای بازیهای چانهزنی
 .11تحلیل کیسهای واقعی با نظریه بازیها (مناقشه دریای خزر ،شرکت در مزایده ،شرکت در مناقصه و )...
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )spss, liserel, amosبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1عبدلی ،قهرمان ( .)1391نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای اطالعات ناقص ،تکاملی و همکارانه) .تهران :سمت.
 .2هیلیر ،فردریک ،و جرالد لیبرمن ( .)1381تحقیق در عملیات :برنامهریزی ریاضی (جلد دوم) .ترجمه محمد مدرس و اردوان آصفوزیری.
تهران :نشر جوان
3. Osborne, M. J. (2009). An Introduction to Game Theory, International Edition
International Edition. Oxford University Press.
منابع فرعی:
 .1اصغرپور ،محمدجواد ( .)1382تصمیمگیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات .تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران.
2. Tadelis, S. (2013). Game Theory: An Introduction. Princeton University Press.
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کد درس198 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه نرم افزارهای تحقیق در عملیات

Workshop on Operations Research Software
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با مدلسازی و پیاده سازی مسائل تحقیق در عملیات در نرم افزارهای مربوطه جهت بکارگیری دانش تحقیق در عملیات در مسائل
واقعی
آشنایی با اصول برنامه نویسی نرم افزارهای اصلی تحقیق در عملیات
آشنایی با دستورات خاص نرم افزارهای تحقیق در عملیات و کدنویسی های الزم در تعریف متغیرها ،محدودیتها ،توابع هدف ،تحلیل
حساسیت در این نرم افزارها
آشنایی با تفسیر خروجیهای نرم افزارهای تحقیق در عملیات و ارائه سناریوهای مربوطه
توانایی مقایسه کارایی نرم افزارهای تحقیق در عملیات در حل مسائل بهینه سازی
آشنایی با مفاهیم اقتصادی مدلهای بهینه سازی و نحوه تفسیر آنها در نرم افزارهای تحقیق در عملیات
شرح درس:

در این درس که به صورت کارگاهی ارائه میشود ،مدلسازی و تحلیل مسائل واقعی تحقیق در عملیات با استفاده از نرمافزارهای مربوطه ارائه
میشود .از آنجا که حل مسائل واقعی تحقیق در عملیات که معموالً در پایاننامهها ،پروژهها و مسائل واقعی سازمانها به دلیل محاسبات بسیار
سنگین آن به صورت دستی امکانپذیر نیست و نیازمند بکارگیری نرمافزارهای متداول این حوزه علمی میباشد لذا در این درس مهارت بکارگیری
نرمافزارهای مرتبط با دانش تحقیق در عملیات جهت تحلیل مسائل واقعی ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1مرور کلی الگوریتمهای حل مسائل که مورد استفاده نرمافزارهای تحقیق در عملیات برای تحلیل مسائل این رشته هستند؛
 .2معرفی نرمافزارهای مختلف تحقیق در عملیات در سطوح دانشگاهی ،تجاری و صنعتی ،شرکتهای سازنده و تاریخچه توسعه آنها؛
 .3آشنایی با محیط نرمافزار  WinQsbو دستورهای کدنویسی و برنامهنویسی در آن
 .4آشنایی با محیط نرمافزار  Toraو دستورهای کدنویسی و برنامهنویسی در آن
 .5آشنایی با محیط نرمافزار  Lindoو دستورهای کدنویسی و برنامهنویسی در آن
 .6آشنایی با محیط نرمافزار  Lingoبه عنوان یکی از قویترین نرمافزارهای تحقیق در عملیات و یادگیری دستورهای کدنویسی و برنامهنویسی
در آن
 .7توابع لینگو ،معرفی مجموعهها در نرمافزار ،معرفی بخش دادهها در نرمافزار ،برنامهنویسی در لینگو
 .8حل مسائل کاربردی تحلیل پوششی دادهها ،تخصیص خطی و حمل و نقل با استفاده از نرمافزار Lingo
 .9آشنایی با محیط نرمافزار  Gamsبه عنوان یکی از پرقدرتترین نرمافزارهای تحقیق در عملیات و دستورهای کدنویسی و برنامهنویسی در
آن
 .10حل مسائل کاربردی همچون تحلیل پوششی دادهها با استفاده از نرمافزار Gams
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 .11آشنایی با محیط نرمافزار  Matlabو دستورهای کدنویسی و برنامهنویسی در آن
 .12آشنایی با جعبه ابزار  Optimizationدر نرمافزار Matlab
 .13حل مسائل کاربردی بهینهسازی با استفاده از نرمافزار Matlab
 .14آشنایی با محیط نرمافزار  Excelو دستورهای فرمولنویسی ،کدنویسی و برنامهنویسی در آن
 .15آشنایی با افزونه  Solverدر نرمافزار  Excelو حل مسائل برنامهریزی ریاضی با آن
 .16آشنایی با نحوه حل مسائل تصمیمگیری چندشاخصه با استفاده از نرمافزار Excel
 .17آشنایی با نحوه حل مسائل تصمیمگیری مبتنی بر قضاوت خبرگان ( )ISM, DEMATEL, COG.MAPبا استفاده از نرمافزار
Excel
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مذکور برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5

سلیمیفرد ،خداکرم و رضا مغدانی ( .)1396حل مسئلههای بهینهسازی با نرمافزار لینگو .بوشهر :دانشگاه خلیج فارس
رضاییان ،جواد و میالد شفیعپورعمرانی و نگار درخشان و مسعود شفیعپورعمرانی ( .)1396الگوریتمهای فراابتکاری نوین (چندهدفه و
تکهدفه) و کاربردهای آن (پیادهسازی گام به گام در متلب) .مازندران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران.
حسینزاده لطفی ،فرهاد و غالمرضا جهانشاهلو و محسن واعظقاسمی ( .)1390آشنایی با  GAMSو برنامه مدلهای  .DEAتهران :انشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
وینستون ،واین آل .)1380( .تحقیق در عملیات :برنامهریزی خطی .ترجمه رضا زنجیرانی فراهانی ،نسرین عسگری و محمد مدرس یزدی.
تهران :نشر ترمه.
ایزدبخش ،حمیدرضا ،و دیگران ( .)1389کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع .تهران :انتشارات دانشگاه پیامنور.
منابع فرعی:

 .1بخش  Helpنرم افزار Matlab
 .2بخش  Helpنرم افزار Lingo
 .3بخش  Helpنرم افزار Excel
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کد درس199 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه نرم افزارهای اقتصادسنجی و آمار

Workshop on Econometrics and Statistic Software
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مدلسازی و پیاده سازی مسائل واقعی اقتصادسنجی و آمار در نرم افزارهای مربوطه
 .2آشنایی با دستورات خاص نرم افزارهای اقتصادسنجی و آمار
 .3آشنایی با تفسیر خروجیهای نرم افزارهای اقتصادسنجی و ارائه نتایج پژوهشی قبول و رد فرضیات آماری
شرح درس:
در این درس که به صورت کارگاهی ارائه میشود ،تحلیل مسائل واقعی و دادههای این مسائل با استفاده از نرمافزارهای مربوطه ارائه میشود .از
آنجا که حجم وسیعی از تحقیقات مدیریتی ،در حوزه روششناسی کمی بوده لذا الزم است جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،از
نرمافزارهای مربوطه استفاده نمود .لذا در این درس مهارت بکارگیری نرمافزارهای مرتبط با حوزههای آمار و اقتصادسنجی که ارتباط زیادی با
هم دارند ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1مرور کلی روشهای آماری تکمتغیره ،چند متغیره و مرور کلی تبدیل فرضیات پژوهشی به فرضیات آماری و آزمون فرض
 .2مرور کلی روشهای اقتصادسنجی و انواع رگرسیونها و آزمون فرض ضرایب آنها
 .3معرفی نرمافزارهای مختلف آمار در سطوح دانشگاهی ،تجاری و صنعتی ،شرکتهای سازنده و تاریخچه توسعه آنها؛
 .4معرفی نرمافزارهای مختلف اقتصادسنجی در سطوح دانشگاهی ،تجاری و صنعتی ،شرکتهای سازنده و تاریخچه توسعه آنها؛
 .5آشنایی با محیط نرمافزار  Spssو دستورهای تعریف متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،اجرای تحلیل ،تحلیل درجه معناداری ،تفسیر خروجیها؛
 .6آشنایی با محیط نرمافزار  Minitabو دستورهای تعریف متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،نحوه طراحی آزمایشات ،اجرای تحلیل ،تحلیل درجه
معناداری ،تفسیر خروجیها،
 .7آشنایی با محیط نرمافزار  Lisrelو دستورهای تعریف متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،نحوه ساخت معادالت ساختاری ،اجرای تحلیل ،تحلیل
درجه معناداری ،تفسیر خروجیها؛
 .8آشنایی با محیط نرمافزار  PLSو دستورهای تعریف متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،نحوه ساخت معادالت ساختاری ،اجرای تحلیل ،تحلیل
درجه معناداری ،تفسیر خروجیها؛
 .9آشنایی با محیط نرمافزار  Eviewsجهت تخمین مدلهای سری زمانی ،معادالت تکی ،معادالت همزمان ،پانل دیتا ،دستورهای تعریف
متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،اجرای تحلیل ،تحلیل درجه معناداری ،تفسیر خروجیها؛
 .10آشنایی با محیط نرمافزار  Amosجهت تخمین معادالت ساختاری خطی مناسب ،تجزیهوتحلیل سریهای زمانی و پانل دیتا دستورهای
تعریف متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،اجرای تحلیل ،تحلیل درجه معناداری ،تفسیر خروجیها؛
 .11آشنایی با محیط نرمافزار  Stataو دستورهای تعریف متغیرها ،نحوه ورود دادهها ،اجرای تحلیل ،تحلیل درجه معناداری ،تفسیر خروجیها؛
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مذکور برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حبیبپور گتابی ،کرم و رضا صفری شالی ( .)1388راهنمای جامع کاربرد  SPSSدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل دادههای کمی) .تهران:
لویه ،متفکران.
آذر ،عادل و رسول غالمزاده و مهدی قنواتی ( .)1391مدلسازی مسیری  -ساختاری در مدیریت :کاربرد نرمافزار  .SmartPLSتهران:
نگاه دانش
هیر ،جوزفاف ( .)1395مدلسازی معادالت ساختاری :کمترین مربعات جزئی ( .)PLS - SEMترجمه رسول غالمزاده و عادل آذر .تهران:
نگاه دانش.
هومن ،حیدرعلی ( .)1384مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل .تهران :انتشارات سمت.
سبحانیفرد ،یاسر و مریم اخوانخرازیان ( .)1393خوودآموز تحلیل آماری پیشرفته با  SPSS, LISREL, AMOSجهت تدوین مقاالت
علمی ،پایاننامههای کارشناسیارشد ،دکتری و تحقیقات سازمانی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
عسگری ،علی ( .)1394آموزش گام به گام  .AMOS 16.0تهران :سامانه اطالعرسانی چاپ و نشر ایران.
سوری ،علی ( .)1393اقتصادسنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد  Eviews 8و  .Stata 12تهران :فرهنگشناسی.
منابع فرعی:

 .1آلبرایت ،جرمی جی ( .)1395تحلیل عاملی تاییدی با کاربرد ایموس ،لیزرل و امپالس .ترجمه فرهاد خرمای و احمد ولیخانی .تهران :مرجع
علم
 .2بخش  Helpنرمافزارهای .Stata ،Amos،Eviews،SPSS،PLS،Minitab،Lisrel
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کد درس200 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

علوم و ریاضیات احصایی

Financial Mathematics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با روابط ریاضی و فرمولهای محاسباتی قراردادهای بیمه
آشنایی با انواع مدلهای علوم احصایی (اکچوئرال) در محاسبات بیمهای
آشنایی با نحوه محاسبات بیمهای در حالت قطعی
آشنایی با نحوه محاسبات بیمهای در حالت تصادفی
شرح درس:

علم اکچوئرال (احصایی) ریاضیات و آمار را به یکدیگر پیوند میزند تا ریسکهای موجود در صنعت بیمه و بازارهای مالی را مورد بررسی و ارزیابی
قرار دهد .دانش اکچوئرال در برگیرنده تئوری احتمال ،ریاضیات ،آمار مالی ،اقتصاد و برنامهنویسی کامپیوتر است که به منظور تحلیل مسائل
مالی ،بیمه عمر ،مقرری یا حقوق بازنشستگی ،بیمه عمومی و سرمایهگذاری استفاده میشود .از آنجا که برای محاسبه حق بیمه عمر و مستمری،
بایستی احتمال وقوع حادثه در آینده برای هر بیمه شده محاسبه گردد ،پیشبینی نرخ مرگومیر و همچنین تکنیکهای ریاضی مربوط به تعیین
ارزش حال مقادیر آتی ،از ملزومات علم اکچوئرال است.
سرفصل درس:
 .1مبانی اکچوئرال ،تعاریف و انواع مدلها (قطعی و تصادفی)
 .2مقدمات ریسک و بیمه (تعاریف اولیه ،تأمین مالی و سرمایهگذاری ،بسندگی و تساوی در قراردادهای بیمهای)
 .3ریاضیات مربوط به مدل قطعی پایهای (جریان وجوه نقدی ،توابع تنزیل ،نرخهای بهره و تنزیل ،ارزشها و همارزیهای اکچوئرال ،نرخهای
بازده داخلی)
 .4جدول عمر و فرمولها و روابط ریاضی تعریف آن مبتنی بر احتماالت (تعاریف اولیه ،امید به زندگی ،اصطالحات استاندارد)
 .5مستمرهای تمام عمر (محاسبه حق بیمههای مستمری ،تابع تنزیل بقا و بهره ،پرداختهای ضمانت شده ،مستمریهای مدتدار (تأخیری)
 .6بیمه عمر و انواع آن ،روابط ریاضی محاسبه حق بیمه برای بیمه عمر ،روابط ریاضی سودهای ترکیبی (ترکیب غرامتهای بیمه عمر و
سرمایههای مستمری تمام عمر)
 .7روابط ریاضی ذخیرههای بیمه و مستمری ،الگوی عمومی ذخیرهها ،روابط بازگشتی ،تجیزه ریسک -پسانداز
 .8مدت زمانهای کسری (بررسی جریانهای نقدی در حالت انجام پرداختها در کسری از سال)
 .9پرداختهای پیوسته ،نرخ لحظهای تنزیل ،روابط ریاضی مستمریهای تمام عمر پیوسته ،نرخ لحظهای مرگ ومیر ،بیمههای قابل پرداخت
در لحظه فوت
 .10رابطه عمومی بیمه -مستمری در حالت پیوسته ،معادالت دیفرانسیل برای ذخیرهها،
 .11محسبات ریاضی در حالت مرگومیر انتخابی و تغییر در فرمولها
 .12قراردادهای عمر چندگانه و نظریه ضایعههای چندگانه
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 .13مروری بر مدلهای تصادفی محاسبات بیمهای ،رویکرد احتمالی به بیمه و مستمری
 .14توزیع بقا و زمان شکست ،جدول عمر تصادفی ،امید به زندگی در حالت تصادفی
 .15رویکرد تصادفی به سرمایه بیمه ،رویکرد تصادفی به ذخایر ،رویکرد تصادفی به حق بیمهها
 .16محاسبه واریانس قراردادهای بیمهای در شرایط ثابت بودن سرمایه در حالت گسسته و پیوسته
 .17حداقل زمان شکست و توزیعهای آماری آن
 .18نظریه مخاطره ،توزیعهای مرکب و مدلهای ورشکستگی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :در این درس انجام پروژه در یک نمونه واقعی با نرمافزار اکسل ضروری است.
منابع اصلی:
 .1یوگربر ،هنس ( .)1390ریاضیات بیمه عمر .ترجمه غدیر مهدوی کلیشمی ،حمید حاتمی و محمد عباسی .تهران :بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،پژوهشکده بیمه.
 .2پرومیسلو اس .دیوید ( .)1392مبانی ریاضیات اکچوئرال .ترجمه میرمهدی سیداصفهانی ،زهرا شمساسفندآبادی ،سیدحسین سیداصفهانی.
تهران :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشکده بیمه.
3. .Promislow, S. D. (2010). Fundamentals of Actuarial Mathematics. 2nd Edition. Wiley
منابع فرعی:
1. Dickson, D. C. M. &, Hardy, M. R. & Waters, H. R. (2013). Actuarial Mathematics for Life
Contingent Risks. Cambridge University Press.

245

کد درس201 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلسازی قضاوت خبرگان

Modelling the Experts judgeship
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با حوزه تحقیق در عملیات نرم و نسبت آن با تحقیق در عملیات سخت
آشنایی با مسائل تصمیم گیری مبتنی بر نظرات خبرگان
آموزش تفکر سیستمی و واگرا و ساخت مدل تصمیم گیری مبتنی بر جدول توافقی
توانایی تمایز میان روشهای مختلف تحقیق در عملیات نرم مبتنی بر پیش فرضها و تناسب با موضوع تحقیق
شرح درس:

هر چقدر محیط پیرامون ما پیچیدهتر باشد ،اهمیت تصمیمگیری افزایش پیدا خواهد کرد .روشهای متنوع تحقیق در عملیات نرم برای شرایطی که
مسئله خوش ساختار نبوده و در قالب مدلهای ریاضی قابل مدلسازی نیست به کار میرود؛ در بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مدلها و الگوهای
ساختارمند ریاضی لزوماً استفاده نشده و و محقق بیشتر با هدف تجسسی به تالش میپردازد؛ به این معنا که در این تحقیقات که مبتنی بر روابط
علت و معلولی بوده و شناسایی متغیرهای مستقل به عنوان علل در مقابل یک یا چند معلول و سنجش شدت این ارتباط از ملزومات اصلی آن
میباشد؛ در این نوع تحقیقات که این درس نیز روشهای تحلیلی آن را بیان میکند ،محقق در تالش است به عوامل مؤثر در رفع یا بهبود یک
مشکل برسد و در این مسیر ،قضاوت خبرگان که با زمینههای محیطی و فرهنگی مسئله نیز آشنا هستند مؤثر در مدلسازی تحقیق میباشد.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم اساسی تحقیق در عملیات نرم و معرفی انواع مدلهای آن
 .2فرایند ایدهپردازی و ساخت مدل مفهومی و استخراج ایدههای اساسی از قضاوت خبرگان
 .3مقدمهای بر تفکر سیستمی و فرایند ساختدهی به مسائل بد قلق و آشفته
 .4تشریح و تحلیل موقعیت پیچیده و بدون ساختار از طریق نمودارهای علّی ،تحلیل شبکههای اجتماعی ،نگاشت پیامد ،فرایند پایش آثار و
آزمون و مکشوفسازی مفروضات استراتژیک
 .5روششناسی سیستمهای نرم
 .6روش مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMدر حالت قطعی و فازی
 .7روش دیمتل در حالت قطعی و فازی
 .8روش نگاشت شناختی در حالت قطعی و فازی
 .9روشهای تحلیل سناریو و نمودار عملکرد -اهمیت
 .10آشنایی با سیستمهای رأیگیری و تحلیلهای کمی آن
 .11سیستم رأیگیری با استفاده از رتبهبندی
 .12نظریه انتخاب و تابع انتخاب اجتماعی و اصول و پیشفرضهای آن
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 .13بررسی برخی توابع اجتماعی همچون تابع کندرست ،تابع بردا ،تابع نانسون ،تابع دادسون ،تابع کیم نی ،تابع کوک و سیفرد ،تابع بردار ویژه،
تابع برناردو ،تابع فیش برن ،تابع کپلند،
 .14تابع رفاه اجتماعی و اصول و پیشفرضهای آن
 .15بررسی برخی توابع رفاه اجتماعی تابع اکثریت برای ترجیحات تک کوهانی ،تابع  ،B&Cتابع مارکویتز و گودمن،
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس و اجرای یکی از مدلهای نرم تحقیق در عملیات در یک مطالعه موردی برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
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.
 .3آذر ،عادل و فرزانه خسروانی ( .)1395تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله) .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .4پید ،مایکل ،مترجم محمدرضا اخوان انوری ،کامیار رئیسی فر ،محمدرضا مهرگان ،مهناز حسین زاده ( .)1391آشنایی با مبانی تحقیق در
عملیات نرم مدلسازی سیستمها تئوری و عمل .ترجمه محمدرضا اخوان انوری ،کامیار رئیسی فر ،محمدرضا مهرگان و مهناز حسین زاده.
تهران :نشر افکار.
منابع فرعی:
 .1اصغرپور ،محمدجواد ( .)1382تصمیمگیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات .تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران.
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کد درس202 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی نظری و فلسفی تصمیمگیری

Theoretical and Philosophical Fundation in
Decision-Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با مبانی معرفت شناختی تصمیم و تصمیم گیری
آشنایی با تئوری تصمیم و مبانی و اصول بنیادین آن
شناخت سبکهای تصمیم گیری و مراحل تصمیم گیری
ایجاد توان نقد و برخورداری از نگاه نقادانه به مدلهای تصمیم گیری
شرح درس:

در تحلیل نهایی فکری و فلسفی تعدادی از اصول ،قضایا ،پیشفرضها و دادههای اولیه وجود دارند که زیربنای ساختار فکری را تشکیل میدهند.
در این درس اصول بنیادین و گزارههای اولیه و اساسی علم تصمیمگیری بحث و بررسی میشود .مهمترین ویژگی شناخت این مبانی فکری و
فلسفی ،شناخت حاکمیت و قدرتی است که این مبانی بر تمام اندیشهها و تفکرات محققین علوم تصمیم داشتهاند .در این درس ضمن مرور مبانی
معرفتشناختی تصمیمگیری ،مقایسه تئوری تصمیم با تئوریهای مشابه (همچون تئوری بازیها) و همچنین ویژگیهای روانشناختی و مدل
ذهنی در تصمیمگیری بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف اولیه مبانی فکری و فلسفی ،اصول بنیادین ،اصول اولیه (آگزیومها) ،اصول نظری و اصول عملی ،ساختار یا ظرف ذهن،
نظریه ذهن ،کاربرد اصول در نظریهپردازی تصمیمگیری
 .2تعاریف و مفاهیم تصمیمگیری ،ماهیت تصمیمگیری ،مراحل تصمیمگیری ،رویکردهای مختلف تصمیمگیری
 .3فرایندهای شناختی در تصمیمگیری
 .4ابعاد ،انواع ،سطوح ،اجزا و روند تصمیمگیری
 .5راهبردهای تصمیمگیری ،سبکهای تصمیمگیری (سبک تصمیمگیری عقالیی ،شهودی ،وابستگی و آنی)
 .6تصمیمگیری تطبیقی ،تئوری اسناد ،تئوری شما (طرحواره) ،تئوری اکتشاف (نمود) و تئوری مطلوبیت مورد انتظار
 .7تئوریهای ایجاد انگیزش در تصمیمگیری (ناهنجاری شناختی ،تئوری سازگاری ،تعهد ،تأثر قطعیت و )...
 .8فرایند تفکر (تأثیر ابهام ،عدم مشاهده سوگیری ،مدل درستنمایی پیچیدگی ،تئوری پردازش اطالعات و )...
 .9مبانی نظری کمالگرایی ،بررسی ویژگیهای کمالگرایی و ابعاد آن و تأثیرات آن بر تصمیمگیری (رفتار جرأتمندانه)
 .10فرایند تصمیمگیری فردی
 .11فرایند تصمیمگیری گروهی
 .12فرایند تصمیمگیری در سازمانهای یادگیرنده
 .13تصمیمگیری عقالیی ،تصمیمگیری رفتاری ،مدل مطلوبیت مورد انتظار،
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 .14تصمیمگیری در بحران و تصمیمگیری در حالت تنش روانشناختی
 .15تصمیمگیری شهودی و مبانی معرفتشناختی آن ،تصمیمگیری شهودی چندوجهی
 .16تئوری حس سازی و مبانی معرفتشناختی آن
 .17زمینه تصمیم و رفتار تصمیمگیری مبتنی بر ارزشها
 .18نظامهای پشتیبانی تصمیمگیری و آفات تصمیمگیری
 .19مبانی نظری آزمون فرضیات آماری
 .20نگاه نقادانه به تأیید یا رد فرضیات آماری و تبین انواع خطاهای آماری در آزمون فرض
 .21نقد رویکرد تصمیگیری رشنال و انتخاب عقالیی مبتنی بر آموزههای اسالم
 .22نقد تئوریهای تصمیم گیری کالسیک مبتنی بر آموزههای اسالم
 .23نقدی تئوریهای نوین تصمیم گیری مبتنی بر آموزههای اسالم
 .24واکاوری مبانی تصمیم گیری شهودی در اسالم
 .25تبیین نگاه اسالم به ارزش
 .26تبیین مبانی تصمیم گیری اخالق مدار و تصمیم گیری حکمت مدار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1جیمز؛ مارچ ( .)1396درآمدی بر علم تصمیم گیری .ترجمه ابراهیم افشار .تهران :نشر نی.
 .2مهرگان ،محمدرضا و مهناز حسینزاده ( .)1396مبانی نظری تحقیق در عملیات .تهران :نشر دانشگاهی.
 .3منطقی ،محسن ( .)1395تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزههای اسالمی .تهران :سمت.
السالم)
(علیه
.
 .4چیت سازیان ،علیرضا و مرتضی جوانعلی آذر ( .)1394نقطههای آغاز در مدیریت اسالمی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
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.
منابع فرعی:
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. 745779.
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کد درس203 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اسالم و تصمیمگیری

Islam and Decision-Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با حوزه معرفت شناسی تصمیم گیری
آشنایی با مفهوم و فرایند تصمیم گیری در منابع اسالمی
شناخت مؤلفههای اسالمی بودن تصمیم گیری
شناخت سیره معصومین (علیهمالسالم) در مقوله تصمیم گیری
آشنایی با گزارههای مرتبط با تصمیم گیری در متون اسالمی
آشنایی با سبکهای تصمیم گیری ارزش مدار
شرح درس:

اسالم ،به عنوان یک مکتب جامع االطراف در عموم زمینههای پنداری و رفتاری ،دارای معارف و احکامی است .تصمیمگیری به عنوان یکی از
مفاهیم اصلی رشته مدیریت نیز دارای اشارات فراوان در متون اسالمی و سیره معصومین (علیهمالسالم) میباشد؛ در این درس با غور در منابع غنی
اسالمی ،مقوله تصمیمگیری واکاوی میشود و ضمن بحث و بررسی نظر اسالم در خصوص تصمیمگیری و قضاوت ،مؤلفهها و معیارهای اسالمی
بودن تصمیمگیری تبیین شده و سبکهای تصمیمگیری ارزشمدار و حکیمانه ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف اولیه مبانی فکری و فلسفی تصمیمگیری
 .2مرور آیات و روایات مرتبط با حوزه تصمیمگیری
 .3اهمیت تدبیر امور و مذمت سوء تدبیر در تصمیمگیری مبتنی بر آموزههای اسالمی
 .4بررسی مفاهیم مشورت ،عزم و اراده ،ثبات قدم در تصمیمگیری از منظر متون دینی
 .5تبیین مفاهیم نظم ،توکل ،ثبات قدم ،پایداری و قاطعیت در تصمیمگیری
 .6تصمیمگیری راهبردی با رویکرد اسالمی
 .7الگوی تصمیمگیری حکیمانه
 .8الگوی تصمیمگیری موعودگرا (افق جهانی)
 .9الگوی تصمیمگیری تکلیفگرا
 .10الگوی تصمیمگیری الهی -عقالیی
 .11مطالعه سیره معصومین (علیهمالسالم) در حوزه تصمیمگیری
 .12تصمیمات راهبردی پیامبر اعظم (ص) (غزوه خندق ،غزوه فتح مکه و )...
 .13تصمیمات راهبردی امیرالمؤمنین (علیهالسالم) (جنگ صفین ،تغییر دارالخالفه از مدینه به کوفه و )...
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 .14بررسی تصمیمات راهبردی سایر ائمه (علیهمالسالم) (پذیرش والیتعهدی امام رضا (علیهالسالم) ،صلح امام حسن (علیهالسالم) ،قیام امام حسین (علیهالسالم)،
عدم قیام امام صادق (علیهالسالم) و )...
 .15الگوی تصمیمگیری علمای اسالم (میرزای شیرازی ،امام خمینی (رحمهاهلل) ،مقام معظم رهبری)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

میانترم

تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓
منابع اصلی:

 .1منطقی ،محسن ( .)1395تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزههای اسالمی .تهران :سمت.
 .2گودرزی ،غالمرضا ( .)1388تصمیمگیری راهبردی موعودگرا .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
 .3گودرزی ،غالمرضا ( .)1386تصمیمگیری استراتژیک (مطالعه موردی :رویکرد موعودگرای شیعه) .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
4. Dawes, R. M. (1998) Rational Choice in an Uncertain World. Harcourt Brace College
Publishers.
5. al-suwailem, sami ibrahim (2000). Decision Under Uncertainty: An Islamic Perspective. alrajhi 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. 745779.
9. Sinn, H. (1983). Economic Decision Under Uncertainty. North-Holland Publishing.
(علیهالسالم).

منابع فرعی:
 -1 .1مهدی نجفیان ( .)1391تصمیمگیری ،کلید مدیریت اسالمی .تهران :آذرین مهر
 .2عبدالمنان ،محمد ( .)1396کارایی تخصیص ،معیارهای تصمیمگیری و رفاهی در اقتصاد اسالمی بدون بهره :با رویکرد سیاستگذاری
تطبیقی .ترجمه عاطفه چرخستانی .تهران :انتشارات فرهوش.
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کد درس204 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «علوم تصمیم»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مباحث نوین در تصمیمگیری

New Discussions in Decision-Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مدلها و الگوریتمهای حل نوین تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
 .2آشنایی با پیشرفتهای الگوریتمی در حل مسائل سخت ()NP-Hard
 .3آشنایی با تحوالت مدلسازی و روشهای حل تصمیم گیری چندمعیاره
شرح درس:
در این درس ،مباحث نوین و پیشرفتهای اخیر در زمینه مدلها و الگوریتمهای تصمیمگیری و بهینهسازی در قالب سخنرانی اساتید برجسته و
همچنین ارائه دانشجویان بحث و بررسی میشود .پیشرفتهای متعدد در توسعه روشهای سخت و نرم تحقیق در عملیات و توسعه روشهای
ترکیبی برای حل بهتر مسائل تصمیمگیری در این درس ارائه میشود .الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری جدید و توسعهیافته که دارای کارایی
بهتری از حیث زمان پردازش کامپیوتر در حل مسائل بهینهسازی هستند نیز بخشی از سمینارها را به خود اختصاص میدهد.
سرفصل درس:
 .1مرور مدلهای تصمیمگیری و بهینهسازی و روشهای حل آنها ،طبقهبندی مدلها و سیر تطور آنها
 .2تبیین سیر پیشرفت مدلها و الگوریتمهای حل مسائل سخت تحقیق در عملیات
 .3تبیین سیر پیشرفت مدلها و الگوریتمهای حل مسائل نرم تحقیق در عملیات
 .4تبیین الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری و جایگاه آنها در حل مسائل NP-Hard
 .5تشریح الگوریتمهای فراابتکاری جدید (الگوریتم League Championship ،Optics Inspired Optimization
 Grouping Evolution strategies ،Algorithmو )...
 .6بکارگیری تکنیکهای فراابتکاری و بهینهسازی در شبکههای عصبی مصنوعی
 .7ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و سیستمهای خبره در یک سیستم پشتیبان تصمیمگیر
 .8تشریح مسائل تصمیمگیری تحت شرایط فازی
 .9تبیین پیشرفتهای اخیر در فازیسازی تابع فازی
 .10روشهای ترکیبی حل مسائل سخت تصمیمگیری
 .11روشهای ترکیبی حل مسائل نرم تحقیق در عملیات
 .12تشریح کدنویسی الگوریتمهای توسعهیافته در نرمافزارهای مربوطه
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

. انجام پروژه با نرم افزارهای مربوطه برای دانشجویان الزامی است:توضیحات
:منابع اصلی
1. "About Operations Research". INFORMS.org. Retrieved 7 January 2012.
2. What is OR". HSOR.org. Retrieved 13 November 2011.
3. Gass, S. I. & Assad, A. (2005). An Annotated Timeline of Operations Research: An
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
November 2011.
:منابع فرعی
1. Operations Research Analysts". Bls.gov. Retrieved 27 January 2012.
2.  مقاالت جدید نشریهOMEGA ؛European Joirnal of Operations Research ؛Decision Analysis؛
INFORMS Journal on Computing ؛Mathematics of Operations Research ؛Operations
Research: A Journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ؛
Decision Sciences ؛Journal of Defense Modeling and Simulation (JDMS) ؛Military Operations
Research (MOR ؛Operations Research Letters);
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 )5بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»
همانطور که میدانیم ،یکی از مهمترین آموزهها و مفاهیم در رشته مدیریت ،کلیدواژه سیستم و مفاهیم مرتبط با آن میباشد .به همین
منظور ،هدف این بسته ،آشنایی دقیق دانشجویان با مفاهیم ،تعاریف ،تئوریها ،نظریهها ،مدلسازی ،تکنیکهای مرتبط ،ابز ارها و سیاستها
حول مفهوم سیستم ،بهویژه سیستمهای انسانی ،اجتماعی ،و مدلسازی آن برای اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری مناسب در این راستا است.
کد
درس
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

سایبرنتیک سازمانی و سیستمهای مانا
علم سایبرنتیک
پویاییهای سیستم
پویاییهای سیستم پیشرفته
تحلیل شبکههای اجتماعی
تحلیل شبکههای اجتماعی پیشرفته
مدلسازی عاملبنیان
مدلسازی عاملبنیان پیشرفته
مسائل نوین در مدیریت سیستم
روششناسیهای سیستمی
تحقیق در عملیات نرم
نظریههای سیستمی
طراحی سیستمهای اجتماعی
طراحی سیستمهای اجتماعی پیشرفته
نوآوری سیستمها و مطالعات گذار
گذارپژوهی
کلگرایی در اسالم
سمینار روششناسی مطالعات اسالمی در مدیریت سیستمها
دین و تفکر سیستمی
برنامهنویسی برای مدیران سیستمها
مطالعه در مدیریت سیستمهای پیچیده
پژوهش در مدیریت سیستمهای پیچیده

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

پویاییهای سیستم
تحلیل شبکههای اجتماعی
مدلسازی عاملبنیان
طراحی سیستمهای اجتماعی
نوآوری سیستمها و مطالعات گذار
-

42

704

جمع
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کد درس207 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سایبرنتیک سازمانی و سیستمهای مانا

Organizational Cybernetics and Viable Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با علم سایبرنتیک
آشنایی با مدل سیستمهای مانا
آشنایی با کاربردهای سایبرنتیک در عمل
کسب توانایی نسبی جهت استفاده از سایبرنتیک در سازمان و سیستمهای اجتماعی
شرح درس:

از سایبرنتیک به عنوان علم کنترل و ارتباطات یاد میشود که کاربردهای آن در حوزههای مختلفی چون زیستشناسی ،مهندسی ،روانشناسی ،و
علوم اجتماعی بسیار دیده میشود .در این درس ضمن ارائه تاریخچه و خاستگاه علم سایبرنتیک ،مفاهیم پایهای آن همچنین کاربردهای این علم
در شناخت و طراحی سازمان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در این درس از دانشجویان انتظار میرود در قالب تمرینها و تحقیقات کاربردی به
توانمندی نسبی در استفاده از مفاهیم این علم در حوزه مدیریت و سازمان دست پیدا کنند.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه و خاستگاه علم سایبرنتیک
 .2مفاهیم پایهای سایبرنتیک
 .3حوز ه های کاربردی سایبرنتیک
 .4سایبرنتیک سازمانی
 .5شناخت و طراحی سازمانها
 .6مدلسازی سیستمهای مانا
 .7آشنایی با نرم افزارهای مرتبط
 .8همپارچگی تیمی
 .9بررسی مبانی نظری سایبرنتیک با توجه به معارف اسالمی
 .10بررسی مطالعات موردی در حوزه مدلسازی سیستمهای مانا
 .11پروژه استفاده از مدلسازی سیستمهای مانا در مسائل سازمانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

255

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

:منابع اصلی
1. Jose, P. R. (2012). Design and diagnosis for sustainable organizations: the viable system
method. Springer Science & Business Media.
2. Espejo, R., & Reyes, A. (2011). Organizational systems: Managing complexity with the
viable system model. Springer Science & Business Media.
:منابع فرعی
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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کد درس208 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

علم سایبرنتیک

Cybernetics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با سیر تطور نظری علم سایبرنتیک
آشنایی تفصیلی با مدل سیستمهای مانا و همپارچگی تیمی
آشنایی با قلمروی کاربردی سایبرنتیک
کسب مهارت در استفاده از علم سایبرنتیک در سازمان و سیستمهای اجتماعی
تحلیل و بررسی انتقادی علم سایبرنتیک و مدلهای آن مبتنی بر معارف اسالمی
شرح درس:

از سایبرنتیک به عنوان علم کنترل و ارتباطات یاد میشود که کاربردهای آن در حوزههای مختلفی چون زیست شناسی ،مهندسی ،روانشناسی،
و علوم اجتماعی بسیار دیده میشود  .در این درس ضمن تحلیل انتقادی مبانی و مفاهیم علم سایبرنتیک و سیرتطور آن ،کاربردهای این علم و
مدلهای آن نظیر مدل سیستمهای مانا در طراحی سازمانی همچنین سایر حوزههای علوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در این
درس از دانشجویان انتظار میرود ضمن نقد و تحلیل مفاهیم علم سایبرنتیک مبتنی بر معارف اسالمی و تالش برای گشودن رهیافتهای جدید
بومی در این حوزه بتوانند از ابزارهای طراحی شده برای بررسی و حل مسائل بومی استفاده نمایند.
سرفصل درس:
 .1سیر تطور علم سایبرنتیک
 .2اندیشههای متفکرین علم سایبرنتیک ) افرادی نظیر نوربرت وینر و استفور بئر)
 .3مبانی فلسفی سایبرنتیک
 .4مفاهیم پایهای سایبرنتیک
 .5سایبرنتیک درجه دوم و فراتر ازآن
 .6سابیرنتیک سازمانی
 .7سایبرنتیک و سیاست
 .8سایبرنتیک و مسائل زیست محیطی
 .9مدلسازی سیستمهای مانا و همپارچگی تیمی
 .10ترکیب سیستمهای مانا با سایر روشها
 .11مطالعات موردی در حوزه سایبرنتیک
 .12آشنایی با نرم افزارهای مرتبط
 .13حوزههای جدید نظری علم سایبرنتیک
 .14نقد مبانی فلسفی سایبرنتیک با توجه به معارف اسالمی
257

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

پویاییهای سیستم

System Dynamics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

درک رابطه میان ساختار سیستمهای کسب و کار و رفتار و عملکرد پیچیده آنها
توانایی طراحی مدلهای علی معلولی و جریان و حالت
توانایی نسبی در فرموله بندی روابط علی و شبیه سازی مدل با استفاده از نرم افزارهای مرتبط
توانایی نسبی ارائه بستههای سیاستی متناسبی برای بهبود وضعیت مسئله دار
شرح درس:

بزرگترین ثابت عصر مدرن ،تغییر است .تغییرات سریع در تکنولوژی ،جمعیت و اقتصاد ،جهان ما را از حالت یکنواختی به جهان عمیق و
پرمحتوا تبدیل کرده است .همه این تغییرات نهادها ،فعالیتها و حتی باورهای سنتی ما را با چالش جدی روبرو کرده است .نکته مهم آن است
که بیشتر این تغییرات خواه ناخواه از سوی انسانها ایجاد میشود و بیشتر اوقات تالشهای ما برای حل یک مشکل ،آن را بدتر میکند .چالش
ما در چنین جهانی ،این است که چگونه با نگاهی جامع در میدانی از تغییرات سریع به ابزارها و فرایندهایی برسیم که اوالً پیچیدگی را درک و
سیاستهای عملیاتی بهتری طراحی کنیم و در نهایت نیز تغییرات را در سیستم هدایت نماییم .در این درس ابزار پویاییهای سیستم معرفی
میشود که با استفاده از حلقههای بازخور علیمعلولی و مفاهیمی چون تأخیر به درون پیچیدگیها نفوذ پیدا میکند و با استفاده از قابلیتهای
رایانهای و شبیهسازی ،پس از نمایش ساختار روابط غیر خطی سیستمهای فنی ،اجتماعی و اقتصادی (کارکرد تبیین) ،با توسل به اهرمهای
واقعی ،تغییر و بهبود را برای سیستمها به ارمغان میآورد (کارکرد سیاستگذاری و سناریوسازی) .بخشی از زمان این درس به حل تمارین
مرتبط و بررسی مدلسازی یک مسئله پیچیده با استفاده از پویاییهای سیستم اختصاص داده خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

یادگیری در و درباره سیستمهای پیچیده
تفکر مدلسازی و روشهای مدلسازی سیستمهای پیچیده
معرفی کاربردهای پویاییهای سیستم در حوزههای مختلف
ساختار و رفتار سیستمهای پویا
فرایند مدلسازی پویاییهای سیستم
 oالف) تبیین مسئله
 oب) فرضیه پویا
 oج) فرموله بندی مسئله
 oد) اعتبار سنجی و آزمون مدل
 oه) طراحی خط مشی
ابزارهای مدلسازی سیستمهای پویا
259

 .7شبیه سازی سیستمهای پویا با استفاده از نرم افزارهای مرتبط
 .8مبانی فلسفی و نقاط قوت و چالشهای روششناسی پویاییهای سیستم
 .9پروژه مدلسازی یک مسئله پیچیده با استفاده از پویاییهای سیستم
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1استرمن ،جان د .)1386( .پویاییشناسی سیستم :سیستمهای فکری و مدلسازی برای جهان پیچیده .ترجمه شهرام میرزایی دریانی ،کیوان
شاهقلیان ،احمد اصلیزاده ،علیرضا سلوکدار ،و علیرضا زنده بافنده .تهران :ترمه.
2. Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex
World. Boston: Irwin/McGraw Hill.
منابع فرعی:
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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بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

پویاییهای سیستم پیشرفته

Advanced System Dynamics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :پویاییهای سیستم

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

درک جایگاه پویاییهای سیستم در جنبش سیستمی
توانایی مدلسازی و شبیه سازی مسائل پیچیده با استفاده از پویاییهای سیستم و ارائه بستههای سیاستی مرتبط
تحلیل مبانی فلسفی و سیر تطور نظری و کاربردی روش شناسی پویاییهای سیستم
آشنایی با روشهای ترکیب پویاییهای سیستم با سایر روشهای سیستمی
شرح درس:

موفقیت در شکل دهی تغییر و تحوالت آتی مستلزم درک علل تغییر و تحول در گذشته و شناخت ساختارها و روابط ایجاد کننده تحوالت آینده
است .پویایی شناسی سیستم از مسیر توسعه تئوری ساختار برای سیستمها ابداع گردید که با استفاده از آن میتوان ساختارها و روابط نظام مندی
که تغییر و تحوالت را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی به وجود میآورند شناسایی کرد .در این درس دانشجویان با رویکرد پویایی شناسی
سیستمها برای تحلیل سیاست و استراتژی با تمرکز بر کاربردهای آن در کسب و کار و صنعت آشنا میشوند .انتظار میرود دانشجو بعد از
گذراندن این درس بتواند با تفکر سیستمی و جهان بینی آن ،ابزارهای مورد استفاده در تفکر سیستمی را جهت مدلسازی و شبیه سازی
سیستمهای پیچیده به کار گیرد.
سرفصل درس:
 .1تبیین جایگاه پویاییهای سیستم در سیر تفکر سیستمی
 .2خاستگاه فلسفی پویاییهای سیستم
 .3سیر تطور نظری و کاربردی پویاییهای سیستم
 .4تفکر مدلسازی و روشهای مدلسازی سیستمهای پیچیده
 .5ساختار و رفتار سیستمهای پویا
 .6فرایند مدلسازی پویاییهای سیستم
 .7ابزارهای مدلسازی سیستمهای پویا
 .8ابزارهای تحلیلی برای مدلسازی پویاییهای سیستم
 .9آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی سیستمهای پویا با استفاده از نرم افزارهای مرتبط کامپیوتری
 .10نقاط قوت و چالشهای روش شناسی پویاییهای سیستم
 .11چالشهای آینده پویایی شناسی سیستمها
 .12ترکیب پویاییهای سیستم با سایر روشها و چالشهای آن
 .13آشنایی با نرم افزارهای مرتبط جهت ترکیب پویاییهای سیستم با سایر روشهای سیستمی
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، اندیشههای قضاوتی، چرخههای کسب وکار، انتشار فناوریهای نوین، کاربردهای پویایی شناسی سیستم در بررسی رشد و رکود شرکتها.14
...  مدیریت ترافیک و، مدیریت کیفیت خدمات، طراحی زنجیره تأمین،قابلیت اطمینان پیش بینی
 مطالعات موردی در پویایی شناسی سیستم.15
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

.) برای دانشجویان الزامی استVensim, Ventity, Anylogic(  انجام پروژه در این درس با نرم افزارهای مربوطه:توضیحات
:منابع اصلی
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 سمت: تهران، گروه مترجمین به سرپرستی علینقی مشایخی، پویایی شناسی کسب و کار.)1397(  جان، استرمن.3
:منابع فرعی
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.
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کد درس211 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل شبکههای اجتماعی

Social Network Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با نظریه ،پژوهش و موضوعات روش شناسی مرتبط با تحلیل شبکه اجتماعی
 .2آشنایی با مهمترین مفاهیم و تکنیکهای تحلیل شبکه اجتماعی
 .3کسب تجربه و مهارت نسبی در گردآوری ،تحلیل و نقشه برداری دادههای شبکه با استفاده از نرم افزارهای مرتبط
شرح درس:
تحلیل شبکههای اجتماعی به معنای تحلیل روشمند شبکههای اجتماعی است و در واقع به معنای فرایند بررسی و ارزیابی ساختارهای یک
شبکه اجتماعی به عنوان یک گراف از ابزارها یا انسانهاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند .در این درس با ارائه مفاهیم پایهای
تحلیل شبکه و تکنیکهای مرتبط ،انتظار میرود دانشجویان توانایی نسبی برای تحلیل شبکههای مختلف اجتماعی را با استفاده از نرم افزارهای
مرتبط به دست آورند.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه و خاستگاه تحلیل شبکه
 .2رویکرد شبکه در تحقیقات اجتماعی
 .3مبانی تحلیل شبکه اجتماعی
 .4آشنایی با نرم افزارهای مرتبط ،بنیانهای تحلیل شبکه و تئوری گراف
 .5دادههای شبکه اجتماعی و مبانی ریاضی
 .6استفاده از شاخصها برای بیان روابط اجتماعی
 .7کارکردن با دادههای شبکه
 .8سرمایه اجتماعی و ارتباطی
 .9رابطه
 .10شبکههای خودمحور
 .11مرکزیت و قدرت
 .12دستهها و زیرگروهها
 .13جایگاهها و نقشها :ایده هم ارزی
 .14ساختارهای شبکه ،قدرت گرهها و داللتهای آن در سازمان
 .15بررسی موردکاویهای تحلیل شبکه
 .16پروژه تحلیل شبکه
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منبع اصلی
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/)
:منابع فرعی
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.
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کد درس212 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل شبکههای اجتماعی پیشرفته

Advanced Social Networks Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنی از :تحلیلل شلللبکلههلای
اجتماعی

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
 .1آشنایی با مسائل و موضوعات پیشرفته تحلیل شبکههای اجتماعی
 .2آشنایی با مدلهای گراف تصادفی نمایی
 .3توانایی به کارگیری ابزارهای پیشرفته تحلیل شبکه در موضوعات مختلف اجتماعی
شرح درس:
تحلیل شبکههای اجتماعی به معنای تحلیل روشمند شبکههای اجتماعی است و در واقع به معنای فرایند بررسی و ارزیابی ساختارهای یک شبکه
اجتماعی به عنوان یک گراف از ابزارها یا انسانهاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند .در این درس به موضوعات به روز و
پیشرفته در حوزه شبکههای اجتماعی تصادفی پرداخته میشود .همچنین مبانی فلسفی رویکرد شبکهای و ترکیب این رویکرد با سایر روشهای
تحقیق درباره مسائل اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .این درس به طور خاص برای دانشجویانی که از این روش در پایان نامه دکتری
خود استفاده خواهد کرد پیشنهاد میشود.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه و سیر تطور نظری و کاربردی شبکههای اجتماعی
 .2مبانی فلسفی مدلسازی تحلیل شبکههای اجتماعی و تحلیل انتقادی آن مبتنی بر معارف اسالمی
 .3مروری بر رویکردهای تصادفی در تحلیل شبکه
 .4مدل گراف تصادفی نمایی
 .5دادههای طولی شبکههای اجتماعی
 .6پویاییهای شبکه :هم تکاملی شبکههای اجتماعی
 .7تحلیل تصادفی وضعیت دو
 .8رویکردهای تصادفی به مدلسازی بلوکی
 .9مدلسازی بلوکی پیشرفته
 .10بررسی کاربردها و مطالعات موردی تحلیل شبکههای اجتماعی در حوزههای مختلف
 .11آموزش پیشرفته نرم افزارهای شبکه کاوی
 .12ترکیب تحلیل شبکههای اجتماعی با سایر روشها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

265

تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
1. Robins, G. (2015). Doing Social Network Research: Network-based Research Design for
Social Scientists. Sage.
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کد درس213 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلسازی عاملبنیان

Agent-based Modeling
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
 .1آشنایی با خاستگاه و تاریخچه تئوری پیچیدگی و مفاهیم بنیادین آن
 .2آشنایی با کاربردهای تئوری پیچیدگی در حل مسائل اجتماعی
 .3ایجاد توانمندی اولیه برای مدلسازی و فرموله بندی مسائل پیچیده با استفاده از مدلسازی عامل بنیان
شرح درس:
در این درس ،به بررسی خاستگاه تئوری پیچیدگی و مفاهیم بنیادین آن پرداخته میشود .همچنین برخی کاربردهای این تئوری در حل مسائل
پیچیده اجتماعی اعم از مسائل علم مدیریت و سازمان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .از میان روشهای تحلیل سیستمهای پیچیده ،اصول
اولیه رویکردهای عامل بنیان و فرایند مدلسازی آن تبیین خواهد شد .همچنین تالش میشود با ارائه برخی موردکاویهای منتخب در حوزههای
مختلف ،توانمندی نسبی طراحی ،تحلیل و تفسیر مدلهای عامل بنیان در حوزههای کاربردی برای دانشجویان فراهم شود.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه و خاستگاه تئوری پیچیدگی
 .2مفاهیم بنیادین سیستمهای پیچیده
 .3معرفی ابزارها ،مدلها و روشهای تحلیلی سیستمهای پیچیده
 .4ضرورت و مزایای استفاده از مدلسازی عامل بنیان
 .5تعریف مدلسازی عامل بنیان و اجزای آن
 .6طراحی مدلهای ساده عامل بنیان
 .7آموزش نرم افزارهای پشتیبان مدلسازی عامل بنیان
 .8بررسی و توسعه مدلهای عامل بنیان
 .9فرایند مدلسازی عامل بنیان
 .10تحلیل مدلهای عامل بنیان
 .11اعتبار سنجی و بازطراحی مدلهای عامل بنیان
 .12بررسی مدلهای کالسیک عامل بنیان
 .13پروژه مدلسازی عامل بنیان
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
267

تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس214 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلسازی عاملبنیان پیشرفته

Advanced agent-Based Modeling
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :مدلسازی عاملبنیان

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با مفاهیم شبیه سازی و روشهای مختلف آن
آشنایی با سیر تطور نظری و کاربردی مدلسازی عامل بنیان
آشنایی با مسائل و موضوعات پیشرفته مدلسازی عامل بنیان
توانایی به کارگیری ابزارهای پیشرفته مدلسازی عامل بنیان در موضوعات مختلف اجتماعی
شرح درس:

مدلسازی عامل بنیان ،نوعی مدلسازی محاسباتی است که در آن یک پدیده در قالب بازیگران (مستقل با مشخصهها و اقدامات خاص) و
تعامالت میان آنها به تصویر کشیده میشود .در این درس پس از مرور مفاهیم بنیادین شبیه سازی ،به وجوه نظری و کاربردی مدلهای عامل
بنیان برای شبیه سازی سیستمهای اجتماعی پرداخته میشود .همچنین روشهای محاسباتی به روز و پیشرفته برای طراحی مدلهای عامل بنیان
و نحوه ترکیب و هم افزایی اینگونه مدلها با سایر روشهای تحقیق اجتماعی مورد بحث بررسی قرار میگیرد .انتظار میرود با پایان این درس،
دانشجویان رهیافتهای نظری و کاربردی این روش را برای بررسی مسائل اجتماعی در حوزه تخصصی خود پیدا کنند .این درس به طور خاص
برای دانشجویانی که از این روش در پایان نامه دکتری خود استفاده خواهد کرد پیشنهاد میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم بنیادین شبیه سازی
 .2مرور تطبیقی روشهای مختلف شبیه سازی (پویایی سیستمها ،شبیه سازی گسسته پیشامد و مدلسازی عامل بنیان)
 .3مفهوم عاملها در تحقیقات اجتماعی
 .4شبیه سازی اجتماعی و علوم اجتماعی محاسباتی
 .5مدلسازی عامل بنیاین و طراحی شیءگرا
 .6مروری بر مراحل ساخت یک مدل عامل بنیان
 .7مدلسازی چندحالتی (ارتباط مدلهای عامل بنیان و گسسته پیشامد)
 .8بررسی مدلهای پیشرفته عامل بنیان در حوزههای مختلف بین رشتهای
 .9آموزش پیشرفته کار با نرم افزارهای تحلیل عامل بنیان ()Anylogic, Arena, NetLogo
 .10روشهای محاسباتی پیشرفته در مدلسازی عامل بنیان
 .11رویکرد فرایند تصادفی به مدلسازی عامل بنیان
 .12مبانی فلسفی مدلسازی عامل بنیان و تحلیل انتقادی آن مبتنی بر معارف اسالمی
 .13ترکیب مدلهای عامل بنیان با سایر روشها و چالشهای آن
 .14تأملی بر آینده مدلسازی عامل بنیان
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

. انجام پروژه درسی با استفاده از نرم افزارهای مربوط به آن برای دانشجویان الزامی است:توضیحات
:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس215 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مسائل نوین در مدیریت سیستم

New Issues in Systems Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی :ندارد

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با قلمروی کاربردی مدیریت سیستمها
 .2آشنایی با برخی موردکاوی ها در مدیریت سیستمها
 .3کمک به دانشجو در انتخاب حوزه کاربردی تخصصی در مدیریت سیستمها
شرح درس:
آشنایی با حوزههای کاربردی مدیریت سیستمها میتواند به انتخاب حوزه تخصصی پژوهشی دانشجویان کمک کند .در این درس عالوه بر ارائه
نقشه کلی مدیریت سیستمها در حوزه عمل و نظر ،مقاالت و مطالعات موردی منتخبی (در سطح کارشناسیارشد) در حوزههای مختلف مدیریت
سیستمی مورد بحث و برررسی قرار میگیرد .انتظار میرود دانشجویان پس از این درس ،بتوانند با آگاهی بیشتری حوزه تخصصی کاربردی خود
را انتخاب نمایند.
سرفصل درس:
 .1معرفی قلمرو موضوعی مدیریت سیستمها
 .2تشریح سیر تطور مدیریت سیستمها در حوزههای کاربردی
 .3معرفی حوزههای جدید کاربردی مدیریت سیستمها و کاربردهای آن
 .4کاربرد تفکر سیستمی و حل مسائل پیچیده
 .5کاربرد تفکر سیستمی در کسب و کار (موضوعاتی نظیر مدیریت پروژه و بازاریابی)
 .6کاربرد تفکر سیستمی در اقتصاد (موضوعاتی نظیر اقتصاد کالن ،خرد ،تجارت ،توسعه اقتصادی ،خط مشی اقتصادی ،بیمه و مدیریت ریسک)
 .7کاربرد تفکر سیستمی در مسائل محیط زیستی (موضوعاتی نظیر تغییرات اقلیمی ،آلودگی محیطی ،محیط زیست)
 .8کاربرد تفکر سیستمی در حوزه سالمت (موضوعاتی نظیر خط مشی سالمت ،خدمات بهداشتی ،سالمت جمعیت ،فیزیولوژی)
 .9کاربرد تفکر سیستمی در حوزه رفتار انسانی (موضوعاتی نظیر خانواده ،گروه ،فرهنگ ،جامعه و روانشناسی فردی و اجتماعی)
 .10کاربرد تفکر سیستمی در حوزه اطالعات و دانش (موضوعاتی نظیر مدیریت دانش ،سیستمهای اطالعاتی ،تحقیق و توسعه و نوآوری)
 .11کاربرد تفکر سیستمی در حوزه یادگیری و آموزش
 .12کاربرد تفکر سیستمی در حوزه عملیات (موضوعاتی نظیر مدیریت ظرفیت ،کنترل کیفیت ،زنجیره تأمین ،جریان کار ،صف و برنامه ریزی
منابع انسانی)
 .13کاربرد تفکر سیستمی در حوزه خط مشی عمومی (موضوعاتی نظیر حکمرانی ،رفاه اجتماعی ،فصاد اداری ،عدالت ،علوم سیاسی ،پویاییهای
شهری ،زیرساخت و حمل و نقل)
 .14کاربرد تفکر سیستمی در حوزه منابع (موضوعاتی نظیر انرژی ،برق ،سوخت ،غذا ،مواد و منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)
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 .15کاربرد تفکر سیستمی در حوزه امنیت (موضوعاتی نظیر دفاع ،تعارض ،ارتش ،ناآرامیهای اجتماعی ،مدیریت بحران ،جرم و جنایت ،شورش
و ضد شورش ،پلیس وزندان)
 .16کاربرد تفکر سیستمی در حوزه استراتژی (موضوعاتی نظیر تفکر استراتژیک ،تعیین هدف)
 .17مطالعات موردی در حوزههای کاربردی مدیریت سیستمها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
Journal of Systems Research and Behavioral Sciences
Journal of Systemic Practices and Action Research
System Dynamics Review
Journal of Operational Research
European Journal of Operational Research
Kybernetes: Kybernetes: The International Journal of Systems, Cybernetics and Management
Science
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کد درس216 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روششناسیهای سیستمی

Systems Methodologies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با خاستگاه و تاریخچه تفکر سیستمی
آشنایی با مهمترین تئوریهای سیستمی و مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی
آشنایی با مهمترین روش شناسی های سیستمی
آشنایی با حوزههای کاربردی تفکر سیستمی و تحلیل و بررسی برخی موردکاوی های مرتبط با زمینههای درسی دانشجویان
آگاهی از ظرفیتهای تفکر سیستمی در حل مسائل پیچیده حوزه تخصصی دانشجویان و به دست آوردن زمینهای مناسب برای تعمیق
تواناییهای خود در زیرشاخههای تفکر سیستمی
کسب توانایی نسبی در به کارگیری برخی مفاهیم ،تئوریها و روش شناسی های سیستمی در تحلیل موقعیتهای پیچیده
شرح درس:

در این درس ،خاستگاه تفکر سیستمی ،مهمترین تئوریها و برخی روشهای کاربردی این حوزه معرفی خواهد شد .انتظار میرود این درس به
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:
 .1خاستگاه تفکر سیستمی
 .2نقشه تفکر سیستمی
 .3تفکر سیستمی کاربردی
 .4سازمانها به عنوان سیستم
 .5انواع مدلها و تفکر مدل مبنا
 .6تفکر سیستمی سخت
 .7پویاییهای سیستم
 .8سایبرنتیک سازمانی
 .9مدلسازی سیستمهای مانا
 .10نظریه پیچیدگی
 .11مدیریت تعاملی
 .12شناسایی و آزمون مفروضات راهبردی
 .13روششناسی سیستمهای نرم
 .14بررسی مبانی نظری روش شناسی های سیستمی مبتنی بر معارف اسالمی
 .15بررسی پروژههای بررسی مسائل پیچیده با استفاده از روشهای سیستمی
273

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

رضاییان ،علی ( .)1376تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم .تهران :سمت.
آذر ،عادل؛ جهانیان ،سعید ( .)1392روش شناسی علم مدیریت ،تهران :انتشارات نشر دانشگاهی (ترجمه)
آذر ،عادل؛ فالح حامد ( .)1392تفکر سیستمی ،تهران :دانشگاه امام صادق علیه السالم( .ترجمه)
آذر ،عادل؛ جهانیان ،سعید ( .)1393روشهای کاربردی در تفکر سیستمی ،تهران :انتشارات صفار( .ترجمه)
آذر ،عادل؛ جهانیان ،سعید ( .)1393تحقق تفکر سیستمی ،دانش و کنش در علم مدیریت ،تهران :انتشارات سمت( .ترجمه)
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحقیق در عملیات نرم

Soft operations research
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با پارادایم نرم تحقیق در عملیات
 .2آشنایی با روشهای تحقیق در عملیات نرم
 .3آشنایی با روشهای مختلف ساختاردهی به مسئله
شرح درس:
در دنیای امروز بسیاری از مسائل از نوع بد تعریف ،بدساختار و مملو از عدم اطمینان هستند به طوریکه با مدلهای ریاضی و سخت تحقیق در
عملیات نمیتوان به تحلیل این مسائل پرداخت چراکه ساختار آنها نامشخص و آمیخته به عالئق و انگیزههای ذینفعان مسئله است .رویکرد
تحقیق در عملیات نرم برای تحلیل این دست مسائل توسعه یافته است .در این درس ضمن مرور خاستگاه تحقیق در عملیات نرم ،روشهای
اصلی آن بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1تفکر سیستمی و تحقیق در عملیات نرم
 .2سیر تطور روش شناسی تحقیق در عملیات نرم
 .3تحلیل پارادایمی تحقیق در عملیات نرم و خاستگاه آن
 .4مبانی فلسفی تحقیق در عملیات نرم
 .5مسئله شناسی و گونهشناسی مسائل سازمانی و اجتماعی
 .6مروری بر تفکر سیستمی و روشهای ساخت دهی مسائل
 .7روش تحلیل و توسعه گزینههای استراتژیک
 .8روش استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه
 .9روش رویکرد گزینه استراتژیک
 .10روشهای تحلیل استواری
 .11روش نگاشت شناختی
 .12تئوری درام و تحلیل تقابلی
 .13مدلسازی ساختاری تفسیری
 .14تحلیل عملکرد-اهمیت
 .15فرایند تحلیل شبکهای
 .16روش دیمتل
 .17روشهای دیالکتیک پرسشگری ،پرسشگری سیستماتیک و تحلیل سناریو
 .18روشهای تحقیق در عملیات نرم در حالت فازی
275

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
 انتشارات سازمان: تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله) تهران.)1395(  رضا، فرزانه؛ جاللی، عادل؛ خسروانی، آذر.1
.مدیریت صنعتی
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بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای سیستمی

Systems Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با مبانی فلسفی تفکر سیستمی
آشنایی با آرای مهمترین متفکرین سیستمی
آشنایی با سیر تطور تفکر سیستمی ،نظریهها و روش شناسی های سیستمی
فهم و تحلیل نظریههای سیستمی با رویکرد انتقادی
تحلیل انتقادی نظریههای سیستمی مبتنی بر معارف اسالمی
شرح درس:

در ای ن درس با استفاده از متون کالسیک تفکر سیستمی ،سیر تطور این حوزه اعم از نظریات و روش شناسی ها از دیدگاههای مختلف مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .انتظار میرود دانشجویان بعد از گذراندن این درس ،زمینههای الزم نظری جهت دستیابی به قدرت تحلیل و نگرش
علمی منسجم در جنبههای نظری و عملی مدیریت سیستمها را با رویکرد انتقادی به دست آورند .بررسی چالشهای نظری تفکر سیستمی مبتنی
بر معارف اسالمی و ایجاد انگیزه برای تحقیق میان رشتهای در این حوزه از مباحث اصلی این درس به شمار میرود.
سرفصل درس:
 .1سیر تطور تفکر سیستمی
 .2سیر تطور پارادایمی نظریات سیستمی
 .3تبارشناسی متفکرین سیستمی (ایکاف ،بیتسون ،بولدینگ ،فارستر ،کافمن ،ماتورانا ،میدوز ،شان ،اولریچ ،وان فارستر ،آرگریس ،چکلند،
جکسون ،بئر ،وینر ،آشبی ،چرچمن ،لومان ،برتالنفی و)..
 .4تفکر سیستمی در علوم مختلف (فلسفه ،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و)...
 .5تقکر سیستمی و علم مدیریت
 .6اصول و مفاهیم تفکر سیستمی
 .7نظریه عمومی سیستمها
 .8علم سایبرنتیک
 .9تئوری پیچیدگی و آشوب
 .10مدلها و تئوریهای سیستمی
 .11سیستم درمانی
 .12تفکر سیستمی نرم
 .13تفکر سیستمی انتقادی
 .14چارچوبهای انتخاب ترکیب روش شناسی های مختلف سیستمی و مبانی نظری آنها
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 قدرت و کثرت گرایی، رویکردهای سیستمی به اخالق.15
 مبانی نظری روشهای سیستمی.16
 تفکر سیستمی و علم طراحی.17
 چالشهای نظری تفکر سیستمی.18
 چالشهای نظری تفکر سیستمی مبتنی بر معارف اسالمی.19
 آینده تفکر سیستمی.20
 دین و تفکر سیستمی.21
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منبع فرعی
. مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران، ترجمه رشید اصالنی، نظریه سیستمها.)1375(  چارلز، چرچمن.1
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کد درس219 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی سیستمهای اجتماعی

Designing social systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفهوم سیستمهای اجتماعی و انواع ان (سیستمهای فنی اجتماعی ،اقتصادی اجتماعی ،نهادی اجتماعی و )...
 .2آشنایی با مهمترین ویژگیهای سیستمهای اجتماعی و نحوه تأثیر این عوامل را بر رفتار سیستم
 .3کسب تحلیل نسبی و طراحی ابتدایی سیستمهای موردنظر اجتماعی
شرح درس:
تحلیل و طراحی سیستمهای اجتماعی به دلیل هدفمندی کل سیستم و عناصر انسانی تشکیل دهنده آن ،همچنین روابط پیچیده و غیرخطی
میان اجزای آن ،نیازمند روشها و رویکردهای خاصی است .در این درس ،ضمن تعریف سیستمهای اجتماعی ،رویکردها ،قواعد و فرایندهای
تحلیل و طراحی اینگونه از سیستمها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1تعریف طراحی سیستم
 .2تعاریف و مفاهیم سیستمهای اجتماعی (پویایی ،پیچیدگی ،پیدایش ،هم تکاملی و)...
 oتعاریف و مفاهیم سیستمهای اقتصادی اجتماعی
 oتعاریف و مفاهیم سیستمهای فنی اجتماعی
 oتعاریف و مفاهیم سیستمهای نهادی اجتماعی
 oتعاریف و مفاهیم سیستمهای زیست محیطی اجتماعی
 .3تفاوت طراحی با سایر روشهای تحقیق
 .4طراحی و موقعیتهای مسئله دار
 .5علوم تجربی ،علوم انسانی و علم طراحی
 .6نحوه مواجهه انسانها و سیستمها با تغییر
 .7نقش طراحی در جهان واقعیتهای جدید
 .8محصوالت و فرایندهای طراحی
 .9رویکردهای مختلف به طراحی سیستم و تغییر اجتماعی
 .10رویکردها ،راهبردها و روشهای پیش بینی و تصویرسازی از آینده سیستم
 .11تکنیکهای گروهی در طراحی سیستم
 .12طراحی به عنوان تحقیق بین رشتهای
 .13ویژگیهای طراح سیستم
 .14طرح ریزی طراحی سیستم
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 ارزشیابی طراحی.15
).. امنیت و، غذا، سالمت، آموزش، حمل و نقل، بررسی موردکاویهای مرتبط (انرژی.16
 پروژه تحلیل و طراحی سیستمهای اجتماعی.17
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس220 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی سیستمهای اجتماعی پیشرفته

)Designing social systems (Advanced
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :طراحی سللیسللتمهای
اجتماعی

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با سیر تطور نظری و کاربردی علم طراحی
آشنایی با رویکردهای مختلف طراحی اجتماعی
نقد رویکردهای متعارف طراحی به سیستمهای اجتماعی مبتنی بر معارف اسالمی
کسب توانمندی جهت تحلیل و طراحی سیستمهای موردنظر اجتماعی
شرح درس:

تحلیل و طراحی سیستمهای اجتماعی به دلیل هدفمندی کل سیستم و عناصر انسانی تشکیل دهنده آن ،همچنین روابط پیچیده و غیرخطی
میان اجزای آن ،نیازمند روشها و رویکردهای خاصی است .در این درس ،سیر تطور نظری و کاربردی طراحی سیستمهای اجتماعی مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد .ضمناً نظرات اندیشمندان اسالمی ناظر به طراحی نظامهای عمومی مطرح و وجوه تمایز آن نسبت به رویکردهای متعارف
طراحی مورد تدقیق قرار میگیرد .انتظار میرود در پایان این درس ،دانشجویان توانمندی الزم جهت تحلیل و طراحی سیستمهای موردنظر
اجتماعی را کسب کنند و درباره چگونگی استفاده از این علم در حوزههای نظری و عملی کشور با توجه به شاخصههای بومی ،تأمالتی عالمانه
داشته باشند.
سرفصل درس:
 .1تفکر طراحی
 .2نظریههای طراحی و سیر تطور آن
 .3کاربردهای علم طراحی و سیر تطور آن
 .4بررسی آرای اندیشمندان علم طراحی
 .5مروری بر تعاریف و مفاهیم سیستمهای اجتماعی و زیر سیستمهای آن
 .6نظریههای مرتبط علوم اجتماعی درباره پیچیدگی و سیستمی بودن جامعه و تغییرات آن
 .7مروری بر نظریات تغییر اجتماعی
 .8روشهای سیستمی تحلیل مسائل اجتماعی (عاملبنیان ،پویاییهای سیستم)... ،
 .9رویکردهای تغییر و طراحی سیستمهای اجتماعی
 .10سایبرنتیک و طراحی
 .11چشم انداز و طراحی
 .12ذهن ،موقعیت و طراحی
 .13قواعد ،فرایندها و روشهای تحقیقِ طراحی سیستم
 .14ارزشیابی طراحی سیستمهای اجتماعی
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 اخالق و طراحی.15
)... امنیت و، غذا، سالمت، آموزش، حمل و نقل، بررسی موردکاویهای مرتبط (انرژی.16
 نقد علم طراحی متعارف مبتنی بر معارف اسالمی.17
 دین و طراحی.18
 بررسی نظریات اندیشمندان اسالمی ناظر به طراحی سیستمهای اجتماعی و نظام سازی عمومی.19
 پروژه تحلیل و طراحی سیستم اجتماعی.20
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
. تمدّن نوینِ اسالمی: قم، یحیی عبدالهی: تحقیق و نگارش، درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی.)1396(  سیدمحمدمهدی، میرباقری.14
. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: قم، اصول فقه حکومتی.)1387(  رضا، اسالمی.15
. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: قم، فقه و مصلحت.)1395(  ابوالقاسم، علیدوست.16
. بوستان کتاب: قم، منهج الفقه االسالمی فی المسائل المستحدثه.)1388(  محمد، موسوی.17
:منابع فرعی
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.
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4. Törnberg, A. (2017). The Wicked nature of social systems–a complexity approach to
sociology.
5. Buckley, W. (1967). Sociology and modern systems theory.
 .6علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1395فقه و عقل ،قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .7علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1394فقه و عرف ،قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .8علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1395فقه پدیدههای نوپیدا ،تهران :اشراق حکمت.
 .9جمعی از نویسندگان کنگره امام خمینی (رحمهاهلل) و اندیشه حکومت اسالمی ( .)1378امام خمینی و حکومت اسالمی (مبانی کالمی) ،تهران:
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمهاهلل).
 .10صفائی حائری ،علی ( .)1389دین و نظام سازی در نگاه استاد صفایی ،گردآورنده کتاب :سید مسعود پورسیدآقایی ،قم :لیله القدر.
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کد درس221 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نوآوری سیستمها و مطالعات گذار

Systems Innovation and Transition Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با خاستگاه و تاریخچه نوآوری سیستمها و گذارپژوهی
آشنایی با مهمترین چارچوبهای تحلیلی گذار پژوهی و مفاهیم کلیدی آن
آشنایی با حوزههای کاربردی گذار پژوهی
آگاهی از ظرفیتهای مطالعات گذار جهت بهره گیری از مفاهیم و روشهای آن در تدوین و اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
کسب توانایی نسبی در به کارگیری اصول مطالعات گذار در تحلیل مسائل گذار به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
شرح درس:

مطالعات گذار به دنبال آنست با استفاده از دانش و تجربه انباشته حوزههای علمی مختلف با رویکردی جامع (بین رشته و فرارشته ای) به
مطالعه ،بررسی و تسهیل تغییرات بنیادین در سیستمهای اجتماعی بپردازد و به تعمیق فهم عوامل بازدارنده و تقویت کننده این تغییرات درسطوح
کالن و خرد جامعه کمک کند .انتظار میرود این درس به دانشجویان کمک کند تا ضمن آشنایی با اصول نظری ،چارچوبهای تحلیلی و
حوزههای کاربردی این حوزه ،ظرفیت و توانمندی اولیه جهت نقش آفرینی در طراحی سیستمهای اجتماعی متناظر با الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت و تحلیل مسیرهای دستیابی به آن به دست آورند.
سرفصل درس:
 .1نوآوریهای سیستمی و معرفی حوزه مطالعات گذار
 .2تبیین مفهوم گذار و تحول
 .3ویژگیهای مسیر گذار
 .4مثالهایی از گذار در حوزههای مختلف
 .5پیاز پژوهش گذار
 .6گونه شناسی مسائل گذار
 .7مهمترین تئوریها و چارچوبهای تحلیلی مطالعات گذار
رویکرد چند سطحی
o
مدیریت راهبردی آشیانه نوآوری
o
مدیریت گذار
o
 oنظام نوآوری فناورانه
 .8گونهشناسی مسیرهای گذار
 .9مهمترین چالشهای تحقق گذار در عمل
 .10مرور و بررسی برخی پروژهها و موردکاویهای گذار در حوزههایی نظیر آموزش ،غذا ،انرژی ،حملونقل و سالمت.
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 پروژه گذارپژوهی.11
 گذارپژوهی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.12
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

 ظرفیت دانشجویان در فهم و به کارگیری، در قالب چالشها و موردکاوی هایی، سعی میشود در ارزشیابی مستمر و تحقیق یا پروژه:توضیحات
.مفاهیم و اصول نظری مطالعات گذار ارتقا داده شود
:منابع اصلی
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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کد درس222 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

گذارپژوهی

Transition Research
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :نوآوری سیستمها و
مطالعات گذار

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با خاستگاه و تاریخچه گذارپژوهی
آشنایی با مهمترین چارچوبهای تحلیلی گذارپژوهی و مفاهیم کلیدی آن
آشنایی با حوزههای کاربردی گذارپژوهی
توانایی نسبی جهت تحلیل مسیرهای گذار
شناخت ظرفیتها و چالشهای مطالعات گذار جهت استفاده در تدوین و اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
کسب توانایی در به کارگیری اصول مطالعات گذار در تحلیل مسائل گذار به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
شرح درس:

مطالعات گذار به دنبال آنست با استفاده از دانش و تجربه انباشته حوزههای علمی مختلف با رویکردی جامع (بین رشته و فرارشتهای) به مطالعه،
بررسی و تسهیل نوآوریهای سیستمی از طریق تغییرات بنیادین در سیستمهای اجتماعی بپردازد و به تعمیق فهم عوامل بازدارنده و تقویت کننده
این تغییرات درسطوح کالن و خرد جامعه کمک کند .انتظار میرود این درس به دانشجویان کمک کند تا ضمن تعمیق آشنایی با اصول نظری،
چارچوبهای تحلیلی و حوزههای کاربردی این حوزه همچنین چالشهای آن ،رهیافتهای جدیدی را برای طراحی ،تدوین و تحلیل مسیرهای
دستیابی به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشف و ارائه نمایند.
سرفصل درس:
 .1تبیین مفهوم نوآوریهای سیستمی و معرفی حوزه مطالعات گذار
 .2تبیین مفهوم گذار و تحول
 .3خاستگاه گذار پژوهی به عنوان یک حوزه بینرشتهای و فرارشتهای
 .4سیرتطور نظری و قلمروی کاربردی گذارپژوهی
 .5تبارشناسی و بررسی آرای اندیشمندان گذارپژوهی
 .6روش تحقیق در گذارپژوهی
 .7گونهشناسی مسائل گذار
 .8چارچوبهای تحلیلی مطالعات گذار
 .9گونهشناسی مسیرهای گذار
 .10مبانی پارادایمی و نظری مطالعات گذار
 .11تحلیل انتقادی مبانی فلسفی مطالعات گذار
 .12چالشهای مطالعات گذار در عمل
 .13گذار و قدرت ،سازمانهای دولتی و سیاست
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 حکمرانی گذار.14
 فرهنگ و جنبشهای اجتماعی، گذار و جامعه.15
 سازمانها و صنایع در گذار.16
 گذار در عمل و زندگی روزمره.17
 مقیاسها و مکانهای گذار، فضاها: جغرافیای گذار.18
 گذار و عدالت.19
 گذار و اخالق.20
 گذار و دین.21
 مطالعات گذار و تفکر سیستمی.22
)... عاملبنیان و، مدلسازی و شبیه سازی مسیر گذار (پویاییهای سیستم.23
 طراحی مسیر گذار.24
. حمل و نقل و سالمت، انرژی، مرور و بررسی برخی پروژهها و موردکاویهای گذار در حوزههایی نظیر مسائل شهری.25
 مطالعات گذار و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.26
 آینده مطالعات گذار در ایران و جهان.27
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی

1. Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., Geels, F., & Loorbach, D. (2010). Routledge studies in
2.
3.

4.
5.
6.
7.

sustainability transitions. Routledge, New York/London.
Frantzeskaki, N., Broto, V. C., Coenen, L., & Loorbach, D. (Eds.). (2017). Urban
sustainability transitions (Vol. 5). Routledge.
Broerse, J., & Grin, J. (Eds.). (2017). Toward Sustainable Transitions in Healthcare
Systems. Routledge.
Verbong, G., & Loorbach, D. (Eds.). (2012). Governing the energy transition: reality,
illusion or necessity?. Routledge.
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.
Geels, F. W., Kemp, R., Dudley, G., & Lyons, G. (2011). Automobility in transition?: A
socio-technical analysis of sustainable transport. Routledge.
Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). Transitions to sustainable development: new
directions in the study of long term transformative change. Routledge.
: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. Zolfagharian, M., Walrave, B., Raven, R., & Romme, A. G. L. (2019). Studying transitions:
Past, present, and future. Research Policy.
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کد درس223 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کلگرایی در اسالم

Holism in Islam
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با نظرات اندیشمندان مسلمان درباره مفاهیم پایهای تفکر سیستمی
 .2آشنایی با ظرفیتهای پژوهشی در حوزه اسالم و تفکر سیستمی
شرح درس:
در این درس ،برخی موضوعات و مبانی کلیدی مباحث سیستمی متعارف ،از دیدگاه متفکرین اسالمی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در
پایان این درس انتظار میرود دانشجویان ،عالوه برکسب آگاهی نسبی از دیدگاه اسالم راجع به این مفاهیم ،انگیزه و ظرفیت الزم برای
پیگیری جدی حوزههای پژوهشی بین رشتهای اسالمی در مدیریت سیستمها را در قالب طرح تحقیق ،مقاله یا پایان نامه پیدا کنند .در این
درس به تناسب هر موضوع ،ممکن است تئوریهای علوم اجتماعی استفاده شده در تفکر سیستمی و روش شناسی های سیستمی نیز مورد
بحث و بررسی قرار گیرد.
سرفصل درس:
 .1کل گرایی و تقلیل گرایی
 .2مرز سیستم
 .3هدفمندی و نیتمندی سیستمها
 .4نقش مدل ذهنی و جهان بینی افراد در سیستم
 .5علیت در سیستم
 .6مانایی و بقای سیستمها
 .7رشد و هم تکاملی سیستمها
 .8عاملیت ،ساختار و رفتار
 .9بازخور در سیستمها
 .10پیچیدگی سیستمها
 .11تغییر ،پویایی و عدم اطمینان در سیستمها
 .12تأخیر در سیستمها
 .13عقالنیت در سیستمها
 .14تئوریهای صدق و اعتبار سنجی مدلها
 .15قدرت و کنترل در سیستم
 .16ارتباطات و روابط در سیستم
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1قرآن کریم.
 .2سید رضی ،نهج البالغه.
 .3کلینی محمدبن یعقوب ،اصول کافی.
 .4مجلسی محمدباقر ،بحاراالنوار.
 .5کلینی محمدبن یعقوب ،فروع من الکافی.
 .6حر عاملی محمدحسن ،وسائل الشیعه.
 .7طباطبایی محمدحسین .المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .8طباطبایی محمدحسین ،بدایة الحکمة ،قم :موسسة النشر االسالمی.
 .9طباطبایی محمدحسین ،نهایه الحکمة ،قم :موسسة النشر االسالمی.
 .10طباطبایی محمدحسین ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .11مطهری مرتضی ،مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.
 .12صدر محمّدباقر ،سنّتهای تاریخ در قرآن.
 .13جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1379معرفتشناسی در قرآن ،قم :مرکز نشر رجاء ،قم.
 .14مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1368جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.
منابع فرعی:
 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد .المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دارالعلم ،چاپ اول.
 .2مصطفوی ،حسن ( .)1360التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،بی چا.
 .3سهروردی ،یحیی بن حبش  ،مجموعه مصنفات.
 .4سهروردی ،یحیی بن حبش ،حکمه االشراق.
 .5صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،المبدأ و المعاد.
 .6صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه.
 .7صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه.
 .8سبزواری ،هادی ،شرح المنظومه.
 .9ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ،االشارات و التنبیهات.
 .10نصیرالدین طوسی ،االساس االقتباس.
 .11ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ،شفا.
 .12مصباح ،محمد تقی ( .)1386آموزش فلسفه ،تهران :نشر بین الملل ،چاپ هفتم.
 .13جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1386منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ اول.
 .14یوسفیان ،حسن ،شریفی ،احمدحسین ( .)1383عقل و وحی ،قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:
Seminar on Methodology of Islamic Studies

سمینار روششناسی مطالعات اسالمی در مدیریت سیستمها

in Systems Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با زمینههای موضوعی تولید علم دینی در حوزه مدیریت سیستمها
آشنایی با زمینههای روشی تولید علم دینی در حوزه مدیریت سیستمها
بررسی و توسعه الگوهای تلفیق در حوزه مدیریت سیستمها
کسب ظرفیت ایجاد نظریههای تلفیقی در موضوعات حوزه مدیریت سیستمها
شرح درس:

در این درس ،رویکردهای گوناگون در مطالعات تلفیقی اسالمی و روششناسیهای آنها ،طی سمینارهایی ارائه شده و مورد نقد و بررسی قرار
میگیرد .براین اساس پس از مروری بر قلمرو نظری و کاربردی حوزه سیستمها ،زمینههای روشی و موضوعی تولید علم دینی در حوزه علوم
سیستمی تبیین شده و ظرفیت رویکردهای مطالعات اسالمی در حوزه سیستمها و توسعه الگوهای تلفیقی مبتنی بر این روش شناسی مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .انتظار میرود در پایان این درس ،دانشجویان با فهم عمیق این رویکردها ،بتوانند مسیر آینده پژوهشهای تلفیقی
خود را طراحی و برنامهریزی کنند.
سرفصل درس:
 .1حوزه سیستمها به عنوان یک حوزه بین رشته و فرارشته ای
 .2مروری بر سیر تطور نظری و کابردی حوزه سیستمها
 .3مروری بر چالشهای نظری و کاربردی تفکر سیستمی
 .4مروری بر قلمرو موضوعی تفکر سیستمی
 .5مروری بر قلمرو روشی تفکر سیستمی
 .6رابطه میان تفکر سیستمی و دین
 .7مروری بر رویکردهای موجود در مطالعات تلفیقی اسالمی
 .8بررسی منابع کسب معرفت در اسالم
 .9مروری بر مطالعات تفسیری و روششناسی آن
 .10نقد و بررسی رویکردهای گوناگون در تفسیر قرآن کریم (رویکرد موضوعی -رویکرد ترتیبی)
 .11نقد و بررسی روشهای تفسیری گوناگون در حوزه قرآن کریم
 .12نقد و بررسی روشهای تحقیق با رویکرد تلفیق در ساحت قرآن کریم
 .13مروری بر مطالعات فقهی و روششناسی آن
 .14نقد و بررسی روش اجتهادی و فرایند انجام آن
 .15مروری بر رویکردهای موجود در روش اجتهادی
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 .16مروری بر مطالعات حدیثی و روششناسی آن
 .17مروری بر مطالعات فلسفی و روششناسی آن
 .18مروری بر مطالعات جامعه شناختی و روششناسی آن
 .19زمینههای موضوعی تولید علم دینی در حوزه سیستمها
 .20زمینههای روشی تولید علم دینی در حوزه سیستمها
 .21حوزه سیستمها به عنوان الگوی تلفیق و چالشهای استفاده از آن درمطالعات تلفیقی
 .22نقد و بررسی موضوعی و روشی برخی از مهمترین پژوهشهای اسالمی مبتنی بر فقه امامیه در حوزه علوم سیستمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1طباطبایی محمدحسین ( .)1379المیزان فی تفسیر القرآن ،دفتر انتشارات اسالمی.
 .2فرامرز قراملکی احد ( .)1391روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
 .3موسوی ،سید مهدی ( .)1394الگوهای کالن تولید علوم انسانی اسالمی در بستر انقالب اسالمی ،تهران :مرکز پژوهشهای علوم
انسانی اسالمی صدرا.
 .4رشاد ،علی اکبر ( .)1389منطق فهم دین :دیباچهوارهای بر منطق اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .5بستان نجفی ،حسین ( .)1390گامی به سوی علم دینی ( :)2روش بهرهگیری از متون دینی در علوم اجتماعی ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
 .6مسعودی ،عبدالهادی ( .)1384روش فهم حدیث ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی
 .7لسانی فشارکی ،محمد علی و مرادی زنجانی ،حسین ( .)1393روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم ،تهران :بوستان کتاب.
 .8علی پور ،مهدی؛ حسنی ،حمیدرضا ( .)1390پارادایم اجتهادی دانش دینی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .9اعرافی ،علیرضا؛ بخشی ،علی ( .)1396درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز ،موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان.
 .10صادقی ،اصغر؛ رضوی ،سید علی (مصحح) ( .)1378خطوط روش تحقیق در منابع اسالمی .تهران :نشر آفاق.
 .11جکسون ،مایکل .سی .)1395( .تفکر سیستمی کلی گرایی خالق برای مدیران ،ترجمه تقی ناصر شریعتی ،تهران :انتشارات سازمان
مدیریت صنعتی.
 .12مینگرز ،جان ( .)1396تحقق تفکر سیستمی :دانش و کنش در علم مدیریت ،ترجمه عادل آذر و سعید جهانیان ،تهران :سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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.
منابع فرعی:
 .1واسطی ،عبدالحمید ( .)1388نگرش سیستمی به دین (بررسی هویت استراتژیک دین) ،قم :موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف
اسالم
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 .2دانایی فرد ،حسن ( .)1395روش شناسی مطالعات داللت پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی :بنیانها ،تعاریف ،اهمیت ،رویکردها و
مراحل اجرا ،روش شناسی علوم انسانی ،شماره  ،86صص .71-39
 .3معلمی ،حسن ( .)1389نقش اجتهاد در علوم انسانی اسالمی ،انسانپژوهی دینی ،سال هشتم ،شماره  ،23صص .126-115
 .4امیری علی نقی ( .)1388مدیریت اسالمی ،رویکرد فقهی -اجتهادی ،روش شناسی علوم انسانی ،شماره  ،58صص .128-111
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کد درس225 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

دین و تفکر سیستمی

Systems Thinking and Religion
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

تحلیل و بررسی ریشههای تفکر کل گرایی در متون اسالمی
آشنایی با ظرفیتها و چالشهای به کارگیری ابزارهای تفکر سیستمی در موضوعات و مسائل دینی
آشنایی با تحقیقات تقکر سیستمی متعارف ناظر به وجود خدا ،دین و معنویت
نقد و بررسی پژوهشهای سیستمی ناظر به مسائل پیچیده مرتبط با جهان اسالم
آشنایی با ظرفیتهای منابع اسالمی در رفع چالشهای تفکر سیستمی متعارف
شرح درس:

تفکر سیستمی ایدهای جدید و متعلق به دوران معاصر نیست و به اعتراف اندیشمندان غربی میتوان پایههای اصیل تفکر کل گرایی (دربرابر
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
اسالمی اعم از قرآن و روایات و تمایزهای ان نسبت به تفکر سیستمی متعارف میپردازد و به دنبال فراهم کردن مقدمه و بنیانی جهت
پژوهشهای عمیق و کاربردی در موضوع اسالم و تفکر سیستمی خواهد بود .عالوه بر این پژوهشهای محققان غربی ناظر به رابطه معنویت،
ادیان مختلف و تفکر سیستمی همچنین حل مسائل پیچیده مرتبط با جهان اسالم با استفاده از ابزارهای سیستمی در این درس مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد .بررسی ظرفیتها و چالشهای به کارگیری ابزارهای سیستمی در موضوعات دینی و مسائل جهان اسالم از دیگر
موضوعات محوری است که در این درس بدان پرداخته میشود.
سرفصل درس:
 .1بررسی مفاهیم و تعاریف دین (تعریف ،اهداف و قلمرو دین)
 .2مروری بر مفاهیم پایهای تفکر سیستمی
 .3مروری بر نظریهها و روش شناسی های سیستمی
 .4چالشهای تفکر سیستمی
 .5تفکر سیستمی و مباحث بین رشتهای و فرارشته ای
 .6بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در آیات قرآن
 .7بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در روایات
 .8بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در متون عرفانی
 .9بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در متون اخالقی
 .10بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در متون فلسفه اسالمی
 .11بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در متون فقهی
 .12بررسی مفاهیم سیستمی (نظیر کل گرایی) در متون کالمی
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 سنتهای الهی و تفکر سیستمی.13
 ظرفیت مفاهیم دینی در حل چالشهای سیستمی.14
 نقد و بررسی پژوهشهای سیستمی متعارف درباره دین و تفکرسیستمی.15
 نقد و بررسی پژوهشهای سیستمی متعارف درباره مسائل مرتبط با جهان اسالم.16
 ظرفیتهای تفکر سیستمی و ابزارهای آن در حوزه دین.17
 چالشهای استفاده از تفکر سیستمی و ابزارهای آن در حوزه دین.18
 مطالعات موردی درباره میان دین و تفکر سیستمی.19
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی

 قرآن کریم.1
 سازمان انتشارات پژوهشگاه: تهران، دیباچهوارهای بر منطق اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی: منطق فهم دین.)1389(  علی اکبر، رشاد.2
.فرهنگ و اندیشه اسالمی
. فلسفی و فقهی، کالمی، اخالقی، روایی، متون برگزیده عرفانی.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.
:منابع فرعی
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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کد درس226 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت سیستمهای پیچیده»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهنویسی برای مدیران سیستمها

Programming for Systems Managers
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مدیریت سیستمها
آشنایی با اصول و مفاهیم کلیدی زبانهای مختلف برنامه نویسی
کسب توانایی نسبی جهت برنامه نویسی در نرم افزارهای تخصصی مدیریت سیستمها
کسب دانش و فهم کافی درباره برنامه نویسی جهت تعامل با متخصصان نرم افزار در حل مسائل پیچیده
شرح درس:

برنامه نویسی یک هنر و برای برخی افراد یک شغل تمام وقت به شمار میرود .پژوهشگران و مدیران سیستمی برای انجام تحقیقات و
مسئولیتهای خود نیازمند کار با نرم افزارهایی هستند که گاه نیازمند کدنویسی است .در این درس به اصول و مبانی پرکاربردترین زبانهای
برنامه نویسی نظیر جاوا و پایتون پرداخته میشود تا دانشجویان در مواجهه با نرم افزارهای دروس تخصصی بتوانند با سرعت و کیفیتی بیشتری
مفاهیم روشهای مختلف را در نرم افزارهای مربوطه پیاده کنند و کار شبیه سازی و مدلسازی را انجام دهند .همچنین این درس میتواند
ظرفیتی در دانشجویان ایجاد کند تا در صورت نیاز بتوانند تعامل مناسبی با متخصصین برنامه نویسی در حل مسائل پیچیده اجتماعی داشته
باشند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

مروری بر نرم افزارهای تخصصی مدیریت سیستمها
آشنایی با مفاهیم کلیدی زبانهای برنامه نویسی
آشنایی با اصول برنامه نویسی جاوا
آشنایی با اصول برنامه نویسی پایتون
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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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:منابع فرعی
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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 )6بسته «مدیریت تولید و عملیات»
اگر بهبود و ارتقای سطح کارایی و اثربخشی را یکی از اصلیترین کارکردهای مدیریت برشماریم ،بیتردید بخش عمدهای از تحقق کارایی
از مدیریت تولید و عملیاتِ کارآمد انتظار میرود .این مهم از مسیر طراحی ،اجرا و نظارت بر سیستمهای سازمانی با استفاده از روشهایی
چون تجزیه و تحلیل جریان کار ،برنامهریزی تولید ،ک نترل موجودی و کنترل جامع کیفیت به منظور نزدیک کردن فعالیتهای مؤسسه با
نیازهای بازار محقق میگردد .بر همین اساس تالش شده است تا بسته «مدیریت تولید و عملیات» با هدف برشماری مباحث مورد نیاز
برای آموزش و تربیت متخصصین این حوزه با تأکید بر روزآمدی ،جامعیت و از همه مهمتر تعریف مدخلهای مناسب برای بحث درباره
تأثیر ارزشها و مبانی اسالمی در موضوعات این رشته طراحی گردد .توجه به ابعاد نگرشی ،دانشی و مهارتی الزم متناسب با ظرفیت و
اقتضاء هر درس مورد تأکید قرار گرفته است.
درک جایگاه و نقش عوامل انسانی ،استراتژیهای تولید و عملیات ،تفاوتهای سیستمهای عملیاتی ،مدیریت مواد و موجودی ،ایمنی،سالمت
و محیط زیست و سیاستگذاری صحیح در سطح ملی از جمله اهداف نگرشی مورد انتظار از مجموعه دروس این بسته بهشمار میرود.
آشنایی با انواع س یستمهای تولیدی در حوزه صنعت ،خدمات و سازمانهای کوچک و متوسط ،استراتژهای تولید در هر حوزه ،مؤلفههای
مؤثر بر طراحی محصول ،مسائل و محورهای طرحریزی واحدهای عملیاتی ،سیستمهای عمومی اتوماسیون و مسائل سالمت ،ایمنی و
محیط زیست از یکسو و آشنایی با مدلها و ابزارهای برنامهریزی ،کنترل و بهبود در حوزههای مورد اشاره ،از اهم اهداف دانشی مجموعه
دروس مدیریت تولید و عملیات است.
نهایتًا در حوزه مهارتی انتظار میرود که دانشپژوهان بتوانند ضمن شناسایی مسائل یک سیستم عملیاتی و تحلیل عوامل آن ،با در نظر
گرفتن مبانی ارزشی و اسالمی مرتبط نسبت به ارزیابی و انتخاب ابزار و الگوی مناسب جهت بهبود و ارتقای سیستم گام بردارند.
کد
درس
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با سیستمهای تولیدی اتوماتیک
تحلیل سیستمهای ساخت و تولید
طرحریزی واحدهای صنعتی
طراحی محصول
برنامهریزی و کنترل تولید
برنامهریزی و کنترل موجودی
سیستمهای نگهداری و تعمیرات
ارزیابی کار و زمان
سیستمهای مدیریت یکپارچه سالمت ،ایمنی و محیطزیست
مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین
بهینهسازی و بهبود سیستمهای تولید
مدیریت عملیات خدمات
مدیریت عملیات در شرکتهای کوچک و متوسط
سیاستگذاری صنعتی
استراتژی تولید و عملیات
سمینار مسائل نوین در تولید و عملیات
سمینار مباحث تولید و عملیات با رویکرد انتقادی
کارآموزی مدیریت تولید و عملیات
مطالعه در تولید و عملیات
پژوهش در تولید و عملیات

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
240
32
32

-

38

8۴8

جمع
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کد درس229 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با سیستمهای تولیدی اتوماتیک

Introduction to Automated Manufacturing Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در پایان این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم اساسی اتوماسیون در سیستمهای تولیدی آشنا شده باشد.
 .2جایگاه و نقش اتوماسیون را در ابعاد مختلف یک سیستم تولیدی درک کرده باشد.
 .3با انواع تجهیزات و ابزارهای عمومی اتوماسیون آشنا شده باشد.
شرح درس:
پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تمایل صنایع مختلف در خصوص حرکت به سمت مکانیزه کردن خطوط تولید محصوالت مختلف ،استفاده از
ماشینآالت و رباتهای صنعتی را در صنایع مختلف اجتنابناپذیر کرده است .از اینرو آشنایی با ساختار این رباتها و چگونگی راهاندازی و
استفاده مناسب از این تسهیالت جزء ضروریات اداره و مدیریت یک عملیات تولیدی یا خدماتی به حساب میآید .این درس به دنبال آشناکردن
دانشجویان با مفاهیم اساسی و انواع کلی سیستمهای تولیدی اتوماتیک در صنایع و تاثیرات آنهاست.
سرفصل درس:
 .1اصول و طراحی سیستمهای تولیدی
 .2مفاهیم اساسی سیستمهای تولیدی (نرمافزار -سختافزار)
 .3جایگاه و اهمیت اتوماسیون در سیستمهای تولیدی
 .4برنامهریزی اتوماتیک و ابزارهای عمومی آن
 .5کنترل اتوماتیک و ابزارهای عمومی آن
 .6سنجندهها و تغذیهکنندهها
 .7سیستمهای دید مصنوعی
 .8ماشین ابزار
 .9تجهیزات و ابزارهای عمومی حمل و نقل در سیستم تولیدی
 .10کنترل اتوماتیک سیستمهای حمل و نقل
 .11انبارهای اتوماتیک
 .12آشنایی با رباتها و کاربرد آنها
 .13سیستمهای اتوماتیک اندازهگیری خودکار
 .14سیستمهای تولید انعطافپذیر
 .15کاربرد کامپیوتر در طراحی صنعتی
 .16تحلیل تأثیر اتوماسیون بر سایر عناصر یک سیستم تولیدی به ویژه منابع انسانی
 .17تحلیل رابطه اتوماسیون با اقتضائات و نوع سازمان
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1صفوی ،سید محسن و عظیمی فر فرهاد ( .)1387سیستمهای تولید اتوماتیک و مونتاژ صنعتی و تجهیزات مربوطه .تهران :جاودانه ،جنگل.
2. Groover, Mikell P. (2007). Automation, production systes, and Computer-Integrated
Manufacturing. Prentice Hall Press.
 .3اسپانگ ،مارک دبلیو ،.هاچینسون ،ست ،و ویدیاساگار ،ام .)1389( .مدلسازی و کنترل ربات .ترجمه ایرج حسنزاده .تبریز :فنآذر ،آشینا.
منابع فرعی:
 .1صفوی ،سید محسن ( .)1390مونتاژ اتوماتیک و طراحی محصول .اصفهان :ارکان دانش.
2. Asfahl, C. R. (1992). Robots and Manufacturing Automation. (2nd ed.). New York: John
Wiley & Sons, Inc.
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کد درس230 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل سیستمهای ساخت و تولید

Analysis of Production and Manufacturing Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با جایگاه مدلهای کمی بهویژه مدلهای تحقیق در عملیات و شبیهسازی در طراحی سیستمهای تولیدی آشنا شده باشد.
با مراحل اصلی طراحی یک سیستم ساخت و تولید آشنا شده باشد.
با راهبردهای اجرایی جهت مدیریت و کنترل جریان مواد در واحد صنعتی آشنا شده باشد.
بتواند عناصر یک سیستم ساخت و تولید را طراحی و مدلسازی نماید.
شرح درس:

معموالً دانشجویان با مدلسازی در دروس تحقیق در عملیات و شبیهسازی و با سیستمهای ساخت و تولید یا جزییات آنها ،در دروس سیستمهای
تولید آشنا میشوند .مباحث این درس ،دانشجویانی که هماکنون با مدلهای تحقیق در عملیات و شبیهسازی آشنایی دارند را با کاربرد این مدلها
در طراحی سیستمهای ساخت و تولید آشنا میکند .برای مدلسازی سیستمهای تولیدی ،به فرایند تصمیمگیری در مورد اینکه درون یک واحد
تولیدی ،چه شکل باید باشد و چه کاری باید انجام گیرد ،اهمیت دارد .این درس بر روی طراحی عمومی و راهبردهای اجرایی ،جهت کنترل جریان
مواد در واحد صنعتی تمرکز دارد .در این راستا ،سیستمهای تولید متوالی و تولید قطعات گسسته که در آنها دستههای محصول از عملیات به
عملیات جریان یافته و سرانجام به محصول نهایی قابل فروش تبدیل میشوند ،مورد بررسی قرار میگیرند .فعالیتهای مستقیم و پشتیبانی اصلی
که برای تبدیل مواد اولیه به محصوالت نهایی الزم هستند نیز پوشش داده خواهند شد.
سرفصل درس:
 .1مدلهای ساخت و تولید ()Models Manufacturing and Production Systems
 .2خطوط مونتاژ :سیستمهای متوالی پایا ()Assembly lines: continuous consecutive systems
 .3خطوط انتقال و سیستمهای متوالی عمومی ()Transmission lines and general consecutive systems
 .4زمانبندی کارگاه برای چند محصول ()Workshop scheduling for several products
 .5سیستمهای تولید انعطافپذیر ()Flexible production systems
 .6تکنولوژی گروهی ()Group technology
 .7چیدمان تجهیزات ()Layout of equipment
 .8آمادهسازی دستگاه و ترتیببندی عملیات ()Preparing the machine and arranging the operation
 .9سیستمهای حمل و نقل مواد ()transportation systems
 .10انبارداری :سیستمهای ذخیره و بازیابی ()Warehousing: Storage and Recovery Systems
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منبع اصلی
 ترجمه قاسم مصلحی و بهروز. مدلسازی و تجزیه و تحلیل سیستمهای ساخت و تولید.)1380( . چارلز آر، و استندریج. رونالد جی، اسکین.1
. نشر ارکان: اصفهان.نصر آزادانی
:منابع فرعی
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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کد درس231 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طرحریزی واحدهای صنعتی

Facility Planning and Layout Design
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

جایگاه و اهمیت طرحریزی واحدهای تولید و عملیات را درک کرده باشد.
موضوعات کلیدی در طرحریزی واحدهای صنعتی و خدماتی را شناخته باشد.
با الگوها و مدلهای مربوط در طرحریزی واحدهای صنعتی آشنا شده باشد.
بتواند مراحل طرحریزی یک واحد عملیاتی را طی نماید.
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،درک و یادگیری مطالب در مسائل مربوط به طراحی ،ایجاد کارخانه و تسهیالت تولیدی و خدماتی از لحاظ فنی است .این
درس شامل موضوعات مهم در خصوص محاسبه ظرفیت سیستم ،محاسبه تعداد ماشینآالت ،استقرار تسهیالت ،بررسی سیستمهای حمل و نقل
مواد و تجهیزات مربوطه ،طراحی انبار و مسائل مکانیابی است .در این درس ،ضمن بررسی مالحظات هر یک از موضوعات اشاره شده به مدلهای
ریاضی مربوط نیز اشاره میشود.
سرفصل درس:
 .1اهمیت و نقش طرحریزی واحدهای تولید و عملیات
 .2انواع سیستمهای تولیدی و الگوهای استقرار
 .3مطالعه بازار
 .4ظرفیت و انواع محصوالت
 .5تجزیه و تحلیل محصول
 .6روش ساخت و تعیین تعداد و نوع ماشینآالت
 .7تقسیمبندی ماشینآالت به بخشهای تولیدی
 .8نحوه قرار گرفتن بخشها و ایستگاههای کاری
 .9انتخاب سیستم حمل و نقل و جابجایی مواد
 .10تعیین و مشخص کردن بخشهای غیر تولیدی
 .11برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 .12تهیه نقشه واحد عملیاتی
 .13برآورد هزینههای طرح
 .14انتخاب محل واحد عملیاتی
302

 .15مدلهای ریاضی در جایابی بخشها ،ماشینآالت و حمل و نقل
 .16مدلهای ریاضی انتخاب محل واحد عملیاتی و واحدهای وابسته
 .17عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر در انتخاب محل واحدهای صنعتی
 .18مالحظات اسالمی و اخالقی در طراحی واحد عملیاتی (مکانیابی و تعامالت با محیط پیرامونی ،توجه به کرامت و شأن انسان در طرحریزی،
استقرار و حدود اخالقی و شرعی و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1اپل ،جیمزمکگرگور ( .)1372طرحریزی واحدهای صنعتی .ترجمه اردوان آصفوزیری .تهران :تندر.
 .2فرقانی ،علی ،شریفیزدی ،مهدی ،و آخوندی ،علیرضا ( .)1387مکانیابی مراکز صنعتی و خدماتی با رویکرد کاربردی .تهران :جهاد دانشگاهی
صنعتی شریف.
منابع فرعی:
 .1انتظاری هروی ،عبدالرسول ( .)1383طرحریزی واحدهای صنعتی .تهران :موسسه انتشاراتی جهان جامجم.
 .2سیدحسینی ،سیدمهدی ( .)1372مدیریت کارخانه .تهران :مهر.
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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کد درس232 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی محصول

Product Desing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با فرایند تکوین یک محصول آشنا شده باشد.
مؤلفهها و ابعاد مؤثر در موفقیت یک طرح محصول را شاخته باشد.
با مفاهیم و راهبردهای موجود در طراحی محصول آشنا شده باشد.
بتواند مراحل خلق ایده تا طراحی محصول را راهبری کند.
شرح درس:

طراحی و برنامهریزی محصول فعالیتی است که هدف از آن تعیین ویژگیهای محصولی است که توسط یک واحد تولیدی ارائه میشود .این کار
مستلزم جمعآوری اطالعات از نیازهای مصرفکنندگان ،نتایج پژوهشهای واحد تحقیق و توسعه ،دورة عمر محصول ،عوامل عمده در تولید
محصول ،سیاستهای سازمان ،قیمت فروش رقابت ،کاربرد محصول و… میباشد .این درس به معرفی طراحی محصول میپردازد ،که شامل
مباحثی از جمله مواد موردنیاز آن ،ساخت ،ایدهها ،CAD ،مهندسی ،هنر ،بازار آن و بسیاری مسائل دیگر در رابطه با طراحی محصول میباشد.
این درس ،دانشجو را در درک فرایند طراحی محصول ،از آغاز تا پایان همراهی میکند.
سرفصل درس:
 .1مراحل طراحی تا تولید محصول
 .2مبانی طراحی محصول :جستجوی ایده ()Basics Product Design: Idea Searching
 .3مواد و طراحی :هنر و علم انتخاب مواد در طراحی محصول ( Materials and Design: The Art and Science of Material
)Selection in Product Design
 .4طراحی مفهومی محصول :بازبینی طراحی مفهومی محصوالت در صنعت ( Product Concept Design: A Review of the
)Conceptual Design of Products in Industry
 .5عناصر طراحی ،اصول رنگ ()Design Elements, Color Fundamentals
 .6مردم و محصوالت :رفتار مصرفکننده و طراحی محصول ( People and Products Consumer Behavior and Product
)Design
 .7پیشرفتهایی در مهندسی طراحی صنعتی ()Advances in Industrial Design Engineering
 .8کاهش فرایند طراحی ()The Design Process Demystified
 .9چرخه عمر محصول ()Product life cycle
 .10طراحی محصول و کیفیت ()Product design and quality
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 .11طراحی محصول و هزینه ()Product design and cost
 .12مهندسی معکوس ()Reverse Engineering
 .13مهندسی ارزش ()Value Engineering
 .14تکنیکهای بهبود طراحی محصول ( QFD, FMEAو )Techniques for improve product design( )...
 .15مالحظات ارزشی و اسالمی در طراحی محصول و فرایند تولید آن (احکام ساخت محصول ،توجه به عوارض و آسیبهای احتمالی محصول،
مالکیت معنوی ،رابطه محصول با حقوق و نیازهای مشتریان و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1اولریچ کارل ،اپینگر استیون ( .)1391طراحی و توسعه محصول .مترجم :علی اصغر توفیق .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .2نیمان یورگ ،تیشکویچ سرژ ( .13969طراحی چرخه عمر محصول .مترجم :امین اسداللهی .تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 .3موریس ،ریچارد ( .)1392اصول طراحی محصول .ترجمه نازیال محمدقلیزاده .تهران :انتشارات فرهنگسرای میردشتی.
منابع فرعی:
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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کد درس233 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی و کنترل تولید

Production Controlling and Planning
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و مسائل برنامهریزی تولید آشنا شده باشد.
 .2انواع الگوهای برنامهریزی تولید و عوامل مؤثر بر آنها را شناخته باشد.
 .3بتواند متناسب با نوع سیستم تولیدی ،مدل مناسب را انتخاب و برای تولید ،برنامهریزی نماید.
شرح درس:
برنامهریزی تولید عبارتست از فرایندی با مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمها.
کنترل تولید عبارتست از تعین فرمول ساخت کاال یا لیست مواد ( ،)BOMمحاسبه میزان مصرف مواد و انحراف مصرف از  BOMموجود و
زمانسنجی محصوالت و انحراف زمان تولید از میزان زمان استاندارد ،مقایسه میزان تولید انجام شده با برنامه تولید و کنترل انتقال مواد به خط
تولید .سیستمهای برنامهریزی و کنترل تولید بیشتر مربوط به پایینترین سطح در سطوح مدیریت ،یعنی سطح کنترل عملیات اجرایی است .در
این درس به مفاهیم و تکنیکهای برنامهریزی و کنترل تولید به عنوان یکی از مهمترین مبانی الزم برای دانشجویان مدیریت صنعتی در جهت
موفقیت در این رشته ،میپردازد.
سرفصل درس:
 .1تعاریف و مفاهیم برنامهریزی و کنترل تولید ()Concepts & Definitions
 .2اصول برنامهریزی تولید ()Principles of Production Planning
 .3عوامل مؤثر بر برنامهریزی تولید ()Factors Affecting Production Planning
 .4پیشبینی ()Forecasting
 .5برنامهریزی تولید در سیستمهای پیوسته و گسسته ( production planning in continuous and discontinuous
)systems
 .6مدلهای برنامهریزی تولید ()Production Planning models
 .7برنامهریزی تولید :مدلهای ایستا ()Production Planning: static models
 .8برنامهریزی تولید :مدلهای پویا ()Production Planning: dynamic models
 .9توالی عملیات و زمانبندی ()Operation and Schedule Sequence
 .10باالنس خط تولید ()Balance of production line
 .11هزینههای سیستم تولیدی و نقطه سر به سر ()Production system costs and break-even point
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 .12کاربرد برنامهریزی خطی در برنامهریزی و کنترل تولید ( Application of linear programming in production
)planning and control
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1حاج شیرمحمدی ،علی ( .)1385اصول برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها .اصفهان :ارکان دانش.
 .2ماکوئی ،احمد ( .)1383مقدمهای بر برنامهریزی تولید .تهران :دانشپرور.
منابع فرعی:
1. Chapman, S. N. (2006). The Fundamentals of Production Planning and Control.
Pearson/Prentice Hall.
 .2فاطمی قمی ،محمدتقی ( .)1374برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها .تهران :امیرکبیر ،ندا.
 .3آریانژاد ،میربهادرقلی ( .)1382برنامهریزی سیستمهای تولیدی .تهران :ترمه.
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کد درس23۴ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی و کنترل موجودی

Inventory Planning and Control
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با جایگاه و اهمیت مدیریت موجودی در فرایند تولید آشنا شده باشد.
 .2با انواع مدلها و تکنیکهای مدیریت و کنترل موجودی در سازمان آشنا شده باشد.
 .3بتواند متناسب با اقتضائات سیستم تولید برای کنترل و مدیریت موجودی برنامهریزی کند.
شرح درس:
هدف از برنامهریزی و مدیریت موجودیها اطمینان از حفظ سطح موجودی کاالی موردنظر میباشد .در واقع کنترل موجودی ،در پی بررسی و
نگاهداشت سطحی از موجودی است ،که هزینههای سیستم را کمینه میکند .کنترل موجودی جریانی است که ضمانت میکند اقالم موجود
سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان ،مکان ،تعداد ،کیفیت و هزینه ،برای بخشهای مدیریت عملیات تولید ،توزیع ،فروش ،مهندسی در دسترس
باشد .آنچه در کنترل موجودی از اهمیت ویژه برخوردار است ،میزان سفارش و زمان سفارش میباشد.
سرفصل درس:
 .1تعاریف و مفاهیم برنامهریزی و کنترل موجودیها ()Definitions and concepts of Inventory planning and control
 .2مدیریت مواد یکپارچه ()Integrated Materials Management
 .3خرید ()Purchasing
 .4انتخاب تأمینکننده ()Selection of Bidders
 .5فرایند تأمین ()Bidding Process
 .6فرایند کسب ()Acquisition Process
 .7ارزیابی تکنیکی ()Technical Evaluation
 .8ارزیابی تجاری ( )Commercial Evaluation
 .9بهنگام ()Just-in-time
 .10کانبان ()Kanban
 .11کانبان الکترونیک ()E-Kanban Systems
 .12هزینههای موجودی ()Inventory costs
 .13سیستمهای مدیریت موجودی ()Inventory management systems
 .14تحلیل موجودی )The ABC inventory analysis( ABC
 .15مدلهای موجودی تکمحصولی ()Single product inventory models
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 .16نقطه سفارش مجدد ()Reorder point
 .17مدلهای تخفیف ،سفارش ویژه و حراج ()Discount models, special order and auction
 .18مدلهای چند محصولی ()Multi product models
 .19مدلهای احتمالی ()Possible models
 .20پیشبینی ()Forecasting
 .21برنامهریزی سفارشات دورهای (برنامهریزی مدلهای قطعی و پویا) ()Scheduling periodic orders
 .22مقدار سفارش اقتصادی ()Economic ordering Quantity
 .23برنامه زمانبندی اصلی تولید ()Master Production Scheduling
 .24برنامهریزی سرانگشتی ظرفیت مورد نیاز ()RCCP
 .25آشنایی با برنامهریزی احتیاجات مواد ()MRP, MRP II
 .26برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
 .27مدیریت موجودی در زنجیره تأمین ()Inventory management in supply chain
 .28نقش فناوری اطالعات در مدیریت موجودی ()The role of IT in inventory management
 .29احکام و موازین شرعی در تأمین و نگهداری مواد (احتکار ،اسراف ،تبذیر و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1ابراهیمی ،سیدمجید ( .)1391برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها .تهران :فدک ایساتیس.
 .2فاطمی قمی ،محمدتقی ( .)1374برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها .تهران :امیرکبیر ،ندا.
منابع فرعی:
 .1نیکوفر ،محمدهادی ،و عبداهللزاده ،وحید ( .)1392برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها .تهران :نگاه دانش.
 .2کریمی ،بهروز ،و جنایی ،مسعود ( .)1388برنامهریزی و کنترل تولید و موجودیها .ترجمه بهروز کریمی و مسعود جنابی .تهران :جهاد
دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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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کد درس235 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستمهای نگهداری و تعمیرات

Maintenance Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم و اصطالحات حوزه تعمیرات و نگهداری آشنا شده باشد.
با رویکردهای مختلف در زمینه تعمیرات و نگهداری آشنا شده و بتواند تفاوت این رویکردها را شرح دهد.
با مدلهای مختلف طراحی یک نظام تعمیرات و نگهداری آشنا شده باشد.
بتواند یک نظام تعمیرات و نگهداری را با توجه به نوع سیستم ،طراحی و برنامهریزی نماید.
شرح درس:

در بیست سال گذشته نگهداری و تعمیرات (نت) شاید بیش از هر رشته مدیریتی دیگر دستخوش تغییرات شده است .این تغییرات به علت افزایش
قابل توجه تعداد و تنوع تجهیزات فیزیکی (کارخانهها ،تجهیزات و ساختمان ها) است که در سراسر دنیا باید نگهداری و تعمیر شوند .افزایش تعداد
طرحهای پیچیده ،تکنیکهای جدید نگهداری و تعمیرات و نیز تغییر نگرش به سازمان و مسئولیتهای نگهداری و تعمیرات نیز باعث گسترش
این تغییرات شدهاند.
نگهداری و تعمیرات همچنین به تغییر انتظارات واکنش نشان میدهد این تغییرات شامل رشد سریع آگاهی درباره وسعت تأثیر شکست (خرابی)
تجهیزات بر ایمنی و محیط زیست ،رشد آگاهی از رابطه میان کیفیت محصول و نت ،و افزایش فشار برای رسیدن به ماشینهایی با دسترسپذیری
باال و کنترل هزینهها است.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم نت ()Introduction and Concepts
 .2نت بهرهور فراگیر )Total Productivity Maintenance( TPM
 .3قابلیت اطمینان ()Reliability
 .4نگهداری و تعمیرات و فناوری اطالعات ()IT Maintenance
 .5آدیت نگهداری و تعمیرات ()Audit of Maintenece
 .6اثربخشی کلی تجهیزات )Overal Equipment Effectivness( OEE
 .7کارکردهای تعمیرات و نگهداری (تشریح -استانداردهای عملکرد و انواع آن -شرایط عملیات)()Function of Maintenece
 .8شکستهای کارکردی ()Functional failures
 .9بررسی حاالت و اثرات شکست ()Investigating the effects of failure
 .10نگهداری و تعمیرات پیشاقدام  :1فعالیتهای پیشگیرانه ()Maintenece: Preventive activities
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 .11نگهداری و تعمیرات پیشاقدام  :2فعالیتهای پیشگویانه ()Maintenece: Predictive activities
 .12اقدامات پیشفرض :فعالیتهای جستجوی شکست ()Failure search activities
 .13دیاگرام تصمیمگیری )The decision-making diagram: RCM( RCM
 .14پیادهسازی توصیههای )Implementation of the recommendations of RCM( RCM
 .15تحلیل آماری و اطالعات شکست ()Statistical analysis and failure information
 .16بهکارگیری فرایند )Applying the process of RCM( RCM
 .17دستاوردهای )Achievements of RCM( RCM
 .18تکنیکهای پایش وضعیت ()Status monitoring techniques
 .19خطای انسانی ()Human error
 .20مالحظات اسالمی در استفاده و نگهداری تجهیزات و اموال
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1موبری ،جان ( .)1389نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان .ترجمه علی زواشکیانی و رضا آزادگان .تهران :آریانا قلم.
 .2مؤسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن ( .)1390( )JIPMنگهداری و تعمیرات (نت) بهرهور فراگیر ( .)TPMترجمه علی
حاجشیرمحمدی .تهران :ارکان دانش.
 .3حاجشیرمحمدی ،علی ( .)1395برنامهریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع) .تهران :ارکان دانش.
منابع فرعی:
1. McCarthy, D. & Rich, N. (2004). Lean TPM: A Blueprint for Change. Elsevier ButterworthHeinemann.
2. Borris, S. (2006). Total Productive Maintenance. McGraw-Hill Professional.
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کد درس236 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ارزیابی کار و زمان

Work and Time Study
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :مورکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با جایگاه و نقش مطالعه کار در بهبود کارایی آشنا شده باشد.
با روشهای مطالعه کار اعم از روشسنجی و زمانسنجی آشنا شده باشد.
بتواند با بهکارگیری روش مقتضی ،شیوه مناسب انجام یک کار را شناسایی و مستند کند.
بتواند با بهکارگیری روش مقتضی ،زمان استاندارد انجام یک کار را محاسبه نماید.
بتواند بر اساس روش و زمان استاندارد انجام کار ،هزینه انجام یک کار مشخص را محاسبه نماید.
شرح درس:

مطالعه کار به مجموعه روشهایی گفته میشود که با مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل روشهای موجود انجام کار و بهبود آنها و تعیین زمانهای
استاندارد برای انجام کار به بهرهوری و کارآیی سازمان کمک مینماید مطالعه کار از دو ابزار برای مطالعه و بررسی روشهای کار و عوامل مؤثر
بر بهرهوری وکارآیی نیروی کار سود میبرد که عبارتند از:
الف) روشسنجی :عبارت است از ثبت منظم و بررسی دقیق روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای اصالحی به منظور کاهش هزینهها ،سادهتر
کردن عملیات و افزایش بازدهی.
ب) زمانسنجی :عبارت است از بهکارگیری تکنیکهایی برای تعیین زمان انجام کار معین بوسیله یک فرد واجد شرایط در سطحی قابل قبول.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تاریخچه ارزیابی کار و زمان ()The history of work study
اهداف ارزیابی کار و زمان ()Objectives of the work study
رابطه بین مطالعه کار و بهرهوری تولید ()The Relationship between Work Study and Productivity
نمونه از شاخصهای بهرهوری مورد استفاده در ارزیابی کار و زمان ()Productivity Indicators
ثبت مراحل ساخت قطعات به کمک ابزار ترسیمی مطالعه روش ( Stages of making components with the help of a
)drawing tool
ثبت مراحل ساخت و مونتاژ محصول به کمک ابزار ترسیمی مطالعه روش ( Steps to build and assemble the product
)with the help of a graphic tool
ثبت مراحل ساخت به کمک فعالیتهای گروهی و سیستم انسان -ماشین (Construction stages through human-
)machine system and group activities
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 .8ابزار ترسیمی بهبود طرح استقرار ()A graphic tool for improving the layout of the deployment
 .9تجزیه و تحلیل عملیات و پیشنهاد روشهای بهبود یافته ( Analysis of operations and the proposed improved
)methods
 .10روشهای زمانسنجی مستقیم ()Direct timing methods
 .11سیستمهای زمانسنجی پیشرفته دادههای استاندارد و خانواده Advanced Timing Systems for Standard Data ( MOST
)and MOST Family
 .12سیستمهای زمانسنجی پیشرفته خانواده )Advanced Timing Systems for MTN Family( MTM
 .13چالشهای ارزیابی کار و زمان ()The challenges of work study
 .14مالحظات اسالمی و اخالقی در تعریف کار و محدوده آن
 .15مالحظات اسالمی در تعریف و محاسبه زمان استاندارد انجام کار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1حسینی ،روح اهلل ( .)1395کارسنجی .تهران :دانشگاه پیام نور.
 .2فخرزاد ،محمدباقر و پاکزاد آیلین ( .)1396ارزیابی کار و زمان و بهبود روشها .تهران :هم میهن.
 .3علیاحمدی ،علیرضا ( .)1391ارزیابی کار و زمان (مهندسی کار و مدیریت زمان) .تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.
4. Lawrence S. Aft (2000). Work Measurement and Methods Improvement. Wiley.
منابع فرعی:
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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کد درس237 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستمهای مدیریت یکپارچه سالمت ،ایمنی و محیطزیست

& Integrated Management Systems of Health, Safety
Environment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با اهمیت و جایگاه سالمت ،ایمنی و محیط زیست در جریان تولید آشنا شده باشد.
با سیستمها و ابزارهای تأمین سالمت و بهداشت محیط کار آشنا شده باشد.
با جایگاه و نقش امنیت صنعتی آشنا شده باشد.
بتواند تأثیرات زیست محیطی فعالیتهای تولیدی را تحلیل نماید.
با استانداردها و مقررات مرتبط با سالمت ،ایمنی و محیط زیست جریان تولید آشنا شده باشد.
شرح درس:

طی دهههای اخیر تحقق اهداف سازمانها در حوزه رقابتپذیری کشورهای صنعتی ،پرداختن به موضوعات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست را به
یکی از اولویتهای اصلی در کسبوکار امروز تبدیل نموده است و توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلیترین سرمایه سازمان با هدف بهبود
فرایندهای کاری ،در زمره اصلیترین اهداف مدیران قرارگرفته است .ایمنی و بهداشت محیط کار از مهمترین مسائلی است که هر فرد در هر
سطحی در محیط کار و زندگی باید بدان توجه نماید و غفلت از آن بعضًا صدمات و ضایعات جبرانناپذیری را موجب خواهد شد .و چه بسا زندگی
فرد و یا حتی همکاران او را به خطر میاندازد و آسیبهای فراوانی را نیز به محیط زیست وارد میسازد .از اینرو این درس به دنبال آشناسازی
دانشجویان با مطالب اینچنین و جلوگیری از به وجود آمدن خطرات فردی و گروهی در محیط کار و آسیب نرساندن به محیط زیست است.
سرفصل درس:
 .1جایگاه و اهمیت سالمت ،ایمنی و محیط زیست در فرایندهای تولیدی
 .2مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت محیط زیست
 .3استاندارد زیست محیطی ()ISO 14001
 .4سیستم مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست ()HSE-MS
 .5سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ()OHSAS 18001:2007
 .6سیستم مدیریت ایمنی فرایند ()PSM
 .7نظام آراستگی محیط کار ()S5
 .8مدیریت استراتژیک ایمنی
 .9بهداشت کار ()Occupational Health
 .10عوامل محیطی و تأثیر آن بر انسان
314

 سنجش تواناییهای انسان در مقابل کار.11
)Occupational Medicine(  طب کار.12
 ضایعات اکتسابی و انواع آن.13
)Safe working environment(  ایجاد محیط ایمن کار.14
 طراحی ایستگاههای کاری.15
)Personal protective equipment(  تجهیزات حفاظت فردی.16
)Regulations on the use of personal protective equipment(  مقررات استفاده از تجهیزات حفاظت فردی.17
)ISMS (Information Security Management System((  مدیریت امنیت صنعتی.18
)The importance of InfoSec awareness survey(  جایگاه و اهمیت مدیریت امنیت صنعتی.19
 مقدمهای بر اصول و مبانی پدافند غیرعامل.20
)The InfoSec‐related standards, laws and regulations(  قوانین و مقررات مدیریت امنیت صنعتی، استانداردها.21
)The ISO/IEC 27001 Controls( 27001  کنترل ایزو.22
 مالحظات اخالقی و شرعی در شرایط کاری نیروی انسانی.23
 مسوولیت اخالقی و شرعی سازمان در قبال محیط زیست.24
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منبع اصلی
.)IMS & HSE - MS(  ایمنی و محیط زیست، سیستمهای مدیریت یکپارچه سالمت.)1391(  محمدامین، مهدی و نوروزی، جهانگیری.1
. فنآوران:تهران
:منابع فرعی
. فنآوران: تهران.)HSE(  ایمنی و محیط زیست، سیستم مدیریت یکپارچه در بهداشت.)1389(  حسینعلی، یوسفی.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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کد درس238 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین

Supply Chain and Logistics Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش تکمیلی
عملی:

کارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفهوم زنجیره و شبکه تأمین آشنا شده باشد.
جایگاه و اهمیت لجستیک در عملیات سازمان را درک کرده باشد.
بتواند موضوعات مدیریت عملیات در سطح زنجیره تأمین را تحلیل نماید.
بتواند تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر عملیات درون سازمان را فهم و تحلیل نماید.
شرح درس:

نزدیک به سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تأمین مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود ،کشورها و سازمانهایی که این دانش را
به کار گرفتهاند پیشرفتهای چشمگیری در حوزههای مربوط به آن داشته و سود سرشار و صرفهجوییهای کالن مالی از بابت به کارگیری این نگرش
نصیبشان شده است کما اینکه مردم نیز به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شدهاند .در رویکرد مدیریت زنجیره تأمین ،عملیات تولید فراتر از مرزهای
یک واحد سازمانی و در سطح مجموعه واحدهایی که قبل و بعد از سازمان مورد نظر در زنجیره تولید محصول قرار گرفتهاند ،تحلیل و مدیریت میشود.
بر همین اساس ضمن اینکه مدیریت عملیات در سطح زنجیره اقتضائات خاص خود را دارد ،تحلیل در سطح زنجیره تأمین مدیریت عملیات داخلی
سازمان را نیز دستخوش تغییر میسازد .بر همین اساس در این درس تالش میشود مباحث اصلی عملیات در سطح زنجیره تأمین و تأثیر زن جیره بر
مدیریت عملیات در سطح واحد تولیدی مورد بحث قرار گیرد.
سرفصل درس:
 .1مفهوم زنجیره تأمین
 .2استراتژیهای زنجیره تأمین
 .3سفارش و خرید در زنجیره تأمین
 .4مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان
 .5منبعیابی استراتژیک
 .6طراحی شبکه توزیع در زنجیره تأمین
 .7پیشبینی و مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین
 .8برنامهریزی تولید و موجودی در زنجیره تأمین
 .9برنامهریزی ادغامی در زنجیره تأمین
 .10مدیریت حمل و نقل در زنجیره تأمین
 .11مدیریت کیفیت و عملکرد در زنجیره تأمین
316

 .12نقش فناوری اطالعات در زنجیره تأمین
 .13پدیده شالق چرمی در زنجیره تأمین
 .14مدیریت شبکه تأمین
 .15لجستیک ناب ()Lean Logistics
 .16یکپارچگی شبکه ()Network Integration
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
4th

آذر ،عادل؛ عندلیب ،داوود و کشاورز ،پریسا ( .)1396مبانی مدیریت زنجیره تأمین پایدار .یزد :دانشگاه یزد.
پباورساکس ،دونالدج .کلوس ،دیوید ،و کوپر ،بیکسبی ( .)1389مدیریت لجستیک زنجیره تأمین .ترجمه علی فرقانی ،مسعود نارنجی ،و علی
پورابراهیم .تهران :جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
حیدری ،جعفر و چهارسوقی ،کمال ( .)1395زنجیره تأمین تحلیلی .تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
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.
edition. Mcgraw-Hill education.
منابع فرعی:

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.
 .5اصلی زاده ،احمد؛ پیله وری ،نازنین و کرک آبادی ،فاطمه ( .)1396زنجیره تأمین سبز .تهران :آفتاب گیتی.
 .6تائبی ،پیمان؛ رضایی ،حمید و رضایی فرد ،میالد ( .)1396زنجیره تأمین و لجستیک چابک .مشهد :مینوفر.
 .7زنجیره تأمین و لجستیک در سطح ملی و بین المللی ( .)1397ترجمه رضا زنجیرانی فراهانی و الله کاردر .تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی.
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کد درس239 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بهینهسازی و بهبود سیستمهای تولید

Optimization of Manufacturing Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با حوزههای بهبود در یک سیستم تولیدی آشنا شده باشد.
 .2بتواند تکنیکها و ابزارهای مناسب جهت بهبود بخشهای مختلف یک سیستم تولیدی را شناسایی کرده و استفاده نماید.
شرح درس:
در سالهای اخیر شاهد پیشرفت سریع در تحقیقات سیستمهای تولید بودهایم و نتایج بسیار مهمی نیز بدست آمده است .اغلب این نتایج از طریق
تالشهای بین رشتهای و همکاریها بدست آمده است .در دنیای رقابتی ،تحقیق در سیستمهای تولیدی نقش مهمی را در ایجاد و بهبود فناوری و
شیوههای مدیریت اقتصاد ایفا میکند .هدف از این درس ارائه برخی از آخرین نتایج در بهینهسازی سیستمهای تولید است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

روشهای ماتریسی در برنامهریزی تولید سیستمهای مستعد شکست ( Matrix Methods in Production Planning of
)Failure Prone Manufacturing Systems
کنترل بهینه شکست در سیستم تولید مستعد با امکان افزایش موقت در ظرفیت تولید ( Optimal Control of a Failure Prone
)Manufacturing System with the Possibility of Temporary Increase in Production Capacity
کنترل بهینه سیستمهای تولید با هزینههای نگهداری بافر ( Optimal Control of Manufacturing Systems with Buffer
)Holding Costs
استفاده از اطالعات لحظهای دوم در برنامهریزی تصادفی ( Using Second Moment Information in Stochastic
)Scheduling
بهبود خطوط تولید سریال :نظریه و کاربردها ( Improvability of Serial Production Lines: Theory and
)Applications
کنترل بازخور بهینه در سیستمهای تصادفی ()Asymptotic Optimal Feedback Controls in Stochastic Dynamic
بررسی سیستمهای تولید انعطافپذیر از طریق مشکالت کنترل قطعی ( Studying Flexible Manufacturing Systems via
)Deterministic Control Problems
طراحی مقاوم برای سیستمهای تولیدی مستعد شکست ( On Robust Design for a Class of Failure Prone
)Manufacturing Systems
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس2۴0 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت عملیات خدمات

Service Operations Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با جایگاه سازمانهای خدماتی آشنا شده باشد.
با تفاوتهای عملیات در دو حوزه خدمات و تولید آشنا شده باشد.
با ویژگیهای سازمانهای خدماتی آشنا شده و عملیات در این سازمانها را درک کرده باشد.
بتواند موضوعات حوزه عملیات را در سازمانهای خدماتی تطبیق دهد.
توانایی اجمالی در برنامهریزی و طراحی عملیات در حوزه خدمات را کسب نماید.
شرح درس:

در دهههای اخیر بخش مهم و حیاتی در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه بخش خدمات میباشد .در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
خدمات بیش از  70درصد تولید ناخالص ملی ( )GDPو در اقتصادهای در حال توسعه نزدیک به  50درصد  GDPبه حساب میآید .این بخش
همچنین برای بخش قابل توجهی از افراد اشتغال ایجاد میکند .در کشورهای توسعه یافته برای پاسخگویی به این نیاز رشتههای تحقیقاتی مختلفی
مثل بازاریابی خدمات ،مدیریت عملیات خدمت ،علم خدمات و مهندسی خدمات ایجاد شده است .با توجه به اینکه اغلب درسهای مدیریت تولید
و عملیات با رویکرد تولیدی هستند ،و با عنایت به گسترش حجم بخش خدمت در اقتصاد و تفاوتهای موجود بین سازمانهای تولیدی و خدماتی،
لزوم توجه به بخش خدمات به صورت مجزا در این رشته تحصیلی بیش از پیش احساس میگردد .از اینرو این درس به طور خاص بر مدیریت
عملیات در بخش خدمات متمرکز است و در سرفصلها به ابزارها ،چارچوبها و تکنیکهایی جهت کمک به تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی عملیات
و نیز روشهای مناسب بهبود این وضعیت میپردازد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مقدمهای بر مدیریت عملیات خدمات ()Introduction to service operations management
مفهوم خدمات ()The service concept
انواع خدمات ()Types of services
ویژگیها و چالشهای سازمانهای خدماتی ()Characteristics and challenges of services
مشتری و روابط با مشتری ()Customers and relationships
انتظارات و رضایت مشتری ()Customer expectations and satisfaction
افراد خدمات ()Service people
فرایندهای خدماتی ()Service processes
مدیریت عرضه و تقاضای خدمات ()Supply and demand management in services
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 .10استراتژی خدمات ()Service strategy
 .11فرهنگ خدماتی ()Service culture
 .12مدیریت زنجیره تأمین در خدمات ()Supply chain management in services
 .13مدیریت کیفیت خدمات ()Quality management in services
 .14ارزیابی و مدیریت عملکرد ()Performance measurement
 .15انجام بهبود عملیاتی در خدمات ()Driving operational improvement
 .16مدیریت خدمات الکترونیکی ()Management of electronic services
 .17جایگاه خدمت و خدمت رسانی در آموزههای اسالم
 .18مالحظات اسالمی در ارائه خدمت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1جانسون ،رابرت و گراهام ،کالرک ( .)1392مدیریت عملیات خدمات :بهبود ارائه خدمات .ترجمه عادل آذر ،و عباس رضائی پندری .تهران:
نگاه دانش.
 .2اسماعیل پور ،رضا و محمودی ،مجتبی ( .)1395مدیریت عملیات خدمات .رشت :حق شناس.
3. Fitzsimmons,J.A. (2010). Service Management: Operations, Strategy, Information
Technology. Mcgraw-Hill.
4. Paker, D.W. (2018). Service Operations Management. Edward Elgar.
منابع فرعی:
1. Johnston, R., & Clark, G. (2008). Service Operations Management: Improving Service
Delivery. 2nd ed. Pearson Education.
 .2پرده شناس ،سعید و رحمدل ،هادی ( .)1394مدیریت کیفیت خدمات .مشهد :مینوفر.
 .3سید جوادین ،رضا و کیماسی ،مسعود ( .)1393مدیریت کیفیت خدمات .تهران :نگاه دانش.
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کد درس2۴1 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت عملیات در شرکتهای کوچک و متوسط

Operation Management in SMEs
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر :مورکاوی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با ویژگیهای کسب و کارهای کوچک و متوسط آشنا شده باشد.
 .2بتواند موضوعات حوزه عملیات را در کسب و کارهای کوچک و متوسط تطبیق دهد.
 .3توانایی اجمالی در برنامهریزی و طراحی عملیات در کسب و کارهای کوچک و متوسط را کسب نماید.
شرح درس:
تحوالت دو دهه اخیر در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فضای کسب و کار را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده است .این تغییرات
در عین افزودن بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمانها ،گزینههای بسیار متنوعی را برای خلق ،ارائه و کسب ارزش در اختیار آنها قرار داده
است ،در این راستا مدیریت کسب و کارهای کوچک که با رویکرد ارائه مدلهای کسب و کار در این درس ارائه شده است ،به عنوان یک مفهوم
نوین مدیریتی با توجه به گسترش استفاده از کسب و کارهای اینترنتی مد نظر قرار گرفته است .این درس به دنبال آن است که دانشجویان ،با توجه
به فضای جدید کسب و کار توانایی ارائه مدل کسب و کار خود مبتنی بر فرصتهای دیجیتال و اینترنت را داشته باشند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با تابلو طراحی کسب و کارهای کوچک و متوسط ()The Business Model Canvas
 .2الگوهای کسب و کارهای کوچک و متوسط ()Business Model Patterns in SMEs
 .3طراحی عملیات کسب و کار متوسط و کوچک ()Operations design in SMEs
 .4ویژگیها و چالشهای کسب و کارهای کوچک و متوسط ()Characteristics and challenges of SMEs
 .5مشتری و روابط با مشتری ()Customers and relationships
 .6مدیریت عرضه و تقاضای خدمات ()Supply and demand management in SMEs
 .7استراتژی عملیات کسب و کارهای کوچک و متوسط ()Operations strategy in SMEs
 .8فرایند کسب و کارهای متوسط و کوچک ()The process in SMEs
 .9برنامهریزی تولید در کسب و کارهای کوچک و متوسط ()Production planning in SMEs
 .10کاربری چرخه حیات کامل ()Life cycle
 .11تعیین چارچوب ارزشگذاری قیمت ()Pricing framework
 .12فرایند توسعه عملیات ()Operations development
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1استروالدر ،الکساندر و پیگنیور ،ایو ( .)1390خلق مدل کسب و کار .ترجمه غالمرضا توکلی ،بهامین توفیقی ،حسامالدین ساروقی ،و بابک
وطندوست .تهران :آریانا قلم.
 .2نظامی پور ،جالل الدین ( .)1397طرح ریزی کاربردی و عملیاتی واحدهای صنعتی کوچک مقیاس .تهران :سخنوران.
 .3فارسیجانی ،حسن و عزیزی ،صادق ( .)1394مدیریت بهره وری در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط .بجنورد :گسترش علوم نوین.
منابع فرعی:
 .1اولت ،بیل ( .)1393راه اندازی کسب و کار 24 :گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا .ترجمه نفیسه رضایینیک و سعید روشنی .تهران :آریانا
قلم.
 .2استروالدار ،الکساندر ،پیگینور ،ایو ،برناردا ،گرگ ،اسمیت ،آلن ( .)1394طراحی ارزش پیشنهادی .ترجمه بابک وطندوست ،حسامالدین ساروقی،
مینا نجفیان ،و اصغر عطایی .تهران :آریانا قلم.
 .3کالرک ،تیم ،استروالدار ،الکساندر ،پیگنیور ،ایو ( .)1393مدل کسب و کار شما .ترجمه حسامالدین ساروقی ،فیروزه کرمانشاه ،و مینا نجفیان.
تهران :آریانا قلم.
 .4صدیق پور ،عبدالرضا؛ عزیزی ،صادق و عارفی ،راهب ( .)1394مبانی بهره وری در شرکتهای کوچک و متوسط .تهران :راشدین.
5. Hill, T. (1987). Small Business: Production / Operation Management. Palgrave Macmillan.
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کد درس2۴2 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیاستگذاری صنعتی

Industrial Policy Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم سیاستگذاری و اهمیت و جایگاه آن آشنا شده باشد.
 .2بتواند مفاهیم و الگوهای سیاستگذاری را در حوزه صنعت تطبیق دهد.
 .3بتواند مسائل سیاستگذاری در حوزه صنعت را شناسایی و بصورت نقادانه تجزیه و تحلیل کند.
شرح درس:
منظور از "سیاست صنعتی" نوعی از مداخالت دولت است که با هدف تغییرات ساختاری در فضای صنعت و تولید اتخاذ میشود .خطمشی صنعتی
به دنبال جایابی اقتصادی کشور بهویژه در حوزه صنعت با مالحظه شرایط ملی و بینالمللی است .این درس به دنبال پاسخگویی به این سؤال است
که با ظهور پارادایم تولید جهانی و پیوستن به زنجیره ارزش بینالمللی ،سازوکار و رویکرد کالن در صنعت کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی چه
خواهد بود؟
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

تعریف و جایگاه سیاستگذاری
رویکردها/مکاتب مختلف سیاستگذاری
الگوهای سیاستگذاری
سیر تکاملی سیاستگذاری در حوزه صنعت
ویژگیهای صنعت و اهمیت آن در تحقق توسعه اقتصادی ( The characteristics of the industry and its importance
)in realizing economic development
عوامل اثرگذار بر توسعه صنعتی با تکیه بر نقش دولت ( Factors Affecting Industrial Development Relying on
)Governmental Role
نقش عوامل غیر اقتصادی در توسعه صنعتی و اقتصادی ( The role of non-economic factors in industrial and
)economic development
سیر تاریخی و سیاسی سیاستگذاری صنعتی در دو برهه زمانی دوران جنگ و سالهای برنامههای توسعه ( The historical and
political trends of industrial policy during the two periods of the war and the years of
)development plans
عملکرد سیاستهای اتخاذ شده در دو دوره ()Performance of the policies adopted in two periods
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 .10ویژگیهای سیاستهای صنعتی در دوران قبل و بعد از انقالب ( Features of Industrial Policy in the Pre and Post
)Revolution
 .11مالحظات اسالمی در تعیین سیاستهای کالن صنعتی و رویکرد تولیدی (قاعده نفی سبیل ،جایگاه انسان در تولید و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
1. Page, J., & Tarp, F. (Eds.). (2017). The Practice of Industrial Policy: Government—Business
Coordination in Africa and East Asia. Oxford University Press.
منابع فرعی:

 .1مدرس ،عبدالحمید ،عالییکلجاهی ،رضا ،و جهانگیریان ،محسن ( .)1386گزارشهای تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور :نظام
سیاستگذاری صنعتی کشور (جلد  .)9تهران :مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
 .2پرخیده ،احمد ( .)1387صنعت و تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایرانِ قبل و بعد از انقالب اسالمی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
3. Pinder, J., Hosomi, T., & Diebold, W. (1979). Industrial Policy and the International
Economy. New York: Trilateral Commission.
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کد درس2۴3 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استراتژی تولید و عملیات

Operations Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم مدیریت استراتژیک در حوزه عملیات آشنا شده باشد.
جایگاه راهبردهای عملیات را نسبت به سایر راهبردهای سازمان شناخته باشد.
با فرایندهای تدوین ،پیادهسازی و ارزیابی راهبردهای عملیات آشنا شده باشد.
بتواند فرایند تدوین ،پیادهسازی و ارزیابی راهبردهای عملیات را انجام دهد.
شرح درس:

استراتژی عملیات میتواند تأثیر بزرگی در موفقیت هر نوع سرمایهگذاری در دنیای رقابتی کنونی داشته باشد .استراتژی عملیات این قابلیت را به
عملیات سازمان میدهد تا نه فقط در کوتاهمدت ،بلکه به صورت پایدار بتواند موفق باشد .نکتهای که توجه به استراتژی عملیات را حائز اهمیت
میکند این معظل است که ،که وقتی ما در مورد "عملیات" صحبت میکنیم ،باید اکثریت منابع شرکت را در نظر بگیریم؛ زیرا تولید یک کاال یا
ارائه یک خدمت ،نتیجه کارکرد همه قسمتهای عملیات است .بنابراین این درس به دنبال ارائه دیدگاهی کلنگر و جامع به عملیات سازمان
است ،دیدگاهی که نگاهی مبتنی بر فلسفه پایداری موفقیت در سازمان دارد.
سرفصل درس:
 .1مفهوم استراتژی تولید و عملیات ()The concept of operations strategy
 .2جایگاه راهبردهای عملیات در برنامههای راهبردی ()The Position of Operations Strategys in Strategic plans
 .3انواع راهبردهای تولید و عملیات ()Types of operations strategies
 .4تدوین راهبردهای تولید و عملیات ()Operations Strategic Planning
 .5پیادهسازی راهبردهای تولید و عملیات ()Operations strategy implementation
 .6ارزیابی راهبردهای تولید و عملیات ()Operations strategy evaluation
 .7عملکرد عملیات ()Operations performance
 .8استراتژی ظرفیت ()Capacity strategy
 .9استراتژی شبکه تأمین ()Supply network strategy
 .10استراتژی تکنولوژی فرایند ()Process technology strategy
 .11استراتژی بهبود ()Improvement strategy
 .12توسعه و سازماندهی کاال و خدمت ()Product and service development and organization
 .13فرایند استراتژی عملیات -هماهنگی پایدار ()The process of operations strategy – sustainable alignment
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 .14مطالعه تطبیقی راهبردهای تولید و عملیات در کشورهای منتخب
 .15ارزیابی وضعیت راهبردهای تولید و عملیات در ایران
 .16مالحظات اخالقی و اسالمی در شکلگیری استراتژی تولید
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1اسلک ،نایجل ،و لوئیس ،مایک .)1393( .استراتژی عملیات (استراتژی تولید و خدمات) (ویرایش جدید) .ترجمه سیدمحمد معطر حسینی،
علی حسینزاده کاشان ،و امیر میرزاده فیروزآبادی .تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .2واترز ،دونالد ( .)1396استراتژی تولید و عملیات .مترجمان :سید محمد اعرابی و امیر مصطفوی .تهران :مهکامه.
 .3گودرزی ،غالمرضا و شیخ زاده ،محمد ( .)1395استراتژی تولید :حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی .تهران :سمت.
منابع فرعی:
 .1لشکربلوکی ،مجتبی ( .)1393جاریسازی استراتژی :راهنمای گام به گام پیادهسازی استراتژی در عمل (ویراست  .)3تهران :آریانا قلم.
 .2گرانت ،رابرت ( .)1394مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی .ترجمه آرش خلیلینصر ،تهران :آریانا قلم.
3. Slack, N. (2015). Operations Strategy. John Wiley & Sons, Ltd.
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کد درس2۴۴ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین در تولید و عملیات

Seminar on New Issues of Production and
Operations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با آخرین مباحث و موضوعات مرز دانش در حوزه تولید و عملیات آشنا شود.
 .2با روند تحوالت و جهت گیری مباحث آینده در حوزه تولید و عملیات آشنا شود.
 .3توانایی رصد تحوالت و موضوعات نوین در حوزه تولید و عملیات را پیدا کند.
 .4با آخرین مسائل و چالشهای پیش رو در عرصه مدیریت عملیات در سازمانها آشنا شود.
 .5بتواند موضوعات و مسائل مناسبی را برای پژوهش های آتی خود انتخاب نماید.
شرح درس:
با توجه به ماهیت سمیناری درس ،با مشارکت دانشجویان و در صورت نیاز دعوت از میهمانان خبره ،آخرین مباحث و دستاوردهای نوین در
موضوع مدیریت تولید و عملیات ارائه و تالش می شوند رونده ای پیشرو در این حوزه تحلیل و توان رصد و پیش بینی دانشجویان نسبت به
مسائل و دستاوردهای آتی این حوزه تقویت شود .همچنین تاثیر تحوالت و روندهای سایر عرصه های اقتصادی-اجتماعی بر مسائل تولید و
عملیات مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.
سرفصل درس:
اگرچه محور مبا حث به تشخیص استاد و با توجه به موضوعات روز و تحوالت پیشرو بهصورت اقتضایی تعیین میشود ،اما برخی محورهای
پیشنهادی به شرح زیر قابل بیان است:
 .1تحوالت حوزه تولید و عملیات در انقالب صنعتی چهارم
 .2تأثیر فناوریهای نوین و نوظهور در تولید و عملیات
 .3استراتژی های مناسب عملیات در مواجهه با تحوالت و تغییرات در سایر عرصهها
 .4مدیریت عملیات در پساکرونا
 .5مدیریت عملیات و انقالب نوآوری
 .6مدیریت عملیات در شرکت های نوپا
 .7نقش تحوالت فناوری اطالعات در مدیریت تولید و عملیات
 .8الگوهای نوین حکمرانی و تأثیر آن بر مدیریت عملیات در سازمانها
 .9اینترنت اشیاء و مدیریت تولید و عملیات
 .10تأثیر تسهیل و تحول ارتباطات سازمانی بر مدیریت عملیات
 .11مدیریت عملیات با توجه به تغییرات در نوع و ماهیت مشاغل و ظهور مشاغل جدید
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 .12چالشهای اخالقی در الگوهای نوین عملیات
 .13آیندهپژوهی در مدیریت عملیات
 .14مسئولیت اجتماعی و مالحظات زیست محیطی در مدیریت تولید و عملیات نوین
 .15و...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
منابع:

منابع این درس متناسب با موضوعات انتخابی استاد درس و آخرین مقاالت حوزه تولید و عملیات معرفی می شود.
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تحقیق یا پروژه
✓

کد درس2۴5 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت تولید و عملیات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مباحث تولید و عملیات با رویکرد انتقادی

Seminar on Production and Operations with an
Critical Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1مبانی فلسفی و ارزشی حاکم بر مباحث متعارف تولید و عملیات را شناخته باشد.
 .2با نقد مبانی مباحث تولید و عملیات مبتنی بر مبانی ارزشی و انسانشناسی اسالمی آشنا شده باشد.
 .3بتواند برای بازسازی مباحث تولید و عملیات در حوزههای متأثر از مبانی ارزشی اسالم تالش کند.
شرح درس:
در این درس ضمن بازشناسی مبانی فکری و فلسفی حاکم بر مباحث تولید و عملیات و ابزارها و تکنیکهای این حوزه ،تالش میشود مبتنی بر
مبانی و انسانشناسی اسالمی و احکام و ضوابط شرعی ،این موضوعات مورد ارزیابی و مداقه قرار گرفته و تأثیر احتمالی مبانی و ارزشهای
اسالمی در شکلگیری رویکرد نوین و متناسب با اقتضائات بومی در حوزه تولید و عملیات تحلیل و تنقیح شود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با فلسفه و مبانی استراتژیهای تولید و نقد آن (انبوه ،ناب ،چابک ،انعطاف پذیر و )...
 .2آشنایی با فلسفه و مبانی تولید در کالس جهانی و نقد آن
 .3پیشفرضها و مبانی طراحی محصول و نقد آن
 .4نقد مبانی الگوهای مطالعه کار
 .5مبانی مطالعه فاکتورهای انسانی در محیط کار و نقد آن
 .6مبانی و اصول الگوهای طرحریزی واحدهای صنعتی و نقد آنها
 .7الگوی توسعه مباحث تولید صنعتی به حوزه خدمات و بخش عمومی
 .8نقد الگوهای توسعه مباحث تولید صنعتی به سایر حوزهها
 .9مبانی انسانشناسی مؤثر در طراحی سیستم تولیدی
 .10مبانی مؤثر در تعیین سیاست صنعتی کشور
 .11تأثیر احکام و مبانی فقهی در موضوعات تولید و عملیات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
✓

 )7بسته «مدیریت پروژه»
هدف این بسته ،آموزش مفاهیم نظری و کاربردی مدیریت پروژه همراه با بررسی برخی پروژههای واقعی و مطالعات موردی میباشد .در
این بسته ،عالوه بر آموزش برنامهریزی منابع ،زمان و هزینه که در سطح کنترل پروژه مطرح است ،مفاهیم رهبری پروژه و همچنین سایر
ابعاد پیکرده دانش مدیریت پروژه همچون مدیریت ریسک پروژه و الگوهای شناسایی و ارزیابی ریسک نیز بحث و بررسی میشود .همچنین
ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژهها که در قالب مطالعات امکانسنجی مطرح است و نقش بسزایی در تکمیل و بهسازی پروژهها دارد نیز
در قالب چندین درس ارائه میشود.
کد
درس
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مسائل مدیریت پروژه در ایران
رهبری و مدیریت پروژه
برنامهریزی و کنترل پروژه
ارزیابی اقتصادی -مالی پروژه
ارزیابی اجتماعی -فرهنگی پروژه
مهندسی ارزش
مدیریت قراردادها
اصول و فنون مذاکره
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت تدارکات و لجستیک پروژه
مدیریت پروژههای بینالمللی
کارگاه نرمافزارهای مدیریت پروژه
داللتهای اسالمی به مدیریت پروژه
مطالعه در مدیریت پروژه
پژوهش در مدیریت پروژه

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

30

512

جمع
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کد درس249 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با مسائل مدیریت پروژه در ایران

Project Management Issues in Iran
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی دانشجویان با مفاهیم مدیریت پروژه در زمینه کاربردی
 .2آسیب شناسی وضعیت مدیریت پروژه در ایران
 .3شناسایی مهمترین معضالت و مشکالت پروژههای جاری کشور
شرح درس:
در این درس ،وضعیت پروژههای جاری کشور از حیث انطباق با منطق علمی و استانداردهای بینالمللی مدیریت پروژه بررسی میشود و با نگاه
آسیبشناسانه ،وضعیت پروژههای نیمهتمام کشور عارضهیابی میشود .عدم رعایت اصول علمی مدیریت پروژه و یا عدم جامعیت مطالعات
امکانسنجی منجر به اجرای پروژه و هزینهکرد مبالغ گزاف بدون رسیدن به مرحله بهرهبرداری پروژه میشود؛ عارضهیابی نظام مدیریت پروژه در
کشور ،اجرای برنامه کار مهندسی ارزش ،مشکالت قراردادهای پیمانکاری و فقدان نظام مدیریت ریسک از جمله مباحث این درس میباشد.
سرفصل درس:
 .1شناسایی و طبقهبندی پروژههای جاری کشور در بخشهای مختلف صنعتی ،خدماتی ،تجاری و کشاورزی
 .2آسیبشناسی نظام آموزش و پژوهش در مدیریت پروژه
 .3بررسی تأثیرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر اجرای پروژههای کشور
 .4بررسی وضعیت پروژههای ناتمام کشور از حیث صرف بودجه ،تخصیص منابع و زمان اجرای کار و تهیه گزارش مشکالت اجرایی این پروژهها
 .5آسیبشناسی پروژههای ناتمام کشور و شناسایی علل ناتمام ماندن این قبیل پروژهها
 .6بررسی وضعیت اجرای پروژههای کشور مطابق با زمان ،منابع و هزینه برنامهریزی شده
 .7معرفی ،تبیین و طبقهبندی مهمترین چالشهای مدیریت پروژه ایران (ارتباطات و اطالعات ،تخمین و برنامهریزی ،مسائل حقوقی ،فرهنگ
مدیریت پروژه ،مدیریت ،کنترل زمان و هزینه و آموزش)
 .8آسیبشناسی اجرای برنامه کار مهندسی ارزش در پروژهها
 .9عارضهیابی مطالعات امکانسنجی پروژههای صنعتی و مسائل ناشی از عدم جامعیت مطالعات امکانسنجی (اقتصادی ،مکانیابی و )...
 .10بررسی وضعیت سبز بودن پروژههای کشور و رعایت مالحظات زیستمحیطی
 .11آسیبشناسی وضعیت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEدر پروژههای کشور
 .12بررسی وضعیت برخورداری پروژه از نظام مدیریت ریسک
 .13بررسی مؤلفههای مسئولیت اجتماعی در پروژهها
 .14ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در ایران
 .15بررسی وضعیت اجرای انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری در ایران و مشکالت آن
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

چ

منابع اصلی:
 .1ری ونکاتارامن ،جفری پینتو ( .)1390مدیریت هزینه و ارزش در پروژهها .ترجمه فرشاد سبزعلی پور و رحمت اله محمدی پور .تهران :مرکز
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 .2سینا اسراری ( .)1396چالشهای موجود در ایران برای پیاده سازی موفق الگوهای مدیریتی؛ با تمرکز بر  PMBOKو PRINCE 2.
پایان نامه کارشناسیارشد دانشگاه شریف.

 .3سلطانی دزکی ،جاوید ( .)1396بررسی تأثیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رفع چالشهای مدیریت پروژههای عمرانی با استفاده از تکنیک
دیماتل .پایان نامه کارشناسیارشد دانشگاه پیام نور ری.
 .4گزارشهای رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ (گزارشهای نظارتی پروژههای عمرانی استانها).
5. Kendrick, Tom (2010). 101 Project Management Problems and How to Solve Them:
Practical Advice for Handling Real-World Project Challenges. AMACOM.
منابع فرعی:
 .1سبزهپرور ،مجید ( .)1395مرجع درسی و کاربردی مدیریت و کنترل پروژه به روش گام به گام (ویراست دوازدهم) .تهران :ترمه.
2. Project Management Body of Knowledge (PMBOK).
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کد درس250 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رهبری و مدیریت پروژه

Project Leadership and Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ای ه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با نقشهای رهبر و شایستگیهای رهبری پروژه
آشنایی با مدلهای بلوغ و تعالی مدیریت پروژه
آشنایی با رویکردها و مدلهای پیشرفته رهبری پروژه در سطح پیشرفته
آشنایی دانشجویان با استانداردهای مدیریت پروژه
شرح درس:

یک مدیر پروژه خوب ،عالوه بر مهارتهای مدیریت پروژه ،مانند همه مدیران دیگر ،باید مهارتهای چهارگانه (مهارتهای عمومی مدیریت ،فنی،
ادراکی و فردی) را نیز داشته باشد .محیط پروژه یک محیط ماشینی خشک و بیروح نیست و از آنجاییکه در محیط پروژه با انسانها سروکار داریم،
از بین مهارتهای فوق ،نقش مهارتهای فردی بیش از هر چیزی نمایان است .رهبری تیم ،ایجاد انگیزه در نفرات ،مدیریت تعارضات و  ...همه از
جمله این مهارتها هستند .رهبری شامل هدایت و انگیزش دیگران در نقش یا وظیفهشان جهت تحقق پروژه بوده و از مهمترین شایستگیهای
یک مدیر پروژه است .در میان عوامل مختلف موفقیت پروژه رهبری تنها عاملی است که بیشترین تمایز را در این موفقیت ایجاد میکند؛ در این
درس ضمن مرور مفاهیم رهبری و سبکهای آن ،اهمیت آن در موفقیت پروژه و تحقق اهداف تبیین شده و همچنین این مقوله در سازمانهای
پروژه محور بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفهوم پروژه و مدیریت پروژه ،تاریخچه مدیریت پروژه
 .2چرخه عمر پروژه و مدیریت فرایندهای یک پروژه
 .3مروری بر تاریخچه پروژههای بزرگ ملی و بینالمللی
 .4نقشها و تواناییهای رهبری در مدیریت پروژه ،اهمیت رهبری در پروژهها
 .5شایستگیهای الزم برای رهبری پروژه
 .6نقش رهبری پروژه در تیمسازی ،اصول رهبری مؤثر در پروژه ،سبکهای رهبری و سبک رهبری موفق در انواع پروژهها
 .7نقش عوامل انسانی و پویایی تیم در رهبری پروژه
 .8هوش هیجانی و مؤلفههای آن (خودآگاهی ،مدیریت بر خود ،آگاهی اجتماعی ،توانایی مدیریت بر خود) و ارتباط آن با رهبری
 .9ارتباطات در مدیریت پروژه ،میانفردی ،درون پروژهای و بین پروژهای
 .10استراتژیها و رویکردهای مذاکره و حل تعارض در پروژه و تیمهای پروژهای
 .11فرهنگ سازمانی مناسب برای محیطهای پروژهای
 .12فرایندها و مدلهای مدیریت تعارض در تیمهای پروژهای
 .13مالحظات اخالقی در رهبری و مدیریت پروژه
334

 .14موفقیت ،بلوغ و تعالی مدیریت پروژه
 .15الزامات بلوغ مدیریت پروژه
 .16رهبری در سازمانهای پروژه محور ،مدلی اقتضایی از نظریه دامنه کامل رهبری
 .17مدیریت و رهبری پروژههای ملّی
 .18مدیریت و رهبری مگاپروژهها و مدیریت پروژههای جهانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1سبزه پرور ،مجید ( .)1396کنترل پروژه .تهران :انتشارات ترمه.
 .2گودرزی ،غالمرضا ( .)1385رهبری پروژه .تهران :مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو).
 .3روری برک ،استیو بارون ( .)1395مدیریت پروژه رهبری و هدایت .ترجمه کتایون تقی زاده و مجتبی امیری .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .4حاج شیر محمدی ،علی ( .)1386مدیریت و کنترل پروژه (کاربرد روشهای سیپیام؛ پرت؛ گرت؛ پیان) .اصفهان :جهاد دانشگاهی صنعتی
اصفهان
5. Pinto, J., Thoms, P., Trailer, J., Palmer, T., & Govekar, M. (1998). Project Leadership: From
Theory to Practice. Project Management Institute.
منابع فرعی:
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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کد درس251 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی و کنترل پروژه

Project Planning and Control
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با روشهای احصاء فعالیتهای پروژه و تعیین توالی و روابط پیش نیازی فعالیتها
آشنایی دانشجویان با روشهای زمان بندی پروژه در حاالت قطعی و احتمالی
تسلط دانشجویان بر سرفصل زمان بندی استاندارد PMBOK
ایجاد توانمندی در بهکارگیری روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژههای واقعی
شرح درس:

پروژه یک کار منحصر به فرد ،جدید ،غیرتکراری و موقتی است که برای تحقق یک نتیجه عینی انجام میشود و دارای یک نقطه شروع و یک
نقطه پایان است؛ زمانبندی پروژه و برنامهریزی و کنترل زمانی پروژه از ارکان اساسی مدیریت پروژه است که در رویکردهای کالسیک و نوین
مدیریت پروژه همواره از سرفصلهای اصلی این علم به شمار میرود .توسعه حوزه زمانبندی پروژه با ابداع نمودار گانت شروع شده و هم اکنون
بسیاری از روشهای مبتنی بر مدلهای ریاضی و روشهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در این حوزه بحث و بررسی میشوند.
سرفصل درس:
 .1مراحل انجام یک پروژه و چگونگی کنترل آنها؛ مرحله امکانسنجی ،تعریف و اجرا
 .2طرحریزی مراحل ،تعریف فعالیتها و تخمین زمان انجام فعالیتهای یک پروژه
 .3مدیریت زمان پروژه
 .4روشهای نمایش توالی فعالیتها و برآوردها
 .5فنون کنترل پروژه ،گانت چارت
 .6روش مسیر بحرانی
 .7شبکههای PN
 .8تخصیص منابع محدود و روشهای آن
 .9برنامهریزی تسطیح منابع
 .10تبادل هزینه و زمان
 .11شبکههای احتمالی (روش پرت)
 .12تئوری فلوگراف و شبکههای گرت
 .13سیمپلکس شبکه و کاربرد آن در مدیریت پروژه
 .14تأمین ،خرید ،تخصیص و کنترل منابع پروژه
 .15ارزیابی کیفیت پروژه
 .16نقش مدیریت دانش و اطالعات در کنترل و زمانبندی پروژه
 .17آنالیز ماکزیمم جریان
 .18آنالیز کوتاهترین مسیر
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
. ترمه: تهران.) مرجع درسی و کاربردی مدیریت و کنترل پروژه به روش گام به گام (ویراست دوازدهم.)1395(  مجید، سبزهپرور.1
. ارکان دانش: تهران.)3  مدیریت و کنترل پروژه (ویراست.)1393(  علی، حاجشیرمحمدی.2
3. Burke, R. (2007). Project Management Techniques. Auckland, New Zealand: Burke
Publishing.
:منابع فرعی
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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کد درس252 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ارزیابی اقتصادی -مالی پروژه

Economical and Financial Analysis of Project
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی دانشجویان با مفاهیم امکان سنجی پروژههای صنعتی
آشنایی دانشجویان با جنبههای امکان سنجی و ارزیابی پروژهها و طرحهای صنعتی
آشنایی دانشجویان با شاخصهای مالی ارزیابی پروژهها همچون ارزش فعلی خالص ،نسبت منافع به مخارج و ...
آشنایی دانشجویان با روشهای ارزیابی اقتصادی پروژههای صنعتی
شرح درس:

موفقیت کامل یک پروژه ،به ثمر رسیدن ایدهها و ابتکارات ایجاد یک کسبوکار و یا راهاندازی یک طرح صنعتی منوط به امکانسنجی صحیح
و همه جانبه آن طرحها پیش از اجراست .یکی از ابعاد مهم ارزیابی پروژهها ،بعد مالی و اقتصادی است که در پروژههای مختلف بخش خصوصی
و دولتی حائز اهمیت است و اساساً پروژهای که در طول زمان بهرهبرداری آن ،عوائد و منافعی کمتر از هزینهها داشته باشد صرفه اقتصادی
ندارد .در این درس ضمن مرور مفاهیم کلی امکانسنجی و جنبههای مختلف ارزیابی طرحها و پروژههای صنعتی ،روشهای ارزیابی اقتصادی
و مالی که مبتنی بر ارزش زمانی پول توسعه یافتهاند بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1تبیین مفاهیم اولیه امکان سنجی ،ارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی
 .2تبیین کاربردهای درس در حوزه امکان سنجی راه اندازی کسب و کارها
 .3مبانی ارزیابی و امکان سنجی پروژههای صنعتی
 .4مراحل و شیوه تهیه و تدوین یک طرح شامل مطالعه امکان پذیری اقتصادی ،مطالعه بازار ،ارزیابی فنی ،تعیین محل و ظرفیت
 .5تبیین مفاهیم مقدماتی در فرایند و مدلهای ارزیابی اقتصادی پروژهها
 .6مفاهیم ارزش زمانی پول و کاربرد آنها در ارزیابی اقتصادی آنها
 .7حالتهای مخصوص فرایند مالی
 .8انواع نرخهای بهره و نقش آن در بازار پرداخت وام
 .9روش ارزش فعلی
 .10روش یکنواخت سالیانه
 .11روش دوره بازگشت سرمایه
 .12روش ارزش آتی
 .13روش نرخ بازگشت سرمایه
 .14روش منافع به مخارج
 .15ارزیابی اقتصادی اوراق بهادار
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 .16استهالک و روشهای محاسبه آن
 .17نقش مالیات در اقتصاد پروژهها و ارزیابی اقتصادی پروژهها پس از مالیات
 .18تحلیل جایگزینی (تعویض) و کاربرد آن در طرحهای سرمایه گذاری
 .19ارزیابی اقتصادی پروژهها تحت شرایط عدم اطمینان
 .20آشنایی با نرم افزارهای مربوطه در ارزیابی اقتصادی پروژهها
 .21آشنایی با محیط نرم افزار  Comfarو دستورات آن
 .22تشریح ساختار فرایند امکان سنجی پروژههای صنعتی و معرفی نرم افزار کامفار
 .23پیاده سازی مفاهیم و الگوها و مدل جامع امکان سنجی پروژهها ( )Feasibility Studyمبتنی بر نرم افزار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )Comfar; Excelبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1اسکونژاد ،محمدمهدی ( .)1393اقتصاد مهندسی ،یا ،ارزیابی اقتصادی پروژههای صنعتی .تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .2سیدحسینی محمد ،و آموزگار ،مرتضی ( .)1389اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیمگیری .تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 .3مجیدیان ،داود ( .)1382ارزیابی طرحهای صنعتی :مطالعات فنی -اقتصادی -مالی .تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
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.
منابع فرعی:
1. UNIDO, Comfar Software: https://www.unido.org/resources/publications/publicationstype/comfar-software/
 .2رضائیان ،جواد ،و کشیری ،نصراهلل ( .)1393ارزیابی اقتصادی پروژهها :آموزش گام به گام نرمافزار کامفار .Comfar expert III
گرگان :پیک ریحان.
3. White, J. A. & Case, K. E. & Pratt, D. B. (2012). Principles of Engineering Economic
Analysis. 6th Edition. Wiley.
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کد درس253 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ارزیابی اجتماعی -فرهنگی پروژه

Social and Cultural Analysis of Project
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ا یه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1آشنایی دانشجویان با مفاهیم امکان سنجی فرهنگی اجتماعی پروژههای صنعتی
 .2آشنایی دانشجویان با شاخصهای غیر مالی شامل شاخصهای فرهنگی ،اجتماعی ،زیست محیطی پروژهها
 .3آشنایی دانشجویان با روشهای ارزیابی فرهنگی اجتماعی پروژههای صنعتی
 .4آشنایی دانشجویان با مفاهیم مسئولیت پروژهها
شرح درس:
یکی از مسائلی که همواره در اجرای طرحها و پروژههای صنعتی و خدماتی و راه اندازی کسبوکارها وجود دارد ،تبعات اجتماعی و فرهنگی این
پروژههاست؛ رویکرد جامع به ارزیابی پروژههای صنعتی ،منجر به گسترش ابعاد کالسیک ارزیابی و اضافه شدن ارزیابیهای اجتماعی ،زیستمحیطی
و فرهنگی شده است؛ انطباق فرهنگی یک پروژه یا کسب و کار با شرایط فرهنگی یک جامعه نیز از جمله موارد اصلی موفقیت پروژه و نیل به
اهداف آن میباشد که در کشور ما بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به تصویب قوانینی مبنی بر الزام برخورداری پیوستار فرهنگی پروژههای ملی
شده است.
سرفصل درس:
 .1مفهوم توسعه پایدار و مالحظات زیست محیطی و اجتماعی آن
 .2مسئولیت اجتماعی پروژه و مؤلفههای آن
 .3مفاهیم ارزیابی اجتماعی پروژهها
 .4شاخصهای اجتماعی ارزیابی پروژههای صنعتی و خدماتی (تغییرات جمعیتی ،تغییرات در اشتغال ،تغییر محل زندگی افراد ،برهم خوردن ساختار
محلهای محل زندگی افراد ،تغییر در دسترسی افراد به امکانات و خدمات شهری ،پارکها ،بازارها و  ،...تأثیر بر فراغت و تفریح و بهداشت و
ایمنی عمومی و )...
 .5مفاهیم ارزیابی فرهنگی پروژهها
 .6شاخصهای فرهنگی ارزیابی پروژههای صنعتی و خدماتی (تقویت ایمان به خدا ،تکریم انسان ،تقویت گرایش به مناسک دینی ،تقویت احساس
هویت ملی و دینی ،تعظیم شعائر دینی ،بهبود معیشت و درآمد حالل ،ارتقاء عفاف و حیا ،تقویت فرهنگ تولید ،قناعت ،قانون مداری و )...
 .7پیامدسنجی فرهنگی اجتماعی پروژهها
 .8مقررات جاری کشور درباره تهیه ،تنظیم و تصویب طرحها و لزوم برخورداری طرحهای مختلف از پیوست فرهنگی
 .9چیستی پیوستار فرهنگی پروژهها و ابعاد آن
 .10تبیین مفاهیم و شاخصهای استاندارد ISO14000
 .11تبیین مفاهیم و شاخصهای استاندارد )(OHSAS 18001, 18002
 .12امکانسنجی سبز پروژههای صنعتی
 .13پروژه سبز و فرایند ارزیابی زیست محیطی راهبردی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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
 .3میرزمانی ،اعظم ( .)1396روشی برای ارزیابی فرهنگی (پیوستنگاری فرهنگی) طرحهای اقتصادی .تهران :سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی.
 .4مرادی ،علیرضا ( .)1394ارزیابی تأثیر فرهنگی (اصول ،مبانی و راهنمای عملی پیوست نگاری فرهنگی) .تهران :دارخوین.
 .5برج ،آبل ( .)1390راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی .ترجمه محمدعلی رمضانی و مرتضی قلیج .تهران :نشر جامعهشناسان.
 .6دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ( .)1390چرایی و چیستی پیوست فرهنگی.
منابع فرعی:
 .1بارج ،رابل جی .و همکاران ( .)1390مفاهیم ،فرایند و روشهای ارزیابی تأثیر اجتماعی .ترجمه کاوه اکبری ،افسانه قرهداغی و سمانه
مرتضویگازار ،تهران :انتشارات جامعه و فرهنگ.
 .2تیلور ،س .نیکوالس ،برایان ،س .هابسون ،و گودریچ ،ج .کالین ( .)1392ارزیابی اجتماعی :نظریه ،فرایند و فنون .ترجمه افشین خاکباز .تهران:
انتشارات جامعه و فرهنگ.
 .3ملکمحمدی ،فاطمه و همکاران ( .)1393دستورالعمل اجرایی ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی (اتاف) معاونتها ،سازمانها و مناطق
بیستودوگانه شهرداری تهران .تهران :نشر تیسا.
 .4هنسن ،جان ( .)1369راهنمای ارزیابی عملی طرحها تحلیل هزینه  -فایده اجتماعی در کشورهای در حال توسعه .ترجمه محسن مهدی و
سیداحمد میرمطهری .تهران :نشر پیشبرد صنایع ملی ایران.
5. Hiroko, Nagaya & Takeomi, Imani & Seiko, Shirasaka (2015). .Socio-Cultural Enabler for
Agile Project Management .Conference Paper.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی ارزش

Value Engineering
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با رویکردهای کاهش هزینه
آشنایی با رویکردهای بهبود کیفیت
آشنایی دانشجویان با مفاهیم مهندسی ارزش و کارکردهای آن در کاهش هزینه همراه به حفظ کارکرد
آشنایی با برنامه کار مهندسی ارزش
آشنایی با قوانین جاری کشور مرتبط با مهندسی ارزش
شرح درس:

مهندسی ارزش مجموعهای از روشهای منظم و اجرایی جهت تشخیص فعالیتهای یک محصول و انجام آن به حداقل هزینه و بهبود کیفیت
میباشد .در سالهای اخیر ،مهندسی ارزش به عنوان یک رویکرد قدرتمند برای مدیریت پروژههای صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی و نظامی مورد
استفاده قرار گرفته و تأثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت و بهرهبرداری همراه با تأمین رضایت مشتریان داشته است .تحلیل کارکرد و پرداختن به
کارکرد واقعی کاال و خدمت و تالش جهت حذف زوائد و کاهش هزینه با حفظ کارکرد و کیفیت هدف اصلی مهندسی ارزش است .در این درس
ضمن پرداختن به مفاهیم مهندسی ارزش و تاریخچه آن ،مراحل اجرای آن ن یز تشریح میشود و سعی میشود با مرور قوانین جاری کشور مرتبط
با این بحث ،زمینه کاربردهای آن نیز تبیین شود.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه مهندسی ارزش و مزایای آن
 .2مرور مفاهیم اساسی درس (ارزش ،انواع ارزش اقتصادی ،کارکرد و انواع آن ،هزینه ،کیفیت ،کاهش هزینه ،تحلیل کارکرد و روشهای
کاهش هزینه)
 .3بررسی جایگاه مهندسی ارزش در مقایسه با سایر روشهای بهبود کیفیت و کاهش هزینه
 .4مبانی مهندسی ارزش ،دیدگاههای مختلف به مهندسی ارزش ،تاریخچه مهندسی ارزش
 .5دامنه کاربرد مهندسی ارزش ،منافع حاصل از بکارگیری رویکرد مهندسی ارزش در تولیدات
 .6جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه و زمان اعمال مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه
 .7برنامه کار مهندسی ارزش و مراحل اجرای مهندسی ارزش (اطالعات ،خالقیت ،ارزیابی ،توسعه و ارائه)
 .8اقدامات پیش از کارگاه مهندسی ارزش (تعیین تیم مهندسی ارزش و )...
 .9فازهای اجرای مهندسی ارزش (فازاطالعات و تحلیل کارکرد ،فاز خالقیت ،فاز ارزیابی ،فاز توسعه ،فاز ارائه
 .10مهندسی ارزش بر اساس چرخه عمر محصول
 .11مهندسی ارزش از نگاه پیمانکاران
 .12جایگاه قانونی مهندسی ارزش در کشور
 .13قوانین و دستورالعملهای دولتی الزام اجرای مهندسی ارزش در پروژهها
 .14مطالعات موردی بهکارگیری مهندسی ارزش
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1سعیدرضا صباغیزدی؛ امین ولیپور؛ علیاصغر سلطانی؛ (" )1393اصول کاربردی مهندسی ارزش" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 .2ریچارد .ج پارک ()1387؛ "مهندسی ارزش :طرح و برنامهریزی برای ابداع"؛ مترجم :سیدمرتضی کشفیانریحانی؛ مهوش گلشن؛ صدیقه
امینایی؛ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
 .3محمد پوررضا ،محمد هادی ذوالنوریان ،سید عرفان عطری ()1392؛ آشنایی با مهندسی ارزش ،مرجع دانش مهندسی ارزش ایران
www.iranvalue.com
4. Younker, D. (2003). Value Engineering: Analysis and Methodology. New York: Marcel
Dekker, Inc.
منبع فرعی:
1. Park, R. (1999). Value Engineering: A Plan for Invention. New York: CRC Press.
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کد درس255 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت قراردادها

Contracts Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ا یه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی دانشجویان با انواع تیپ قراردادهای بازرگانی و پیمانکاری
آشنایی با شرایط عمومی پیمان و مفاد قانونی فعالیتهای پیمانکاری
آشنایی با انواع پیمانها و قراردادهای تجاری و خدماتی و مزیتها و معایب هرکدام
آشنایی با انواع روشهای انتخاب پیمانکار و تأمین کننده کاالها و خدمات
شرح درس:

قراردادها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برونسپاری و انجام پروژهها برای سازمانها و پیمانکاران میباشد .با توجه به حجم زیاد فعالیتهای
صنعتی و خدماتی برونسپاری شده توسط سازمانهای مختلف ،مدیریت قراردادهای منعقده فیمابین طرفین یکی از محوریترین نیازمندیهای این
سازمانها میباشد .مدیریت قراردادها گستره وسیعی از فعالیتهای حقوقی ،اقتصادی ،مدیریتی و فنی را شامل میشود که از زمان تهیه اسناد
مناقصه و پیش از انعقاد قرارداد تا فعالیتهای خاتمه پیمان را شامل میشود .در این درس ضمن آشنایی با مفاهیم پایهای فعالیتهای پیمانکاری و
مواد قانونی مرتبط ،فرایند مدیریت پیمان و تأمین مالی فعالیتهای پیمانکاری ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پیمان و فعالیتهای پیمانکاری
 .2آشنایی با گستره فعالیتهای پیمانکاری (کارفرما ،مشاور ،پیمانکار)
 .3تبیین مفاد قانونی داخلی و بینالمللی فعالیتهای پیمانکاری (شرایط عمومی پیمان و )...
 .4تشریح انواع قراردادهای پیمانکاری ()EPC, BOT, BTT, BOOT, ...
 .5پیمانهای قیمت مقطوع یا قیمت مجموع
 .6پیمانهای بازپرداخت هزینه
 .7پیمانهای زمان و مواد
 .8خروجیهای فرایند انتخاب منبع (پیمان)
 .9فرایند اداره پیمان و ورودیهای آن (پیمان و نتایج کار ،درخواستهای تغییرات و صورت وضعیتهای فروشنده)
 .10ابزارها و تکنیکهای اداره پیمان (سیستم کنترل تغییرات پیمان ،گزارشدهی عملکرد و سیستم پرداخت)
 .11خروجیهای فرایند اداره پیمان (مکاتبات ،تغییرات پیمان و درخواستهای تغییرات)
 .12فرایند خاتمه پیمان شامل ورودی ،ابزارها و تکنیکها و خروجی آن (مستندسازی ،ممیزیهای تدارکات و پرونده پیمان)
 .13ادعا و حل اختالف در پیمانها
 .14تسهیم ریسک در پیمانها
 .15مدیریت تغییرات در پیمانها
344

 .16مباحث تأمین مالی پیمان (فاینانس و )...
 .17بررسی فقهی انواع قراردادهای تجاری
 .18امکانسنجی ایجاد قراردادهای جدید مبتنی بر قواعد فقهی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
1. Turner, J. R. (ed.). (2003). Contracting for Project Management. Gower Publishing Limited.
2. PMBOK. Procurement Management.
 .3صفاری ،محمدرضا ( .)1396عقود اسالمی .نشر تهران :محمدرضا صفاری.
 .4حسینیحائری ،کاظم ( .)1389فقه العقود :دراسه مقارنه بین الفقه االسالمی و الفقه الوضعی .قم :مجمع الفکر اإلسالمی.
 .5رحمانیان ،مسعود ( .)1395آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی :آثار عام و خاص (تعهدات ،حقوق ،امتیازات طرفین پیمان و ضمانت
اجراهای قرارداد پیمانکاری دولتی) .تهران :کتاب آوا.
 .6شعاریان ،ابراهیم و ابراهیم ترابی ( .)1389اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی) .تهران :فروزش.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

جعفری ،علی ( .)1394اصل حسن نیت در قراردادهای :بررسی فقهی – حقوقی .تهران :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
انصاری ،مهدی ( .)1390تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها .تهران :جاودانه ،جنگل.
احدی ،کمالالدین و دیگران ( .)1384مدیریت قراردادها با  .Primavera Expeditionتهران :ناقوس.
اتاق بازرگانی بینالمللی ( .)1379اینکوترمز  :2000قواعد رسمی اتاق بازرگانی بینالمللی برای تفسیر اصطالحات تجاری .ترجمه مسعود
طارمسری .تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
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کد درس256 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اصول و فنون مذاکره

Foundations and Techniques of Negotiations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ا یه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با مفاهیم کلیدی و علمی مذاکره
آشنایی با مراحل شکل دهی یک مذاکره موفق
آشنایی با رویکردهای حل تعارض
آشنایی با مدیریت ادعا و سطوح مختلف آن
شرح درس:

مذاکره به عنوان یک فرایند متقاعدکننده ،نه فقط در تجارت و معامالت صنعتی بلکه در کل زندگی ،بخشی مهم میباشد .در محیط یک پروژه،
مذاکره ممکن است شامل مسائل محسوس (بودجه ،برنامه زمانبندی ،منابع و سیستم مدیریت پروژه) و مسائل نامحسوس (شناخت ،اعتمادسازی،
اطمینان و روابط کاری خوب) باشد .در یک محیط پروژه ،مذاکره شامل چانه زدن با افراد در باب انتقال منابع ،تولید اطالعات و اجرای فعالیتها
میباشد .در این درس ضمن مرور مفاهیم کلیدی مذاکره و سبکهای مختلف آن ،مراحل شکلگیری یک مذاکره موفق و اتمام آن و همچنین
روشهای حل تعارض و خروج مذاکرات از بن بست بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف ارتباطات ،مذاکره ،انواع ارتباطات ،تفاوت مذاکره با مناظره ،جایگاه مذاکره و ارتباطات در نقشهای مدیریتی
 .2مفاهیم کلیدی مذاکره (…  ،)BATNA, ZOPA,مذاکره برد -برد و مفروضات آن ،مدل PRAM
 .3تقسیمبندی شخصیتها در مذاکرات ،تشخص مذاکرهای ،شخصیتهای پنجگانه در مذاکرات
 .4مروری بر تیپشناسی افراد مبتنی بر طب سنتی و کاربرد آن در فنون مذاکره
 .5سبکهای مذاکره( ،مذاکره نرم ،مذاکره سخت ،مذاکره اصولی) ،گامهای کلی مذاکره ،ارائه پیشنهاد و چانهزنی
 .6فرایند مذاکره (برنامهریزی پیش از مذاکره ،مذاکرات یا توافقات واقعی ،انتقاد بعد از مذاکره) ،اصول مذاکره
 .7تعارض ،دیدگاههای مختلف در زمینه تعارض ،راهبردهای حل تعارض ،تجزیه و تحلیل تعارض (افراد درگیر در تعارض ،منبع تعارض ،سطح
تعارض)
 .8تاکتیکهای فریبکاری در مذاکره ،دامهای روانشناختی در مذاکره
 .9هوش سیاسی در مذاکره
 .10هوش هیجانی در مذاکره
 .11زبان بدن در مذاکره ،نوع پوشش و تحلیلهای مذاکراتی آن
 .12برنامه پیشبرد مذاکره ،خارج کردن مذاکره از بن بست ،تکنیکهای مذاکره موفق ( 10فرمان پیتر دراکر برای موفقیت در مذاکره)
 .13زمانشناسی و مدیریت زمان در مذاکره
 .14مدل ذهنی مذاکرهکننده ،مدل ذهنی مبتنی بر رقابت
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 .15مدل ذهنی مناسب برای موفقیت در مذاکره
 .16سخنرانی آسانسوری (معرفی فرد ،محصول ،خدمات ،شرکت یا رویداد به صورت سریع و ساده)
 .17مدیریت ادعا (مدیریت تغییرات ،مدیریت ادعا در چارچوب مذاکره ،میانجیگری ،حکمیت ،دعوی قضایی)
 .18ترفندهای اتمام مذاکره (آدم خوب /آدم بد ،چانهزنی ،محدود کردن امتیازات ،پس گرفتن پیشنهادات)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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
 .4مک کارتی ،آلن و استیو هی ( .)1397تکنیکهای پیشرفته مذاکره .ترجمه حسین نوروزی ،مهدی مهذبی .تهران :کتاب مهربان.
 .5فیشر ،راجر و ویلیام یوری ( .)1395اصول و فنون مذاکره .ترجمه مسعود حیدری .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .6لویستکی ،روی و براس بارن و دیویدم .ساندرس و جان مینتون ( .)1395اصول و فنون مذاکره .ترجمه محمد رضا حسومیان و محمد جواد
نائیجی .تهران :کتاب آمه.
 .7علیقلی ،منصوره ( .)1397اصول و فنون مذاکره ،مکاتبات و قراردادهای بازرگانی و بینالمللی .تهران :هوشمند تدبیر.
 .8غوثی ،محمدحسین و پرویز درگی ( .)1397اصول ،فنون ،و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران .تهران :بازاریابی.
منابع فرعی:
 .1زند ،فاطمه ( .)1397اصول و فنون مذاکره .تهران :آها.
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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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک پروژه

Project Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی دانشجویان با مفاهیم ریسک ،مدیریت ریسک ،تعاریف مرتبط و تفاوتهای با مفاهیم مشابه از جمله عدم قطعیت
تغییر نگرش دانشجویان نسبت به مفهوم مدیریت ریسک از یک فرایند کنترلی و ممیزی به یک فرایند استراتژیک
آشنایی با الگوهای مختلف مدیریت ریسک و استانداردهای مربوطه
آشنایی با مراحل شش گانه الگوی مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK
تبیین اهمیت مدیریت ریسک پروژه و زمینه سازی بازتعریف ساختار و وظایف سازمان و پروژه مبتنی بر نگاه مدیریت ریسک
شرح درس:

ریسک یکی از مفاهیم اولیه ،پایهای و بسیار مهم در مدیریت است .امروزه مدیریت ریسک فراتر از مباحث مالی و در حوزههای مختلف ریسک
پروژه ،ریسک سازمان و حتی ریسک دولت و حکومت بحث و بررسی میشود .در حوزه پروژه یکی از سرفصلهای اصلی مدیریت پروژه،
مدیریت ریسک میباشد و اساساً پروژهای که برنامهریزی ریسک آن در نظر گرفته نشده باشد پروژه ریسکی و خطرناک است؛ مدیریت ریسک
پروژه فرایند نظام یافته شناسایی ،تحلیل و واکنش به ریسک پروژه میباشد .مدیریت ریسک پروژه متضمن بیشینه نمودن احتمال و پیامدهای
رویدادهای مثبت و کمینه نمودن احتمال و پیامدهای رویدادهای نامطلوب در راستای اهداف پروژه است .در این درس ضمن مرور مفاهیم و
انواع الگوهای مدیریت ریسک ،مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر استانداردهای معتبر جهانی ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1مفهوم ریسک ،مدیریت ریسک ،تاریخچه ریسک و انواع ریسک
 .2حاالت مختلف تصمیمگیری ،تعاریف ریسک ،تفاوتهای آن با عدم قطعیت ،مفهوم ریسک در قالب مدیریت استراتژیک
 .3مدیریت ریسک سازمان ( )ERMو اهمیت آن،
 .4سطوح چهارگانه ریسکهای سازمان
 .5نمایش ریسک و تعیین سطح اشتهای ریسک
 .6تبیین مهمترین مدلهای مدیریت ریسک
 .7تبیین فصل مدیریت ریسک از استاندارد ( PMBOKتشریح ورودیها ،فرایند و خروجیهای هر مرحله از مدیریت ریسک پروژه)
 .8برنامهریزی مدیریت ریسک پروژه
 .9شناسایی ریسکهای پروژه
 .10تحلیل کیفی ریسکهای پروژه
 .11تحلیل کمی ریسکهای پروژه
 .12برنامهریزی واکنش به ریسکهای پروژه
 .13نحوه انتخاب استراتژی بهینه پاسخدهی به ریسک
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 .14کنترل و نظارت ریسکهای پروژه
 .15مستندسازی ریسکها
 .16معرفی انواع روشهای قیمتگذاری ریسک
 .17پیادهسازی الگوی مدیریت ریسک در یک پروژه واقعی و شناسایی ده ریسک اول پروژه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس و شناسایی و پیادهسازی الگوی مدیریت ریسک در یک پروژه الزامی است.
منابع:
 .1عبدالمحمدی ،رسول ( .)1387فرایند کاربردی مدیریت ریسک پروژه با نرمافزار  .Pertmasterتهران :مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
ایران.
 .2روزبهی ،صادق ،و جدا ،خدیجه ( .)1387مدیریت ریسک پروژه با استفاده از  .Pertmasterتهران :خدمات نشر کیان رایانه سبز.
3. PMBOK. Risk Management.
4. Fraser, J., & Simkins, B. (2010). Enterprise Risk Management. Hoboken, N.J: John Wiley
& Sons.
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کد درس258 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت هزینه پروژه

Project Cost Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی دانشجویان با تأمین مالی پروژه و تخصیص بهینه منابع مالی
آشنایی با مراحل چهارگانه مدیریت هزینه پروژه منطبق با استاندارد PMBOK
آشنایی با روشهای تحلیل مالی پروژهها و انتخاب منابع و پروژههای دارای صرفه اقتصادی
آشنایی با فرایند مدیریت ارزش کسب شده
آشنایی با نظریات مرتبط با مدیریت مالی پروژه (نظریه قراردادها ،هزینه فرصت از دست رفته)
شرح درس:

مدیریت مالی و مدیریت هزینه پروژه دربرگیرنده فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه مصوب میباشد .همچنین تأمین
مالی پروژه و روشهای مختلف آن شامل اوراق مشارکت ،دریافت تسهیالت و  ...نیز قبل از تخصیص بهینه منابع نیز مطمح نظر است .برای بسیاری
از مدیران ،هزینه مهمترین جنبه برنامهریزی و کنترل است .مدیریت هزینه پروژه طبق استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه فرایندی  4مرحله است
که هر مرحله شامل ورودی ،ابزارها و تکنیکها و خروجیها میباشد .در مواردی که مدیریت مالی پروژه ،پیشبینی و تحلیل عملکردهای مالی آتی
محصول پروژه را نیز شامل شود تکنیکهایی همچون بازگشت سرمایه ،ارزش تنزیلی جریان نقدی ،تحلیل بازدهی و  ...نیز در این فرایند قرار
میگیرد.
سرفصل درس:
 .1تبیین مفاهیم هزینههای پروژه ،تأمین مالی پروژه و مدیریت مالی پروژه
 .2انواع هزینههای پروژه و نحوه محاسبه هر یک از آنها (هزینههای مستقیم و غیر مستقیم)
 .3روشهای برآورد هزینه پروژه (برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح ،برآورد هزینه از طریق فهرست بهاء ،برآورد هزینه پروژه به روش هزینه
یابی مبتنی بر فعالیت ())ABC
 .4ساختار بودجه پروژهها از منظر کارفرما و پیمانکار
 .5بودجه بندی پروژه و رویکردها و روشهای بودجه بندی پروژه
 .6مدیریت جریان وجوه نقد
 .7نمودار  CBSبرای محاسبه بودجه پروژه بر مبنای  ABCو دیاگرام جریان نقدی پروژه
 .8تشریح مراحل مدیریت هزینه بر مبنای استانتدارد PMBOK
 .9فرایند تخمین هزینه (تخمین هزینههای منابع)
 .10ابزارها و تکنیکهای برآورد هزینه (برآورد مشابه ،تحلیل پیشنهاد بهای فروشنده و )...
 .11خروجیهای برآورد هزینه (برآوردهای هزینه ،تفصیل پشتیبان ،برنامه مدیریت هزینه)
 .12فرایند بودجه بندی هزینه (تخصیص هزینه برآورد شده به ریز فعالیتها و تشکیل مبنای هزینه برای اندازه گیری عملکرد پروژه)
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 .13فرایند کنترل هزینه
 .14مدیریت ارزش کسب شده ()EVM
 .15برآورد هزینه تجدید نظر شده ،به روز آوری بودجه و اقدامات اصالحی و برآورد اتمام و خاتمه پروژه
 .16تبیین جایگاه مهندسی ارزش در کاهش هزینههای پروژه
 .17هزینه فرصت از دست رفته ()Sunk Cost
 .18مدیریت هزینههای پروژه در زمانهای بحرانی و تغییرات ناگهانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .5ونکاتارامن ،رایآر .و جفری پینتو ( .)1390مدیریت هزینه و ارزش در پروژه .ترجمه فرشاد سبزعلیپور و رحمتاله محمدیپور .تهران :مرکز
آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
منابع فرعی:
1. Venkataraman, R. R. & Pinto, J. K. (2008). Cost And Value Management In Projects. Wiley
 .2راد ،پرویز ( .)1395برآورد و مدیریت هزینه در پروژه .ترجمه الیار پوررحیمیان و عطااهلل طالعیزاده .تهران :آدینه.
 .3باقرپور ،مرتضی و سیدطهحسین مرتجی ( .)1392مدیریت هزینه پروژه (برآورد و کنترل هزینه) .تهران :ایدهنگار.
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کد درس259 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت تدارکات و لجستیک پروژه

Procurement and Logestic Management of Project
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی دانشجویان با فرایند مدیریت تدارکات و لجستیک و زنجیره تأمین پروژه
 .2آشنایی با انواع روشهای انتخاب پیمانکار و تأمین کننده کاالها و خدمات
 .3آشنایی با مراحل شش گانه مدیریت تدارکات و لجستیک
شرح درس:
مدیریت تدارکات و لجستیک پروژه در برگیرنده فرایندهای مورد نیاز برای به دست آوردن کاالها و خدمات از خارج از سازمان اجرایی به منظور
دستیابی به محدوده پروژه میباشد .مدیریت تدارکات پروژه طبق استاندارد  PMBOKشامل  6مرحله میباشد که هر کدام از سه بخش
ورودی ،ابزارها و تکنیکها و خروجی تشکیل شده است .در این درس ضمن مرور مفاهیم تدارکات و لجستیک و زنجیره تأمین و تشریح مراحل
تدارکات پروژه ،انواع روشهای انعقاد پیمان و تأمین کاال و خدمت بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفهوم تدارکات و لجستیک ،مدیریت تدارکات و لجستیک پروژه،
 .2مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین ،زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین چابک
 .3فرایند برنامهریزی تدارکات پروژه (شناسایی نیازهای پروژه مرتبط با تدارک محصوالت یا خدمات از خارج سازمان)
 .4ورودیهای برنامهریزی تدارکات (منابع تداراکات ،شرایط بازار ،قیود و مفروضات)
 .5ابزارها و تکنیکهای برنامهریزی تدارکات (تحلیل ساخت یا خرید ،انتخاب نوع پیمان)
 .6خروجیهای برنامهریزی تدارکات (برنامه مدیریت تدارکات ،دستورهای کار)
 .7فرایند برنامهریزی درخواست (آمادهسازی اسناد مورد نیاز به منظور پشتیبانی از درخواست) و ورودیهای آن
 .8ابزارها و تکنیکهای برنامهریزی درخواست (فرمهای استاندارد)
 .9خروجیهای برنامهریزی درخواست (اسناد تدارکات ،اسناد دعوت به مناقصه ( ،)IFBدرخواست طرح پیشنهادی ( ،)RFPدرخواست اعالم
بها ( ،)RFQدعوت به مذاکره و پاسخ اولیه پیمانکار ،معیارهای ارزیابی ،بهروز آوریهای بیانیه کار)
 .10فرایند درخواست و ورودیهای آن (فهرست فروشندگان ذیصالح)
 .11ابزارها و تکنیکهای درخواست (جلسات و گفتگوهای پیشنهاددهندگان و درج آگهی)
 .12خروجیهای درخواست (طرحهای پیشنهادی)
 .13فرایند انتخاب منبع و ورودیهای آن (پیشنهادات ،معیار ارزیابی ،خطمشیهای سازمان)
 .14ابزارها و تکنیکهای انتخاب منبع (مذاکره پیمان ،سیستم وزندهی ،سیستم غربالگری ،برآوردهای مستقل) روشهای ریاضی انتخاب منبع
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
 سیدهزهرا قاضیمیرسعید و سارا: پیمان گروهی" مترجم، پیمان فرعی،) "مدیریت تدارکات پروژه پیمان1386(  فلمینگ؛. کوئنتیندبلیو.4
رضاییوصال و مریم درخشان؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
:منابع فرعی
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)
. آریانا قلم: تهران.ترجمه لی بیاتی و مهدی ابراهیمی و فرشید ادهمی. (1394) PMbok  راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه.3
. فرمنش: ترهان. انبارداری و توزیع، مدیریت تدارکات و ل جستیک (سیستمهای خرید.)1394(  بابک کاظمی و مریم رونق.4
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کد درس260 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت پروژههای بینالمللی

International Projects Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی دانشجویان با انواع پروژهها (مگا پروژهها ،پروژههای بین المللی)
آشنایی با اصول و قوانین بین المللی مبادالت بازرگانی و پیمانکاری
آشنایی با نحوه تأمین مالی پروژههای بین المللی
آشنایی با مدیریت قراردادهای بین المللی پروژهها
شرح درس:

از یک سو پیچیدهتر شدن صنایع و تخصصیتر شدن کارها و از سوی دیگر شکلگیری بسترهای ارتباطی مبتنی بر فناوری اطالعات که برقراری
ارتباط میان چندین گروه مجزا را از چندین کشور و نقطه دور و نزدیک در سراسر جهان فراهم ساخته است و پروژههای چندملیتی و با ابعاد گسترده
را پدید آورده است .پروژههای در این ابعاد و گستردگی ،دیگر از چارچوبهای متعارف تعریف شده برای پروژههای سنتی پیروی نکرده و در
مطالعات باید ویژگیهای خاص اینگونه پروژهها را در حوزههای مختلف پروژه (تعریف محدوده ،فعالیتها ،ارتباطات ،حل تعارض و  )...در نظر
گرفت.
سرفصل درس:
 .1تعاریف و مفاهیم مگا پروژه ،پروژههای بین المللی ،پروژههای چند ملیتی،
 .2آشنایی با قوانین بین المللی تجارت ،اعتبار اسنادی ،نحوه تعامالت بین المللی تجاری
 .3آشنایی با اصطالحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز)
 .4استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه
 .5نحوه تشکیل کنسرسیومهای بین المللی پیمانکاری در اجرای پروژهها
 .6آشنایی با فرایندهای تأمین مالی بین المللی و دریافت وام از بانک جهانی ،بانک توسعه اسالمی و ...
 .7تبیین مدیریت قراردادهای بین المللی و تشریح انواع قراردادهای بین المللی
 .8تبیین فرایند انعفاد قراردادهای بین المللی
 .9مدیریت یکپارچگی پروژه در پروژههای بین المللی (تدوین برنامه ،اجرای برنامه و کنترل یکپارچه تغییرات)
 .10مدیریت منابع انسانی پروژههای بین المللی
 .11مدیریت تعارضات در پروژههای چند ملیتی
 .12مدیریت ارتباطات و اصول و فنون مذاکرات در پروژههای بین المللی
 .13مدیریت دانش در مگا پروژهها
 .14مدیریت دانش در پروژههای بین المللی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .4کیوانلو شهرستانکی ،علی و رضا آتش فراز ( .)1392استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه  .ISO 2012:21500تهران :آدینه
بوک.
 .5پورتر ،برایانای .)1390( .مدیریت پروژههای بینالمللی برای متخصصین راهنمای موفقیت مدیران فنی .ترجمه فریبا هادیلو و جمشید
قضاتی .تهران :رهنگاشت نوین.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

اتاق بازرگانی بینالمللی ( .)1379اینکوترمز  :2000قواعد رسمی اتاق بازرگانی بینالمللی برای تفسیر اصطالحات تجاری .ترجمه مسعود
طارمسری .تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه .)1394( PMbok :ترجمه علی بیاتی و مهدی ابراهیمی و فرشید ادهمی .تهران :آریانا قلم.
سازمان بین المللی استاندارد ( .)1392استاندارد بین المللی ایزو  21500 2012راهنمای مدیریت پروژه .ترجمه عبدالکریم سباعی .تهران:
کتاب مهربان.
پاکدامن ،رضا ( .)1384مدیریت قراردادهای بین المللی .تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
محترم ،رحیم و رضا نصیری سوادکوهی ( .)1395بازرگانی بین الملل ،تئوریها و کاربردها (با رویکرد مدیریت صادرات و واردات) .تهران:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
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کد درس261 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه نرم افزارهای مدیریت پروژه

Workshop on Project Management Software
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با مدلسازی و پیاده سازی مسائل مدیریت پروژه در نرم افزارهای مربوطه و ایجاد مهارت ورود دادههای یک پروژه واقعی و دریافت
گزارش نرم افزار و بهبود آن
آشنایی با امکان سنجی پروژههای صنعتی در بستههای نرم افزاری و تهیه گزارش امکان سنجی
آشنایی با دستورات خاص نرم افزارهای مدیریت پروژه و کدنویسی های الزم در تعریف فعالیتها ،محدوده ،هزینه
آشنایی با تفسیر خروجیهای نرم افزارهای مدیریت پروژه و ارائه سناریوهای مربوطه
شرح درس:

در این درس به صورت کارگاهی ،نرمافزارهای مهم و معروف مدیریت پروژه ( )MS-PROGECT, PRIMAVERAو همچنین نرمافزار
اصلی امکانسنجی پروژههای صنعتی و ارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی ( )COMFARتشریح شده و حل مسائل واقعی کنترل پروژه و
گزارشگیری پیشرفت کار و تمامی جزئیات این نرمافزارها ارائه میشود .آشنایی با مفاهیم نظری مدیریت پروژه شرط اصلی موفقیت در این درس
بوده و عالوه بر نرمافزارهای متعارف مذکور که عمدتاً در صنعت و تجارت استفاده میشوند سایر نرمافزارهای کنترل پروژه و زمانبندی نیز تشریح
میگردد.
سرفصل درس:
 .1مرور مفاهیم مدیریت پروژه ،زمانبندی و کنترل هزینه
 .2مرور مفاهیم امکانسنجی پروژههای صنعتی ،روشهای ارزیابی اقتصادی پروژههای صنعتی
 .3آشنایی با محیط نرمافزار  Ms-Projecو دستورات آن
 .4آشنایی با تعریف پروژه ،محدوده پروژه ،فعالیتها ،گانت چارت WBS ،و  ...در نرمافزار Ms-Project
 .5تشریح کامل دستورات مختلف تعریف پروژه ،گزارشگیری و  ...در نرمافزار Ms-Projec
 .6تشریح مفهوم  Earned Value Managementمبتنی بر نرمافزار
 .7آشنایی با نرمافزار  Primaveraو انواع آن
 .8آشنایی با محیط نرمافزار  Primaveraو دستورات آن
 .9آشنایی با ابزارهای  P6و بانکهای اطالعاتی آنها ،دستهبندی دادهها در P6
 .10ورود و خروج پروژه از بانک اطالعاتی ،تعریف تقویمهای مورد نیاز ،تخصیص تقویمها در Primavera
 .11تشریح کلیه قابلیتهای نرمافزار  Primaveraاعم از زمانبندی پروژه ،گزارشگیری و ...
 .12تشریح کاربردهای نرمافزار  Excelدر مدیریت پروژه
 .13تکنیک  Earned Valueو تحلیل آن در نرمافزار اکسل
 .14سایر نرمافزارهای مدیریت و کنترل پروژه از قبیل Manager Project ،CA- Super Project ،TL ،TLW ،PMA
PS6 ،SPM ،Harvard
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه ( )MS-Project; Primaveraبرای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
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.
منبع فرعی:
 .1سبزهپرور ،مجید ( .)1395مرجع درسی و کاربردی مدیریت و کنترل پروژه به روش گام به گام (ویراست دوازدهم) .تهران :ترمه.
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کد درس262 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت پروژه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

داللتهای اسالمی به مدیریت پروژه

Islamic Implications to Project Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

بررسی ابعاد و موضوعات مدیریت پروژه با رویکرد اسالمی
آشنایی با قواعد فقهی مرتبط با مدیریت پروژه
آشنایی با آیات و روایات مرتبط با مدیریت پروژه
برخورداری از رویکرد تلفیقی در درس مدیریت پروژه
شرح درس:

با توجه به حجم زیادی از فعالیتهای صنعتی و خدماتی کشور در قالب پروژههای ملی و بینالمللی ،پرداختن به مبانی اسالمی اقداماتی که در
فرایندهای مدیریت پروژه انجام میشود بسیار حائز اهمیت است .در این درس مبتنی بر مبانی اسالمی با رویکرد فقهی و تفسیری اقدامات مرتبط
در حوزه مدیریت پروژه که ظرفیت بحث اسالمی دارند از قبیل تعریف تعهدات ،اختیارات طرفین و  ...را مورد واکاوی قرار داده و در این راستا از
متون فقهی و تقسیری مرتبط بهرهبرداری میشود.
سرفصل درس:
 .1واکاوی مفاهیم پروژه و مدیریت پروژه در متون اسالمی
 .2تبیین اهمیت مدیریت پروژه در اسالم
 .3تبیین اهمیت زمان بندی ،تخصیص بهینه هزینه و منابع در اسالم
 .4تبیین فصول مختلف  PMBOKمبتنی بر رویکرد اسالمی (مدیریت زمان در اسالم ،مدیریت هزینه در اسالم ،مدیریت یکپارچگی در
اسالم ،مدیریت ذینفعان در اسالم ،مدیریت ارتباطات در اسالم و )...
 .5تبیین موضوع اتقان کاری در اسالم و ارتباط آن با مدیریت کیفیت پروژه
 .6مدیریت ریسک پروژه از منظر اسالم
 .7تبیین ابعاد و موضوعات مدیریت پروژه در متون فقهی
 .8مباحثی از خیارات بیع مرتبط با مدیریت پروژه
 .9تنظیم روابط بین کارفرما ،پیمانکار و مشاور با رویکرد اسالمی
 .10جایگاه مدیریت پروژه در عقود اسالمی
 .11کاربرد بحث شروط المتعاقدین در مدیریت پروژه
 .12مروری بر برخی از مباحث مکاسب محرمه (ارتشا ،تدلیس و )...
 .13مروری بر برخی عقود فقهی (جعاله و اجاره) و تطبیق آن با مدیریت پروژه
 .14بررسی فقهی انواع قرارداهای تجاری
 .15مروری بر برخی از آیات و قصص و روایات مرتبط با مدیریت پروژه
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 .16تبیین جایگاه اخالق در مدیریت پروژه
 .17مسئولیتهای اجتماعی پروژه با نگاه دینی
 .18مروری بر برخی قواعد فقهیه مرتبط
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5

االنصاری ،مرتضی ( .)1374کتاب المکاسب .قم :دارالحکمه.
زینالدین بن علی شهید ثانی ( .)1384شرح اللمعه  .ترجمه و تبیین علی شیروانی و محمدمسعود عباسی .قم :موسسه انتشارات دارالعلم.
الطباطبایی ،سیدمحمدحسین ( .1417ق) .المیزان فی تفسیر القرآن 20 .ج .قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
الکلینی ،ابوجعفرمحمدبن یعقوب ( .)1388الکافی .صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری .طهران :دار الکتب االسالمیه.
نقی پور فر ،ولی اله ( .)1381اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن .تهران :موسسه آموزش و پژوهش مدیریت مدیریت و برنامه ریزی.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران ( .)1362تفسیر نمونه .تهران :دار الکتب االسالمیه.
عالمه مجلسی ،محمدباقر ( 1403ق) .بحار االنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء.
اسالمی ،سعید و محمد رضانژاد ( .)1396مدیریت پروژه در اسالم .سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی.
تقوی دامغانی ،سید رضا ( .)1380نگرشی بر مدیریت اسالمی .تهران :انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی.
جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1366اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی .تهران :مرکز نشر فرهنگی رجا.
واثقی ،قاسم ( .)1380درسهایی از اخالق مدیریت .تهران :نشر بین الملل سازمان تبلیغات.
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 )8بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»
ارزیابی میزان توفیق فعالیتهای فردی و سازمانی در قالب مقوالت مهم بهرهوری ،کیفیت و بهطور کلی عملکرد همیشه مورد توجه بوده و
با وظایف اصلی مدیریت به ویژه در عرصه برنامهریزی و کنترل کامالً در ارتباط است .گستره این مفاهیم در سطح فردی ،گروهی ،سازمانی
و حتی فراسازمانی از جایگاه مباحث مرتبط در دانش و تجربه مدیریت حکایت دارد .از سوی دیگر توسعه دانش در حوزه سازمان و مدیریت
و درک بهتر نسبت به روابط مؤلفهها و متغیرهای مؤثر در سازمان ،توسعه مفاهیم ،نظریه ها و ابزارها در مقوله کیفیت و عملکرد را در پی
داشته است .بر همین اساس مباحث حوزه عملکرد و کیفیت همپای توسعه دانش مدیریت ،هم به لحاظ عمق و هم به لحاظ دامنه رو به
گسترش است .امروزه کیفیت بسیار فراتر از سطح کاال و خدمت و در دایره کل سازمان و بلکه فراتر از آن در قلمرو شبکه تأمین مورد توجه
است و مقوله عملکرد نیز عالوه بر نتایج ،زمینههای حصول نتایج و پیامدها را شامل میشود.
با توجه به این جایگاه و گستره ،تالش شده است تا در بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد» ضمن پرداختن به مفاهیم ،ابعاد نظری و مبانی،
ابزارها و تکنیکهای برنامهریزی ،ارزیابی و بهبود در مقوالت کیفیت ،بهرهوری و عملکرد معرفی شود .همچنین رابطه این مفاهیم با سایر
مقوالت سازمانی مرتبط مورد توجه قرار گرفته است .نهایتاً با هدف تدارک مقدمات توسعه و تولید دانش در این حوزه ،مباحث انتقادی به
ویژه با رویکرد اسالمی در قالب عناوین درسی مناسب مطرح شده است.
آشنایی با مفاهیم و نظریهها و ابزارهای مرتبط با حوزه کیفیت ،بهرهوری و عملکرد و سیر تطور این مفاهیم و ابعاد آنها از جمله اهداف
دانشی مورد انتظار از دروس این بسته است .درک جایگاه و نقش مقولههای کیفیت و عملکرد و ارزیابی و مدیریت اثربخش کیفیت و
عملکرد در راهبری ،مدیریت و توفیق سازمان و ارتباط این مفاهیم با سایر مقولههای و مسائل سازمانی و از سوی دیگر فهم محدودیتها
و ضعفهای مباحث متعارف در این حوزه از اهداف نگرشی است که ان تظار میرود از مسیر دروس این بسته حاصل شود .دستیابی به توان
ارزیابی ،تحلیل و بهبود کیفیت ،بهرهوری و عملکرد ،از طریق بکارگیری مناسب ابزارها و تکنیکهای روزآمد در سطح فردی ،سازمانی و
ملی و گام برداشتن در مسیر طراحی ابزارهای کارآمدتر و سازگار با رویکرد ایرانی-اسالمی ،از جمله اهداف مهارتی دروس این بسته به
شمار میرود.
کد درس
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

عنوان درس
آشنایی با کیفیت ،بهرهوری و عملکرد
مدیریت کیفیت جامع
ابزارها و تکنیکهای بهبود کیفیت
استانداردها و استانداردسازی
کنترل کیفیت آماری
طراحی و تحلیل آزمایشها
قابلیت اطمینان
روشهای هزینهیابی کیفیت
مدیریت کیفیت خدمات
بازمهندسی فرایندهای کسبوکار
اندازهگیری و تحلیل بهرهوری
بهبود بهرهوری
نرمافزارهای کیفیت ،بهرهوری و عملکرد
مدیریت عملکرد در سطح فردی و تیمی
مدیریت عملکرد سازمانی
تعالی سازمانی
کیفیت ،بهرهوری و عملکرد با رویکرد انتقادی
کیفیت ،بهرهوری و عملکرد با رویکرد اسالمی
مطالعه در کیفیت ،بهرهوری و عملکرد
پژوهش در کیفیت ،بهرهوری ،عملکرد

واحد
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

ساعت
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

38

640

جمع
360

پیشنیاز
-

کد درس265 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با کیفیت ،بهرهوری و عملکرد

Introduction to Quality, Productivity and
Performance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مسائل سازمان در حوزه کیفیت و عملکرد آشنا شده باشد.
با مفاهیم اولیه کیفیت و مرور الگوهای اصلی مدیریت کیفیت آشنا شده باشد.
با مفاهیم اولیه بهرهوری و مرور الگوهای اصلی سنجش بهرهوری آشنا شده باشد.
با مفاهیم اولیه عملکرد و موضوعات محوری در مدیریت عملکرد آشنا شده باشد.
شرح درس:

تبعات ناشی از پدیده جهانی شدن و تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی ،موجب افزایش رقابت بین بنگاهها و سازمانهای مختلف در سراسر
دنیا شده و این امر روز بهروز ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است .توجه به کیفیت ،بهرهوری و عملکرد همواره از موضوعات مورد توجه مدیریت
برای موفقیت در این رقابت بوده است .در این درس با تأکید و معرفی مسائل سازمان در این حوزه ،به معرفی مفهوم تخصصی این واژگان و
مؤلفههای هر یک و اشتراکات و تمایزات آنها ،پرداخته میشود .همچنین تالش میشود موضوعات محوری در این سه مقوله بهویژه رویکردها و
کلیت مدلهای مطرح ،به عنوان مقدمهای برای سایر دروس مرتبط معرفی شود.
سرفصل درس:
 .1مسائل مدیریت و سازمان در حوزه کیفیت و عملکرد
 .2مفاهیم و تعاریف کیفیت
 .3اهمیت کیفیت و جایگاه آن در سازمان
 .4بررسی سیر تطور مدیریت کیفیت (بازرسی ،کنترل کیفیت ،تضمین کیفیت ،مدیریت کیفیت فراگیر)
 .5مقایسه مؤلفههای کیفیت در کاال و خدمات
 .6مراحل کیفیت (کیفیت در مراحل تعیین خطمشی ،طراحی ،ساخت و توزیع)
 .7سیاستگذاری ،برنامهریزی و سازماندهی کیفیت
 .8مروری بر مدیریت کیفیت جامع
 .9مفاهیم و تعاریف بهرهوری و اهمیت آن
 .10بررسی سیر تطور مفهوم بهرهوری
 .11رویکردهای مختلف به بهرهوری
 .12بهرهوری در سازمانهای تولیدی و خدماتی
 .13سنجش و تحلیل بهرهوری
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 .14مرور روشهای بهبود بهرهوری
 .15موانع تحقق بهبود بهرهوری و عوامل پیش برنده بهرهوری
 .16طراحی نظاممند برنامه جامع بهبود بهرهوری
 .17مفاهیم و تعاریف عملکرد
 .18مقایسه مفهوم عملکرد ،کیفیت و بهرهوری و نسبت آنها
 .19بررسی سیر تطور مفهوم عملکرد ،رویکرد سنتی و جدید ارزیابی عملکرد
 .20معرفی سطوح مدیریت عملکرد در سازمان (فرد ،تیم ،سازمان)
 .21فرایند عمومی مدیریت عملکرد
 .22معرفی سنجش عملکرد فردی
 .23معرفی سنجش عملکرد گروهی و سازمانی
 .24الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان
 .25الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان
 .26رویکرد انتقادی به مبانی مدیریت کیفیت و عملکرد
 .27رویکرد اسالمی به مباحث کیفیت و عملکرد
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1جعفری ،سیدمصطفی و دیگران ( .)1379مدیریت کیفیت فراگیر :ابزارهای استراتژیک و فرهنگی (جلد اول) .تهران :رسا.
 .2کاظمی ،سیدعباس ( .)1381بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها .تهران :سمت.
السالم
علیه
.
 .3رضائیان ،علی و گنجعلی ،اسداهلل ( .)1390مدیریت عملکرد ،چیستی ،چرایی و چگونگی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
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. AddisonWesley. New York: Dorset House Publishing.
منابع فرعی:
 .1آذری ،علیرضا و زمانی مزده ،مهدی ( .)1393الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
2. Kiran, D. R. (2016). Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Elsevier
Science.
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کد درس266 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت کیفیت جامع

Total Quality Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع آشنا شده باشد.
نگاه جامع به مقوله کیفیت در سازمان را کسب کرده باشد.
با ارزشهای محوری در رویکرد مدیریت کیفیت جامع آشنا شده باشد.
به صورت اجمالی با انواع ابزارها در مدیریت کیفیت جامع آشنا شده باشد.
با جایگاه مدیریت کیفیت جامع در بخش خدماتی و عمومی آشنا شده باشد.
شرح درس:

مدیریت کیفیت جامع ،نظامی رو به تکامل است .این سیستم مجموعهای از روشهای اجرایی ،ابزارها و روشهای آموزشی را در اختیار مدیران
شرکتها قرار میدهد تا بتوانند در دنیای پر شتاب امروزی ،رضایت مشتریان خود را جلب کنند TQM .عملکرد شرکتها را در مواردی نظیر
حذف محصوالت ضایع ،ارتقاء جذابیت طراحی ،سرعت در ارائه خدمات و کاهش هزینه ،بهبود میبخشد .در این درس ضمن مرور مفاهیم
بنیادی و مبانی فلسفی مدیریت کیفیت جامع ،با آرا و دیدگاه صاحب نظران این حوزه مدیریت آشنا شده و در ادامه مدل اجرایی و تأثیرات
 TQMو نقش آن در حوزههای مختلف مدیریت و سازمان بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1بررسی سیر تاریخی و زمینههای مطرح شدن رویکرد مدیریت کیفیت جامع
 .2مفاهیم و تعاریف مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع
 .3بررسی آرا و نظریات مشاهیر و صاحب نظران مدیریت کیفیت جامع (ادوارد دمینگ ،ژوزف جوران ،فیلیپ کرازبی ،آرماند فیگن بام ،کائورو
ایشیکاوا ،تاگوچی و  )...و تأثیرات آنها در توسعه مدیریت کیفیت جامع
 .4تشریح مفاهیم مدیریتی در فرهنگ مدیریت کیفیت جامع (مشتری ،کنترل ،جامعیت ،کیفیت ،انسان ،مدیریت و )...
 .5ارزشهای محوری مدیریت کیفیت جامع
 .6مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع
 .7رهبری و مدیریت کیفیت جامع
 .8دگرگونی در مفهوم کار از طریق تمرکز بر مشتریان
 .9جایگاه بهبود مستمر در مدیریت کیفیت جامع (بهبود به عنوان فرایند حل مسئله)
 .10بهبود تدافعی و بهبود تهاجمی
 .11تبیین مفهوم مشارکت و جایگاه آن در مدیریت کیفیت جامع :مشارکت کارکنان ،مشارکت تأمینکنندگان
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 .12مدیریت عملکرد و مدیریت کیفیت جامع
 .13معرفی چارچوب ابزارها و تکنیکهای مدیریت کیفیت جامع
 .14دوایر کنترل کیفیت و چرخه بهبود کیفیت و تأثیرات آنها در بهبود مستمر
 .15جایگاه مدیریت هوشین و همسوسازی فعالیت تمام کارکنان در مدیریت کیفیت جامع
 .16ارتباط مدیریت کیفیت جامع و یادگیری
 .17مدیریت کیفیت جامع در بخش خدمات بررسی موردکاویها
 .18مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی و بررسی موردکاویها
 .19بررسی نهادهای ملی و بینالمللی فعال در زمینه مدیریت کیفیت جامع (سازمان ایزو ،اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن و )...
 .20مبانی فلسفی مدیریت کیفیت فراگیر
 .21بررسی نقادانه اصول بنیادین مدیریت کیفیت جامع
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1جعفری ،سیدمصطفی و دیگران ( .)1379مدیریت کیفیت فراگیر :ابزارهای استراتژیک و فرهنگی (جلد اول) .تهران :رسا.
2. Kiran, D. R. (2016). Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Elsevier
Science.
منابع فرعی:
 .1پایک ،جان و بارنز ،ریچارد ( .)1377مدیریت کیفی جامع در عمل  .ترجمه محمدحسین سلیمی .تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .2شیبا ،شوجی و گراهام ،آالن و والدن ،دیوید ( .)1380رویکرد نوین مدیریت کیفیت جامع در آمریکا :چهار انقالب عملی در مدیریت .ترجمه
محمد اقدسی .تهران :دانشکار.
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کد درس267 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ابزارها و تکنیکهای بهبود کیفیت

Quality Improvement Techniques and Tools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با منتخبی از ابزارهای کالسیک و نوین بهبود کیفیت آشنا شده باشد.
 .2توانایی تشخیص تناسب و بکارگیری ابزارهای منتخب کالسیک و نوین بهبود کیفیت را کسب کرده باشد.
شرح درس:
بهبود کیفیت ،فرایند تکامل یافته بازرسی و تضمین کیفیت میباشد که از طریق ابزارهای کالسیک و نوین درصدد ارتقاء سطح کیفی محصوالت
و تسهیل روند حرکت سازمان به سوی تعالی میباشد .اگرچه در مورد تعداد و انواع این ابزارها و تکنیکها اتفاق نظر کاملی وجود ندارد اما در این
درس منتخبی از مشهورترین و پرکاربردترین روشهای کالسیک و نوین بهبود کیفیت ،علتیابی و ارتقاء کارکرد سازمان معرفی شده و تالش
میشود حوزه کاربرد ،ظرفیتها و محدودیتهای هر ابزار بحث و بررسی شود.
سرفصل درس:
 .1مرور مفاهیم کیفیت ،مدیریت کیفیت جامع ،بهبود کیفیت و بهبود مستمر
 .2ابزارها و نمودارهای تشخیص علتها (نمودار هیستوگرام ،نمودار درختی ،نموادر پارتو ،برگههای کنترل ،نمودار علت و معلول (استخوان
ماهی) ،نمودار جریان پلکانی ،نمودار جریان فرایند ،نمودار پراکندگی ،نمودار جریان کار ،نمودار و جدول کنترل)
 .3معرفی استاندارد  ISO 9004در بهبود عملکرد سازمان
 .4تشریح روش توسعه کارکردهای کیفیت ()QFD
 .5روش تجزیه و تحلیل امکان بروز خطا و اثرات آن ()FMEA
 .6روش  5Sو کاربرد آن در بهبود مستمر
 .7ابزار  6 Sigmaو کاربردهای آن در بهبود کیفیت
 .8مفاهیم کایزن و کاربرد آن در بهبود کیفیت
 .9ابزار مهندسی ارزش و کاربرد آن در بهبود کیفیت
 .10طرحریزی یکپارچه کیفیت و هزینه (نگرش مدیریت ارزش)
 .11چرخه  PDCAو کارکرد آن در بهبود مستمر کیفیت
 .12چرخه  PDSAو کارکرد آن در بهبود مستمر کیفیت
 .13روشهای کیفی بهبود مستمر کیفیت (گروه متمرکز ،طوفان مغزی ،نگاشت اذهان ،نگاشت فرایندها ،نگاشت نیازهای مشتری ،روش گروه
اسمی)
 .14روش تحلیل علت ریشهای ()Root Cause Analysis
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 .15روشهای تاگوچی
 .16برنامهریزی هوشین کانری
 .17مدل کانو در بهبود کیفیت
 .18جدول ندای مشتری و کاربرد آن در تبدیل نیاز مشتری به نیازمندیهای کیفی
 .19سیستم تولید تویوتا (تولید ناب) و کارکرد آن در بهبود مستمر کیفیت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1فتاحی ،پرویز ( .)1393مدیریت کیفیت و بهره وری .تهران :دانشگاه پیام نور.
 .2همتی فر محمد و علیرضا پریسوز و علی یعقوبی ( .)1397مدیریت کیفیت و بهره وری .تهران :گسترش علوم پایه.
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.
منابع فرعی:
 .1رحمان زاده ،محمد ( .)1383فرایند گرایی و استاندارد  ،ISO 9000:2000راهنمای بهبود عملکرد .تهران :تک رنگ.
 .2استاندارد بین المللی ایزو  9004نسخه  .)1393( 2009مترجم منوچهر رزم خواه و آرش رزم خواه .تهران :دیدار.
 .3کریمی ،محمود ( .)1395بهبود بی تردید :آموزش کاربردی مهندسی ارزش .تهران :رسا.
 .4صفری ،حسین و حسن قاسمی جلیل ( QFD .)1396در صنعت و خدمات (از تئوری تا عمل) .تهران :دانشگاه تهران.
 .5دبیری ،غالمرضا ( FMEA .)1388آنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار و مفاهیم و روش پیاده سازی .تهران :مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
ایران.
 .6پاند ،پیتر و هالپ الرنس ( .)1384شش سیگما چیست؟ ،مترجمان :رسول نورالسناء ،امیر صالحی پور و عباس سقایی .تهران :دانشگاه علم و
صنعت ایران.
 .7محبی ،فرشاد ( .)1396رویکردی کاربردی به پیاده سازی نظام سازماندهی ( )5Sدر محیط کار .تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .8فروزنده ،کاظم ( .)1387ارتقاء فرایندها به روش  .Focus PDCAتهران :جهاد دانشگاهی (دانشگاه عالمه طباطبایی).
 .9طاعتی ،ناصر و خان مختاری ،بهرام ( .)1394بهبود مستمر (کایزن) .تهران :مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 .10ببیچ ،پت ( .)1387راهنمای برنامه ریزی سازمانی بر اساس رویکرد هوشین کانری .مترجمان :سید مهدی حاجی میر عرب و مینا معمار
طلوعی .تهران :مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
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کد درس268 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استانداردها و استانداردسازی

standards and standardization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی نظری استاندارد و تنظیم استاندارد در فرایندهای صنعتی و خدماتی آشنا شده باشد.
 .2با استانداردهای ملی و بینالمللی مدیریت کیفیت در حوزههای مختلف صنعت و خدمات آشنا شده باشد.
 .3با نحوه ارتباط استانداردها با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و قانونی آشنا شده باشد.
شرح درس:
استاندارد ،نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم ،فنون و تجارب بشری در رشتهای از فعالیتهای عمومی که به صورت قواعد ،مقررات و نظام
نامه به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه ،توسعه تفاهم ،تسهیل ارتباطات ،صرفهجویی در اقتصاد ،حفظ سالمت و گسترش مبادالت بارزگانی
داخلی و خارجی به کار میرود .استانداردها بر پایههای دانش روز و فناوریهای مدرن پایهریزی گردیده است و با بکار بردن استانداردها
مصرفکنندگان به درجه مطلوبی از نظم در زمینه کیفیت و کمیت کاالها و خدمات و فرایندها خواهند رسید .در این درس ضمن مرور مبانی نظری
و مفاهیم استاندارد ،جایگاه قانونی استانداردگذاری بررسی شده و ارتباط استاندارد با مقوالت فرهنگی و اجتماعی ارائه میگردد .همچنین
استانداردهای بینالمللی و فراگیر مرتبط با مدیریت کیفیت نیز ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .4مفاهیم و تعاریف استاندارد و تاریخچه استاندارد و استانداردنویسی
 .5مبانی و فلسفه استانداردسازی
 .6انواع استانداردها (استاندارد کارخانهای ،استاندارد انجمنی ،استاندارد ملی ،استاندارد منطقهای ،استاندارد بینالمللی)
 .7الگوهای استانداردسازی
 .8مراحل استانداردسازی ،تحقیق و توسعه ،تدوین استاندارد ،اجرا و ترویج آن (سیستم استاندارد کردن)
 .9بررسی جایگاه قانونی استاندارد و قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد
 .10استاندارد و امور فرهنگی (نقش ،ارتباط و تأثیرات متقابل استاندارد و فرهنگ)
 .11استاندارد و امور اجتماعی (ایمنی ،محیطزیست ،بهداشت محیط)
 .12آشنایی با مؤسسات استاندارد ملی و بینالمللی
 .13مرور کلی استانداردهای بینالمللی سری ایزو
 oتشریح استاندارد ایزو ( 9000مبانی کیفیت و واژگان سیستم مدیریت کیفیت ،راهنمای انتخاب و استفاده)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 9001تضمین کیفیت در طراحی ،توسعه ،تولید و نصب و ارائه خدمات)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 9002تضمین کیفیت در تولید ،نصب و ارائه خدمات)
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 oتشریح استاندارد ایزو ( 9003تضمین کیفیت در بازرسی و آزمون نهایی)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 9004مدیریت موفقیت پایدار در سازمان)
 oتشریح استاندارد ایزو  10001تا ایزو ( 10005رضایت مشتری ،آییننامههای رفتاری ،حل و فصل شکایات در سازمان ،حل
اختالفات)
 oتشریح استاندارد ایزو  10005و ( 10006راهنمایی برای طرحهای کیفیت و مدیریت کیفیت در پروژهها)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 14001سیستم مدیریت محیطزیست)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 27001سیستم مدیریت امنیت اطالعات)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 22301امنیت اجتماعی -سیستمهای مدیریت تداوم کسب و کار)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 28000سیستمهای مدیریت امنیت برای زنجیره تأمین)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 26000راهنمایی جهت مسئولیتپذیری اجتماعی)
 oتشریح استاندارد ایزو ( 21500راهنمایی برای مدیریت پروژه)
 .14مطالعه تطبیقی استانداردهای ایزو با مدلهای تعالی سازمانی
 .15استانداردهای کیفی اختصاصی صنایع مختلف
 .16رویکرد انتقادی به استاندارد و استانداردسازی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
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.
منبع فرعی:
 .1صفری ،حسین ،مرادیمقدم ،محسن ،و عبادی ضیائی ،علی ( .)1395جایگاه استانداردهای بینالمللی ایزو در مدل تعالی سازمانی .EFQM
تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.

368

کد درس269 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کنترل کیفیت آماری

Statistical Quality Control
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با مفاهیم اساسی کنترل کیفیت آماری آشنا شده باشد.
با انواع نمودارهای کنترل کیفیت آماری برای متغیرهای کیفی و کمی آشنا شده باشد.
با تفسیر نمودارهای کنترل و تجزیه و تحلیل قابلیت فرایند آشنا شده باشد.
با نظامهای نمونهبرداری به منظور پذیرش آشنا شده باشد.
مهارت بکارگیری ابزار کنترل کیفیت در صنعت با استفاده از نرمافزارهای مربوطه را کسب کرده باشد.
شرح درس:

همواره تولیدکنندگان تالش میکنند تولید محصوالت مطابق با مشخصات تعیین شده انجام پذیرد ،بنابراین باید فرایند تولیدی را کنترل نموده تا
به کیفیت مطلوب دست یافت .کنترل کیفیت آماری به معنای کاربرد اصول و روشهای آماری در کلیه مراحل تولید به منظور شناسایی نواقص
فرایندی و ارائه پیشنهاداتی در راستای بهبود فرایند میباشد .در این درس ضمن آشنایی با مفاهیم پایهای کیفیت و تاریخچه کنترل کیفیت آماری،
انواع نمودارهای کنترل کیفیت مطرح و با روشهای نمونهگیری برای پذیرش با توجه به شرایط مسئله تبیین شده و نمونههای کاربردی با استفاده
از نرمافزارهای مربوطه تحلیل میشود.
سرفصل درس:
 .1تعریف و تاریخچه کنترل کیفیت
 .2تفاوت کنترل کیفیت و بازرسی
 .3اهمیت روشهای آماری کنترل کیفیت
 .4بازرسی فنی و شیوههای انجام آن
 .5آشنایی با ابزارهای هفتگانه کنترل آماری فرایند
 .6اصول آماری نمودارهای کنترل
 .7مفهوم فرایند تحت کنترل و شرایط آن
 .8نمودارهای کنترل برای مشخصههای وصفی (کیفی)
 .9نمودار کنترل نسبت اقالم معیوب ()P
 .10نمودار کنترل برای عدم انطباقها (نقصها) (نمودار )C
 .11نمودار کنترل تعداد نقصها در واحد (نمودار )U
̅),S
̅ ,Rو نمودارهایX
 .12نمودارهای کنترل برای مشخصههای کمی (نمودارهایX
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 .13نمودارهای کنترل با کاربری خاص
 .14طرح نمونهگیری برای پذیرش در مشخصههای کمی و کیفی
 .15طرحهای یک بار نمونهگیری برای مشخصههای کیفی
 .16منحنی  OCدر ارزیابی عملکرد یک طرح نمونهگیری جهت پذیرش
 .17طرحهای جفت نمونهگیری ،چندبار نمونهگیری و نمونهگیری پی در پی
 .18تشریح استانداردهای طرحهای نمونهگیری
 .19نمونهگیری برای متغیرها جهت کسب اطمینان در مورد میانگین انباشته یا فرایند
 .20نمونهگیری پی در پی برای مشخصههای کمی
 .21تجزیه و تحلیل کارایی فرایند
 .22نحوه تفسیر نمودارهای کنترلی و مفاهیم قابلیت فرایند
 .23شاخصهای قابلیت فرایند
 .24طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل
 .25ارائه دستورالعمل استقرار و بکارگیری کنترل کیفیت آماری در فرایندهای سازمان
 .26آشنایی با نرمافزارهای آماری مرتبط (… )Minitab,
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه با استفاده از نرمافزارهای مربوطه برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
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.
 .3مونتگومری ،داگالس سی .)1383( .کنترل کیفیت آماری .ترجمه رسول نورالنساء .تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.
منابع فرعی:
 .1فاطمی قمی ،سیدمحمدتقی ( .)1370کنترل کیفیت آماری .تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 .2نقندریان ،کاظم ( .)1376کنترل کیفیت .تهران :انتشارات وزارت صنایع.
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کد درس270 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی و تحلیل آزمایشها

Design and Analysis of Experiments
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مبانی طراحی و تحلیل آزمایشهای آماری آشنا شده باشد.
با مراحل طراحی آزمایشهای تک و چند عامله و اجرای آن آشنا شده باشد.
با انواع مختلف طرحهای آزمایشی تک عامله و چند عامله آشنا شده باشد.
توانایی استفاده از نرمافزارهای مربوطه در طراحی و تحلیل آزمایشها را کسب کرده باشد.
شرح درس:

اهمیت و کاربرد طراحی آزمایشها در صنایع مختلف سبب گردیده است تا در اغلب کشورهای پیشرفته از این روش جهت بهینهسازی فرایندهای
تولیدی و خدماتی استفاده شود .طراحی آزمایشهای آماری از جمله تحلیلهای پیشرفته آماری است که کارآیی مناسبی در بهبود فرایند دارد.
بدون وجود یک طرح آزمایشی مناسب نمیتوان فرضهای بالقوه سودمند را با درجه قابل قبولی از دقت آزمود .در این درس مفاهیم اصلی و
مراحل ساختاردهی به یک آزمایش مرور شده و ضمن تبیین مراحل اجرا و آزمون تحلیل واریانس ،طرحهای آزمایشی مختلف و انواع آزمایشهای
چند عاملی ،طرح مربع التین و بلوکبندی و سایر مباحث پیشرفته در طراحی آزمایشها بحث و بررسی میشود؛
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم ،اهمیت و کاربردهای طراحی آزمایشها
 .2خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها (مراحل ساختار دهی یک آزمایش)
 .3مرور مفاهیم آماری پایهای (استنباطهای آماری مربوط به میانگینها و واریانسها ،آزمایشهای مقایسهای ساده)
 .4آزمایشهایی با یک عامل :تحلیل واریانس
 .5آزمایشهای با یک عامل با اندازهگیریهای مکرر روی عناصر واحد
 .6طرح بلوکبندی کامل تصادفی شده و تحلیل آماری آن
 .7طرح مربع التین
 .8طرح مربع التین گریکو
 .9طرحهای عاملی (طرح عاملی با دو عامل)
 .10برازش سطوح و منحنیهای پاسخ
 .11بلوکبندی در طرح عاملی
 .12طرح عاملی 2K
 .13طرحهای عاملی 3K
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 .14اجرای بلوکبندی و آمیختگی در طرح عاملی 2K
 .15آمیختهسازی جزئی
 .16طرحهای عاملی کسری دو سطحی
 .17طرحهای عاملی کسری سه سطحی و آمیخته
 .18آزمایشهایی با فاکتورهای تصادفی
 .19طرح آزمایش با عاملهای آشیانهای و بلوکهای ترکیبی
 .20تحلیلهای غیر پارامتری و طرح آزمایشها در این مدلها
 .21اجرای مطالعات موردی با استفاده از نرمافزار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه با استفاده از نرم افزارهای مربوطه (…  )Minitab,برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
 .1موتنگومری ،داگالس سی .)1393( .طراحی و تحلیل آزمایشها .ترجمه رسول نورالنساء .تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.
2. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons.
منبع فرعی:
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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کد درس271 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

قابلیت اطمینان

Reliability
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظریه قابلیت اطمینان و نظریه اعتبار آشنا شده باشد.
 .2با مؤلفههای قابلیت اطمینان در سیستم ،انسان و ماشین آشنا شده باشد.
 .3با روشهای برآورد قابلیت اطمینان سیستم آشنا شده باشد.
شرح درس:
برآورد قابلیت اطمینان ( )Reliabilityدر یک سازمان ،سیستم ،دستگاه و یا فرایند ،همواره یکی از دغدغههای اصلی مدیران و طراحان سیستم
است .اگر برآورد صحیحی از قابلیت اطمینان وجود داشته باشد ،سازمانها ،کارخانهها و تولیدکنندگان ،میتوانند در فضای رقابتی به صورت مؤثر
وارد عمل شوند .جلب توجه و اعتماد مشتریان منوط به عوامل مختلفی از جمله برخورداری محصوالت و خدمات از کیفیت و تحویل به موقع
میباشد و در این راستا آگاهی جامع از وضعیت افت و نقصان در سیستم ،تخمین قابلیت اطمینان سیستم حائز اهمیت است .در این درس ضمن
مرور مفاهیم تئوری قابلیت اطمینان ،روشهای آماری و بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستمها بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم و تعاریف تئوری قابلیت اطمینان و نظریه اعتبار
 .2معرفی استانداردهای مرتبط با سیستم مدیریت قابلیت اطمینان
 .3مفاهیم اصلی قابلیت اطمینان و معیارهای سنجش آن
 .4قوانین اصلی از کار افتادگی و بررسی موارد از کارافتادگی سیستم
 .5مروری بر مفاهیم مهندسی فاکتورهای انسانی
 .6بررسی موارد خطاهای انسانی (خطای انسانی در تولید ،روانشناسی خطای انسانی ،طبیعت خطای انسانی)
 .7روشهای پیشبینی احتمال خطای انسانی ،روششناسی درختی عملکرد و اپراتور
 .8بانکهای اطالعاتی خطای انسانی
 .9فنون پیشگیری خطاهای انسانی ،مهندسی انسانی در طراحی سیستمهای انسان -ماشین
 .10بررسی نقش انسان در سیستمهای انسان -ماشین به عنوان عملکننده ،پردازنده ،کنترلکننده
 .11آشنایی با تئوری اطالعات
 .12بررسی روشهای آماری و ریاضی در تحلیل اطالعات
 .13توزیعهای آماری در ارزیابی قابلیت اطمینان
 .14مدلسازی توزیع زمانهای بروز نقص
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 .15برآورد پارامترها در قابلیت اطمینان
 .16تخمین ضرایب قابلیت اطمینان و بکارگیری این ضرایب در طرح سیستمهای پیچیده
 .17بهینهسازی قابلیت اطمینان
 .18بررسی ساختارهای مختلف صنعتی و اثرات آنها در قابلیت اطمینان کل سیستم
 .19آشنایی با قوانین مورفی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1کرباسیان ،مهدی و طباطبایی ،لیال ( .)1388آشنایی با قابلیت اطمینان .اصفهان :انتشارات ارکان دانش.
2. Tobias, P. A., & Trindade, D. (2012). Applied Reliability. 3rd ed. Boca Raton, London & New
York: CRC Press.
منبع فرعی:
 .1بیلینتون ،روی و آلن ،رونالد ( .)1394ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای مهندسی :مفاهیم و روشها (ویرایش دوم) .ترجمه محسن
رضاییان .تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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کد درس272 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روشهای هزینهیابی کیفیت

Cost of Quality Methods
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع هزینههای کیفیت آشنا شده باشد.
 .2با مفاهیم اساسی و سیر تطور هزینهیابی کیفیت آشنا شده باشد.
 .3با مدلها و روشهای هزینهیابی کیفیت آشنا شده باشد.
شرح درس:
هزینهیابی کیفیت از مباحث جدید مدیریتی است که میتواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری قیمت تمام شده ،کنترل
کیفیت ،تعمیرات و نگهداری ،زنجیره تأمین ،مدیریت تولید ،انبارها ،ایمنی و بهداشت ،آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهیه ترازنامه
کیفیت در شرکت و مقایسه روند هزینههای کیفیت میتوان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید .در این درس مفاهیم هزینهیابی
کیفیت و انواع هزینهها تبیین شده و روشهای هزینهیابی کیفیت و تهیه ترازنامه این نوع هزینهها ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم اساسی هزینهیابی کیفیت ،تعریف هزینهیابی کیفیت ،روند تکامل هزینهیابی کیفیت
 .2معرفی طبقهبندیهای هزینههای کیفیت
 .3مفاهیم هزینهیابی مبتنی بر فعالیت
 .4هزینههای ایجاد کیفیت
 .5هزینههای ناشی از نبود کیفیت (هزینههای شکست درونی ،هزینههای شکست بیرونی ،هزینههای ارزیابی کیفیت ،هزینههای طرحریزی،
پشتیبانی و پیشگیری فقدان کیفیت)
 .6مدل سنتی ژوران ( )Juranدر هزینهیابی کیفیت (شکست داخلی ،شکست خارجی ،ارزیابی و پیشگیری)
 .7تبیین مفاهیم و مصادیق هزینههای شکست داخلی ،هزینههای شکست خارجی ،هزینههای ارزیابی و هزینههای پیشگیری
 .8مدل هزینهیابی فرایندی در هزینهیابی کیفیت
 .9مدل کوه یخ در هزینهیابی کیفیت
 .10کاربرد مدل کارت امتیازی متوازن ( )BSCدر هزینهیابی کیفیت
 .11نحوه تهیه ترازنامه هزینههای کیفیت
 .12مقایسه و ارزیابی روشهای هزینهیابی کیفیت
 .13استفاده از بهینه کاوری ( )benchmarkingدر هزینهیابی کیفیت
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1پالنکت ،جی .جی .و دیل ،بی .جی .)1381( .هزینهیابی کیفیت .ترجمه محمد ابراهیمیآهوئی و فرانک جواهردشتی .تهران :سازمان مدیریت
صنعتی.
 .2کامپالنا ،جک ( .)1383اصول هزینههای کیفیت .ترجمه مجید حسینی آشتیانی محمد هوشیار .تهران :شریف.
3. Wood, D. C. (Ed.). (2013). Principles of Quality Costs: Financial Measures for Strategic
Implementation of Quality Management. 4th ed. ASQ Quality Press.
منبع فرعی:
1. Campanella, Jack (1999). Principles of Quality Costs, Implementation and use. ASQ Quality
Press.
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کد درس273 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت کیفیت خدمات

Service Quality Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم نظری کیفیت خدمات آشنا شده باشد.
 .2با مؤلفههای کیفیت در خدمات آشنا شده باشد.
 .3با مدلهای سنجش کیفیت خدمات آشنا شده باشد.
شرح درس:
مدیریت عملیات خدمات به ارائه خدمات به مشتریان و استفادهکنندگان از خدمات ،مربوط میشود و درک نیاز مشتریان ،مدیریت فرایند ارائه
خدمات و تضمین دستیابی به اهداف با توجه به بهبود مستمر خدمات را شامل میشود .کیفیت خدمات جایگاه ویژهای در مدیریت عملیات خدمات
داشته و تضمینکننده رضایت مشتریان است .مدیریت کیفیت خدمات درصدد اندازهگیری و رفع اختالف بین انتظارات مشتریان از خدمات و ادراک
آنها از عملکرد خدمات میباشد .در این درس ضمن مرور مفاهیم پایهای خدمات و مدیریت عملیات خدمات ،مراحل مدیریت کیفیت خدمات
تبیین شده و مدلهای اصلی سنجش کیفیت خدمات نیز بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف خدمات ،سهم خدمات در اقتصاد
 .2چالشهای اصلی پیش روی سازمانهای خدماتی
 .3انواع مختلف خدمات
 .4خدمات در سازمانهای تولیدی
 .5مفاهیم و تعاریف کیفیت خدمات
 .6اهمیت کیفیت خدمات
 .7سازماندهی برای کیفیت خدمات
 .8برنامهریزی برای کیفیت خدمات
 .9فرایند کنترل کیفیت خدمات
 .10روشهای آماری در کنترل کیفیت خدمات
 .11کارمندگزینی و ایجاد انگیزش برای کیفیت خدمات
 .12گزارشدهی عملکرد خدمات
 .13مروری بر معیارهای کیفیت خدمات
 .14مدلهای سنجش کیفیت خدمات (مدل گرونروز ،مدل پاراسورامان و سروکوال ،مدل لهتیتن ،مدل جانستون)
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 .15مدل تحلیل شکافهای پنجگانه کیفیت
 .16مدل تحلیل شکافهای هفتگانه کیفیت
 .17کیفیت خدمات و مفاهیم مرتبط (رضایت مشتری ،وفاداری ،رفتار ترک ،ارزش ،بهرهوری)
 .18مدیریت کیفیت خدمات در سازمانهای درمانی و بیمارستانی
 .19موانع بهبود کیفیت خدمات
 .20بکارگیری جوایز کیفیت در بخش خدمات
 .21مدیریت عملکرد خدمات
 .22رویکردهای بهبود خدمات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1سیدجوادین ،سیدرضا ،و کیماسی ،مسعود ( .)1384مدیریت کیفیت خدمات .تهران :نگاه دانش.
2. Mauch, P. D. (2009). Service Quality Management: Theory and Application. CreateSpace
Independent Publishing Platform.
منبع فرعی:
1. Johnston, R., & Clark, G. (2008). Service Operations Management: Improving Service
Delivery. Prentice Hall.
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کد درس274 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

Business Process Reengineering
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم ،تحول و مدیریت تغییر ،مدیریت فرایندها و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی آشنا شده باشد.
با روششناسیهای پیادهسازی مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار آشنا شده باشد.
با مدلهای ارزیابی بلوغ مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار آشنا شده باشد.
توانایی بکارگیری روشهای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار را کسب کرده باشد.
شرح درس:

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار ،رویکردی جدیدی به مدیریت فرایندهاست که میتواند منشأ بهبود چشمگیر و ریشهای در عملکرد و
ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای کسب و کار باشد .مهندسی مجدد ،بازاندیشی بنیادین و بازطراحی ریشهای فرایندها ،برای دستیابی به بهبود و
پیشرفتی چشمگیر در معیارهایی نظیر هزینه ،کیفیت ،خدمات و سرعت میباشد .مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار ،سازمانها را قادر میسازد
که فرایندهای خود را از دریچه تازهای بنگرند و آنها را به منظور بهبود روشهای انجام کسب و کار ،به بهترین شکل ممکن تعریف و ساماندهی
کنند .در این درس ضمن مرور مفاهیم اصلی و جایگاه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در رویکردهای مدیریت تغییر ،روششناسی
پیادهسازی آن و همچنین عوامل کلیدی موفقیت آن ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم فرایند و فرایندهای سازمانی ،مهندسی مجدد ،تاریخچه و موفقیتهای پیادهسازی آن ،نظریات مدرن مدیریت فرایند
 .2ارتباط مهندسی مجدد با سایر حوزههای مدیریت
 .3تقسیمبندیهای مختلف از انواع فرایندها (مبتنی بر مدل  ،ISOمبتنی بر مدل  ،IATFمدل زنجیره ارزش پورتر ،مدل )APQC
 .4مستندسازی فرایندها و روشهای مختلف مستندسازی
 .5معماری سازمان و جایگاه فرایندهای سازمانی در آن
 .6ضرورت و اهمیت بازاندیشی در فرایندها در دنیای نوین کسب و کار
 .7ساختارهای وظیفهگرا و ساختارهای فرایندگرا
 .8مرزبندی ،انتخاب ،قالببندی و طبقهبندی فرایندهای سازمان
 .9قواعد کلیدی و اصول مهندسی مجدد سازمان (اصول دهگانه و کاربست آن در عمل)
 .10استانداردهای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
 .11روششناسیهای پیادهسازی مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
 .12روششناسی ابلنسکی در پیادهسازی مهندسی مجدد
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 .13روششناسی سوری در پیادهسازی مهندسی مجدد و مرور سایر روششناسیها (روششناسی کلین و مانگانلی ،فیوری ،گاها و همکاران،
جوهانسون و دیگران ،پتروزو و استپر ،داونپورت و شورت ،هاریسون و پرات ،کتینگر و همکاران ،دویت و میر)
 .14عوامل کلیدی موفقیت در مهندسی مجدد
 .15بازمهندسی فراسازمانی (فراگیر)
 .16کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مهندسی مجدد
 .17روشهای ارزیابی بلوغ مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (مدل ممیزی فرایند مایکل همر)
 .18برنامهریزی منابع سازمان
 .19مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی و در سازمانهای ایرانی
 .20بررسی مطالعات موردی پیادهسازی BPR
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3راداکریشنان ،آر .و باالسوبرامانیان ،اس .)1393( .مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار :مفاهیم و مطالعات موردی .ترجمه عادل آذر و
سعید جهانیان .تهران :سمت.
 .4لشکربلوکی ،مجتبی ( .)1391مهندسی مجدد سازمان :چگونه یک سازمان را بازمهندسی کنیم و از نو بیافرینیم؟ .تهران :آریانا قلم.
منبع فرعی:
1. Hammer, M. & Champy, J. (1993). Reengineering The Corporation: A Manifesto for
Business Revolution. New York: Harper Business.
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کد درس275 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اندازهگیری و تحلیل بهرهوری

Productivity Measurement and Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با انواع بهرهوری و سطوح اندازهگیری آن آشنا شده باشد.
با مدلهای کمی و کیفی اندازهگیری بهرهوری در سطوح مختلف تحلیل آشنا شده باشد.
با روشهای سنجش کارایی آشنا شده باشد.
توانایی اندازهگیری و تعریف سنجههای مناسب برای اندازهگیری بهرهوری را کسب کرده باشد.
شرح درس:

بهرهوری استفاده کارآمد و مؤثر از منابع (نیروی کار ،سرمایه ،انرژی ،اطالعات و  )...در تولید محصوالت و ارائه خدمات مطلوب را نشان میدهد.
بهرهوری معیاری کلیدی برای ارزیابی عملکرد فعالیتها و نظامهای اقتصادی و اجتماعی بوده و یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد در سطوح
فردی ،سازمانی و ملی میباشد .اندازهگیری و تحلیل بهرهوری جزء الینفک و نقطه آغاز فرایند علمی مدیریت بهرهوری است .بر همین اساس در
این درس ضمن مرور مفاهیم و سطوح مختلف بهرهوری ،روشهای تحلیل و اندازهگیری بهرهوری در سطوح و حوزههای مختلف معرفی میشود.
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم و تعاریف بهرهوری ،کارایی و اثربخشی
 .2زمینه و سیر تاریخی و رویکردهای مختلف به مقوله بهرهوری
 .3معرفی سازمانهای ملی و بینالمللی بهرهوری
 .4تبیین ارتباط بهرهوری با شاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی (رقابتپذیری ،کاهش فقر ،بهبود کیفیت زندگی ،توسعه منابع انسانی،
توسعه پایدار)
 .5تشریح انواع بهرهوری (بهرهوری نیروی انسانی ،بهرهوری زمین ،بهرهوری تجهیزات ،بهرهوری سرمایه ،بهرهوری اطالعات و بهرهوری زمان)
 .6رویکردهای تحلیل بهرهوری در سطح سازمان (رویکرد شاخصها ،تابع تولید ،داده -ستانده ،مطلوبیت ،ماتریسی ،نسبتهای مالی و
بودجهبندی سرمایه)
 .7تبیین سطوح اندازهگیری بهرهوری (کارکنان ،سازمان ،صنعت و ملی)
 .8معرفی شاخصهای پیچیده بهرهوری (بهرهوری جزئی ،بهرهوری چندعاملی ،بهرهوری کل (کلی))
 .9مقدمهای بر اندازهگیری بهرهوری (ماهیت مقیاسهای بهرهوری)
 .10دادهها در اندازهگیری بهرهوری و ضوابط انتخاب دادههای نمونهای و اندازهگ یری دادهها
 .11اندازهگیری نهادههای تولید و خدمات ،مقیاسهای نهادهها
 .12مفهوم ارزش افزوده و کاربرد آن در اندازهگیری بهرهوری
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 .13اندازهگیری و تحلیل بهرهوری جزئی عوامل تولید (بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری سرمایه ،بهرهوری انرژی)
 .14اندازهگیری بهرهوری کل عوامل تولید در سطح خرد
 .15مدلهای اندازهگیری بهرهوری مبتنی بر رویکرد شاخصسازی (مدل کندریک-کریمر ،مدل هاینس ،مدل مرکز بهرهوری آمریکا (،)APC
مدل کرایک -هریس ،مدل تیلور -دیویس)
 .16مدلهای اندازهگیری بهرهوری با گرایش مالی (مدل گلد ،مدل ماندل ،مدل الور ،مدل ارزیابی سریع بهرهوری ( ،)QPAمدل آگاردوال)
 .17تحلیل مرکب سودآوری و بهرهوری
 .18رویکرد ساختاری کوروساوا ( )Kurosawaدر اندازهگیری بهرهوری سازمان
 .19مدلهای جامع اندازهگیری بهرهوری (مدل بهرهوری کل ()TPM
 .20شاخص بهرهوری کل عوامل (شاخص مالم کوئیست) ،شاخص مالم کوئیست و توابع مسافت)
 .21روشهای کیفی سنجش بهرهوری (مدل رو ،مدل پیپلز ،مدل توتل ،سیستم سنجش و افزایش بهرهوری پریچارد)
 .22بهرهوری نیروی انسانی و روشهای اندازهگیری آن (رویکرد خانواده شاخصها)
 .23اندازهگیری کارایی به روش تحلیل پوششی دادهها ()DEA
 .24اندازهگیری کارایی از طریق تابع مرزی تصادفی ()SFA
 .25اندازهگیری و تحلیل بهرهوری در سازمانهای ایرانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام پروژه در این درس با نرمافزارهای مربوطه (…  )Lingo, DEAP2,برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
.1
.2
.3
Of

امامی میبدی ،علی ( .)1379اصول اندازهگیری کارایی و بهرهوری (علمی -کاربردی) .تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
کاظمی ،عباس ( .)1389بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها .تهران :سمت.
حقیقت جو ،رضا و رنگریز ،حسن ( .)1397بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ،شاخصها مدلهای سنجش .تهران :ترمه.
4. Grifell-Tatjé, Emili; Lovell C.A. Knox; Sickles, Robin (2018). The Oxford Handbook
Productivity Analysis. Oxford university press.
5. H. Greene, William and et al (2016). Productivity and Efficiency Analysis. springer.
منابع فرعی:

 .1گروه مؤلفان سازمان بهرهوری آسیایی توکیو ( .)1380مدیریت بهرهوری و کیفیت (برنامه مدوالر) .ج  1و  .2ترجمه گروه مترجمان وزارت
صنایع .تهران :کارآفرینان بصیر.
 .2میرمقدم ،علی اکبر و سازدار ،امیر مهدی ( .)1396بهره وری سازمانی .تهران :دانشگاه هوایی شهید ستاری.
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کد درس276 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بهبود بهرهوری

Productivity Improvement
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم بهبود مستمر و بهبود بهرهوری آشنا شده باشد.
با طراحی و اجرای برنامه جامع بهبود بهرهوری آشنا شده باشد.
با عوامل ارتقاء و بهبود بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری سرمایه آشنا شده باشد.
با مدلهای شاخص بهبود بهرهوری آشنا شده باشد.
شرح درس:

امروزه بهرهوری فراتر از یک معیار ،به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشأ اصلی توسعه اقتصادی است.
ارتقاء بهرهوری بر شاخصهای کالن اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه مانند تورم ،سطح رفاه عمومی ،اشتغال ،توان رقابت سیاسی و  ...تأثیرات
وسیعی دارد .بهبود بهرهوری امروزه به یک جنبش یا حرکت ملی در برخی از کشورهای به سرعت در حال توسعه تبدیل شده است و به عنوان
یکی از محورهای اساسی توسعه ،سرمایهگذاریهای زیادی در این راستا انجام میشود .در این درس ضمن مرور مدلهای شاخص بهبود بهرهوری،
برنامه مد والر (فازبندی شده) طراحی و اجرای بهبود بهرهوری در سازمان ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم و تعاریف بهبود مستمر و ارتقای و بهبود بهرهوری
 .2عارضهیابی مسائل بهرهوری ،موانع بهرهوری (عوامل درونی و بیرونی)
 .3برنامه مدوالر در شناسایی حوزههای بهبود بهرهوری و روشهای بهبود بهرهوری
 .4چگونگی طراحی برنامه بهبود بهرهوری در سازمان ()PIP
 .5چگونگی اجرای برنامه بهبود بهرهوری در سازمان ()PIP
 .6سازماندهی حرکت بهرهوری در سازمان (تضمین بهبود مستمر بهرهوری)
 .7عوامل مؤثر بر بهبود بهرهوری نیروی کار (آموزش ،تجربه ،تخصص) ،سرمایه سرانه ،پیشرفت فنی ،دستمزدهای واقعی
 .8عوامل مؤثر بر بهبود بهرهوری سرمایه (ظرفیت موجود ،پیشرفت فنی ،هزینه واقعی استفاده از سرمایه)
 .9مدیریت بهرهوری سرمایه (کنترل هزینه ،تحلیل سودآوری ،ساختاری داراییهای سرمایهای)
 .10عوامل مؤثر بر بهبود بهرهوری کل عوامل تولید (تحقیق و توسعه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سیاست خارجی ،آموزش و تخصص)
 .11مدلهای بهبود بهرهوری (مدل گودوین ،مدل هرشاور و راش ،مدل آگاروال ،مدل تحلیلی بهبود بهرهوری ( )APIMمدل )CREST
 .12نقش وجدان کاری و اخالق حرفهای در بهبود بهرهوری
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1خاکی ،غالمرضا ( .)1391مدیریت چرخه بهبود بهرهوری (در مقیاس ملی و سازمانی با رویکرد منابع انسانی) .تهران :فوژان.
 .2سبحان اللهی ،محمد علی ( .)1394مدیریت و مهندسی بهره وری .تهران :دانشگاه خوارزمی.
 .3حقیقت جو ،رضا و رنگریز ،حسن ( .)1397بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ،شاخصها و مدلهای سنجش .تهران :ترمه.
4. Prokopenko joseph (1992). Productivity Management: Practical Handbook. International
labor organization.
5. Pritchard, Robert (1990). Measuring And Improving Organizational Productivity: A
Practical Guide. Praeger.
منابع فرعی:
 .1گروه مؤلفان سازمان بهرهوری آسیایی توکیو ( .)1380مدیریت بهرهوری و کیفیت (برنامه مدوالر) .ج  1و  .2ترجمه گروه مترجمان وزارت
صنایع .تهران :کارآفرینان بصیر.
 .2میر مقدم ،علی اکبر و سازدار ،امیر مهدی ( .)1396بهره وری سازمانی .تهران :دانشگاه هوایی شهید ستاری.
 .3محمودی ،رمضانعلی و دیگران ( .)1397چرخه مدیریت بهره وری در سازمانها .تهران :سازمان بنادر و دریانوردی.
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کد درس277 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نرمافزارهای کیفیت ،بهرهوری و عملکرد

Quality, Productivity and Performance Softwares
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با نرمافزارهای آماری مورد استفاده در صنعت آشنا شده باشد.
با دستورات اجرای تحلیلهای پیشرفته آماری در نرمافزارهای مربوطه آشنا شده باشد.
با طراحی و تحلیل آزمایشها در نرمافزارهای مربوطه آشنا شده باشد.
با ترسیم نمودارهای کنترل کیفیت و تحلیل آنها آشنا شده باشد.
شرح درس:

در این درس با هدف ارتقاء مهارت دانشجویان ،نرمافزارهای قدرتمند تحلیل آماری و مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد و بهبود بهرهوری در صنعت
و اقتصاد به صورت کارگاهی آموزش داده میشود .هدف از این درس ایجاد مهارت و توانایی در دانشجویان جهت بکارگیری روشهای مدیریت
کیفیت و مدیریت عملکرد در صحنه عمل و در پروژههای صنعتی و تحقیقات دانشگاهی میباشد.
سرفصل درس:
 .1معرفی مفاهیم و طبقهبندی روشهای مدیریت کیفیت ،مدیریت عملکرد و بهبود بهرهوری
 .2معرفی دستورات نرمافزار  Minitabو بخشهای مختلف آن
 .3انجام آمار توصیفی و تولید اعداد تصادفی با نرمافزار Minitab
 .4انجام تحلیلهای آماری تک و چند متغیره با استفاده از نرمافزار Minitab
 .5اجرای طراحی آزمایشها ( )DOEبا استفاده از نرمافزار Minitab
 .6تحلیلهای  6-Sigmaبا استفاده از نرمافزار Minitab
 .7آشنایی با دستورات نرمافزار  Design-Expertدر طراحی آزمایشها
 .8اجرای طرحهای عاملی دو سطحی با استفاده از نرمافزار Design-Expert
 .9اجرای طراحی آزمایشها ( )DOEبا استفاده از نرمافزار SPSS
 .10آشنایی با دستورات نرمافزار  Statisticaو استفاده از آن در تحلیل 6-Sigma
 .11آشنایی با افزونه  SPC XLدر نرمافزار اکسل و کاربرد آن در کنترل کیفیت
 .12آشنایی با افزونه  Matrexدر نرمافزار اکسل جهت طراحی آزمایشها با استفاده از اکسل
 .13آشنایی با افزونه  SigmaXLدر نرمافزار اکسل جهت اجرای  6-sigmaبا استفاده از اکسل
 .14آشنایی با دستورات و برنامهنویسی در نرمافزار R
 .15آشنایی با اجرای روشهای بهبود کیفیت ( )6-sigmaدر نرمافزار R
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 .16آشنایی با بستههای نرمافزاری توسعهیافته در محیط نرمافزار  Rبرای کنترل کیفیت (بسته  qcc, Massو )...
 .17آشنایی با دستورات نرمافزار  StatSoftو کاربرد آن در کنترل کیفیت و داده کاوی
 .18آشنایی با نرمافزار  IsoTracker Document Control Softwareدر اجرای سیستم تضمین کیفیت ISO9001
 .19آشنایی با برنامه نرمافزاری  MTESجهت اجرای مدل تلفیقی امتیازی متوازن و  6سیگما
 .20آشنایی با نرمافزار  DEAPجهت سنجش کارایی با رویکرد DEA
 .21آشنایی با استفاده از بانک اطالعات اکسل در نرمافزار DEAP
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :انجام یک پروژه تحقیقاتی با استفاده از نرمافزارهای مذکور برای دانشجویان الزامی است.
منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5

امیری ،مقصود ،و کرمی ،شایان ( .)1391کنترل کیفیت و تحلیل آماری با  .Minitab 16تهران :کیان رایانه سبز.
جباریخامنه ،حسین ،و بیورانی ،حسین ( .)1392تحلیل آماری با نرمافزارهای آماری  Minitabو  .SPSSسنندج :دانشگاه کردستان.
دستور نیکو ،نیکا ،و محمدیان ،فاطمه ( .)1391راهنمای کامل  MINITAB 16در  SPCو آموزش تفسیر نمودارها .تهران :مرکز آموزش
و تحقیقات صنعتی ایران.
ریبد ،آرمان ( .)1390آموزش گام به گام  .SPSS 19تهران :طاهریان.
بهرامی ،مریم ( .)1393آموزش گام به گام  .Rتهران :نشر گستر.
منابع فرعی:

 .1کریمی ،رامین ( .)1394راهنمای آسان تحلیل آماری با  .SPSSتهران :هنگام.
 .2بخش  Helpنرمافزارهای ... ،DEAP ،Spss ،Minitab
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کد درس278 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت عملکرد در سطح فردی و تیمی

Individual and Group Performance Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی نظری مدیریت عملکرد و سیر تطور آن آشنا شده باشد.
 .2با فرایند مدیریت عملکرد در سطح فردی آشنا شده باشد.
 .3با فرایند مدیریت عملکرد در سطح تیم آشنا شده باشد.
شرح درس:
یکی از پدیدههای مورد مطالعه در مدیریت و سازمان ،عملکرد و نحوه مدیریت آن است .مدیریت عملکرد که توسعه یافته مفاهیمی مانند ارزیابی
عملکرد ،ارزشیابی عملکرد ،سنجش عملکرد و اندازهگیری عملکرد است در سه سطح فردی ،تیمی و سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد .در این
درس ضمن آشنایی با مفاهیم پایهای عملکرد و ارزیابی عملکرد و توسعه آن به مدیریت عملکرد ،فرایند مدیریت عملکرد و طراحی نظام مدیریت
عملکرد در سطح فردی و تیم ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد
 .2روند توسعه دیدگاهها نسبت به عملکرد و بررسی سیر تطور مدیریت عملکرد
 .3چیستی و چرایی عملکرد ضعیف و چگونگی مواجهه با آن
 .4طرحریزی (برنامهریزی) عملکرد
 .5ارزیابی عملکرد
 .6سیستمهای مدیریت عملکرد
 .7مدیریت عملکرد استراتژیک
 .8عملکرد مبتنی بر شایستگی
 .9کاربردهای مدیریت عملکرد
 .10پرداخت مبتنی بر عملکرد (رویکردهای پرداخت اقتضایی)
 .11طرحریزی شغل مبتنی بر عملکرد
 .12بهبود عملکرد و روشهای عملیاتی بهبود
 .13چیستی و ضرورت مدیریت عملکرد در سطح فردی
 .14الگوها و چارچوبهای مدیریت عملکرد در سطح فردی (مدیریت بر مبنای هدف ،الگوی سه مرحلهای بئر و راه و )...
 .15فرایند مدیریت عملکرد در سطح فردی
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 .16طراحی سنجههای عملکردی فردی
 .17طراحی نظام مدیریت عملکرد در سطح فردی
 .18مطالعات موردی مدیریت عملکرد در سطح فردی (شرکتی دی هویلند ،شرکت زیراکس و )...
 .19بازخورد  360درجه و ابزارهای ارزیابی آن
 .20چیستی و ضرورت مدیریت عملکرد در سطح تیم
 .21الگوها و چارچوبهای مدیریت عملکرد در سطح تیم (الگوی نظام ارزشیابی شایستگی ،الگوی توانمندسازی تیمها و )...
 .22معیارها در مدیریت عملکرد تیم
 .23آشنایی با کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران (تعیین نیازهای شغلی ،طراحی محتوای کانون ،برنامهریزی ،اجرا ،آموزش ارزیابها ،سنجش
اعتبار)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1رضائیان ،علی ،و گنجعلی ،اسداهلل ( .)1390مدیریت عملکرد؛ چیستی ،چرایی و چگونگی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
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.
منابع فرعی:
 .1آذری ،علیرضا و زمانی مزده ،مهدی ( .)1393الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
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کد درس279 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت عملکرد سازمانی

Organizational Performance Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایهای مدیریت عملکرد سازمانی آشنا شده باشد.
 .2با الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی آشنا شده باشد.
 .3با پیادهسازی نظام مدیریت عملکرد در انواع مختلف سازمانهای خصوصی ،دولتی ،نظامی و پروژهمحور آشنا شده باشد.
شرح درس:
یکی از پدیدههای مورد مطالعه در مدیریت و سازمان ،عملکرد و نحوه مدیریت آن است .مدیریت عملکرد که توسعهیافته مفاهیمی مانند ارزیابی
عملکرد ،ارزشیابی عملکرد ،سنجش عملکرد و اندازهگیری عملکرد است در سه سطح فردی ،تیمی و سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد .در این
درس ضمن آشنایی با مفاهیم پایهای مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد در سطح سازمانی ،فرایند مدیریت عملکرد و طراحی نظام مدیریت
عملکرد در سطح سازمانی ارائه میشود .همچنین الگوهای مختلف مدیریت عملکرد سازمانی مرور شده و نظام مدیریت عملکرد انواع مختلف
سازمانهای خصوصی ،دولتی ،نظامی و پروژهمحور بحث و بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد
 .2بررسی سیر تطور مدیریت عملکرد سازمان
 .3الگو و فرایند مدیریت عملکرد سازمانی
 .4نقش سنجش و ارزیابی در مدیریت عملکرد سازمانی
 .5الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی (الگوی نظاممند ،الگوی هانا ،الگوی ارزش فرایند ،الگوی منطق ،الگوی ارزیابی عملکرد سازمان (،)OPAS
الگوی بودجهریزی عملیاتی و )...
 .6الگوهای مالی ارزیابی عملکرد سازمانی
 .7الگوهای غیر مالی ارزیابی عملکرد سازمانی
 .8الگوهای ارزیابی عملکرد فراسازمانی (ارزیابی عملکرد صنعت)
 .9نظامهای نوین سنجش عملکرد (کارت امتیازی متوازن ،منشور عملکرد ،نظام سنجش عملکرد پویا)
 .10مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانهای پروژهمحور
 .11ارزیابی عملکرد در بخش عمومی
 .12الگوهای ارزیابی عملکرد متناسب با مأموریت سازمان (نظامی ،فرهنگی ،سالمت و )...
 .13مراحل و الزامات طراحی و توسعه یک نظام ارزیابی عملکرد
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 .14مراحل و الزامات پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد
 .15داشبورد عملکرد سازمانی و هوشمندی کسب و کار
 .16محدودیتهای ارزیابی عملکرد
 .17ایجاد ،پیادهسازی و کاربرد شاخصهای کلیدی عملکرد اثربخش
 .18مدل  12مرحلهای توسعه و پیادهسازی شاخصهای کلیدی عملکرد
 .19چالشهای فراروی پیادهسازی نظامهای مدیریت عملکرد سازمانی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1رضائیان ،علی ،و گنجعلی ،اسداهلل ( .)1390مدیریت عملکرد؛ چیستی ،چرایی و چگونگی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
2. Cokins, G. (2009). Performance Management: Integrating Strategy Execution,
Methodologies, Risk, and Analytics. John Wiley & Sons.
منابع فرعی:
 .1آذری ،علیرضا و زمانی مزده ،مهدی ( .)1393الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
2. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into
Action. Harvard Business School Press.
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کد درس280 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تعالی سازمانی

Organizational Excellence
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی نظری و سیر تاریخی ایجاد مفهوم تعالی سازمانی و توسعه مدلهای تعالی سازمانی آشنا شده باشد.
 .2با اصول و معیارهای مدلهای اصلی تعالی سازمانی آشنا شده باشد.
 .3با مدلهای تعالی سازمانی در سطح ملی و بینالمللی آشنا شده باشد.
شرح درس:
امروزه سازمان های بسیاری وجود دارند که خواهان استقرار چرخه بهبود مستمر ،نیل به تعالی و سرآمدی سازمانی ،ارتقاء روزافزون رضایت
مشتریان ،بهبود مستمر کیفیت ،افزایش توانمندی ارکان درونی و منابع انسانی و در نهایت مقایسه خود با سازمانهای دیگر در مسیر تعالی هستند.
مدل های تعالی سازمانی ،به عنوان ابزاری قوی برای شناخت نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود سازمانها شناخته شده است و به عنوان یک
چارچوب منسجم و به هم تنیده میتواند سیستم مدیریتی سازمان ها را بازتعریف نماید .در این درس ضمن مرور مبانی نظری تعالی سازمانی و
بررسی سیر تاریخی شکلگیری مدلهای تعالی سازمانی ،برخی از مهمترین مدلهای تعالی سازمانی واکاوی شده و همچنین مدلهای تعالی
سازمانی داخل کشور نیز تشریح میگردد.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف تعالی سازمانی و جایگاه آن در میان سایر مفاهیم مدیریت کیفیت
 .2زمینههای طرح الگوهای تعالی سازمانی
 .3تاریخچه و سیر تکامل مدلهای تعالی سازمانی
 .4معرفی عناصر مشترک در الگوهای تعالی سازمانی
 .5سازمانها و مؤسسات بینالمللی در حوزه تعالی سازمانی
 .6ارتباط مدلهای تعالی و جوایز کیفیت
 .7رابطه مدلهای تعالی با سایر مدلهای عملکردی همچون BSC
 .8معرفی مدل جایزه کیفیت دمینگ
 .9معرفی مدل تعالی سازمانی  EFQMو منطق رادار
 .10معرفی مدل جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج
 .11مدل تعالی کنجی ()Kanji's Model
 .12مدل تیتو کونتی ()Tito Conti
 .13مدلهای تعالی سازمانی اقتضائی در بخشهای مختلف کسب و کار
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 .14مدلهای تعالی در حوزههای مختلف سازمانی
 .15مرور مفاهیم اصلی تعالی سازمانی و مدل جوایز کیفیت در کشورهای مختلف (کانادا ،استرالیا ،مالزی ،هندوستان ،انگلستان ،ژاپن)
 .16آشنایی با مدلهای تعالی سازمان در ایران
 .17تعالی سازمانی در سازمانهای پروژهمحور و مدلهای بلوغ در این سازمانها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( .)1387( )EFQMتعالی سازمانها :الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( .)EFQMترجمه محمدرضا
گرامی ،و حمیدرضا نورعلیزاده .تهران :مؤسسه مطالعات بهرهوری و منابع انسانی ،انتشارات سرآمد.
 .2کرباسیان ،مسعود ( .)1394تعالی سازمانی (مطالعه موردی گمرک) .تهران :نشر چشمه.
3. Oakland, J. S. (2001). Total Organizational Excellence: Achieving World-Class
Performance. Butterworth-Heinemann.
4. Lasrado flevy (2018). Achieving organizational excellence. Springer.
منابع فرعی:
 .1نجمی ،منوچهر ( .)1396مدل تعالی  :EFQM 2013از ایده تا عمل .تهران :تهران سازمان مدیریت صنعتی.
 .2توفیقی ،شهرام و دیگران ( .)1389مدلهای جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی .بابل :دانشگاه علوم پزشکی بابل.
 .3ایران زاده ،سلیمان و برقی ،امیر ( .)1397الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان .تهران :فروزش.
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کد درس281 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کیفیت ،بهرهوری و عملکرد با رویکرد انتقادی

Critical Approach to Quality, Productivity and
Performance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی فلسفی و معرفتشناختی کیفیت ،بهرهوری و عملکرد آشنا شده باشد.
 .2با روششناسی نقد مفاهیم کیفیت ،بهرهوری و عملکرد آشنا شده باشد.
 .3با توسعه مفاهیم کیفیت ،بهرهوری و عملکرد و بکارگیری مدیریت کیفیت ،بهرهوری و عملکرد در سازمانهای فرهنگی آشنا شده باشد.
شرح درس:
مفاهیم و مدلهای مدیریت کیفیت ،بهرهوری و مدیریت عملکرد هم از جنبه مفهومی و هم از جنبه کاربردی تحوالت شگرفی را پشت سر گذاشته
و توسعه قابل توجهی پیدا کرده و دامنه گستردهای از مسائل را به خود اختصاص داده است؛ از سوی دیگر همین تحوالت ،زمینه نقد و بازخوانی
این مفاهیم را فراهم ساخته است .در این درس ضمن مرور مفاهیم کلی کیفیت ،بهرهوری و عملکرد و بررسی سیر تطور آنها ،مبانی معرفتشناسی
و انسانشناسی مورد تأکید در مدلهای غربی مدیریت کیفیت ،بهرهوری و مدیریت عملکرد تبیین شده و با رویکرد انتقادی بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف کیفیت ،بهرهوری و عملکرد و سیر تطور آن
 .2نقد الگوهای مدیریت کیفیت و چالشهای رویکردهای مختلف آن
 .3بررسی و نقد علل کیفیتگرایی
 .4کیفیت فرهنگی و فرهنگ کیفیت
 .5بررسی انتقادی نظریه کیفیت در قلمرو فرهنگ
 .6الگوی مفهومی مدیریت کیفیت در سازمانهای فرهنگی
 .7مبانی معرفتشناسی و انسانشناسی ارزیابی و مدیریت عملکرد
 .8نقد مبانی معرفتشناسی و انسانشناسی ارزیابی و مدیریت عملکرد
 .9نقش سنجش و ارزیابی در شکلگیری رفتار
 .10کژکارکردهای شاخصها و شاخصسازی در سنجش عملکرد
 .11رویکرد انتقادی به شاخصهای فرهنگی سنجش عملکرد (شاخصهای فرهنگی یونسکو و )...
 .12ارزیابی عملکرد در سازمانهای فرهنگی
 .13مباحث اخالقی و قانونی در مدیریت عملکرد
 .14فراتر از عملکرد (چرا عملکرد به تنهایی کفایت نمیکند؟ توسعه مفهوم سالمت سازمانی)
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 .15مبانی معرفتشناسی بهرهوری
 .16نقد اصالت منفعت و سودآوری
 .17نظریه مطلوبیت و نقد آن
 .18نقد شاخصهای سنجش بهرهوری (بهرهوری جزئی و جامع)
 .19مفروضات و مبانی استاندارد و استانداردسازی
 .20کژکارکردهای استانداردسازی و نقد مبانی استانداردسازی
 .21فرهنگ و استاندارد (بررسی انتقادی استانداردهای بینالمللی در زمینه کاهش ضایعات مواد غذایی ،نان و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1رضائیان ،علی ،و گنجعلی ،اسداهلل ( .)1390مدیریت عملکرد؛ چیستی ،چرایی و چگونگی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .2کاظمی ،سیدعباس ( .)1381بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها .تهران :سمت.
3. Mauch, P. D. (2009). Quality Management: Theory and Application. CRC press.
منابع فرعی:
 .1رازینی ،روح اهلل ( .)1392تأمالتی در باب استاندارد از منظر اسالم .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .2آذری ،علیرضا و زمانی مزده ،مهدی ( .)1393الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 .3کلر ،اسکات ،و پرایس ،کولین ( .)1393فراتر از عملکرد :سازمانهای برتر چگونه باالترین مزیت رقابتی را خلق میکنند؟ .ترجمه رضا صادق.
تهران :آریانا قلم.
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کد درس282 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «کیفیت ،بهرهوری و عملکرد»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کیفیت ،بهرهوری و عملکرد با رویکرد اسالمی

Islamic approach to Quality, Productivity and
Performance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با نقاط ضعف و خألهای الگوهای ارزیابی و مدیریت کیفیت ،بهرهوری و عملکرد متعارف در چارچوب تفکر اسالمی آشنا شده باشد.
با واژگان ،اصطالحات و رهنمودهای متناظر با مقولههای کیفیت ،بهرهوری و عملکرد در ادبیات دینی آشنا شده باشد.
با مطالعات انجام شده در حوزه ارزیابی و مدیریت کیفیت ،بهرهوری و عملکرد با رویکرد اسالمی آشنا شده باشد.
برای استنباط اصول ،ارزشها و رهنمودهای اسالمی در حوزه ارزیابی و مدیریت کیفیت ،بهرهوری و عملکرد تالش کند.
شرح درس:

با توجه به تأثیر پذیری الگوهای ارزیابی و مدیریت عملکرد از مبانی معرفتشناسی و انسانشناسی ،و از سوی دیگر تفاوت این مبانی در تفکر
اسالمی با رویکرد متعارف و غالب در مدیریت ،در این درس در مرحله اول نقد مبانی مذکور و داللتهای آن در حوزه کیفیت ،بهرهوری و عملکرد
بر اساس مبانی تفکر اسالمی مورد توجه قرار میگیرد و در مرحله بعد با معرفی اصطالحات و واژگان متناظر با مفاهیم کیفیت ،بهرهوری و عملکرد،
تالش میشود تا اصول و احیاناً رهنمودها و الگوهای عملیاتی در این موضوعات استنباط شود.
سرفصل درس:
 .1مبانی معرفتشناسی و انسانشناسی ارزیابی و مدیریت عملکرد
 .2نقد مبانی ارزیابی و مدیریت عملکرد بر اساس آموزههای اسالمی
 .3اصطالحات و و واژگان ناظر به مفهوم عملکرد در ادبیات اسالمی
 .4مؤلفهها و ارکان شکلگیری عملکرد از منظر اسالمی
 .5اهمیت ارزیابی عملکرد مبتنی بر مبانی ارزشی اسالم
 .6ارزشها و اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد در مبانی اسالمی
 .7اصول و الگوی مدیریت عملکرد در چارچوب مبانی اسالمی
 .8مباحث اخالقی در ارزیابی و مدیریت عملکرد
 .9واژهشناسی مفاهیم متناظر با بهرهوری در ادبیات دینی (اسراف ،اتراف ،تبذیر و )...
 .10الگوی مصرف و بهرهبرداری بر اساس آموزههای دینی
 .11اهمیت کیفیت کار و خدمت در اسالم (کیفیت کار یا کاال در متون فقهی ،معلوم بودن کیفیت کاال ،شرط بیع و )...
 .12مؤلفههای کیفیت بر اساس آموزههای اسالمی
 .13نقد مبانی استانداردسازی با رویکرد اسالمی
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 .14اشتراکات و تمایزات مقوله استاندارد در رویکرد اسالمی با رویکرد متعارف
 .15مصادیق استاندارد از منظر اسالم
 .16اصول ارزیابی و سنجش بر اساس مبانی و آموزههای اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1رازینی ،روح اهلل ( .)1392تأمالتی در باب استاندارد از منظر اسالم .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .2رازینی ،روح اهلل ( .)1389طراحی و تبیین مدل جامع تعالی سازمانی بر اساس رویکرد اسالمی .رساله دکترا ،دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس.
السالم)
(علیه
.
 .3گنجعلی ،اسداهلل (در دست انتشار) .مدیریت عملکرد در قرآن .تهران :دانشگاه امام صادق
منابع فرعی:
 .1آذری ،علیرضا و زمانی مزده ،مهدی ( .)1393الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 .2مقاالت منتخب حوزه مدیریت کیفیت و مدیریت عملکرد با رویکرد اسالمی.
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 )9بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»
در عصر اطالعات ،استفاده بهینه از فناوری اطالعات یک نیاز ضروری و انکارناپذیر در سازمانهای عمومی و خصوصی قلمداد میشود.
بکارگیری منابع و سرمایههای محسوس (همانند شبکهها و رایانهها) و نامحسوس (همانند نرمافزارها) مرتبط با فناوری اطالعات باید با
لحاظ اولویتها و نیازهای واقعی سازمان صورت پذیرد .هنر مدیریت فناوری اطالعات ،ایجاد ارزش افزوده برای سازمان از طریق بکارگیری
هوشمندانه فناوری اطالعات است .مجهز شدن به این مهم ،از طریق آشنایی با ارکان ،فرایندها و محتوای این حوزه اتفاق می افتد .این
بسته سعی دارد حوزههای فناوری اطالعات و موضوعات سازمانی مرتبط با آن را به دانشجویان عالقهمند به این علم میانرشته ای معرفی
نموده و مهارتهای الزم برای مواجهه هوشمندانه با آن در سازمان را به او بیاموزد.
کد
درس
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مدیریت شبکههای رایانهای
مدیریت امنیت اطالعات
سیستمهای خبره
سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری
سیستمهای اطالعات مدیریت
دولت الکترونیک
حقوق فناوری اطالعات
سیستمهای اطالعات بازاریابی
برنامهریزی منابع سازمانی
تجارت الکترونیک
کارگاه مسائل فناوری اطالعات
سیستم اطالعات منابع انسانی
سیستم اطالعات مالی و حسابداری
فرهنگ ،جامعه و فضای مجازی
حکمرانی فضای مجازی
اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
نظریههای فضای مجازی
مطالعه در فناوری اطالعات و فضای مجازی
پژوهش در فناوری اطالعات و فضای مجازی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

36

608

جمع
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کد درس285 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت شبکههای رایانهای

Computer Networks Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1درک صحیحی از امکانات فیزیکی و ویژگیهای عملکردی شبکههای رایانهای بدست آورد.
 .2با استانداردهای ارتباطاتی الیههای پروتکلی آشنایی کافی پیدا کند.
 .3با انواع شبکههای محلی و نحوه عملکرد آنها آشنا شود.
 .4با انواع شبکههای گسترده و نحوه عملکرد آنها آشنا شود.
 .5درک صحیحی از امنیت شبکه و نحوه تأمین امنیت شبکه داشته باشد.
 .6با خطاهای شبکه آشنا شده و نحوه رفع آنها را آموزش دیده باشد.
شرح درس:
ارتباطات در سطح سازمانی و یا فراسازمانی در بستر شبکههای ارتباطاتیِ رایانهای فراهم میآید .این شبکهها دارای انواع و اقسامی هستند که
مدیریت بر آنها مستلزم شناخت و ارتباط گرفتن با آنها میباشد .در این دوره تالش خواهد شد عالوه بر ارائه مفاهیم مبتنی بر شبکه و ارتباطات
شبکهای ،استانداردها ،پروتکلها و شیوه مدیریت کردن شبکه نیز به دانشجو ارائه گردد.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پایه در شناخت شبکههای رایانهای
 .2اجزای تشکیل دهنده یک شبکه رایانهای
 .3آشنایی با استانداردها و پروتکلهای مرتبط با شبکه
 .4معماری یک شبکه رایانهای
 .5شیوه انتقال دادهها در بستر شبکههای رایانهای
 .6شبکههای محلی ( :)LANنوعشناسی و نحوه عملکرد
 .7شبکههای گسترده ( :)WANنوعشناسی و نحوه عملکرد
 .8اینترنت به عنوان یک شبکه گسترده
 .9ارتباطات درون شبکهای
 .10ارتباطات بین شبکهای
 .11سنجش عملکرد یک شبکه رایانهای
 .12خطاهای ممکن در شبکهها و نحوه رفع آنها
 .13کیفیت سرویس در شبکه
 .14شیوههای کنترل شبکه
 .15امنیت شبکه
398

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس286 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت امینت اطالعات

Information Security Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با مفهوم حکمرانی امنیت اطالعات آشنا شود.
با مفهوم امنیت اطالعات آشنا شود و به حیطه موضوع تسلط یابد.
انواع تهدیدات امنیتی مربوط به اطالعات را شناخته و درک صحیحی از امنیت اطالعات کسب نماید.
با گامهای اساسی که برای ایجاد امنیت اطالعات باید برداشته شود آشنا شود.
با خطمشیهای امنیت اطالعات آشنایی داشته باشد.
بتواند یک برنامه مشخص برای ایجاد امنیت اطالعات فراهم آورد.
از عهده طراحی و برنامهریزی و استقرار آن برآید.
شرح درس:

امنیت اطالعات به معنای حفاظت اطالعات و سیستمهای اطالعاتی از فعالیتهای غیر مجاز همانند دسترسی غیر مجاز ،افشاء ،خواندن ،تغییر
و  ...میباشد .از زمان رواج استفاده از رایانههای شخصی ،دغدغه حفاظت از اطالعات شخصی و یا سازمانی نیز آغاز گردید و با انجام اقدامات
خرابکارانه و یا فرصتطلبانه سودجویان به اوج خود رسید .ایجاد امنیت اطالعات یک امر دفعی و مقطعی نبوده و مستلزم داشتن یک برنامه
دائمی و مشخص برای مواجهه و مقابله با ناامنیها میباشد .این ،همان چیزی است که دانشجویان عالقهمند به حوزه فناوری اطالعات باید
بتوانند عالوه بر درک آن ،شیوه طراحی و استقرارش را نیز بیاموزند.
سرفصل درس:
 .1مفهومشناسی حکمرانی امنیت اطالعات و مدیریت امنیت اطالعات
 .2پیشفرضهای مدیریت امنیت اطالعات
 .3تهدیدات امنیتی مربوط به اطالعات
 .4گامهای اصلی در مدیریت امنیت اطالعات
 .5چرخه حیات مدیریت امنیت اطالعات
 .6طرحریزی امنیت اطالعات
 .7خطمشیهای ایجاد امنیت اطالعات
 .8تجزیه و تحلیل امنیت اطالعات
 .9استقرار امنیت اطالعات
 .10روشها و سیستمهای ایجاد امنیت در فضای تبادل داده در درون و بیرون از سازمان
 .11چارچوبهای استراتژیک مدیریت و برنامهریزی توسعه امنیت اطالعات
400

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Raggad, B. G. (2010). Information Security Management: Concepts and Practice. CRC
Press.
 .2بختیاری ،شهرام ،و قاضیمغربی ،سعید ( .)1385اصول امنیت سیستمها و شبکههای رایانهای .تهران :مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه
صنعتی شریف.
منبع فرعی:
 .1میوالد ،اریک ( .)1385مبانی امنیت شبکه .ترجمه گروه پژوهشی فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف .تهران :انستیتو ایز ایران.
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کد درس287 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستمهای خبره

Expert Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم ،اجزا و کاربردهای سیستمهای خبره در علم مدیریت و سازمان آشنا شوند.
از مسائل قابل حل توسط این سیستمها آگاهی داشته باشند.
بتوانند سیستم خبره مورد نیاز حوزه کاری خود را پیادهسازی کنند.
با تکنیکهای استنتاجی در سیستمهای خبره آشنایی پیدا کرده باشد.
شرح درس:

سیستمهای خبره برنامههای کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیهسازی میکنند .این نرمافزارها ،الگوهای
منطقی که یک متخصص بر اساس آنها تصمیمگیری میکند .شناسایی کرده و سپس بر اساس آن الگوها مانند انسانها تصمیمگیری میکنند.
در واقع بیشتر دستاوردهای هوش مصنوعی در زمینه تصمیمگیری و حل مسئله بوده است که اصلیترین موضوع سیستمهای خبره را شامل
میشوند .به عبارت دیگر به آن نوع از برنامههای هوش مصنوعی که به سطحی از خبرگی میرسند که میتوانند به جای یک متخصص در یک
زمینه خاص تصمیمگیری کنند سیستمهای خبره گفته میشود.
این درس با هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم و نحوه شکلگیری سیستمهای خبره و چگونگی عملکرد آنها طراحی شده است.
سرفصل درس:
 .1تعریف سیستمهای خبره
 .2ساختار و ویژگیهای سیستمهای خبره
 .3زبانهای ویژه سیستمهای خبره
 .4پیاده سازی سیستمهای خبره
 .5چگونگی تشکیل پایگاه دانش در سیستمهای خبره
 .6سیستمهای خبره مبتنی بر قوانین
 .7سیستمهای خبره مبتنی بر Farme
 .8تکنیکهای استدالل در سیستمهای خبره
 .9سیستمهای خبره نادقیق
 .10چرخه عملی سیستمهای خبره
 .11تحلیل سیستمهای خبره
 .12تعیین خواستهها در سیستمهای خبره
402

 روشهای یادگیری اتوماتیک دانش.13
 اعتبارسنجی دانش در سیستمهای خبره.14
 معرفی نرم افزارهای کاربردی مرتبط با سیستمهای خبره.15
 موضوعات نوین در حوزه سیستمهای خبره.16
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منبع اصلی
1. Durkin, J. (1994). Expert Systems: Design and Development. New York: Macmillan Coll
Div.
:منابع فرعی
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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کد درس288 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری

Decision Support Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

درک صحیحی از تصمیمگیریهای سازمانی با کمک رایانه داشته باشد.
مفاهیم و مدلهای سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری را فرا گرفته باشد.
با انواع مدلسازیهای رایانهای برای کمک به فرایند تصمیمگیری آشنا شود.
بتواند یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری را طراحی نماید.
بتواند یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری را در قالب یک پروژه فناورانه مستقر نماید.
از سیستمهای هوشمند پیشرفته و نقش آنها در یاری به سازمانها آگاه شود.
شرح درس:

این درس با هدف ایجاد مهارت در توسعه ،مدیریت و بکارگیری سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری طراحی شده است .دانشجویان در این درس
با طراحی ،توسعه و استقرار یک سیستم مبتنی بر فناوری اطالعات و مدل های تحلیلی که مدیران و متخصصان را در اخذ تصمیم یاری میکند
آشنا میشوند .استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری زمانی سودمند خواهد بود که فرد در پستی که قرار دارد (پست مدیریتی و یا پستی
تخصصی در سازمان) مهارتهای حرفهای خود را کامالا کسب کرده است و عالقهمند به یاری در تصمیمگیریها توسط رایانه و فناوری اطالعات
باشد.
سرفصل درس:
 .1تصمیمگیری در مدیریت
 .2نقش دادهها ،اطالعات و دانش در اخذ تصمیمات مدیریتی
 .3روشهای مدلسازی دادهها
 .4دادهکاوی
 .5تصمیمگیری و پشتیبانیهای رایانهای از آن
 .6مدیریت دانش و نقش آن در یک سیستم پشتیبانی تصمیم
 .7سیستمهای پشتیبانی تصمیم :مفاهیم ،چارچوبها و مدلها
 .8طراحی مفهومی یک سیستم پشتیبانی تصمیم
 .9مدلسازی و شبیهسازی یک سیستم پشتیبانی تصمیم
 .10تکنولوژیهای شیءمحور در یک سیستم پشتیبانی تصمیم
 .11استقرار و ارزیابی یک سیستم پشتیبانی تصمیم
404

 طراحی داشبوردهای تصمیم برای مدیران.12
 سیستمهای پشتیبانی تصمیم بینالمللی.13
 سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی.14
 سیستمهای هوشمند پیشرفته.15
 سیستمهای هوشمند مبتنی بر اینترنت.16
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس289 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستمهای اطالعات مدیریت

Management Information Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

درک صحیحی از کاربردهای سیستمهای اطالعات مدیریتی در سازمان داشته باشد.
بتواند برای رفع نیازهای مدیریتی یک سازمان سیستمهای اطالعات مدیریتی مناسبی را انتخاب و طراحی نماید.
با مدلهای توسعه سیستمهای اطالعات مدیریتی در سازمان آشنایی داشته باشد.
سهم سیستمهای اطالعات مدیریتی را در پیشبرد اهداف و برنامههای راهبردی سازمان به صورت مناسبی ارزیابی نماید.
شرح درس:

این درس با هدف توانمندسازی دانشجویان برای کسب چشمانداز و توانایی الزم برای مدیریت سازمانها در عصر اطالعات طراحی شده است.
تأثیر فناوری اطالعات بر سازمان و اهداف و برنامههای راهبردی آن بر کسی پوشیده نیست اما اینکه در هر سازمانی و در هر دورهای از چرخه
حیات سازمان کدام دسته از انواع متنوع سیستمهای اطالعات مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد مستلزم شناخت دقیق و همه جانبه انواع آن و
ویژگیهای هریک از آن میباشد که در این درس بدان پرداخته خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1اهداف پیاده سازی سیستمهای اطالعات مدیریت
 .2بنیادهای سازمانی و فنی سیستمهای اطالعاتی
 .3انواع سیستمهای اطالعات مدیریتی در سازمان
 .4نقش سیستمهای اطالعات مدیریتی در تحقق برنامهای راهبردی سازمان
 .5نقش برنامههای راهبردی سازمان در انتخاب انواع سیستمهای اطالعات مدیریتی
 .6نقش بازیگران در توسعه سیستمهای اطالعات مدیریتی
 .7روشهای ایجاد سیستمهای اطالعات مدیریتی
 .8تکنیکها و متدهای توسعه سیستمهای اطالعات مدیریتی
 .9مدیریت پروژههای استقرار سیستمهای اطالعات مدیریتی
 .10بررسی چند نمونه از سیستمهای اطالعات مدیریتی در سازمانهای ایرانی
 .11مباحث نوین در طراحی سیستمهای اطالعات مدیریتی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
406

تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس290 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

دولت الکترونیک

E-Government
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

چشمانداز صحیحی از دولت در عصر اطالعات ترسیم نماید.
تفاوتهای میان اداره دولت در عصر اطالعات با دوره گذشته را درک کند.
با مفهوم دولت الکترونیک و رویکردهای موجود در آن آشنایی داشته باشد.
بتواند برای استقرار یک سامانه دولت الکترونیک برنامهریزی راهبردی کند.
بتواند مسائل مدیریتی پیرامون دولت الکترونیک را فهم و ادراک کند.
چرخه حیات یک سیستم دولت الکترونیک را بشناسد تا در تحلیل و استقرار آن استفاده نماید.
از دولت الکترونیک ( 2نسل شبکههای اجتماعی) آگاهی داشته و در تحلیلهای خود آن را لحاظ نماید.
شرح درس:

دولتهای مدرن نیز همانند سایر بخشهای اجتماعی از فناوری اطالعات اثر زیادی پذیرفتهاند و دخالت ابزارهای الکترونیک را برای تسهیل
امور دولتی برای خود الزم میدانند .دولت الکترونیک ،بکارگیری ابزارهای نوین عصر اطالعات برای خدمتدهی مناسبتر به ارباب رجوع در
حوزه امور عمومی میباشد .درس دولت الکترونیک با رویکردی کاربردی تالش دارد عالوه بر ارائه مفاهیم این حوزه ،طراحی و استقرار یک
سیستم عملیاتی را نیز آموزش دهد.
سرفصل درس:
 .1دولت در عصر اطالعات
 .2رویکردهای موجود به دولت الکترونیک
 .3برنامهریزی راهبردی برای استقرار دولت الکترونیک
 .4مدیریت بر دادههای عمومی
 .5مسائل مدیریتی دولت الکترونیک
 .6بررسی چرخه حیات دولت الکترونیک
 .7تحلیل سیستمی دولت الکترونیک
 .8طراحی یک سیستم دولت الکترونیک
 .9استقرار یک سیستم دولت الکترونیک
 .10حوزههای عمومی تأثیرپذیر از ابزارهای دولت الکترونیک
 .11وب  2و تأثیرگذاری آن بر دولت الکترونیک
408

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
. نشر ترمه: تهران. بازآفرینی دولت در عصر اطالعات: دولت الکترونیک.)1384(  علیرضا، و مقدسی، کامران، فیضی.1
2. Klischewski, R. (2006). Ontologies for e-document management in public administration.
Business Process Management Journal, 12 (1), 34-47.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق فناوری اطالعات

Information Technology Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

درک درستی از مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات داشته باشد.
با قوانین حمایت از مالکیت معنوی آشنا شود و نقاط قوت و ضعف آن را در قوانین ایران بررسی نماید.
با تمایزات و تفاوتهای انعقاد قراردادهای حقوقی در حوزه فناوری اطالعات آشنا شود.
با نحوه تنظیم قرارداد به صورت الکترونیکی در کشورهای محتلف آشنا شود و راهکارهای عملیاتیسازی آن را در ایران بیاموزد.
با مسائل و چالشهای حقوقی مرتبط با اینترنت و فضای تبادل داده آشنا شود.
مسائل اساسی حقوقی در خصوص انجام تجارت الکترونیک را بیاموزد.
آشنایی اجمالی با تنظیم مقررات در حوزه فناوری اطالعات پیدا کند.
شرح درس:

فناوری اطالعات زندگی بشر کنونی را در تمامی جنبهها از تفریح و تحص یل گرفته تا تجارت و تبادل نظر احاطه کرده است .گستردگی و
اثرگذاری این حوزه به گونهایست که اگر چارچوبها و مقررات مدون حقوقی برای آن تدوین و مراعات نشود آسیبهای جدی و گاه
جبرانناپذیری به جامعه وارد خواهد شد .دانشجویان در این درس با توجه به این مسائل ،با شرایط و ویژگیهای حقوقی و قانونی حوزه فناوری
اطالعات آشنا خواهند شد تا در اعمال مدیریتها و یا ساخت نظریههای اجتماعی ،چارچوبهای حقوقی این بخش را نیز درنظر بگیرند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فناوری اطالعات و مالکیت معنوی
قوانین مرتبط با کپی رایت در فناوری اطالعات
قانون ثبت پتنت و نشانهای تجاری
قراردادهای حقوقی حوزه فناوری اطالعات
قراردادهای الکترونیکی و آسیبهای آن
مسائل حقوقی در تجارت الکترونیک
حفاظت از داده و حمایت از آزادی جریان اطالعات
مسائل حقوقی مرتبط با اینترنت
شیوههای تنظیم مقررات در فناوری اطالعات و ارتباطات

410

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
 انتشارات امیر کبیر: تهران. قوانین و سیاستهای فضای مجازی، جرائم،) رویکرد فضای مجازی به آسیبها1390(  سعیدرضا، عاملی.3
:منابع فرعی
1. Rowland, D., Kohl, U. & Charlesworth, A. (2011). Information Technology Law. 4th ed.
Routledge.
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کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستمهای اطالعات بازاریابی

Marketing Information Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

ماهیت ،نقش و ارزش استراتژیک اطالعات بازاریابی را درک نماید.
نحوه شناسایی و به دست آوردن نیازهای اطالعاتی برای مدیریت ،طرحریزی و کنترل بازاریابی را بشناسد.
هوش بازاریابی در یک سیستم اطالعات بازاریابی را درک نماید.
اجزاء تحقیقات بازار را در یک سیستم اطالعات بازاریابی بشناسد و مورد استفاده قرار دهد.
شرح درس:

سیستم اطالعات بازاریابی به عنوان یک ساختار مشتمل بر افراد ،تجهیزات و رویهها برای جمعآوری ،طبقهبندی ،تحلیل ،ارزیابی و توزیع اطالعات
بهنگام دقیق و مورد نیاز تصمیمگیرندگان بازاریابی تعریف شده است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

کلیاتی از سیستمهای اطالعاتی مورد استفاده در حوزه کسب و کار
ساختار سیستمهای اطالعات بازاریابی
مدلهای سیستم اطالعات بازاریابی
روشهای گردآوری ،ثبت و ذخیرهسازی اطالعات بازاریابی
هوش بازاریابی و سیستمهای اطالعات بازاریابی
تحقیقات بازار و نقش سیستمهای بازاریابی در آن
تکنولوژیهای نوظهور و تأثیرگذاری آنها بر سیستمهای اطالعات بازاریابی
ارتباط مدیریت ارتباط با مشتریان و سیستمهای اطالعات بازاریابی
سیستمهای اطالعات بازاریابی ملی و بینالمللی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

منابع اصلی:

412

تحقیق یا پروژه

1. Marshall, K. P. (1996). Marketing Information Systems: Creating Competitive Advantage
in the Information Age. Boston, MA: Boyd & Fraser Publishing Company.
:منابع فرعی
1. Tsiakis, T. (Ed.). (2015). Trends and Innovations in Marketing Information Systems. IGI
Global.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی منابع سازمانی

Enterprise Resource Planning
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفهوم برنامهریزی منابع سازمانی آشنایی کامل پیدا نماید.
چرخه حیات برنامهریزی منابع سازمانی را بشناسد.
توانایی طراحی و استقرار یک سیستم برنامهریزی منابع سازمانی را داشته باشد.
درک صحیحی از یک سیستم یکپارچه سازمانی برای ارتباط میان دادهها و فرایندهای حوزههای مختلف سازمان (فروش و بازاریابی ،امور
مالی ،تولید و منابع انسانی) داشته باشد.
شرح درس:

برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPمفهومی است که طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف سازمان را که بر بهبود عملکرد آن تأثیرگذار است شامل
میشود ERP .تالش دارد تمام دادهها و فرایندهای یک سازمان را در قالب سامانهای اطالعاتی به صورت پیوسته ،منظم و دقیق مدیریت نماید.
این درس تالش دارد با معرفی مفهوم برنامهریزی منابع سازمانی ،مفهوم یکپارچگی را در استفاده از دادهها و فرایندهای سازمانی ارائه نماید.
دانشجویان پس از آشنایی اجمالی با تعاریف ،کارکردها و اجزای یک سامانه  ،ERPماژولهای مختلف آن را مورد بررسی قرار خواهند داد و نحوه
ایجاد آنها و برقراری ارتباط میان آنها را آموزش خواهند دید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنایی با مفهوم و کارکردهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
چرخه حیات برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
مهندسی مجدد فرایندها برای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
برنامهریزی ،طراحی و استقرار سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
فروش و بازاریابی در سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
حسابداری و امور مالی در سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
تولید و مدیریت مواد در سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
منابع انسانی در سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
414

تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
1. Brady, J. A., Monk, E. F., & Wagner, B. J. (2001). Concepts in Enterprise Resource Planning.
Course Technology.
2. O'Leary, D. E. (2000). Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle,
Electronic Commerce, and Risk. Cambridge University Press.
3. Ganesh, K. et. Al (2014) Enterprise Resource Planning: Fundamentals of Design and
Implementation. Springer.
:منابع فرعی
1. Monk, E., & Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning. 4th ed. Cengage
Learning.
2. Elbardan, Hany; Kholeif, Ahmed O (2017) Enterprise Resource Planning, Corporate
Governance and Internal Auditing: An Institutional Perspective. springer
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بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تجارت الکترونیک

E-Commerce
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم تجارت الکترونیک آشنا شود.
مدلهای انجام تجارت الکترونیک را کامالا بشناسد.
روشهای نوین تجارت الکترونیک ،از جمله تجارت در شبکههای اجتماعی را آموزش دیده باشد.
از نقش بیبدیل دولت در توسعه و گسترش تجارت الکترونیک اطالع یابد و با روشهای مداخله دولت در آن آشنا شود.
شرح درس:

آهنگ حرکت به سوی تجارت الکترونیک چنان شتاب گرفته است که گویی قرار است یکهتاز میدان تجارت باشد .آشنایی با تجارت الکترونیک،
مدلها و روشهای انجام آن همانند سواد ابتدایی بر هرکس که قصد ورود به فضای دیجیتال را دارد الزم است .این درس تالش دارد مفاهیم
حوزه تجارت الکترونیک و برخی الزامات ورود به این عرصه را بازگو نماید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تجارت الکترونیک :مفاهیم ،تاریخچه و مدلها
بسترهای فنی برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک
مدلهای تجارت الکترونیک ( B2B,B2Cو)...
ریسک و امنیت در تجارت الکترونیک
سیستمهای پرداخت الکترونیک
تجارت الکترونیک در بستر موبایل
تجارت الکترونیک در بستر شبکههای اجتماعی
شیوههای فروش خدمات در تجارت الکترونیک
نقش دولت در توسعه تجارت الکترونیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

416

تحقیق یا پروژه

:منبع اصلی
1. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). E-commerce 2016: Business, Technology, Society.
12th ed. Pearson.
:منابع فرعی
1. Napier, H. A., Rivers, O. N., Wagner, S., & Napier JB. (2006). Creating a Winning EBusiness. 2nd ed. Thomson Course Technology.
2. Turban, E., & King, D. (2003). Introduction to E-Commerce. Prentice Hall.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه مسائل فناوری اطالعات

Information Technology Issues
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1آنچه که به عنوان ابزارهای اداره سازمان از طریق فناوری اطالعات نامیده میشود در محیط عملی مورد کنکاش و بررسی کارگاهی قرار
داده باشد.
 .2با استفاده از ابزاری نظری ،مسائل سازمانی حوزه فناوری اطالعات را تبیین و برای آن راهکار ارائه نماید.
شرح درس:
پس از آنکه دانشجویان با مفاهیم نظری حوزه فناوری اطالعات آشنایی پیدا کردند باید بتوانند از داشتههای نظری خود در شناخت ،تبیین و ارائه
راهکار برای مسائل مرتبط با فناوری اطالعات در سازمان استفاده کنند .این درس در دو بخش ارائه میگردد .بخش اول ،مفاهیم مورد کاوی و
مسألهشناسی است و بخش دوم ،ورود به مسائل و بررسی آنها.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

روششناسی مطالعه موردی مسائل فناوری اطالعات در سازمان
بررسی مسائل سازمان در مواجهه با فناوریهای اطالعات
بررسی مسائل فناوری اطالعات در تصمیمگیریهای مدیریتی
بررسی مسائل فناوری اطالعات در بخش جمعآوری ،نگهداری و پردازش دادههای سازمانی
بررسی مسائل فناوری اطالعات در بخش نرمافزاری و سختافزاری
بررسی مسائل فناوری اطالعات در مواجهه با برنامههای راهبردی سازمان
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

418

تحقیق یا پروژه
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستم اطالعات منابع انسانی

Human Resource Information System
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ا یه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با مفاهیم و اقسام سیستمهای اطالعاتی منابع انسانی آشنایی داشته باشد.
بتواند همراستا با برنامههای راهبردی سازمان ،برای برنامهریزی منابع انسانی سازمان از سیستم اطالعات منابع انسانی استفاده کند.
برای خلق ارزش راهبردی در سازمان ،طراحی مناسبی برای سیستم اطالعات منابع انسانی پیشنهاد نماید.
بتواند یک سیستم اطالعات منابع انسانی متناسب با نیازهای حوزه منابع انسانی طراحی کرده و مستقر نماید.
بتواند از سیستم اطالعات منابع انسانی برای ارائه خدمات مناسب به سازمان در حوزه منابع انسانی استفاده نماید.
با روندهای موجود و آتی سیستم اطالعات منابع انسانی آشنایی داشته باشد.
شرح درس:

نقش راهبردی فناوری اطالعات در مدیریت سازمان نه در شعار بلکه به صورت واقعبینانه نیاز به تبیین و توضیح دارد .این نقش در مدیریت منابع
سازمان (و از جمله مدیریت منابع انسانی) در سطح راهبردی و عملیاتی نیز باید تبیین شود .دانشجوی عالقهمند به مباحث منابع انسانی باید بتواند
از فناوری اطالعات در حوزههای مختلف از جمله :استخدام ،گزینش ،آموزش کارکنان ،ارزیابی عملکرد ،ارتباطات سازمانی و  ...بهره بگیرد .او باید
با روندهای موجود و آتی سیستمهای اطالعات منابع انسانی آشنا باشد .این درس کمک میکند دانشجو به سیستم اطالعات منابع انسانی به عنوان
یک ابزار ضروری در پیشبرد اهداف سازمانی در مدیریت منابع انسانی تسلط یابد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مفاهیم نظری برای آشنایی با سیستم اطالعات منابع انسانی
سیستمهای برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی
مدیریت استعدادها از طریق سیستم اطالعات منابع انسانی
نقش سیستم اطالعات منابع انسانی در آموزش و ارتقای منابع انسانی
سیستم اطالعات منابع انسانی و مدیریت دانش
شبکههای اجتماعی به عنوان بخش جدیدی از سیستمهای اطالعات منابع انسانی
طراحی یک سیستم اطالعات منابع انسانی
استقرار یک سیستم اطالعات منابع انسانی
روندهای موجود و آتی سیستم اطالعات منابع انسانی

419

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منبع اصلی
1. Kavanagh, M. J., & Thite, M. (2009). Human Resource Information Systems: Basics,
Applications, and Future Directions. SAGE.
:منابع فرعی
1. Boudreau, J., & Rice, S. (2015). Bright, Shiny Objects and the Future of HR. Harvard Business
Review, 93(7-8), 72-78.
2. Haines, V. Y., & Lafleur, G. (2008). Information Technology Usage and Human Resource
Roles and Effectiveness. Human Resource Management, 47(3), 525-540.
3. Schramm, J. (2006). HR Technology Competencies: New Roles for HR Professionals. HR
Magazine, 51(4), 1-10.
4. Buckley, P., Minette, K., Joy, D., & Michaels, J. (2004). The use of an automated employment
recruiting and screening system for temporary professional employees: A case study. Human
Resource Management. 43 (2/3), 233-241.
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7. Bologna, M. (2014). Social media strategies in recruiting, hiring pose legal risks for employers.
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کد درس297 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیستم اطالعات مالی و حسابداری

Financial and Accounting Information System
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

از کاربرد سیستمهای اطالعاتی در حوزه حسابداری و مالی آشنایی کامل پیدا کند.
اجزای یک سیستم اطالعات مالی یا حسابداری را بشناسد.
بتواند نمونههایی واقعی از یک سیستم اطالعات مالی را مورد استفاده قرار دهد.
با مقوله امنیت اطالعات در سیستمهای اطالعاتی آشنا شود.
شرح درس:

این درس به دنبال آشنایی دانشجو با سیستمهای اطالعاتی است که در حوزه حسابداری و یا امور مالی مورد استفاده قرار میگیرد .دانشجو باید
بتواند عالوه بر شناختی که نسبت به این سیستمها پیدا میکند ،با ساختار ،ارکان و شیوه عملکرد سیستمهای اطالعات مالی آشنا شده و بتواند
از آنها جهت پیشبرد امور مالی سازمانی استفاده صحیح و بهرهور داشته باشد.
سرفصل درس:
 .1سیستمهای اطالعات :چیستی و چگونگی تعامل با آن
 .2بررسی فرایند پردازش در سیستمهای اطالعات ()TPS
 .3مستندسازی مالی از طریق سیستم اطالعاتی
 .4سیستمهای حسابداری رایانهای
 .5چرخههای تراکنش برای ثبت درآمدها و هزینهها
 .6سیستم اطالعات حسابداری در تولید
 .7گزارشهای مالی و سیستمهای مدیریت گزارشها
 .8سیستمهای مدیریت بانکهای اطالعات مالی
 .9سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
 .10مباحث مالی سیستمهای تجارت الکترونیک
 .11مدیریت چرخه حیات سیستمهای مالی
 .12امنیت در سیستمهای اطالعات مالی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

:منبع اصلی
1. Hall, J. A. (2011). Accounting Information System. 7th ed. Cengage Learning.
:منبع فرعی
1. Simkin, M. G., Norman, C. S., & Rose, J. M. (2014). Core Concepts of Accounting
Information Systems. John Wiley & Sons.
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کد درس298 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

فرهنگ ،جامعه و فضای مجازی

Culture, society and Syberspace
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فرهنگ مجازی و تفاوتهای آن با فرهنگ غیر مجازی را بشناسد.
با تأثیرات رسانههای نوین بر فرهنگ و جامعه آشنا گردد.
جامعه اطالعاتی و مختصات آن را فهم کند.
با روشهای علمی تحقیق در عرصه فرهنگ جوامع اطالعاتی آشنا گردد.
سبک زندگی اسالمی مناسب در عصر دیجیتال را شناخته و توصیف نماید.
مباحث اخالقی و احکام اسالمی مرتبط با روابط اجتماعی در فضای مجازی را بداند.
شرح درس:

ظ هور فناوری اطالعات و تأثیرات آن بر ارکان مختلف زندگی بشر سبب شده است تغییرات بنیادینی در روابط اجتماعی ،هویت فرهنگی و
فرهنگ جامعه ایجاد گردد .این تغییرات سبب بروز فرهنگ و هویت مجازی شده و انسانها را به سبک زندگی جدیدی رهنمون کرده است.
این درس ،با عنوان فرهنگ ،جامعه و فضای مجازی ،میکوشد تا عالوه بر بازنمایی این تغییرات ،روش مطالعه و تحقیق در این حوزه را نیز
آموزش دهد .همچنین ،دانشجوی این درس باید با مبانی اسالمی که میتواند در عبور از چالشهای جدی این تغییرات به یاری جامعه بشتابد
را آشنا گردد .ماهیت این درس ،عالوه بر صبغه آموزشی ،تدبر ،تحقیق و پژوهش دانشجو را نیز طلب میکند.
سرفصل درس:
 .1اختالالت فرهنگی حاصل از توسعه فناوری اطالعات
 .2جامعه اطالعاتی :چیستی و سیر تحول
 .3بازتعریف فرهنگ در جوامع اطالعاتی
 .4فرهنگ عمومی عصر دیجیتال
 .5فرهنگ مجازی
 .6هویت مجازی
 .7تحلیل جامعه شناختی مطالعات فرهنگ مجازی
 .8روش شناسی مطالعات فرهنگی در فضای مجازی
 .9روش شناسی مطالعات جامعه شناختی در فضای مجازی
 .10رسانههای نوین و شیوه فرهنگ سازی آنها
 .11سبک زندگی اسالمی در مواجهه با فضای مجازی
 .12بازتعریف روابط اجتماعی در فضای مجازی
423

 .13احکام اسالمی روابط اجتماعی در فضای مجازی
 .14اخالق حرفهای در فضای مجازی
 .15همگرایی اینترنت و نقش آن در تغییرات فرهنگی
 .16همگرایی اینترنت و نقش آن در تغییرات اجتماعی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1بل ،دیوید ( ،)1389درآمدی بر فرهنگهای سایبری ،ترجمه حسین حسنی و مسعود کوثری .تهران :جامعه شناسان.
 .2کاستلز ،مانوئل ( ،)1389عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،ترجمه عبداالحد علیقلیان .تهران :طرح نو.
 .3نایار ،پرامود ( ،)1394درآمدی بر رسانههای نوین و فرهنگ مجازی ،ترجمه سعید رضا عاملی .تهران :مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
منابع فرعی:
 .1مارتین ،رویستون؛ کریبر ،گلن ( ،)1392فرهنگ دیجیتال :درک رسانههای جدید ،ترجمه مرضیه وحدانی .تهران :نشر ساقی.
 .2فن داک ،یوزه ( ،)1396فرهنگ اتصال :تاریخ انتقادی رسانههای اجتماعی ،ترجمه حسین حسنی .تهران :سوره مهر.
 .3بل ،دانیل ( ،)1382آینده تکونولوژی ،ترجمه احد علیقلیان .تهران :وزات امور خارجه.
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کد درس299 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حکمرانی فضای مجازی

Internet Governance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نحوه ایجاد و توسعه اینترنت را بداند.
 .2با اجزای اصلی و همچنین ،زیر ساختهای شبکههای اینترنتی آشنا شود.
 .3بازیگران اصلی ملی و بین المللی را به خوبی بشناسد.
 .4روشهای اعمال مقررات و قانونگذاری در فضای مجازی را آموزش ببیند.
شرح درس:
چند دهه از ظهور فناوریهای مرتبط با اینترت میگذرد و اکنون این فناوریها کلیه شئون زندگی بشر را درنوردیده است .درس حکمرانی فضای
مجازی تالش دارد پس از آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی ایجاد اینترنت و فضای مجازی ،سازوکارهای اعمال مقررات در فضای مجازی و
همچنین ،حکمرانان این عرصه را معرفی نماید و دانشجویان را با شیوه اداره و اعمال قدرت در توسعه و بکارگیری ابزارهای آن آشنا نماید.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه اینترنت و توسعه شبکههای اینترنتی
 .2اجزای اصلی شکل دهنده اینترنت
 .3زیرساختهای اینترنت
 .4درآمدی بر حکمرانی
 .5درآمدی بر تنظیم مقررات
 .6سازمانها و نهادهای اصلی هدایت اینترنت در جهان
 .7شیوههای اعمال نظارت بر شبکههای اینترنتی
 .8مدلهای حکمرانی بر اینترنت
 .9روش مقررات گذاری در فضای مجازی
 .10شیوههای اعمال مقررات بر تعیین نامهای اینترنتی
 .11خط مشیهای امنیت فضای مجازی
 .12خط مشیهای مقابله با جرائم سایبری
 .13جنبههای نوظهور در فضای مجازی و شیوه مواجهه با آن
 .14خط مشی محتوایی در فضای مجازی
 .15شهروندان ،جامعه مدنی و نقش آنها در حکمرانی فضای مجازی
 .16دولت و نقش آن در حکمرانی فضای مجازی
 .17بخش خصوصی و بخش غیر دولتی و نقش آنها در حکمرانی فضای مجازی
 .18سازمانهای بین المللی و نقش آنها در حکمرانی فضای مجازی
425

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس300 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی

Economic of Information Technology and Internet
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

تفاوتها ی عمده میان اقتصاد سنتی و اقتصاد فناوری اطالعات را فهم نماید.
با تأثیرات فناوری اطالعات و فضای مجازی بر مفاهیم اقتصادی آشنا شود.
شیوههای تأمین مالی در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی را بداند.
با مفهوم پول و پول مجازی و دیجیتال آشنا شود.
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
حوزههایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تحوالت بزرگی در آن صورت گرفته است ،حوزه اقتصاد است .شناخت و درک مناسب از اقتصاد
عصر فناوری اطالعات و فضای مجازی و تحوالت آن از جمله مباحث ضروری است که دانشجو و محقق این حوزه باید کامالا آن را دریابد .این
درس تالش دارد چنین درک و شناختی را برای دانشجویان حاصل نماید.
سرفصل درس:
 .1تعریف اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .2تفاوتهای بنیادین اقتصاد سنتی و اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .3نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .4بازیگران کلیدی در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .5مفهوم اشتغال و بیکاری در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .6مالیات و سیاستهای مالیاتی متناسب با اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .7پول و تعریف آن در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .8ارزهای مجازی و دیجیتال و انواع آن
 .9تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصادهای ملی و فراملی
 .10قیمت گذاری محصوالت و خدمات در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .11شیوههای تأمین مالی در پروژههای اقتصادی فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .12تأثیر اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی در شفافیتهای مالی اقتصادهای ملی و فراملی
 .13اقتصاد دادهها و عظیم دادهها ()Big Data
 .14مفهوم و کاربرد اقتصاد مشارکتی و اقتصاد اشتراکی در اقتصاد فناوری اطالعات و فضای مجازی
 .15اقتصاد شبکه
427

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس301 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت فناوری اطالعات و فضای مجازی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای فضای مجازی

Theories of the New media
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با نظریههای جامعه اطالعاتی آشنا شود.
جامعه شبکهای را بشناسد.
جوامع دانشی و ساختار آنها را درک کند.
با نظریههای سیاسی و روان شناختی حوزه فضای مجازی آشنا شود.
شرح درس:

مطالعه دقیق هر حوزه علمی نیازمند غور و توجه مناسب در نظریههای علمی پشتیبان آن حوزه میباشد .اگر فضای مجازی را مشتمل بر اینترنت
و رسانههای نوین مرتبط با آن بدانیم ،نظریههایی که در این خصوص مطرح شدهاند گستره زیادی خواهند داشت .این درس تالش دارد نظریاتی
که مرتبط با فضای مجازی و رسانههای نوین مطرح شده است را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
سرفصل درس:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

نظریههای جامعه اطالعاتی
 oچیستی جامعه اطالعاتی
 oعصر اطالعات و ماهیت آن
 oتاریخچه انقالب اطالعات
 oتصویر آینده جامعه اطالعاتی
 oجامعه فراصنعتی و عصر اطالعات
 oجامعه شبکهای
 oاطالعات و بازار آن
 oاطالعات و دموکراسی
جوامع دانشی
 oساختار اقتصادی جوامع دانشی
 oساختار فرهنگی جوامع دانشی
نظریههای مالکیت معنوی و فضای مجازی
نظریههای سیاسی مرتبط با فضای مجازی
قدرت ،فناوری اطالعات و تئوری روابط بین الملل
نظریههای روان شناختی فضای مجازی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منبع فرعی
1. Chadwick, Andrew; Howard, Philip N. (2009) Routledge Handbook of Internet Politics.
Routledge.
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 )10بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»
از آنجا که ساحت علم ،فناوری و نوآوری از مهمترین پیشرانهای توسعة همهجانبه هر کشوری ،به ویژه ایران اسالمی میباشد ،وجود و
تربیت متخصصانی در حوزة مدیریت و سیاستگذاری این عرصه الزم و ضروری به نظر میرسد .بنابراین این بستة آموزشی درصدد آموزش
و یاددهی اصول ،مفاهیم ،تئوریها ،نظریهها ،مدلها ،نظامها ،ابزارها و تکنیکها ،روشها ،فرایندها ،تجربیّات ،نگرشها ،چارچوبها ،و در
یک کالم ،بررسی علمی همه جانبه در حوزه مدیریت و سیاستگذاری حوزه علم ،فناوری و نوآوری میباشد.
کد
درس
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مدیریت علم و فناوری
مدیریت دانش
مبانی مدیریت فناوری و نوآوری
سیاست نوآوری
برنامهریزی ،پیشبینی و ارزیابی فناوری
الگوهای انتقال و بومیسازی فناوری
سازمانهای ملی و بینالمللی علم و فناوری
تجاریسازی و بازاریابی ایده و فناوری
اقتصاد علم و فناوری
مبانی فقهی و حقوقی علم و فناوری
مدیریت مالی علم و فناوری
سمینار فناوریهای نوین
نوآوری نرم
مدیریت تحقیق و توسعه
نظامهای ملی نوآوری
فلسفه علم و فناوری
علم و فناوری در اسالم
فناوری ،اخالق ،جامعه و محیطزیست
سنجش علم و فناوری
مطالعه در مدیریت علم و فناوری
پژوهش در مدیریت علم و فناوری

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

40

672

جمع
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کد درس304 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با مدیریت علم و فناوری

Introduction to Science and Technology
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با خاستگاه و تاریخچه مدیریت علم و فناوری آشنا شود.
 .2به شناختی کلی از موضوعات و مسائل مدیریت علم و فناوری در دنیای کنونی و اثرات آن بر حوزههای گوناگون دست یافته باشد.
شرح درس:
علم و فناوری تأثیرات دامنهداری بر فرهنگ ،ارزشها ،توزیع ثروت و قدرت ،حکومتگری دموکراتیک ،و بهبود شرایط زیست شهروندان بر جای
میگذارند .این عوامل نیز به نوبه خود بر نحوه شکلگیری تحوالت علمی و فناورانه در جامعه اثر میکنند .بخش عمده محتوای هر دوره دانشگاهی
در خصوص سیاستگذاری علمی و فناورانه از یکسو ناظر به تأثیراتی است که علم و فناوری در جهان پیرامون به وجود میآورند و از سوی دیگر
به تحوالتی توجه دارد که تحت تأثیر عوامل تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در علم و فناوری و نوآوری پدید میآید.
آشنایی با مدیریت علم و فناوری و همچنین مدیریت نوآوری ،یک قلمرو تخصصی نسبتاً جدیدالتأسیس است که در آن با بهرهگیری از دستاوردهای
علوم مختلف طبیعی ،زیستی ،انسانی و اجتماعی ،به منظور تربیت متخصص ین مدد گرفته میشود تا از توانایی نظری و تجربی الزم برای ارائه
دیدگاههای راهبردی در حوزه مدیریت برخوردار شوند.
سرفصل درس:
 .1خاستگاه و تاریخچه علم و فناوری
 .2سیر تطور مدیریت علم و فناوری
 .3تعاریف و مفاهیم پایهای مدیریت علم و فناوری
 .4مدیریت نوآوری
 .5جامعه شناسی علم
 .6بررسی نقش نهادهای عمومی (دولت ،شرکتها ،دانشگاهها و  )...در فرایند توسعه علم و فناوری
 .7شاخص سازی در حوزه علم و فناوری
 .8فهم عمومی از علم
 .9تخصص و مشارکت عمومی
 .10اقتصاد سیاسی علم
 .11سیاستهای علم و فناوری
 .12سیاستهای نوآوری
 .13توسعه پایدار و مدیریت علم و فناوری
432

) بررسی استراتژیها و سیاستهای علم و فناوری در کشورهای مختلف (منتخب.14
 بررسی مهمترین چالشها و فرصتهای کشور در توسعه علم و فناوری.15
 بررسی برخی تحقیقات منتخب در این حوزه از مجالت برتر حوزه علم و فناوری.16
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
. سروش: تهران. ترجمه یاسر خوشنویس. مقدمهای بر مطالعات علم و تکنولوژی.)1392(  سرجیو، سیسموندو.1
 دانشگاه تربیت: تهران. فناوری و نوآوری، مقدمهای بر سیاستگذاری علم.)1393(  سیدسروش، و قاضی نوری، سیدسپهر، قاضی نوری.2
. مرکز نشر آثار علمی،مدرس
:منابع فرعی
1.
2.
3.
4.

Bessant, J., & Tidd, J. (2007). Innovation and Entrepreneurship. John Wiley & Sons.
Allenby, B. R., & Sarewitz, D. (2011). The techno-human condition. MIT press.
Hacking, I., & Hacking, J. (1999). The social construction of what?. Harvard university press.
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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کد درس305 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت دانش

Knowledgh Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با تعاریف و مفاهیم بنیادین مدیریت دانش از جمله دانش ،خلق و پروش دانش ،دانش ضمنی و آشکار و  ...آشنا شده باشد.
رابطه میان فناوریهای نوین و مدیریت دانش را شناخته و به تفسیر آن بپردازد.
با مدلها و فرایندهای مختلف مدیریت دانش در سازمان آشنا شده و ابزار مورد نیاز جهت پیادهسازی آنها را بشناسد.
بتواند روششناسیهای عملی مدیریت دانش در سازمان را پیادهسازی کند.
با منظومههای مدیریت دانش در سازمان آشنا شده و خلق و بکارگیری آنها را به خوبی بداند.
شرح درس:

مدیریت دانش ارتقاء یک رویکرد جامع برای شناسایی ،تسخیر ،بازیافتن ،تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطالعاتی سازمان است .این سرمایه
اطالعاتی ممکن است ،دادهها ،اسناد ،خطمشی و رویهها باشد .در این درس ،دانشجویان ابتدا با کلیات و تعاریف مختلف دانش و مدیریت دانش
آشنا میشوند و پس از آن روشهای مختلف خلق ،پرورش ،بارورسازی و استفاده از دانش در سازمان را میشناسند .در ادامه دانشجویان با
سیستمهای کاربردی برای پیادهسازی صحیح مدیریت دانش در سازمان آشنا شده و ویژگیهای منظومههای مؤثر در مدیریت دانش و چگونگی
پدیدار ساختن آنها را میآموزند.
سرفصل درس:
 .1کلیات مدیریت دانش
 oمقدمهای بر مدیریت دانش ،چیستی و چرایی مدیریت دانش ،خاستگاه و جایگاه مدیریت دانش در سازمان
 oچیستی دانش ،گونههای متفاوت دانش
 .2فرایند مدیریت دانش
 oزیرساختها ،سازوکارها و فناوریهای مدیریت دانش در جامعه و سازمان
 oفرایند و نظام مدیریت دانش در سازمان
 oتأثیرات مدیریت دانش بر بهرهوری سازمانها ،موردپژوهی
 oمؤلفههای اثرگذار بر مدیریت دانش
 .3پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان
 oاستفاده از فناوریهای نوین در مدیریت دانش :هوش مصنوعی ،کتابخانههای دیجیتال و ...
 oحفظ و بارورسازی تجربیات و دانایی ضمنی افراد و گروهها
 oروشهای تولید دانش جدید در جامعه و سازمان
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 نظام مدیریت دانش.4
 نظامهای سازنده دانش: کشف دانشo
...  مدل دلفی و، نقشه مفهومی،RSS ، ویکی: منظومههای ثبت و نگهداری دانشo
 نظام سازماندهی و توزیع دانش در سازمان: منظومههای به اشتراکگذاری دانشo
 نظام بکارگیری دانش در جامعه و سازمانo
 نگاهی به آینده.5
...  وIP : رویکردهای نوین، آیندهپژوهی مدیریت دانش در جامعه و سازمان، آیندهپژوهی دانشo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس306 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی مدیریت فناوری و نوآوری

Theoretical Basics of Technology and Innovation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایهای موردنیاز برای مدیریت فناوری در سطوح راهبردی و عملیاتی آشنا شده باشد.
 .2با رویکردهای مختلف مدیریت فناوری همراه با بیان موردکاویهای برترین نمونههای فناوریهای تجاری شده در سطح جهان آشنا شده
باشد.
شرح درس:
مدیریت فناوری و نوآوری یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین ابعاد سازمانهای مدرن است .فناوری یکی از مهمترین پیشرانهای ارتقاء توان
رقابتی بنگاهها و یکی از عوامل اصلی بهبود سطح زندگی در دنیای معاصر است .فناوری و به خصوص فناوریهای نوآورانه ،ذاتًا دشوار ،پیچیده
و دارای مخاطره است .فهم فرایند مدیریت فناوری به دانشجویان کمک میکند بتوانند مسائل بنگاههای اقتصادی را در زمینه فناوری تجزیه و
تحلیل کنند و با نقاط تکنیکی مسأله در سطح بنگاه آشنا شوند.
سرفصل درس:
 .1چیستی و اهمیت علم ،فناوری و نوآوری
 .2بررسی ابعاد مختلف نوآوری
 .3جایگاه محوری نوآوری در فرایند کسب وکار
 .4روند توسعه مدلهای نوآوری
 .5سنجش موفقیت نوآوری
 .6ایجاد سازمان نوآوری
 .7توسعه راهبرد نوآوری
 .8منابع نوآوری
 .9شبکههای نوآوری (اهمیت همکاریها برای نوآوری ،نوآوری باز و بسته ،نوعشناسی شبکهها ،شبکههای افقی و عمودی)
 .10نوآوری و علوم تصمیم
 .11تدوین طرح نوآوری
 .12خلق محصوالت و خدمات جدید (عوامل موفقیت یا شکست این فرایند ،چالش توسعه محصوالت جدید)
 .13تجاریسازی محصوالت فناورانه و پیچیده (مفهوم و موقعیت تجاریسازی از ایده تا محصول ،چالشهای تجاریسازی)
 .14سازماندهی با هدف فناوری و نوآوری :عوامل مؤثر بر سازمان نوآوری و فناوری در خارج بنگاه
 .15نوعشناسی و نوآ وریهای فناورانه
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) راهبرد نوآوری (راهبرد نوآوری چیست؟ نوعشناسی راهبرد نوآوری در سطح بنگاه.16
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
. ترجمه محمدرضا آراستی و دیگران. بازار و سازمان، یکپارچهسازی تغییرات فناورانه: مدیریت نوآوری.)1394( . آر. جی، و بسنت، جوزف، تید.1
. رسا: تهران. ج2
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.
:منابع فرعی
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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کد درس307 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیاست نوآوری

Innovation Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفهوم سیاست نوآوری و پویاییهای آن آشنا شود.
با ابزارهای مختلف سیاست نوآوری آشنا شود.
با تجربیات کشورهای مختلف در عرصه سیاست نوآوری آشنا شود.
ظرفیت پایهای برای طراحی سیاستهای بومی نوآوری را به دست آورد.
شرح درس:

در این درس به مفهوم سیاست نوآوری و ارتباط آن با فعالیت نوآوری و نظریههای نوآوری پرداخته میشود .در ادامه با گونه شناسی ابزارهای سیاستی
مختلف در این حوزه ،تالش میشود تجربیات جهانی ذیل هر یک از ابزارها ارائه شود .از دانشجویان انتظار میرود پس از این درس ،ظرفیت و دانش
پایهای برای طراحی بسته سیاستهای بومی نوآوری را در کشور به دست آورند.
سرفصل درس:
 .1فهم سیاست نوآوری و پویاییهای آن
 .2ابزارهای سیاستی نوآوری
 .3ابزارهای سیاستی مبتنی بر عرضه
 .4ابزارهای سیاستی مبتنی بر تقاضا
 .5مشوقهای مالی ناظر به تحقیق و توسعه
 .6حمایت مستقیم از تحقیق و توسعه و نوآوری
 .7خلق مهارت
 .8سیاستهای کارآفرینی
 .9خدمات مشاورهای نوآوری و فناوری
 .10سیاستگذاری خوشهای
 .11سیاستهای ناظر به تشویق همکاری
 .12شبکههای نوآوری
 .13سیاستهای تحریک تقاضای بخش خصوصی برای نوآوری
 .14تدارکات عمومی
 .15جوایز نوآوری
438

 شاخص سازی و استانداردسازی.16
 قوانین و مقررات.17
 پیش بینی فناوری.18
 آمیخته سیاست نوآوری.19
 تجربیات کشورهای مختلف در سیاست نوآوری.20
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
، دانشگاه تربیت مدرس: تهران. فناوری و نوآوری، مقدمهای بر سیاستگذاری علم.)1393(  سیدسروش، و قاضی نوری، سیدسپهر، قاضی نوری.1
.مرکز نشر آثار علمی
2 . ترجمه محمدرضا آراستی و دیگران. بازار و سازمان، یکپارچهسازی تغییرات فناورانه: مدیریت نوآوری.)1394( . آر. جی، و بسنت، جوزف، تید.2
. رسا: تهران.ج
. صفار: تهران. سیاستهای فناوری و نوآوری با رویکرد همگرایی مکاتب اقتصادی رقیب.)1395(  میثم، و نریمانی، سیدسپهر، قاضینوری.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.
:منبع فرعی
1. Ronayne, J. (1984). Science in Government. Caulfield East, Victoria: Edward Arnold.
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کد درس308 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی ،پیشبینی و ارزیابی فناوری

Planning,Forecasting and Evaluating Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم برنامهریزی فناوری آشنایی داشته باشد.
 .2با مفاهیم ،رهیافتها و روشهای پیشبینی فناوری آشنایی داشته باشد.
 .3بتواند در خصوص ارزیابی فناوریها در سطوح مختلف تحلیل ارائه نماید.
شرح درس:
توسعه فناوری در هر زمینه تخصصی ،مستلزم برنامهریزی ،سرمایهگذاری ،پیشبینی و ارزیابی است .تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در یک
فناوری یا حوزه خاص فناورانه ،امر پیچیدهای است که نیاز به استفاده از روشهای علمی دارد .از یک طرف باید مزایا و منافع فناوری اعم از
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی سنجیده شود و از طرف دیگر باید میزان معایب و همچنین ریسک آن بررسی گردد .در این درس سعی میشود تا
روشهای علمی برای برنامهریزی در تحصیل یک فناوری در حوزههای فناورانه مورد بحث قرار گیرد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفهوم آینده نگری
 .2انواع آینده نگری
 .3آینده نگری فناوری
 .4تجارب سایر کشورها درآینده نگری فناوری
 .5آینده نگری فناوری و مدیریت فناوری
 .6روشهای آینده نگری
 .7سازمانها و آینده نگری
 .8ارزشیابی و اثر آینده نگری
 .9آینده نگری و برنامه ریزی راهبردی
 .10چارچوب اصلی تصمیمگیری در بخش عمومی و تجاری در رابطه با سیاستگذاری و تدوین استراتژی فناوری
 .11مفاهیم ارزیابی تکنولوژی
 .12روش شناسی ارزیابی تکنولوژی
 .13جنبههای اقتصادی ارزیابی تکنولوژی
 .14تحلیلهای کمی اقتصادی در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در یک فناوری
 .15مفاهیم و رویکردهای مختلف به مدیریت ریسک (از منظرهای جامعهشناسی ،روانشناسی ،فرهنگی و روابط اجتماعی)
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 .16تئوری احتماالت و تحلیل ریسک در تصمیمگیری
 .17شاخصهای کمی در ارزیابی سرمایهگذاری مانند  B/C ،NPVو ...
 .18روشها و ابزارهای ارزیابی سرمایهگذاری در فناوری و اندازهگیری ریسک
 .19مزایا و چالشهای ارزیابی تکنولوژی
 .20مطالعات موردی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1براون ارنست ( .)1382ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی .ترجمه عقیل ملکی فر و علیرضا بوشهری ،کرانه علم.
 .2ناظمی ،امیر و قدیری ،روح اهلل ( .)1385آینده نگاری از مفهوم تا اجرا .تهران :مرکزصنایع نوین.
 .3گروه آینده اندیشی بنیاد توسعه فردا ( .)1392روشهای آینده نگاری تکنولوژی ،انتشارات بنیاد توسعه فردا.
 .4بهرامی ،محسن ( .)1374تکنولوژیهای آینده :شناسایی و پیش بینی .تهران :خضرا.
 .5حاجیانی ،ابراهیم ( .)1396مبانی ،اصول و روشهای آینده پژوهی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السالم).
Georghiou, L. (Ed.). (2008). The Handbook of Technology Foresight: Concepts and Practice.
Edward Elgar Publishing, 3-43.
National Research Council. (2010). Persistent Forecasting of Disruptive, Report 1 & 2.
National Academies Press.
Porter, A. L., Roper, A. T., Mason, T. W., Rossini, F. A., & Banks, J. (1991). Forecasting
and Management of Technology. John Wiley & Sons, Inc.
Shane, H. D. (2017). Megatech: Technology in 2050.

6.
7.
8.
9.

منبع فرعی:
1. Relevant journals include: Futures, Foresight, the Journal of Futures Studies and
Technological Forecasting and Social Change.
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کد درس309 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

الگوهای انتقال و بومیسازی فناوری

Technology Transfer and Indigenization Models
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با چارچوب اصلی انتقال فناوری آشنا شده باشد.
 .2بتواند تحلیلهای مناسب در خصوص شیوه صحیح انتقال فناوری در موارد گوناگون ارائه دهد.
 .3با مفاهیم و رویکردهای مختلف انتقال فناوری آشنا شده باشد.
شرح درس:
تحلیل روندهای حاکم بر واردات فناوری در پرتو نیازهای آینده مربوط به علم و فناوری ،با نظر به شیوه زیست بومی و منافع ملی در عرصه
جهانی ،و نیز بررسی نقادانه نحوه مبادالت و همکاریهای علمی میان ایران و دیگر کشورها ،با بررسی شیوههای مختلف انتقال فناوری و نحوه
بومیسازی آنها مورد تدقیق قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1انتقال فناوری :تاریخچه و مفاهیم کلیدی
 .2دوره عمر فناوری
 .3ارزیابی و گزینش فناوریهای بهینه :مدلهای انتقال فناوری
 .4تلفیق فناوریهای جدید با فناوریهای سنتی
 .5انتقال فناوری در عرصه رقابت جهانی
 .6سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای انتقال فناوری
 .7سازماندهی و مدیریت انتقال فناوری
 .8چالشهای سازمانی ،رفتاری ،و ارتباطی در انتقال فناوری
 .9میزبانی امکانات علمی و فناورانه بینالمللی
 .10بازاریابی برای فناوری انتقال یافته
 .11انواع قرارداد فناوری
 .12مذاکرات انتقال فناوری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
✓

:منبع اصلی
1. Liu, S., Fang, Z., Shi, H., & Guo, B. (2010). Theory of Science and Technology Transfer
and applications. CRC Press.
:منابع فرعی
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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کد درس310 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سازمانهای ملی و بین المللی علم و فناوری

National and International Organizations for
Science and Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

سازمانهای داخلی را در نگاشت نهادی علم و فناوری بشناسد.
سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه علم و فناوری را بشناسد.
با ساختارها و وظایف سازمانها و زمینه شکلگیری آنها آشنا باشد.
حوزه تمرکزی هر سازمان در خصوص علم و فناوری را بتواند رصد نماید.
شرح درس:

در این درس نقش و نحوة تأثیر نهادها و سازمانهای مختلف در کشور ایران و همچنین عرصه بینالملل ،در ترویج فرهنگ و روحیه علمی و
فناورانه و اتخاذ سیاستهای صحیح در این دو قلمرو متناسب با شرایط بومی جامعه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1نگاشت نهادی علم و فناوری
 .2بررسی شورای عالی عتف وزارت علوم
 .3بررسی شورای عالی انقالب فرهنگی /ستاد نقشه جامع علمی کشور /الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و ...
 .4معاونت علمی ریاست جمهوری
 .5مرکز همکاریهای ریاست جمهوری ،ستاد نانو و ...
 .6پژوهشکدههای نهادها و وزارتخانههای دولتی (رویان ،نیرو ،نفت و )...
 .7ظهور دانشگاههای پژوهشبنیاد
 .8انجمنهای علمی و آکادمی علوم
 .9جوایز کیفیت یا مراکز پژوهشی ممتاز
 .10مراکز و مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی
 .11نشریات تخصصی مؤسسات داخلی و بینالمللی
 .12مکانیزمها و تمهیدات مربوط به تشویق محققان
 .13پروژهها و دورههای تخصصی و نقش بخش خصوصی
 .14پارکهای علمی و فناوری در ایران و جهان
 .15پردیسهای فناوری در ایران و جهان (سیلیکون ولی کالیفرنیا ،شنژن چین و )...
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
. سمت: تهران.) سازمانهای بینالمللی (ویراست دوم.)1394(  محمد، غفوری.1
2. Barkin, J. (2013). International Organization: Theories and Institutions. 2nd ed. Palgrave
Macmillan.
: محصوالت و خروجیها، وظایف، رجوع به سایت سازمانها و نهادها (یی مانند آنچه در ذیل آمده است) و آشنایی با تاریخچه.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)
:منبع فرعی
1. Oatley, T. (2015). International Political Economy. 5th ed. London and New York:
Routledge.
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کد درس311 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تجاریسازی و بازاریابی ایده و فناوری

Idea and Technology Marketing and
Commercialization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با تعاریف و مفاهیم بنیادین بازاریابی و تجاریسازی فناوری آشنا شده باشد.
بتواند مراحل بازاریابی و تجاریسازی در فناوریهای نوین را به خوبی تبیین نماید.
با مدلها و فرایندهای مختلف بازاریابی فناوری آشنا شده باشد و ابزار مورد نیاز جهت پیادهسازی آنها را بشناسد.
به طور اجمالی با اقتضائات تجاریسازی فناوریهای گوناگون بنا به مالحظات خاص آنها آشنا شده باشد.
شرح درس:

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با شیوههای تجاریسازی فناوری و تحوالت فناورانه است .در این درس نظریههای اقتصادی اقتصاددانان
نوآوری مانند شومپیتر بررسی شده و به رابطه و تأثیر نوآوری و بازار و چگونگی آثار متقابل آنها بر یکدیگر اشاره خواهد شد .همچنین به رابطه
نوآوری و رشد اقتصادی نیز پرداخته میشود و مدلهای بازاریابی فناوری و تجاریسازی آن مورد تدقیق قرار میگیرد و در حد امکان از
مثالهای متنوع در تجاریسازی فناوریهای گوناگون بهرهبرداری میگردد.
سرفصل درس:
 .1نقش بازار و اثر آن در تخصیص منابع در سطح بنگاه ،منطقه ،کشور و جهان
 .2تحلیلهای نئوکالسیک و اقتصاد خرد از بازار ،تئوری تولید و تحوالت فناورانه
 .3فناوری ،کارآفرینی و رشد اقتصادی
 .4مطالعات موردی در رابطه با روند تاریخی نوآوری و تحوالت فناورانه
 .5اثر نوآوری بر رفتار بازار
 .6مدلهای تجاریسازی فناوری
 .7فرایند بازاریابی فناوری
 .8بازاریابی و عملکرد شرکت
 .9سازمان بازار محور و محصول محور
 .10روشهای پویش محیطی برای کسب اطالعات از محیط دور و نزدیک
 .11فرایند تصمیم به خرید افراد و سازمانها
 .12طبقه بندی بازار ،موقعیت یابی محصول
 .13چرخه عمر محصول و بازاریابی
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 برند و خدمات، محصول.14
 روشهای تعیین قیمت محصول جدید و نقاط قوت وضف آنها.15
 طراحی راهبرد توزیع.16
 ابزارهای ارتباطات بازاریابی.17
 طراحی برنامه بازاریابی.18
 مطالعات موردی.19
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Mohr, J. J., Sengupta, S., & Slater, S. F. (2010). Marketing of high-technology products
and innovations. Pearson Prentice Hall.
2. Gans, J. S., & Stern, S. (2003). The product market and the market for “ideas”:
commercialization strategies for technology entrepreneurs. Research Policy, 32(2), 333-350.
3. Zahra, S. A., & Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology
commercialization. Strategic Management Journal, 23(5), 377-398.
4. Touhill, C. J., Touhill, G. J., & O'riordan, T. A. (2008). Commercialization of Innovative
Technologies: Bringing Good Ideas to the Marketplace. John Wiley & Sons.
:منبع فرعی
1. Chesbrough, H. W. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and
Profiting from Technology. Boston, Ma: Harvard Business School Press.
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کد درس312 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد علم و فناوری

sciences & technology Economics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1منشأ یک فناوری جدید و خاستگاه بازاری آن را تعیین کند.
 .2تأثیرات -یعنی منافع و هزینههای اقتصادی -نوآوری بر تک تک سازمانها و کل جامعه را فرا گیرد.
 .3دغدغههای سیاستگذاران را لمس کند.
شرح درس:
از میان رشتههای مختلف علوم اجتماعی ،اقتصاد قدیمیترین شاخه علم است که به تحلیل و بررسی موضوع تحوالت فناوری و نوآوری پرداخته
است .با این حال ،فرضیات بنیادین و روششناسیهای مقبول اقتصاد نئوکالسیک نتوانسته است تبیین دقیقی از منبع تحوالت فناوری در اقتصادها
داشته باشد و از اینرو مورد نقد جدی نیز قرار گرفته است .این انتقادات به طور عمده حول دو محور ساختار یافتهاند :نخست اینکه گفته میشود
اقتصادهای نئوکالسیک نتوانستهاند توجه کافی را به دستگاههای نهادی که حمایتکننده از نوآوری و رشد اقتصادی هستند داشته باشند .نقد جدی
دوم به اقتصادهای نئوکالسیک در این زمینه این است که رویکردهای مکانیکی به اقتصاد قادر به تشخیص و تبیین فرایندهای تکاملی موجود در
تحوالت علم و فناوری نیستند .در این درس تالش میشود یک رویکرد معتدل به مسأله دنبال شود و هم مالحظات نئوکالسیک و نونهادی باهم
دیده شوند.
سرفصل درس:
 .1مقدمهای بر اقتصاد نوآوری
 .2تغییر فناورانه و تئوری تکاملی
 .3شرکتهای شومپیتری
 .4شتاب دهندهها و نوآوری
 .5رقابت شومپیتری
 .6نوآوری ،ساختار بازار و پویاییهای صنعت
 .7مدلسازی نوآوری و تکامل صنعت
 .8تقاضا و نوآوری
 .9اشاعه فناوریهای جدید
 .10پتنت ،فناوریها و نوآوری
 .11سیستمهای نوآوری و نهادها
 .12همپایه سازی فناورانه ،رهبران نوظهور و فناوری
 .13سیاست عمومی برای نوآوری
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Swann, G. P. (2014). The economics of innovation: an introduction. Edward Elgar
Publishing.
2. Antonelli, C. (ed.) (2011). Handbook on the Economic Complexity of Technological Change
Edward Elgar, Cheltenham.
3. Hall, B. and N. Rosenberg, (2010). Handbook of the economics of innovation, Elsevier.
4. Fagerberg, J., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (Eds.). (2005). The Oxford Handbook of
Innovation. Oxford University Press.
5. Varian, H. R., Farrell, J., & Shapiro, C. (2004). The Economics of Information Technology:
An Introduction. Cambridge University Press.
6. Rosegger, G. (1996). The Economics of Production and Innovation: An Industrial
Perspective. 3rd ed. Butterworth Heinemann.
:منابع فرعی

1. Schumpeter, J. A. (1947). The creative response in economic history, Journal of Economic
History 7, 149-159.
2. Steil, B., Victor, D. G., and Nelson, R. R. (Eds). (2002). Technological Innovation and
Economic Performance. Princeton University Press: A Council on Foreign Relations Book.
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کد درس313 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی فقهی و حقوقی علم و فناوری

Jurisperudence and legal aspects of Science and
Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

گستره و مسائل حقوق علم و فناوری را بشناسد.
با ابعاد حقوقی مالکیت فکری آشنا شده باشد.
 .3کاربرد عملی حقوق فناوری در بازار تجارت و کسب و کار را بداند.
تأثیر دو سویه پیشرفتهای فناوری بر علم حقوق و همچنین تأثیر نظام حقوقی قدرتمند در توسعه فناوری را به خوبی تحلیل نماید.
شرح درس:

در این درس تازهترین موضوعات و مسائل تخصصی در حوزههای متنوع حقوقی مرتبط با علم و فناوری ،به صورت نقادانه مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرد .باید دانست که پیشرفت در قلمروهای علمی و فناورانه در قرن بیست و یکم چنان پرشتاب است که محدودههای حقوقی موجود را
پشت سر گذارده و نیاز مبرمی را به اتخاذ یک رویکرد بدیع به مباحث حقوقی مطرح ساخته است .در این درس تأثیر تحوالت فناورانه و علمی بر
مسائل و نظریههای حقوقی و نقش مکانیزمهای حقوقی بر چگونگی تطور علم و فناوری توأمان بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1مفهوم فناوری در گستره حقوق
 .2تمیز فناوری نرم از فناوری سخت از نگاه تأثیر حقوقی
 .3رویکردهای فقهی نسبت به دستاوردهای فناورانه
 .4چالشها و راه کارهای نظام فقهی در رویارویی با مسائل مستحدثه فناورانه
 .5مالکیت معنوی :مسائل و قوانین فقهی وحقوقی
 .6مروری بر برخی قواعد فقهی مرتبط با حوزه علم و فناوری
 .7مسائل حقوقی مربوط به انتقال فناوری
 .8تفکیک انواع قراردادهای انتقال فناوری
 .9اصول و قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای حوزه علم و فناوری به تفکیک نوع انتقال
 .10مبانی حقوقی اداره شرکتهای دانشبنیان
 .11شیوههای ثبت ملی و بین المللی ختراعات
 .12مسائل حقوقی فناوری اطالعات
 .13قوانین ناظر بر تولید دانش فنی
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 .14قوانین ناظر بر تجاری سازی فناوری
 .15قوانین حقوقی ناظر بر رقابت غیرمنصفانه و اصول رقابت
 .16قوانین حقوقی مربوط به ابعاد محیطزیستی فناوری
 .17مسائل حقوقی ناظر بر فناوریهای زیستی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1حبیب زاده ،طاهر ( .)1390مقدمهای بر حقوق تجارت الکترونیکی ،جلد اول .تهران :انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی.
 .2حبیب زاده ،طاهر ( .)1390حقوق قراردادها در بستر قراردادهای الکترونیکی ،جلد دوم ،تهران :انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.
 .3حبیب زاده ،طاهر ( .)1390دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی ،جلد سوم ،تهران :انتشارات مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 .4حبیب زاده ،طاهر ( .)1395تحلیل فنی و حقوقی اسناد الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی ،جلد چهارم ،تهران :انتشارات خرسندی.
 .5اسدی ،بهنام و حیدری ،حسن ( .)1398جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی ،تهران :انتشارات قانون یار.
 .6محمدی ،مرتضی ( .)1393انعقاد قراردادهای الکترونیکی :مطالعه تطبیقی در فقه اسالمی ،حقوق ایران و کنوانسیون  2005ژنو،
قم :انتشارات دانشگاه مفید قم.
 .7رهپیک ،حسن ( .)1388مقدمه علم حقوق ،تهران :خرسندی.
 .8ساجدی ،ولی ( .)1387مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک ،تهران :نشر پلک.
 .9قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران
 .10شمس ،عبدالحمید ( .)1382حقوق مالکیت بر عالئم تجاری و صنعتی ،تهران :سمت.
 .11میرحسینی ،سید حسن ( .)1391مقدمهای بر حقوق مالکیت فکری ،تهران :نشر میزان.
 .12رهپیک ،حسن ( .)1388مقدمه علم حقوق ،تهران :خرسندی.
 .13امانی ،تقی ( .)1383مجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین المللی) ،تهران :انتشارات بهنامی.
 .14وضعیت حقوقی نام دامنههای اینترنتی در ایران و جهان ( .)1390تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 .15خدایاران ،قاسم و جهانگرد ،نصراهلل ( .)1384مالکیت معنوی :ویژگیها و کاربردها ،تهران :دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی.
 .16امامی ،اسد اهلل ( .)1393حقوق مالکیت فکری ،تهران :نشر میزان ،چاپ دوم.
 .17شیروی ،عبدالحسین ( .)1393داوری تجاری بین المللی ،تهران :نشر میزان.
 .18بای ،حسینعلی ( .)1394مباحثی از مالکیت فکری ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .19احسنی فروز ،محمد ( .)1390قرارداد انتقال تکنولوژی ماهیت ،شرایط تشکیل و آثار با انضمام قرارداد نمونه ،تهران :دادگستر.
 .20یوسف وند ،محمود ( .)1386مبانی حقوق مالکیت معنوی در فقه و قانون ،تهران :خرم.
 .21عباسی ،سیمین و اخگر ،بابک ( .)1391مدیریت حقوق مالکیت فکری ،تهران :جنگل.
 .22خدمتگزار ،محسن ( .)1391فلسفه مالکیت فکری ،تهران :میزان.
23. Lloyd, L.J.,) 2011). Information Technology Law, 6th ed., OUP,
24. Bently, L., and Sherman, B., (2014). Intellectual Property Law, 4th ed., OUP,
25. Christie, A., and Gare, S., (2014). Blackstone's Statutes on Intellectual Property, 12th ed.,
OUP,
26. Aplin, T., and Davis, J., (2013). Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, 2nd
ed., OUP,
27. Bently, L., and Sherman, B, (2008). Intellectual Property Law, 3rd. ed., OUP,
28. Robert, M. (2012). Intellectual Property in the New Technological Age, 6 ed., Aspen,
29. Nard, C, (2013). The Law of Patents, 3rd. Ed., Wolters Kluwer, Law & Business,
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30. Cohen. J and Loren, L, (2013). Copyright in A Global Information Economy, Wolters Kluer
Law & Business,
31. Dinwoodie, G, and Denis, M, (2014). Trade Mark and Unfair Competition: Law and Policy,
4rd ed., Aspen,
32. Gringras, C., (2002). The Laws of the Internet, 2nd ed, TottelPublishing.
33. Lloyd, L.J., (2011). Information Technology Law, 6th ed. Oxford University Press.
:منابع فرعی
، مجد: تهران، چاپ دوم، جلد اول، تشکیل قراردادها و تعهدات.)1382(  مهدی، شهیدی.1
. سمت: تهران، اشخاص و محجورین، حقوق مدنی.)1381(  سیدمرتضی، حسین و قاسم زاده، صفایی.2
. انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم، جلد اول، قواعد عمومی قراردادها.)1385(  ناصر، کاتوزیان.3
. شرکت سهامی انتشار: تهران، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها.)1388(  ناصر، کاتوزیان.4
. شرکت سهامی انتشار: تهران، چاپ پنجم، جلد سوم، قواعد عمومی قراردادها.)1387(  ناصر، کاتوزیان.5
. انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هشتم، قرارداد – ایقاع: اعمال حقوقی، دوره مقدماتی حقوق مدنی.)1381(  ناصر، کاتوزیان.6
. شرکت سهامی انتشار: تهران، مقدمهای بر علم حقوق.)1391(  ناصر، کاتوزیان.7
. نشر میزان: تهران، مقدمهای بر حقوق مالکیت فکری.)1391(  سید حسن، میرحسینی.8
. سمت: تهران، اشخاص و محجورین، حقوق مدنی.)1381(  سیدمرتضی، حسین و قاسم زاده، صفایی.9
. مجد: تهران، چاپ دوم، جلد اول، تشکیل قراردادها و تعهدات.)1382(  مهدی، شهیدی.10
، انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هشتم،قرارداد –ایقاع:  اعمال حقوقی، دوره مقدماتی حقوق مدنی.)1381(  ناصر، کاتوزیان.11
. شرکت سهامی انتشار: تهران، مقدمهای بر علم حقوق.)1391(  ناصر، کاتوزیان.12
 سازمان پژوهشهایی علمی وصنعتی: تهران، نگاهی به نظام مالکیت صنعتی در ایران و سایر کشورها.)1382(  محمد، نوروزی.13
.ایران
. نشر حقوقدان: تهران، حقوق آفرینشهای فکری.)1375(  حمید، آیتی.14
. انتشارات مهد حقوق: تهران، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه.)1383(  منصور، پورنوری.15
16. Campbell, D., (2005). E-commerce and the Law of Digital Signature, Oceana Publications.
17. Chissick, M. and A. Kelman, (2000). Electronic Commerce: Law and Practice, 2nd ed.,
London: Sweet & Maxwell.
18. Clarkson, C.M.V., and Hill, J., (2011). The Conflict of Laws, 4th ed, OUP.
19. Cunningham, M., (2002). B2B: How to Build a Profitable E-commerce Strategy, 1st ed,
Perseus Publishing.
20. Furmston, M., Cheshire, (2012). Fifoot & Furmston's Law of Contract, 16th ed, Oxford
University Press.
21. Goode, R., (2010). Commercial Law, 4th. Ed, Penguin.
22. Gralla, P., (2006). How the Internet Works, 8th. ed, QUE.
23. Gringras, C. and E. Todd, (2008). Gringras: the Laws of the Internet, 3rd Rev. ed, Tottel
Publishing.
24. Hames, J, Ekern, Y., (2009). Introduction to Law, 4th ed., Prentice Hall.
25. Hart, HLA, (2012). The Concept of Law, 3rd ed., OUP.
26. Mason, S., (2012). Electronic Signatures in Law, 3rd ed, Cambridge University Press.
27. Murry, A. (2013). Information Technology Law: The Law and Society, 2nd ed, Oxford
University Press.
28. Reed, C., (2005). Internet Law: Text and Materials, 2nd Rev. ed, Universal Law Publishing
Co Ltd.
29. Reichheld, F.F. (2001). Building Loyalty in the Age of the Internet, Harvard Business School
Press.
30. Sanayei, A., (2009). E-Commerce in Developing Countries, 1st ed, Isfahan: ITM Research
Group, University of Isfahan Publishing Unit.
31. Spindler, G. and F. Börner, (2002). E-commerce law in Europe and the USA, 1st ed, Springer
Publication.
32. Steve Hedley, T.F.A., (2008). Statutes on IT and E-Commerce, 4th. ed, Blackstone Press.
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33. Todd, P., (2005). E-commerce Law, 1st ed, Routledge-Cavendish
34. Treitel, G., (2011). The Law of Contract, 13th ed, Sweet & Maxwell.
35. Turban, E. and D. King, (2010). Introduction to E-Commerce, 3rd ed, Prentice Hall.
36. Wang, F.F., (2010). Internet Jurisdiction and Choice of Law, Cambridge University Press.
37. Wang, F.F., (2010). Law of Electronic Commercial Transactions, 1st. ed.,, Routledge.
38. Zweigert, K. and H. Kotz, (1998). An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed, Clarendon
Press
39. Clarkson, C.M.V., and Hill, J., (2011). The Conflict of Laws, 4th ed., OUP,
40. Furmston, M., (2012). Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract, 16th ed., OUP,
41. Goode, R., (2010). Commercial Law, 4th. ed., Penguin,
42. Hames, J, Ekern, Y., (2009). Introduction to Law, 4th ed., Prentice Hall,
43. Hart, HLA, (2012). The Concept of Law, 3rd ed., OUP.
44. Murry, A., (2013). Information Technology Law: The Law and Society, 2nd ed., OUP.
45. Reed, C., (2005). Internet Law: Text and Materials, 2nd Rev. ed., Universal Law Publishing
Co Ltd,
46. Treitel, G., (2011). The Law of Contract, 13th ed, Sweet & Maxwell.
47. Zweigert, K. and H. Kotz, (1998). An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed., Clarendon
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.
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کد درس314 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت مالی علم و فناوری

Financial Management of Science and Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با چارچوب اصلی تصمیمگیری در بخش عمومی و تجاری در رابطه با سیاستگذاری و تدوین استراتژی فناوری آشنا شده باشد.
بتواند تحلیلهای کمی اقتصادی در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری انجام دهد.
با مفاهیم و رویکردهای مختلف مدیریت ریسک (از منظرهای جامعهشناسی ،روانشناسی ،فرهنگی و روابط اجتماعی) آشنا شده باشد.
تئوریهای احتماالت و تحلیل ریسک در تصمیمگیری را درک کند.
شاخصهای کمی در ارزیابی سرمایهگذاری مانند  NPVو  ...را بشناسد.
روشهای سرمایهگذاری بهینه را فراگیرد.
شرح درس:

توسعه فناوری در هر زمینه تخصصی ،مستلزم سرمایهگذاری است .تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در یک فناوری یا حوزه خاص فناورانه،
امر پیچیدهای است که نیاز به استفاده از روشهای علمی دارد .از یک طرف باید مزایا و منافع فناوری اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی سنجیده
شود و از طرف دیگر باید میزان معایب و همچنین ریسک آن بررسی گردد .در این درس سعی میشود تا روشهای علمی برای ارزیابی
سرمایهگذاری و تأمین مالی و ارزیابی ریسک سرمایهگذاری در حوزههای فناورانه مورد بحث قرار گیرد.
سرفصل درس:
 .1مقدمه و معرفی شرکتهای دانشبنیان و و بنگاههای کوچک و متوسط
 .2معرفی ابزارها و روشهای مختلف تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسط در مراحل مختلف رشد و توسعه
کسب و کار
 .3مقدمات تأمین مالی بانکی برای شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای کوچک و متوسط و مسائل و چالشهای مرتبط
 .4ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی شرکتهای فناوری و بنگاههای کوچک و متوسطنقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر ( Venture
 )Capitalو صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی ( )Private Equity Fundsدر تأمین مالی ....
 .5فین تک و تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط :تأمین مالی جمعی ( )Crowd fundingو ...
 .6بررسی ،تجزیه و تحلیل و روند تصویب طرحهای اعتباری
 .7مدیریت ریسک اعتباری ،ضمانت و رتبهبندی اعتباری در فرایند تأمین مالی دانشبنیان و کسبو کارهای کوچک و متوسط
 .8فرایند نظارت بر اعطای تسهیالت در تأمین مالی دانش بنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسط
 .9مستندات ،بازاریابی ،تهیه نمونه کار
 .10گزارشدهی ،مجموعهسازی و بازپرداخت
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس315 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار فناوریهای نوین

Seminar on New Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با موضوعات جدید فناوریهای نوین آشنا شده باشد.
توانایی رصد جریانهای جدید فناوری را داشته باشد.
فرایند پیشرفت فناورانه و تفاوتهای بین بخشی در این زمینه را تشخیص دهد.
جهتگیریهای جامعه در مواجهه با فناوریهای نوین را تشخیص دهد.
شرح درس:

در این درس تازهترین موضوعات و مسائل تخصصی در حوزههای متنوع در سیاستگذاری علم و فناوری ،به صورت نقادانه مورد تحلیل و
بررسی قرار میگیرد .موضوعات مطروحه در سمینارهای این درس احیاناً به صورت مستقیم به عناوین انتخاب شده برای رسالههای دکتری
مرتبط خواهند بود.
سرفصل درس:
در دروس سمینار ،سرفصلها با نظر استادان و مسئول دوره اعالم میگردد.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
منابع بر اساس هر موضوع به وسیله مدرسان مدعو پیشنهاد میگردند.
منابع فرعی:
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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کد درس316 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نوآوری نرم

Soft Innovation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با فناوری نرم و مفاهیم پایهای آن در برابر فناوری سخت آشنا شود.
 .2با جایگاه و نقش فناوری نرم در پیشرفت اقتصادی کشورها آشنا شود.
شرح درس:
تحوالت و پیشرفتهای لحظهای عرصه فناوریها در دنیای امروز ،توجه اندیشمندان به نقش جنبههای غیر تولیدی و غیر فنی فناوری را بیش
از پیش به خود جلب کرده است .نقشی که باعث سیطره فناوری بر هویت و تعریف انسان و اجتماع از هدف زندگی شده است و تعریف جدیدی
از استیالی جهانی به مفاهیمی چون توسعه و پیشرفت داده است .از اینرو ،نقش فناوریهای نرم در دنیای کنونی بر کسی پوشیده نیست ،در
این درس با بررسی فناوریهای نرم (ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،انسانی و ارزشی فناوری) راهی نوین به سوی بازسازی هویتی متناسب با کشور
ایجاد خواهد شد.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

.5

مبانی فناوری نرم
 oتعریف و ضرورت
 oانواع
 oمدلها
فناوری نرم ،انسان و اجتماع
 oرابطه ارزشها و فناوری نرم
 oفناوری نرم و شکلدهی جامعه
فناوری نرم و توسعه
 oاهمیت فناوری نرم در توسعه کشور
 oفناوری نرم و نوآوری
اقتصاد خالق
 oصنایع نرم و خالق
 oکاربردهای صنایع فرهنگی برای پیشرفت کشور
 oالزامات در حوزههای گوناگون (بازیهای رایانهای ،گردشگری ،اسباب بازی ،سینما و )...
موردکاوی:
 oارائه تجربیات جهانی در بهرهگیری از فناوری نرم (کره جنوبی/چین/آمریکا)
457

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
1.
2.
3.
4.

. مؤسسه عصر اطالعات: تهران. ترجمه مهدی حمزهپور و علیرضا خطیبی.) فناوری نرم (فناوری علوم انسانی.)1397(  زوئینگ، جین.1
Bakhshi, Hasan, McVittie, Eric, Simmie, James (2008). Creating Innovation: Do the creative
industries support innovation in the wider economy?. London: Nesta.
Miles, Ian, Green, Lawrence (2008). Hidden innovation in the creative industries. NESTA
Futurlab.
NESTA (2007). Hidden Innovation: How Innovation Happens in Six ‘Low Innovation’
Sectors. London: NESTA.
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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کد درس317 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت تحقیق و توسعه

Research and Development Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1شیوههای نوین تحقیق و توسعه را در مختصات اقتصاد دانشبنیان بشناسد.
 .2وظایف واحد تحقیق و توسعه را در همخوانی با دیگر واحدهای سازمانی دریابد.
 .3بتواند ابعاد مدیریتی پروژههای تحقیق و توسعه را به خوبی تبیین نماید.
شرح درس:
آشنایی با دیدگاهها ،نظریات و رویکردهای مطرح در حوزه علم و فناوری با تمرکز بر مدیریت تحقیق و توسعه.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بررسی نقش نهادهای عمومی (دولت ،شرکتهای خصوصی ،دانشگاهها و  )...در فرایند توسعه علم و فناوری
بررسی استراتژیها و سیاستهای علم و فناوری در کشورهای مختلف (منتخب)
سیاستهای تحقیق و توسعه
سازمانهای تحقیق و توسعه
سازماندهی تحقیق و توسعه
تحقیقات پایه-کاربردی و توسعهای
تحربیات سایر کشورها در تحقیق و توسعه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
:منابع فرعی
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 McGrawHill Education.
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کد درس318 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظامهای ملی نوآوری

The National Innovation Systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1ابعاد نظام ملی نوآوری را بشناسد.
 .2هماهنگی میان اجزاء نظام ملی نوآوری را رصد و تحلیل نماید.
 .3بتواند به منظور توسعه نوآوری برنامه عملیاتی در قالب نظام ملی نوآوری ارائه دهد( .به صورت پایلوت)
شرح درس:
تحلیل ماهیت نظام ملی نوآوری ،و ارزیابی نقادانه نحوه تأثیر تحوالت فناورانه متکی به نوآوری بر اقتصاد ،و چگونگی تآثیر سیاستهای اقتصادی
و تصمیمات مدیریتی بر مسیر تحوالت فناورانه و چگونگی چینش ابعاد نوآوری در قالب نظامی هماهنگ و منسجم به منظور تحقق نوآوری در
راستای توسعه ملی از جمله اهداف اصلی این درس است.
سرفصل درس:
 .1نظام نوآوری تاریخچه ،تیپشناسی ،مشخصهها و الگوها
 .2نظامهای ملی /منطقهای /بخشی نوآوری
 .3نگاشت نهادی نوآوری
 .4نوآوری فناورانه و مزیت نسبی بینالمللی
 .5نقش تحقیقات ،توسعه و نوآوری در بهرهوری و رشد اقتصادی و تأثیر نیروهای اقتصادی بر نوآوری فناورانه
 .6نقش سیاستگذاری علمی و فناورانه دولت در تسریع فرایند نوآوری
 .7محرکهای مؤثر در سرمایهگذاری برای نوآوری
 .8سرمایه اجتماعی :یک عامل کلیدی در نوآوری
 .9نظریههای تصمیمگیری و نقش آنها در نوآوری فناورانه :آیندهنگری ،عدم تعیین ،و ریسک
 .10سازماندهی ،نهادینه کردن و مدیریت نوآوری
 .11تحلیل ،ابداع و اشاعه تکنولوژیهای جدید
 .12فناوریهای نو و محیطزیست طبیعی و اجتماعی
 .13مطالعات موردی
 .14مطالعات نظام نوآوری در ایران
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
. مرکز نشر دانشگاهی: تهران.) مقدمهای بر نظام نوآوری (رویکردی گسترده.)1392(  سیدسپهر، و قاضینوری، پریسا، ریاحی.2
:منابع فرعی
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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کد درس319 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

فلسفه علم و فناوری

Philosophy of Science & Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1رابطه تکنولوژی با علم به خصوص شاخههای بنیادی آن را فهم کرده باشد.
 .2نقش تکنولوژی بر زندگی روزمره و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی را فهم کرده باشد.
شرح درس:
در جلسات نخستین درس فلسفه فناوری دانشجویان به مطالعه دیدگاه مکاتب فلسفی مختلف در رابطه با فناوری میپردازند همانند پدیدار شناسی،
نظریه انتقادی و فلسفه تحلیلی .همچنین تأثیر متقابل علم و فناوری ،رابطه فناوری با اخالق و سیاست در این درس مورد بررسی قرار میگیرد
که در این محور رابطه سیر تاریخی فناوری و استقرار آن در یک جامعه معین با تثبیت ارزشهای سیاسی و اخالقی آن جامعه مورد بررسی قرار
میگیرد و به طورکلی میتوان گفت این درس نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فناوری را با سایر ابر روایتهای سایه افکنده بر انسان مدرن مورد
بررسی قرار میدهد.
سرفصل درس:
 .1معرفی فلسفه فناوری و رابطه آن با دیگر علوم انسانی
 .2خاستگاه فلسفی فناوری
 .3پایگاه اجتماعی فناوری
 .4پایگاه اقتصادی فناوری
 .5جهتداری علوم
 .6مسائل متافیزیکی فناوری :چیستی ماهیت فناوری
 .7مسائل روششناختی فناوری
 .8فلسفه فناوری از منظر پدیدارشناسی
 .9فلسفه فناوری از منظر نظریه انتقادی
 .10فلسفه فناوری و فلسفه علم
 .11تأثیر فناوری بر علم
 .12بررسی برخی مسائل علوم شناختی از منظر فناوری
 .13اخالق فناوری ،فناوری و ارزشهای اخالقی ،رویکردهای موجود
 .14فناوری و نظامهای سیاسی
 .15فناوری و زندگی روزمره
 .16فناوری و زیباییشناسی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
: تهران. دونالد مکنزی، تامس کوون، یان هکینگ، دُن آیدی، آثاری از مارتین هایدگر: فلسفه تکنولوژی.)1377( .) شاپور (مترجم،اعتماد
.نشر مرکز
 کتاب: قم. آسیبشناسی علل بنیادی عقب افتادگی علمی و تکنولوژیکی جوامع اسالمی: تحلیل ماهیت تکنولوژی.)1392(  عبدالعلی،رضایی
.فردا
3. Olsen, J. K. B., Selinger, E. & Riis, S. (Eds). (2009). New Waves in Philosophy
Technology. Palgrave Macmillan.
4. Borgmann, A. (1948). Technology and the Character of Contemporary Life:
Philosophical Inquiry. University of Chicago Press.

.1
.2
of
A

:منبع فرعی
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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کد درس320 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

علم و فناوری در اسالم

Science and Technology in Islam
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم بنیادین علم و فناوری به ویژه علم دینی آشنا شده باشد.
 .2با نظریات و آراء دانشمندان مسلمان در زمینه علم و فناوری آشنائی کاملی پیدا کرده باشد.
 .3بتواند اسناد تجزیه و تحلیل علم و فناوری در اسالم را بررسی و ارزیابی انتقادی کند.
شرح درس:
با توجه به اهمیت دین مبین اسالم به مقوله علم و به تبع آن فناوریهای برآمده از پژوهشهای علمی ،انتظار میرود که مباحث مطروحه در این
درس ،دانشجو را با مباحث ایدئولوژیک ،فلسفیِ دین اسالم با علم و فناوری آشنا کند و نظرات بنیادین علم دینی و علم و فناوری از منظر
دانشمندان مسلمان تبیین ،تشریح ،و توصیف شود.
سرفصل درس:
 .1فلسفه حاکم بر تمدن و فناوری از منظر فلسفی یارویکرد اسالمی
 .2سطوح اختیار و فاعلیت
 .3نسبت فناوری و تمدن با نظام فاعلیت
 .4ویژگیهای یک جامعه توسعه یافته الهی
 .5دیدگاههای پیرامون مبانی جامعهشناختی فناوری مادی و الهی
 .6نقش اختیار انسانی در پیدایش ،تغییر و تکامل فناوری و تمدن
 .7رابطه فلسفه تاریخ با فناوری و تمدن
 .8مدل مهندسی اجتماعی اسالمی در بستر فناوری
 .9وضعیت موجود رقابت جامعه اسالمی در زمینه تولید فناوری
 .10طراحی جدول جامع تمدن و فناوری الهی
 .11پیوند هدفمند بین دو نگاه زمینی و آسمانی به فناوری
 .12جهتداری علوم
 .13محورهای کالن و خرد آسیبشناسی در عقبافتادگی علمی و فناورانه در جوامع اسالمی
 .14پایگاه اجتماعی فناوری از منظر اسالمی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1نصر ،سیدحسین و مظفر ،اقبال ( .)2007اسالم ،علم ،مسلمانان و تکنولوژی ،انتشارات ایسالمیک بوک تراست.
 .2حکیمی ،محمد رضا ( .)1357دانش مسلمین ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .3مطهّری ،مرتضی ( .)1362خدمات متقابل اسالم و ایران .تهران :انتشارات صدرا.
 .4گلشنی ،مهدی ( .)1390قرآن و علوم طبیعت .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .5مطیع ،حسین ( .)1396رابطه دین و فناوری ،قم :دفتر نشر معارف.
 .6نصر ،سیدحسین ( .)1350علم و تمدن در اسالم .ترجمه احمد آرام .تهران :اندیشه.
 .7طاهرزاده ،اصغر ( . )1378گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی ،اصفهان :لب المیزان.
 .8مددپور ،محمد ( .)1383ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک ،تهران :سوره مهر.
 .9میرباقری ،محمدمهدی ( .)1394نسبت دین با علم و فناوری ،قم :تمدن نوین اسالمی.
 .10رضایی ،عبدالعلی ( .)1392تحلیل ماهیت تکنولوژی :آسیبشناسی علل بنیادی عقبافتادگی علمی و تکنولوژیکی جوامع اسالمی .قم :کتاب
فردا.
 .11پستمن نیل ( .)1375تکنوپولی؛ سیطره تکنولوژی بر فرهنگ .ترجمه صادق طباطبایی ،تهران :سروش.
 .12دهقان ،محمدصادق ( . )1390تکنولوژی و چالشهای فرارو  ،زیرنظر داود رجبی نیا ،قم :مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران.
 .13االجورج ،سوزان ( .)1390دین و تکنولوژی در قرن  ،21ترجمه علی اصغر دارابی ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات.
 .14نصیری ،مهدی ( .)1388اسالم و تجدد ،تهران :کتاب صبح.
 .15نصر ،سیدحسین ( .)1366علم در اسالم ،به اهتمام احمد آرام ،تهران ،سروش.
 .16فرهنگی ،علیاکبر ( .)1368تکنولوژی و تکامل فرهنگی .فرهنگخانه اسفار.
 .17سروش ،عبدالکریم ( .)1388تفرج صنع :گفتارهایی در اخالق و صنعت و علم انسانی .صراط.
منابع فرعی:
 .1ای وولف ،هانس ( .)1372صنایع دستی کهن ایران ،ترجمه سیروس ابراهیم زاده ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 .2بنی موسی بن شاکر ( 1981م) .الحیل ،تصحیح احمد یوسف حسن ،محمدعلی خیاط ،مصطفی تعمری .حلب :جامعه حلب ،معهد التراث
العلمی العربی.
 .3ابن العز بن اسماعیل الجزری ( 1979م) .الجامع بیم العلم و العمل التافع فی صناعه الحیل ،تحقیق احمد یوسف الحسن و دیگران .حلب:
جامعه حلب ،معهد التراث العلمی العربی.
 .4فرشاد ،مهدی ( .)1371تاریخ مهندسی در ایران .تهران :بلخ.
 .5هیل ،دونالد ( .)1375تاریخ مصور فناوری اسالمی ،ترجمه ناصر موفقیان ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .6صفا ،ذبیح اهلل ( .)1366تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ،تهران :موسسه انتشارات امیرکبیر.
 .7فرشاد ،مهدی ( .)1365تاریخ علم در ایران ،تهران :موسسه انتشارات امیرکبیر.
 .8زرین کوب ،عبدالحسین ( .)1348کارنامه اسالم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .9اولیری ،دلیسی ( .)1342انتقال علوم یونانی به عالم اسالمی ،ترجمه احمدآرام ،تهران :دانشگاه تهران.
10. Hill DR (1942). Arabic water-clocks. University of Aleppo, Institute for the History of Arabic
Science.
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کد درس321 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

فناوری ،اخالق ،جامعه و محیطزیست

Technology, Ethics, Society and Environment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم بنیادین اخالق علم و فناوری و مصادیق آن آشنا شده باشد.
 .2بتواند اخالق اسالمی و منظور از آن را به خوبی تشخیص دهد.
 .3بتواند تلفیقی مناسب از کاربرد مباحث اخالقی ،به ویژه اخالق اسالمی در حوزههای فناوری ،علوم اجتماعی و زیستمحیطی ارائه دهد.
 .4بتواند اسناد تجزیه و تحلیل علم و فناوری در اخالق اسالمی را بررسی و ارزیابی انتقادی کند.
شرح درس:
اخالق عمومیترین و ضروریترین زمینه شکلگیری مناسبات انسانی است .شبکه علم و فناوری هم از این قاعده مستثنی نیست .ولی به طور
طبیعی این شبکه بسیار پیچیده از مناسبات فنی و انسانی اخالق ویژهای را میطلبد که همزمان با گسترش فناوریهای سخت و نرم ،توجه به
مالحظات اخالقی ،مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی بسیار ضروری و الزام آور میباشد .به همین دلیل توجه به مباحث کالن و جزئی موضوعات
این درس و پیوستگی مطالب آن با هم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرفصل درس:
 .1مباحث نظری و کلی
 oمقدمات
 oنظریههای بنیادی برای تحلیلهای اخالقی
 oاخالق عالمان به روایت علم اخالق اسالمی
 oشرایط اخالقی وضع محدودیت در علم
 oاخالق اختالف عقیده در علم
 oمسائل اخالقی مالکیت معنوی در علم
 .2مباحث اخالق کاربردی علم و فناوری
 oعلم و رفع نابرابریهای اجتماعی
 oفناوری و کنترل اطالعات
 oفناوری و کنترل محیطزیست
 oفناوری و مسائل اخالقی خصوصیسازی
 oفناوری و مسائل اخالقی جهانی شدن
 oاخالق پزشکی
 oمسائل اخالقی علم ژنتیک
467

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1النووی ،یحیی بن شرف الدین ( 1408ه.ق) .آداب العالم و المتعلم و المفتی و المستفتی و فضل طلب العلم .بطنطا (مصر) :مکتبة الصحابة.
 .2رسنیک ،دیوید بی .)1391( .اخالق علم .ترجمه مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان .قم :دفتر نشر معارف.
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.
منابع فرعی:
 .1پورمحمدی ،غالمعلی ( .)1374پزشکی قانونی و علم االخالق پزشکی .تهران :نشر و تبلیغ بشری.
 .2سروش ،عبدالکریم ( .)1358دانش و ارزش :پژوهشی در ارتباط علم و اخالق (اخالق علمی ،اخالق تکاملی ،اخالق مارکسیستی و اخالق
واقعبین) .تهران :یاران.
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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کد درس322 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت علم ،فناوری و نوآوری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سنجش علم و فناوری

Measuring Science and Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با چارچوب اصلی سنجش علم و فناوری آشنا شده باشد.
 .2بتواند تحلیلهای مناسب در خصوص شیوه صحیح رتبهبندی علم و فناوری در موارد گوناگون انجام دهد.
 .3شاخصهای سنجش علم و فناوری را به درستی تحلیل نماید.
شرح درس:
هدف این درس آشنا ساختن دانشجویان با انواع شاخصها و معیارهای رایج اندازهگیری علم و فناوری و نظامهای طبقهبندی فعالیتهای علمی و
فناورانه است که منجر به تحلیل و درک صحیح از وضعیت علم ،فناوری و نوآوری میگردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

نظام اندازهگیری علم و فنآوری (تعاریف /مفاهیم /مدلها /شرایط طراحی نظام)
شاخصها (مفاهیم /تعاریف /طبقهبندیها /معرفی راهنماهای بینالمللی)
فعالیتهای علم و فنآوری (تعاریف /طبقهبندی)
نقد عمومی شاخصها
شاخصهای مالی (تعاریف /انواع /محاسبه /نقد /مثالها)
شاخصهای نیروی انسانی علم و فنآوری (تعاریف /طبقهبندی /محاسبه /نقد /مثالها)
شاخصهای بروندادی فنآوری (تعاریف /طبقهبندی /محاسبه /نقد /مثالها)
شاخصهای بروندادی علم یا کتاب سنجی (تعریف /تاریخچه /طبقهبندی /محاسبه /نقد /مثالها)
شاخصهای فرایند و اثر گذاری (نوآوری ،مدیریت دانش ،جابهجایی نیروی انسانی ،همکاریهای بینالمللی و تراز پرداختهای فنآوری
(تعاریف /تاریخچه /طبقه بندی /محاسبه /مثالها))
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
1. Godin, B. (2004). Measurement and Statistics on Science and Technology: 1920 to the
Present. Routledge.
2. Glänzel, W., Moed, H. F., Schmoch, U., & Thelwall, M. (2019). Springer Handbook of Science
and Technology Indicators. Springer Nature.
3. Morita-Lou, H. (2019). Science and technology indicators for development. Routledge.
:منابع فرعی

 فناوری و نوآوری (مفاهیم و شاخصهای، سنجش علم.)1388(  حمزهعلی، و نورمحمدی، محمد، حسنزاده، عبدالرضا، نوروزی چاگلی.1
. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: تهران.)بینالمللی
4. Essential Science Indicators by Thomson Reuters; esi-topics.com
5. OECD (1995). The Measurement of Human Resources Devoted to S&T – Canberra Manual.
Paris: OECD.
6. OECD (2002). Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and
Experimental Development. Paris: OECD.
7. OECD (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data — The Oslo
Manual. Paris: OECD.
8. Lepori, B., & Reale, E. (2012). S&T indicators as a tool for formative evaluation of research
programs. Evaluation, 18(4), 451-465.
9. Barré, R. (2004). S&T indicators for policy making in a changing science-society relationship.
In Handbook of quantitative science and technology research (pp. 115-131). Springer,
Dordrecht.
10. Bloch C (2007). Assessing recent developments in innovation measurement: the third edition
of the Oslo Manual. Science and Public Policy 34(1): 23–34.
11. Grupp, H., & Mogee, M. E. (2004). Indicators for national science and technology policy: how
robust are composite indicators?. Research Policy, 33(9), 1373-1384.
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 )11بسته «حكمراني آموزشي»
اين بسته در راستاي تربیت متخصصان مديريتی است که در شأن سیاستگذاري ،خطمشیگذاري و اداره امور نظام آموزشی در کلیه سطوح آموزش
عمومی و آموزشعالی متمايل به فعالیت هستند؛ متخصصانی که ضمن اشراف به مباحث تخصصی تعلیم و تربیت ،در حوزه حکمرانی و سیاستگذاري
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 تعلیم و تربیت
را عهدهدار شوند.
کد
درس
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنايی با مسائل و گستره حکمرانی آموزشی

2
2
2
2

سازمانها و نهادهاي خطمشیگذار آموزشی

2

آموزش و پرورش تطبیقی

2

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

2

اقتصاد آموزش و پرورش

2

خطمشیگذاري در آموزش و پرورش

2

حکمرانی نظام آموزشی

2

توسعه نظام آموزشی در ايران و جهان

2

روانشناسی عمومی

2

روانشناسی رشد

2

روانشناسی تربیتی

2

تعلیم و تربیت اسالمی ()1
تعلیم و تربیت اسالمی ()2

2
2

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

2

مکاتب فلسفی و نظريههاي تربیتی

2

تاريخ آموزش و پرورش در ايران

2

جامعهشناسی آموزش و پرورش

2

سمینار مسائل حکمرانی آموزشی

2

مطالعه در حکمرانی آموزشی

1

پژوهش در حکمرانی آموزشی

1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

42

۷۳۶

مبانی و اصول مديريت و حکمرانی آموزشی
مبانی و اصول برنامهريزي آموزشی
مبانی و اصول برنامهريزي درسی

جمع

471

روانشناسی عمومی
روانشناسی عمومی
-

تعلیم و تربیت اسالمی ()1
-

-

کد درس۳25 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

آشنايی با مسائل و گستره حکمرانی آموزشی

Introduction to Issues & Scope of Educational
Governance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

عملی

اهداف درس:
در انتهاي اين درس از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با مفاهیم اولیه مديريت و رهبري آموزشی آشنا شده باشد.
با مفاهیم اولیه سازمانهاي آموزشی آشنا شده باشد.
با مسائل سازمانهاي آموزشی آشنا شده باشد.
با مسائل مديريت و رهبري سازمانهاي آموزشی آشنا شده باشد.
با مفاهیم اولیه گستره تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی آشنا شده باشد.
شرح درس:

اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با نهاد تعلیم و تربیت آشنا کرده و سپس با ارائه اهداف و فرايند سیاستگذاري و خطمشیگذاري
آموزشی با تکیه به رويکردهاي اسالمی در حوزه حکمرانی آموزشی ،ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1آشنايی با نهاد تعلیم و تربیت
 .2آشنايی با موضوعات مطالعاتی تعلیم و تربیت و انواع رشتهها و گرايشهاي آن
 .3آشنايی با جايگاه مديريت آموزشی در میان رشتههاي علوم تربیتی
 .4آشنايی با اهمیت حکمرانی نهاد تعلیم و تربیتی
 .5آشنايی با ابعاد گوناگون سازمانهاي سیاستگذار در نهاد تعلیم و تربیت
 .6کنکاش و بررسی مسائل سیاستگذاري ،خطمشی گذاري و حکمرانی آموزشی بهصورت عینی
 .7بررسی مفاهیم و تعاريف سیاستگذاري ،خطمشی گذاري و حکمرانی ،رهبري و مديريت
 .8آشنايی با تفاوت رهبري و مديريت در سازمانهاي آموزشی با ساير انواع سازمانها
 .9مطالعه موردي برخی از مسائل حکمرانی در کشورهاي مختلف
 .10بررسی سیر تطور نظريات حکمرانی آموزشی
 .11رويکرد اسالمی به حکمرانی آموزشی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

472

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1مالکی ،فائزهسادات ،احمديرضائی ،حسین ( .)1394سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی (خوب) ،مشکوه دانش (وابسته
به موسسه فرهنگی هنري مشکوة دانش)
 .2کاردان ،علی محمد .)1398( .علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن .تهران :سمت.
 .3میرکمالی ،سید محمد ( .)1393رهبري و مديريت آموزشی .تهران :نشر يسطرون.
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:
.1
.2
.3
.4
.5

عالقهبند ،علی ( .)1390مبانی نظري و اصول مديريت آموزشی .ويرايش ششم .تهران :نشر روان.
شمس ،غالمرضا ( .)1395مبانی و اصول مديريت آموزشی .تهران :انتشارات سمت.
شمس ،غالمرضا ( .)1389مديريت آموزشی .تهران :نشر آذر و سیماي دانش.
الننبورگ ،فرد سی؛ و اورنستین ،آالن سی .)1382( .مديريت آموزشی :مفاهیم و عمل .ترجمه محمدعلی فرنیا .تبريز :نشر جمالی.
بیرم بائوم ،رابرت .)1389( .دانشگاهها چگونه کار میکنند؟ ترجمه حمیدرضا آراسته .تهران :مؤسسه پژوهش و برنامهريزي در آموزش
عالی.
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کد درس۳2۶ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

مبانی و اصول مديريت و حکمرانی آموزشی

Foundations & Principles of Educational
Administration & Governance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی با مبانی و نظريههاي مديريت در سازمانها و مراکز آموزشی
 .2آشنايی با کاربرد نظريههاي مديريت در سازمانهاي آموزشی
 .3آشنايی با مفاهیم فرايندي در مديريت و مديريت فرايندهاي اجتماعی
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با مفاهیم و چالشهاي مديريت و رهبري در سازمانهاي آموزشی (مدرسه و دانشگاه) آشنا کرده
و سپس با ارائه الگوهاي مهم مديريتی در سازمانهاي آموزشی ،درک مفهومی و نظري عمیقی پیرامون سازمانهاي آموزشی و حکمرانی در
نظامهاي آموزشی در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1بخش اول :کلیات
 مفهوم و تعريف مديريت آموزشی تمايز بین مديريت آموزشی با ساير مديريتها از ديدگاه سیستمی اهمیت و اهداف مديريت آموزشی کارکردهاي مديريت آموزشی ابعاد و دامنه مديريت آموزشی هزينهها ،منابع و خدمات سازمان آموزشی تاريخچه مديريت آموزشی در ايران و جهان مديريت آموزشی اسالمی .2بخش دوم :نظريهها و سیر تحول مديريت آموزشی
 نظريههاي مديريت و سازمان آموزشوپرورش و آموزش عالی مقايسه نظريههاي مديريت آموزشی و مديريت عمومی تأثیر و کاربرد نظريههاي مديريت در سازمانهاي آموزشی تفاوتهاي بین دانشگاهها و ساير سازمانها دانشگاه بهعنوان سازمان مدلهاي حکمرانی و مديريتی مرسوم در آموزش عالی سیر تطورات نظريههاي رهبري در آموزش عالی انواع الگوهاي دانشگاهی (مشارکتی ،سیاسی ،هرجومرجطلب ،بوروکراتیک و سايبرنتیک) و شیوههاي رهبري در هر يک474

 حکمرانی در دانشگاهها و انواع آن اصول مديريت در آموزش عالی چالشهاي مديريتی در دانشگاهها .3بخش سوم :مفاهیم فرايندي در مديريت
 رهبري ارتباط انگیزش تغییر .4بخش چهارم :فرايند اجتماعی و پويايیهاي گروهی
 مديريت آموزشی بهعنوان يک فرايند اجتماعی ساختار و نظام اجتماعی مدارس جوّ و فرهنگ مدارس افراد در مدارس مديريت تکاملی و پويايیهاي گروهی رهبري نظامهاي آموزشی رهبري آموزشی اسالمی .4داللتهاي نظريههاي مديريت در سازمانهاي آموزشی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5

عالقهبند ،علی ( .)1390مبانی نظري و اصول مديريت آموزشی .ويرايش ششم .تهران :نشر روان.
شمس ،غالمرضا ( .)1395مبانی و اصول مديريت آموزشی .تهران :انتشارات سمت.
شمس ،غالمرضا ( .)1389مديريت آموزشی .تهران :نشر آذر و سیماي دانش.
میرکمالی ،سید محمد ( .)1389رهبري و مديريت آموزشی .تهران :نشر يسطرون
الننبورگ ،فرد سی؛ و اورنستین ،آالن سی .)1382( .مديريت آموزشی :مفاهیم و عمل .ترجمه محمدعلی فرنیا .تبريز :نشر جمالی.

 .6بیرم بائوم ،رابرت .)1389( .دانشگاهها چگونه کار میکنند؟ ترجمه حمیدرضا آراسته .تهران :مؤسسه پژوهش و برنامهريزي در آموزش
عالی.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4

صافی ،احمد ( .)1390سازمان و مديريت در آموزشوپرورش .تهران :نشر ارسباران.
ملفورد ،بیل ( .)1387رهبري و مديريت مدارس در هزاره سوم .ترجمه ويدا انديشمند و فرانک موسوي .نشر فانوس کرمان.
فرجاد ،محمدعلی ( .)1375مديريت عمومی در آموزشوپرورش .تهران :نشر الهام.
خورشیدي ،عباس و غندالی ،شهابالدين ( .)1380مديريت آموزشی و آموزشگاهی .تهران :نشر پسین.
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کد درس۳2۷ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

مبانی و اصول برنامهريزي آموزشی

Foundations & Principles of Educational
Planning
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

ساير:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنايی با مفاهیم برنامه آموزشی برنامهريزي آموزشی ،برنامهريزي براي توسعه
آشنايی با ارتباط برنامهريزي آموزشی با برنامهريزي درسی
آشنايی با انواع برنامهريزي آموزشی و مراحل برنامهريزي آموزشی
آشنايی با شیوه ارزشیابی نظام آموزشی
آشنايی با ويژگیهاي برنامهريزي آموزشی درسطح آموزش وپرورش و برنامهريزي درسطح دانشگاه و تفاوتهاي آنها با يکديگر
آشنايی با اصالح و نوآوريها در نظام آموزشی
آشنايی با تحول درآموزش و پرورش و کلیات و مراحل برنامهريزي استراتژيک
جايگاه اسناد باالدستی نظام آموزشی و اسناد توسعه را در نظام آموزشی تبیین کنند.
شرح درس:

اين درس سعی می کند تا در آغاز دانشجويان را با مفاهیم برنامه ريزي آموزشی آشنا کرده و در ادامه از طريق آشنا کردن آنها با اصول ،فرايند
و الگوهاي برنامه ريزي آموزشی ديدگاه گستردهاي پیرامون برنامه ريزي آموزشی در اختیار آنها قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1تبیین مفاهیم متداول درادبیات برنامهريزي آموزشی
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

برنامه آموزشی
برنامهريزي آموزشی
برنامه درسی
برنامه تحصیلی
برنامهريزي توسعه اقتصادي –اجتماعی ،تفاوت برنامهريزي آموزشی با برنامهريزي درسی ،انواع برنامهريزي آموزشی
برنامهريزي از لحاظ طول مدت برنامه
برنامهريزي ازلحاظ مداخله دولت مرکزي
برنامهريزي ارشادي
برنامهريزي دستوري
اسناد کالن توسعه در برنامهريزي آموزشی
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 .2فرايند برنامهريزي آموزشی
o
o
o
o
o
o
o
o

تحلیل موقعیت نظام آموزشی
شناسايی سیاستهاي آموزشی
انتخاب اهداف آموزشی
انتخاب راهبردها
تهیه برنامه عمل
اجرا
نظارت
ارزشیابی و اصالح برنامه

 .3سطوح برنامهريزي آموزشی
 oبرنامهريزي درسطح دانشگاه
 oبرنامهريزي درسطح ابتدايی و دبیرستان
 oتفاوت برنامهريزي در سطح دانشگاه با برنامهريزي در سطح ابتدايی و دبیرستان
 .4برنامهريزي براي اصالح و نوآوري آموزشی
o
o
o
o
o
o
o
o
o

توجیه و تبیین ضرورت اصالح
تعیین قلمرو اصالح يا نوآوري
 5رأي اجراي اصالحات و نوآوري
ايجاد تشکیالت سازمانی
انجام مطالعات و تحقیق صالحی
تهیه پیشنويس
طرح نظرخواهی از گروههاي ذيرربط ،ذيصالح و ذينفع در ارتباط با طرحهاي اصالحی
اجراي آزمايشی
اجراي سراسري

 .5رويکردهاي تحول در آموزش و پرورش
o
o
o
o
o
o
o

رويکردتحول درسطح فراکالن
رويکردتحول درسطح کالن
رويکرد تحول درسطح خرد
اصول برنامهريزي آموزشی
اصول مربوط به تهیه برنامه
اصول مربوط به اجراي برنامه
اصول مربوط به نظارت و ارزشیابی برنامه

 .6مبانی برنامهريزي آموزشی
 oمبانی اقتصادي برنامهريزي آموزشی
 oمبانی اجتماعی برنامهريزي آموزشی
 oمبانی فرهنگی و سیاسی برنامهريزي آموزشی
 .7رويکردهاي برنامهريزي آموزشی
 oرويکرد تقاضاي اجتماعی
 oرويکرد برنامهريزي نیروي انسانی
 oرويکرد هزينه – فايده
 .8الگوهاي برنامهريزي آموزشی
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o
o
o
o
o

الگوي عقاليی
الگوي تعاملی
برنامهريزي استراتژيک
مفروضات برنامهريزي استراتژيک
ويژگیهاي برنامهريزي استراتژيک
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1مشايخ ،فريده ( .)1391ديدگاههاي نو در برنامهريزي آموزشی .چاپ دوازدهم .تهران :انتشارات سمت.
 .2محسن پور ،بهرام ( .)1392مبانی برنامهريزي آموزشی .چاپ يازدهم .تهران :انتشارات سمت.
منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.9

نفیسی ،عبدالحسین ( .)1382دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش ،سیاستگذاري و برنامهريزي آموزش عمومی .جلد دوم .انتشارات پژوهشکده
(پژوهشگاه) تعلیم و تربیت.
کافمن ،راجر؛ هرمن ،جري ( .)1374برنامهريزي استراژيک در نظام آموزشی ،بازانديشی ،بازسازي ،ساختارها ،بازآفرينی .ترجمه بازرگان،
عباس ،مشايخ ،فريده .انتشارات مدرسه چاپ اول.
مشاوران (يونسکو) .فرايند در برنامهريزي آموزشی .ترجمه دکتر فريده مشايخ .انتشارات مدرسه.
وادي ،حداد و تري دامسکی ( .)1379فرايند برنامهريزي و سیاستگذاري در آموزش و پرورش (يک چهارچوب کاربردي) .ترجمه غالمرضا
گرائینژاد و رخساره کاظم .انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي کشور چاپ اول.
کارلسون ،رابرت وي؛ آکرمن ،گري ( .)1374برنامهريزي آموزشی (مفاهیم-استراتژيها-اقدامات) .ترجمه غالمعلی سرمد .انتشارات مؤسسه
پژوهش و برنامهريزي آموزش عالی .چاپ اول.
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کد درس۳28 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

مبانی و اصول برنامهريزي درسی

Foundation & Principles of Curriculum
Planning
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
آشنايی با مبانی فلسفی ،فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی برنامههاي درسی
تحلیل تأثیر هريک از ديدگاههاي مختلف مبانی برنامههاي درسی بر تهیه و تدوين برنامههاي درسی مختلف
اشراف بر مفاهیم مختلف برنامهريزي درسی
آشنايی با انواع ،اصول ،روشها ،طراحی و الگوهاي مختلف در حوزه برنامه درسی و تقسیم بنديهاي آنها
تبیین ،تفسیر و تحلیل مسائل مختلف حوزه برنامهريزي درسی
آگاهی از سیر تحوالت برنامههاي درسی در جهان و ايران
شرح درس:

اين درس سعی دارد تا دانشجويان را با مفهوم برنامه درسی و مبانی فلسفی ،فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی برنامههاي درسی و همچنین
تأثیر هريک از ديدگاههاي مختلف در تهیه و تدوين برنامههاي درسی نظام آموزشی جمهوري اسالمی ايران آشنا کند.
سرفصل درس:
 .1مفهوم شناسی برنامه درسی
 تعريف مفاهیم برنامه درسی ،برنامهريزي درسی و برنامهريزي آموزشی و ارتباط آنها با يکديگر انواع برنامه درسی شامل برنامه درسی رسمی ،برنامه درسی قصد شده ،برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده ،برنامه درسیپنهان ،برنامه درسی مغفول و ...
 تاريخچه برنامهريزي درسی در جهان صاحبنظران مطرح و ديدگاههاي آنها در خصوص مراحل برنامهريزي درسی تاريخچه برنامهريزي درسی در ايران .2مبانی برنامه درسی
 مبانی فلسفی برنامه درسی مبانی روانشناختی برنامه درسی مبانی جامعهشناختی برنامه درسی مبانی دينی برنامه درسی تصمیم گیرندگان برنامه درسی و عوامل تأثیر گذار .3رويکردهاي برنامه درسی
 رويکرد مبتنی بر موضوعات درسی و رشتههاي علمی رويکرد مبتنی بر صالحیت ها و شايستگیهاي خاص رويکرد مبتنی بر نیازها و عالئق فراگیران–رويکردهاي مبتنی بر نقشها و فعالیت اجتماعی (الف .کارآيی اجتماعی ب .بازسازي اجتماعی)
479

 .4فرايند برنامهريزي درسی
 نیاز سنجی و مراحل آن تدوين اهداف برنامه درسی اصول حاکم بر انتخاب اهداف ،سطوح اهداف ،انواع هدفها محتوا و فعالیتهاي يادگیري (مفهوم محتوا ،اصول حاکم بر انتخاب محتوا ،الگوهاي سازماندهی محتواي برنامه درسی ،اصول حاکمبر سازماندهی محتوا(
 اجراي برنامه درسی (عوامل مؤثر بر اجرا ،آماده سازي معلمان ،شرايط و زمینههاي موجود) ارزشیابی برنامه درسی (مفهوم ارزشیابی ،کارکردهاي ارزشیابی ،الگوهاي ارزشیابی از برنامه درسی) .5پژوهش در برنامه درسی
 تحلیل محتوا پژوهش تاريخی– پژوهش تطبیقی
 .6اصالح و تغییر در برنامه درسی
 عوامل مؤثر برتغییر در برنامه درسی ضرورت اصالح و تغییر در برنامه درسی مراحل تغییر ،بازنگري و اصالح برنامه درسی .7روندهاي جديد در برنامه درسی
 جهانی شدن و تأثیر بر برنامههاي درسی بین المللی کردن برنامههاي درسی .8اسناد برنامه درسی جمهوري اسالمی ايران
 سند تحول بنیادين سند برنامه درسی ملیروش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1فتحی واجارگاه ،کوروش ( .)1388اصول و مفاهیم برنامهريزي درسی .چاپ اول ،تهران :انتشارات بال.
 .2يارمحمديان ،محمد حسین ( .)1390اصول برنامهريزي درسی .تهران :انتشارات يادواره کتاب.
منبع فرعي:
 .1جی ،گالن؛ سیلور و الکساندر ( .)1391برنامهريزي درسی براي تدريس و يادگیري بهتر .ترجمه دکتر غالمرضا خوي نژاد .تهران :انتشارات
سمت و مشهد :آستان قدس رضوي.
 .2ملکی ،حسن ( .)1391مقدمات برنامهريزي درسی .تهران :انتشارات سمت.
 .3ملکی ،حسن ( .)1386برنامهريزي درسی؛ راهنماي عملی .مشهد :انتشارات پیام انديشه .چاپ هشتم.
 .4فتحی واجارگاه ،کوروش ( .)1386برنامه درسی :به سوي هويتهاي جديد .تهران :انتشارات آيیژ.
 .5اورنشتاين ،آلن سی؛ هانکینز ،فرانسیس پی ( .)1384مبانی ،اصول و مسائل برنامه درسی .ترجمه قدسی احقر .تهران :انتشارات دانشگاه
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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کد درس۳29 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

سازمانها و نهادهاي خطمشیگذار آموزشی

& Educational Policy-making Institutions
Organizations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی دانشجويان با سازمان ،قوانین و مراجع سیاستگذار در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
 .2آگاهی نسبت به اهداف ،وظايف و تشکیالت آموزشی و اداري وزارتخانههاي آموزشوپرورش و عتف و بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی
 .3آشنايی با اهداف ،قوانین و ...دورههاي تحصیلی آموزشوپرورش و آموزش عالی
شرح درس:
در اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با سازمانها و نهادهاي سیاستگذار در نظام آموزشی و نحوه ابالغ گزارههاي سیاستی به نهادهاي
ذي 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 قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1کلیاتی درباره مفاهیم ،اصول ،مشخصهها و انواع سازمان و اصول حاکم بر آن
• مفهوم حقوق ،قانون ،مصوبه ،بخشنامه و تشريح قوانین آموزشی
 .2شیوه سازماندهی تعلیم و تربیت رسمی در ايران در وزارتخانههاي آموزشوپرورش؛ علوم ،تحقیقات و فناوري؛ و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
 .3سازمان آموزشوپرورش و شیوههاي اداره آن (متمرکز ،نیمهمتمرکز ،غیرمتمرکز)
 .4اهداف ،وظايف و تشکیالت سازمان آموزشوپرورش (سیر مختصر تاريخی ،اهداف و وظايف آموزشوپرورش ،تشکیالت کنونی
آموزشوپرورش در مرکز ،استان ،شهرستان و مناطق ،فرايند انتخاب و انتصاب وزير ،معاونان و مديران)
 .5اهداف ،وظايف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
 .6اهداف ،وظايف و تشکیالت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر بخش آموزش پزشکی
 .7شوراها و مراجع سیاستگذار در نظام آموزش (کمیسیون آموزش مجلس شوراي اسالمی ،شوراي مصلحت نظام ،شوراي عالی انقالب
فرهنگی ،شوراي عالی اداري ،شوراي عالی آموزشوپرورش ،شوراهاي آموزشوپرورش استانها و توابع ،شوراي عالی عتف ،شوراي
اسالمی شدن دانشگاهها و )...
 .8اسناد مهم و مؤثر در تحول نظام آموزشوپرورش ايران (نقشه جامع علمی کشور ،سند تحول بنیادين آموزشوپرورش ،سند برنامه
درسی ملی ،سند چشمانداز ،سند آمايش آموزش عالی و )...
 .9کلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزشی (تعريف قانون و مقررات ،منابع قوانین و مقررات آموزشی و مراجع آنها)
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 .10دورههاي آموزشی:
• دوره پیشدبستانی (اهم قوانین و مقررات ،سازمان اداري ،ساختار آموزشی ،بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي دوره
پیشدبستانی)
• دوره ابتدايی (دوره ابتدايی و تحوالت آن ،اهم قوانین و مقررات ،درجهبندي مدارس دوره ابتدايی ،طرح سنجش آمادگی،
بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي دوره ابتدايی)
• دوره اول متوسطه (دوره متوسطه و تحوالت آن ،اهداف و اهم قوانین و مقررات دوره اول متوسطه ،سازمان و درجهبندي
مدارس ،بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي اين دوره)
• دوره دوم متوسطه (تحوالت دوره دوم متوسطه و ساختار آموزشی جديد ،اهداف و اهم قوانین و مقررات دوره دوم متوسطه،
بررسی کمی و کیفی دوره متوسطه عمومی ،فنی و حرفهاي و کاردانش و راههاي بهسازي اين دوره)
• نهضت سوادآموزي (اهمیت و سابقه تاريخی ،اهم قوانین و مقررات ،ساختار اداري و آموزشی ،بررسی کمی و کیفی سوادآموزي
و راههاي بهسازي آن)
• دوره کاردانی و کارشناسی آموزش عالی
• دوره تحصیالت تکمیلی
 .11آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان و سازمانهاي مرتبط با آنها
 .12آموزش و پرورش استثنايی (کودکان با نیازهاي ويژه) (سیر تاريخی ،اهم قوانین و مقررات ،ساختار اداري و آموزشی ،بررسی کمی و
کیفی و راههاي بهسازي آن)
 .13تربیت و تأمین معلم (سیر تاريخی ،دانشگاه فرهنگیان و قوانین و مقررات آن ،دانشگاه شهید رجايی)
 .14کلیاتی درباره قوانین اداري ،استخدامی و رفاهی معلمان ،بررسی کمی و کیفی و راههاي بهسازي تربیت و تأمین معلم
 .15کلیاتی درباره وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري اهداف و وظايف عمده ،ساختار اداري و تشکیالتی در دستگاه مرکزي ،اهم قوانین
حاکم بر آموزش عالی در ايران و راههاي بهسازي قوانین آموزشی
 .16سازمانهاي همکار و وابسته به آموزش و پرورش
 .17آشنايی با سازمانهاي بینالمللی مرتبط با آموزش (The Global ،Plan International ،Save the Children ،UNICEF،UNESCO
 Association for Childhood Education International ،Education International ،Partnership for Educationو )...

روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع:
 .1صافی ،احمد ( .)1393سازمان و قوانین آموزشوپرورش ايران (ويراست  ،3چاپ  .)18تهران :انتشارات سمت.
 .2صافی ،احمد ( .)1383بررسی ساختار اداري و تشکیالت مرکزي وزارت آموزشوپرورش و ارائه ديدگاههاي مختلف در مورد چشمانداز
آينده .پژوهشگاه آموزشوپرورش.
 .3صادقپور ،ابوالفضل ،مقدس ،جالل ( .)1369نظريه سازمان ،مديريت و علم مديريت ،مرکز آموزش مديريت دولتی
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کد درس۳۳0 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

آموزش و پرورش تطبیقی

Comparative Education
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی با مفاهیم کلی و متداول در آموزش و پرورش تطبیقی
 .2آشنايی با تاريخ تحول آموزش و پرورش تطبیقی در جهان
 .3شناخت پیشینه مطالعه نظامهاي آموزشی ساير کشورها در ايران
 .4درک پیشینه الگوگیري نظام آموزش و پرورش رسمی ايران از ساير نظامهاي آموزشی
 .5تحلیل هدفهاي مطالعه و تحقیق در نظامهاي آموزشی ساير جوامع
 .6شناخت روشهاي تحقیق در نظامهاي آموزشی (در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی)
 .7آشنايی با رويکردهاي آموزش و پرورش تطبیقی (در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی)
 .8تبیین جايگاه آموزش و پرورش تطبیقی در عصر حاضر
 .9فهم معیارهايی که بايد در مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش رعايت کرد
 .10مقايسه ابعاد نظامهاي آموزشی ساير کشورها با نظام آموزشی ايران
 .11آشنايی با نهادهاي بینالمللی متصدي مطالعه نظامهاي آموزشی جهان تحلیل
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا از طريق آشنا کردن دانشجويان با رويکردهاي مطالعه تطبیقی اين امکان را براي آنها فراهم کند تا ضعفها و قوتهاي
نظامهاي آموزشی کشورهاي مختلف را در مقايسه با نظام آموزشی ايران ،تشخیص دهند.
سرفصل درس:
 .1مفهوم آموزش و پرورش تطبیقی ،مفهوم آموزش و پرورش بینالمللی ،تفاوت بین آموزش و پرورش تطبیقی و بینالمللی ،آموزش و
پرورش تطبیقی بهعنوان زيرمجموعه علوم تربیتی
 .2هدفهاي مطالعه نظامهاي آموزشی
 شناخت و توصیف ويژگیهاي نظامهاي آموزشی پیدا کردن مشابهتها و تفاوتها شناخت نکات قوت و ضعف استفاده از تجربهها و دستاوردها تعیین جايگاه نظامهاي آموزشی ازلحاظ پیشرفت .3تاريخ مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی در جهان
-

پیشینه مطالعه نظامهاي آموزشی ساير جوامع در ايران
تأثیرپذيري نظام آموزش رسمی ايران از نظامهاي آموزشی ساير کشورها
روشهاي تحقیق در نظامهاي آموزشی
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 روش توصیفی ،روش توسعهاي ،روش همبستگی ،روش تاريخی و روش ارزشیابانه .4فرايند و کاربرد مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش
 کشف حقايق و مسائل تربیتی کشور خويش ارزيابی مبتنی بر واقعنگري و پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی برنامهريزي و اصالحات آموزشی برقراري و توسعه روابط فرهنگی بین ممالک مختلف جهان معرفی نوآوريهاي آموزشی شناخت مسائل جهانی آموزش و پرورش .5مسائل و موضوعات موردبررسی در قلمروي آموزش و پرورش تطبیقی
 موضوعات ناظر به ويژگیهاي يک نظام آموزشی مسائل و موضوعات ناظر به اقتصاد آموزش و پرورش؛ و ارتباط میان آموزش و پرورش و توسعه اقتصادي مسائل ناظر به آموزش و پرورش و جامعه موضوعات ناظر به ارتباط بین مذاهب و آموزش و پرورش. مسائل ناظر به سیاست و حکومت مرتبط با آموزش و پرورش. موضوعات ناظر به شناخت نظامهاي آموزشی ممالک مختلف جهان .6رويکردهاي آموزش و پرورش تطبیقی
 رويکرد منش ملی ،رويکرد علوم اجتماعی ،رويکرد اقتصادي ،رويکرد پستمدرنیسم رويکرد وابستگی ،رويکرد مشکلگشايی ،رويکرد تجديد حیات فرهنگی ،رويکرد درونداد-برونداد .7جايگاه آموزش و پرورش تطبیقی بهعنوان يک حوزه مطالعاتی
 اصول و معیارهاي استفاده از تجارب آموزشی ساير جوامع معرفی برخی از نظامهاي آموزشی جهان با تأکید بر کشورهاي مسلماننشین مقايسه برخی از ابعاد نظام آموزشی کشورها با استفاده از شاخصهاي آموزشی معرفی برخی از سازمانهاي بینالمللی متصدي مطالعه نظامهاي آموزشی .8استفاده از ظرفیتها و مشارکت ذينفعان در حمکرانی آموزشی
 بررسی تجربه کشورهاي اسکانديناوي خصوصاً فنالند و سوئد و کشورهاي استرالیا و هلند و ژاپن و...روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

توضیحات :دانشجويان بايد با رجوع به تارنماي نظامهاي آموزشی کشورها و يا نهادهاي بینالمللی متخصص در مطالعه نظامهاي آموزشی،
برخی از ابعاد نظامهاي آموزشی چند کشور را توصیف کنند و اين ابعاد را با ابعاد نظام آموزشی ايران مقايسه کنند .بهعنوانمثال بررسی تطبیقی
و تحلیل وجوه تشابه و تفاوت دو نظام ترکیه و ايران در میان کشورهاي اسالمی و مقايسه آن با نظامهاي موفق آموزش و پرورش در جهان
مانند انگلستان ،ژاپن ،آلمان ،سوئد ،فنالند ،هلند ،استرالیا و  ...براساس معیارهاي ذيل:
 بررسی سیر تحول نظام آموزش و پرورش نحوه اداره امور آموزشی و مديران فعال در اين حوزه مقاطع تحصیلی مختلف از پیشدبستان تا تحصیالت عالیه آموزش بزرگساالن ،تربیتمعلم و تربیت حرفهاي و فنی تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه آموزش و پرورشبنا به تشخیص استاد بین  %15تا  %25نمره درس ،به کار عملی دانشجويان اختصاص خواهد يافت.
منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4

محسنپور ،بهرام ( .)1392آموزش و پرورش تطبیقی (مبانی ،اصول و روشها) .تهران :انتشارات سمت .چاپ سوم.
آقازاده ،احمد ( .)1389آموزش و پرورش تطبیقی .تهران :انتشارات سمت .چاپ اول.
الماسی ،علیمحمد ( .)1389آموزش و پرورش تطبیقی .تهران :نشر رشد.
منیعی ،رضا .)1393( .مطالعات تطبیقی در نظام آموزش عالی .نشر آواي نور.
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. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی: تهران. دائرهالمعارف آموزش عالی.)1383( . جمعی 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
 سازمان پژوهش و: تهران. روششناسی و تاريخ تحلیل دانش آموزش و پرورش تطبیقی و بینالملل.)1388(  احمد، آقازاده.1
.برنامهريزي آموزشی
 از سلسله مطالعات و بررسیها در باب:) آموزش و پرورش در کشورهاي پیشرفته صنعتی(آلمان و انگلیس.)1388(  احمد، آقازاده.2
. نشر روان: تهران.آموزش و پرورش تطبیقی و بینالملل
. مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالی: تهران. نظام آموزش عالی در کشورهاي اروپايی.)1379( . حمید، جاودانی.3
for Economic .International Bureau of Education, World Data on Education : وبگاهها.4
Cooperation and Development, EURYDICE
5. Russo, CH. (2013). Handbook of Comparative Higher Educaation Law. New York:
Rowman& Littlefield.
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کد درس۳۳1 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

Foundations of Finance and Budgeting in
Education
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی مديران با کلیات امور مالی و اصول بودجه
 .2آشنايی دانشجويان با مراحل تنظیم و پیشنهاد بودجه با تأکید بر نهادهاي مرتبط با آموزش رسمی کشور (وزارت آموزشوپرورش ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بخش بودجه آموزشی در کلیه وزارتخانهها و )...
 .3آشنايی دانشجويان با نحوه تهیه گزارش بودجه و هزينهها
 .4آشنايی دانشجويان با جايگاه آموزش در تخصیص منابع مالی
 .5آشنايی دانشجويان با انواع مبانی علمی براي تبیین تخصیص منابع به آموزش
 .6آشنايی دانشجويان با جايگاه تحلیل هزينه در نیازهاي مالی آموزش و انواع روشهاي تحلیل هزينه
 .7آشنايی دانشجويان با انواع منابع تأمین مالی در آموزش عالی
 .8آشنايی دانشجويان با داليل دخالت و مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش عالی
 .9آشنايی دانشجويان با چالشهاي مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش عالی
 .10آشنايی دانشجويان با انواع سازوکارهاي تخصیص منابع مالی در مالیه آموزش
 .11تجزيهوتحلیل روندهاي درآمد و هزينهها در آموزش عالی و دانشگاهها
 .12کسب مهارت الزم در بودجهريزي دانشگاهها
شرح درس:
در اين درس سعی میشود که ضمن آشنا کردن دانشجويان با رويکردها و سازوکارها در نحوه تخصیص منابع مالی در آموزش ،آنها را با اصول
و مراحل بودجهريزي در کشور و سازمانهاي آموزشی نیز آشنا کند.
سرفصل درس:
 .1بخش اول:
 الف :اهمیت مالیه عمومی اهداف و وظايف امور مالی دولت ب :انواع تحوالت مؤثر بر نقش بودجه در اقتصاد .2بخش دوم:
 مفهوم بودجه روشهاي بودجهريزي اصول بودجه طبقهبندي بودجه مراحل بودجهريزي در ايران486

 .3بخش سوم:
 مراحل نظارت بر اجراي بودجه (قبل از هزينه ،ضمن هزينه ،بعد از هزينه اعتبارات) کنترل بودجه تهیه گزارش بودجه نظام بودجهريزي عملیاتی در آموزش و پرورش موارد هزينههاي آموزش و پرورش نحوه تنظیم گزارش هزينهها .4مالیه آموزش عالی
 .5نظريههاي اقتصادي و مالی در آموزش عالی
 .6مبانی تخصیص منابع مالی به آموزش
 .7میزان مطلوبیت منابع مالی آموزش و عوامل تعیینکننده آن
 .8منابع تأمین مالی آموزش و نقش دولت بهعنوان تأمینکننده اصلی
 .9رويکردها و سازوکارها در نحوه تخصیص منابع مالی در آموزش
 .10درآمدها ،هزينهها در آموزش عالی
 .11سیاستهاي دولتی و تأمین مالی آموزش عالی
 .13موضوعات مطروحه در مالیه آموزش عالی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه
✓

منابع:
.1
.2
.3
.4

صالحی ،داوود ( .)1393مبانی امور مالی و بودجه در آموزش و پرورش .تهران :انتشارات سمت ،چاپ سیزدهم.
بخشی ،لطفعلی ( .)1389آشنايی با مالیه عمومی .تهران :نشر اقتصاد فردا.
احمدي ،علیمحمد ( .)1382مبانی و اصول بودجهريزي (با تأکید بر بودجهريزي عملیاتی) .همدان :انتشارات فردوسی.
فرجوند ،اسفنديار ( .)1380فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه ،ويرايش سوم .تهران :انتشارات فروزش.
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کد درس۳۳2 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

اقتصاد آموزش و پرورش

Economics of Education
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی با نظرات اقتصاددانان و مکاتب اقتصادي مختلف در رابطه با تعلیم و تربیت و سرمايهگذاري انسانی
 .2آشنايی با ستاندهها و پیامدهاي آموزش (تعلیم و تربیت) و نحوه ارزيابی آنها
 .3آشنايی با نظريهها و روشهاي علم اقتصاد (مناسب) براي تحلیل مسائل درونی واحدهاي آموزشی
 .4آشنايی با امور مالی آموزش و پرورش (تأمین و تخصیص منابع مالی)
 .5آشنايی با اصول و مفاهیم مطرحشده در اقتصاد آموزش عالی
 .6آشنايی با آثار آموزش عالی بر رشد و توسعه اقتصادي -اجتماعی
 .7آشنايی با آثار توسعه اقتصادي بر توسعه آموزش عالی
 .8آشنايی با روشهاي تحلیل و ارزيابی علم اقتصاد براي تحلیل مسائل آموزش عالی
 .9آشنايی با نظريه سرمايه انسانی و کاربرد آن در آموزش عالی
 .10آشنايی با مفاهیم کارايی درونی و بیرونی در اقتصاد آموزش عالی
 .11بهکارگیري ابزارها و روشهاي اقتصادي براي تجزيهوتحلیل در اقتصاد آموزش عالی
 .12توانايی ايجاد ارتباط بین فرايندهاي آموزش عالی با اقتصاد
 .13توانايی بهکارگیري روشهاي تحلیل و ارزيابی علم اقتصاد در تحلیل مسائل آموزش عالی
شرح درس:
اين درس سعی دارد که ضمن آشنا کردن دانشجويان با مفاهیم اصلی اقتصاد آموزش يعنی کارايی درونی ،بیرونی و مالیه آموزش ،آنها را با
الگوهاي و نظريههاي بکارگرفته شده در اقتصاد آموزش نیز آشنا کند.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

مقدمهاي بر اقتصاد آموزش و پرورش و بررسی سیر تحوالت آن (شامل نظرات اقتصاددانان برجسته و مکاتب اقتصادي مختلف در رابطه
با تعلیم و تربیت همراه با وضعیت انطباق ويژگیهاي آموزش با کاالي عمومی و همچنین مرور مبانی بنیادي تعلیم و تربیت يا شکوفايی
انديشه)
آموزش و پرورش بهعنوان سرمايهگذاري و تعالی انسانی (نظريه سرمايه انسانی با رويکرد شناختی)
آموزش و پرورش بهعنوان سرند ،عالمتدهنده و فیلتر (نظريههاي رقیب)
ارزيابی نظريههاي اقتصاد آموزش (نظريه سرمايه انسانی و نظريههاي رقیب؛ از جهت قدرت آنها در تبیین واقعیتها و انطباق آنها با
مبانی اسالمی)
تحلیل هزينه -فايده در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش و رشد اقتصادي (به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف)
آموزش و پرورش و توزيع درآمد (به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف)
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 .8کارايی ،برابري و عدالت در آموزش و پرورش (به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف)
 .9برنامهريزي سرمايه انسانی و برنامهريزي آموزشی (ضرورتهاي برنامهريزي در عرصه آموزش و پرورش و توسعه سرمايه انسانی با تأکید
بر ويژگیهاي آموزش ،تفاوتها و همپوشیهاي برنامهريزي سرمايه انسانی و آموزشی ،روشهاي نیازسنجی آموزشی در سطح کالن،
آينده برنامهريزي آموزشی ،برنامهريزي آموزشی در ايران)
 .10موضوعات کارايی درونی؛ ارزشیابی (نظام) آموزشی و مانل آن در چهارچوب مباحث اقتصاد آموزش و پرورش (نظريه تولیدکننده با رويکرد
شناختی)
 .11تحلیل تولید خدمات آموزشی (نشانگرهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،توابع تولید آموزشی و  ...در سطوح واحدها و نظامهاي آموزشی)
 .12تحلیل هزينه و مخارج در آموزش و پرورش :شاخصهاي هزينه ،توابع هزينه و رابطه هزينه همراه با کاربردهاي آنها
 .13تحلیل هزينه -اثربخشی در آموزش و پرورش
 .14مالیه آموزش (تأمین و تخصیص منابع مالی و سازوکارهاي مربوطه در آموزش و پرورش؛ با تأکید بر موضوعات مالیه اسالم و به تفکیک
سطوح تحصیلی مختلف)
 .15اقتصاد آموزش و پرورش در ايران
 .16تعريف و مرزبندي مفاهیم اقتصاد آموزش عالی با مفاهیم مشابه اقتصاد
 .17مسائل و حوزههاي موضوعی اقتصاد آموزش عالی با اصول اقتصاد آموزش
 .18سرمايهگذاري دانشجويان در آموزش عالی
 .19بازگشت سرمايه خصوصی و اجتماعی به آموزش عالی
 .20آشنايی با عرضه و تقاضا در آموزش عالی
 .21نقش دولت در آموزش عالی
 .22درآمدها و هزينههاي آموزش عالی
 .23رقابت و تولید در آموزش عالی
 .24نگاهی به نظريه سرمايه انسانی در آموزش عالی
 .25آشنايی با توابع تولید در آموزش عالی
 .26ابعاد بازار در آموزش عالی
 .27کارايی درونی در آموزش عالی
 .28کارايی بیرونی در آموزش عالی
 .29مدلهاي اقتصادسنجی در آموزش عالی
 .30شناخت و تحلیل بازدههاي اجتماعی و اقتصادي مؤسسات آموزش عالی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نادري ،ابوالقاسم ( .)1383اقتصاد آموزش .تهران :نشر يسطرون.
راجر ،دانیل سی و راچلین ،هرش .اس ( .)1370اقتصاد آموزش و پرورش .ترجمه حسینیون ،سید ابوالقاسم .مشهد :انتشارات آستان قدس
رضوي.
عمادزاده ،مصطفی ( .)1382مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش ،اصفهان :انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
متوسلی ،محمود و آهنچیان ،محمدرضا .)1381( .اقتصاد آموزش و پرورش .تهران :انتشارات سمت.
نفیسی ،عبدالحسین (ويراستار) ( 1380و  .)1382دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش .جلد  .1-4تهران :پژوهشکده تعلیم و تربیت.
خورشیدي ،غالمحسین .)1383( .درآمدي بر اقتصاد آموزش عالی .تهران :دفتر برنامهريزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
انتظاري ،يعقوب .)1392( .اقتصاد خرد آموزش عالی :نظريه و سیاست .تهران :مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالی.
نادري ،ابوالقاسم .)1393( .مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

9. Toutkoushian, Robert K. and Michael B. Paulsen (2016). Economics of higher education:
Background, concepts, and applications. Springer.
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منابع فرعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جونز ،جی ( .)1376اقتصاد آموزش و پرورش .ترجمه عمادزاده ،مصطفی .اصفهان :جهاد دانشگاهی اصفهان.
ساخاروپولوس ،جورج و وودهال ،مورين ( .)1370آموزش براي توسعه .ترجمه وحیدي ،پريدخت و سهرابی حمید .سازمان برنامهوبودجه.
عباسنژاد ،محسن و ديگران ( .)1384قرآن و اقتصاد ،مشهد :بنیاد پژوهشهاي قرآنی حوزه و دانشگاه.
نادري ،ابوالقاسم ( .)1393مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش و پرورش .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
نجفیان ،مهدي .)1387( .درآمدي بر اقتصاد آموزش و پرورش و آموزش عالی .تهران :نشر آذرين مهر.
قنادان ،محمود .)1386( .کلیات علم اقتصاد .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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کد درس۳۳۳ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

خطمشیگذاري در آموزش و پرورش

Educational Policy Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی دانشجويان با اهداف ،استراتژيها و خطمشیهاي آموزشی،
 .2آگاهی از عوامل مؤثر در شکلدهی و اجرايی خطمشیگذاري آموزشی
 .3تحلیل و بررسی خطمشیگذاري آموزشی روز کشور در آموزشوپرورش و آموزش عالی
 .4توانايی تحلیل روشهاي خطمشیگذاري ملی ،منطقهاي ،استانی و محلی
 .5فهم و درک مفاهیم خطمشیگذاري و قانونگذاري
 .6توسعه فهم خطمشیگذاري آموزش عالی در بین دانشجويان
 .7آشنايی با فرايند خطمشیگذاري عمومی
 .8آشنايی با فرايند خطمشیگذاري آموزش عالی
 .9ارتقاي مهارتها براي تحلیل خطمشیهاي فعلی آموزش عالی ايران در بین دانشجويان
 .10توانايی مقايسه و بیان نقاط ضعف و قوت مدلهاي موجود در زمینه سیاستگذاري
 .11توانايی تعیین مناسب بودن استفاده از مدلهاي مفهومی و نظري سیاستگذاري در زمینه آموزش عالی توسط دانشجويان
 .12کسب مهارت در نحوه تدوين يک سیاست براي آموزش عالی
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با اهداف و راهبردهاي خطمشیگذاري آموزشی آشنا کرده سپس با بررسی شاخصها و مؤلفههاي
اسالمی در خطمشیگذاري نظام آموزشی ،ديد عمیقی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1مقدمهاي بر علم خطمشی و خطمشیگذاري
 .2آشنايی با فرايند خطمشیگذاري
 .3مروري بر خطمشیگذاريهاي آموزشوپرورش (سنتی و معاصر) و خطمشیگذاري آموزش عالی
 .4مروري بر خطمشیگذاريهاي در سازمانهاي دولتی ،بازرگانی و صنعتی
 .5مروري بر خطمشیگذاري در نظامهاي آموزش (عمومی ،متوسطه ،عالی)
 .6تئوريها و مدلهاي خطمشیگذاري عمومی و خطمشیگذاري در نظامهاي آموزش (عمومی ،متوسطه ،عالی)
 .7چارچوبهاي جامعهشناختی پیرامون خطمشی گذاري در آموزشوپرورش و آموزش عالی
 .8بررسی عوامل مؤثر در شکلدهی و اجرايی ساختن خطمشیهاي آموزشی چون( :عوامل محیطی ،سیاسی و اجتماعی)
 .9بررسی صورتبندي خطمشیهاي آموزشی ،انتخاب و ارزيابی خطمشیهاي آموزشی
 .10بررسی توسعه کمّی و کیفی آموزش و پرورش
 .11نقد و بررسی خطمشیهاي جاري آموزش (تغییر آموزش عمومی ،متوسطه ،عالی)
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 .12نقد و بررسی خطمشیهاي شوراي عالی برنامهريزي آموزش عالی ،شوراي عالی عتف و شورايعالی آموزشوپرورش
 .13بررسی توسعه قابلیتهاي تحقیق و برنامهريزي در آموزشوپرورش و آموزش عالی
 .14پیوستهاي فرهنگی بومی و اسالمی در خطمشیگذاري آموزشوپرورش و آموزش عالی
 .15شاخصها و مؤلفههاي اسالمی در خطمشیگذاري
 .16موضوعات خاص خطمشیگذاري در سطح آموزش عالی
• خطمشیهاي آموزش عالی پیرامون پژوهش
• روشهاي پژوهش خطمشی آموزشی
• تحلیل خطمشیگذاري آموزش
• خطمشیگذاري آموزش عالی دولتی
• دسترسی در آموزش عالی
• استطاعت مالی در آموزش عالی
• پاسخگويی در آموزش عالی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه
✓

منابع:
 .1سیادت سیدعلی و رضاعلی نوروزي و ناهید نادري ( .)1393سیاستگذاري در آموزش و پرورش .تهران :آموخته.
 .2نیازآذري ،کیومرث و اسماعیلیشاد ،بهرنگ و ربیعی ،مجید ( .)1391سیاستگذاري و فرايند خطمشی عمومی در نظام آموزشی ،قائمشهر:
مهرالنبی.
 .3بل ،لس و هوارد استونسون ( .)1392سیاستگذاري آموزشی (فرايند ،مباحث و تأثیرات) ،ترجمه محمود ابوالقاسمی و کورش
فتحیواجارگاه؛ تهران :نورالثقلین.
 .4قاضی نوري ،سپهر .)1392( .مقدمهاي بر سیاستگذاري علم ،فناوري و نوآوري .تهران :مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
 .5قلیپور ،رحمتاهلل؛ غالمپور آهنگر ،ابراهیم .)1389( .فرايند سیاستگذاري عمومی در ايران .تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمی.
 .6احمدي رضايی ،حسین؛ مالکی ،فائزه السادات ( .)1394سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی خوب .تهران :مشکوه دانش.
 .7جاودانی ،حمید .)1391( .سیاستپژوهی ،اليه گمشده در فرايند تصمیمگیري و سیاستگذاري نظام آموزش عالی .تهران :مؤسسه پژوهش
و برنامهريزي آموزش عالی.
 .8بل ،لس؛ استونسون ،هوارد .)1392( .سیاستگذاري آموزشی (فرايند ،مباحث و تأثیرات) .ترجمه محمود ابوالقاسمی و کورش فتحی
واجارگاه .تهران :نورالثقلین.
9. Heck, R. H. (2004). Studying Educational and Social Policy: Theoretical Concepts and
Research Methods. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
10. Heller, D. E. (Ed.). (2011). The States and Public Higher Education Policy: Affordability,
Access, and Accountability (2nd ed.). Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
11. Kingdon, J. (1998). The States and Public Higher Education Policy. Baltimore, MD:
Johns Hopkins University Press
12. Goodchild, L. F. Lovell, C. D. Hines, E. R. & Gill, J. I. (1997). Public Policy and Higher
Education. ASHE Reader Series. Needham Heights, MA: Pearson Custom.
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کد درس۳۳4 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

حکمرانی نظام آموزشی

Educational Governance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنايی با مبانی ،نظريات ،مدلها و ابزارهاي حکمرانی
آشنايی با ساختارها ،مدلها و ابزارهاي حکمرانی در آموزش و پرورش در سطوح مدرسه/دانشگاه ،ملی و بینالمللی
آشنايی با مبانی ،نظريات ،ابزارها و اثرسنجی تنظیم مقررات
آشنايی با تنظیم مقررات در آموزش و پرورش در سطوح چندگانه
شرح درس:

اين درس سعی دارد که در آغاز دانشجويان را با مبانی و نظريات حکمرانی آشنا کرده و سپس از طريق آشنا کردن آنها با ساختارهاي حکمرانی
در نظام آموزشی ،ديدگاه جامعی را نسبت به حکمرانی در سازمانهاي آموزشی در اختیار آنها قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1آشنايی با مبانی حکمرانی
 .2آشنايی با نظريات حکمرانی
 .3ساختارهاي حکمرانی در آموزش و پرورش
 .4آشنايی با مدلهاي حکمرانی
 .5آشنايی با ابزارهاي حکمرانی
 .6آشنايی با ابزارهاي حکمرانی در آموزش و پرورش در سطوح مدرسه /دانشگاه ،ملی و بینالمللی
 .7مبانی تنظیم مقررات
 .8نظريات تنظیم مقررات
 .9اقتصاد سیاسی تنظیم مقررات
 .10ابزارهاي تنظیم مقررات
 .11اثرسنجی تنظیم مقررات
 .12تنظیم مقررات در آموزش و پرورش
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع:
 .1مالکی ،فائزهسادات ،احمديرضائی ،حسین ( .)1394سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی (خوب) ،مشکوه دانش (وابسته
به موسسه فرهنگی هنري مشکوة دانش)
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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
Asianleadership.
4. Shattock, Michael. (2006). Managing Good Governance in Higher Education.
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کد درس۳۳5 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

توسعه نظام آموزشی در ايران و جهان

Educational Development in Iran and the
world
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنا کردن دانشجويان با نحوه مسئلهيابی و طبقهبندي مسائل آموزش و پرورش در ايران و ساير کشورهاي جهان
تعیین و تشريح اهم مسائل آموزش و پرورش در ايران و جهان و ارائه راهحلهاي کاربردي
ايجاد نگرش و بینش الزم در دانشجويان بهمنظور اخذ تدابیري در جهت و فصل رضايتبخش اين مسائل
آشنايی با نوآوري و راهکارهاي نوين در جهت مسائل آموزش و پرورش در دنیاي امروز
ريشهيابی علل اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی مسائل آموزش و پرورش ايران بهمنظور ارائه طرحهايی در جهت رفع اين موانع
تقويت توانايی دانشجويان جهت تحلیل نقش ارزيابی در بهبود و اصطالح فعالیتهاي مختلف نظام آموزش عالی
شرح درس:

اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با مباحث توسعه و رويکرهاي آن در نظامهاي آموزشی آشنا کرده و از طريق ارزيابی سیاستهاي
توسعه آموزشی در ايران ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنايی با مباحث کالن توسعه و انواع رويکردهاي توسعهاي (توسعه پايدار و )...
آشنايی با سندهاي آمايش آموزش
برنامهريزي توسعه آموزش با رويکردهاي عدالتمحوري ،برابري جنستی و  ...در سطح ملی و منطقهاي
تغییر در سیستم مدارس و دانشگاهها
تعريف انواع مدارس (دولتی ،غیرانتفاعی ،نمونه مردمی ،شااهد ،سامپاد و  )...و دانشاگاهها (دولتی ،آزاد ،پیامنور ،فنی و حرفهاي ،علمی و
کاربردي ،غیرانتفاعی-غیردولتی و  )...و برنامهريزي در خصوص شیوه گسترش آنها
مسئله سیاستگذاري و برنامهريزي توسعه آموزش

 .7ارزشیابی سیاستهاي توسعه آموزش در نظام آموزشی ايران
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1يمنیدوزي سرخابی ،محمد .)1398( .برنامهريزي توسعه آموزش عالی :رويکردي کاهنده ،موقعیتی پیچیده .تهران :سمت.
 .2يمنیدوزي سرخابی ،محمد .)1394( .برنامهريزي توسعه دانشگاهی :نظريهها و تجربهها .تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
منبع فرعي:
 .1میرزابیگی ،علی ( ،)1374ايدئولوژي ،تربیت ،توسعه با تأکید بر ديدگاه اسالمی .تهران :رسالت قلم.
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کد درس۳۳۶ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

روانشناسی عمومی

Introduction to Psychology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

هدف درس:
 .1شناخت روانشناسی نوين ،گستره روانشناسی علمی (از پايههاي فیزيولوژيک تا انگیزش و هیجان)
شرح درس:
اين درس سعی دارد که در آغاز دانشجويان را با مفهوم ،خاستگاه و روشهاي روانشناسی آشنا کرده و سپس از طريق بررسی جايگاه روانشناسی
در بین ساير علوم و همچنین جايگاه علم نفس در اسالم ،ديدگاه جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1کلیات :تعريف ،خاستگاه و تاريخچه شکلگیري روانشناسی علمی ،بنیادهاي فلسفی در شکلگیري موضوعات روانشناسی
 .2رويکردهاي روانشناسی و جايگاه هر يک در روانشناسی نوين
 .3روشهاي علمی در روانشناسی
 .4پايههاي فیزيولوژيکی رفتار ،نقش مغز در رفتار و روانشناسی علمی
 .5رشد و تحول انسان در ابعاد شناختی ،عاطفی ،اجتماعی ،اخالقی و بررسی نظريههاي موجود نقش وراثت و محیط
 .6نظريههاي يادگیري ،نظريههاي نوين در مورد يادگیري و دادههاي عصبشناختی
 .7حافظه :نظريهها ،انواع و ابعاد آن
 .8هشیاري :مراحل ،عوامل و روشهاي تقويت هشیاري رؤيا و خواب ،اراده و معنويت
 .9احساس و ادراک ،بنیادهاي زيستی و نقش پردازش شناختی در فرايندهاي حسی ادراکی
 .10تفکر و زبان ،تفکر و شناخت :ارتباط زبان و انديشه و بررسی ابعاد روانی شناختی و اجتماعی زبان و تفکر
 .11انگیزش و هیجان :انگیزش و نظريههاي مربوطه ،هیجان :نظريهها ،انواع ،پايههاي زيستی و عوامل ،نقش فرهنگ در
 .12شکلگیري و بروز هیجان ،نقش فرهنگ در بروز هیجان ،انگیزش و هیجان در منابع اسالمی
 .13استعدادهاي روانشناختی و هوش :ديدگاههاي روانسنجی و تحولی؛ ديدگاههاي نوين در هوش (هوش چندگانه ،نظريه هوش موفق و
خرد از ديدگاه استنبرگ)... ،؛ خالقیت و حل مسئله
 .14شخصیت :نظريهها و روشهاي ارزيابی
 .15سالمت روانی ،استرس (تنیدگی) ،روشهاي مقابله و سازگاري
 .16روشهاي درمان :روي آوردهاي سنتی ،نوين و درمانهاي مبتنی بر فرهنگ اسالمی
 .17روانشناسی کاربردي /روانشناسی در عمل
 .18مطابقتهاي فرهنگی :در موضوع خرد و عقل ،روانشناسی اجتماعی و سالمت روان
 .19نفس از منظر فالسفه اسالمی
 .20انگیزش در متون فلسفی اسالمی
 .21مقايسه نظريه شناختی در فالسفه غربی و فالسفه اسالمی
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1مالکی ،فائزهسادات ،احمديرضائی ،حسین ( .)1394سیاستگذاري در آموزش عالی با رويکرد حکمرانی (خوب) ،مشکوه دانش (وابسته
به موسسه فرهنگی هنري مشکوة دانش)
 .2کاردان ،علی محمد .)1398( .علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن .تهران :سمت.
 .3میرکمالی ،سید محمد ( .)1393رهبري و مديريت آموزشی .تهران :نشر يسطرون.
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:
.1
.2
.3
.4
.5

عالقهبند ،علی ( .)1390مبانی نظري و اصول مديريت آموزشی .ويرايش ششم .تهران :نشر روان.
شمس ،غالمرضا ( .)1395مبانی و اصول مديريت آموزشی .تهران :انتشارات سمت.
شمس ،غالمرضا ( .)1389مديريت آموزشی .تهران :نشر آذر و سیماي دانش.
الننبورگ ،فرد سی؛ و اورنستین ،آالن سی .)1382( .مديريت آموزشی :مفاهیم و عمل .ترجمه محمدعلی فرنیا .تبريز :نشر جمالی.
بیرم بائوم ،رابرت .)1389( .دانشگاهها چگونه کار میکنند؟ ترجمه حمیدرضا آراسته .تهران :مؤسسه پژوهش و برنامهريزي در آموزش
عالی.
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کد درس۳۳۷ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

روانشناسی رشد

Developmental Psychology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :روانشناسی عمومی

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شناخت مبنا و تحول رفتار فرد از لحاظ پديد آيی شکلی و کنشی
ايجاد شناخت نسبی در دانشجويان نسبت به مفاهیم پايه ،روششناسی و نظامهاي تحولی بنیادي
دستیابی به يک درک کلی و اجمالی از دورههاي رشدي
آشنايی با نظريات و ديدگاههاي مطرح در روانشناسی رشد
آشنايی با دورههاي تحولی در روانشناسی
بررسی مراحل رشدي از ديدگاه اسالمی
شرح درس:

اين درس سعی دارد در آغاز دانشجويان را با دورههاي پیشاتولدي و کودکی و نظريههاي روانپويشی آشنا کرده و سپس با بررسی مراحل تحول
از منظر اسالم ،ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

تعريف روانشناسی رشد
مفهوم مرحله در روانشناسی و فیزيولوژي
موضوع و نظريههاي روانشناسی رشد
 موضوعهاي اساسی :سؤاالت اصلی در زمینه تحول :وراثت يا محیط ،گسستگی يا پیوستگی تحول ،تعامل يا عدم تعامل زمینههايمختلف سازمان روانی ،نقش کودک در تحول (فعال يا غیرفعال بودن کودک) ،منشأ تفاوتهاي فردي و ابعاد آن ،نقش بافت
اجتماعی -فرهنگی در میزان و شکل تحول
 نظريهها :نظريههاي روان -پويشی :روان تحلیلگري (نظريات روانشناسان من :نظريه آنا فرويد ،نظريه هاينس هارتمن) ،نظريهروانی -اجتماعی ،نظريههاي رفتارينگر :نظريههاي يادگیري ،نظريههاي نمو يافتگی :نشو و نماي عصبی -اندامی ،نظريههاي
خبرپردازي ،نظريههاي سازشی :درونسازي عملیاتی پیاژهاي ،نظريههاي بافتاري (فرهنگی -اجتماعی) :نظريه بافتاري برونفن برنر،
نظريههاي رفتارشناسی طبیعی (بافتاري -بومشناختی) :نظريه دلبستگی جان بالبی و اهمیت بافت مذهبی در تحول
 هم نمايی نظريهها و موضوعها و مطابقت فرهنگی آنهاتاريخچه روانشناسی رشد
 ديدگاهها و روشها :ديدگاههاي اساسی در روانشناسی علمی و روشهايی که با آنها مطابقت دارند (ديد طبیعتنگري و روشتجربی ،ديد انساننگري و روش بالینی) ،چهارچوب روششناختی بررسیهاي تحولی (در سطح شکلگیري طرح بنیادي :طرح مبتنی
بر همبستگی ،طرح تجربی-آزمايشی ،طرح مبتنی بر تک موردي) ،در سطح بررسی تغییرات تحولی (بررسی طولی ،بررسی مقطعی،
بررسی تطبیقی) ،در سطح گردآوري دادهها (مشاهده طبیعی ،مشاهده ساختدار) ،مشاهده تعاملی ،مشاهده فرا تحلیلی
 نقد و بررسی نظامهاي تحولی بنیادي :ديدگاه فطرينگر ،نظام گزل ،نظام پیاژه ،نظريه زيگموند فرويد498

-

بررسی اجمالی دورههاي تحولی از نطفه تا پايان کودکی :دوره پیشتولدي ،دوره کودکی

الف) دوره پیش از تولد :در سطح نمو يا تغییرات کالبدشناختی و فیزيولوژيک ،مراحل نمو پیش از تولد ،نکاتی درباره شرايط زيستی
زندگی درونرحمی
ب) دوره کودکی :مفهوم و گستره و سطوح کودکی اول (نوزادي ،شیرخوارگی) ،کودکی دوم (کودکی میانه) ،کودکی سوم (کودکی
پايانی)
 .5فرايند اساسی تحول :بازي ،تقلید
 .6بررسی اجمالی دورههاي تحول از نوجوانی تا مرگ :نوجوانی ،بزرگسالی (اوايل بزرگسالی :جوانی ،اواسط بزرگسالی :میانسالی ،اواخر
بزرگسالی :سالخوردگی يا پیري)
 .7حیات پس از مرگ
 .8مراحل تحول از منظر اسالم
 .9نمو بدنی ،تحول شناختی ،تحول عاطفی ،تحول اجتماعی ،تحول اخالقی
 .10خودمیانبینی و اجتماعی شدن
 .11موضوع و نظريههاي روانشناسی رشد
 موضوعهاي اساسی :سؤاالت اصلی در زمینه تحول :وراثت يا محیط ،گسستگی يا پیوستگی تحول ،تعامل يا عدم تعامل زمینههايمختلف سازمان روانی ،نقش کودک در تحول (فعال يا غیرفعال بودن کودک) ،منشأ تفاوتهاي فردي و ابعاد آن ،نقش بافت
اجتماعی -فرهنگی در میزان و شکل تحول
 نظريهها :نظريههاي روان -پويشی :روان تحلیلگري (نظريات روانشناسان من :نظريه آنا فرويد ،نظريه هاينس هارتمن) ،نظريهروانی -اجتماعی ،نظريههاي رفتارينگر :نظريههاي يادگیري ،نظريههاي نمو يافتگی :نشو و نماي عصبی -اندامی ،نظريههاي
خبرپردازي ،نظريههاي سازشی :درونسازي عملیاتی پیاژهاي ،نظريههاي بافتاري (فرهنگی -اجتماعی) :نظريه بافتاري برونفن برنر،
نظريههاي رفتارشناسی طبیعی (بافتاري -بومشناختی) :نظريه دلبستگی جان بالبی و اهمیت بافت مذهبی در تحول
 هم نمايی نظريهها و موضوعها و مطابقت فرهنگی آنها از مراجع قدرت نفوذ اجتماعی از منظر اسالم سبک زندگی :سبک زندگی اجتماعیروش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

برک ،لورا ( .)1383روانشناسی رشد در گستره عمر (جلد اول و دوم)( .ترجمه يحیی سیدمحمدي) .تهران :نشر ارسباران.
رايس ،فیلیپ ( .)1392رشد انسان :روانشناسی رشد از تولد تا مرگ (ترجمه مهشید فروغان) .چاپ هفتم .تهران :ارجمند.
فتحی آشتیانی ،علی ( .)1393روانشناسی کودک .تهران :انتشارات بعثت.
اکبرزاده ،نسرين ( .)1376گذر از نوجوانی به پیري (روانشناسی رشد و تحول) .تهران :انتشارات دانشگاه الزهرا.
احدي ،حسن؛ بنی جمالی ،شکوه السادات ( .)1388روانشناسی رشد .تهران :نشر جیحون.
ماسن ،پاول هنري ( .)1382رشد و شخصیت کودک (ترجمه مهشید ياسايی) .تهران :نشر مرکز دانشگاهی.
محسنی ،نیک چهره ( .)1389نظريهها در روانشناسی رشد (شناخت ،شناخت اجتماعی ،شناخت و عواطف) .تهران :انتشارات جاجرمی.
منابع فرعي:

 .1منصور ،محمود ( .)1387روانشناسی ژنتیک تحول روانی از تولد تا پیري .تهران :انتشارات سمت.
 .2منصور ،محمود؛ دادستان ،پريرخ ( .)1387روانشناسی ژنتیک از روان تحلیلگري تا رفتارشناسی .تهران :انتشارات سمت.
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.
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8. Mitchell, P. Ziegler, F. (2012). Fundamentals of developmental psychology. Psychology
press.
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کد درس۳۳8 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

روانشناسی تربیتی

Educational Psychology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :روانشناسی عمومی

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

شناخت تعريف و تاريخچه يادگیري و روانشناسی يادگیري و تربیتی
شناخت و توانايی تحلیل روانشناختی مسائل آموزشی ،يادگیري و تربیتی
آشنايی و کسب دانش الزم درباره اصول و مبانی روانشناسی تربیتی
شناخت رويکردها و نظريههاي يادگیري
آگاهی از تبیین يادگیري از ديدگاه انديشمندان اسالمی
آشنايی با موضوعات مرتبط شامل شیوههاي قدرت تفکر و تحلیل و تفسیر مسائل گوناگون
بررسی مشکالت تربیتی از ديدگاه روانی ،اجتماعی و عاطفی
ايجاد قدرت تشخیص علل پديدآورنده مسائل تربیتی از ديدگاه روانی عاطفی
شرح درس:

اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با نظريهها و رويکردهاي مختلف آموزشی ،يادگیري و تربیتی و مسايلی که در اين زمینه وجود
دارد آشنا کرده و سپس با بررسی مالحظات روانشناختی در فضاي تعلیم و تربیت از منظر مربیان مسلمان ديد عمیقی را در اين زمینه در اختیار
دانشجويان قرار دهد.
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

تعريف يادگیري ،روانشناسی يادگیري ،روانشناسی تربیتی و قلمرو آنها
تاريخچه مطالعات يادگیري
رويکردهاي مختلف يادگیري از منظر فلسفه ،روش تحقیق و موضوع مطالعه :مقايسه نظريههاي يادگیري در اين ابعاد
 رفتارگرايی :پیشفرضها ،پیوندگرايی ،شرطیسازي کالسیک ،شرطیسازي کنشگر ،تغییر رفتار ،کاربردها و نقدهايی بر رفتارگرايی. نظريه شناختی -اجتماعی :پیشفرضها ،موجبیت دوجانبه ،اکتساب و عملکرد ،فرآيند سرمشقگیري ،خودتنظیمی ،خودکارآمدي. گشتالت :بنیانگذاران مکتب ،کهلر و مفهوم بینش ،اصول سازمان ادراکی ،لوين و نظريه میدانی ،کاربردهاي نظريه میدانی. سازندهگرايی :پیشفرضها ،ديدگاههاي ساختنگرايی ،نظريه پیاژه در ساختنگرايی ،نظريه فرهنگی -اجتماعی ويگوتسکی. الگوي پردازش اطالعات در يادگیري :پیشفرضها ،الگوي حافظه دوگانه ،نظريههاي توجه ،الگوي سطوح پردازش ،کاربردها. انگیزش و يادگیري :نظريههاي انگیزش ،انگیزش و نیازها ،نظريه پیشرفت ،نظريه اسناد ،راهبردهايی براي بهبود اسناد يادگیرندگان،نظريه شناختی اجتماعی در انگیزش ،اهداف و انتظارات ،نظريه هدف ،کاربرد نظريه هدف در يادگیري.
تحلیل و تبیین يادگیري از ديدگاه فیلسوفان ،متفکران و مربیان مسلمان
يادگیرندگان :در ابعاد شناختی ،اجتماعی ،مهارتی ،عاطفی و اخالقی
آشنايی با نظريههاي آموزشی
تفاوتهاي فردي (هوش ،تفکر ،خالقیت ،سبکهاي تفکر ،سبکهاي يادگیري ،نیازهاي ويژه فردي).
نظريههاي جديد در تبیین هوش :استرنبرگ و هوش چند مؤلفهاي ،نظريه گاردنر در هوش.
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 .9راهبردها و شیوههاي آموزشی (نقد و بررسی شیوههاي سنتی آموزش ،معرفی روش اکتشافی و حوزههايی که میتوان از اين روش
استفاده کرد ،مقايسه روشهاي گروهی با ساير روشها) ،آشنايی با ديدگاه کرشن اشتاينر
 .10مديريت کالس و محیط يادگیري (انواع شیوههاي اداره کالس و مدرسه ،جو مطلوب در مدرسه و کالس ،انتظار معلم و.)...
 .11مقايسه انواع روشهاي ارزيابی معمول در موقعیتهاي آموزشی (تبیین شیوههاي مختلف ارزيابی رسمی و غیررسمی ،ارزيابی مالکی،
ويژگیهاي ارزيابی مناسب ،ارزيابی کیفی).
 .12چشماندازهاي نوين تربیتی.
 .13مالحظات روانشناختی در فضاي تعلیم و تربیت از منظر مربیان مسلمان
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بیابانگرد ،اسماعیل .)1398( .روان شناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و يادگیري) .تهران :نشر ويرايش.
کديور ،پروين ( .)1381روانشناسی تربیتی .تهران :انتشارات سمت.
سیف ،علیاکبر ( .)1386روانشناسی پرورشی نوين .تهران :نشر آگاه.
السون ،ام .اچ و هرگنهان ،بی .آر .)1374( .مقدمهاي بر نظريههاي يادگیري ترجمه علیاکبر سیف .تهران :نشر دوران.
کديور ،پروين ( .)1389روانشناسی يادگیري .تهران :انتشارات سمت.
بیلر ،رابرت ( .)1391کاربرد روانشناسی در آموزش .ترجمه پروين کديور .جلد  1و  .2تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
لطفآبادي ،حسین ( .)1393روانشناسی تربیتی .تهران :انتشارات سمت.
بیرامی ،منصور ( .)1388روانشناسی يادگیري با رويکرد رفتاري .تبريز :نشر آيدين
9. Woolfolk, A. E. (Last edition). Educational Psychology. Boston: Allyn and Bacon.
منابع فرعي:

 .1هیلگارد ،ارنست و باور گوردون ( .)1371نظريههاي يادگیري ترجمه محمدتقی براهنی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .2جمعی از نويسندگان ( .)1385آراء انديشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن دفتر همکاري حوزه و دانشگاه .تهران :انتشارات
سمت
th
3. Schunk, D. H. (2012). Learning theories an educational perspective. 6 edition. Pearson.
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کد درس۳۳9 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

تعلیم و تربیت اسالمی ()1

)Islamic Education (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی با چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم
 .2آشنايی دانشجويان با مهمترين مبانی ،اهداف و اصول تعلیم و تربیت اسالمی
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم آشنا کرده و سپس با بررسی مبانی ،اهداف و اصول تعلیم
و تربیت در اسالم ،ديد عمیقی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1چیستی و ضرورت نظام تربیتی اسالم
 «تعلیم و تربیت اسالمی» و «تعريف تعلیم و تربیت» عناصر و مؤلفههاي تعلیم و تربیت اسالمی ويژگیهاي تعلیم و تربیت اسالمی ضرورت آشنايی با تعلیم و تربیت اسالمی .2مبانی تعلیم و تربیت اسالمی
 مبانی معرفتشناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی هستیشناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی انسانشناختی تعلیم و تربیت اسالمی مبانی ارزششناختی تعلیم و تربیت اسالمی .3اهداف تعلیم و تربیت اسالمی
 هدف غايی تعلیم و تربیت اسالم اهداف واسطی تعلیم و تربیت اسالمی .4اصول تعلیم و تربیت اسالمی
 اصل انطباق جريان تربیت با آموزههاي اسالمی اصل تدريج و تعالی مرتبتی اصل اعتدال اصل رفق و مدارا اصل تفاوتهاي فرديو ...
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

داودي ،محمد؛ حسینیزاده ،سید علی ( .)1393سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت علیهمالسالم .پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
بهشتی ،محمد ( .)1387مبانی تعلیم و تربیت در قرآن .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
باقري ،خسرو ( .)1389نگاهی دوباره به تربیت اسالمی (جلد اول) .انتشارات مدرسه.
مصباح يزدي ،محمدتقی و ديگران ( .)1390فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،انتشارات مدرسه ،بخش سوم.
باقري ،خسرو ( .)1389درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوري اسالمی (جلد اول) .انتشارات علمی و فرهنگی.
مقاالت منتشرشده در دو فصلنامه تربیت اسالمی و پژوهشهاي تربیت اسالمی.
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کد درس۳40 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

تعلیم و تربیت اسالمی ()2

)Islamic Education (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاااز :تعلاایم و تربیاات
اسالمی ()1
نوع درس:
همنیاز :ندارد

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

شناخت روشهاي تعلیم و تربیت در اسالم
آشنايی با ديدگاهها و نظرات تربیتی انديشمندان مسلمان
مقايسه آراي تربیتی انديشمندان اسالمی متقدم و معاصر
استخراج اصول تربیتی اسالم از ديدگاه انديشمندان اسالمی
شرح درس:

اين درس سعی دارد دانشجويان را در آغاز با روشهاي تعلیم و تربیت اسالمی آشنا کرده و سپس با بررسی آراي تربیتی انديشمندان مسلمان
در دورههاي قديم و معاصر ،ديد جامعی را در اين زمینه در اختیار دانشجويان قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1روشهاي تعلیم و تربیت اسالمی
 اعطاي بینش الگوسازي انذار و تبشیر تشويق تنبیه فراهم آوردن موقعیت مناسب و... .2آراي تربیتی انديشمندان
 جاحظ فارابی ابنسینا سهروردي خواجه نصیرالدين طوسی غزالی شهید ثانی مال مهدي و مال احمد نراقی استاد مطهري .5آراء نظريهپردازان معاصر (دکتر باقري ،دکتر علمالهدي و)...
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4

داودي ،محمد؛ حسینیزاده ،سید علی ( .)1393سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت علیهمالسالم .پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
رفیعی بهروز ( .)1392بزرگ مسلمان .تهران :انتشارات سمت.
جمعی از نويسندگان ( .)1383فلسفه تعلیم و تربیت (جلد اول) .پژوهشکده حوزه دانشگاه .تهران :انتشارات سمت.
مطهري ،مرتضی ( .)1380تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :صدرا.
منابع فرعي:

 .1قطب ،محمد ( .)1362روش تربیتی اسالم ،ترجمه محمدمهدي جعفري .تهران :مؤسسه مطبوعاتی فراهانی.
 .2جمعی از نويسندگان .)1385( .آراي انديشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد اول ،دوم ،سوم و چهارم) .دفتر همکاري
حوزه و دانشگاه .تهران :انتشارات سمت.
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کد درس۳41 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

Foundations and Principles of Education
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنايی با مبانی دينشناختی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی فلسفی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی زيستشناختی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی روانشناختی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی جامعهشناختی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی فرهنگی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی سیاسی تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
آشنايی با مبانی اقتصادي تعلیم و تربیت در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی
شرح درس:

اين درس سعی دارد تا دانشجويان را با مبانی و اصول دينی ،زيستی ،فلسفی ،روانشناختی ،جامعهشناختی ،فرهنگی و سیاسی در هريک از
سطوح آموزشوپرورش و آموزش عالی آشنا کند.
سرفصل درس:
 .1مبانی تعلیم و تربیت
 .2مبانی دينشناختی (مانند وجود خداوند ،توحید ،هدفمندي جهان هستی و زندگی ،هدايت تکوينی و تشريعی ،خاتمیت ،جامعیت و جهانی
بودن اسالم ،واليت و امامت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهمالسالم)
 .3مبانی فلسفی (متافیزيکی ،معرفتشناسی ،ارزششناسی)
 .4مبانی زيستشناختی :مانند نقش قسمتهاي قشري و تحت قشري مغز در يادگیري ،تفاوت عملکرد نیمکرهها ،تفاوتهاي جنسیتی در
يادگیري ،وراثت و يادگیري.
 .5مبانی روانشناختی :رويکردهاي روانشناسی مانند روانکاوي ،رفتارگرايی ،شناختی ،سازندهگرايی
 .6مبانی جامعهشناختی :مانند رابطه فرد و جامعه ،شکلگیري خود اجتماعی و هويت جمعی
 .7مبانی فرهنگی
 .8مبانی سیاسی
 .9اصول تعلیم و تربیت
 .10اصول منبعث از مبانی دينی
 .11اصول منبعث از مبانی فلسفی
 .12اصول منبعث از مبانی زيستی :مانند نورولوژي ،پالستیسیتی و واکنشپذيري رشد سري -پايی ،مرکزي -پیرامونی ،حرکت از کل به جزء
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 .13اصول منبعث از مبانی روانشناختی :مانند اصول يادگیري از منظر رفتارگرايی ،سازندهگرايی و شناختگرايی؛ و اصول يادگیري از قبیل:
اصل آمادگی ،اصل توجه به تجربیات ،انتقال يادگیري ،يادگیري قبلی يادگیرنده ،توجه به هدف ،فهم يادگیرنده ،فعالیت يادگیرنده ،رغبت
يادگیرنده ،روابط جزء و کل ،تکرار و تمرين ،اصل تنبیه و تشويق ،اصل مجاورت ،اصل تقويت ،اصل خاموشی ،اصل تقلید و درونیسازي
 .14اصول مبعث از مبانی جامعهشناسی :مانند (همکاري ،تضاد ،مخالفت ،سازگاري ،توافق ،رفق و مدارا ،ارتباط ،اصالح شرايط ،تفاهم و
همدلی ،جامعهپذيري ،مسئولیتپذيري اجتماعی)
 .15اصول منبعث از مبانی اقتصادي
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1کاردان ،علیمحمد .)1395( .درآمدي بر تعلیم و تربیت اسالمی  -جلد اول  :فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :سمت.
 .2شکوهی ،غالمحسین ( .)1368مبانی و اصول آموزش و پرورش ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي.
 .3رهنما ،آذر ( .)1356مقدمات اصول آموزش و پرورش .تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .4شريعتمداري ،علی ( .)1362اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .5موريس دوبس ( .)1941مراحل تربیتی .ترجمه علیمحمد کاردان ( .)1374ويرايش دو .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .6باقري ،خسرو ( .)1368نگاهی دوباره به تربیت اسالمی (جلد اول) .تهران :انتشارات مدرسه.
 .7سند تحول بنیادين آموزش و پرورش.
 .8فتحعلی ،محمود؛ مصباح ،مجتبی و يوسفیان ،حسن ( .)1391فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی .انتشارات مدرسه (سازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشی).
 .9فراستخواه ،مقصود ( .)1391دانشگاه و آموزش عالی :منظرهاي جهانی و مسئلههاي ايرانی .تهران :نشر نی.
 .10فراستخواه ،مقصود ( .)1391سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران :بررسی تاريخی آموزش عالی و تحوالت اقتصادي ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن .تهران :نشر رسا.
 .11يمنی دوزي سرخابی ،محمد ( .)1389رويکردها و چشماندازهاي نو در آموزش عالی .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی.
 .12جمعی از نويسندگان ( .)1383دائرهالمعارف آموزش عالی .تهران :بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
13. Lake, Peter F. (2014). Foundations of Higher Education Law and Policy. Naspa.
منابع فرعي:
 .1کارتلج ،جی؛ میلبرن ،جی .اف( .بیتا) .آموزش مهارتهاي اجتماعی به کودکان .ترجمه محمدحسین نظرينژاد ( .)1387مشهد :آستان
قدس رضوي).
 .2متیو .اچ السون ،هرگنهان (بیتا) .مقدمهاي بر نظريههاي يادگیري ،ويرايش هشتم .ترجمه علیاکبر سیف ( )1394نشر دوران.
 .3آلتباخ ،فیلیپ .)1389( .آموزش عالی در قرن  :21چالشهاي اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي .ترجمه مهدي عباسی .تهران :دفتر مطالعات
و برنامهريزي فرهنگی و اجتماعی.
 .4شفیعزاده ،حمید .)1391( .آموزش عالی :چالشها و راهبردها .تهران :انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژيک.
 .5مردانی ،محمدرضا ( .)1390الگوي توسعه آموزش عالی ايران با افق  .1404تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .6عزيزي ،نعمتاهلل ( .)1385درآمدي بر توسعه آموزش عالی در ايران با تأکید بر علوم انسانی .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی.
7. Altbach, P. Gumport, P. & Berdahl, R. (2011). American Higher Education in the TwentyFirst Century: Social, Political, and Economic Challenges. Baltimore, the John Hopkins
University Press.
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کد درس۳42 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

مکاتب فلسفی و نظريههاي تربیتی

Schools of Philosophy and Educational
Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

ساير:

اهداف درس:
 .1شناخت چیستی فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت (در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی) و ضرورت مطالعه آن
 .2شناخت عناصر بنیادين فلسفه و مکاتب فلسفی (در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی)
 .3آشنايی دانشجويان با مکاتب فلسفی کالسیک
 .4آشنايی با فلسفههاي جديد غرب و آراي تربیتی آنها و نیز نقد و نظر درباره آنها (در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی)
 .5درک و فهم تاريخچه شکلگیري فلسفه تعلیم و تربیت (در دو سطح آموزشوپرورش و آموزش عالی)
 .6توانايی نقد هريک از رويکردهاي فلسفی در آموزشوپرورش و آموزش عالی
 .7توانايی بحث پیرامون هر يک از رويکردهاي فلسفی در ارتباط با اهداف آموزشوپرورش و آموزش عالی ،روشهاي تدريس ،راهبردهاي
برنامه درسی و ...
 .8توانايی بحث پیرامون قوتها و ضعفهاي هريک از ديدگاههاي فلسفی مختلف در آموزش عالی
 .9توانايی بحث پیرامون ارتباط بین تئوري ،فلسفه و آموزش عالی
 .10بررسی داللتهاي تربیتی اسالم بهمنظور نقد و بررسی ديگر مکاتب فلسفی
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با چیستی فلسفه و مکاتب فلسفی کالسیک و جديد غرب و آراء تربیتی آنها آشنا کرده و سپس با
ارائه داللتهاي تربیتی اسالم و همچنین رويکردهاي فلسفی موجود در آموزش عالی فرصت تعمق و تحلیل بیشتر را در اختیار دانشجويان قرار
دهد.
سرفصل درس:
 .1چیستی فلسفه ،تعلیم و تربیت و فلسفه تعلیم و تربیت
 .2ضرورت مطالعه مکتبهاي فلسفی و نظريههاي تربیتی
 .3عناصر بنیادين مکتب فلسفی:
o
o
o
o
o
o
o
o

متافیزيک
انسانشناسی
معرفتشناسی :مفهوم معرفت ،امکان دستیابی به معرفت ،ابزار معرفت ،منابع معرفت و معیار معرفت
ارزششناسی :مفهوم ارزش ،انواع ارزشها ،سلسلهمراتب ارزشها ،ارزشهاي اخالقی و ارزشهاي زيبايیشناختی.
مکاتب فلسفی ،داللتهاي تربیتی ،بررسی و نقد (درونی و بیرونی) آنها:
طبیعتگرايی
ايدئالیسم
رئالیسم
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 oاگزيستانسیالیسم
 oپراگماتیسم
 oپستمدرنیسم
 .4اسالم و داللتهاي تربیتی آن بهعنوان پايگاه نقد بیرونی در هر مکتب ،مباحث انسانشناسی ،معرفتشناسی و ارزششناسی و
داللتهاي تربیتی آن مطرح و از منظر اسالمی مورد نقد قرار میگیرد.
 .5مقدمهاي بر فلسفه آموزش عالی (تاريخچه)
 .6بررسی مباحث مرتبط با فلسفه آموزش عالی
o
o
o
o
o
o

يادگیري عالی
استقالل آکادمیک
آزادي علمی
پداگوژي آموزش عالی
فلسفه يادگیري
فلسفه تدريس

 .7نگاهی به رويکردهاي فلسفی در آموزش عالی
o
o
o
o
o
o

رويکرد آزادمنشانه
رويکرد پژوهشی
رويکرد حرفهاي
رويکرد رشد دانشجويی
رويکردهاي افراطی
رويکرد تعهد اجتماعی

 .8رويکرد دانشگاه چندمنظوره
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اوزمن ،هوارد؛ کراور ،ساموئل ( .)1379مبانی فلسفی تعلیم و تربیت ،ترجمه :غالمرضا متقیفر .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
(ره).
گوتک ،جرالد آل ( .)1380مکاتب فلسفی و آراي تربیتی .ترجمه محمدجعفر پاکسرشت .تهران :انتشارات سمت.
باقري ،خسرو و عطاران ،محمد ( .)1376فلسفه تعلیم و تربیت معاصر (مجموعه مقاالت) .مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
رفیعی ،بهروز ( .)1392مربیان بزرگ مسلمان .تهران :انتشارات سمت.
ابراهیمزاده ،عیسی ( .)1378فلسفه تربیت ،انتشارات دانشگاه پیام نور.
شريعتمداري ،علی ( .)1362اصول و فلسفه تعلیم و تربیت .تهران :انتشارات امیرکبیر.
نقیبزاده ،میر عبدالحسین ( .)1374نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش ،تهران :انتشارات طهوري.
اشرف جودت ،تقی .)1393( .درآمدي بر فلسفه آموزش عالی .ارومیه :انتشارات دانشگاه ارومیه

9. Brubacher, J.S. (1978). On the Philosophy of Higher Education.San Francisco: JosseyBass Publisher.
منابع فرعي:
 .1نلر ،جی .اف .)1383( .آشنايی با فلسفه آموزش و پرورش .ترجمه فريدون بازرگان ديلمقانی .تهران :انتشارات سمت.
 .2گريز ،آرنولد ( .)1383فلسفه تربیتی شما چیست؟ ترجمه شعبانی ورکی و همکاران .مشهد :آستان قدس رضوي
 .3فراستخواه ،مقصود .)1392( .دانشگاه و آموزش عالی :منظرهاي جهانی و مسئلههاي ايرانی .تهران :نی.
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کد درس۳4۳ :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

تاريخ آموزش و پرورش در ايران

History of Education in Iran
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی با ضرورت بررسی تاريخی تعلیم و تربیت و شناخت قلمروي مطالعه تاريخ تحول تعلیم و تربیت
 .2آشنايی دانشجويان با تحول تاريخی تعلیم و تربیت در کشور از ايران باستان تا دوران معاصر و پس از انقالب اسالمی
 .3تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد پیشینیان ،بهمنظور ريشهيابی مسائل نظام کنونی تعلیم و تربیت کشور و تالش جهت بهبود برنامههاي
آينده
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا دانشجويان را به تاريخچه شکلگیري و تحول نظام آموزش و پرورش در دورههاي ايران قبل از اسالم ،بعد از اسالم،
قبل از انقالب اسالمی و بعد از انقالب اسالمی آشنا کند.
سرفصل درس:
 .1تعريف تاريخ تعلیم و تربیت
 .2ضرورت مطالعه تاريخ و تاريخ تحول تعلیم و تربیت.
 .3قلمروي مطالعه تاريخ تحول تعلیم و تربیت (سازمانها و نهادهاي آموزشی ،برنامههاي آموزشی درسی)
 .4مسائل و موضوعات موردمطالعه در تاريخ تعلیم و تربیت
 .5تعلیم و تربیت در ايران باستان تا صدر اسالم:
 تعلیم و تربیت از منظر زرتشت تعلیم و تربیت در دوره مادها تعلیم و تربیت در دوره هخامنشیان تعلیم و تربیت در دوره سلوکیان تعلیم و تربیت در دوره اشکانیان تعلیم و تربیت در دوره ساسانیان تحلیل نقاط قوت و ضعف تعلیم و تربیت ايران در اين دورهها .6تعلیم و تربیت در ايران از ورود اسالم تا دوره معاصر:
 اوضاع فرهنگی اجتماعی ايران در هنگام ظهور اسالموسلم
وآله
علیه
اهلل
صلی
)؛  )2دوره اموي؛  )3دوره عباسی؛  )4نقش و کارکرد
 آموزههاي تربیتی دين اسالم )1 :صدر اسالم (دوران پیامبرنظامیهها
 تأثیرپذيري تعلیم و تربیت ايرانیان از آموزههاي اسالم تربیت عالمان دينی در ايران تعلیم و تربیت در دورههاي :مغول ،صفويه ،افشاريه و زنديه511

 انديشمندان برجسته اين دورهها (ابنسینا ،غزالی ،خواجه نصیرالدين طوسی و سعدي و )... تحلیل نقاط قوت و ضعف تعلیم و تربیت در اين دورهها .7تعلیم و تربیت در دوران معاصر:
 تعلیم و تربیت در عصر قاجاريه نفوذ دولتهاي استعماري در ايران اعزام محصل به خارج ايجاد مدارس و مؤسسات آموزشی به سبک اروپايی اشاعه ديدگاهها و انديشههاي تربیتی غرب در ايران انقالب مشروطیت و تأثیر آن در تعلیم و تربیت تأسیس دارالفنون تحلیل نقاط قوت و ضعف تعلیم و تربیت در اين دوره .8تعلیم و تربیت در دوره حکومت پهلوي اول
-

تأسیس حوزه علمیه در قم
اهداف و روشهاي تربیت طلبه
تأسیس وزارت فرهنگ و صنايع مستظرفه
وزارت آموزشوپرورش
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
سیاستهاي فرهنگی در اين دوره (حذف حجاب ،تعطیلی مدارس دينی ،رواج بیشتر غربگرايی)
تأسیس دارالمعلمین ،مراکز تربیتمعلم و اولین دانشگاهها و فرهنگستان در ايران
اهداف و روشهاي تربیت دانشجو
تقلید از برنامههاي درسی فرانسه
تحلیل نقاط قوت و ضعف تعلیم و تربیت در اين دوره

 .9تعلیم و تربیت در دوره حکومت پهلوي دوم
-

سیاستهاي فرهنگی در اين دوره (غربگرايی ،تجددخواهی و)...
تحوالت برنامههاي درسی و اصالحات آموزشی
تأسیس نهادهاي آموزشی مختلف (پیشاهنگی ،پیکار با بیسوادي و)...
تقلید از برنامههاي درسی کشورهاي اروپايی و آمريکا
تأسیس دانشگاه در شهرستانها
تحلیل نقاط قوت و ضعف تعلیم و تربیت در اين دوره

 .11تعلیم و تربیت پس از پیروزي انقالب اسالمی تاکنون
-

اصالحات آموزشی درسالهاي نخست پیروزي انقالب اسالمی
تشکیل شوراي عالی انقالب فرهنگی
تجديدنظر در سیاستهاي آموزشی و برنامههاي درسی (تغییر نظام آموزشی ،توجه به امور پرورشی و تربیتی و )...
آخرين تحوالت در سیاستها ،برنامهها و نهادهاي مرتبط با تعلیم و تربیت
آشنايی با اسناد رسمی مربوط به تعلیم و تربیت (سند چشمانداز بیستساله ،نقشه جامع علمی کشور ،سند تحول بنیادين در
نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور ،سند ملی تحول بنیادين آموزشوپرورش ،برنامه درسی ملی و )...
تحلیل نقاط قوت و ضعف وضعیت فعلی تعلیم و تربیت ايران
تغییرات حوزه علمیه پس از انقالب اسالمی
روش ارزشیابي:

ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓
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تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5

آقازاده ،احمد؛ آرمند ،محمد ( .)1393تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم چاپ دوم .تهران :انتشارات سمت.
صفوي ،اماناهلل ( .)1383تاريخ آموزش و پرورش ايران .تهران :انتشارات رشد.
درانی ،کمال ( .)1393تاريخ آموزش و پرورش ايران ،چاپ چهاردهم .تهران :انتشارات سمت.
فراستخواه ،مقصود .)1388( .سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران :بررسی تاريخی آموزش عالی و تحوالت اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی مؤثر بر آن .تهران :رسا.
فراستخواه ،مقصود .)1397( .تاريخ دانشگاه در ايران .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
منبع فرعي:

 .1صافی ،احمد ( .)1394آموزشوپرورش ابتدايی ،راهنمايی و متوسطه ،چاپ شانزدهم .تهران :انتشارات سمت.
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کد درس۳44 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

جامعهشناسی آموزش و پرورش

Sociology of Education
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی
ساير:

اهداف درس:
 .1آشنايی دانشجويان با مفاهیم و مسائل آموزش و پرورش در بستر اجتماعی
 .2آشنايی با ارتباط و نحوه تعامل تعلیم و تربیت با فرايند جامعهپذيري ،همبستگی اجتماعی ،تحرک اجتماعی ،کنترل اجتماعی و...
 .3بررسی ارتباط تعلیم و تربیت با نهادهاي اجتماعی
 .4آشنايی با تعلیم و تربیت دينی و اخالقی
 .5بررسی ارتباط تعلیم و تربیت با تغییرات اجتماعی و فرهنگی
 .6درک و فهم ديدگاههاي نظري عمده در حوزه جامعهشناختی آموزش عالی
 .7درک و فهم اهداف جامعهشناسی در ارتباط با آموزش عالی
 .8درک و فهم نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی جامعه
 .9درک و فهم مسائلی از قبیل برابري ،نژاد ،عدالت و جنسیت در آموزش عالی
 .10توانايی دانشجويان در تجزيهوتحلیل فرايندهاي آموزش عالی از ديدگاه جامعهشناختی
 .11توانايی دانشجويان در شناخت مسائل جاري جامعهشناختی آموزش عالی
شرح درس:
اين درس سعی دارد تا در آغاز دانشجويان را با مفاهیم بنیادين در جامعهشناسی آشنا کرده و سپس از طريق تبیین قلمرو جامعهشناسی آموزش
و پرورش و آشنايی با ديدگاهها و اصول آن ،فرصت ارزيابی و مقايسه آن را با ديدگاه اسالم براي دانشجويان فراهم آورد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعريف مفاهیم پايه :گروه اجتماعی ،کنش متقابل اجتماعی ،جامعه ،فرهنگ ،سازمان ،کنترل اجتماعی ،پیوند اجتماعی ،انسجام اجتماعی
و...
تبیین موضوع و قلمرو جامعهشناسی آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در جامعه قديم و جديد در محیط زندگی
محتوا و روش جامعهشناسی آموزش و پرورش
اصول جامعهشناسی آموزش و پرورش
کارکردهاي مختلف آموزش و پرورش (انتقال فرهنگ ،جامعهپذيري ،گزينش و تخصیص ،کنترل اجتماعی ،يگانگی اجتماعی ،نوآوري،
تغییر ،پرورش رشد شخصی ،سرمايهگذاري ،پرورش سیاسی و تربیت دينی)
آموزش و پرورش و جامعهپذيري :نحوه اجتماعی شدن فرد با واسطه کارگزاران اجتماعی در گروههاي اجتماعی و سازمانها (تبیین نقش
خانواده ،گروه همساالن ،مدرسه ،رسانههاي جمعی مانند تلويزيون ،رايانه ،تلفن همراه و )...
آموزش و پرورش و نهادهاي اجتماعی :خانواده ،اقتصاد ،سیاست ،سالمت ،فرهنگ (سبک زندگی ،رسانههاي جمعی ،اوقات فراغت) و ...
آموزش و پرورش دينی و اخالقی :مشخصات آموزش دينی و پرورش اخالقی ،انتقال مفاهیم دينی و پرورش حس دينی برحسب گروههاي
مختلف سنی ،جنسی و ساير موقعیتهاي اجتماعی
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 .10آموزش و پرورش و همبستگی اجتماعی :نقش آموزش و پرورش در حفظ نظم ،وحدت اجتماع ملی و يکپارچگی جامعه جهانی
 .11آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی - :تعريف تحرک و انواع آن ،تأثیر تحرک اجتماعی عمودي و افقی در فرايند تعلیم و تربیت و
پیامدهاي حاصل از آن
 .12آموزش و پرورش و تغییرات اجتماعی و فرهنگی :نقش آموزش و پرورش در شکلگیري بسترهاي رشد و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی
(مثل تحقق سبک زندگی اسالمی) در جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب
 .13آموزش و پرورش و کنترل اجتماعی :نقش تعلیم و تربیت در آموزش و انتقال قواعد زيست اجتماعی بهنجار و پیشگیري از نابهنجاري و
کجروي( ،نظريات خودکنترلی و پیوند با مدرسه ،مدل رشد اجتماعی و ،)...نقش نظارت اجتماعی همگانی و نظارت حکومتی در پیشگیري
از انحراف
 .14ديدگاه اسالم نسبت به تأثیرات اجتماعی آموزش و پرورش
 .15ارزيابی و مقايسه ديدگاه اسالم و انديشه دنیاي غرب در مورد جامعهشناسی آموزش و پرورش.
 .16آشنايی با مباحث جامعهشناختی آموزش عالی از جمله:
• توسعه علمی
• ترويج علم
• تعامل دانشگاه و جامعه
• دانشگاه ،فرهنگ و دين
• مهاجرت نخبگان
• توسعه مشارکت زنان در آموزش عالی
• رشد گرايشهاي قومی در دانشگاه
• بررسی جايگاه و کارکردهاي انجمنهاي علمی
• بررسی پديده نابردباري در محیطهاي دانشجويی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

منابع اصلي:
 .1عالقهبند ،علی ( .)1381جامعهشناسی آموزش و پرورش (ويرايش پنجم) .تهران :نشر روان.
 .2شارعپور ،محمود ( .)1392جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران :انتشارات سمت.
 .3منادي ،مرتضی ( .)1392جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران :انتشارات آواي نور.
 .4کاشانی ،مجید ( .)1375جامعهشناسی آموزش و پرورش .تهران :دانشگاه پیام نور.
 .5جمعی از نويسندگان ( .)1385آراي انديشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن .دفتر همکاري حوزه و دانشگاه .تهران :انتشارات
سمت.
 .6موريش ،ايور ( .)1371جامعهشناسی تعلیم و تربیت (ترجمه غالمعلی سرمد) .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .7شريعتمداري ،علی ( .)1365جامعه و تعلیم و تربیت ،مبانی تربیت جديد .تهران :امیرکبیر.
 .8ذاکر صالحی ،غالمرضا .)1390( .دانشگاه ايرانی :درآمدي بر جامعهشناسی آموزش عالی .تهران :نشر کوير.
 .9کاظمیان ،پروين .)1385( .نقش علم و توسعه آموزش عالی در تحوالت اجتماعی .تهران :نشر پرسمان.
 .10خاور ،خسرو؛ قانعیراد ،محمدامین .)1389( .جامعهشناسی کنشگران علمی در ايران .تهران :علم.
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:
 .1ثقفی ،سید محمد ( .)1390نقد و بررسی کتاب نظريههاي جامعهشناختی عالمان مسلمان .تهران :جامعهشناسان.
 .2توکل ،محمد .)1370( .جامعهشناسی علم .تهران :نص.
 .3محسنی ،منوچهر .)1388( .مبانی جامعهشناسی علم :جامعه ،علم و تکنولوژي .تهران :طهوري.
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کد درس۳45 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مديريت

بسته «حكمراني آموزشي»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

سمینار مسائل حکمرانی آموزشی

Seminar on Educational Governance Issues
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پايه
الزامی
اختیاري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري

آموزش

کارگاه

تكمیلي

سمینار

عملي:

سفر علمی

عملی

ساير:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنا کردن دانشجويان با نحوه مسئلهيابی و طبقهبندي مسائل آموزشوپرورش و آموزش عالی در ايران و ساير کشورهاي جهان
تعیین و تشريح اهم مسائل آموزشوپرورش در ايران و جهان و ارائه راهحلهاي کاربردي
ايجاد نگرش و بینش الزم در دانشجويان بهمنظور اخذ تدابیري در جهت و فصل رضايتبخش اين مسائل
آشنايی با نوآوري و راهکارهاي نوين در جهت مسائل آموزشوپرورش و آموزش عالی در دنیاي امروز
ريشهيابی علل اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی مسائل آموزشوپرورش ايران بهمنظور ارائه طرحهايی در جهت رفع اين موانع
تقويت توانايی دانشجويان جهت تحلیل نقش ارزيابی در بهبود و اصطالح فعالیتهاي مختلف نظام آموزش عالی
شرح درس:

اين درس سعی دارد که ضمن آشنا کردن دانشجويان با نحوه مسئلهيابی در مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی ،فرصتی را براي طراحی،
اجرا و ارزشیابی يک سمینار موضوعی در هريک از مسائل نظام آموزشی براي آنها فراهم آورد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

منابع شناخت مسائل آموزش و پرورش (فرايند مسئلهيابی)
ردهبندي مسائل آموزش و پرورش
اهم مسائل آموزش و پرورش در ايران و جهان
 وارداتی بودن آموزش و پرورش تمرکز و عدم تمرکز در اداره آموزش و پرورش ضعف ارتباط بین دنیاي تحصیل و دنیاي کار. کمبود منابع ملی در توسعه و اصالحات آموزش و پرورش. غفلت از آيندهنگري و آيندهپژوهی در اصالحات برنامهريزيهاي آموزشی. تحوالت آموزشی در آينده ،چالشها و راهکارها آشنايی با رهبران آيندهپژوه در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ايران چشمانداز تربیت دينی در ايران :بررسی وضعیت موجود ،چالشها و راهکارهاي پیشنهاديمسائل پنهان و آشکار مقاطع تحصیلی از پیشدبستانی تا پايان دوره دبیرستان
مسائل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
تحلیل و بررسی مسائل و مشکالت نظام آموزشی ايران به شیوه بارش مغزي
 نقش ارزيابی عملکرد ساالنه در بهبود فرايندهاي دانشگاهها و آموزش عالی چگونگی آماده شدن براي ارزيابی ساالنه عملکرد دانشگاهها و آموزش عالی فرايند اجراي ارزيابی عملکرد ساالنه تهیه گزارش ارزيابی عملکرد ساالنهاستفاده از نتايج ارزيابی عملکرد ساالنه و تصمیمگیري درباره بهبود دانشگاهها و آموزش عالی
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهايی
✓

میانترم
✓

تحقیق يا پروژه

توضیحات :اين درس بهصورت میزگرد و ارائه کنفرانسهاي علمی دانشجويان از مباحث فوقاالشاره اداره میشود و استاد درس بهعنوان راهنما
اين کنفرانسها را هدايت مینمايد.
منابع اصلي:
 .1توما ،ژان ( .)1363مسائل جهانی آموزش و پرورش (احمد آقازاده مترجم) .تهران :انتشارات نشر دانشگاهی.
 .2کومز ،فیلیپ ( .)1373بحران جهانی تعلیم و تربیت (فريده آل آقا مترجم) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .3امیر ،علی ( .)1374تفکر در آموزش و پرورش براي قرن بیست و يکم .تهران :انتشارات مدرسه.
 .4دلور ،ژاک و ديگران ( .)1375آموختن گنج پنهان( .فقیهی و رئوف مترجم) .تهران :انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.
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:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

خلخالی ،مرتضی ( .)1375نقدي بر نظام امتحانی و سنجش يادگیريهاي دانشآموزان در ايران .تهران :پژوهشکده تعلیم و تربیت.
آقازاده ،احمد ( .)1382تاريخ آموزش و پرورش .تهران :انتشارات سمت.
مهران ،گلنار ( .)1376بررسی علل ترک تحصیل دختران در منطقه خاورمیانه و آفريقا .تهران :فصلنامه تعلیم و تربیت.
قورچیان ،نادر قلی ( .)1371تحلیلی بر سومین اجالس برنامه آموزش و پرورش براي همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه .تهران :فصلنامه
تعلیم و تربیت ،شماره .32
سمینار بررسی مقدماتی مسائل نیروي انسانی مورد نیاز کشور در مقاطع دانشگاهی ( .)1372تهران :فصلنامه تعلیم و تربیت شماره .2
مهرمحمدي ،محمود ( .)1371نگاهی به شیوه اصالح و نوع اصالحات ضروري در تربیت معلم .تهران :فصلنامه تعلیم و تربیت شماره
.31
آيندهپژوهی (مجله تخصصی آيندهپژوهی).
اکبري ،حمید و مدنی ،سهیال ( .)1389نظام آموزشی کشورهاي جهان .تهران :کتاب میر.
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 )12بسته «مدیریت کسبوکار»
بست ه «مدیریت کست وکار» ،دانشتوییا را برا ورود ملی و حلیل نرر ضاتا کست وکار ایرا و جها آماده م ستا د .در این بست ه،
دانشتوییا با مستا کست وکار ایرا آشتاا م شتیند و دان ملی و نرر مدیریت انیا مت ی کست وکارها ا جلیه کست وکارها
کیچک و کارآضریاانه ،کست وکارها موا  ،کست وکارها بلناللیی و کست وکارها م یست و برر را ا مارر اتادراو و وارداو،
قراردادهتا حوتار و نولره حتنملن و دریتد کستتت م کااتد .بت دیرر ا درو این بستتتته بته حلیلت ملل و حیللن روی ردهتا
مت ی به کس وکار ا جلیه روی رد حاریت  ،اسالم  ،ادالق و  ...م پردا د.
کد
درس
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مسا کس وکار در ایرا
مدیریت کس وکارها کیچک و کارآضریاانه
مدیریت کس وکار بلناللیی
مدیریت اادراو و وارداو
مدیریت قراردادها حوار
مدیریت درید و نولره حنملن
ملل قانین و حارلل کس وکار در جلهیر اسالم
ایرا
ادالق کس وکار
طرح کس وکارها موا
مدلها کس وکار در ضاا موا
هیشلاد کس وکار
مدیریت کس وکار با روی رد حاریت
مدیریت کس وکار با روی رد اسالم
مطالعه در مدیریت کس وکار
پژوه در مدیریت کس وکار

2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32

-

2

32

-

2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32

-

28

480

جمع
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کد درس348 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مسا کس وکار در ایرا

Problems of Business in Iran
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4
.5

ب یاند مسا کس
ب یاند مسا کس
ب یاند مسا کس
ب یاند مسا کس
ب یاند نرام مسا

و کار را در سطح می ضهرست کاد.
و کار را در سطح راهیرد سا ما ضهرست کاد.
و کار را در سطح ملیلاح سا ما ضهرست کاد.
و کار را ا مارر اسالم ضهرست کاد.
کس و کار را درک کاد ،حعیلر و حفسلر کاد و ا طریق نلیدار نشا دهد.
شرح درس:

در این در  ،مسا کس و کار در سطح می  ،راهیرد سا مان و ملیلاح سا مان و نلر ا مارر اسالم حیللن و حشریح م شید حا دانشوییا
بس ة «مدیریت کس و کار» ب یاناد به ایرو ملا و مصداق نرام مسا کس و کار در ایرا را درک نلایاد و در پایا ب یاناد نرام مسا را
در قال نلیدار حرسلم نلایاد.
سرفصل درس:
 .1حیللن مسا کس و کار در سطح می
 oمسا قانین و حقیق
 oمسا اق صاد
 oمسا سلاس و حلریمها
 oضراهم نیید یرسادتها
 oدشیار حنملن سرمایه
 oضرهاگ کار در کشیر
 oمدم حااس سلس م آمی ش کشیر با نلا ها کس و کار
 .2حیللن مسا کس و کار در سطح راهیرد سا ما
 oحاکم نیید نراه مش ر مدار در سا ما ها
 oحاکم نیید حف ر راهیرد در برنامهریر ها کال
 oمدم هلسیی بلن راهیردها حی هها مت ی سا ما
 oمدم هلسیی راهیردها حی هها مت ی با اهداف و چشم اندا سا ما
 oمدم بردیردار مدیرا ارشد ا شایس ر ها کاض و برو نیید شا
 oمدم دس رس به ماابع یا ام اناو حلاح و راهیرد یا ضع در حتصلص آنها
 oمدم اس فاده ا نقاط قیو و ضرا ها مللط
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 .3حیللن مسا کس و کار در سطح ملیلاح سا ما
 oناحیان در حیدی برنامهها کال به برنامهها ملیلاح و جار سا آنها در سراسر سا ما
 oناحیان در جذب ،اس تدام ،انرلرش و حفظ سرمایهها انسان ار شلاد
 oمدم حیجه به بهیید مس لر ضرایادها و ملصیالو
 oبردیردار نیید مدیرا ا مهاروها رهیر
 .4حیللن مسا کس و کار با روی رد اسالم
 oاح ار و مش الو می
 oغ در معامیه
 oرشاء و ارحشا
 oمدم پردادت دیی
 oغین
 oپشللان و دلاراو
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر
✓

آ می نهای
✓

ملا حرم

حلقلق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3مهدو  ،سلله ساداو ( .)1391راه اندا کس و کار در ایرا  .حهرا  :ان شاراو حعال .
 .4سلداملر  ،نادر و مرحا هادیوان ( .)1392راه اندا کس و کار در ایرا  .حهرا  :ان شاراو حرمه.
منابع فرعی:
 .1ایرا  .و ارو امیر اق صاد و دارای  .دض ر پای و بهیید ملل کس و کار ،موی ها کس و کار در دولت یا دهم :ا مس ادسا
ااالح /حهله و حارلم دض ر پای و بهیید ملل کس وکار ،.حهرا  :پلک نیر1396 ،
 .2یاال اده ،ایرج ( ،)1395مولیمه اطالماو کاربرد در میرد کارو با رگان [ک اب] :ابرار ورود به ضعالل ها حوارو دارج  ،حیللد ،
اادراح  ... ،کارآضریا  ،حهرا  :شرکت چاپ و نشر با رگان ،
 .3رضی  ،سلدروحاهلل؛ قاسمنژاد ،ملثم؛ طاهر ضرد ،می ( ،)1394درآمد بر میضیماو راهیرد نفت و گا  ،حهرا  :دانشراه امام اادق
(میلهالسالم).
حا
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کد درس349 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت کس وکارها کیچک و کارآضریاانه

Entrepreneurial and Small Business Management
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4
.5

ب یاند ویژگ ها کس و کارها کیچک را جلعباد کاد.
ب یاند مااس حرین راه ارها برا مدیریت یک کس و کار کیچک را حشتلص دهد.
ب یاند دس هباد مشتص ا میضیماو و مفاهلم مرحی با مدیریت کس و کارها کیچک ارا ه دهد.
ب یاند حااس بلن رویهها مت ی یک الری مدیری را حلیل کاد.
ب یاند ضرایادها میرد نلا یک کس و کار کیچک را طراح کاد.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با الریها مدیریت شرکتها کیچک طراح شده است .بدین ماریر ،در اب دا نلیه ش گلر این
شرکتها میرد بررس قرار م گلرد و پس ا آ  ،مدل کس و کار آنها در قال طرحها مت ی کس و کار ،با اریاب  ،سا مانده  ،مال و
م ا یاب میرد بررس قرار م گلرد .سپس اس راحژ ها با اریاب در این شرکتها حیللن م شید و نهای اً الری رشد آنها و لیا م آ بررس
م شید.
سرفصل درس:
 .1آشاای با کارآضریا و کس و کارها کیچک
 .2شرو به کار
 oراهاندا کس و کارها کیچک
 oحق ام لا و درید در شرکتها کیچک
 oشرکتها دانیادگ
 .3مدل کس و کار
 oطرح کس و کار شرکتها کیچک
 oطرح با اریاب شرکتها کیچک
 oطرح سا مانده شرکتها کیچک (حلمها ،ساد ار حقیق و نلیه مدیریت)
 oطرح م ا یاب شرکتها کیچک
 oگرارشده مال در شرکتها کیچک (ایروها مال  ،پل بلا  ،حنملن مال و حقسلم مااضع)
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 .4اس راحژ ها با اریاب در شرکتها کیچک
 oبرقرار رابطه با مش ریا
 oحیسعه ملصیل و مدیریت نولره حنملن
 oحصلللاو قللتگذار و امطا ام یار
 oبرنامهریر حییلغاح
 .5مدیریت رشد شرکتها کیچک
 oمدیریت حرضها و شرکتها کیچک
 oمدیریت ماابع انسان در شرکتها کیچک
 oمدیریت حیللد در شرکتها کیچک
 oمدیریت دارای ها سا مان شرکتها کیچک
 oمدیریت ریسک در شرکتها کیچک
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .3مهدو  ،سلله ساداو ( .)1391راه اندا کس و کار در ایرا  .حهرا  :ان شاراو حعال .
 .4سلداملر  ،نادر و مرحا هادیوان ( .)1392راه اندا کس و کار در ایرا  .حهرا  :ان شاراو حرمه.
منبع فرعی:
1. Hatten, T. S. (2016). Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond. 6th ed.
Cengage Learning.
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کد درس350 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت کس وکار بلناللیی

Global Business Management
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:میردکاو

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ب یاند نرریهها مرحی با کس و کار بلن اللیی را در داطر داش ه باشد.
ب یاند رویهها میرد نلا در کس و کارها جهان را بشااسد.
ب یاند رویهها میرد نلا در کس و کارها جهان را پلادهسا کاد.
با ویژگ ها ملل کس و کار در با ارها بلناللیی آشاا شید.
با مسا و چال ها با ارها و کس و کارها بلن اللیی آشاا شید.
با مسا و چال ها اسالم با ارها و کس و کارها بلن اللیی آشاا شید.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با کس و کارها جهان طراح شده است .بدین ماریر اب دا نرریاو حاکم بر کس و کارها جهان
معرض م شیند و پس ا آ  ،ملل کس و کارها جهان میرد بررس قرار م گلرد .در ادامه ،اس راحژ ها و الریها سا مانده در سطح
جهان میرد بلث قرار م گلرند و نهای اً ضرایادها ملیلاح و پش لیان در سطح جهان بررس م شیند .بتش ا میاحث در به بررس
مسا و چال ها با ارها و کس و کارها بلن اللیی ا مارر اسالم اد صاص دیاهد یاضت.
سرفصل درس:
 .1میان کس و کار در سطح جهان
 oجهان سا و ح ام کس و کارها بلناللیی
 oاحلادها اق صاد ماطقها
 oگردش مال بلناللیی و نرخ حیادل
 .2ملل جهان کس و کار
 oملل ضرهار
 oملل قانین و سلاس
 oضساد و ادالق در کس و کارها بلناللیی
 oنهادها و سا ما ها بلن اللیی مرحی با حوارو
 .3اس راحژ و سا مانده کس و کارها بلناللیی
 oاس راحژ ها ورود به کس و کارها جهان
 oکا رل در کس و کارها جهان
 oسا مانده کس و کارها جهان
 oهل ار ها بلن سا مان در سطح جهان
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 .4مدیریت کس و کارها جهان
 oمدیریت ماابع انسان در سطح جهان
 oبا اریاب در سطح جهان
 oمدیریت حیللد و نولره حنملن در سطح جهان
 oمدیریت مال در سطح جهان
 oحسابدار و ماللاو در سطح جهان
 .5مسا و چال ها کس و کارها جهان ا مارر اسالم
 oماللت ان فا در کس وکارها جهان ا مارر اسالم
 oادالق اسالم و کس و کارها جهان
 oامیا ظیله و املا اثم و کس و کارها جهان
 oقامده حسیل و کس و کارها جهان
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منبع اصلی:
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.
منبع فرعی:

 .1اهد  ،شلسالساداو ( .)1379مدیریت ضرامیل

و جهان  :نررش حطیلق  .حهرا  :سلت.
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کد درس351 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت اادراو و وارداو

Import and Export Management
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
 .1با قیانلن و مقرراو ناظر به اادراو و وارداو آشاا شید
 .2انیا روشها اادراو و وارداو و الراماو مرحی را بشااسد
 .3با انیا اسااد میردنلا برا اادراو و وارداو و الراماو مربیطه آشاا شید
 .4ب یاند رویهها انوام امیر اادراو و وارداو را به داطر داش ه باشد.
 .5ب یاند گامها مااس برا وارداو یا اادراو ملصیالو مت ی را حشتلص دهد.
شرح درس:
این در با هدف آشاای دانشوییا با رویهها ملیلاح اادراو و وارداو و مدیریت آنها طراح شده است .نرر به پیش میاحث نرر این
میضی در در حوارو بلناللی  ،در این در  ،آشاای با رویهها و قیانلن مرحی میاا کار قرار گرض ه است .به هللن دلل  ،ضرایادها اای
وارداو و اادراو و ضرایادها پش لیا آنها به حفصل در این در میرد بررس قرار م گلرد.
سرفصل درس:
 .1میاد و چارچیب نهاد حوارو دارج
 .2انیا وارداو و اادراو
 .3مولیمه قیانلن و مقرراو اادراو و وارداو
 .4گامها و اسااد میرد نلا برا وارداو و اادراو
 .5انیا ام یاراو اسااد  ،ویژگ ها و کاربردشا
 .6روشها و ابرارها قللتگذار و پردادت
 .7اس راحژ ها و ضعاللتها وارداو و اادراو
 .8با اریاب اادراو
 .9روشها حنملن مال اادراو
 .10مدیریت ریسک و پیش آ
 .11حدارکاو و حالتها مت ی حل و نق
 .12ویژگ ها ااعت حل و نق
 .13ضعاللتها میرد نلا برا قرار داد در کان لار و دارج کرد ا آ
 .14ایا یحرمر
 .15مشیقها اادراح
 .16وارداو کاالها اساس
 .17حیللد می و وارداو کاالها مشابه دادی
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روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:

 .1دض ر مقرراو اادراو و وارداو سا ما حیسعه حوارو ایرا ( .)1394مقرراو اادراو و وارداو و آیلننامه اجرای آ به ضللله جداول
حعرضهها گلرک براسا

سلس م هلاهاگ شده حیال و کدگذار کاال .حهرا  :شرکت چاپ و نشر با رگان .

 .2دمای  ،حیل اله ( .)1395مدیریت اادراو و وارداو .حهرا  :ان شاراو بلا هدایت نیر.
3. Paul, J., & Aserkar, R. (2013). Export Import Management. 2nd ed. Oxford University Press.
منابع فرعی:
 .1دللاس ،گلیلرمی ( .)1379شلیهها ملی اادراو  -وارداو .حرجله هاد دس یا  ،مللداالح ذوق  ،شهیا شهیا  ،و ملسن ملی .
حهرا  :ان شاراو کلل ة ایران احآق با رگان بلناللیی .
2. Cook, T. A., & Raia, K. (2017). Mastering Import & Export Management. 3rd ed. AMACOM.
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کد درس352 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت قراردادها حوار

Contract Management
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
 .1ضهرس ا رویهها اای میرد نلا در چرده ملر قرارداد را به داطر داش ه باشد.
 .2قیامد حاکم و رویهها میجید بر انعقاد قراردادها را حیللن کاد.
 .3حیانای ار یاب کلفلت اجرا رویهها در مدیریت قراردادها حوار را داش ه باشد
شرح درس:
این در با هدف آشاای دانشوییا با مدیریت قراردادها ایواد شده است .بدین ماریر ،بر اسا حیال مان  ،مراح اای انعقاد قرارداد به
ایرو حفصلی میرد بررس قرار گرض ه است که ا آماده شد برا ورود به رواب حوار آغا م شید و به پایا قرارداد ما ه م گردد.
سرفصل درس:
 .1آمادهشد برا ورود به ضرایادها مرحی با قرارداد
 oدرک با ار و ااعت
 oشااسای پل نلا ها
 oمالحراو مال
 oابرارها کس اطالماو
 .2اجرا ضرادیا
 oآمادهسا RFP
 oمدیریت ضرادیا برا پلشاهادیه
 oشااسای هریاهها
 oار یاب ضراتها
 oآمادهسا پلشاهادیه
 oار یاب پلشاهادیه
 .3برقرار رابطه قرارداد
 oانیا قراردادها
 oبادها و شرای قراردادها
 oقراردادها مرحی با ضااور
 oمدیریت ریسک و هریاه بادها قرارداد
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 oشرح کار و سطح ددماو در قرارداد
 oحدوین پل نییس
 .4مذاکره
 oروی ردها مذاکره
 oسیکها مذاکره
 oح الکها مذاکره
 .5مدیریت قرارداد
 oمدیریت دورا گذار پس ا اماا قرارداد
 oریسک و ضراتها
 oنرارو بر ملی رد
 oکا رل و مدیریت حغللر
 oح حعارض
 oپایا قرارداد
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1مؤسسه بلناللیی ی ایادتکرد حقیق دصیا (یینلدُروا) .)1396( .اایل قراردادها حوار بلناللیی ( .)2010حرجله بهرو ادالق و
ضرهاد امام .حهرا  :مؤسسه مطالعاو و پژوه ها حقیق شهر دان .
 .2ض ل اده ،املرهیشاگ ،و معصیم  ،سلدمریر ( .)1395الراماو قراردادها حوار بلناللیی (انیا  ،ساد ار و ابعاد) .حهرا  :میل ضرهار
معصیم .
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کد درس353 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت درید و نولره حنملن

Purchasing and Supply Chain Management
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل

ملی

سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4
.5

ب یاند نرریهها مرحی با درید و نولره حنملن را حیضلح دهد.
ب یاند قیانلن و هاوارها ادالق حاکم بر مدیریت درید و نولره حنملن را حشتلص دهد.
ب یاند ضرایادها ملیم مدیریت درید و نولره حنملن را به داطر داش ه باشد.
ب یاند رویهها میرد نلا برا درید را اجرا کاد.
ب یاند رویهها میرد نلا برا انوام امیر مدیریت درید و نولره حنملن و می ب ارگلر آ ها را درک کاد.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با مفاهلم ،نرریهها ،قیانلن و ضرایاد و رویهها درید و مدیریت نولره حنملن طراح شده است .بدین
ماریر ،اب دا دانشوی با مفاهلم و نرریهها درید و نولره حنملن آشاا م شید و سپس قیانلن مرحی با درید و نولره حنملن را ضرا م گلرد و
در ادامه با ضرایادها و رویهها درید و مدیریت نولره حنملن آشاا م شید.
سرفصل درس:
 .1آشاای با مدیریت درید و نولره حنملن
 .2ضرایاد درید
 .3سلاستها و رویهها درید
 .4مدیریت ی پارچه نولره حنملن
 .5سا مانده مدیریت درید و نولره حنملن
 .6حدوین اس راحژ مدیریت حنملن
 .7ار یاب و ان تاب حنملنکاادهها
 .8مدیریت کلفلت حنملنکاادهها
 .9مدیریت و حیسعه داد حنملنکاادگا
 .10مایعیاب جهان
 .11مدیریت اس راحژیک هریاه
 .12حلیل درید و نولره حنملن :ابرارها و ح الکها
 .13مذاکره و مدیریت حعارض
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روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1حا ی  ،پللا  ،و میلی  ،سلر ( .)1396اایل و میان لوس لک و نولره حنملن .حهرا  :ساکی.
 .2نولران ضراهان  ،رضا ،مسرر  ،نسرین ،و داور ن  ،هد ( .)1389نولره حنملن و لوس لک در سطح می و بلناللیی  .حرجله الله کاردر
و رضا نولران ضراهان  .حهرا  :مؤسسه مطالعاو و پژوه ها با رگان .
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کد درس354 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ملل قانین و حارلل کس وکار در جلهیر اسالم ایرا

The Legal and Regulatory Environment of Business
in Islamic Republic of Iran
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل

ملی

سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
 .1میان نرر قیانلن و مقرراو حارلل در اق صاد جلهیر اسالم ایرا را شااد ه باشد.
 .2ب یاند ضهرس ا قیانلن اثرگذار بر کس و کار در جلهیر اسالم ایرا ارا ه دهد.
 .3ب یاند ضهرس ا نهادها اثرگذار بر کس و کار در جلهیر اسالم ایرا را ارا ه دهد و نق

آنها را حیللن کاد.

شرح درس:
این در با هدف آشاای دانشوییا با ملل قانین و حارلل کس و کار در جلهیر اسالم ایرا طراح شده است .بدین ماریر در طیل
دوره ،قیانلن مت ی  ،نهادها اثرگذار بت ملیم بر کس و کار و یرسادتها حارلل میرد بررس قرار م گلرند.
سرفصل درس:
 .4آشاای با میان و سلس م حقیق کس و کار در ایرا
 oنق قانی به مایا میاا کس و کار
 oسلس م قاای
 oاحاق با رگان
 oشیرا رقابت
 .5قیانلن پایه
 oقیانلن مرحی با مال لت
 oانعقاد قرارداد
 oش ایت بابت حتی ا قرارداد
 oمال لت معای
 oحقیق بلناللی
 oقیانلن کلفر
 .6آشاای با یرباا حارلل کس و کار در جلهیر اسالم ایرا
 oنهادها و ضرایادها سلاستگذار در حی ه کس و کار
 oضرایادها حارلل
 oضرایادها مرحی با رقابت
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 oحلایت ا حقیق مصرفکااده
 oقیانلن مال
 oقیانلن یستمللط
 oقیانلن مرحی با مااطق آ اد
 .7رابطه کارگر-کارضرما
 oقانی کار
 oقانی حنملن اج لام
 oقانی ددماو کشیر
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1اس لا  ،ربلعا ( .)1396حقیق حوارو :شرکتها حوار (جید اول و دوم) .حهرا  :ان شاراو سلت.
 oاس لا  ،ربلعا ( .)1396حقیق حوارو (کیلاو ،معامالو حوار  ،حوار و سا مانده ضعاللت حوار ) .حهرا  :ان شاراو سلت.
 oشلرو  ،میداللسلن ( .)1396حقیق حوارو بلن اللی  .حهرا  :ان شاراو سلت.
منابع فرعی:
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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کد درس355 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ادالق کس وکار

Business Ethics
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
م لی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر :میردکاو

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4
.5

ب یاند نرریهها اای ادالق را بشااسد.
ب یاند دس هباد مشتص ا نرریاو و ار شها حاکم بر ادالق کس و کار ارا ه دهد.
ب یاند قیامد ادالق حاکم بر میضیماو مت ی کس و کار را حیللن کاد.
ب یاند میارد ادالق مطرح شده را به ش ی ماسوم میرد حلیل قرار دهد.
ب یاند ملرا ادالق بید رویهها جار در سا ما ها را میرد ار یاب قرار دهد.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با ادالق حرضها حدوین شده است .بدین ماریر ،اب دا دانشوییا ضلن آشاای با ضرورو ادالق کس
و کار ،با میاد ادالق آشاا م شیند و ضلن شااسای نرریهها ادالق ،کاربرد آنها در کس و کار را م آمی ند .سپس ضلن معرض کیلاو
میاحث ادالق کس و کار ،حی هها اای مطالعاح در آ میرد بررس قرار م گلرد .در ان ها گرارهها ضقه و ادالق مرحی با کس و کار
حیللن م شید و حاریتچه ادالق کس و کار در ایرا و آسل ها ادالق در کس و کارها ایران میرد بررس قرار م گلرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضرورو مطالعه ادالق کس و کار
آشاای با واژگا کیلد حی ه ادالق کس و کار
میام اثرگذار بر هاوارها ادالق
نرریهها ادالق
کس و کار و جامعه
مسئیللتها اج لام سا ما
حی هها ادالق کس و کار
 oادالق در با اریاب
 oادالق در مدیریت سرمایهها انسان
 oادالق در مدیریت مال
 oادالق در مدیریت حیللد و ملیلاو
 oادالق در حلقلق و حیسعه
 oادالق و ضااور اطالماو
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 .8ضرهاگ سا مان و ادالق کس و کار
 .9حاکللت شرک
 .10نق ح یمت در حقییت ادالق کس و کار
 .11آسل شااس ادالق کس و کار در ایرا
 oمسا م داول ادالق در کس و کار در ایرا
 oراه ارها غییه بر مسا ادالق در کس و کار
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1ضرامر قرامی

 ،احد ( .)1385ادالق حرضها  .حهرا  :نشر موای .

 .2آذر ،مادل و مللد حسن داکیا اده ( .)1393ادالق کس و کار :روی رد کاربرد  .حهرا  :ان شاراو دانشراه امام اادق (میلهالسالم).
 .3احلد  ،سلد می اکیر و حللدرضا مسرر ده آباد ( .)1395مدیریت ادالق کس و کار .حهرا  :ان شاراو ک اب مهربا .
4. Brenkert, G. G., & Beauchamp, T. L. (Eds.). (2012). The Oxford Handbook of Business
Ethics. Oxford University Press.
منبع فرعی:

 .1مشایت  ،بل ا و مالله یردانلا و الهام جلال ( .)1396نلینههای ا حقی و رض ارها غلر ادالق در شرکتها برر جها  :مطالعاو
میرد در ادالق ،حقی و راهیر شرک  .حهرا  :شرکت چاپ و نشر با رگان .
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کد درس356 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طرح کس وکارها موا

Digital Business Plan
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
 .1ب یاند اجرا و مااار یک طرح کس و کار را در ضاا موا بشااسد.
 .2ب یاند طرح و کس و کارها موا را ار شلاب و حلیل کاد.
 .3ب یاند یک نلینه طرح کس و کار موا حدوین نلاید.
شرح درس:
این در با هدف آشاای دانشوییا با طرح کس و کار در ضاا موا و نلیه حدوین آ طراح شده است .بدین ماریر ،در اب دا اجرا و
مااار سا نده یک طرح کس و کار مطییب در ضاا موا میرد بررس قرار م گلرد و پس ا آ  ،ضلن بررس نلینه طرحها کس و کار
موا  ،یک نلینه طرح کس و کار موا حیس دانشوی حدوین م شید.
سرفصل درس:
 .1آشاای با مفهیم و مااار سا نده طرح کس و کار در ضاا موا
 .2بررس نلینههای ا طرح کس و کار موا
 .3حدوین مااار سا نده یک طرح کس و کار موا
 oدالاه مدیری
 oبلانله منمیریت
 oشرح کس و کار
 oددماو
 oبرنامه با اریاب
 oحلیل رقیا
 oحلیل SWOT
 oملیلاو
 oپلشلاه شرکت
 oحوهلراو سرمایها
 oبرنامهریر مال
 oحلیل سید و یا و نقطه سر به سر
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روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منبع اصلی:
1. Cosey, D. (2012). Business Plan Workbook For Today’s Digital Market: How To Write
A Business Plan Step-By-Step. Cosey Management LLC.
منبع فرعی:

 .1مللدیا  ،اییب ( .)1395پلادهسا

مدلها کس و کار حوارو ال رونلک :یک روی رد جامع و سلس ل  .حهرا  :ادییا رو .
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کد درس357 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت کسب و کار»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلها کس وکار در ضاا موا

Digital Business Models
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر :میردکاو

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4
.5

ب یاند ویژگ ها کس و کارها دیول ال در ضاا موا را جلعباد کاد.
ب یاند مااس حرین راه ارها برا ایواد یک کس و کار موا را حشتلص دهد.
ب یاند دس هباد مشتص ا میضیماو و مفاهلم مرحی با کس و کارها دیول ال ارا ه دهد.
ب یاند حفاووها میجید بلن روشها اداره کس و کارها م عارف و کس و کارها موا و دیول ال را ا هم حف لک کاد.
ب یاند مدلها میجید در کس و کارها دیول ال را به داطر بسپارد.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با مدلها کس و کارها دیول ال در ضاا موا طراح شده است .بدین ماریر ،در اب دا نلیه
ش گلر این شرکتها میرد بررس قرار م گلرد و پس ا آ  ،مدل کس و کار آنها در قال طرحها مت ی کس و کار میرد بررس قرار
م گلرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشاای با کس و کارها دیول ال در ضاا موا
مدلها کس و کار ،مفاهلم کس و کار و نق ضااور اطالماو
حنثلر  IP/ITبر مدلها کس و کار
چارچیب طراح مدل کس و کارها موا و دیول ال
مدلها کس و کار  IP/ITبالا
نلینه کس و کارها موا و دیول ال

روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓
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حلقلق یا پروژه

:منابع اصلی
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.
:منبع فرعی
.  ادییا رو:  حهرا.  یک روی رد جامع و سلس ل:مدلها کس و کار حوارو ال رونلک
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

هیشلاد کس وکار

Business Intelligence
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4

با چلس و چرای اس فاده ا ابرارها هیشلاد کس و کار آشاا شده باشد.
با چرینر هیشلادسا کس و کار با اس فاده ا  BIآشاا شده باشد.
ب یاند به ایرو ملی با ابرارها هیشلاد کس و کار کار کاد.
ب یاند یک  BIبرا سا ما هدف ایواد نلاید.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با مفهیم هیشلاد کس و کار و ابرارها آ و نلر نلیه ایواد  BIبرا سا ما طراح شده است .بدین
ماریر ،در اب دا مفاهلم و چارچیبها نرر  BIو ضرورو بهرهبردار ا آ در دنلا دیول ال کس و کارها میرد بررس قرار م گلرد و پس
ا آ  ،ضلن بررس چرینر اس فاده ا نرماضرارها  ،BIیک نلینه  BIحیس دانشوی ایواد م شید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

آشاای با مفهیم هیشلاد کس و کار
رشد  ICTو ش گلر ضااور ها نس چهارم و ضرورو هیشلادسا کس و کار با BI
اجرا و مااار سا نده  BIو چرینر طراح و اس قرار آ در کس و کار
ضرایاد هیشلاد کس و کار
کاربرد  BIدر:
 oحسابدار هریاه
 oمدیریت مال
 oمدیریت ملیلاو
 oمدیریت با اریاب
 oمدیریت ماابع انسان
مدیریت پروژهها BI
آشاای با نرماضرارها BI
ایواد  BIدر یک کس و کار
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روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .4حیالی  ،روحاله ،ش یهلار ،سواد ،و کاویان  ،حسن ( .)1396ار یاب هیشلاد کس و کار در سا ما ها .حهرا  :ان شاراو دانشراه پداضاد
هیای داحماالنیلاء (ص).
منبع فرعی:
 .1پیرابراهلل  ،میلرضا ،نرر ضرد ابراهلم ،نرر ضرد مللد ،و نرر ضرد  ،حسلن .)1395( .کس و کار هیشلاد .حهرا  :قیم میم.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت کس وکار با روی رد حاریت

Business History
جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الرام
اد لار

ندارد

نرر
ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل
سایر:

ملی

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4

رویدادها مهم حاریت در ش گلر کس و کار را شااد ه باشد.
ب یاند روندها حاریت اثرگذار بر حیسعه کس و کار را حشتلص دهد.
میان نرر اثرگذار بر حلیل حاریتچه کس و کار را درک کرده باشد.
ب یاند رویدادها حاریت اثرگذار بر حیسعه کس و کار را با اس فاده ا نرریاو مت ی حلیل کاد.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با حاریتچه کس و کار و ویژگ ها آ طراح شده است .بدین ماریر ،دانشوییا اب دا دیدگاهها
مت ی نرر نسیت به حاریتچه کس و کار را م آمی ند .سپس به بررس حاریتچه ش گلر انیا مت ی کس و کارها م پردا ند .در ادامه،
با حاریتچه ضااها مت ی کس و کار آشاا م شیند و در بت بعد به بررس رابطه کس و کار با جامعه م پردا ند .در ان ها ،حاریتچه کس
و کار در ایرا میرد بررس قرار م گلرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

روی ردها حلیل حاریخ کس و کار (روی رد حاریت  ،روی رد اق صاد  ،روی رد حیسعه اق صاد  ،روی رد مطالعاو سا ما  ،روی رد بدی ها
حاریت  ،جهان سا )
قال ها مت ی سا ما ها کس و کار در گذر حاریخ (کس و کارها برر  ،کس و کارها دانیادگ  ،مااطق ااع  ،گروهها و
شی هها کس و کار ،کارح ها ،انولنها کس و کار)
ضااها مت ی کس و کار در گذر حاریخ (مال و بان دار  ،ضااور و نیآور  ،طراح و مهادس  ،با اریاب و حی یع ،مدیریت نلرو کار،
حسابدار  ،سلس مها ارحیاطاح  ،ح لران شرک )
ملاهها اج لام و سلاس ش گلر کس و کارها در گذر حاریخ
حاریتچه کس و کار در ایرا
مشاهلر کس و کار در ایرا (ایرا قدیم ،ایرا معاار قی ا انقالب ،ایرا معاار بعد ا انقالب)
روش ارزشیابی:
ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓
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حلقلق یا پروژه

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
 بارا:  حهرا.  کارآضریاا ایران.)1371(  مرکر کارآضریا دانشراه شری.1
:  حهرا. کارآضریا به شلیه مهاد سلدحسلن حوا بالا گذار شرکت داروسا باریجاسانس.)1391(  رضا و مهشلد ساای ضرد،  یادگار.2
. مرکر کارآضریا دانشراه ااع شری
، را ها میضقلت در ندگ و ح الکها ضروش بلله:  مهد ضتار اده نابغه بلله جها.)1391(  مهشلد، رضا و مهشلد ساای ضرد،  یادگار.3
. بلله پاسارگاد،  مرکر کارآضریا دانشراه ااع شری:  حهرا.!حیس مرد که دنلا بلله را م لیل کرد
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت کس وکار با روی رد اسالم

Islamic Perspectives on Business Management
نرر

جیران

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :سامت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

ندارد

ملی
نرر
ملی
نرر
ملی
نرر

پایه
الرام
اد لار

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سللاار

عملی:

سفر میل

ملی

سایر:

اهداف درس:
در ان ها این دوره ا دانشوی ان رار م رود:
.1
.2
.3
.4

ب یاند مفاهلم اسالم اثرگذار بر مدیریت کس و کار را بشااسد.
ب یاند دس هباد ها مشتص ا میاد اسالم کس و کار در اسالم ارا ه دهد.
ب یاند به سؤاالو مطرح شده در ملاه کس و کار اسالم پاسخ دهد.
ب یاند به دیررا در ملاه راهاندا کس و کارها اسالم مشاوره دهد.
شرح درس:

این در با هدف آشاای دانشوییا با نراه اسالم نسیت به کس و کار حدوین شده است .بدین ماریر ،در اب دا میان دیا حاکم بر کس
و کار در اسالم میرد بلث قرار م گلرد .سپس نرریاو مت ی مدیریت و اق صاد اسالم در میرد کس و کار میرد بررس قرار م گلرد .نهای اً،
قیامد ضقه حاکم بر کس و کار در اسالم میرد بررس قرار م گلرد.
سرفصل درس:
 .1میان مقلدح اسالم در حی ه کس و کار (میان انسا شااد  ،معرضتشااد  ،هس شااد
 oمیان انسا شااد کس و کار اسالم
 oمیان معرضت شااد کس و کار اسالم
 oمیان هس شااد کس و کار اسالم
 .2مفاهلم و نرریاو اق صاد و مدیری مرحی با کس و کار اسالم
 oبقاء ،سیدآور و رشد و جایراه آنها در کس و کار اسالم
 oمش ر و مش ر مدار و جایراه آ در کس و کار اسالم
 oادالق کس و کار و جایراه آ در کس و کار اسالم
 oااالت ضایده (مافعت گرای ) و جایراه آ در کس و کار اسالم
 oپلامدگرای و ح یل گرای و جایراه آ در کس و کار اسالم
 oمصرف گرای و جایراه آ در کس و کار اسالم
 .3قیامد ضقه حاکم بر کس و کار در اسالم و داللتها آنها
 oمقید اسالم (بلع ،اجاره ،جعاله ،مساقاو ،مااربه ،مرارمه و  )...در کس و کار اسالم
 oقامده الضرر و داللتها آ در کس و کار اسالم
 oقامده ااالت الت و داللتها آ در کس و کار اسالم

کس و کار در اسالم)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

قامده ح الل مس لر و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده اش راک و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده اش راک و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده اهم و مهم و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده حواو و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده حداد اسیاب و مسییاو و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده حیلت و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده طهارو و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده ضراغ و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده قرمه و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده الحعاد و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده ملسیر و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده نف مسر و حرج و داللتها آ در کس و کار اسالم
قامده ید و داللتها آ در کس و کار اسالم
ربا ،اح ار ،غین و دلاراو ،غ  ،حدللس در کس و کار اسالم
روش ارزشیابی:

ار شلاب مس لر

آ می نهای
✓

ملا حرم
✓

حلقلق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مرفر ،مللدرضا ( .)1385اایل الفقه .قم :ان شاراو میسسه االمیل لیلطییماو.
االنصار  ،الشلخ مرحا  .ضرا داالایل .میسسه دارال اب.
الصدر ،السلد مللدباقر .درو ض میم االایل (اللیقه الثالثه) .دارالهاد لیلطییماو.
مطهر  ،مرحا ( .)1394مولیمه آثار اس اد شهلد مطهر  23 .ج .حهرا  :ادرا.
مللّد ر شهر  ،مللّد ( .)1386ملرا الل لة 10 .ج .قم :داراللدیث.
الطیاطیای  ،سلدمللدحسلن ( .1417ق) .الللرا ض حفسلر القرآ  20 .ج .قم :دض ر ان شاراو اسالم جامعه مدرسلن حی ه میلله قم.
الصدر ،سلدمللدباقر ( .)1375اق صادنا .قم :بیس ا ک اب.
منابع فرعی:

 .1مولیمه ک آیت اهلل جیاد آمی .
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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 )13بسته «مدیریت استراتژیک»
مدیریت استراتژیک یک گرایش مادر در حوزه مدیریت محسوب میشود که عالوه بر سطح کالن سازمان ،حوزههای کارکردی (وظیفهای)
آن را نیز در بر میگیرد .هدف از طراحی بستة «مدیریت استراتژیک» )1( ،شناخت فرایند مدیریت استراتژیک ( )2شناخت مکاتب استراتژی
( )3شناخت مبانی نظری (اقتصادی ،رفتاری ،روانشناختی ،جامعهشناسی و  )4( ،)...آشنایی با مبانی فلسفی و تفکرات انتقادی و ( )5رویکرد
اسالمی به مدیریت استراتژیک است .ضرورت دارد که عالوه بر نگاه نظری و بیان مفاهیم مرتبط با آن ،در قالب مطالعههای موردی نگاه
کاربردی و عملیاتی در این بسته پیگیری شود که بخشی در بسته مد نظر قرار گرفته است و بخش عمده آن به روش تدریس استاد و نحوه
اداره کالس بستگی دارد.
کد
درس
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

چشمانداز استراتژیک و بیانیه مأموریت
تحلیل منابع ،قابلیتها و شایستگیها
تحلیل استراتژیک صنعت و محیط کسبوکار
استراتژی سطح کسبوکار
استراتژی بنگاه مادر
استراتژی مالی
استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات
استراتژی تکنولوژی
اجرای استراتژی
کنترل استراتژیک
مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
کارگاه مدیریت استراتژیک
تفکر استراتژیک
مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ()1
مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ()2
ریشهها و مبانی نظری استراتژی
سمینار موضوعات نوین در مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک با رویکرد انتقادی
مدیریت استراتژیک با رویکرد اسالمی
مطالعه در مدیریت استراتژیک
پژوهش در مدیریت استراتژیک

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ()1
مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ()2
-

40
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جمع
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کد درس363 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

چشمانداز استراتژیک و بیانیه مأموریت

Strategic Vision and Mission Statement
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1بتواند ضرورت بیانیه مأموریت (چشم انداز ،مأموریت ،اهدف ،ارزشها و منشور اخالقی) را تبیین و تعریف نماید؛
 .2مفهوم فلسفه وجودی سازمان را درک کرده باشد؛
 .3قادر بر تحلیل نظریه ذینفعان و کاربرد آن در طراحی بیانیه مأموریت باشد؛
 .4با مفاهیم چشمانداز استراتژیک آشنا شده باشد؛
 .5قادر بر بکارگیری روش تحلیل و نگارش بیانیه مأموریت باشد؛
 .6مفاهیم اخالق و منشور اخالقی سازمان را شناخته باشد؛
 .7قادر بر تحلیل ارزشهای سازمان و نحوه احصای آنها باشد؛
 .8توانمندی الزم را در جهت بررسی و ارزیابی مأموریتهای شرکتها و بیان نقاط قوت و ضعف آنها ،کسب کرده باشد؛
 .9قادر بر هدفگذاری و تحلیل انواع اهداف سازمانی باشد.
شرح درس:
در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند با مفاهیم مرتبط با جهتگیری سازمان ) (strategic purposeهمچون چشمانداز استراتژیک،
بیانیه مأموریت ،ارزشها ،هدفگذاری و منشور اخالقی آشنا شده و آن را تحلیل و بررسی کنند .سند بیانیه مأموریت و اجزای آن همچون چشمانداز
استراتژیک ،مأموریت ،اهداف کمی و کیفی ،ارزشها و منشور اخالقی سازمان ،جهتگیری استراتژیک و افق پیشروی سازمان را نشان میدهند.
چشمانداز معموالً زمانبردار نیست این مأموریت تدوین شده است که آن را در چارچوب زمان مشخص هدایت میکند .مأموریتها برای اجرایی
شدن باید به اهداف کمی و کیفی خرد شوند تا بتوانند در سایه ارزشها و منشور اخالقی محقق شوند .اهداف نقش اساسی در ارزیابی و انتخاب
راهبردها دارند .بنابراین از دانشجو انتظار میرود عالوه بر شناخت عمیق مفاهیم فوق ،روششناسی طراحی بیانیه مأموریت را برای یک سازمان
شناسایی و تحلیل کند و بتواند پیوند بین مفاهیم فوق (بویژه اهداف با مأموریت) را برقرار کند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تحلیل و تبیین مفهوم فلسفه وجودی سازمان؛
شناخت اجزای بیانیه مأموریت و تعاریف و مفاهیم مرتبط با آنها؛
تحلیل نظریه ذینفعان و کاربرد آن در تدوین بیانیه مأموریت؛
شناسایی الگوهای تحلیل بیانیه مأموریت و هر یک از اجزای آنها؛
تبیین مفهوم چشمانداز استراتژیک و ارتباط آن با بیانیه مأموریت؛
شناخت اجزای منشور اخالقی سازمان و طراحی آن؛
هدفگذاری به صورت کیفی و کمی متناسب با مأموریت
شناخت ارزشهای سازمانی
تحلیل و بررسی چند مورد بیانیه مأموریت و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
 حسامالدین، ترجمه بابک وطن دوست. طراحی ارزش پیشنهادی.)1394(  آلن، و اسمیت، گرگ، برنارد، ایو، پیگنیور، الکساندر، اوستروالدر.1
. آریانا قلم: تهران. و اصغر عطایی، مینا نجفیان،ساروقی
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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کد درس364 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل منابع ،قابلیتها و شایستگیها

Analysis of Resources, Capabilities, and Core
Competencies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع منابع سازمانی و تعاریف مختلف آن آشنا شده باشد؛
 .2بر تعاریف قابلیتهای سازمانی و شناخت انواع آن در سازمان تسلط یافته باشد؛
 .3با شیوههای خلق منابع و قابلیتها آشنا شده باشد؛
 .4با کاربرد نظریه مبتنی بر دانش در تحلیل درون سازمان آشنا شده باشد؛
 .5قادر بر تحلیل و بکارگیری برنامهریزی مبتنی بر قابلیت بر اساس منابع درونی سازمان باشد؛
 .6مفهوم شایستگی ،شایستگی محوری را فهم کرده و بین مفاهیم تحلیل محیط داخلی ارتباط برقرار کند؛
 .7با رهآوردها و پیامدهای تحلیل منابع ،قابلیتها و شایستگیها آشنا شده باشد؛
 .8یک یا چند مطالعه موردی مرتبط با منابع ،قابلیتها را تحلیل و توانایی احصای نقاط قوت و ضعف آن را داشته باشد؛
 .9تکنیکهای مختلف تحلیل محیط داخل و منابع سازمانی را شناسایی کند.
شرح درس:
در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند محیط درونی سازمان (منابع ،قابلیتها و شایستگیها) را تحلیل و بررسی کنند .هر سازمانی پیش از
هر چیز باید شناختی از خویش داشته باشد .تنها سازمانی میتواند محیط خود را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و فرصتها و تهدیدهای آن را
بشناسد که درک درستی از نقاط قوت و ضعف خویش داشته باشد ضرورت دارد دانشجو با شیوههای مختلف شناسایی و خلق منابع ،قابلیتها و
شایستگیهای محوری در سازمان آشنا شده و مهمترین فنون و تکنیکهای آن همچون زنجیره ارزش VRIO ،و ارتباط آن با استراتژیها را
بداند .و سرانجام توانایی نسبی در تحلیل محیط داخلی و مطالعات موردی آن کسب کند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تحلیل و تعریف منابع سازمانی (تعاریف ،انواع منابع مشهود ،نامشهود و منابع انسانی)؛
شناخت قابلیتهای سازمان و نحوه شکلگیری آنها بر اساس منابع مشهود و نامشهود؛
تحلیل ارزش افزوده حاصل از منابع و قابلیتها (بر اساس زنجیره ارزش و نظام ارزش)؛
تحلیل مزیت رقابتی حاصل از منابع و قابلیتها (بر اساس شناسایی ویژگیهای منابع مزیتساز و همچنین چارچوب )VRIO؛
شناخت نقش قابلیتهای معمولی و پویای سازمان در کسب مزیت رقابتی
فهم شایستگیها و شایستگیهای محوری در سازمان (انواع ،نحوه کسب مزیت ،تعاریف و نحوه خلق آنها در سازمان)
تحلیل مکانیزم برنامهریزی مبتنی بر قابلیت و شایستگی؛
احصای پیامدهای تحلیل منابع و قابلیتها (تحلیل قوتها و ضعفها ،عوامل حیاتی موفقیت ،شناخت مسائل استراتژیک سازمان و غیره)؛
شناخت نظریه مبتنی بر دانش و نحوه شناسایی و خلق دانش در سازمان.
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس365 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل استراتژیک صنعت و محیط کسبوکار

Analysis of industry and business environment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نظریههای محیطی را فهم کرده و با تعاریف مختلف محیط آشنا شده باشد.
 .2تالطمهای محیط کالن در سطح ملی و بینالملل را شناخته و فهم کرده باشد.
 .3محیط عمومی را شناخته و فهم کرده باشد.
 .4ماهیت رقابت و صنعت را شناخته و فهم کرده باشد.
 .5جایگاه صنعت در چرخه عمر صنعت را شناخته و فهم کرده باشد.
 .6با عوامل پویایی چرخه عمر صنعت آشنا شده باشد.
 .7با فرایند و نحوه تحلیل رقیب آشنا شده باشد.
 .8مفهوم سناریو در تحلیل محیط را درک کرده باشد.
 .9با روشهای سناریوپردازی در تحلیل محیط آشنا شده باشد.
 .10قادر بر تحلیل راهبردهای همکاری و رقابت در درون و بیرون از صنایع باشد.
 .11قادر بر تحلیل صنایع باالدستی و پاییندستی باشد.
 .12قادر بر تحلیل و شناخت خوشههای صنعتی باشد.
 .13قادر بر تحلیل مزیت رقابتی ملّتها حاصل از صنایع باشد.
 .14قادر بر شناخت پیامدهای حاصل از تحلیل محیط و صنعت باشد.
شرح درس:
در این درس انتظار میرود که دانشجو عالوه بر شناخت محیط کالن و استراتژیک بتواند یک صنعت را از نظر ماهیت رقابت و همکاری تحلیل کرده
و عالوه بر شناخت جایگاه یک بنگاه در صنعت ،خوشههای صنعتی و کسب مزیت رقابتی در سطح بینالمللی را شناسایی کند .در تحلیل استراتژیک
صنعت ،ابتدا باید یک صنعت از نظر جایگاه رقابتی مورد بررسی قرار گرفته تا تهدیدات مرتبط با آن از سوی سایر صنایع مشخص گردد .در مرحله
بعد هر یک از سازمانهای فعال در آن راهبردهای سطح شبکه را شکل میدهند که جایگاه شرکتها و سازمانها در زنجیره ارزش صنایع مشخص
میگردد .در جایگاه باالتر هر صنعت با یک یا چند صنعت دیگر خوشههای صنعتی و نظام ارزش را شکل میدهند که الزم است شناخت از صنایع
باالدستی و پاییندستی مشخص شود .بنابراین انتظار میرود که دانشجو با توجه به سیاستهای کالن کشور ،به شناخت جایگاه صنایع بهرهور
پرداخته و همچنین متناسب با فضای فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنایع جدید را شناسایی و بر اساس روشهای سناریوپردازی وضعیت آینده آنها
را به تصویر بکشد.
با توجه به پیچیدگی محیط حاکم بر سازمانها و نهادها نسبت به گذشته ،در این بخش از دانشجو انتظار میرود که رویکردهای نظری به محیط
استراتژیک را در سطح کالن ملی ،بینالمللی و جهانی فهم کرده و نظریههای محیط را در سطوح محیط همکاری cooperative
 ،environmentمحیط رقابتی  ،competitive environmentمحیط همکاری با رقیبان  ،competitive environmentمحیط
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همکاری مبتنی بر اعتماد  ،collaborative environmentو محیط متخاصم (که عمدتاً اختصاصی کشور ماست) متناسب با هر یک از مسائل
تحلیل کند .شناخت محیط در رویکردهای تجویزی  prescriptive approachو رویکردهای نوظهور  emergent approachمستلزم
روششناسی دقیق از محیط عمومی است که حوزههای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی -تجاری و فضای مجازی -تکنولوژیک ،سیاسی-قانونی (به
را در بر میگیرد .شناخت دقیق محیط ،دانشجو را به سمت و سوی راهبردهای مواجه با محیط سوق خواهد داد که در آن موضع فعال و تعاملی با
محیط و همچنین قدرت ارائه الگویی متفاوت برای هر سازمان و نهاد و پدیده ،از توامندیهای استراتژیک تحلیلگر خواهد شد.
سرفصل درس:
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

تعاریف محیط و ارزش افزوده حاصل از آن؛
 .aتعاریف محیط از نگاه رقابتی و تبیین ارزش افزوده حاصل از آن
 .bتعاریف محیط از نگاه همکاری و تبیین ارزش افزوده حاصل از آن
 .cتعریف محیطی از نگاه همکاری مبتنی بر اعتماد و تبیین ارزش افزوده حاصل از آن
 .dتعریف محیط از نگاه همکاری با رقیبان و تبیین ارزش افزوده حاصل از آن
تحلیل محیط در رویکرد تجویزی و توصیفی در سطح کالن ملی ،جهانی و بینالمللی
شناخت الگوها و نظریههای محیط همکاری  cooperative environmentدر سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 .aتحلیل نظریههای محیط همکاری در سطح ملی
 .bتحلیل و شناخت راهبردهای محیط همکاری
 .cابزارهای تحلیلی محیط همکاری
شناخت الگوها و نظریههای محیط رقابتی  competitive environmentدر سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 .aتحلیل نظریههای محیط رقابتی در سطح ملی
 .bتحلیل و شناخت راهبردهای محیط رقابتی
 .cابزارهای تحلیلی محیط رقابتی
شناخت الگوها و نظریههای محیط همکاری مبتنی بر اعتماد  collaborative environmentدر سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 .aتحلیل نظریههای محیط همکاری مبتنی بر اعتماد در سطح ملی
 .bتحلیل و شناخت راهبردهای محیط همکاری مبتنی بر اعتماد
 .cابزارهای تحلیلی محیط همکاری مبتنی بر اعتماد
شناخت الگوها و نظریههای محیط همکاری با رقیبان  coopetitive environmentدر سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 .aتحلیل نظریههای محیط همکاری با رقیبان در سطح ملی
 .bتحلیل و شناخت راهبردهای محیط همکاری با رقیبان
 .cابزارهای تحلیلی محیط همکاری با رقیبان
 .dمبانی نظری همکاری با رقیبان در نظریه بازی
تحلیل محیط عمومی در حوزه فرهنگی -اجتماعی در سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 oشناسایی نظریههای تحلیل محیط عمومی در حوزه فرهنگی -اجتماعی
 oجمعیتشناسی جهانی (جغرافیا ،آمار و مهاجرت)
 oآسیبشناسی اجتماعی جهان (مواد مخدر ،تروریسم ،سایبر تروریسم ،بهداشت ،محیطزیست و توزیع ثروت)
 oمکاتب فکری و فرهنگی (لیبرالیسم و اومانیسم ،مارکسیسم ،کمونیسم ،مدرنیسم و پست مدرنیسم ،ادیان و مذاهب)
 oشناخت سازمانهای فرهنگی جهان (سازمان ملل ،یونسکو ،سازمان کنفرانس اسالمی و )...
 oارتباطات و رسانه
 oفرصتها و تهدیدات محیط عمومی در تحلیلهای راهبردی
تحلیل محیط عمومی در حوزه اقتصادی -تجاری در سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 oشناخت چارچوبهای نظری اقتصاد (تعاریف ،سوداگری ،ساختارگرایان ،لیبرالیسم)
 oشناخت مفاهیم اساسی تجارت بینالمللی (تعرفه ،تراز پرداخت خارجی و مزیت نسبی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی)
 oشناخت بازار سرمایه در سطح ملی و بینالمللی و بحران مالی در غرب
 oنظریههای شناخت محیط بینالمللی و احصای فرصتها و تهدیدات
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 oجهانی شدن و فرصتها و تهدیدات پیشروی آن برای کشور
 .9تحلیل محیط عمومی در حوزه فضای مجازی در سطح ملی ،بینالمللی و جهانی؛
 oتحلیل ساختار حاکم بر فضای مجازی در حوزه امنیت و جنگ سایبری
 oشناخت شبکههای اجتماعی ،وب ،فناوریهای موبایل و اینترنت اشیا و تهدیدات نرم آنها برای کشور
 oتحلیل سطوح فضای مجازی (سطح سیاستگذاری ،سطح راهبردی و سطح عملیات)
 oشناخت شبکه تاریک ،تروریسم سایبری ،ویروسهای مخاطره آمیز در سطح امینت ملی و راهکارهای دفاعی
 .10تحلیل نیروهای رقابتی در شناخت ماهیت صنعت و رقابت؛
 .11تحلیل چرخه عمر صنعت و پویایی آن؛
 .12تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در صنعت و محیط؛
 .13تحلیل و شناخت خوشههای صنعتی؛
 .14تحلیل مزیت رقابتی ملل بر اساس الماس پورتر؛
 .15تحلیل فرصتها و تهدیدات و مسائل پیشروی محیط و صنعت.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1بنیاسد ،رضا ( .)1390مدیریت استراتژیک با تأکید بر جهاد اقتصادی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
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.
منابع فرعی:
 .1پورتر ،مایکل ای .)1383( .استراتژی رقابتی :تکنیکهای تحلیل صنعت و رقبا .ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا .تهران :رسا.
 .2پورتر ،مایکل ای .)1394( .مزیت رقابتی ملل 2 .ج .ترجمه جهانگیر مجیدی .تهران :رسا.
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کد درس366 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استراتژی سطح کسبوکار

Business Level Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با ارزیابی و انتخاب استراتژی در رویکردهای توصیفی و تجویزی به صورت مقایسهای آشنا شده باشد.
با استراتژیهای کسبوکار با رویکرد محیطمحور و صنعتمحور آشناییِ کاملی پیدا کرده باشد.
با استراتژیهای کسبوکار با رویکرد منبعمحوری آشناییِ کاملی پیدا کرده باشد.
مسیر استراتژیک سازمان را بر اساس رویکردهای توصیفی ،شناخته باشد.
قادر بر بکارگیری تکنیکهای استراتژیسازی در رویکرد توصیفی و تجویزی ،باشد.
قادر بر بکارگیری معیارهای ارزیابی گزینه مناسب استراتژیک باشد.
با مدل دلتا آشنا شده باشد و قادر بر بازآفرینی استراتژی کسبوکار از طریق آن ،باشد.
شرح درس:

در سطح کسب وکار ،تمرکز روی بنگاهها و بازارهایی است که در یک صنعت فعالیت میکنند .در این درس انتظار میرود دانشجویان سطح تحلیل
استراتژی کسبوکار را هم با رویکرد توصیفی و هم با رویکرد تجویزی به خوبی شناسایی کنند .در سطح کسبوکار ضرورت دارد که روشهای
ایجاد گزینههای استراتژیک و تبیین آنها مورد مداقه قرار گیرد و سپس معیارهای ارزیابی گزینه مناسب از بین آنها را تحلیل کند .در این درس
عالوه بر رویکرد تجویزی ،فهم و شناخت رویکرد توصیفی و استراتژیهای سطح کسبوکار مرتبط با آن ضروری است.
سرفصل درس:
 .1انتخاب استراتژی در مکتب طراحی (انتخاب استراتژی بر اساس ماتریس  )SWOTدر سطح کسبوکار
 .2انتخاب استراتژی در مکتب موقعیتیابی (انتخاب استراتژی بر اساس استراتژیهای عمومی پورتر) در سطح کسبوکار
 .3انتخاب استراتژی در مکتب برنامهریزی (انتخاب استراتژی بر اساس ماتریس گزینههای بازار /ماتریس انسوف) در سطح کسبوکار و شرکت
 .4انتخاب استراتژی بر اساس رویکرد محیطمحوری :ماتریس توسعه روش (ادغام ،فرانشیز ،اتحادهای استراتژیک)
 .5تحلیل گزینههای استراتژیک در سطح بینالملل (کلید به دست ،حق لیسانس ،صادرات ،تولید برون مرزی ،عملیات چند ملیتی و عملیات
جهانی)
 .6شناخت گزینههای استراتژیک بر اساس منبعمحوری در سطح کسبوکار
 .7تحلیل مسیر استراتژیک بر اساس رویکرد توصیفی (رویکرد عدم اطمینان ،رویکرد بقا ،رویکرد دانش و منابع انسانی)
 .8تحلیل تکنیکهای استراتژیسازی در رویکردهای توصیفی همچون :تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک  sodaو رویکرد گزینه استراتژیک،
نگاشت شناختی
 .9همسویی استراتژی کسبوکار با استراتژی شرکت و استراتژیهای وظیفهای (مالی ،بازاریابی ،تولید و فناوری اطالعات و منابع انسانی)
 .10تحلیل مدل دلتا در کسبوکار
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
 با نظارت بهمن، ترجمه محمدمهدی مهدیخواه و سعید حسینزاده. بازآفرینی استراتژی کسبوکار: مدل دلتا.)1391( . آرنولدو سی، هکس.1
. دانشگاه امام صادقعلیهالسالم: تهران.حاجیپور
. رسا: تهران. ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا. تکنیکهای تحلیل صنعت و رقبا: استراتژی رقابتی.)1383( . مایکل ای، پورتر.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.
:منابع فرعی
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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کد درس367 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استراتژی بنگاه مادر

Corporate Level Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مفهوم استراتژی در سطح شرکت را درک کرده و شناخته باشد.
استراتژی پرتفوی در شرکتهای چند کسبوکار را درک کرده و شناخته باشد.
قادر بر تحلیل روشهای ارزش افزوده در شرکتهای چند کسبوکار باشد.
قادر بر تحلیل استراتژیهای سطح شرکت از دیدگاه مبتنی بر منابع باشد.
قادر بر تحلیل استراتژیهای سطح شرکت از دیدگاه نظریه مبتنی بر محیط باشد.
بر مفاهیم استراتژیهای تنوع در سطح شرکت تسلط یافته باشد.
بر مفاهیم استراتژیهای ادغام افقی و عمودی در سطح شرکت تسلط یافته باشد.
شرح درس:

در سطح کسب وکار تمرکز روی بنگاهها و بازارهایی است که در یک صنعت فعالیت میکنند اما برخی از بنگاهها در چند بازار و صنعت مختلف
فعالیت میکنند که دارای چندین کسبوکار هستند .اینگونه بنگاهها عالوه بر سطح کسبوکار ،دارای سطح شرکت هستند که وظیفه آن مدیریت،
هماهنگی و انسجام بین چندین کسبوکار در پرتفوی بنگاه است .در این درس انتظار میرود دانشجویان سطح تحلیل استراتژی شرکت را به
خوبی شناسایی کنند .در سطح شرکت شناخت ریسک و هزینههای تنوع و پس از آن استراتژیهای تنوع مرتبط و نا مرتبط ضرورت دارد .در کنار
مفاهیم نظری ضروری است که برخی از موردهای مطالعه در این زمینه را مطالعه کرده و نقاط قوت و ضعف آن را احصا کنند.
سرفصل درس:
 .1استراتژی در سطح شرکت (بنگاه مادر)؛
 oتعاریف و مفاهیم
 oارتباط بین سطح شرکت با سایر سطوح استراتژی
 oنظریههای زیربنایی (اقتصاد سازمان صنعتی و هزینه مبادله)
 oاستراتژی سطح شرکت از دیدگاه مبتنی بر منابع
 oاستراتژی سطح شرکت از دیدگاه نظریه مبتنی بر محیط و صنعت
 oاستراتژی سطح شرکت در رویکرد تجویزی
 oاستراتژی سطح شرکت در رویکرد توصیفی
 .2تحلیل استراتژیهای تنوع از نظر ارتباط کسبوکارها؛
 oتنوع سطح پایین در کسبوکارها
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.3

.4

.5

.6

.7

 oتنوع سطح متوسط و باال در کسبوکارهای مرتبط (تنوع همگون)
 oتنوع بسیار باال در کسبوکارهای نامرتبط (تنوع ناهمگون)
تحلیل استراتژیهای تنوع از نظر ادغامهای افقی و عمودی (جهت تنوع)؛
 oتنوع افقی
 oتنوع عمودی
 oتنوع بینالمللی
برنامهریزی پرتفوی؛
 oتحلیل ماتریس گروه مشاوران بستن BCG
 oتحلیل ماتریس جنرال الکتریک )(GE
 oشناسایی کسبوکارهای مفید و نامناسب
 oشناخت راههای موفقیت کسبوکارها
 oمدیریت ریسک و سرمایهگذاری در کسبوکارها
استراتژی مدیریت در شرکتهای چند کسب وکار؛
 oاستراتژیهای تجدید ساختار
 oطراحی ساختار شرکتهای چند کسبوکار
 oتحلیل همافزایی در شرکتهای چند کسبوکار
 oتحلیل رقابت چند وجهی در سطح شرکت
روشهای ایجاد ارزش افزوده در شرکتهای چند کسبوکار؛
 oارزش افزوده از طریق هماهنگی و انسجام بین کسبوکارها
 oتعامل همافزا بین کسبوکارها و اداره سطح شرکت
 oشناسایی منابع ارزش افزوده در شرکت
حکمرانی شرکتی.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1گولد ،مایکل ،کمپل ،اندور ،و الکساندر ،مارکوس ( .)1389استراتژی بنگاه مادر :ارزش آفرینی در شرکتهای چند کسبوکار .ترجمه اسماعیل
صادقی و ناهید صفایی .تهران :آریانا قلم.
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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کد درس368 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استراتژی مالی

Financial Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1بر تعاریف و مفاهیم مدیریت مالی استراتژیک تسلط یافته باشد.
 .2مدیریت ریسک استراتژیک را فهم کرده و شناخته باشد.
 .3قادر بر تحلیل رابطه بین استراتژی شرکت و کسبوکار با استراتژیهای مالی باشد.
 .4قادر بر کاربرد اهرمها و نسبتهای مالی در تحلیل مدیریت استراتژیک باشد.
 .5سرمایهگذاری استراتژیک (اوراق اختیار ،معامله استراتژیک و خلق ارزش) را فهم کرده باشد.
 .6قادر بر بکارگیری دانش مالی در کسب مزیت رقابتی باشد.
 .7دانش مالی در فرایند مدیریت استراتژیک را فهم کرده باشد.
 .8ایجاد ارزش از طریق سرمایهگذاری ،تأمین مالی و مدیریت ریسک را فهم کند.
 .9به موضوعات اخالقی و حکمرانی متناسب با استراتژی مالی اشراف داشته باشد.
شرح درس:
امروزه عالوه بر اینکه حوزه مالی به عنوان یک وظیفه (کارکرد) سازمان مطرح است ،دانش آن در تمامی سطوح مدیریت استراتژیک مورد استفاده
و بهرهبرداری است .مالی شرکتی استراتژیک ،مدیریت سرمایه گذاری استراتژیک و مدیریت ریسک استراتژیک به عنوان یکی از حوزههای مهم
استراتژی کسبوکار و سطح بنگاه مادر مورد استفاده است .در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند اول ،فرایند مدیریت استراتژیک مالی
را در واحد مالی سازمان یا سازمانهای مرتبط با بازار پول و سرمایه بکار گرفته و دوم ،از طریق آشنایی با مفاهیم مالی شرکتی و سرمایهگذاری
استراتژیک بتوانند به خلق ارزش و کسب مزیت رقابتی بپردازند .سرانجام با یکی از حوزههای مهم مدیریت مالی ،یعنی مدیریت استراتژیک
ریسک آشنا شده و آن را در سراسر فرایند مدیریت استراتژیک بکار گیرند.
سرفصل درس:
 .1تعاریف و مفاهیم مدیریت مالی استراتژیک
 .2سرمایهگذاری استراتژیک
 oمالی شرکتی و برنامهریزی استراتژیک
 oارزش بازار و NPV
 oمزیت رقابتی و خلق ارزش
 oشناخت نگاههای خلق ارزش در بنگاه
 oبرنامهریزی پرتفوی فرصتهای کسبوکار
 oاوراق اختیار معامله شرکتی
 oپویایی ارزش در مدیریت استراتژیک
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 .3ریسک استراتژیک در فرایند مدیریت استراتژیک
 oریسک استراتژیک محیط
 oریسک استراتژیک منابع و قابلیتها (ریسک سازمان)
 oریسک استراتژیک چشمانداز و ارزشهای محوری
 oریسک استراتژیک در استراتژی کسبوکار
 oریسک استراتژیک در استراتژی سطح شرکت
 oریسک اجرای استراتژی
 oریسک کنترل استراتژیک
 .4مدیریت ریسک استراتژیک ()SRM
 oتعهد نسبت به ارزشهای بنیادین
 oانگیزههای پیروی
 oمرزهای اجرایی کسبوکار و آزادی عمل
 oکنترلهای داخلی
 oحفاظهای ساختاری
 oحفاظهای سیستمی
 oحفاظهای کارکنان
 .5شناخت فرایند مدیریت استراتژیک در واحد مالی و شرکتهای بازار پول و سرمایه
 .6تحلیل رابطه بین استراتژیهای مالی با استراتژیهای کسبوکار؛
 .7تحلیل رابطه بین استراتژیهای مالی با استراتژیهای بنگاه مادر؛
 .8شناخت الگوهای مالی شرکتی در رویکردهای نوظهور و عدم قطعیت؛
 .9شناخت الگوهای مالی شرکتی در رویکردهای تجویزی و همراه با قطعیت.
 .10تحلیل ایجاد ارزش از طریق تأمین مالی ،مدیریت ریسک و سرمایهگذاری.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1سایمونز ،رابرت ( .)1393نظامهای کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی .ترجمه مصطفی اسدی .تهران :آریانا قلم.
2. Monahan, G. (2008). Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving Strategic
Objectives. John Wiley & Sons.
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کد درس369 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استراتژی فناوری اطالعات و ارتباطات

Information and Communication Technology
Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بر مفاهیم فناوری اطالعات در سازمان تسلط یافته باشد.
جایگاه فناوری اطالعات در سازمان (فرایندها) را فهم کرده باشد.
با مفاهیم سیستمهای اطالعات استراتژیک آشنا شده باشد.
قادر بر بهرهبرداری از فناوری اطالعات در کسب مزیت رقابتی باشد.
توان نگارش برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات را کسب کرده باشد.
همسویی استراتژیک بین فناوری اطالعات و استراتژیهای سازمان را درک کرده باشد.
نسبت به فنون جاریسازی فناوری اطالعات در سازمان شناخت پیدا کرده باشد.
با نظامهای کنترل استراتژیک مبتنی بر فناوری اطالعات آشنا شده باشد.
شرح درس:

هر چند هنوز به فناوری اطالعات در کنار سایر وظایف همچون مالی ،بازاریابی ،تولید و  ...به عنوان یک کارکرد نظاره میشود اما باید گفت که
امروزه فناوری اطالعات به ویژه با رشد و توسعه فضای مجازی و فناوری وب در همه حوزههای سازمان و سطوح استراتژیک آن کاربرد دارد.
بنابراین از دانشجویان انتظار میرود کاربرد فناوری اطالعات را در فرایند مدیریت استراتژیک شناسایی و از سوی دیگر بتوانند برنامه استراتژیک
این حوزه را تدوین کنند .بدین منظور شناخت مأموریت فناوری اطالعات و جایگاه آن در همسویی با استراتژیهای کسبوکار و سطح بنگاه مادر،
شناخت منابع استراتژیک فناوری اطالعات همچون رویهها ،سختافزارها ،نرمافزارها ،منابع انسانی ،مغز افزارها ،و تحلیل محیط استراتژیک فناوری
اطالعات و همچنین استراتژیسازی بر اساس آن برای کسب مزیت رقابتی ضروری است.
سرفصل درس:
 .1بیان ضرورت و مفاهیم فناوری اطالعات در سازمان
 oمفهوم و تعریف مدیریت و استراتژی و کاربرد آن در فناوری اطالعات
 oمفهوم فناوری و فناوری اطالعات و شناسایی چارچوب استراتژیک فناوری اطالعات
 .2تحلیل منابع و قابلیتهای فناوری اطالعات در سازمان
 oاجزای فناوری اطالعات به عنوان منابع استراتژیک سازمان
 oکسب مزیت رقابتی در بستر فناوری اطالعات
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.3

.4
.5

.6
.7
.8

محیطشناسی فناوری اطالعات
 oروندهای جهانی و پارادایم غالب عرصه فناوری (صنایع شکلدهنده و بهرهبردار از فناوری)
 oعوامل محیط کالن (فرهنگ و فناوری اطالعات ،اقتصاد و فناوری اطالعات ،عوامل سیاسی ملی و فناوری اطالعات)
 oچرخه عمر فناوریها در سازمانها و نقاط پرتاب رشد کسبوکارها
 oشناخت عوامل حیاتی موفقیت فناوریهای اطالعاتی در سازمان و شبکههای تعاملی آن
 oروندهای موجود در صنعت و فناوریهای اطالعاتی (شکلگیری روندهای صنایع بر اساس فناوری اطالعات و کسب مزیتهای
رقابتی با استفاده از فناوری اطالعات در سازمان)
 oبازار و فناوری اطالعات (چگونه فناوری اطالعات بخشبندی جدیدی در بازارها به وجود میآورد؟)
 oمشتری و فناوری اطالعات (نقش فناوری اطالعات در رضایتمندی مشتریان و نظامهای خدمترسانی به مشتریان)
چشمانداز استراتژیک و مأموریت کارویژه فناوری اطالعات
سطوح استراتژیک سازمانها و جایگاه فناوری اطالعات در تصمیمگیریهای اطالعاتی در آن
 oسطح شبکههای سازمانی و جایگاه فناوری اطالعات در آن (شبکههای بین سازمانی)
 oسطح شرکت و جایگاه فناوری اطالعات در اتخاذ راهبردهای مرتبط با کسبوکار در آن
 oسطح کسبوکار و استراتژیهای رقابتی در حوزه فناوری
 oسطح وظیفهای و نقش فناوری اطالعات در پشتیبانی از آن
برنامههای عملیاتی در فناوری اطالعات
اجرای استراتژیک و فناوری اطالعات
 oساختار و فناوری اطالعات
کنترل استراتژیک سازمان بر اساس فناوریهای اطالعاتی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
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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کد درس370 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

استراتژی تکنولوژی

Technology Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

با تعاریف ،مفاهیم و انواع فناوری و کاربرد آن در مدیریت استراتژیک آشنا شده باشد.
فرایند خلق فناوری در سازمان را فهم کرده باشد.
کاربرد فناوری در فرایند مدیریت استراتژیک را درک کرده و شناخته باشد.
با مدلهای خلق فناوری در درون سازمان آشنا شده باشد.
توانمندی الزم را جهت تحلیل جایگاه فناوری در استراتژی سطح کسبوکار ،کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت تحلیل جایگاه فناوری در استراتژی سطح شرکت ،کسب کرده باشد.
کاربرد فناوری در اجرای استراتژی را فهم کرده باشد.
کاربرد فناوری در کنترل استراتژیک را فهم کرده باشد.
با رابطه بین فناوری ،تحقیق و توسعه و نوآوری در سازمان آشنا شده باشد.
شرح درس:

توجه به فناوری در سازمان از نگاه مدیریت استراتژیک عالوه بر شناخت و بهرهبرداری از فناوری به خلق و بکارگیری آن در فرایند مدیریت
استراتژیک نیز اشاره میکند .در این درس انتظار میرود دانشجو بتواند هم در فرایند مدیریت استراتژیک جایگاه فناوری را شناخته و هم الگوها و
رویکردهای خلق فناوری در سازمان را بیاموزد .در این درس ابتدا الزم است با انواع فناوریها و رویکردهای آن آشنا شد و سپس فرایند خلق
فناوری از نگاه استراتژیک را بررسی کرد .ضرورت دارد که کاربرد فناوری در حوزه استراتژیهای کسبوکار و استراتژی سطح شرکت بررسی شده
و در ادامه بتوان جایگاه آن را در اجرا و کنترل استراتژیک بررسی کرد.
سرفصل درس:
 .1تعاریف و مفاهیم فناوری و فرایند تدوین استراتژی فناوری
 .2طبقهبندی فناوریها
 oطبقهبندی بر اساس منحنی عمر فناوری
 oطبقهبندی بر اساس سرعت تغییر فناوری
 oطبقهبندی بر اساس کاربر بودن یا سرمایهبر بودن
 oطبقهبندی بر اساس مبدأ فناوری
 .3جایگاه فناوری در چشمانداز و هدفگذاری
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.4

.5

.6

.7

.8

.9

فرصتها و تهدیدات فناوری حاصل از محیط استراتژیک و صنعت
 oفناوری و ماهیت رقابت
 oفناوری و تحلیل رقیب
 oفناوری و بازار
 oفناوری و همکاری
 oفناوری و تحلیل محیط کالن
قابلیتمحوری و منبعمحوری در فناوری (تحلیل فناوری اطالعات در درون سازمان)
 oزنجیره ارزش فناوری
 oمدلهای خلق فناوری بر اساس رویکرد مبتنی بر منابع
 oتحلیل قابلیتها و شایستگیهای حاصل از فناوری در کسب مزیت رقابتی
جایگاه فناوری در استراتژی سطح کسبوکار و رابطه آن با سطوح وظیفهای
 oالگوها و ماتریسهای تدوین فناوری در سطح کسبوکار (ماتریس چپلت و )...
 oاستراتژیهای توسعه فناوری
 oاستراتژیهای همکاری فناوری درون سازمانی (استراتژیهای فناوری مبتنی بر منبعمحوری)
 oاستراتژیهای محافظت از فناوری
 oاستراتژیهای چرخه عمر فناوری
 oفناوری و استراتژیهای رقابتی (استراتژیهای عمومی پورتر)
 oفناوری و استراتژیهای بازار -محصول (ماتریس انسوف)
 oفناوری و استراتژیهای طراحی (بر اساس )SWOT
جایگاه فناوری در استراتژی سطح شرکت و رابطه آن با سایر سطوح استراتژی
 oجایگاه فناوری در هماهنگی و همسویی استراتژیهای کسبوکار و وظیفهای با استراتژی شرکت
 oفناوری واستراتژیهای تنوع (همگون و ناهمگون)
 oفناوری و استراتژیهای ادغام (افقی و عمودی)
فناوری و اجرای استراتژی
 oکاربرد فناوری در تغییر استراتژیک
 oکاربرد فناوری در تخصیص منابع
 oکاربرد فناوری در ساختار و فرهنگ
فناوری و کنترل استراتژیک
 oنظامهای کنترل مبتنی بر فناوری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Shane, S. A. (2009). Technology Strategy for Managers and Entrepreneurs. Upper Saddle
River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
2. Rao, C. B. (2016). Technology and Competitive Strategy. Perspectives for Innovators,
Differentiators and Followers. Notion Press.
منابع فرعی:
 .1اعرابی ،سیدمحمد و متنی ،حسین ( .)1389استراتژی تکنولوژی .تهران :مهکامه.
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2. Porter, M. E. (1985). Technology And Competitive Advantage. Journal of Business Strategy,
5(3), 60-78.
3. Goodman, R. A., & Lawless, M. W. (1994). Technology and Strategy: Conceptual Models
and Diagnostics. Oxford University Press.
4. Tesar, G., Ghosh, S., Anderson, S. W., & Bramorski, T. (Eds). (2003). Strategic Technology
Management: Building Bridges Between Sciences, Engineering and Business Management.
London: Imperial College Press.
5. Coveney, M., Ganster, D., Hartlen, B., & King, D. (2003). The Strategy Gap: Leveraging
Technology to Execute Winning Strategies. Hoboken N.J.: John Wiley & Sons.
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کد درس371 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اجرای استراتژی

Strategy Implementation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بر تعاریف و مفاهیم اجرای استراتژی تسلط یافته باشد.
قادر بر شناخت و تحلیل ابعاد فرایندی اجرای استراتژی باشد.
قادر بر فهم و تحلیل اجرای استراتژی در شرکتهای تک کسبوکار باشد.
قادر بر فهم و تحلیل اجرای استراتژی در شرکتهای چند کسب و کار باشد.
با مدیریت تغییر استراتژیک آشنا شده باشد.
اجرای استراتژی در رویکرد تجویزی را شناخته باشد.
اجرای استراتژی در رویکرد توصیفی را شناخته باشد.
شرح درس:

در مدیریت استراتژیک عالوه بر برنامهریزی ،اجرای برنامهها نیز نقش مهمی را ایفا میکند .اجرای برنامههای استراتژیک نسبت به برنامهریزی و
انتخاب استراتژیها از چالشهای بیشتری برخوردار است زیرا مدیران برای اجراییسازی مستقیماً با انسانها سروکار داشته و ضرورت دارد که با
انواع مفاهیمی همچون فرهنگ ،رهبری استراتژیک ،مدیریت تغییر ،ساختار سازمانی ،و اجرا در هر یک از سطوح آشنا باشند .بنابراین در این درس
از دانشجویان انتظار میرود که مفاهیم مرتبط و تجربیات مختلف در زمینه اجرای استراتژی را فهم کرده و بتوانند در مطالعات موردی و در مرحله
اجرا به کار گیرند.
سرفصل درس:
 .1اجرای استراتژی؛
 oتعاریف و مفاهیم اجرا برای انواع استراتژیها و برنامههای عملیاتی متناسب با آنها
 oاجراییسازی استراتژی در رویکرد نوظهور و برنامههای غلتان (منعطف)
 oاجراییسازی استراتژی در رویکرد تجویزی و برنامههای سالیانه آنها
 .2برنامهریزی منابع در اجرای استراتژی؛
 .3طراحی ساختار متناسب با استراتژی؛
 oنظریههای کالسیک و مدرن در مورد رابطه ساختار و استراتژی
 oنظریههای کالسیک و نوین رابطه بین ساختار و محیط
 oطراحی ساختار متناسب با استراتژیهای تک کسبوکار (سطح کسبوکار)
 oطراحی ساختار متناسب با استراتژیهای چند کسبوکار (سطح شرکت)
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 .4تعیین سبک رهبری استراتژیک؛
 oشناسایی سبکهای استراتژیک
 oالگوی تطابق مدیر اجرایی با استراتژی سازمان
 .5فرهنگ سازمانی متناسب با اجرای استراتژی؛
 oفرایند تحلیل فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی
 .6اجرای استراتژیهای سطح کسبوکار؛
 oاجرای استراتژیهای رقابتی
 oاجرای استراتژیهای محصول -بازار
 oاجرای استراتژیهای طراحی (مبتنی بر ماتریس )swot
 oالزامات اجرایی استراتژیهای رویکرد توصیفی
 .7اجرای استراتژیهای سطح شرکت؛
 oاجرای استراتژیهای تنوع
 oاجرای استراتژیهای ادغام
 .8الزمات اجرایی استراتژیهای وظیفهای؛
 oالزامات اجرایی استراتژیهای مالی
 oالزامات اجرایی استراتژیهای منابع انسانی
 oالزامات اجرایی استراتژیهای بازاریابی
 oالزامات اجرایی استراتژیهای تولید و عملیات
 .9یکپارچهسازی استراتژیها و همسویی استراتژیک؛
 .10تغییر استراتژیک؛
 oمدل برآیندهای نیروها
 oعوامل اثرگذار و موانع تغییر استراتژیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Verweire, K. (2014). Strategy Implementation. Abingdon Oxon: Routledge.
2. Morgan, M., Malek, W. A., & Levitt, R. E. (2008). Executing Your Strategy: How to Break It
Down and Get It Done. Harvard Business School Press.
& 3. Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland III, A. J. (2016). Crafting
Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases. 20th ed. New
York: McGraw-Hill.
منابع فرعی:
 .1لشکربلوکی ،مجتبی ( .)1395جاریسازی استراتژی ،راهنمای گام به گام پیادهسازی استراتژی در عمل .ویراست چهارم .تهران :آریانا قلم.
2. Smit, P. J. (2000). Strategy Implementation: Readings. Juta and Company Ltd.
3. Hitt, M. A., Jackson, S. E., Carmona, S., Bierman, L., Shalley, C. E., & Wright, M. (Eds).
(2017). The Oxford Handbook of Strategy Implementation. Oxford University Press.
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کد درس372 :
دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کنترل استراتژیک

Strategic Control
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1بر مفاهیم و تعاریف کنترل استراتژیک تسلط یافته باشد.
 .2کنترل استراتژی کسبوکار را درک کرده باشد.
 .3کنترل استراتژی شرکت را درک کرده باشد.
 .4با مفهوم کنترل در رویکرد نوظهور (توصیفی) آشنا شده باشد.
 .5با مفهوم کنترل در رویکرد تجویزی آشنا شده باشد.
 .6با نظامهای کنترل مدیریت آشنا شده و رابطه آنها با تدوین و اجرای استراتژیها را درک کرده باشد.
 .7با مدلهای کنترل محتوای استراتژی آشنا شده باشد.
 .8با مدلهای کنترل اجرای استراتژی آشنا شده باشد.
 .9با مدلهای کنترل فرایند استراتژی آشنا شده باشد.
 .10قادر بر ارزیابی و بکارگیری نظامهای کنترلی در سازمان به منظور ارزیابی استراتژیها باشد.
 .11قادر بر ارزیابی میزان تحقق راهبردها بر اساس نظام کنترل استراتژی باشد.
 .12با فرایند کنترل استراتژیک آشنا شده باشد.
 .13نظامهای کنترل استراتژیک را درک کرده باشد.
شرح درس:
در این درس انتظار میرود دانشجویان پس از شناخت و به خاطر سپردن دانش مفهومی ،رویهای ،عناصر و اجزای کنترل استراتژیک ،بتوانند میزان
تحقق استراتژیهای اجرایی و میزان دستیابی به اهداف را بر اساس نظامهای کنترل استراتژیک مورد سنجش و بازبینی قرار دهند .در این درس،
فهم میزان انحراف استراتژیها از عوامل حیاتی موفقیت و بازبینی راهبردها و برنامههای غلتان یک سازمان در اولویت است .بنابراین ،ضرورت
دارد که کنترل محتوای استراتژی و کنترل اجرای استراتژی به خوبی فهم شده و تمایز بین کنترل در رویکرد توصیفی با رویکرد تجویزی شناخته
شود .در ادامه ضرورت دارد که کنترل استراتژی در سطح کسبوکار و سطح بنگاه مادر بررسی شود تا بتوان در هر یک از سطوح به نحو اثربخش
به ارزیابی استراتژیها پرداخت .به منظور کاربردی کردن اندوختههای نظری در عمل توجه به مطالعات موردی مختلف در این زمینه که از سوی
سازمانها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است ضروری است.
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سرفصل درس:
 .1ماهیت و ضرورت کنترل استراتژیک و تعاریف مرتبط
 .2سیستمهای عملیاتی کنترل
 oنظامهای بودجهبندی (بودجهبندی درآمدی و بودجهبندی سرمایهای)
 oکنترل برنامههای کوتاهمدت (کنترل عملیاتی) :برنامه زمانبندی ،و تهیه جدول زمانی برای اقدامات
 oنظامهای کنترل عوامل کلیدی موفقیت (کنترل کیفیت محصول ،کنترل کیفیت خدمات مصرفکننده ،کنترل روحیه
کارکنان)
 .3کنترل استراتژی سطح کسبوکار
 oپویاییهای کنترل استراتژی
 oکنترل استراتژی رقابتی
 oکنترل استراتژی محصول -بازار
 oکنترل استراتژیهای منبعمحور
 oکنترل استراتژیهای توصیفی در سطح کسبوکار
 .4کنترل استراتژی سطح شرکت
 oکنترل استراتژیهای تنوع (همگون و ناهمگون)
 oکنترل استراتژیهای ادغام (افقی و عمودی)
 oکنترل همسویی سطوح استراتژیک
 oکنترل استراتژیهای رویکرد توصیفی در شرکت
 .5اهرمها و سیستمهای کنترل استراتژی
 oسیستمهای باورها
 oسیستمهای مرزها
 oسیستمهای کنترل تشخیصی
 oسیستمهای کنترل تعاملی
 .6نظامهای نوین یکپارچه کنترل راهبردی
 .7فرایند کنترل استراتژیک
 .8ارتباط کنترل استراتژیک با برنامههای عملیاتی
 .9ارتباط کنترل استراتژیک با برنامههای میان مدت
 .10ارتباط کنترل استراتژیک با برنامههای استراتژیک
 .11کنترل فرایند استراتژی
 oکنترل محیط استراتژیک
 oکنترل منابع و قابلیتها
 oکنترل چشمانداز و مأموریتها مفروضات استراتژیک
 .12کنترل محتوای استراتژی
 .13کنترل اجرای استراتژی

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
1. Simons, R. (2000). Performance Measurement and Control Systems for Implementing
Strategy. Prentice Hall.
2. Simons, R. (1995). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to
Drive Strategic Renewal. Boston: Harvard Business School Press.
:منابع فرعی
: تهران. سید علیرضا هاشمی و رحیم زارع، ترجمه سیدمحمد اعرابی. کنترل اجرای استراتژیک.)1395( . جان جی، و کویین، مایکل،گولد
.دفتر پژوهشهای فرهنگی
 دفتر پژوهشهای: تهران. رحیم زارع و سید علیرضا هاشمی، ترجمه سیدمحمد اعرابی. اهرمهای کنترل استراتژی.)1396(  رابرت،سایمونز
.فرهنگی
 دفتر: تهران. ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمد حکاک. کنترل استراتژیک.)1385(  سومانترا، و گوشل،. مایکل اف، اسکات مورتن، پیتر،لورنژ
.پژوهشهای فرهنگی
. آریاناقلم: تهران. ترجمه مصطفی اسدی. نظامهای کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی.)1393(  رابرت،سایمونز

.1
.2
.3
.4

5. Lorange, P. (2013). Strategic Control: A Framework for Effective Response to
Environmental Change. HardPress Publishing.
6. Chapman, C. S. (eds). (2005). Controlling Strategy: Management, Accounting, and
Performance Measurement. Oxford, New York: Oxford University Press.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

Strategic management for public and nonprofit
organizations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با مفهوم مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی آشنا شود؛
تمایز بین مدیریت استراتژیک در سازمانهای بخش خصوصی با بخش دولتی را فهم کند؛
چرخه تغییر استراتژی در سازمانهای غیر انتفاعی را تحلیل کند؛
مراحل ایجاد چشم انداز سازمانی را فهم و الزمات مأموریت سازمان را تشریح کند؛
با مسائل استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی آشنا شود؛
توانایی تحلیل و ارزیابی محیط این سازمانها را بدست بیاورد؛
فنون اجرای موفقیت آمیز برنامهها و استراتژیهای سازمان را بداند؛
با فرایند بازبینی و ارزیابی مجدد برنامهها و استراتژیها آشنا شود.
شرح درس:

به اذعان متخصصان مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک ،مفهوم مدیریت استراتژیک عالوه بر سازمانهای بخش خصوصی با هدف سودآوری،
سازمانهای بخش دولتی و غیر انتفاعی را با هدف ایجاد ارزش افزوده و منفعت در بر میگیرد .امروزه حتی این مفهوم در سطح دولت و کالن نیز
مورد بررسی و تحلیل است .در این درس از دانشجویان انتظار میرود تا مفهوم مدیریت استراتژیک و فرایند چرخه تغییر استراتژیک در سازمانهای
دولتی و غیر انتفاعی را فرا گرفته و با مفهوم چشم انداز و محیط پیرامون این سازمانها و همچنین و منابع و قابلیتهای آن آشنا شده سپس
توانایی استراتژیسازی را در وجود خود تقویت کرده و بر اساس هر یک از استراتژیها ،برنامههای عملیاتی را برای اجرا مشخص کنند .سرانجام
انتظار این است که دانشجو بتواند فرایند اجرای اثربخش استراتژیها و رهبری استراتژیک ،فرهنگ ،ساختار در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
را فهم کرده و در طول فرایند و پایان آن از نظامهای کنترل استراتژیک و عملکرد بهرهبرداری کنند .ضروری است که در کنار مفاهیم نظری،
مطالعات موردی از شرکتهای دولتی و غیر انتفاعی را برگزیده و در قالب کتاب کارهای موجود در این زمینه ،آن مطالعات را تحلیل کنند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تبیین ضرورت و اهمیت مدیریت استراتژیک و تفاوت آن با استراتژی در سازمانهای انتفاعی و بخش خصوصی؛
شناسایی چرخه تغییر استراتژیک در سازمانهای غیر انتفاعی؛
تشریح الزامات مأموریت سازمان و هدفگذاری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی بر اساس آن؛
ایجاد چشم انداز سازمانی اثربخش؛
شناسایی فنون تحلیل محیط خارجی و ارزیابی آنها به منظور شناخت فرصتها و چالشها؛
شناسایی فنون تحلیل محیط داخلی و ارزیابی آنها به منظور شناخت قوتها و ضعفها؛
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 شناسایی مسائل و موضوعات استراتژیک سازمان و استراتژیهای متناسب با آن؛.7
 طراحی برنامههای عملیاتی به منظور اجرای استراتژیها؛.8
 بودجهریزی برای انجام موفقیت آمیز برنامهها و استراتژیها؛.9
 تحلیل رهبری استراتژیک در اجرای برنامهریزی استراتژیک؛.10
 تحلیل اثربخش ساختار و فرهنگ به منظور عملیاتیسازی چرخه تغییر استراتژیک؛.11
 بازبینی و ارزیابی برنامهها و استراتژیها؛.12
. شناسایی مطالعات موردی و تحلیل آنها بر اساس کتاب کار.13
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه مدیریت استراتژیک

Strategic Management Workshop
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :پروژه

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1توانمندی الزم را جهت بکارگیری مفاهیم چشمانداز استراتژیک و بیانیه مأموریت در عمل ،کسب کرده باشد.
 .2توانمندی الزم را جهت بکارگیری مفاهیم محیط استراتژیک و صنعت در عمل ،کسب کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت بکارگیری مفاهیم منابع و قابلیتها و شایستگیها در عمل ،کسب کرده باشد.
 .4بر اساس رویکرد تجویزی توان استراتژیسازی را داشته باشد.
 .5بر اساس رویکرد توصیفی توان استراتژیسازی را داشته باشد.
 .6توان طراحی برنامه عملیاتی برای استراتژیها را داشته باشد.
 .7توانمندی الزم جهت بکارگیری و شبیهسازی اجرای استراتژیک را داشته باشد.
 .8توان طراحی سیستمهای کنترل استراتژیک را داشته باشد.
شرح درس:
از یک سو ،برای دانشجویان شناخت مفاهیم نظری مدیریت استراتژیک برای تعیین مسیر استراتژیک سازمان ضروری است اما از سوی دیگر،
الزم است تا دانشجویان بتوانند در قالب کارگاهایی به صورت عملیاتی مفاهیم مدیریت استراتژیک در عمل را پیادهسازی و فهم کنند .در این
درس از دانشجویان انتظار میرود بتوانند اطالعات مربوط به فرایند و ابزارهای مدیریت استراتژیک را برای سازمان یا مورد مطالعه خود گردآوری
کرده و بر اساس چک لیستها آن را تجزیه و تحلیل کنند.
سرفصل درس:
 .1کارگاه تدوین چشمانداز و بیانیه مأموریت
 oکارگاه تحلیل فلسفه وجودی سازمان به منظور تعیین بیانیه مأموریت
 oکارگاه تحلیل ذینفعان داخلی و خارجی سازمان
 oکارگاه تحلیل چشمانداز سازمان
 oکارگاه تدوین منشور اخالقی سازمان
 oکارگاه تدوین بیانیه مأموریت
 oکارگاه هدفگذاری
 .2کارگاه تحلیل محیط استراتژیک
 oکارگاه شناخت تالطمهای محیط کالن
 oکارگاه تحلیل محیط کالن PESTEL
 oکارگاه سناریو نویسی
 oکارگاه تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در صنعت
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.5

.6

 oکارگاه چرخه عمر صنعت
 oکارگاه تحلیل شبکههای همکاری
 oکارگاه طراحی چک لیست عوامل حیاتی موفقیت حاصل از محیط
کارگاه تحلیل منابع ،قابلیتها و شایستگیها
 oکارگاه تحلیل زنجیره ارزش
 oکارگاه تحلیل VRIO
 oکارگاه تحلیل شایستگیها و قابلیتها
 oکارگاه شناخت نقاط قوت و ضعف
کارگاه ارزیابی و انتخاب استراتژی
 oارزیابی و انتخاب استراتژی بر اساس ماتریس SWOT
 oکارگاه طراحی استراتژی بر اساس رویکردهای نرم (نگاشت شناختی و  ،SCAو  )SODAدر رویکردهای نوظهور.
 oکارگاه ارزیابی استراتژی بر اساس نیروهای رقابتی پورتر
 oکارگاه ارزیابی استراتژی بر اساس ماتریس بازار -محصول
 oکارگاه طراحی برنامه عملیاتی
کارگاه اجرای استراتژی
 oکارگاه برنامهریزی و تخصیص منابع
 oکارگاه طراحی ساختار متناسب با استراتژی
 oکارگاه شناخت سبک استراتژی
 oکارگاه اجرای استراتژی برای استراتژیهای کسبوکار
کارگاه کنترل استراتژیک
 oکارگاه طراحی نظام کنترل استراتژیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
1. Lake, N. (2012). The Strategic Planning Workbook. 3rd ed. London, Philadelphia: Kogan
Page.
منابع فرعی:
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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کد درس375 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تفکر استراتژیک

Strategic Thinking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظرات و اندیشههای مختلف در رابطه با تفکر استراتژیک آشنا شده باشد.
 .2با ویژگیها و ریشههای تئوریهای مختلف تفکر استراتژیک آشنا شده باشد.
 .3توان شناسایی و غلبه بر دامهای رایج در تفکر استراتژیک را کسب کرده باشد.
 .4قدرت تجزیه و تحلیل مسائل استراتژیک مدیریتی را به دست آورده باشد.
 .5توانمندی الزم را جهت اندیشیدن در فضای رقابتی گسترده ،کسب کرده باشد.
 .6مفاهیم تفکر استراتژیک در رویکرد تجویزی را فهم کرده باشد.
 .7مفاهیم تفکر استراتژیک در رویکرد نوظهور را فهم کرده باشد.
 .8توانمندی الزم جهت بکارگیری مفاهیم تفکر استراتژیک در تحلیل محیط را به دست آورده باشد.
 .9توانمندی الزم جهت بکارگیری مفاهیم تفکر استراتژیک در تحلیل منابع و قابلیتها را به دست آورده باشد.
 .10توانمندی الزم جهت بکارگیری مفاهیم تفکر استراتژیک در سطوح استراتژی را به دست آورده باشد.
 .11توانمندی الزم جهت بکارگیری مفاهیم تفکر استراتژیک در اجرای استراتژی را به دست آورده باشد.
 .12توانمندی الزم جهت بکارگیری مفاهیم تفکر استراتژیک در کنترل استراتژیک را به دست آورده باشد.
شرح درس:
تفکر استراتژیک توان تحلیل و تصمیمگیری را به دانشجویان میآموزد .از اینرو کاربرد و اجراییسازی تفکر استراتژیک از شناخت مسئله
استراتژیک در سازمان شروع شده و با تحلیل محیط و منابع و قابلیتها و همچنین ارزیابی و انتخاب استراتژیها ادامه مییابد .اهمیت فنون و
تکنیکهای تفکر استراتژیک در اجرای استراتژی بویژه در رویکردهای توصیفی (نوظهور) افزایش مییابد .در این درس انتظار میرود دانشجویان
با مفاهیم تفکر استراتژیک در رویکردهای تجویزی و توصیفی آشنا شده و بتوانند این مفاهیم را در فرایند مدیریت استراتژیک بکار گیرند .بنابراین
ضرورت دارد با اندیشهها و مبانی نظری و همچنین فنون و تکنیکهای کاربردی در این زمینه آشنا شوند.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و تعاریف تفکر استراتژیک در رویکرد تجویزی
 oمفاهیم تفکر در نظریههای استراتژیک مبتنی بر محیط و صنعت
 oمفاهیم تفکر در نظریههای استراتژیک مبتنی بر منابع و قابلیتها
 oمفاهیم تفکر در نظریههای استراتژیک مبتنی بر همکاری
 oمفاهیم تفکر در نظریههای استراتژیک مبتنی بر بازی
 .2مفاهیم و تعاریف تفکر استراتژیک در رویکرد توصیفی
 oمفاهیم تفکر در رویکرد مبتنی بر بقا
 oمفاهیم تفکر در رویکرد مبتنی بر عدم قطعیت
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 oمفاهیم تفکر در رویکرد مبتنی بر دانش و نوآوری و یادگیری
 oمفاهیم تفکر در نظریههای استراتژیک منابع انسانی
تحلیل انواع الگوهای تفکر استراتژیک
 oالگوهای تفکر مکانیکی و ارگانیکی
 oتحلیل الگوی شش وجهی مینتزبرگ
 oشناخت الگوی مدیریت عالئم کمسو و درک آنها
رویکردهای نظری به تفکر استراتژیک
 oتفکر به مثابه رویکرد تکاملی
 oتفکر به مثابه الگوی تفسیری
 oتفکر به مثابه تبین علتها
 oتفکر به مثابه تبیین داللتی -انگیزشی
 oتفکر به مثابه رویکرد معنا
 oتفکر به معنای کارکرد
بکارگیری و تحلیل تفکر استراتژیک در فرایند استراتژی و استراتژیسازی
 oتفکر استراتژیک در مرحله شناخت مسائل استراتژیک سازمان
 oتفکر استراتژیک در مرحله تحلیل محیط و صنعت
 oتفکر استراتژیک در مرحله تحلیل منابع ،قابلیتها و شایستگیها
 oتفکر استراتژیک در مرحله استراتژیهای سطح کسبوکار
 oتفکر استراتژیک در مرحله اجرای استراتژی
 oتفکر استراتژیک در مرحله کنترل استراتژیک
تفاوت تفکر راهبردی و سیستمی
ابعاد روانشناختی تفکر و نیمکرههای مغز انسان
آسیبها و چالشهای تفکر استراتژیک و دامهای پیشروی آن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
 .1استیسی ،رالف دی .)1384( .تفکر استراتژیک و مدیریت تحول :دیدگاههای بینالمللی درباره پویایی سازمانی .ترجمه مصطفی جعفری و
مهزیار کاظمیموحد .تهران :رسا.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

هورواث ،ریچ ( .)1393اوجگیری ،قواعد سهگانه تفکر استراتژیک پیشرفته .ترجمه نادر سیدکاللی و بابک وطندوست .تهران :آریانا قلم.
لیتل ،دانیل ( .)1373تبیین در علوم اجتماعی :درآمدی به فلسفه علماالجتماع .تهران :مؤسسه فرهنگی صراط.
هولستیوس ،کارین ،و ماالسکا ،پنتی ( .)1395مدیریت آیندهپرداز :پیشبهسوی تفکر پسااستراتژیک .ترجمه مهرداد تقوی گیالنی .تهران:
آیندهپژوه.
سایمونز ،رابرت ( .)1392هفت پرسش استراتژیک :رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی .ترجمه مسعود سلطانی .تهران :آریانا قلم.
دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد ( .)1390تفکر استراتژیک :راهحلهای حرفهای برای چالشهای روزانه .ترجمه مسعود سلطانی .تهران:
آریانا قلم.

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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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ()1

)Strategic Management: Schools and Approaches (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بتواند ریشهها و مبانی مکاتب مدیریت استراتژیک را تحلیل کند؛
نوعشناسی رویکردها و مکاتب مدیریت استراتژیک و چگونگی کاربست آن در اجرا را فهم کرده باشد.
با نظرات و اندیشههای مختلف در رابطه با چیستی استراتژی آشنا شده باشد.
با ویژگیها و ریشههای مکاتب مختلف مدیریت استراتژیک آشنا شده باشد.
با نقاط ضعف و قوت مکاتب مختلف مدیریت استراتژیک آشنا شده باشد.
با شرایط مناسب برای بهرهبرداری از آموزههای هر یک از مکاتب مدیریت استراتژیک آشنا شده باشد.
بتواند الگوهای مکاتب تجویزی را به کار برده و تحلیل نماید.
شرح درس:

هر نهاد یا سازمان بر اساس مسئله استراتژیک و نحوه اداره ،الگو و چارچوب استراتژیک ویژه خود را داراست .شناخت مبانی و نوعشناسی مکاتب
استراتژی و چگونگی کاربست آن در اجرا ،بینشی عمیق را در وجود استراتژیستها ایجاد خواهد کرد که مکتب متناسب هر سازمان ،نهاد و پدیده
را شناسایی و روششناسی پیادهسازی آن را در اجرا عملیاتی کنند .این درس به تحلیل و نوعشناسی انواع مکاتب استراتژی از دیدگاه متخصصان
میپردازد تا بوسیله آن فهم دقیقتری از انتخاب یک مکتب متناسب با محیط و سبک مدیریت اتخاذ شود .انتظار میرود که در این درس ،مفاهیم
مکاتب تجویزی از سوی دانشجویان فراگرفته شود تا بتوانند مکاتب طراحی ،برنامهریزی و موقعیتیابی را بر اساس مسائل مختلف در سازمان به
کار گیرند.
سرفصل درس:
 .1تعاریف و مفاهیم استراتژی
 oتعاریف استراتژی از نگاه مینزبرگ و دیگران و تحلیل ابعاد چهارگانه برنامهریزی استراتژیک ،خطرپذیری استراتژیک ،بینش
استراتژیک و یادگیری استراتژیک
 oتحلیل استراتژیهای اندیشیده ( )deliberate strategyو نوظهور ( )emergent strategyدر فرایند شکلگیری
استراتژی
 .2تحلیل و شناخت رویکردها به مکاتب (بخش اول)
 oشناخت رویکرد کالسیک از نگاه ریچارد ویتینگتون
 oشناخت رویکرد تحولی از نگاه ریچارد ویتینگتون
 oشناخت رویکرد فراگردی از نگاه ریچارد ویتینگتون
 oشناخت رویکرد سیستمی از نگاه ریچارد ویتینگتون
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.5

.6

تحلیل و شناخت رویکردها به مکاتب (بخش دوم)
 oشناخت نوعشناسیهای چافی از مکاتب و شکلگیری استراتژی
 oشناخت نوعشناسی مایلز و اسنو
 oشناخت نوعشناسی مینزبرگ و دیگران در مکاتب استراتژی و کاربرد هر یک در طراحی استراتژی
 oتحلیل رویکرد منبعمحور ،قابلیتمحور و شایستگیمحور در راهبرد
شناخت مبانی و روششناسی مکتب طراحی
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب طراحی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب طراحی
 oنقد مکتب طراحی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب طراحی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
شناخت مبانی و روششناسی مکتب برنامهریزی
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب برنامهریزی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب برنامهریزی
 oنقد مکتب برنامهریزی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب برنامهریزی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
شناخت مبانی و روششناسی مکتب موقعیتیابی در رویکرد تجویزی
 oتحلیل موجهای مکتب موقعیتیابی و کاربردهای نظامی و جنگی آن (سانتزو ،مبانی نظامی مکتب ،ماتریس  BCGو مزیت
رقابتی)
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب موقعیتیابی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب موقعیتیابی
 oنقد مکتب موقعیتیابی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب موقعیتیابی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

حاجیپور ،بهمن ،و ناجی ،ماجد ( .)1390گونهشناسی شکلگیری استراتژی در سازمانهای دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران .اندیشه مدیریت استراتژیک.124-99 ،)1(5 .
ویتینگتون ،ریچارد ( .)1391چیستی راهبرد :درآمدی بر الگوهای شکلگیری راهبرد .ترجمة بهمن حاجی پور و ماجد ناجی .تهران :سمت.
مینتزبرگ ،هنری ،آلستتتترانتد ،بروس ،و لمپتل ،ژوزف ( .)1388جنگتل استتتتراتژی (کتارآفرینی در قتالتب یتک مکتتب) .ترجمته محمود احمتدپور
داریانی .تهران :جاجرمی.
مینتزبرگ ،هنری ( .)1395ردیابی استتتراتژی :الگویی برای نظریهپردازی .ترجمه وحید خاشتتعی ،عطالاله هرندی ،و زینب چاوشتتی .تهران:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
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کد درس377 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مکاتب و رویکردهای مدیریت استراتژیک ()2

)Strategic management: Schools and Approaches (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :مکاتب و رویکردهای
مدیریت استراتژیک ()1

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب کارآفرینی و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب شناختی و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب یادگیری و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب قدرت و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب فرهنگی و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب محیطی و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت بکارگیری و ارزشیابی مکتب تلفیقی و ایجاد الگوهای متناسب با آن برای حل مسائل سازمانی کسب کرده باشد.
شرح درس:

در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند با تحلیل ،بکارگیری و ارزشیابی مکاتب توصیفی آشنا شده و سرانجام بتوانند بر اساس مسائل پیچیده
و پویای محیطی به ایجاد الگوها و چارچوبهایی ذیل این مکاتب اقدام کنند .طبیعی است هر یک از مکاتب ،مبانی نظری منحصر به فرد خود را
دارا بوده که الزم است در کنار شناخت این مکاتب ،دانشجویان عالقهمند به سمت و سوی آن مطالعات زیر بنایی هدایت شوند .البته با توجه به
پویایی مدیریت استراتژیک الزم است که رویکردهای نوین بررسی شده و بر اساس این مکاتب نسخههای عملی سازمانهای کشور در شرایط
پیچیده محیطی ارائه شود.
سرفصل درس:
 .1شناخت مبانی و روششناسی مکتب کارآفرینی در رویکرد توصیفی
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب کارآفرینی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب کارآفرینی
 oنقد مکتب کارآفرینی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب کارآفرینی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
 oتحلیل کارآفرینی اجتماعی در حل مسائل اجتماعی
 oکارآفرینی در فضای مجازی
 .2شناخت مبانی و روششناسی روانشناختی مکتبِ شناختی در رویکرد توصیفی
 oتحلیل مفاهیم و استعارههای شناخت
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتبِ شناختی
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.3

.4

.5

.6

.7

 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتبِ شناختی
 oنقد مکتبِ شناختی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتبِ شناختی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط.
شناخت مبانی و روششناسی مکتب یادگیری در رویکرد توصیفی
 oتحلیل تدوین  formulatingو شکلگیری  formationدر مکتب یادگیری
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب یادگیری
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب یادگیری
 oتحلیل استراتژیهای نوظهور و معنابخشی در مکتب یادگیری
 oتحلیل نظریه مبتنی بر دانش و قابلیتهای پویا
 oنقد مکتب یادگیری و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب یادگیری در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
شناخت مبانی و روششناسی علوم سیاسی مکتب قدرت در رویکرد توصیفی
 oفرایند سیاسی در تحلیل مکتب قدرت
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب قدرت
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب قدرت
 oنقد مکتب قدرت و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب قدرت در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
شناخت مبانی و روششناسی مکتب فرهنگی در رویکرد توصیفی
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب فرهنگی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب فرهنگی
 oنقد مکتب فرهنگی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب فرهنگی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
شناخت مبانی و روششناسی مکتب محیطی در رویکرد توصیفی
 oنگاه اقتضایی و اکولوژی جمعیت در مکتب محیطی
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب محیطی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب محیطی
 oنقد مکتب محیطی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب محیطی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
شناخت مبانی زیستشناختی مکتب شکلبندی و تلفیقی در رویکرد توصیفی
 oشناخت مدلها و چارچوبهای مکتب شکلبندی و تلفیقی
 oشناخت و تحلیل تفکر پایهگذاران و مدافعان مکتب شکلبندی و تلفیقی
 oنقد مکتب شکلبندی و تلفیقی و تحلیل مسائل کالن
 oروششناسی پیادهسازی مکتب شکلبندی و تلفیقی در سطح سازمان و نهادهای ذیربط
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
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منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

حاجیپور ،بهمن ،و ناجی ،ماجد ( .)1390گونهشناسی شکلگیری استراتژی در سازمانهای دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران .اندیشه مدیریت استراتژیک.124-99 ،)1(5 .
ویتینگتون ،ریچارد ( .)1391چیستی راهبرد :درآمدی بر الگوهای شکلگیری راهبرد .ترجمة بهمن حاجی پور و ماجد ناجی .تهران :سمت.
مینتزبرگ ،هنری ،آلستراند ،بروس ،و لمپل ،ژوزف ( .)1388جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب) .ترجمه محمود احمدپور داریانی.
تهران :جاجرمی.
مینتزبرگ ،هنری ( .)1395ردیابی استراتژی :الگویی برای نظریهپردازی .ترجمه وحید خاشعی ،عطالاله هرندی ،و زینب چاوشی .تهران :شرکت
چاپ و نشر بازرگانی.
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کد درس378 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ریشهها و مبانی نظری استراتژی

Theoretical Foundations of Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

توانمندی الزم را جهت تحلیل مبانی فکری و نظری پیشکسوتان مدیریت استراتژیک ،کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت تحلیل مبانی نظری و فکری مشاوران مدیریت استراتژیک ،کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت تحلیل مبانی نظری اندیشمندان مدیریت استراتژیک ،کسب کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت تحلیل مبانی نظری و فکری توسعهدهندگان و آموزگاران مدیریت استراتژیک ،کسب کرده باشد.
با مبانی نظری و فکری تدریجگرایان آشنا شده باشد.
با مبانی نظری و فکری تحلیلگران افول آشنا شده باشد.
توانمندی الزم را جهت تحلیل مبانی فکری و نظری اندیشمندان نظریه مبتنی بر منابع ،قابلیتها و شایستگیها ،کسب کرده باشد.
با نظریههای رویکرد تجویزی و ریشههای آن ،آشنایی کاملی پیدا کرده باشد.
با نظریههای رویکرد توصیفی (نوظهور) و ریشههای آن ،آشنایی کاملی پیدا کرده باشد.
شرح درس:

در این درس از دانشجو انتظار میرود که اندیشمندان حوزه استراتژی و مدیریت استراتژیک را به همراه نظریههای آنان و مبانی نظری ارائه شده
فهم کند .بدین منظور بر اساس سیر تاریخی و توسعه مفاهیم مدیریت استراتژیک ضرورت دارد که با پیشکسوتان ،مشاوران ،اندیشمندان،
توسعهدهندگان و آموزگاران ،تدریجگرایان ،تحلیلگران افول و نظریهپردازان منابع و قابلیتها ،آشنا و ریشههای اقتصادی ،روانشناختی و کمّی
نظریهها را بررسی کند.
سرفصل درس:
 .1پیشکسوتان و آغازگران
 oکنت اندروز و تعریف راهبرد
 oایگور انسف و فرایند تصمیمگیری راهبردی
 oآلفرد چندلر و رابطه بین ساختار و راهبرد
 oمایکل پورتر و راهبرد رقابتی
 oهنری مینزبرگ و موقعیتیابی استراتژیک
 .2مشاوران
 oهندرسون و منحنی تجربه
 oکن ایچی اومی تفکر استراتژیک
580

.3

.4

.5

.6
.7

.8

.9

اندیشمندان و محققان
 oدرک اف آبل و واحد تجاری سه بعدی
 oژوزف بوئر و فرایند تخصیص منابع
 oهنری مینزبرگ و عناصر راهبرد
 oپیتگرو و دگرگونی راهبردی در سازمان
توسعهدهنگان و آموزگاران
 oپیرس و رابینسون
 oریچارد لینچ
 oتامسون و استریکلند
تدریجگرایان
 oلیندبلوم و تدریجگرایی گسسته
 oجیمز برایان کویین و تدریجگرایی عقالیی
تحلیلگران افول
 oهاریگان و فرایند افول
رویکرد مبتنی بر منابع
 oجی بارنی و نظریه مبتنی بر منابع
 oهمل و پراهاالد و شایستگیمحوری
 oورنرفلت و نظریه بنگاه
 oتیس و قابلیتهای پویا
 oسانچز و شایستگیمحوری
شناخت نظریههای تجویزی مدیریت استراتژیک
 oنظریه بازی
 oنظریه مبتنی بر همکاری
شناخت نظریههای مکتب نوظهور
 oنظریههای مبتنی بر بقا
 oنظریههای مبتنی بر عدم اطمینان
 oنظریههای مبتنی بر منابع انسانی
 oنظریههای مبتنی بر دانش ،نوآوری و یادگیری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
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.
منابع فرعی:
 .1رحمانسرشت ،حسین ( .)1383مدیریت استراتژیک (استراتژیک) در اندیشه نظریهپردازان .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
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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کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار موضوعات نوین در مدیریت استراتژیک

Seminar on Contemporary Issues in Strategic
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1رویکردهای نظری عمده و موضوعات نوین مدیریت استراتژیک را شناخته باشد.
 .2رویکردهای میانرشتهای در مورد موضوعات نوین مدیریت استراتژیک را شناخته باشد.
 .3توانمندی الزم جهت نقد پژوهشهای آکادمیک مدیریت استراتژیک را کسب کرده باشد.
 .4توانمندی الزم جهت ارائه ایدههای نوین مدیریت استراتژیک را کسب کرده باشد.
 .5توانمندی الزم جهت تحلیل استراتژی رفتاری و مرزهای نوین آن را کسب کرده باشد.
 .6با استعارههای استراتژی و تطبیق آن با مفاهیم مدیریت استراتژیک آشنا شده باشد.
 .7با نظریههای رویکرد توصیفی آشنایی کاملی پیدا کرده باشد.
 .8استراتژی به مثابه عمل برای اجرای اثر بخش استراتژی را فهم کرده باشد.
 .9با استراتژی و برنامهریزی کوانتومی (فیزیک و مدیریت استراتژیک) آشنا شده باشد.
 .10توانمندی الزم جهت تحلیل الگوی استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت استراتژیک را کسب کرده باشد.
 .11توانمندی الزم جهت تحلیل و تبیین استراتژی چاالک در سازمان را کسب کرده باشد.
شرح درس:
رشته مدیریت استراتژیک پویاست بنابراین ،همواره مرزهای دانش آن در حال گسترش بوده و نظریهها و مفاهیم نوین به ویژه با تأکید بر مباحث
میانرشتهای در این زمینه پا به عرصه وجود میگذارند .در این درس انتظار میرود دانشجویان بر اساس سلسله سمینارهایی با موضوعات نوین
آشنا شده و کاربردهای هر یک از موضوعات را در مدیریت استراتژیک بررسی کنند .این مجموعه سمینارها کمک خواهد کرد تا دانشجویان
رویکردهای میانرشتهای مدیریت استراتژیک را بررسی کرده و مهارتهای آنان در زمینه نقد پژوهشهای آکادمیک تقویت شده و بتوانند به ارائه
ایدههای نوین در حوزه مدیریت استراتژیک بپردازند .به منظور حفظ پویایی ،ضرورت دارد که همواره اصلیترین موضوعات مورد توجه در ده
نشریه برتر حوزه مدیریت استراتژیک و همچنین حوزههای نوینی که انجمن مدیریت استراتژیک منتشر میکند مورد بررسی قرار گیرد.
سرفصل درس:
 .1رصد موضوعات نوین و اصلی ده نشریه برتر مدیریت استراتژیک؛
 .2سمینار موضوعات استراتژی رفتاری؛
 .3استعارههای استراتژی
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 شناخت نظریههای رویکرد توصیفی در مدیریت استراتژیک.4
 نظریههای مبتنی بر بقاo
 نظریههای مبتنی بر عدم اطمینانo
 نظریههای مبتنی بر منابع انسانیo
 نوآوری و یادگیری، نظریههای مبتنی بر دانشo
 استراتژی به مثابه عمل.5
 استراتژی و برنامهریزی کوانتومی.6
 استراتژی اقیانوس آبی.7
 استراتژی چاالک.8
 رویکرد رابطهای در مدیریت استراتژیک.9
 تحلیل رویکردهای استراتژی پژوهی.10
 نظریه تکاملی بنگاه؛.11
 ساخت اجتماعی ارزش؛.12
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓
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Research Directions and Resources. Cambridge University Press.
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کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت استراتژیک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت استراتژیک با رویکرد انتقادی

Strategic Management with an Critical Approach
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :مکاتب و رویکردهای
مدیریت استراتژیک ()2

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

رویکرد انتقادی در مدیریت استراتژیک را فهم کرده باشد.
پارداوکسهای مدیریت استراتژیک در حوزه فرایند استراتژی را شناخته باشد.
پارادوکسهای مدیریت استراتژیک در حوزه محتوای استراتژی را شناخته باشد.
پارادوکسهای مدیریت استراتژیک در حوزه بستر (زمینه) استراتژی را شناخته باشد.
پارادوکسهای مدیریت استراتژیک در حوزه چشمانداز و هدفگذاری را شناخته باشد.
توانمندی الزم جهت تحلیل رویکردهای متناظر هر یک از پاردوکسها در حوزه استراتژی را کسب کرده باشد.
توانمندی الزم جهت بکارگیری رویکرد متناسب با هر سازمان در عمل را کسب کرده باشد.
شرح درس:

متناسب با رشد و توسعه مدیریت استراتژیک در میدان عمل و به عنوان یک رشته دانشگاهی ،انتقاداتی هم از سوی متخصصان این حوزه و هم
از سوی ناظران بیرونی به مدیریت استراتژیک وارد شده است .بر همین اساس در حوزه فرایند ،محتوا و بستر استراتژی و همچنین هدفگذاری،
تناقضاتی ایجاد شده و از سوی متخصصان نقد و بررسی شده است .در این درس انتظار میرود دانشجو بتواند هر یک از تناقضات بیان شده در
حوزه تفکر استراتژیک ،شکلگیری استراتژی ،تغییر استراتژیک ،سطوح استراتژی ،محیط صنعت ،بینالمللی ،سازمان و همچنین هدفگذاری را
فهم کرده و رویکردهای متناسب با هر یک از این تناقضات را شناسایی و متناسب با مسائل سازمانی ارائه دهد.
سرفصل درس:
 .1بررسی رویکردهای انتقادی در مدیریت استراتژیک و شناخت رویکردها و پارادوکسها متناسب با هر یک از حوزههای مدیریت استراتژیک
 .2پاراداوکس (تناقض) منطق در برابر خالقیت در تفکر استراتژیک
 .3تحلیل رویکردهای مولد و عقالیی در تفکر استراتژیک
 .4پاراداوکس اندیشیده در برابر نوظهور در شکلگیری استراتژی
 .5تحلیل رویکرد برنامهریزی استراتژیک در برابر تدریجگرایی استراتژیک در شکلگیری استراتژی
 .6پارادوکس انقالب در برابر تکامل در تغییر استراتژیک
 .7تحلیل رویکرد بازآفرینی گسسته و بازآفرینی پیوسته در تغییر استراتژیک
 .8پارادوکس بازار در برابر منابع در سطح استراتژی کسبوکار
 .9تحلیل رویکرد برونگرایی  outside-inدر برابر درونزایی  Inside-outدر سطح استراتژی کسبوکار
 .10پارادوکس پاسخگویی در برابر سینرژی (همنیروزایی) در استراتژی سطح شرکت
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 .11تحلیل رویکرد سازمان به مثابه "پرتفوی"  portfolio organizationدر برابر سازمان تلفیقی  integrated organizationدر
سطح استراتژی شرکت
 .12پارادوکس رقابت در برابر همکاری در سطح استراتژی شبکه (صنعت)
 .13تحلیل رویکرد سازمان گسسته (از شبکه) در برابر سازمان موجود در شبکه  embedدر سطح استراتژی شبکه
 .14پارادوکس مصالحه در برابر انتخاب در بستر صنعت
 .15تحلیل رویکرد پویایی صنعت در برابر رهبری صنعت
 .16پارادوکس کنترل در برابر نظم در بینظمی در بستر سازمان
 .17تحلیل رویکرد رهبری سازمانی در برابر پویایی سازمانی در بستر سازمان
 .18پارادوکس جهانی شدن در برابر محلی شدن  localizationدر بستر بینالملل
 .19تحلیل رویکرد همگرایی جهانی در برابر تنوع بینالمللی
 .20پارادوکس سودآوری در برابر مسئولیت در اهداف سازمانی
 .21تحلیل رویکرد سهامداران در برابر رویکرد ذینفعان
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منبع فرعی:
1. Godfrey, R. (2016). Strategic Management: A Critical Introduction. New York: Routledge.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت استراتژیک با رویکرد اسالمی

Strategic Management from an Islamic perspective
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فهم رویکرد مذهبی در مدیریت استراتژیک متعارف؛
نقد رویکرد مذهبی در مدیریت استراتژیک متعارف؛
فهم رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه اهل تسنن؛
فهم رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه شیعه یا نویسندگان شیعه؛
نقد رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه تشیع یا نویسندگان شیعه؛
توسعه و تعمیق نظری رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه تشیع
شرح درس:

بر خالف مدیریت استراتژیک در رویکرد متعارف که فرایند ،نظریهها ،فلسفه ،مبانی اقتصادی ،جامعهشناختی ،و روششناختی آن استخراج و قوام
یافته است ،رویکرد مذهبی به مدیریت استراتژیک هنوز به صورت پراکنده حتی در کتابها وجود داشته یا در ابتدای راه خود است؛ مطالعات
محوری در این زمینه حداقل در سه حوزه در حال گسترش است :الف) رویکرد مذهبی به مدیریت استراتژیک در مدیریت استراتژیک متعارف که
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
گسترش است؛ ج) رویکرد اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه تشیع یا نویسندگان شیعه ،که در ایران در حال گسترش بوده و مطالعاتی
پراکنده در این زمینه وجود دارد .بنابراین ،در این درس انتظار میرود دانشجویان بتواند اول ،مفاهیم مذهبی رایج در مدیریت استراتژیک همچون
سازمان باور محور (ایمانمدار ) ،معنویت در رهبری استراتژیک ،جبر و اختیار محیطی و موضوعات مشابه را فهم و نقد کند؛ دوم ،مفاهیم رویکرد
اسالمی به مدیریت استراتژیک در اندیشه اهل تسنن همچون مسائل محوری مرتبط با گسترش سازمانهای پایدار ،غلبه بر تعارض و مفاهیم
عدالت سازمانی ،تحول رهبران و افراد ،چالشهای فرهنگی ،نقش قانون اساسی و تصمیمگیری استراتژیک از نگاه اسالمی را فهم و نقد کند و
سوم ،با مطالعه و منابع منتشر شده در زمینه رویکرد اسالمی به مدیریت از نگاه تفکر شیعه – نویسندگان شیعه -عالوه بر فهم دقیق ،آنها را مورد
نقد و ارزیابی قرار داده و بر توسعه و تعمیق نظری آنها بیفزایند .در پایان هم ضرورت دارد که مطالعههای موردی تعریف و برای سازمانهای
مختلف تحلیل شوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

مفاهیم ارزش از نگاه اسالم و به کارگیری آن در تحلیل مسیر استراتژیک سازمان؛
مفهوم استراتژی با رویکرد اسالمی و تحلیل آن در سطح سازمانی و سطح کالن؛
شناخت انتقادات وارد شده به مفاهیم ارزش در نگاه متعارف؛
آشنایی با مفهوم اخالق و منشور اخالقی از نگاه اسالم؛
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 .5با تحلیل مفهوم رقابت صحیح و حدود آن از منظر اسالمی آشنا شود؛
 .6رویکردهای رقابت مخرب موجود در مدیریت استراتژیک متعارف را نقد کند؛
 .7جبر و اختیار محیطی را از نظر اسالمی تحلیل کند؛
 .8جبرگرایی محیطی محض و اختیارگرایی محض را در مدیریت استراتژیک متعارف نقد کند؛
 .9معنویت گرایی در رهبری استراتژیک را تحلیل کند؛
 .10معنویت گرایی در رهبری استراتژیک متعارف را نقد کند؛
 .11نقش مذهب در مدیریت استراتژیک را تحلیل کند؛
 .12تفاوتهای مدیریت استراتژیک در سازمانهای مذهبی را با سازمانهای غیر مذهبی فهم کند؛
 .13فرایند مدیریت استراتژیک در سازمانهای ایمان محور (باور محور) را تحلیل کند؛
 .14شالوده تفکر استراتژیک را در نهج البالغع شناسایی کند؛
 .15با منظومه لغوی و دانش مدیریت استراتژیک در قرآن آشنا شود.
 .16انتخاب چند مطالعه موردی و پیادهسازی آن در سازمان.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3ساوالنی ،محمد ( /)1394مدیریت استراتژیک از منظر پیامبر اکرم (ص) ،نشر هورمزد ،تهران.
 .4ساالری ،حسین ( .)1394مدیریت استراتژیک در اسالم (تدوین استراتژی حکومت علوی (ع) از منظر نهج البالغه) ،ناشر بنیاد نهجالبالغه.
منابع فرعی:
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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 )14بسته «بازاریابی»
بسته «بازاریابی» مجموعه ای از دروس را از سطح نظری تا کاربردی دربر میگیرد که هدف از آن ،آشنا ساختن دانشجویان با مفهوم
بازاریابی ،نظریههای آن و ابعاد کاربردی آن است تا عالوه بر امکان کسب مهارت در بهکارگیری تکنیکها و ابزار بازاریابی در عمل ،امکان
تطبیق این مفهوم مدرن با مبانی معرفتی و معارف اسالمی و فرهنگ بومی ایرانی را نیز بیابند.
همچنین این بسته در پی آن است تا گستره روبهرشد بهکارگیری م فهوم بازاریابی در حوزههای مختلف صنعت و خدمات ،از جمله در
سیاست ،فرهنگ ،هنر ،اجتماع و مانند اینها را به دانشجویان معرفی نماید و جامعه را از مهارتها و ابزارهای مورد استفاده در این حوزه،
بهرهمند سازد.
کد
درس
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

بازارشناسی و تحلیل بازار
تحقیقات بازاریابی
طراحی و توسعه محصول
قیمتگذاری
مدیریت توزیع
مدیریت فروش
بازاریابی بینالمللی
بازاریابی اجتماعی
بازاریابی دیجیتال
بازاریابی سیاسی
کارگاه بازاریابی
نظریههای مدیریت بازاریابی
راهبرد بازاریابی
تبلیغات تجاری
مدیریت برند
مطالعات بازاریابی با رویکرد انتقادی
مدیریت بازاریابی با رویکرد اسالمی
سمینار مسائل نوین بازاریابی
مطالعه در بازاریابی
پژوهش در بازاریابی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

38

640

جمع
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کد درس384 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازارشناسی و تحلیل بازار

Market Survey and Market Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :پروژه

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1آشنایی با مفاهیم تجزیه و تحلیل بازار :انواع و ارکان بازار ،امکانسنجی بازار و ...
 .2شناخت مدلهای تجزیه و تحلیل بازار و تکنیکهای آن
 .3توانمندسازی دانشجویان در بازارشناسی ،بهکارگیری تکنیکها و تحلیل بازارهای مختلف با تأکید بر بازار ایران و بازار کشورهای اسالمی
شرح درس:
برنامهریزی در هنگام شروع یک کسبوکار یا معرفی یک محصول جدید ،یک فرایند حیاتی به شمار میآید .تجزیه و تحلیل بازار به دانشجویان
نشان میدهد که چگونه میتوانند یک مطالعه امکانسنجی ( )feasibility studyکسبوکار را برای اثربخشی بیشتر برنامهریزی بازاریابی
به اجرا درآورند .یک رویکرد گامبهگام الزم است تا دانشجویان را با اجرای این فرایند آشنا نموده و نیازهای ضروری برای اجرای آن را تبیین
نماید .تکنیکها و ابزارهای مورداستفاده در تدوین و آمادهسازی یک مطالعه امکانسنجی بهصورت کاربردی و در موقعیتهای واقعی ازجمله در
مراحل تولید ،خدمات ،و بخش غیرانتفاعی باید انجام شود .دانشجویان در این درس با آخرین تکنیکهای تجزیه و تحلیل و پیشبینی در
زمینههای مرتبط با بازار (ازجمله انتخاب محل عرضه) و تجزیه و تحلیل آن آشنا میشوند .شناخت ارکان بازار و الگوهای تدوین امکانسنجی
بازار ،تکنیکهای ترجیح و انتخاب مصرفکننده ،خردهفروشی و تجزیه و تحل یل بازارهای هدف صادراتی از دیگر موضوعاتی است که دانشجویان
آنها را در این درس با تأکید بر بازار ایران فرا میگیرند.
سرفصل درس:
 .1انواع بازار متناسب با نیازهای روز
 .2ارکان بازار و شناخت آنها ( :)1نقش و موقعیت بنگاه در بازار؛ بررسی فرایند جلب مشتری
 .3ارکان بازار و شناخت آنها ( :)2شناخت رقبا؛ شناخت محیط و عوامل محیطی
 .4بازار و ویژگیهای آن از دیدگاه اسالم
 .5مطالعه امکانسنجی بازار و الگوهای تدوین آن
 .6مدلهای کاربردی تجزیه و تحلیل جایابی خردهفروشی ()retail location analysis
 .7تکنیکهای تجزیه و تحلیل سهم بازار
 .8تکنیکهای ترجیح و تجزیه و تحلیل انتخاب مصرفکننده
 .9فناوری اطالعات و خردهفروشی؛ کاربردهای تجزیهوتحلیل و پیشبینی
 .10بازارهای هدف صادراتی و روشهای ورود به بازارهای بینالمللی (استراتژیها و راهبردهای سازمان ،سیاستهای بازرگانی دولتها در
مقابل واردات و صادرات )...
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
1. Kuada, J. (2008). International Market Analysis: Theories And Methods. London: Adonis
& Abbey.
. انتشارات فرهنگ سبز: تهران. بازارشناسی.)1391(  حمید، علیرضا و قدردان، بزرگ زاده.2
3. Investment Rea Wyoming Business Council. (2013). Market Analysis & Feasibility Study.
BiblioGov Pub.
. دانشگاه آزاد اسالمی: یزد. جستاری بر مبانی بازاریابی اسالمی.)1396(  فاطمه، سید حسن و ابوالحسنی، حاتمی نسب.4
:منابع فرعی
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.
 و، سجاد شمسی گوشکی، ترجمه بهمن حاجیپور. بازارشناسی و تحلیل استراتژیک بازار کشورهای اسالمی.)1390(  مارین، مارینوف.4
.) دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران.سیدمهدی محمدی
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کد درس385 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی دانشجویان با مفاهیم اصلی تحقیقات بازاریابی و فرایند آن
توانایی تبدیل مسائل بازاریابی به سؤاالت تحقیقاتی
آگاهی و شناخت منابع مختلف اطالعات بازاریابی و ابزارهای مختلف برای گردآوری اطالعات
یادگیری مهارتهای مرتبط با تحقیقات بازاریابی (ابزارهای مفهومی و نرم افزاری)
توانمندسازی دانشجویان جهت طراحی پروژه تحقیقاتی در زمینه تحقیقات بازاریابی
شرح درس:

تصمیمگیری بهعنوان مهمترین وظیفه و رکن مدیریت بازاریابی ،نیازمند برخورداری از اطالعات و شناخت کافی نسبت به موضوعات و مسائل
بازاریابی و نیازمند اطالعات صحیح ،جامع و بهروز است .به همین دلیل در علم بازاریابی موضوع تحقیقات بازاریابی شکل گرفته و در همه مراحل
فرایند بازاریابی کاربرد داشته و حائز اهمیت است .اولین گام فرایند مدیریت بازاریابی نیز معموالً با تحقیقات بازاریابی شروع میشود .دانشجویان
در این درس با طراحی ،جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و گزارش نظاممند دادههای اطالعاتی درباره یک وضعیت خاص بازاریابی که سازمان با آن
روبرو است ،آشنا میشوند و ابزارها و مهارتهای مربوطه را فرا میگیرند .این درس در زیرمجموعه موضوعی فراتر با عنوان مدیریت اطالعات
بازاریابی نیز قابل طرح است که عالوه بر تحقیقات بازاریابی ،مدیریت ارتباط با مشتریان ( )CRMو شناخت محیط بازاریابی را نیز شامل میشود.
همچنین دانشجویان در این درس از مفاهیم روش تحقیق و ابزارهای آن (نرمافزارهای مرتبط مانند  SPSSو  )...نیز استفاده خواهند کرد .اجرای
یک تحقیقات بازاریابی محدود و آزمایشی به منظور یادگیری بهتر دانشجویان در این درس از ابزارهای آموزشی مفید به شمار میآید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مفاهیم اولیه تحقیقات بازاریابی و نقش و جایگاه آن
نظامهای اطالعات ( )ISدر بازاریابی
محیط بازاریابی و تحقیقات بازاریابی در محیطهای دیجیتال و مجازی
فرایند تحقیقات بازاریابی
راهبرد تحقیقات کیفی در تحقیقات بازاریابی
راهبرد تحقیقات کمّی در تحقیقات بازاریابی
راهبرد تحقیقات ترکیبی (آمیخته) در تحقیقات بازاریابی
راهبردهای تحلیل نظاممند دادههای ثانویه (دانش موجود) در تحقیقات بازاریابی
مهمترین ابزارها و نرمافزارهای مرتبط
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
1375  (کتاب اصلی در سال. سمت: تهران.) تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی.)1396(  احمد، و روستا، عبدالحمید، ابراهیمی، داور، ونوس.4
.)منتشر شده است
:منابع فرعی
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. ترجمه محمدرضا کهنسال و هادی رفیعی دارانی. الگوهای کمّی در تحقیقات بازاریابی.)1388(  ریچارد، و پاپ، فیلیپ هنز، فرانسس.3
.دانشگاه فردوسی مشهد
. مؤسسه کتاب مهربان نشر: تهران. ترجمه امین اسداللهی و مهدی سرپرست. اصول جامع تحقیقات بازاریابی.)1395(  پائول، هاگ.4
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کد درس386 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی و توسعه محصول

Product Designing and Development
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت محصول (طراحی ،مدیریت و توسعه محصول)
 .2شناخت استراتژیها ،چارچوبها و تحقیقات بازاریابی مرتبط با توسعه محصول جدید
 .3توانمندسازی دانشجویان در بهکارگیری مهارتهای مرتبط با مدیریت محصول
شرح درس:
هر مدیر بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان خود و کسب رضایت مشتریان ،ابزارها و عواملی را در اختیار دارد که آمیخته بازاریابی
( )Marketing Mixنام دارند .میتوان گفت مهمترین ابزار در آمیخته بازاریابی ،محصولی است که به مشتریان عرضه میشود .امروزه
محصول را تنها کاالی فیزیکی و یا یک خدمت مشخص تعریف نمیکنند بلکه آن را با عنوان «ارزشی که مشتری دریافت میکند» میشناسند.
این درس دانشجویان را با چگونگی طراحی یک محصول مطابق با اصول بازاریابی آشنا میکند .در واقع کار یک مدیر بازاریابی تنها به طراحی
یک محصول ختم نمیشود بلکه مدیریت محصول و همچنین توسعه آن از دیگر مفاهیمی است که باید آموخته شود .این درس به دو نوع
محصول :کاال و خدمات میپردازد .به دلیل تحوالت جهانی ،بازاریابی خدمات در متون آکادمیک رشد بسیاری کرده و گاه خود به عنوان یک
درس مستقل نیز مطرح میشود .این درس همچنین به دلیل موضوع طراحی و توسعه کاالهای جدیدی که در زیرمجموعه خود دارد ،میتواند
ارتباط نزدیکی با دروس و موضوعاتی همچون خالقیت و نوآوری برقرار کند و دانشجویان میتوانند اینگونه موضوعات جدید را در این درس نیز
دنبال کنند .همچنین آمیخته محصول موضوعات متنوعی را در بر میگیرد که هر کدام میتوانند مستقالً تدریس شوند؛ موضوعاتی مانند بستهبندی،
کیفیت ،ضمانت محصوالت ،منحنی عمر محصول و نامگذاری محصوالت .دانشجویان در این درس با موردکاویهای متعدد و واقعی در بازار
ایران مواجه و آشنا میشوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

مفهوم محصول (کاال .خدمات .ایده .اشخاص )...
ویژگیهای (شکلی و محتوایی) محصول از دیدگاه اسالم
آشنایی با مدیریت محصول و مفاهیم اولیه مرتبط
طراحی محصول و برنامه ریزی راهبردی برای محصوالت جدید
 oمؤلفههای راهبردی توسعه محصول
 oفرایند توسعه محصول
نوآوری و توسعه محصول
 oکشف و حلّ مشکالت مشتریان
 oرویکردها و روشهای تجریهوتحلیل خصوصیات محصول
تجزیه و تحلیل طیف محصول ()Product Range Analysis
594

 .7بسته بندی و کیفیت محصول
 .8برند محصول و جایگاهیابی آن
 oطراحی بُعد ناملموس و هویت برند
 oطراحی بُعد بصری و ملموس برند
 .9چرخه عمر محصول
 .10مدیریت محصوالت دیجیتال
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Crawford, M., & Di Benedetto, A. (2014). New Products Management (11th ed.). McGrawHill.
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.
 .4تید ،جوزف ،و بسنت ،جی .آر .)1394( .مدیریت نوآوری :یکپارچهسازی تغییرات فناورانه ،بازار و سازمان .ترجمه محمدرضا آراستی و دیگران.
 2ج .تهران :رسا.
 .5اولریش ،کارل ،و اپینگر ،استیون ( .)1391طراحی و توسعه محصول .ترجمه علیاصغر توفیق .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
منابع فرعی:
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.
 .4انصاری ،منوچهر ،و ممقانی ،علیرضا ( .)1390مدیریت استراتژیک توسعه محصول جدید از ایده تا عمل .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
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کد درس387 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

قیمتگذاری

Pricing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و مبانی قیمتگذاری ،و طراحی ،اجرا و ارزیابی استراتژی آن
 .2شناخت و درک روندهای جدید قیمت گذاری در صنایع تولیدی و خدمات
 .3توانمندسازی در تجزیه و تحلیل کمّی و مفهومی قیمت گذاری و ابزارهای شبیه سازی آن
شرح درس:
هر مدیر بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان خود و کسب رضایت مشتریان ،ابزارها و عواملی را در اختیار دارد که آمیخته بازاریابی
( )Marketing Mixنامیده میشود .قیمت و قیمتگذاری یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است .در هر کسبوکار موفق ،تولید کاال و
فعالیتهای پیشبردی و توزیع مؤثر ،حُکمِ بذرافشانی را دارد و قیمتگذاری مؤثر به مثابه درو و برداشت است .بنابراین شرکتهایی که با سایر
فعالیتهای آمیخته بازاریابی خود برای مشتریان ارزشآفرینی میکنند باید بخشی از این ارزش را از طریق منافع فروش و با استفاده از روشهای
قیمتگذاری صحیح ،به سازمان خود بازگردانند .این درس به دانشجویان رویکردهای مختلف قیمتگذاری را آموزش میدهد تا آنها قادر باشند
متناسب با استراتژیهای کالن یک شرکت و سایر عوامل مرتبط ،محصوالت آن شرکت را بهدرستی قیمتگذاری کنند .موضوع قیمت معموالً
برای مشتریان از حسّاسیت زیادی برخوردار است و این نکته ،اهمیت این درس را در مجموعه دروس بازاریابی دوچندان میکند .همچنین
موضوعاتی مانند راهبردهای قیمتگذاری کاالی جدید ،راهبردهای قیمتگذاری سبد کاال ،راهبردهای تعدیل قیمت و راهبردهای تغییر قیمت از
مهمترین موضوعاتی است که در این درس آموزش داده میشود .استفاده از مفاهیم حسابداری و مباحث هزینهیابی و همچنین اقتصاد خرد نیز
نقش تعیینکنندهای در یادگیری مفاهیم مرتبط با این درس دارند .الزم است مطالب این درس ازطریق موردکاوی و معرفی نمونههای مختلف
از قیمتگذاری محصوالت در بازار ایران به دانشجویان آموزش داده شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

مفاهیم قیمتگذاری و عوامل مؤثر بر آن
مبانی قیمتگذاری از دیدگاه اسالم (رویکرد فقهی و اخالقی)
استراتژیهای قیمتگذاری
قیمتگذاری محصوالت جدید
 oتاکتیکهای قیمتگذاری متفاوت و متناسب با بخشهای بازار
 oروشهای سنجش حساسیت قیمت
قیمتگذاری سبد محصول
استراتژیهای تعدیل و تغییر قیمت
شبیهسازی قیمتگذاری ( )Pricing Simulationدر بازار
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 روانشناسی قیمتگذاری.8
 شناخت و مدیریت انتظارات برای درک قیمتo
 مدیریت تعارضها در قیمتگذاریo
 قیمتگذاری پویا.9
 بررسی مسائل و موضوعات قیمتگذاری از دیدگاه اسالم.10
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
. کتاب مهربان: تهران. بازاریابی اسالمی.)1395(  ایمان، محمود و محمدعلی تجریشی، رضایی زاده.4
:منابع فرعی
 (کتاب اصلی در سال. سیته: تهران. ترجمه مهدی خادمی و مهسا منشی. استراتژی قیمتگذاری.)1395(  مارک، و برتون، رید، هولدن.1
.) منتشر شده است1391
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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کد درس388 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت توزیع

Distribution Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1آشنایی دانشجویان با مفاهیم کلیدی توزیع و موضوعات زیرمجموعه آن مانند خرده فروشی و عمده فروشی
 .2آشنایی با موضوعات جدید توزیع در عصر دیجیتال و فضای مجازی
 .3توانمندسازی دانشجویان در رابطه با جنبههای عملیاتی تصمیم گیری در مدیریت کانالهای توزیع
شرح درس:
هر مدیر بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی خود و کسب رضایت مشتریان ،ابزارها و عواملی را در اختیار دارد که آمیخته بازاریابی
( )Marketing Mixنامیده میشوند .یکی از ابزارهای اصلی آمیخته بازاریابی ،توزیع و دسترسپذیری است .توزیع ،تکمیلکننده زنجیره
بازاریابی است و هر محصول پس از اینکه طراحی و تولید شد باید به مشتری عرضه شود و در دسترس او قرار گیرد .دانشجویان در این درس با
انواع استراتژیهای توزیع آشنا شده و قادر خواهند بود برای هر سازمان (شرکت) ،بهترین شیوه توزیع محصوالت (کاالها و خدمات) را انتخاب
کنند .در نگاه کلیتر ،این درس به دانشجویان کمک میکند تا بتوانند یک زنجیره عرضه و شبکه عرضهکنندگان عمده و خرد را برای محصول
مدنظر خود ایجاد و مدیریت کنند .این درس همچنین با عنوان مدیریت شبکه بازاریابی در بسیاری از دانشگاههای دنیا ارائه شده و ضمن ارائه
مفاهیم شبکه توزیع و موضوعات متنوع مرتبط با آن ،به چگونگی مدیریت یک خردهفروشی و یا عمدهفروشی نیز اشاره دارد .بنابراین میتوان با
یادگیری مفاهیم این درس به تأسیس و مدیریت شرکتهای توزیعی نیز اقدام کرد .استفاده از تجربیات افرادی که به صورت عملیاتی درگیر
توزیع محصوالت هستند میتواند کمک شایانی به درک و یادگیری این درس کند .دانشجویان مطالب این درس را ازطریق موردکاوی و مرور
نمونههای تجربی و واقعی در بازار ایران فرا خواهند گرفت.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مبانی و مفاهیم اولیه توزیع
استراتژیهای توزیع و کانالهای توزیع
مدیریت شبکه توزیع
مدیریت توزیع مبتنی بر انواع مصرفکنندگان ()B2C ،B2B
مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
مدیریت خردهفروشی
مدیریت عمدهفروشی
مفاهیم جدید توزیع در عصر دیجیتال و فضای مجازی ()Cyber mediary
توزیع و موضوعات آن (فیزیکی و الکترونیک) از دیدگاه اسالم
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .3معصوم باهلل ،محمد ( .)1391تجارت الکترونیک اسالمی با رویکرد کاربردی .ترجمه محسن روحانی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
منابع فرعی:
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.
 .3نیمایر ،استفان ،آزوچی ،آندره ،و کاتنا ،مارکو ( .)1396انقالب در دنیای خردهفروشی :چگونه فناوریهای نوین ،شیوههای سنتی خردهفروشی
را تغییر میدهند؟ .ترجمه مجید نوریان .تهران :مبلّغان.
 .4فیشمن ،چارلز ( .)1391داستان والمارت :روش کار قدرتمندترین شرکت دنیا و اینکه چگونه اقتصاد آمریکا را دگرگون ساخت :تأثیر والمارت
بر اقتصاد جهان .ترجمه مجید نوریان .تهران :مبلّغان( .کتاب اصلی در سال  1386منتشر شده است).
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کد درس389 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت فروش

Sales Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1یادگیری مفاهیم اصلی مدیریت فروش
 .2توانمندسازی دانشجویان در مدیریت فروش و مدیریت نیروهای فروش
 .3آشنایی با ابزارهای پیش بینی فروش و یادگیری تجزیه و تحلیلهای مرتبط با آن
شرح درس:
هر مدیر بازاریابی برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان خود و کسب رضایت مشتریان ،ابزارها و عواملی را در اختیار دارد که آمیخته بازاریابی
( )Marketing Mixنامیده میشود .آمیخته پیشبرد ( )Promotionیکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که خود موضوعات مهمی را در
بر میگیرد .این ابزار امروزه بیشتر با عنوان ارتباطات یکپارچه بازاریابی ( )IMCشناخته میشود .یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این
آمیخته ،مدیریت فروش است که خود به دو بخش فروشندگی شخصی ( )Personal Sellingو چاشنیهای فروش ()Sales Promotion
تقسیم میشود .فروشندگی شخصی بازوی فردیِ ارتباطات بازاریابی است که در آن فروشندگان در تعامل با مشتریان از جمله مشتریان بالقوه به
برقراری رابطه و فروش مبادرت میکنند .چاشنیهای فروش ،محرّکهای کوتاهمدتی هستند که هدف از آنها ترغیب خرید یا فروش کاال یا
خدمات است .دانشجویان در این درس ضمن یادگیری مفاهیم فوق و مهارتهای مرتبط با آنها ،قادر خواهند بود تا فعالیتهای فروشندگان را
تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی و کنترل کنند (به این فعالیت ،مدیریت نیروهای فروش گفته میشود) .همچنین مهارتها و مفاهیم مرتبط با مدیریت
فروش بهصورت کلی و ابزارهایی همچون پیشبینی فروش و برنامهریزی آن نیز از موضوعات این درس است .دانشجویان ،این درس را مبتنی
بر موردکاوی و با بررسی نمونههای تجربی در بازار ایران فرا میگیرند.
سرفصل درس:
 .1چشمانداز فروش
 oتوسعه نقش فروش در بازاریابی
 oاستراتژیهای فروش
 .2محیط فروش
 oرفتار خرید مصرفکننده تجاری ( )C2Bو سازمانی ()B2B
 oارتباط با مشتریان پیش از فروش :مشترییابی و ترغیب
 oمفاهیم کلیدی فروش و مدیریت آن (با اشاره به دیدگاه اسالم)
 oقوانین و مقررات مرتبط با فروش
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 .3تکنیکهای فروش
 oوظایف و مسؤولیتهای فروشندگان (با اشاره به دیدگاه اسالم)
 oویژگیهای شخصیتی فروشندگان موفق (با اشاره به دیدگاه اسالم)
 oفروش رابطهای ()Relationship Selling
 oفروش مستقیم ()Direct Marketing
 oمذاکرات فروش
 .4مدیریت فروش
 oگزینش و استخدام نیروی فروش
 oانگیزش و آموزش نیروی فروش
 oسازماندهی و جبران خدمات
 oمدیریت امور مشتریان؛ روابط بلندمدت (با اشاره به دیدگاه اسالم)
 .5کنترل فروش
 oپیشبینی و بودجهبندی فروش
 oارزیابی نیروهای فروش
 oارتباط با مشتریان بعد از فروش :پاسخگویی به اعتراضّها
 oروندهای جدید در مدیریت فروش (فروش دیجیتالی و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3ابراهیمی ،عبدالحمید و هرمز مهرانی ( .)1396مدیریت فروش .تهران :سمت.
 .4حاتمی نسب ،سید حسن و فاطمه ابوالحسنی ( .)1396جستاری بر مبانی بازاریابی اسالمی .یزد :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
منبع فرعی:
1. Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2016). Sales Force Management: Leadership,
Innovation, Technology (12th ed.). New York: Routledge.

601

کد درس390 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازاریابی بینالمللی

International Marketing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و موضوعات اصلی بازاریابی بینالمللی (رویکردها ،راهبردها و فرصتها)
 .2شناخت ابعاد فرایند بازاریابی (محیطشناسی ،تحقیقات بازار و آمیختهها)
 .3توانمندسازی دانشجویان در شناخت و تحلیل بازار کشورهای مقصد صادراتی و محصوالت صادراتی کشور
شرح درس:
بازاریابی بینالمللی ( )IMیا بازاریابی جهانی ( )GMعبارت از بهکارگیری مفاهیم ،راهبردها و تکنیکهای بازاریابی در مقیاس جهانی ،و بهعبارتی
شناخت مزیتهای تجاری یک سازمان /کشور در مقایسه با سایر رقبا در بازارهای منطقهای و بینالمللی است تا بتوان با ارائه محصوالتی باارزش
به مشتریان جهانی ،وفاداری آنها را کسب نمود .در این درس دانشجویان پس از درک اهمیت و ضرورت بازاریابی جهانی امروز و فرصتهای
پیشِروی کشورها در این عرصه ،با محیطهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و قانونی بازاریابی جهانی آشنا میشوند و در گام بعدی ،راهبردهای
کالن ورود به بازارهای جهانی مبتنی بر بخشبندی ،هدفگیری و موقعیتیابی ( )STPرا فرا میگیرند .تطبیق و بهکارگیری مفاهیم کلیدی
آمیخته بازاریابی محصوالت ( )4P/4Cدر سطح بازارهای جهانی ،گام پایانی این درس است که دانشجویان با فراگیری آن میتوانند بازارهای
صادراتی مقصد برای محصوالت ایرانی را شناسایی و روند صادرات به کشورهای هدف را بررسی و تحلیل نمایند .ارائه مطالعات موردی در این
درس با تأکید بر بازار کشورهای همسایه و کشورهای اسالمی انجام میشود.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4

مقدمهای بر بازاریابی جهانی (اهمیت و ضرورت ،راهبردهای کالن بازاریابی جهانی)
محیط بازاریابی جهانی (با تأکید بر بازار کشورهای همسایه و اسالمی)
 oمحیطهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در بازارهای جهانی
 oویژگیهای بازارهای منطقهای و موافقتنامههای تجارت ترجیحی
 oاثر محیطهای سیاسی ،قانونی و نظارتی در بازاریابی جهانی
ورود به بازارهای جهانی
 oنظامهای اطالعات بازاریابی و تحقیقات بازار
 oبخشبندی بازارها ،انتخاب بازارهای هدف و جایگاهسازی در بازاریابی جهانی
 oواردات ،صادرات و منبعیابی
 oراهبردهای ورود به بازارهای جهانی
آمیخته بازاریابی جهانی (با تأکید بر بازار کشورهای همسایه و اسالمی)
 oعرضه محصوالت و نام و نشان تجاری به بازارهای جهانی
 oقیمتگذاری محصوالت در بازارهای جهانی
 oکانالهای توزیع و توزیع فیزیکی در بازارهای جهانی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
 دانشگاه امام: تهران. ترجمه بهمن حاجی پور و همکاران. بازارشناسی و تحلیل استراتژیک بازار کشورهای اسالمی.)1390(  مارین، مارینوف.4
.)صادق (علیهالسالم
:منابع فرعی
: تهران. احمد روستا و علی صالحی: مترجم.) برندسازی و بازاریابی اسالمی (ساختن کسب و کار اسالمی جهانی.)1391(  پائول، تمپورال.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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کد درس391 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازاریابی اجتماعی

Social Marketing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و موضوعات اصلی در بازاریابی اجتماعی ()SM
 .2شناخت ابعاد چرخه بازاریابی اجتماعی (از تحقیق تا اجرا و ارزیابی)
 .3توانمندسازی دانشجویان در طراحی و اجرای برنامههای تغییر و ترویج رفتار پایدار اجتماعی
شرح درس:
در دهههای اخیر سازمانها و شرکتهای زیادی نشان دادهاند که میتوانند همزمان هم سودآوری داشته باشند و هم در ساخت دنیایی بهتر و با
کیفیت زندگی بهتر برای همه افراد بشر سهیم باشند .برای این کار به دنبال آرمانهای اجتماعی مفید برای بازار خود هستند و از طریق بازاریابی
اجتماعی ( ،)SMهم مفید هستند و هم سودآور SM .به همان میزان که میتواند در تصمیمگیریهای کالن مدیران ارشد دولتی ،استانی و یا
مدیریت شهری تأثیرگذار باشد ،راهحلهایی را نیز برای مشارکت عمومی و آگاهی عامه مردم ارائه میکند تا فرهنگ استفاده صحیح از همه منابع
در سطح ملّی و منطقهای را بتوان در کل جامعه توسعه بخشید .از اینرو دانشجویان در این درس ضمن آشنایی با مبانی و مفاهیم  ،SMبا
رویکرد خاص آن در بهکارگیری مفاهیم دانش بازاریابی در ترویج رفتار اجتماعی پایدار مواجه میشوند و چرخه اجرای  SMرا از خالل مطالعات
موردی متعدد در حوزه مسائل و موضوعات اجتماعی فرا میگیرند .ویژگی اصلی این درس استفاده از نمونههای واقعی از فعالیتهای ترویج رفتار
پایدار از سوی سازمانهای دولتی ،عمومی و تجاری است .از دانشجویان هم انتظار میرود بتوانند یادگیری خود را از این درس با طراحی و اجرای
یک برنامه تغییر و ترویج رفتار اجتماعی پایدار تکمیل نمایند.
سرفصل درس:
 .1درک بازاریابی اجتماعی
 oمبانی ،مفاهیم و تمایز بازاریابی اجتماعی
 oظرفیتهای بازاریابی اجتماعی برای توسعه رفتارهای دینی در جامعه (امر به معروف و نهی از منکر)
 .2تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی اجتماعی
 oتعیین نیازهای پژوهشی و گزینههای آن
 oانتخاب یک مسأله یا هدف اجتماعی و اجرای تجزیهوتحلیل وضعیت
 .3انتخاب مخاطبان هدف و تعیین اهداف اصلی و عملیاتی
 oبخشبندی ،ارزیابی و انتخاب مخاطبان هدف
 oتعیین اهداف رفتاری (عملیاتی) و اهداف اصلی در جامعه هدف
 oشناخت انگیزهها ،منافع ،موانع ،و محیط رقابت برای اقناع مخاطبان هدف
 oمرور و انتخاب نظریهها و مدلهای تغییر رفتار متناسب
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 .4موقعیتیابی و توسعه آمیخته بازاریابی اجتماعی
 oمحصول :خلق چهارچوب موردنظر
 oقیمت :تعیین انگیزانندههای پولی و غیرمالی
 oمکان :ایجاد دسترسپذیریِ رضایتبخش
 oپیشبرد :تصمیمگیری درباره پیامها ،پیامرسانها و راهبردها
 .5مدیریت برنامهها و کمپینهای بازاریابی اجتماعی
 oتدوین برنامه ارزیابی کمپین
 oتعیین بودجه و تأمین مالی
 oتوسعه برنامه اجرایی و خلق رفتارهای پایدار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3کاتلر ،فیلیپ ،و لی ،نانسی ( .)1389مدیریت بازاریابی برای بخش عمومی :راهنمای ارتباط مؤثر با شهروندان در سازمانهای عمومی .ترجمه
مهدی خادمی گراشی و حامد محبی .تهران :آریانا قلم.
منابع فرعی:
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.
 .3کاتلر ،فیلیپ و نانسی لی ( .)1391بازاریابی اجتماعی .مترجم :محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی .تهران :نشر علم.
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کد درس392 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازاریابی دیجیتال

Digital Marketing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با کاربرد اینترنت بهعنوان ابزار برنامهریزی بازاریابی و زمینهساز افزایش بهرهوری بازاریابی
 .2شناخت مفاهیم ،ابزار و رسانههای مختلف بازاریابی الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
 .3توانمندسازی دانشجویان در طراحی ،اجرا و تحلیل یک نمونه عملیاتی در بازاریابی دیجیتال
شرح درس:
این درس ضمن آشناسازی دانشجویان با رسانههای متنوع دیجیتال ،بهرهگیری بازاریابی از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و دانشجویان
را با مفاهیم نزدیکی چون بازاریابی الکترونیکی ( )e-marketingو آمیخته بازاریابی برخط نیز آشنا میسازد .در چهارچوب بازاریابی دیجیتال،
مصرفکننده برخط ( )online consumerنیز موضوعیت و اهمیت مییابد و در این راستا ،دانشجویان به فراگیری راهبردهایی میپردازند که
سازمان میتواند با کمک رسانهها و ابزار دیجیتال در چهارچوب ارتباط با مشتریان ( )CRMبرگزیند تا روابط خود با مشتریانش را حفظ و ارتقاء
بخشد .پیشبرندههای کسبوکار در دنیای مجازی ،رسانههای اجتماعی مؤثر بر فضای کسبوکار ،برندینگ برخط (،)online branding
مدلهای کسبوکار وبمحور ( ،)Web business modelsو تجارت الکترونیک از دیگر موضوعاتی هستند که در این درس به دانشجویان
آموزش داده میشود .نهایتاً دانشجویان کار با ابزارهای برخطِ بازاریابی با تأکید بر ابزارهای وبمحور برای ارتباط با مشتریان ،مدیریت محتوا،
مدیریت کمپین ،و نفوذ در بازار را فرامیگیرند .اجرای یک پروژه عملیاتی بازاریابی دیجیتال میتواند کمک شایانی به یادگیری دانشجویان در
این درس باشد.
سرفصل درس:
 .1محیط دیجیتال :بازاریابی در عصر دیجیتال
 oهوش مصنوعی و واقعیت مجازی
 oبازاریابی الکترونیک
 oآمیخته بازاریابی برخط
 oمشتریان برخط و رفتار مصرفکننده برخط
 oمدیریت روابط با مشتریان ( )CRMدر دنیای وب 2
 .2پیشبرندههای کسبوکار در دنیای مجازی
 oرسانههای اجتماعی و ظرفیتهای آن
 oبرندینگ و تبلیغات تجاری دیجیتال
 oایجاد ترافیک وبسایت
 oمدلهای کسبوکار وبمحور
 oتجارت الکترونیک (خردهفروشی چندکاناله ،بازارهای فروش الکترونیک ،موتورهای جستجوی تجاری و )...
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 .3ابزارهای برخط در بازاریابی
 oشخصیسازی ( )Personalizationو مدیریت محتوا
 oمدیریت برخط کمپینهای بازاریابی (بالگینگ ،رتبهبندی ازسوی مشتریان ،شبکهسازی اجتماعی )...
 oبخشبندی ،هدفگذاری و موقعیتیابی برخط ( )Online STPبا استفاده از ابزارهای برخط
 oتجزیهوتحلیلِ نفوذ در بازار در زیستبوم ( )Ecosystemدیجیتال
 .4انقالب معاصر دیجیتال
 oجوامع برخط و آفرینش مشترک ( )Co-creationدر بازاریابی
 oآینده بازاریابی مبتنی بر بازی ( )Marketing Gamificationو نرمافزارهای کاربردی ( )Appsدر آن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Ahuja, V. (2015). Digital Marketing. Oxford University Press.
2. Charlesworth, A. (2018). Digital Marketing: A Practical Approach (3rd ed.). Routledge.
Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2015). Digital Marketing: Strategy, Implementation and .3
Practice (6th ed.). Pearson.
 .4کاتلر ،فیلیپ و ایوان ستیاوان و هرماوان کارتاجایا ( .)1396بازاریابی عصر چهارم؛ گذار از بازاریابی سنّتی به دیجیتال .ترجمه احمد روستا و
سجاد عبداهلل پور .تهران :نشر سیته.
منابع فرعی:
 .1رایان ،دیمیان ( .)1396درک بازاریابی دیجیتال .مترجم :مصطفی فرخی .تهران :کتاب مهربان نشر.
 .2آدمسون ،آلن پی .)1395( .برندینگ دیجیتال :توسعه برند در فضای مجازی .مترجم :آتنا مقدّم .تهران :سیته.
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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کد درس393 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازاریابی سیاسی

Political Marketing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و موضوعات اصلی در بازاریابی سیاسی
 .2شناخت ابعاد چرخه بازاریابی سیاسی (از تحقیق تا اجرا و ارزیابی)
 .3توانمندسازی دانشجویان در تحلیل برنامههای مرتبط با بازاریابی سیاسی دولت ،انتخابات و بینالمللی
شرح درس:
بازاریابی نوین بهحدّی توسعه مفهومی و تکنیکی پیدا کرده که میتوان ردّپای آن را نه تنها در تجارت ،که در رقابتهای سیاسی و فرهنگسازیهای
اجتماعی نیز مشاهده کرد .امروزه بیش از سه دهه از پیوند میان بازاریابی و علوم سیاسی در دنیای مدرن میگذرد و بازاریابی سیاسی بهمثابه کاربرد
مفاهیم و تکنیکهای بازاریابی تجاری در بازار سیاست ،و بهعنوان یک دانش کاربردی در حال رشد سریع در سراسر جهان است .این درس تالش
دارد با اطالعاتی که در اختیار دانشجویان قرار میدهد ،بیان دارد که چگونه نامزدهای نمایندگی ،احزاب و تشکّلهای سیاسی ،مقامات و دولتهای
منتخب در سراسر جهان برای پیروزی در رقابتهای انتخاباتی ،با استفاده از مفاهیم و ابزارهای بازاریابی سیاسی به مقاصد خود دست پیدا میکنند.
همچنین در این درس امکان بررسی طیف گستردهای از موضوعات مرتبط با بازاریابی سیاسی از جمله ظهور مصرفکننده سیاسی ،آگاهی از بازار
سیاست و روشّهای بخشبندی آن ،تحقیقات درباره رقبای سیاسی ،شیوههای نوین بازاریابی الکترونیکی و اینترنتی ،بازاریابی داخلی ،بازاریابی
نامزدها و احزاب ،بازاریابی ارتباطات و مبارزات انتخاباتی ،توسعه محصوالت سیاسی ،نامگذاری محصول ،بازاریابی دولت و سیاستهای آن برای
دانشجویان وجود دارد .در نهایت نیز مرور مطالعات موردی و تطبیقی داخلی و جهانی از اقدامات و برنامههای بازاریابی سیاسی ،به یادگیری بهتر
دانشجویان کمک خواهد کرد.
سرفصل درس:
 .1مبانی ،مفاهیم ،جایگاه و ضرورتهای بازاریابی سیاسی
 .2الگوها و نظریههای بازاریابی سیاسی
 .3تجزیه و تحلیل بازار و گردآوری دادهها
 .4بازاریابی حزب :توسعه محصول ،برندینگ و راهبرد
 .5برقراری ارتباط و پیوند با مردم :تصویر ذهنی نامزدها
 .6پیشبرد در بازاریابی سیاسی :مناظرهها ،گردهماییها ،دیدارها
 .7بازاریابی سیاسی الکترونیک ()ePM
 .8بازاریابی دولت (پس از انتخابات) :مدیریت تحویل ،سیاست و رهبری
 .9بازاریابی سیاسی دولتها :برندینگ ملّی و جهانی
 .10بازاریابی سیاسی ،مردمساالری ،و مشارکت؛ دیدگاه اسالمی
 .11موردکاوی و بررسی تجربهها در بازاریابی سیاسی جمهوری اسالمی ایران
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
1. Lees-Marshment, J. (2011). The Political Marketing Game. Palgrave Macmillan.
2. Lees-Marshment, J. (ed.). (2012). Routledge Handbook of Political Marketing. Routledge.
.شمارههای مختلف
ّ
، فصلنامه علمی تخصصی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسالم. بازاریابی سیاسی.3
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کد درس394 :

دنشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه بازاریابی

Marketing Workshop
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :پروژه

عملی

اهداف درس:
توانمندسازی دانشجویان در:
 .1بهکارگیری مفاهیم محیط بازاریابی در عمل
 .2تحقیقات بازاریابی و نظامهای اطالعات بازاریابی در عمل
 .3طراحی برنامه بازاریابی
 .4طراحی برنامه عملیاتی برای استراتژیهای بازاریابی
 .5بهکارگیری آمیخته بازاریابی در عمل
 .6تحلیل چگونگی بهکارگیری مبانی و ارزشهای اسالمی در عمل و اجرای بازاریابی
شرح درس:
اگرچه شناخت مفاهیم نظری مدیریت بازاریابی برای اجرای اثربخش برنامه های بازار از سوی دانشجویان ضروری است ،ولی برای یادگیری بهتر
الزم است دانشجویان بتوانند در قالب کارگاههایی بهصورت عملیاتی مفاهیم مدیریت بازاریابی را ضمن اجرا و پیادهسازی ،درک و فهم کنند .در
این درس از دانشجویان انتظار میرود بتوانند اطالعات مربوط به فرایند و ابزارهای مدیریت بازاریابی را برای یک سازمان/شرکت یا مورد مطالعه
فرضی خود گردآوری کرده و بر اساس چک لیستها آن را تجزیه و تحلیل کنند .بازدید از نمونههای عملیاتی اجرای فرایندهای بازاریابی در
شرکتهای واقعی میتواند کمک مهمی در یادگیری دانشجویان بهشمار آید .همچنین دانشجویان در این درس تالش میکنند چگونگی
بهکارگیری مبانی و ارزشهای اسالمی را در فضای عمل فعالیتهای بازاریابی شناخته و تحلیل نمایند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

محیطشناسی کاربردی بازاریابی
تحقیقات بازاریابی کاربردی
طراحی برنامه بازاریابی
طراحی برنامه عملیاتی برای استراتژیهای بازاریابی
طراحی سیستمهای اطالعات بازاریابی
آمیخته بازاریابی در عمل (بهکارگیری مفاهیم محصول ،قیمتگذاری ،توزیع و پیشبرد)
بهکارگیری و شبیهسازی بازاریابی در نرمافزارهای شبیهساز و بازیهای رایانهای
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس395 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای مدیریت بازاریابی

Marketing Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1شناخت نقش نظریهها در فرایند پژوهشهای بازاریابی
 .2آشنایی با زیربناهای اقتصادی ،روانشناختی ،جامعهشناختی و مردمشناختی نظریههای بازاریابی
 .3شناخت مکاتب فکری هر یک از نظریهها و فرانظریههای مرتبط با آنها
 .4توانمندسازی دانشجویان در بهکارگیری نظریهها در پژوهشهای بازاریابی ،با هدف نگارش مقاله و پایاننامه در این زمینه
شرح درس:
هر یک از فنون و تکنیکهایی که در بازاریابی مورد مطالعه و استفاده قرار میگیرد دارای پشتوانههای نظری است که شناخت آنها برای فهم
عمیقتر حوزه عمل بازاریابی ،ضروری میباشد .اما بازاریابی هم یک حوزه میانرشتهای است که مبانی نظری آن را نه فقط در مدیریت بلکه باید
در دانشهایی چون اقتصاد ،روانشناسی ،جامعهشناسی و حتی فیزیک و ریاضیات جستجو کرد .در این درس انتظار میرود دانشجو بتواند نظریههای
مختلف بازاریابی را شناخته و کاربردهای احتمالی آنها را در مسائل و پژوهشهای بازاریابی فهم کند .درک صحیح نظریهها و مبانی فکری
بازاریابی میتواند زمینه شناخت بهتر موقعیتها و فرصتهای بومیسازی مفاهیم بازاریابی و مقایسه و تطبیق آن با بازاریابی از دیدگاه اسالم را
نیز فراهم آورد.
سرفصل درس:
 .1تبیین نظریه و جایگاه آن در پژوهشهای بازاریابی
 .2نظریههای بازاریابی
 oنظریه مبادله
 oنظریه عقالنیت رقابتی
 oنظریه اخالق بازاریابی
 oنظریه بازاریابی پویا
 oنظریه فرهنگ مصرفکننده
 oنظریه بازاریابی اجتماعی
 oنظریه تعهد-اعتماد در بازاریابی رابطهای
 .3حوزههای زیربنایی نظریههای بازاریابی
 oنظریههای اقتصادی بازاریابی
 oنظریههای جامعهشناختی بازاریابی
 oنظریههای روانشناختی بازاریابی
 oنظریههای مدیریتی بازاریابی
 oنظریههای فیزیک و ریاضیات در بازاریابی
612

 تحلیل پارادایمهای بازاریابی.4
 فرانظریهها و مکاتب فکری بازاریابی.5
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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 Resourceadvantage Theory. Routledge.
:منابع فرعی
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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کد درس396 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

راهبرد بازاریابی

Marketing Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و مدلهای راهبردهای بازاریابی آشنا شده و آنها را درک کرده باشد.
 .2نسبت به فرایند مدیریت راهبردی بازاریابی (تحلیل ،تدوین ،جایگاهیابی ،اجرا و کنترل) ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3با تقویت تفکّر راهبردی خویش در تحلیل مسائل پیچیده بازاریابی ،توانمندی اخذ و اجرای تصمیم را بیابد.
 .4توانمندی الزم را جهت طراحی راهبردهای بازاریابی و تحلیل اجرای آنها ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
راهبرد بازاریابی بهمعنای طراحی و مدیریت متغیرهای قابل کنترل بازاریابی برای مواجهه با محیط پیچیده و پویای رقابتی کسبوکار است .مطمئن ًا
راهبرد بازاریابی برای همه فعاالن عرصه بازاریابی ارزشمند و مفید است .از یک سو ،کارکرد (وظیفه) بازاریابی همواره نیازمند راهبرد است و از
سوی دیگر ،ضرورت دارد که بین راهبرد بازاریابی با سایر راهبردهای عملیاتی و راهبرد سطح کسبوکار همسویی وجود داشته باشد .راهبرد
بازاریابی از نگاه مدیریت راهبردی در سطح وظیفهای بنگاه تعریف میشود و به دنبال چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازاریابی خود است.
این استراتژی باید بازار هدف خاص برای یک خانواده محصول و یا یک محصول خاص را مشخص کرده و با استفاده از طراحی و اجرای برنامه
مناسب عناصر آمیخته بازاریابی مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان بالقوه در آن بازار هدف ،به دنبال کسب مزیت رقابتی و ایجاد همافزایی
باشد .این درس ،به نوعی نقطه اشتراک مدیریت استراتژیک با مدیریت بازاریابی است و از این حیث از هر دو حوزه دانشی استفاده میکند.
دانشجویان در این درس ،چگونگی خلق مزیت رقابتی در محیط بازاریابی را میآموزند که این امر مستلزم فراگرفتن تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی
(بازار ،محیط ،مشتریان ،رقبا و  ،)...مدیریت مشتری به عنوان یک دارایی ،ارزش مشتری ،و طراحی مدلهای استراتژی بازاریابی در یک شرکت
است .دانشجویان در این درس با مرور نمونههای واقعی و موردکاویهای مرتبط ،توانمندی الزم برای شناسایی ،صورتبندی ،تحلیل و حلّ مسائل
استراتژیک بازاریابی شرکت را بهدست میآورند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مبانی و مفاهیم کلیدی راهبرد بازاریابی
چشمانداز راهبردی
تحلیل راهبردی محیط :تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار
تحلیل منابع و قابلیتهای رقابتی بازاریابی
تدوین راهبرد بازاریابی
انواع راهبردهای رقابتی
طرح بازاریابی ()Marketing Plan
اجرا و کنترل بازاریابی راهبردی
موردکاویهای مرتبط با بازاریابی راهبردی (شرکتهای داخلی و خارجی)
614

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
 و مهرداد، محمد مقدسی، ترجمه شهریار عزیزی. برنامهریزی و نظارت: بازاریابی راهبردی.)1390(  روث، و اشفورد، جان، انسور، گرام، دراموند.4
. سمت: تهران.عظیمی
. نوشتن گامبهگام یک برنامه بازاریابی: برنامهریزی بازاریابی استراتژیک برای کسبوکارهای کوچک تا متوسط.)1395(  دیوید دبلیو، اندرسون.5
.) منتشر شده است1393  (کتاب اصلی در سال. تیسا: تهران.ترجمه ابوالفضل دانایی و امیر احسانی
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کد درس397 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تبلیغات تجاری

Advertising
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و موضوعات اصلی مرتبط با تبلیغات تجاری و ارتباطات یکپارچه بازاریابی ()IMC
 .2شناخت ابعاد فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تبلیغات تجاری و فرایند آن
 .3توانمندسازی دانشجویان در شناخت ،درک و تحلیل پیامهای تبلیغات تجاری
شرح درس:
تبلیغات تجاری بهعنوان یکی از اصلیترین اجزای بسته ارتباطات یکپارچه بازاریابی ( )IMCمطرح است .در این درس ،دانشجویان با ابعاد مختلف
یوههای خلّاقانه تدوین و تحلیل تبلیغات تجاری آشنا میشوند و با
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تبلیغات تجاری ،انواع و روشهای آن ،و ش ّ
شناخت علمی این پدیده از منظر رشتههای روانشناسی ،ارتباطات و مطالعات فرهنگی ،به توانمندی الزم در درک و تحلیل اینگونه پیامها دست
مییابند .همچنین تالش میشود کاربردهای تبلیغات تجاری در جامعه در حوزههایی چون مسؤولیت اجتماعی ،کودکان ،و سیاست مورد توجه قرار
گیرد و در انتها نیز رویکرد اسالمی به تبلیغات تجاری معرفی و بررسی شود.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

بازاریابی و تبلیغات تجاری
 oتبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی ()IMC
 oنظریههای تبلیغات تجاری
رویکرد علمی به تبلیغات تجاری؛ شناخت و تحلیل
 oروانشناسی تبلیغات تجاری
 oتبلیغات و ارتباطات :ادراک ،اقناع و تبلیغات تجاری
 oرویکردهای انتقادی به تبلیغات تجاری
تبلیغات تجاری و جامعه :رویکرد اجتماعی و رویکرد اسالمی
 oتبلیغات برای کودکان؛ تبلیغات و مسؤولیت اجتماعی؛ تبلیغات سیاسی
 oرویکرد اسالمی به تبلیغات تجاری
رویکرد عملی به تبلیغات تجاری
 oآشنایی با ساختار و فعالیتها شرکتهای تبلیغاتی
 oآشنایی با روشهای ساخت و اجرای تبلیغات تجاری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .4ساترلند ،ماکس ( .)1391روانشناسی تبلیغات تجاری :تبلیغات تجاری و ذهن مصرفکننده .ترجمه سینا قربانلو .تهران :مبلّغان( .کتاب اصلی
در سال  1380منتشر شده است).
 .5سورین ،ورنر ،جی ،و تانکارد ،جیمز ،دبلیو ( .)1396نظریههای ارتباطات .ترجمه علیرضا دهقان .تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
(کتاب صالی در سال  1381منتشر شده است).
 .6پاینده ،حسین ( .)1385نقد ادبی و مطالعات فرهنگی :قرائتی نقادانه از آگهیهای تجاری تلویزیون .تهران :روزنگار.
السالم
 .7همایون ،محمدهادی ( .)1395تبلیغات بازرگانی؛ یک رویکرد فرهنگی -ارتباطی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیه .
منابع فرعی:
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.
 .5اوری ،جیم ( .)1395طراحی کمپین تبلیغاتی (در راستای استراتژی بازاریابی) .ترجمه شاهین ترکمن و آتنا مقدم .تهران :سیته.
 .6کشاورز ،عیسی ( .)1390تبلیغات و فرهنگ (مرزهای تعامل و تقابل) .تهران :سیته.
 .7افشارمهاجر ،کامران ( .)1394گرافیک تبلیغات چاپی در رسانهها .تهران :سمت.
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کد درس398 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت برند

Brand Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و موضوعات اصلی مدیریت برند (هویت برند ،ارزش ویژه برند ،برند ملّی و )...
 .2شناخت فرایند مدیریت برند (موقعیتیابی ،خلق ارزش ویژه مشتریان ،نامگذاری و ارتباطات بازاریابی برند)
 .3توانمندسازی دانشجویان در بهکارگیری مفاهیم ،مدلها و الگوهای برندینگ برای فعالیتها و محصوالت نمونه
شرح درس:
امروزه در صنعت و تجارت ،و در سیاست و فرهنگ ،برند (شناسه یا نام و نشان تجاری) به یکی از مهمترین داراییهای اشخاص ،سازمانها ،شهرها
و کشورها تبدیل شده است و نقشی بسیار مهم در سهم بازار هریک از عرضهکنندگان از یکسو و پذیرش ،خرید و وفاداری مصرفکنندگان از سوی
دیگر ایفا میکند .مفهوم ارزش ویژه برند ،عوامل مؤثر بر آن و چگونگی مراقبت و ارتقای آن به دغدغه دائمی سازمانها در فضای امروز بازاریابی
(ملّی یا جهانی) بدل شده است .دانشجویان در این درس پس از آشنایی با رویکردهای هفتگانه به مدیریت برند ،با مفهوم هویت برند و شناخت
آن مواجه میشوند و سپس فرایند مدیریت برند (از جایگاهسازی و خلق ارزش ویژه برند ،تا نامگذاری و ارتباطات بازاریابی برای توسعه برند) را مورد
بررسی قرار داده و با کاربردهای آن در نمونههای واقعی بازار داخلی و بینالمللی آشنا میشوند .در پایان نیز کاربردهای فرهنگی و سیاسی برندینگ
برای مقاصد هدف (شهرها و کشورها) با تأکید بر برند ملّی کشورها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پایه و مبانی مدیریت برند
 oمقدمه بر مدیریت برند
 oواژگان کلیدی در مدیریت برند
 oرویکردها به مدیریت برند
 .2هویت برند ( )BIو ارزش ویژه برند ()BE
 oهویت برند
 oمنابع هویت برند
 oارزش ویژه برند
 .3فرایند مدیریت برند
 oجایگاهسازی برند
 oارزش ویژه برند مشتریمحور ()CBBE
 oنامگذاری برند
 oارتباطات بازاریابی برای توسعه برند
 oبرندینگ دیجیتال (توسعه برند در فضای مجازی)
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 .4سایر کاربردهای برند در بازاریابی
 oبرندینگ شخصی ()Personal B.
 oبرندینگ مقاصد و شهرها ()Destination B.
 oبرندینگ کشورها ()Nation B.؛ تصویر ملّی ( )National Imageو سنجش آن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

احمدی ،پرویز ،و خدّامی ،سهیال ( .)1391مدیریت راهبردی برند .تهران :مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
هِدینگ ،تیلده ،کنوتزن ،شارلوت ،و بییه ،مونز ( .)1395هفت رویکرد به مدیریت برند :پژوهش ،نظریه و کاربرد .ترجمه اکبر عرفانیفر و بابک
حمیدیا .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
آنهولت ،سایمون ( .)1390هویت رقابتی :مدیریت نوین برند برای ملتها و شهرها .ترجمه ابوالفضل معصومزاده زواره و شهابالدین شمس.
تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
آدمسون ،آلن پی .)1395( .برندینگ دیجیتال :توسعه برند در فضای مجازی .ترجمه آتنا مقدّم .تهران :سیته.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مطالعات بازاریابی با رویکرد انتقادی

Critical Marketing Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با رویکرد انتقادی در مدیریت بازاریابی
شناخت مطالعات انتقادی در نظریههای بازاریابی
توانمندسازی دانشجویان در نقد نظریهها و مکاتب متعارف بازاریابی
توانمندسازی دانشجویان در ارزیابی و نقد اقدامات بازاریابی نوین
شرح درس:

متناسب با رشد و توسعه بازاریابی در میدان عمل و بهعنوان یک رشته دانشگاهی ،انتقاداتی از سوی متخصصان این حوزه و سایر اندیشمندان علوم
اجتماعی به آن وارد شده است .مطالعات انتقادی بازاریابی مربوط به مفاهیم و ایدههای چالشبرانگیز بازاریابی است که آثار اجتماعی و اقتصادی
متعددی را به همراه دارد .از آنجا که مطالعات انتقادی بازاریابی عمدتاً ذیل چتر مفاهیم بنیادین و فلسفی رشد و توسعه یافته است لذا این مطالعات
منجر به دستیابی به دانش عمیقتر در حوزه بازاریابی میشود .با مطالعات انتقادی در فلسفه ،نظریه و همچنین مفاهیم بازاریابی ،دوگانهایی ایجاد
شده است .در این درس هر یک از دوگانها و مطالعات انتقادی حوزه نظریههای بازاریابی به دانشجویان ارائه میشود و انتظار میرود با نقد و
بررسی فرانظریهها ،مکاتب و نظریههای بازاریابی ،دانشجویان بتوانند فرصت و توانمندی تولید نظریههای جدید (با رفع نقاط ضعف نظریه قبلی) و
یا مبتنی بر شناخت بازاریابی اسالمی و نظریهپردازی در این حوزه را بیابند.
سرفصل درس:
 .1مطالعات انتقادی در علوم اجتماعی
 .2مطالعات انتقادی در رشته بازاریابی
 oتفکرات اولیه در بازاریابی ()1900-1960
 oمدیریت بازاریابی :بازاریابی بهعنوان رشته کاربردی و حرفهای ()1950-1985
 oبازاریابی خدمات
 oبازاریابی بهعنوان مجموعهای از مسئولیتها
 oادراک قدرت و بازاریابی
 .3مطالعات انتقادی نظریههای بازاریابی
 oتحلیل دوگان هنجاری -اثباتی در بازاریابی
 oنظریههای جبرگرایانه در بازاریابی
 oرئالیسم علمی و تحقیقات بازاریابی
 oمطالعات انتقادی مصرف
 oنقد اجتماعی بر مدیریتگرایی مشتریمحور
620

 .4بررسی رویکردهای انتقادی در بازاریابی و شناخت و تحلیل دوگانهای مختلف در این حوزه:
 oدوگان «منطق در برابر خالقیت» در بازاریابی
 oدوگان «اندیشیده در برابر نوظهور» در بازاریابی (بازارهای نوظهور و بازارهای کالسیک)
 oدوگان «انقالب در برابر تکامل» در بازاریابی
 oدوگان «بازار در برابر منابع» در بازاریابی
 oتحلیل رویکرد «برونگرایی در برابر درونزایی» در بازاریابی (بازاریابی درونگرا در برابر بازاریابی برونگرا)
 oدوگان «رقابت در برابر همکاری» در بازاریابی
 oدوگان «کنترل در برابر نظم در بینظمی»
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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 Resourceadvantage Theory. Routledge.
 .4بودریار ،ژان ( .)1395جامعه مصرفی :اسطورهها و ساختارها .ترجمه پیروز ایزدی .تهران :نشر ثالث.
 .5بهار ،مهری ( .)1390مصرف و فرهنگ .تهران :سمت.
منابع فرعی:
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.
 .4لودیک ،ماریوس کا ( .)1390تئوری بازاریابی؛ رویکردی تاریخی – اجتماعی .مترجم :محمد اعرابی و محمد آزادی .تهران :نشر مهکامه.
 .5وبلن ،تورستین ( .)1395نظریه طبقه تنآسا .ترجمه فرهنگ ارشاد .تهران :نشر نی.
 .6میل ،جان استیوارت ( .)1388فایدهگرایی .ترجمه مرتضی مردیها .تهران :نشر نی.
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علیهالسالم
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بسته «بازاریابی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت بازاریابی با رویکرد اسالمی

Marketing Management with an Islamic Perspective
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با مفاهیم و موضوعات اصلی در بازاریابی اسالمی
شناخت ابعاد نظری و چارچوبهای مفهومی در بازاریابی اسالمی
توانمندسازی دانشجویان در نقد بازاریابی متعارف از منظر بازاریابی اسالمی (در نظر و تکنیک)
توانمندسازی دانشجویان برای پژوهش در مسائل بازاریابی اسالمی
شرح درس:

بازاریابی متعارف در لوای جهانیسازی با شتاب قابل مالحظهای در حال توسعه مبانی فکری ،زیربناهای ارزشی ،محصوالت و برندهای فرهنگ
غربی در عرصههای خرد و کالن جوامع دیگر ازجمله جهان اسالم و کشور جمهوری اسالمی ایران است .تغییر اخالق کسبوکار و شیوههای
بازاریابی در مراکز مدرن عرضه و فروش محصوالت مانند مجتمعهای تجاری ،پاساژها ،مالها و مگامالها نسبت به بازارهای سنتی و محلّی شهری،
و یا توسّل به انواع روشها و تکنیکهای اقناع و نفوذ در تبلیغات تجاری بهمنظور تغییر الگوهای رفتار مصرفکنندگان مسلمان و ایرانی ،شواهدی
است که اهمیت و ضرورت پرداختن به بازاریابی از دیدگاه اسالمی را تعیین میکند .بازاریابی اسالمی که بر پایه مبانی اسالمی و آوردههای معرفتی،
فقهی و اخالقی آن شکل گرفته است تالش میکند مفاهیمی متناسب با ا ین آموزهها و روشمندیها و تکنیکهایی متناسب با فرهنگ بومی را
عرضه کند .دانشجویان در این درس ،ضمن آشنایی و مرور پژوهشهای متنوع داخلی و خارجی انجامشده در این حوزه ،طبقهبندیهای ممکن از
این پژوهشها و نیز رویکردهای علمی و عملی حاکم بر بازاریابی از دیدگاه اسالم را میشناسند و با پرسشهای جدیدی در این حوزه مواجه میشوند
تا افزون بر توانایی نقد ،واکاوی و مقایسه نظریات غربی و اسالمی در بازاریابی متعارف ،با مطالعه و پژوهش در جهت ارائه پاسخهای مستدلّ و
علمی به پرسشهای یادشده برآیند.
سرفصل درس:
 .1بازاریابی اسالمی؛ چیستی و ضرورت
 .2مبانی و مفاهیم اصلی در بازاریابی اسالمی
 .3مرور پژوهشهای حوزه بازاریابی اسالمی (افراد و آثار مؤثر)
 .4فراتحلیل پژوهشهای موجود ،جمعبندی و تبیین الگوی مبنا
 .5بررسی رویکردهای فقهی ،اخالقی و فرهنگی در بازاریابی اسالمی
 .6مدیریت محصوالت حالل و برند حالل در بازاریابی اسالمی
 .7قیمتگذاری در بازاریابی اسالمی
 .8مدیریت توزیع محصول در بازاریابی اسالمی
 .9ترویج و تبلیغات در بازاریابی اسالمی
 .10برندسازی در بازاریابی اسالمی
 .11سایر موضوعات مرتبط در بازاریابی با رویکرد اسالمی
622

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1حاتمینسب ،سیدحسن ،و ابوالحسنی طرقی ،فاطمه ( .)1396جستاری بر مبانی بازاریابی اسالمی (ویرایش دوم) 2 .ج .یزد :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد یزد.
 .2احمد السرحان ،باکر ( )1394بازاریابی اسالمی .ترجمه کامبیز حیدرزاده و مریم جباری .تهران :سیته.
3. Nestorović, Č. (2016). Islamic Marketing: Understanding the Socio-Economic, Cultural, and
Politico-Legal Environment. Springer.
منابع فرعی:
1. Sandıkcı, Ö., & Rice, G. (Eds.). (2011). Handbook of Islamic Marketing. Edward Elgar
Publishing.
 .2رضاییزاده ،محمود ،و محمدعلی تجریشی ،ایمان ( .)1395بازاریابی اسالمی .تهران :کتاب مهربان.
 .3حسینی ،میرزاحسن ،و عیدی ،فاطمه ( .)1394مدیریت بازاریابی با رویکرد اسالمی .تهران :دانشگاه پیامنور.
 .4تمپورال ،پائول ( .)1391برندسازی و بازاریابی اسالمی (ساختن کسب و کار جهانی اسالمی) .ترجمه احمد روستا و علی صالحی .تهران :شرکت
چاپ و نشر بازرگانی.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین بازاریابی

Contemporary Issues in Marketing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با رویکردهای نظری عمده و موضوعات نوین بازاریابی
شناخت رویکردهای میان رشتهای در مورد موضوعات نوین بازاریابی
تقویت مهارتهای دانشجویان در ارائه ایدههای نوین بازاریابی
عرصههای بومی و میانرشتهای بازاریابی در ایران
ّ
توانمندسازی دانشجویان در توسعه
شرح درس:

امروزه رونق کسبوکارهای دیجیتال ازیکسو و توسعه مفاهیم بازاریابی کالسیک ازسوی دیگر باعث رشد روزافزون موضوعات نوین در حوزه
بازاریابی شده است .رویکردهای میانرشتهای به کاربرد بازاریابی در سایر حوزههای دانش نیز این روند را سرعت بخشیده است .بنابراین در این
درس انتظار میرود دانشجویان بهصورت سمینار برای هر موضوع ،با مفاهیم ،کلیات و مسائل اصلی هر حوزه آشنا شده و با اتکای به منابع غنی
در هر حوزه ،رویکردهای نظری عمده را فهم کنند .در پایان این درس ،دانشجویان با مهارتهای مفهومی و تحلیلی تقویت شده خود ،میتوانند
رویکردهای میانرشتهای در حوزه بازاریابی را شناخته و ایدههای جدیدی را در زمینههای پژوهشی بازاریابی ارائه کنند .طبیعی است که نقد
پژوهشهای آکادمیک و توجه به برنامهریزی بازاریابی دیجیتال در عرصههای مختلف میتواند از دستاوردهای این درس باشد.
سرفصل درس:
بهمنظور روزآمدی سرفصل این درس ،اصلیترین موضوعات موردتوجه در پنج نشریه اصلی بازاریابی در سطح جهانی و بومی در دهه اخیر،
محورهای اصلی این سرفصل محسوب میشوند .ازجمله موارد زیر:
 .1بازاریابی درونگرا
 .2بازاریابی هنرها و بازاریابی فرهنگی
 .3بازاریابی شبکههای اجتماعی
 .4بازاریابی محتوا
 .5بازاریابی ویروسی
 .6بازاریابی عصبی (کاربرد روانشناسی در مدیریت بازاریابی)
 .7بازاریابی رفتاری (کاربرد روانشناسی شناخت و روانشناسی اجتماعی در بازاریابی)
 .8بازاریابی دادههای حجیم ( )Big dataو تحلیل آنها
 .9بازیابی پارتیزانی (چریکی)
 .10بازاریابی شبکهای
 .11بازاریابی رابطهای
 .12بازاریابی زنان
 .13بازاریابی ایمانمدار ()Faith-Based Marketing
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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
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:منابع فرعی
1. Suki, N. M. & Suki, N. M. (2011) Contemporary Issues in Marketing Management.
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 )15بسته «مالی شرکتی»
یکی از ابعاد مهم مدیریت شرکتهای سهامی ،مدیریت مالی است .در بسته «مالی شرکتی» ضمن آشناسازی دانشجویان با مبانی مالی
شرکتی و تصمیمگیری درباره مهمترین مسائل مالی شرکتی و تأمین مالی در طول عمر شرکتها ،رویکرد ملی و بینالمللی مورد توجه قرار
گرفته است .از آنجا که نظام مالی کشورمان تالش دارد تا با آموزههای اسالمی سازگاری داشته باشد ،لذا تالش میشود در این بسته مسائل
مالی شرکتی با توجه به آموزههای اسالمی نیز مورد تحلیل قرار گیرد.
کد
درس
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی مالی شرکتی
مالی شرکتی
مدیریت ریسک بنگاه
تأمین مالی شرکتی
تأمین مالی پروژهها
مالی شرکتی بینالمللی
حاکمیت شرکتی
نظریههای مالی شرکتی
مدیریت مالی فرد و خانواده
مالی شرکتی در ایران
مالی شرکتی اسالمی
سمینار مسائل نوین مالی شرکتی
مطالعه در مدیریت مالی شرکتها
پژوهش در مدیریت مالی شرکتها

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع
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مبانی مالی شرکتی

Fundamentals of Corporate Finance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش
تکمیلی عملی:

عملی

کارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با انواع کسبوکارهای مختلف آشنا شده و هدف و وظایف مدیر مالی در شرکتهای سهامی را درک کرده باشد.
نحوه استفاده از صورتهای مالی و تحلیل آنها را فراگرفته باشد.
توانایی محاسبه جریانات نقدی را بدست آورده باشد.
با نحوه محاسبه ارزش زمانی پول ،ارزش سهام و اوراق قرضه آشنا شده باشد.
شناخت مختصری از مفاهیم ریسک و بازده بدست آورده باشد.
شرح درس:

برخی از مباحث مالی شرکتی جنبه مبانی دارند؛ به این معنی که فراگیری آنها جهت شناخت و تحلیل موضوعات اصلی بعدی این حوزه ضروری
است .در این درس ابتدا انواع کسبوکارها معرفی میگردد و شرکتهای سهامی در کانون تمرکز قرار میگیرد .سپس وظایف و هدف مدیریت مالی
تبیین میشود .آشنایی و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت سهامی و استخراج جریانات نقدی از مباحث الزم و ضروری مالی شرکتی است که به
آن پرداخته میشود .همچنین یکی از مباحث بنیادین و در عین حال چالشی حوزه مالی ،موضوع ارزش زمانی پول است که به طور مختصر به مفهوم
آن و به طور کامل به محاسبات آن پرداخته خواهد شد .در ادامه برنامهریزی بلند مدت و رشد و با توجه به اهمیت سهام عادی ،ممتاز و اوراق قرضه
در شرکتهای سهامی متعارف ،ویژگیها و نحوه ارزشگذاری مقدماتی آن ها آموزش داده میشود .در انتها به طور مختصر یکی از موضوعات مهم
مالی شرکتی یعنی مفاهیم ریسک و بازدهی و ارتباط میان آنها ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

گونهشناسی انواع کسبوکارها (کسبوکارهای شخصی ،شرکتهای تضامنی ،شرکتهای سهامی عام و خاص ،شرکتهای با مسئولیت محدود،
شرکتهای تعاونی ،جایگاه شرکتها در اقتصاد و )....
تعریف ،وظایف و هدف مدیریت مالی در شرکتهای سهامی
آشنایی با صورتهای مالی شرکت سهامی (ترازنامه ،صورت حساب سود و زیان ،صورت حساب گردش وجوه نقد) و بررسی و تحلیل آنها
(استاندارد کردن صورتهای مالی ،تحلیل انواع نسبتهای مالی ،تحلیل معادله دوپونت ،مالیات و صورتهای مالی و )...
جریان نقدی (درک و محاسبه جریان نقدی مربوط به اعتباردهندگان ،جریان نقدی مربوط به سهامداران ،جریان نقدی عملیاتی)
ارزش زمانی پول (توضیح مفهوم ،محاسبه ارزش آتی و ارزش فعلی انواع جریانات نقدی)
برنامهریزی بلندمدت و رشد (چیستی ،مدلها ،تأمین مالی خارج از شرکت و رشد و )...
مقدمهای بر سهام عادی ،ممتاز و اوراق قرضه و روشهای ارزشگذاری آنها
شناخت مقدماتی مفاهیم ریسک و بازدهی و ارتباط میان آنها
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نام درس به فارسی:
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مالی شرکتی

Corporate Finance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

توانایی محاسبه و پیشبینی دقیق جریانات نقدی سرمایهگذاریهای پیشنهادی را کسب کرده باشد.
با معیارهای ارزیابی سرمایهگذاریهای پیشنهادی آشنا شده باشد.
توانایی تحلیل سرمایهگذاریهای پیشنهادی را با استفاده از روشهای مختلف کسب کرده باشد.
با مفاهیم سرمایه در گردش خالص ،حسابهای دریافتنی ،حسابهای پرداختنی ،وجه نقد و  ....آشنا شده باشد.
تکنیکهای مدیریت وحوه نقد ،اعتبار ،موجودی کاال و  ...را فراگرفته باشد.
شرح درس:

تصمیمات بودجهبندی سرمایهای و سرمایه در گردش خالص از موضوعات اساسی حوزه مالی شرکتی هستند .در این درس این دو موضوع اساسی
مورد بررسی قرار میگیرند .در موضوع بودجهبندی سرمایهای ،مقدمه تحلیل و ارزیابی سرمایهگذاریهای پیشنهادی ،محاسبه جریانات نقدی
ورودی و خروجی این سرمایهگذاریها است .پس از این بحث مقدماتی ،معیارهای بررسی این سرمایهگذاریها معرفی میشود و سپس انواع
روشهای تحلیل و ارزیابی آموزش داده میشود .درباره مباحث سرمایه در گردش خالص ،ابتدا مقدمهای درباره برنامهریزی مالی کوتاهمدت بیان
میشود و سپس مفاهیم و تکنیکهای مدیریت وجوه نقد ،مدیریت حسابهای دریافتنی و مدیریت موجودی کاال ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

محاسبه و پیشبینی دقیق جریانات نقدی ورودی و خروجی سرمایهگذاریهای پیشنهادی به شرکت (مفهوم جریان نقدی تفاضلی ،جریان
نقدی عملیاتی ،جریان نقدی ناشی از خرید و فروش ماشین آالت ،جریان نقدی ناشی از سرمایه در گردش خالص ،هزینههای غیر قابل
برگشت و )...
شناخت معیارهای بررسی سرمایهگذاریهای پیشنهادی به شرکت (ارزش فعلی خالص ،دوره بازگشت ،دوره بازگشت تنزیلی ،نرخ بازده
داخلی و )...
تحلیل و ارزیابی سرمایهگذاریهای پیشنهادی به شرکت (تحلیل سناریو ،حساسیت ،شبیهسازی ،انواع نقاط سر به سری ،اهرم عملیاتی و)...
مباحث تکمیلی بودجهبندی سرمایهای (مباحث تکمیلی پیشبینی جریانات نقدی ،بودجهبندی سرمایهای در شرایط عدم اطمینان و )....
برنامهریزی و تأمین مالی کوتاهمدت (چرخه عملیاتی ،چرخه نقدی ،قرضگیری کوتاه مدت و )...
وجه نقد و مدیریت نقدینگی در شرکت (توضیح مفاهیم ،مدیریت ورود و خروج وجوه نقد ،مدلهای تعیین وجه نقد مطلوب در شرکت و )...
مدیریت فروش اعتباری (توضیح مفاهیم ،مدیریت حسابهای دریافتنی ،وصول مطالبات ،سیاست اعتباری بهینه و )...
مدیریت موجودی کاال (توضیح مفاهیم و تکنیکها مدیریت موجودی کاال (رویکرد  ،ABCمدل  EOQو )...

629

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منبع اصلی
1. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate Finance
(9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
:منابع فرعی
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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نام درس به فارسی:
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نظریههای مالی شرکتی
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جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

چگونگی ایجاد دانش مالی شرکتی و شرکتهای سهامی را درک کرده باشد.
جایگاه ارزش زمانی پول در دانش مالی شرکتی را درک کرده باشد.
نسبت به تئوریهای ساختار سرمایه ،شناخت پیدا کرده و قادر به تحلیل این دسته از نظریات باشد.
قادر به تحلیل نظریههای تقسیم سود باشد.
با کاربرد مفاهیم عدم تقارن اطالعاتی ،بازار کارا و مالی رفتاری در حوزه مالی شرکتی آشنا شده باشد.
توانایی تحلیل موضوعات ادغام ،تملیک ،بحران مالی ،انحالل و تسویه در شرکتهای سهامی را کسب کرده باشد.
شرح درس:

پس از فراگیری اکثر موضوعات اساسی دانش مالی شرکتی ،اکنون زمان عمق بخشیدن به این مباحث فرا رسیده است .در این درس ابتدا به
فلسفه دانش مالی پرداخته میشود و مفهوم ارزش زمانی پول که از موضوعات زیربنایی این دانش است ،تحلیل خواهد شد .سپس مبانی بودجهبندی
سرمایهای ،نظریههای ساختار سرمایه و نظریههای تقسیم سود نقدی ،بررسی و تحلیل خواهد شد .در ادامه پس از توضیح مفاهیم عدم اطمینان،
عدم تقارن اطالعاتی ،تئوری بازار کارا و مالی رفتاری ،کارکرد آنها در حوزه مالی رفتاری بررسی خواهد شد .این درس با تحلیل موضوعات ادغام،
تملیک ،انحالل و تسویه به پایان خواهد رسید.
سرفصل درس:
 .1بستر ایجاد شرکتهای سهامی و مالی شرکتی (مباحث تاریخی ،نظام سرمایهساالری ،ایجاد نظریههای مالی شرکتی و )...
 .2بررسی و تحلیل جایگاه ارزش زمانی پول در مالی شرکتی
 .3مبانی بودجهبندی سرمایهای
 .4تئوریهای ساختار سرمایه و تبیین ساختار سرمایه بهینه
 .5تئوریهای تقسیم سود نقدی
 .6کاربرد تئوری مطلوبیت انتظاری در مالی شرکتی
 .7کارکرد مفاهیم عدم اطمینان و عدم تقارن اطالعاتی در مالی شرکتی
 .8فرضیه بازار کارا
 .9پارادایم رفتاری مالی شرکتی
 .10ادغام ،تملیک ،بحران مالی ،انحالل و تسویه و تئوریهای مربوطه
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منبع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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تأمین مالی شرکتی

Corporate Financing
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با مفاهیم ساختار سرمایه ،اهرم مالی ،و تقسیم سود آشنا شده باشد.
نسبت به روشهای مختلف تأمین مالی (متعارف و اسالمی) با توجه به مرحله حیات و رشد شرکت ،شناخت پیدا کرده باشد.
نسبت به فرایندهای تأمین مالی و نقش نهادهای مالی فعال در این فرایندها ،شناخت پیدا کرده باشد.
با مفهوم هزینه سرمایه و نحوه محاسبه آن آشنا شده باشد.
توانایی مشاوره جهت تأمین مالی شرکتهای سهامی را کسب کرده باشد.
شرح درس:

یکی از موضوعات اصلی دانش مالی شرکتی ،تأمین مالی شرکتی است .تآمین مالی در هر مرحلهای از چرخه حیات و رشد شرکت ،مباحث و
روشهای خاص خود را دارد .در این درس ،ابتدا به طور مختصر مفاهیم ساختار سرمایه ،اهرم مالی و تقسیم سود نقدی توضیح داده میشود و
سپس تالش خواهد شد تا دانشجو ،هم با روشهای تأمین مالی متعارف و هم با روشهای تأمین مالی سازگار با آموزههای اسالمی که در
کشورمان رایج است آشنا گردد .همچنین در این درس فرایندهای تأمین مالی و نقش برخی از نهادهای مالی اثرگذار در این فرایندها آموزش داده
خواهد شد .در انتها نیز دانشجو مفهوم هزینه سرمایه ،نحوه محاسبه هزینه تأمین مالی از طرق مختلف و میانگین موزون هزینه سرمایه را فرا
خواهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1مقدمهای بر ساختار سرمایه ،اهرم مالی و سیاست تقسیم سود نقدی
 .2تأمین مالی در ابتدای ایجاد کسب وکار (تأمین مالی خانوادگی ،صندوقهای مخاطرهپذیر ،فرشتگان کسبوکار ،تأمین مالی جمعی و )....
 .3تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت و جایگاه هر یک در ترازنامه شرکت
 .4تأمین مالی از طریق انتشار سهام (شرکت در شرف تأسیس ،تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ،عرضه عمومی ،عرضه خصوصی ،عرضه
اولیه عمومی ( ،)IPOافزایش سرمایه (انواع و روشهای آن) و )....
 .5مقدمهای بر تأمین مالی از طریق نظام بانکی
 .6لیزینگ روشی برای تأمین مالی ماشینآالت ،تجهیزات و ....
 .7تأمین مالی از طریق منابع مالی داخلی شرکت
 .8تأمین مالی از طریق فروش اموال
 .9تأمین مالی از طریق انتشار اوراق با درآمد ثابت و متغیر (اوراق مشارکت ،اجاره ،مضاربه ،سلف ،مرابحه و)...
 .10تأمین مالی کوتاه مدت (خرید اعتباری مواد اولیه ،حسابهای پرداختنی و )...
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 .11فرایندهای تأمین مالی و نقش نهادهای مالی فعال در این فرایندها (مقررات و قوانین ،نقش بانکها ،نقش شرکتهای تأمین سرمایه
(مشاوره ،پذیرهنویسی و )....
 .12هزینه سرمایه از طرق مختلف (توضیح مفهوم هزینه سرمایه ،هزینه بدهی ،هزینه سهام عادی ،هزینه سهام ممتاز ،میانگین موزون هزینه
سرمایه ،هزینه انتشار)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1موسویان ،سیدعباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .2موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
3. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2010). Fundamentals of Corporate Finance
(9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
منابع فرعی:
 .1پریدار ،فرزاد ( .)1396هنر تأمین سرمایه برای استارت آپ ها .تهران :انتشارات پندار پارس.
 .2سعیدی ،علی ( .)1389نهادهای مالی :راهنمای قانون بازار اوراق بهادار .تهران :شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2012). Corporate Finance (11th ed.). New
York: McGraw-Hill/Irwin.
Brealey, R., Mayers, S. and Allen, F. (2011). Principles of Corporate Finance (10th ed.).
New York: McGraw-Hill/Irwin.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. E. (2011). Corporate Finance: Core Principles
and Applications. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Tech, Robin P.G (2018). Financing high-tech startups: using productivity signaling to
efficiency overcome the library of complexity. Springer.
Boker, K.H., Martin, G.S. (2011). Capital Structures and Corporate Financing Decisions:
Theory, Evidence and Practice. New Jersey: Wiley.
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تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:
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ندارد
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نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه
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سفر علمی
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سایر:

اهداف درس:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با مفاهیم اساسی تأمین مالی طرحها آشنا شده باشد.
بتواند تفاوتهای تأمین مالی طرحها و تأمین مالی شرکتی را تشخیص دهد.
فرایند تأمین مالی طرحها و نقش نهادهای مالی درگیر در این فرایند را بشناسد.
با فرایند مدیریت ریسک طرحها آشنا شده باشد.
بتواند طرحهای پیشنهادی را تحلیل و ارزیابی کند.
تأمین مالی طرحها در ایران ،مسائل و چالشهای آن را درک کند.
بتواند به صورت انتقادی ،تأمین مالی طرحها را بر اساس آموزههای اسالمی تحلیل کند و راهکارهای جدیدی ارائه نماید.
شرح درس:

دانش تأمین مالی پروژه از مباحث مهم و کاربردی حوزه مالی است .آموزش و ارتقای این دانش در کشور ما از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار
است .در این درس ابتدا با تاریخچه تأمین مالی طرحها آشنا میشویم .سپس فرایند کلی تأمین مالی طرحها و نقش نهادهای فعال در این فرایند
مانند نهاد واسط ،مدیریت ریسک طرحها و انواع روشهای مشارکت بخش خصوصی و عمومی ارائه خواهد شد .در ادامه نحوه ارزیابی طرحها و
ابزارهای رایج مورد استفاده در تأمین مالی طرحها آموزش داده میشود .در انتها نیز تأمین مالی طرحها در ایران بررسی شده و پس از ارائه چند
موردکاوی به تحلیل و بررسی تأمین مالی پروژه براساس آموزههای اسالمی خواهیم پرداخت.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مقدمهای بر تأمین مالی طرحها (تعریف ،تاریخچه ،آمار ،تفاوت آن با تأمین مالی شرکتی و )...
معرفی و نقش نهاد واسط در تأمین مالی طرحها
سازوکار و فرایند کلی تأمین مالی طرحها
مباحث مالی در چرخه عمر پروژهها
مدیریت ریسک طرحها
مشارکت بخش خصوصی و عمومی در طرحها (مفاهیم ،انواع روشهای مشارکت و )...
ارزیابی و تحلیل طرحها (جریانات نقدی ،تحلیل حساسیت و سناریو ،قیمتگذاری و )...
یافتن ترکیب بهکارگیری بدهی و سرمایه در تأمین مالی طرحها
مباحث تکمیلی (کارمزدها ،وامهای سندیکایی ،معرفی نهادهای مالی بینالمللی مؤثر و )...

635

 .10معرفی برخی ابزارها و روشهای رایج مورد استفاده در تأمین مالی طرحها:
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 o
 .11تأمین مالی بین المللی طرحها
 .12تأمین مالی طرحها در ایران و چالشها و محدودیتهای موجود
 .13مورد کاوی در تأمین مالی طرحها
 .14بررسی و تحلیل تأمین مالی طرحها براساس آموزههای اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
1. Gatti, S. (2012). Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and
Financing Private and Public Projects. Academic Press.
منابع فرعی:
 .1طاهرپور ،جواد ( .)1393تأمین مالی پروژههای نفت و گاز در ایران (چالشها و راهکارها) .تهران :مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
 .2ورهرامی ،ویدا ( .)1395اقتصاد قراردادهای نفت و گاز :راهکارهای تأمین مالی پروژههای بهره برداری از مخازن نفت و گاز .تهران :دنیای
اقتصاد.
 .3ر اهنمای تأمین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسالمی ،بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت
آب و فاضالب ( .)1396تهران :سازمان برنامه و بودجه کشور.
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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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با بازارهای مالی بین المللی (بازارهای ارز ،سهام ،اوراق با درآمد ثابت و مشتقات و  )....آشنا شده باشد.
بتواند فرصتهای سرمایهگذاری در فضای بینالمللی را شناسایی و ارزیابی کند.
تفاوتهای بودجهبندی سرمایهای در فضای داخلی و فضای بینالمللی را درک کرده باشد.
نسبت به ریسک نوسان نرخ ارز و روشهای مدیریت آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
نسبت به ریسک کشوری و روشهای مدیریت آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
نسبت به فرایند و روشهای تأمین مالی شرکتهای چند ملیتی (افزایش سرمایه در فضای بینالمللی ،انتشار انواع اوراق تأمین مالی در بازار
سرمایه بینالمللی و  )...شناخت پیدا کرده باشد.
پدیده ادغام و تملیک ،انحالل و تسویه در فضای بینالمللی را درک کرده باشد.
توانایی تحلیل مالی شرکتی بینالمللی بر اساس آموزههای اسالمی را کسب کرده باشد.
شرح درس:

عمده تصمیمات مالی شرکتی در فضای بینالمللی مربوط به تأمین مالی و سرمایهگذاری بینالمللی است .این درس ،دانش تئوریک و کاربردی
مورد نیاز جهت این نوع تصمیمات را فراهم میکند .در این درس ابتدا مقدمهای بر مالی شرکتی بینالمللی ارائه خواهد شد و سپس تئوریهای
مربوطه ،سیستمها و سیاستهای ارزی ،ریسک تأمین مالی و سرمایهگذاری بینالمللی تشریح میشود .در ادامه موضوعات مهم تأمین مالی
بینالمللی ،هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در فضای بینالمللی بررسی خواهند شد .درس با توضیح بودجهبندی سرمایهای ،ادغام ،تملیک ،انحالل،
و تسویه در محیط بینالمللی و تحلیل مالی شرکتی بینالمللی براساس آموزههای اسالمی به پایان میرسد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مقدمهای بر مالی شرکتی بینالمللی (تأمین مالی بینالمللی ،چیستی شرکتهای چند ملیتی ،چیستی بازار سرمایه جهانی ،چیستی بانکداری
بینالمللی ،ریسکهای فعالیت در فضای بینالمللی ،فرصتهای سرمایهگذاری بینالمللی)
بررسی تئوریهای مالی بینالمللی (تئوری برابری قدرت خرید ،تئوری برابری نرخ بهره ،اثر بینالمللی فیشر و )....
سیستمها و سیاستهای نرخ ارز (مرور سیستمهای متفاوت نرخ ارز ،بررسی بازارهای نرخ ارز و )...
تأمین مالی بینالمللی (انتشار سهام ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و متغیر در بازارهای بینالمللی ،تأمین مالی از تسهیالت بانکی بینالمللی و
)...
هزینه سرمایه در فضای بینالمللی
بررسی و تحلیل ساختار سرمایه شرکتهایی که از بازارهای بینالمللی تأمین مالی میکنند.
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 بودجهبندی سرمایهای فرصتهای سرمایهگذاری بینالمللی.7
)...  مقررات و، روندها، انحالل و تسویه در محیط بینالمللی (تئوریها، تملیک، ادغام.8
 بررسی و تحلیل مالی شرکتی بینالمللی براساس آموزههای اسالمی.9
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.

638

کد درس410 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مالی شرکتی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حاکمیت شرکتی

Corporate Governance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تعاریف و تاریخچه حاکمیت شرکتی آشنا شده باشد.
نسبت به چارچوب و سیستمهای حاکمیت شرکتی ،شناخت پیدا کرده باشد.
انواع نظریات حاکمیت شرکتی را درک کرده باشد.
نسبت به ساختارها و اجزای حاکمیت شرکتی ،شناخت پیدا کرده باشد.
بتواند جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران را تحلیل کند.
توانایی تحلیل و نقد حاکمیت شرکتی براساس آموزههای اسالمی و ارائه راهکارهای جدید را کسب کرده باشد.
شرح درس:

حاکمیت شرکتی ،مجموعهای از نظامها ،فرایندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درونسازمانی نظیر هیئتمدیره ،کنترلهای
داخلی اداری و حسابداری ،حسابرسی داخلی ،مدیریت ریسک و  ...و نیز سازوکارهای برونسازمانی مانند نظارت قانونی ،نظامهای حقوقی ،بازار
سرمایه ،نظارت سهامداران عمده ،حسابرسی مستقل و مؤسسات رتبهبندی و  ...در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان ،پاسخگویی ،شفافیت
و رعایت انصاف در سازمانها و شرکتها است .در این درس دانشجو با تعار یف ،تاریخچه ،نظریهها ،اجزا ،کارکردها ،اصول و راهکارهای حاکمیت
شرکتی آشنا میشود .همچنین این موضوع از منظر آموزههای اسالمی تحلیل و بررسی خواهد شد و سعی خواهد شد تا با بررسی حاکمیت شرکتی
در ایران و تحلیل موردکاویهای مرتبط ،دانشجو توانایی الزم جهت تحلیل مسائل واقعی حاکمیت شرکتی را کسب کند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعاریف حاکمیت شرکتی ،تاریخچه و نقش آن
چارچوب و سیستمهای حاکمیت شرکتی (چارچوبها و ساختارها و اسناد بینالمللی ،حاکمیت شرکتی در جهان ،سیستمهای درونگرا و
برونگرا ،همگرایی و واگرایی در سیستمهای حاکمیت شرکتی ،راهکارهای بیرونی و درونی و )...
انواع نظریات حاکمیت شرکتی (نظریه نمایندگی ،نظریه ذینفعان ،نظریه هز ینه معامالت ،نظریه وابستگی منابع ،نظریه سیاسی و )....
انواع ذینفعان
ساختارها و اجزای حاکمیت شرکتی (ساختار و نقش هیأت مدیره و هیأت عامل ،کمیتههای هیأت مدیره ،حسابرسی و بازرسی (داخلی و
مستقل) ،مدیریت ریسک ،انتصابات و جبران خدمات ،ساختارهای گروهی ،شفافیت و افشای اطالعات و )....
حاکمیت شرکتی در سازمانهای مختلف (شرکتها ،بانکها ،سازمانها و شرکتهای دولتی ،مؤسسات خیریه ،کسبوکارهای شخصی)
حاکمیت شرکتی در ایران
بررسی موردکاویهای حاکمیت شرکتی
تحلیل و بررسی حاکمیت شرکتی براساس آموزههای اسالمی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
 انتشارات بورس وابسته به شرکت اطالعرسانی و: تهران. مفاهیم و موردکاوی: راهبری شرکتی.)1392(  مهین، و شاکری، بیتا، مشایخی.1
.خدمات بورس
2. Rezaee, Z. (2009). Corporate Governance and Ethics. John Wiley & Sons.
:منابع فرعی
. شرکت چاپ و نشر بازرگانی: تهران. ترجمه بیتا مشایخی. راهبری شرکتی و اخالق.)1394( ... ذبیحا، رضایی.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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کد درس411 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مالی شرکتی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک بنگاه

Enterprise Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

نسبت به دیدگاههای مختلف به مفهوم ریسک ،شناخت پیدا کرده باشد و سپس قادر به درک تفاوتهای این دیدگاهها شده باشد.
بتواند مزایای مدیریت ریسک را تبیین کند.
بتواند فرایند مدیریت ریسک را تبیین کند.
بتواند مفهوم مدیریت ریسک بنگاه را تبیین کند و سپس مزایای آن را برشمارد و جایگاه و نقش مسئول مدیریت ریسک ( Risk Chief
 )Officerرا تبیین نماید.
بتواند بین دو مفهوم مدیریت ریسک بنگاه ( )ERMو حاکمیت شرکتی ( )Corporate Governanceارتباط برقرار بکند.
بتواند ریسک را تحلیل بکند و به انواع و اقسام آن مسلط باشد.
بتواند به ارزیابی ریسک بپزدازد.
بتواند مفهوم تصمیمگیری بر مبنای ریسک را تبیین نماید و سپس بتواند به مستقر شدن این مقوله در بنگاه بپردازد.
بتواند داشبورد اطالعاتی  ERMرا طراحی و مستقر نماید.
شرح درس:

در دنیای امروز شرایط و معادالت به گونهای رقم خورده است که دیگر بنگاهها در یک محیط کوچک فعالیت نمیکنند و همچنین تحت تأثیر
عوامل اندکی نیستند ،بلکه امروزه بنگاهها در محیط جهانی زندگی میکنند و به تبع آن فعالیت آنها در معرض عوامل محیطی و داخلی بسیاری
قرار دارند.
مدیریت ریسک بنگاه ( )Enterprise Risk Managementبه عنوان رویکردی جدید به دنبال این است که مخاطراتی را که شرکت را
در رسیدن به اهداف خود بازمیدارد ،ابتدا شناسایی کند و سپس به ارزیابی آنها بپردازد و با انتخاب بهترین پاسخ با آنها روبهرو شود و همیشه
بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد .از جمله مهمترین ثمرههای ( )ERMطراحی داشبورد اطالعاتی مدیریت ریسک است که به عنوان
پشتوانهای برای تصمیمگیری مدیران مطرح میباشد.
سرفصل درس:
 .1مقدمه
 oمعرفی مفهوم ریسک
 oاهمیت ریسک در زندگی
 oضرورت مدیریت ریسک
 .2ضرورت مدیریت ریسک از دیدگاهی دقیقتر
641

 مفاهیم و فرایند مدیریت ریسک.3
ERM  معرفی.4
ERM  تعریفo
ERM  مزایایo
 اثربخشی سازمانیo
 گزارش ریسکo
 کارایی کسبوکارo
)Risk Chief Officer(  آشنایی با مسوول ریسکo
ERM  اجزاo
 حاکمیت شرکتی.5
 انتقال ریسک.6
 تحلیل و ارزیابی.7
 نقش هیئت مدیره.8
 تصمیمگیری بر مبنای ریسک.9
 گزارش گری ریسک و داشبورد اطالعاتی ریسک.10
 موردکاوی.11
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منبع اصلی
1. Lam, J. (2014). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, 2nd edition. New
Jersey: Wiley.
:منابع فرعی
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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کد درس412 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مالی شرکتی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مالی شرکتی اسالمی

Islamic Corporate Finance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تفاوتهای شرکتهای سهامی و شرکتهای عقدی (مدنی) را تشخیص دهد.
 .2مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی را درک کرده و توانایی تحلیل این مفهوم براساس آموزههای اسالمی را کسب کرده باشد.
 .3توانایی تحلیل و نقد ارزش زمانی پول براساس آموزههای اسالمی را بدست آورده باشد.
 .4توانایی تحلیل و نقد مبانی بودجهبندی سرمایهای را بدست آورده باشد.
 .5نسبت به ساختار سرمایه شرکتهای سهامی منطبق با آموزههای اسالمی ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .6با مدیریت مالی کوتاه مدت (وجوه نقد ،موجودی کاال ،حسابهای دریافتنی و پرداختنی و  )....شرکتهای سهامی سازگار با آموزههای اسالمی
آشنا شده باشد.
 .7توانایی تحلیل تقسیم سود شرکتهای سهامی براساس آموزههای اسالمی را کسب کرده باشد.
 .8توانایی تحلیل ادغام ،تملیک ،ورشکستگی ،انحالل و تسویه شرکتهای سهامی براساس آموزههای اسالم را کسب کرده باشد.
شرح درس:
اکنون که موضوعات اساسی دانش مالی شرکتی در جهان و ایران ،ارائه ،بررسی و تحلیل شده است ،زمان آن فرا رسیده که این موضوعات را
براساس آموزههای اسالمی ،تحلیل کنیم (البته در برخی از مباحث (حاکمیت شرکتی ،مالی شرکتی بینالمللی ،برخی از مباحث تأمین مالی شرکتی)
به دلیل تعریف شدن درس مجزا ،این تحلیل صورت گرفته که در این درس از ذکر مجدد آنها پرهیز میکنیم) .در ابتدا ،به بررسی و تحلیل
شرکت سهامی ،هدف مدیریت مالی و مفهوم ارزش زمانی پول براساس آموزههای اسالمی خواهیم پرداخت .در ادامه سه موضوع اساسی دانش
مالی یعنی بودجهبندی سرمایهای ،ساختار سرمایه و سرمایه در گردش خالص را از منظر معارف اسالمی بررسی خواهیم کرد .درس با تحلیل
موضوعات تقسیم سود ،ادغام ،تملیک ،انحالل و تسویه براساس آموزههای اسالمی به پایان خواهد رسید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بررسی و تحلیل پدیده شرکت سهامی براساس آموزههای اسالمی (تفاوتهای شرکت سهامی با شرکت عقدی (مدنی) ،تحلیل شخصیت
حقوقی مستقل شرکتهای سهامی و )...
بررسی و تحلیل هدف مدیریت مالی
تحلیل و نقد ارزش زمانی پول براساس آموزههای اسالمی
تحلیل و نقد مبانی بودجهبندی سرمایهای
ساختار سرمایه شرکتهای سهامی منطبق با آموزههای اسالمی
مدیریت مالی کوتاهمدت (وجوه نقد ،موجودی کاال ،حسابهای دریافتنی و پرداختنی و  )....شرکتهای سهامی سازگار با آموزههای اسالمی
بررسی و تحلیل تقسیم سود شرکتهای سهامی براساس آموزههای اسالمی
تحلیل و بررسی ادغام ،تملیک ،انحالل و تسویه براساس آموزههای اسالم
643

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1موسویان ،عباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .2آقانظری ،حسن ( .)1392مبانی فقهی -اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسالمی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
منبع فرعی:
1. Mat Nor, F., shaharuddin, A., Marzuki, A. (2018). Islamic Corporate Finance. Malaysia:
Penerbrit Universiti sains Islamic Malaysia (USIM).
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کد درس413 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مالی شرکتی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مالی شرکتی در ایران

Corporate Finance in Iran
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

با انواع کسبوکارها در ایران آشنا شده باشد.
جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی در اقتصاد ایران را درک کرده باشد.
با صورتهای مالی شرکتهای سهامی در ایران و نحوه تحلیل آنها آشنا شده باشد.
نسبت به ویژگیهای انواع اوراق بهادار (سهام ،اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و  )...در ایران و نحوه ارزشگذاری آنها ،شناخت پیدا کرده
باشد.
توانایی تحلیل بودجهبندی سرمایهای در ایران را کسب کرده باشد.
توانایی تحلیل ساختار سرمایه شرکتهای سهامی ایرانی را کسب کرده باشد.
با سیاستهای تقسیم سود در ایران و چالشهای آن آشنا شده باشد.
با مدیریت سرمایه در گردش خالص در شرکتهای سهامی ایرانی و چالشهای آن آشنا شده باشد.
فرایند ادغام ،تملیک ،ورشکستگی ،انحالل و تسویه در ایران را فرا گرفته باشد.
شرح درس:

پس از فراگیری دانش متعارف مالی شرکتی ،اکنون زمان آن است که موضوعات اساسی این دانش در ایران مورد بررسی قرار گیرد .در این درس
به دنبال توصیف وضعیت موجود مالی شرکتی در ایران و بیان تفاوتهای آن با مالی شرکتی متعارف هستیم .البته با این توصیف ،چالشها و
مسائل اصلی مالی شرکتی در ایران نیز آشکار خواهد شد .در این درس ابتدا انواع کسبوکارها در ایران معرفی میشود و شرکتهای سهامی در
کانون تمرکز قرار میگیرد .سپس به تحلیل وظایف مدیر مالی ،صورتهای مالی ،ابزارهای مالی شرکتهای سهامی ایرانی میپردازیم .در ادامه
نیز موضوعات اساسی مالی شرکتی یعنی بودجهبندی سرمایهای ،ساختار سرمایه ،سیاست تقسیم سود و سرمایه در گردش شرکتهای سهامی در
ایران مورد بررسی قرار میگیرد .این درس با تحلیل ادغام ،تملیک ،ورشکستگی ،انحالل و تسویه در ایران به پایان میرسد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

گونهشناسی انواع کسبوکارها در ایران (کسب وکارهای شخصی ،شرکتهای تضامنی ،شرکتهای سهامی عام و خاص ،شرکتهای با
مسئولیت محدود ،شرکتهای تعاونی ،جایگاه شرکتها در اقتصاد و )....
تعریف ،وظایف و هدف مدیریت مالی شرکتهای سهامی در ایران
آشنایی با صورتهای مالی شرکت سهامی در ایران (ترازنامه ،صورت حساب سود و زیان ،صورت حساب گردش وجوه نقد) ،روشهای
تحلیل آن و نحوه محاسبه جریانات نقدی.
سهام عادی ،ممتاز و انواع اوراق با درآمد ثابت و متغیر و روشهای ارزشگذاری آنها در ایران
645

.5
.6
.7
.8
.9

بودجهبندی سرمایهای در ایران
هزینه سرمایه و ساختار سرمایه شرکتهای سهامی در ایران
سیاست تقسیم سود شرکتهای سهامی در ایران
مدیریت سرمایه در گردش شرکتهای سهامی در ایران
ادغام ،تملیک ،ورشکستگی ،انحالل و تسویه شرکتهای سهامی در ایران
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
 .1صادقی شریف ،سید جالل ،و فدایینژاد ،محمد اسماعیل ( .)1389مدیریت مالی در ایران .تهران :پویان.
منبع فرعی:
 .1فدایی نژاد ،محمد اسماعیل ( .)1395مدیریت مالی در ایران (با رویکردی بر نظام مالی ایران) .تهران :انتشارات نوید مهر.
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کد درس414 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مالی شرکتی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت مالی فرد و خانواده

Personal and Family Financial Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با اصول و مبانی مدیریت مالی فرد و خانواده آشنا شده باشد.
چیستی و چگونگی تجهیز منابع مالی فرد و خانواده را فراگرفته باشد.
با مفهوم و تحلیل پسانداز توسط فرد و خانواده آشنا شده باشد.
چیستی و چگونگی تخصیص منابع مالی فرد و خانواده را فراگرفته باشد.
توانایی مدیریت ریسک فرد و خانواده را کسب کرده باشد.
با اصول و روشهای مدیریت آینده مالی فرد و خانواده آشنا شده باشد.
شرح درس:

یکی از موضوعات زندگی افراد و خانوادهها ،مدیریت کارا و اثربخش منابع مالی است .از آنجا که مال موجب قوام فرد و خانواده است این موضوع از
اهمیت قابل توجهی برخوردار است .همچنین آموزههای اسالمی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد .در این درس دانشجو ابتدا با اصول و مبانی
مدیریت مالی فرد و خانواده هم در مالی متعارف و هم در مالی اسالمی آشنا شده و سپس با تجهیز و تخصیص منابع مالی فرد و خانواده آشنا خواهد
شد .در انتها نیز دو موضوع مدیریت ریسکهای مستقیم و غیرمستقیم مالی فرد و خانواده ،و مدیریت آینده مالی فرد و خانواده در دو رویکرد متعارف
و اسالمی ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اصول و مبانی مدیریت مالی فرد و خانواده در مالی متعارف و مالی اسالمی
تجهیز منابع مالی فرد و خانواده در مالی متعارف و مالی اسالمی
پسانداز منابع مالی فرد و خانواده در مالی متعارف و مالی اسالمی
تخصیص منابع مالی فرد و خانواده در مالی متعارف و مالی اسالمی
مدیریت ریسک فرد و خانواده در مالی متعارف و مالی اسالمی
آشنایی با بازارهای مالی و غیر مالی
مدیریت آینده مالی فرد و خانواده در مالی متعارف و مالی اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1پیغامی ،عادل ،و مرادی باصیری ،امین ( .)1395سواد مالی :مالی شخصی و خانوادگی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
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.
منابع فرعی:
 .1اسالمی ،سید امیرحسن ( .)1387تدوین الگوی برنامهریزی مالی شخصی با توجه به تعالیم اسالمی .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشکده معارف
اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
 .2سیمیاری ،محمدرضا ( .)1396چهارچوب مفهومی تخصیص منابع مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری .پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مالی شرکتی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین مالی شرکتی

Seminar on New Issues in Corporate Finance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نسبت به نوآوریهای نظری و کاربردی حوزههای مختلف دانش مالی شرکتی متعارف ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .2نسبت به نوآوریهای نظری و کاربردی حوزههای مختلف دانش مالی شرکتی اسالمی ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3مسائل و چالشهای جدید حوزههای مختلف دانش مالی شرکتی متعارف را درک کرده باشد.
 .4مسائل و چالشهای جدید حوزههای مختلف دانش مالی شرکتی اسالمی را درک کرده باشد.
شرح درس:
پژوهشهای متعارف و اسالمی جدیدی در حوزه مالی شرکتی در حال انجام است .یافتههای این پژوهشها گاه با دانش مرسوم این حوزه مطابقت
دارد و در برخی از موارد ،یافتههای موجود را به چالش میکشد .همچنین ممکن است در علومی دیگری (مدیریت ،اقتصاد ،ریاضیات ،آمار ،حقوق و
 )...که مالی شرکتی از آنها تغذیه میکند پژوهشها و نوآوریهایی انجام شود که تأثیرات عمدهای بر پژوهشهای این حوزه داشته باشد .از طرف
دیگر در فضای واقعی نیز با توجه به تغییرات سریع و گسترده ،مسائل و چالشهای جدیدی مطرح میشود که گاه با ارائه راهکارهایی جدیدی همراه
است .در این درس تالش خواهد شد تا یافتههای جدید پژوهشهای مالی شرکتی و همچنین مسائل ،چالشها و راهکارهای جدید فضای واقعی این
حوزه ،با استفاده از متخصصین مباحث مختلف مالی شرکتی ارائه گردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

سمینار در مسائل جدید حاکمیت شرکتی
سمینار در مسائل جدید تحلیل صورتهای مالی
سمینار در مسائل جدید ارزش زمانی پول ،ارزشگذاری سهام و اوراق با درآمد ثابت شرکتها
سمینار در مسائل جدید بودجهبندی سرمایهای
سمینار در مسائل جدید تأمین مالی شرکتی (هزینه سرمایه ،ساختار سرمایه ،روشهای تأمین مالی و )...
سمینار در مسائل جدید برنامهریزی مالی کوتاهمدت (مدیریت سرمایه در گردش خالص و )...
سمینار در مسائل جدید ادغام ،تملیک ،انحالل و تسویه
سمینار در حوزههای جدید مالی شرکتی
سمینار درباره ارتباط مسائل نوین در مالی شرکتی (تئوری بازی ،تئوری آشوب و)...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

649

تحقیق یا پروژه

 )16بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»
اهداف بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری» عبارتند از:
• آشنایی دانشجویان با محیط سرمایهگذاری ،فرایند سرمایهگذاری و انواع بازارها ،نهادها و ابزارهای مالی
• آشنایی دانشجویان با انواع مهارتهای سرمایهگذاری مانند تحلیل بنیادی ،تحلیل فنی ،ارزشگذاری اوراق بهادار و ...
• آشنایی با ابعاد شرعی بازار سرمایه و سرمایهگذاری و یادگیری انواع ابزارهای مالی سازگار با شریعت اسالم (مانند انواع سهام ،انواع
ابزارهای مشتقه و  )...و ابزارهای منطبق با شریعت اسالم (مانند انواع صکوک)
• آشنایی دانشجویان با سرمایهگذاری مخاطرهآمیز (مدلهای مختلف تأمین مالی سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ،روشهای مختلف
ارزیابی و ارزشگذاری ،استراتژیهای خروج و )...
• آشنایی با سرمایهگذاری بین الملل (نرخ ارز و رفتار آن در بازارهای بین المللی ،آشنایی با بازارهای مالی بین المللی ،مدیریت ریسک
در سرمایهگذاری بینالمللی ،استانداردها و قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری و تجارت بینالملل ،قیمتگذاری داراییهای
بینالمللی و ارزیابی عملکرد سبد داراییهای بینالمللی)
• آشنایی با بانکداری سرمایهگذاری (ساختار و فرایندهای کسبوکار بانکداری سرمایهگذاری ،خدمات مختلف بانکداری سرمایهگذاری
از جمله بازارگردانی ،تعهد پذیرهنویسی ،فرایند عرضه اوراق بهادار ،فرایند ادغام و تملیک و)...
• آشنایی با استراتژیهای سرمایهگذاری در امالک و مستغالت ،مدلهای مختلف تأمین مالی امالک و مستغالت و ...
• آشنایی با مباحث مختلف مالی رفتاری در سرمایهگذاری (انواع خطاها و تورشهای ادراکی و شناختی در تصمیمات سرمایهگذاری،
روانشناسی بازار و معامالت ،راهکارهای جلوگیری از خطاهای رفتاری سرمایهگذاران و )...
کد
درس
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

بازارها و نهادهای مالی
مبانی سرمایهگذاری
سرمایهگذاری بینالمللی
سرمایهگذاری مخاطرهآمیز و سرمایهگذاری اختصاصی
بانکداری سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در امالک و مستغالت
تحلیل بنیادی و فنی اوراق بهادار
ارزشگذاری اوراق بهادار
سرمایهگذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
مالی رفتاری
مبانی بازار سرمایه اسالمی
بازار سرمایه اسالمی ( :)1بازار سهام
بازار سرمایه اسالمی ( :)2اوراق بهادار اسالمی (صکوک)
بازار سرمایه اسالمی ( :)3مشتقات و سایر
سمینار مسائل نوین بازار سرمایه و سرمایهگذاری
مطالعه در بازار سرمایه و سرمایهگذاری
پژوهش در بازار سرمایه و سرمایهگذاری

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

32
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کد درس418 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازارها و نهادهای مالی

Financial Markets and Institutions
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع بازارهای مالی ،ویژگی ها و خصوصیات هر یک و ابزارهای مالی مورد مبادله در آن آشنا شده باشد.
 .2با انواع نهادهای مالی اعم از سپردهپذیر و غیر سپردهپذیر و نقش آنها در بازارهای مالی آشنا شده باشد.
شرح درس:
بازارهای مالی ،بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی (اوراق بهادار) خرید و فروش میشوند .بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را تسهیل
میکنند و بدین ترتیب امکان سرمایهگذاری خانوادهها ،بنگاههای تجاری و نهادهای دولتی را فراهم میسازند .نهادهای مالی نقش مهمی را در
بازارهای مالی به عهده دارند .این نهادها به عنوان واسطههای مالی مسیر جریان وجوه را تعیین میکنند .در هر بازار مالی انواعی از ابزارهای مالی
مورد معامله قرار میگیرند که هر یک از لحاظ ریسک و بازدهی دارای ویژگیهای خاصی هستند.
سرفصل درس:
 .1مقدمهای بر بازارهای مالی
 oاهداف و کارکرد نظام مالی
 oمزایای مالیسازی در بازارهای کاالیی
 oتعیین نرخ بهره در بازارهای مالی
 oنرخهای بهره و ارزشگذاری اوراق بهادار
 oنرخ بهره و سیاستهای پولی و مالی
 oکارایی بازارهای مالی
 oطبقهبندی بازارهای مالی
 oبازار پول و بازار سرمایه
 oبازار اولیه و ثانویه
 oبازارهای سازمانیافته و خارج از بورس
 .2بازارهای اوراق بهادار
 oبازار پول و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن
 oبازار اوراق قرضه و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن
 oبازار سهام و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن
 oبازار رهنی و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن
 oبازار ارز خارجی و انواع ابزارهای مالی مورد معامله در آن
 oبازار مشتقه و انواع مشتقات مورد معامله در آن
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 .3معرفی بورسهای کاالیی و اوراق بهادار در ایران و جهان
 .4نهادهای مالی
 oنهادهای سپردهپذیر
 oبانکهای تجاری
 oنهادهای پسانداز
 oاتحادیههای اعتباری
 oنهادهای مالی غیر سپردهپذیر
 oشرکتهای بیمه
 oبانکهای سرمایهگذاری
 oشرکتهای اوراق بهادار
 oصندوقهای مشترک سرمایهگذاری و صندوقهای قابل معامله
 oصندوقهای پوشش ریسک
 oصندوقهای بازنشستگی
 oشرکتهای مالی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
1. Saunders, A., & Cornett, M. (2015). Financial Markets and Institutions (6th ed.). McGrawHill.
منبع فرعی:
1. Mishkin, F. S., & Eakins, S. (2016). Financial Markets and Institutions (9th ed.). Pearson
Series in Finance.
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کد درس419 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی سرمایهگذاری

Fundamentals of Investment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با محیط سرمایهگذاری آشنایی کافی به دست آورده باشد.
 .2با نحوه انتشار اوراق بهادار و معامالت آن در انواع بازار آشنا شده باشد.
 .3با انواع صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری آشنا شده باشد.
 .4با رفتارهای سوء استفادهکننده در بازار اوراق بهادار آشنا شده باشد.
شرح درس:
سرمایهگذاری از دید کلی به معنای صرف نظر کردن از عایدات امروز با هدف کسب عایدات در آینده است کـه در آن دو ویژگی عمومی ریسک
و زمان مطرح میباشد .سرمایهگذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی کـه بـرای مـدتی در زمـان آتـی نگهـداری
میشوند .سرمایهگذاری مستلزم مدیریت ثروت است که این ثروت خود شامل مجموع درآمد فعلی و نیز ارزش فعلـی درآمدهای آتی میشود.
سرمایهگذاری ابعاد مختلفی دارد که دو بعد آن یعنی ( )1تجزیه و تحلیل و ( )2مدیریت ،از اهمیت بیشتری نـسبت به بقیه برخوردار هستند.
در این درس ابتدا دانشجویان با محیط سرمایهگذاری شامل بازارهای مالی ،بازیگران اصلی بازارهای مالی ،انواع اوراق مورد معامله در بازارهای
مالی ،چگونگی معامله اوراق و محل معامله آنها آشنا میشوند .در ادامه نیز شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری به صورت جزئی مورد بحث
قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پایه سرمایهگذاری
 oداراییهای مالی و داراییهای واقعی
 oانواع داراییهای مالی
 oتعریف پسانداز و سرمایهگذاری
 oاهداف و استراتژیهای سرمایهگذاری
 oفرایند سرمایهگذاری
 oتخصیص دارایی ()Asset Allocation
 oانتخاب اوراق بهادار ()Security Selection
 oانواع معاملهگران در بازار اوراق بهادار
 .2آشنایی با بازارها و ابزارهای مالی
 oبازار پول و ابزارهای مورد مبادله در آن (اسناد خزانه ،گواهی سپرده ،اوراق تجاری ،پذیرش بانکی ،ریپو و)...
 oبازار اوراق با درآمد ثابت (اسناد و اوراق خزانه ،اوراق شهرداری ،اوراق شرکتی ،اوراق با پشتوانه وامهای رهنی و)..
 oبازار سهام (سهام عادی ،سهام ممتاز ،ویژگیها و تفاوتها ،شاخصهای بازار سهام و)...
 oبازار مشتقات (پیمان آتی و قرارداد آتی ،قرارداد اختیار معامله ،قرارداد سوآپ و)...
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 .3آشنایی با شاخصها و نماگرهای بازار سهام و اوراق با درآمد ثابت
 .4نحوه معامالت اوراق بهادار
 oنحوه انتشار اوراق توسط شرکتها
 oنقش بانکهای سرمایهگذاری (شرکتهای تأمین سرمایه)
 oتعهد پذیرهنویسی و انواع آن
 oبازارگردانی و انواع آن
 oثبت تمهیدی ()Shelf Registration
 oانواع انتشار اوراق در بازار اولیه
 oدر بازار سهام
 oدر بازار اوراق با درآمد ثابت
 oمحل معامله اوراق
 oانواع بازارها
 oبازار جستجوی مستقیم ()Direct Search
 oبازار کارگزاری ()Brokered Markets
 oبازار معاملهگری ()Dealer Markets
 oبازار حراج ()Auction Market
 oبورس و فرابورس
 oانواع سفارشهای معامالتی
 oخرید اعتباری سهام
 oفروش استقراضی سهام
 oرفتارهای سوء استفادهکننده در بازار اوراق بهادار (دست کاری بازار و معامله با استفاده از اطالعات نهانی)
 .5معرفی صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و قوانین و مقررات مربوطه
 oشرکتهای سرمایهگذاری
 oصندوقهای مشترک سرمایهگذاری ()Mutual Funds
 oصندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله ()Exchange Traded Funds
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
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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کد درس420 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سرمایهگذاری بین المللی

International Investment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با نرخ ارز و رفتار آن در بازارهای بینالمللی آشنا شده و با روشهای مدیریت ریسک نرخ ارز آشنا شده باشد.
با بازارهای مالی بینالمللی از جمله بازار سهام ،مشتقات ،فارکس و اوراق با درآمد ثابت آشنا شده باشد.
با مفهوم مدیریت ریسک در سرمایهگذاری بینالمللی و تکنیکها و روشهای آن آشنا شده باشد.
با استانداردها و قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری و تجارت بینالملل آشنا شده باشد.
با قیمتگذاری داراییهای بینالمللی و ارزیابی عملکرد سبد داراییهای بینالمللی آشنا شده باشد.
شرح درس:

در این درس مفاهیم سرمایهگذاری مانند استراتژیهای سرمایهگذاری ،تنوعسازی و بهینهسازی پرتفوی ،قیمتگذاری و ارزیابی عملکرد ،و ،...
در سطح بازارهای بینالمللی مورد بحث قرار میگیرد .شناخت رفتار نرخ ارز و فهم نوسانات بازارهای جهانی و همچنین سنجش ،مدیریت و
کاهش ریسکهای مرتبط با سرمایهگذاری بینالملل از جمله موضوعات مهم در این درس محسوب میشود .ورود به بازارهای بینالمللی
مستلزم شناخت استانداردها و قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری و تجارت بینالملل است که در این درس پوشش داده میشود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پایه در سرمایهگذاری بینالملل
 oنرخ ارز
 oنحوه محاسبه و گزارشدهی نرخ ارز
 oرابطه برابری نرخ ارز
 oتعیین و پیشبینی نرخ ارز
 oسرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی
 oشرایط برابری نرخهای ارز و نرخهای بهره
 .2قیمتگذاری دارایی بینالمللی
 .3بازارهای مالی بینالمللی
 oبازار سهام بینالمللی
 oمفاهیم و تکنیکها
 oبازارها و ابزارها
 oبازار اوراق با درآمد ثابت جهانی
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 oبازار مشتقات بینالمللی
 oبازار فارکس
 oارزیابی عملکرد سبد داراییهای بینالمللی
 oساختاردهی فرایند سرمایهگذاری جهانی
 oمدیریت ریسک در سرمایهگذاری بینالمللی
 oمدیریت ریسک نرخ ارز
 oمدیریت ریسک کشوری
 oمدیریت ریسک قوانین و مقررات
... o
 .4استانداردها و قوانین و مقررات در سرمایهگذاری بینالمللی
 .5تحریمهای پولی ،مالی و بانکی و سرمایه گذاری بینالمللی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
1. Solnik, B., & McLeavey, D. (2009). Global Investments. (6th ed.). Pearson Education.
منابع فرعی:
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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کد درس421 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سرمایهگذاری مخاطرهآمیز و سرمایهگذاری اختصاصی

Venture Capital and Private Equity
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

بتواند تصمیمات بهتری در زمینه سرمایهگذاری و تأمین مالی در کسبوکارهای نوآورانه بگیرد.
با مدلهای مختلف تأمین مالی سرمایهگذاری مخاطرهآمیز در مراحل گوناگون چرخه عمر آن و مزایا و هزینههای هر روش تأمین مالی
آشنا شده باشد.
با روشهای مختلف ارزیابی و ارزشگذاری سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز آشنا شده باشد.
با استراتژیهای خروج در سرمایهگذاری مخاطرهآمیز آشنا شده باشد.
با چالشهای تشکیل سرمایه ،راستیآزمایی ،ارزیابی و ارزشگذاری ،استراتژیهای خروج و  ...آشنا شده باشد.
شرح درس:

سرمایهگذاری مخاطرهآمیز در وهله اول برای دانشجویانی طراحی شده است که تصمیم دارند به عنوان مؤسس ،کارفرما ،مشاور یا سرمایهگذار
درگیر یک کسبوکار نوآورانه جدید شوند و یا عالقه دارند با این حوزه روبه رشد بیشتر آشنا شوند .این درس نحوه تأمین مالی و پیدایش سرمایه
در مراحل مختلف چرخه عمر سرمایهگذاری مخاطرهآمیز و استراتژیهای سرمایهگذاری و روشهای ارزیابی و ارزشگذاری را تبیین میکند.
همچنین در این درس چالشهای تشکیل سرمایه ،راستیآزمایی و استراتژیهای خروج در سرمایهگذاری مخاطرهآمیز بیان میشود .این درس
نقش سرمایهگذاران مخاطرهآمیز را در ایجاد ارزش افزوده در طول مرحله رشد شرکتهای نوپا بیان میکند .در این درس مجراهای مختلف
تأمین مالی شرکتهای نوپا شامل انکوباتورها ،تأمین مالی جمعی ،سرمایهگذاران فرشته و  ...به صورت جزئی و عمیق بررسی میشوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

تعریف سرمایهگذاری مخاطرهآمیز ( )VCو سرمایهگذاری اختصاصی ()PE
مقایسه  VCو PE
نمای کلی صنعت  VCو  PEدر جهان
 oتاریخچه شکلگیری صنعت  VCو  PEدر دنیا
 oسیاست دولتها در کشورهای مختلف در حمایت از  VCو PE
اصول و مبانی  VCو PE
نقشآفرینان  VCو PE
بازدهی و هزینه سرمایه  VCو PE
فرایند و مراحل شکلگیری  VCو PE
فرایند سرمایهگذاری در  VCو PE
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PE  وVC  استراتژیهای خروج در.9
PE  وVC  روشهای مختلف ارزیابی و ارزشگذاری در.10
) تأمین مالی در مراحل میانی و متأخر، (تأمین مالی در مراحل متقدمPE  وVC  فرایند و روشهای مختلف تأمین مالی در.11
) مبتنی بر سهم و مبتنی بر اهدا، مبتنی بر بدهی،) و انواع الگوهای آن (مبتنی بر پاداشcrowd funding(  تأمین مالی جمعی.12
PE  وVC  مدیریت ریسک در.13
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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 TurnAround 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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کد درس422 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بانکداری سرمایهگذاری

Investment Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با ساختار و فرایندهای کسبوکار بانکداری سرمایهگذاری آشنا شده باشد.
با خدمات مختلف بانکداری سرمایهگذاری از جمله بازارگردانی ،تعهد پذیرهنویسی و  ...آشنا شده باشد.
با فرایند عرضه اوراق بهادار از جمله سهام ،اوراق با درآمد ثابت و  ...آشنا شده باشد.
با فرایند ادغام و تملیک به خوبی آشنا شده باشد.
شرح درس:

بانکداری سرمایهگذاری که در ایران شرکت تأمین سرمایه نامیده میشود یک نهاد مالی است که طیف وسیعی از محصوالت و خدمات مالی را
هم به ناشران اوراق بهادار و هم به سرمایهگذاران ارائه میدهد .طبق بند  18ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران« :شرکت
تأمین سرمایه (بانک سرمایهگذاری) شرکتی است که بهعنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران فعالیت میکند ،و میتواند
فعالیتهای کارگزاری ،معاملهگری ،بازارگردانی ،مشاوره ،سبدگردانی ،پذیرهنویسی ،تعهد پذیرهنویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد» .دو فعالیت مهم بانکداری سرمایهگذاری در دنیا کمک به تشکیل (جمعآوری) سرمایه از طریق انتشار
اوراق برای ناشران و مشاوره در زمینه ادغام و تملک شرکتهاست .در این درس ماهیت و ساختار بانکداری سرمایهگذاری و انواع خدمات و
محصوالت آنها به سرمایهگذاران و ناشران اوراق مورد بحث قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه بانکداری سرمایهگذاری در ایران و جهان
 .2مقایسه بانکداری سرمایهگذاری با بانکداری تجاری و سایر شرکتهای مالی و سرمایهگذاری
 oبررسی قوانین مرتبط از جمله قانون گالس استیگال ()Glass-Steagall
 .3ماهیت کسبوکار بانکهای سرمایهگذاری
 oعملیات اصلی
 oخدمات به مشتریان
 oمحصوالت
 oساختار کسبوکار برخی تأمین سرمایهها
 oگلدمن ساکس
 oدویچه بانک
 oمرگان استنلی
 oبارکلیز
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 .4عرضه عمومی سهام :ساختار و فرایند
 oمراحل کلیدی فرایند عرضه (در عرضه عمومی اولیه ،عرضه عمومی مجدد و عرضه حق تقدم)
 oسازوکار تعیین و تنظیم قیمت در عرضه عمومی
 oروش ثبت دفتری
 oروش حراج
 oروش قیمت ثابت
 .5عرضه اوراق با درآمد ثابت
 .6تعهد پذیرهنویسی
 oعرضه سهام
 oانتشار اوراق با درآمد ثابت
 .7خدمات بازارگردانی
 .8تبدیل دارایی به اوراق بهادار
 .9ادغام و تملیک (تعریف ،فرایند ،مالحظات و چالشها و )...
 .10تصاحب ()Bayout
 .11تجدید ساختار شرکتی
 .12طراحی ابزارهای مالی جدید و مهندسی مالی
 .13ارزشگذاری و تحلیل
 oساختار
 oروشها
 oنوع خدمات
 .14اقدامات سرمایهگذاری
 oصندوقها
 oخدمات مدیریت دارایی اختصاصی
 .15نسل بعدی تأمین سرمایه ()Next Generation
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منبع فرعی:
1. Stowell, D. P. (2010). An Introduction to Investment Banks, Hedge Funds, and Private
Equity. Elsevier Inc.
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کد درس423 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سرمایهگذاری در امالک و مستغالت

Real Estate Investment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با استراتژیهای سرمایهگذاری در امالک و مستغالت آشنا شده باشد.
با مدلهای مختلف تأمین مالی جهت توسعه امالک و مستغالت آشنا شده باشد.
مهارت الزم برای ارزشگذاری سرمایهگذاریهای گوناگون در امالک و مستغالت را کسب کرده باشد.
بتواند تحلیل دقیقتر و تصمیمات سرمایهگذاری و تأمین مالی اگاهانهتری در بازار امالک و مستغالت بگیرد.
با وامهای رهنی و سازوکار تبدیل آن به اوراق بهادار آشنا شده باشد.
با صندوقهای سرمایهگذاری در امالک و مستغالت آشنا شده باشد.
شرح درس:

امالک و مستغالت به عنوان یکی از طبقات مهم دارایی به شمار میرود که در این درس ابعاد مختلف آن بصورت دقیق و جزئی تبیین میشوند.
این ابعاد شامل سرمایهگذاری در امالک و مستغالت ،تأمین مالی جهت توسعه امالک و مستغالت ،ارزیابی ،مشاوره و مدیریت پرتفوی امالک
و مستغالت میشود .بحران مالی سال  2007که مرتبط با بازار وامهای رهنی بود ،اهمیت فهم بهتر بازار امالک و مستغالت و ارزیابی ریسک
و بازدهی مرتبط با روشهای گوناگون سرمایهگذاری و وامدهی در این بازار را دو چندان میکند .در این درس هم تأمین مالی و هم سرمایهگذاری
در امالک و مستغالت پوشش داده شده است که بههم مرتبط هستند .برای مثال سرمایهگذاری که یک دارایی را میخرد ،در واقع در حال
سرمایهگذاری است که این سرمایهگذاری نوعاً با یک وام رهنی تأمین مالی میشود .از سوی دیگر وامدهنده با مهیا نمودن سرمایه برای
سرمایهگذار جهت خرید دارایی ،در واقع در حال سرمایهگذاری کردن پول خود بوده و نرخ بازدهی را بابت سرمایهگذاری (وامدهی) از طرف
مقابل طلب میکند .بنابراین هم سرمایهگذار و هم تأمین مالی کننده باید ارزیابی دقیقی از ریسک و بازدهی دارایی داشته باشند.
سرفصل درس:
 .1معرفی کلی و تحلیل بازار امالک و مستغالت
 .2وامهای رهنی تجاری و مسکونی
 oمفاهیم پایه قانونی
 oساختار قانونی وامهای رهنی
 oاولویت ادعاها در وامهای رهنی
 oشرایط و توافقها در وامهای رهنی
 oپرداختها ،بازدهیها و ارزشگذاری در وامهای رهنی
 oبازار ثانویه وامهای رهنی
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 .3اجاره داراییهای مولد درآمد
 oارزشگذاری داراییهای درآمدی
 oتحلیل سرمایهگذاری و مالیات داراییهای درآمدی
 oتحلیل ریسک
 .4مالیات در امالک و مستغالت
 .5ساختارهای بدهی و مدیریت ریسک امالک و مستغالت
 .6ارزشگذاری و تحلیل سرمایهگذاری در امالک و مستغالت
 .7تبدیل به اوراق بهادارسازی
 oتبدیل وامهای رهنی به اوراق بهادار :اوراق با پشتوانه وامهای رهنی تجاری
 oتاریخچه پیدایش
 oساختار  :CMBSترنچینگ و اولویتبندی
 oارزشگذاری CMBS
 oرتبهبندی و بازدهی CMBS
 oتبدیل امالک و مستغالت به اوراق بهادار
 .8تأمین مالی پروژه جهت توسعه امالک و مستغالت
 .9صندوقهای سرمایهگذاری در امالک و مستغالت (( )REITsتاریخچه پیدایش و عملکرد ،الگوها و ساختارهای  ،REITتحلیل و
ارزشگذاری  ،REITتحلیل و مدیریت پرتفوی  REITو )...
 .10صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
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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دانشگاه امام صادق
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کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل بنیادی و فنی اوراق بهادار

Fundamental and Technical Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با اصول اساسی تحلیل فنی و بنیادی در بازارهای مالی آشنا شده باشد.
 .2اثر روانشناسی بر بازارهای مالی و قیمتها را درک کرده باشد.
 .3با الگوهای پایه ،روندها و نظریههای مختلف در تحلیل بنیادی و فنی آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس دانشجویان با انواع تحلیل اوراق بهادار (تحلیل فنی و بنیادی) آشنا خواهند شد .تحلیل بنیادی مبتنی بر این فرض است که اوراق
بهادار (و بازار به عنوان کل) دارای ارزش ذاتی است که به وسیله سرمایهگذاران قابل برآورد است .ارزش اوراق بهادار تابعی از یک سری متغیرهای
بنیادی است که ترکیب این متغیرها بازده مورد انتظار همراه با سطح ریسک مشخص را ایجاد میکند .در تحلیل بنیادی برآورد ارزش ذاتی سهام
از طریق ارزیابی متغیرهای بنیادی انجام میشود .از سوی دیگر در تحلیل فنی باور این است که با استفاده از ابزارهای فنی مختلفی نظیر نمودارها
و روندهای قیمتی میتوان اوراق بهاداری را تعیین نمود که کمتر از ارزش ذاتی قیمتگذاری شده است .در واقع تحلیل فنی روشی برای پیشبینی
قیمتها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است .در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها و حجم معامالت و
عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد .این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در
گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت میپذیرد .این روش بیشتر مورد استفاده سفتهبازانی قرار میگیرد که دارای افق زمانی کوتاهمدت
هستند و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام باال رفتن قیمت سهم افزایش دهند.
سرفصل درس:
 .1مقدمه
 oتحلیل در بازار سرمایه و انواع آن
 oانواع استراتژیهای معامالتی
 oتأثیر روانشناسی بر رفتار قیمت و بازار
 oتعریف تحلیل بنیادی و فنی
 oنقاط قوت و ضعف تحلیل بنیادی و فنی
 oمقایسه تحلیل بنیادی و فنی
 .2تحلیل بنیادی
 oمبانی تحلیل بنیادی
 oتجزیه و تحلیل محیط اقتصادی
 oتحلیل بخش کالن اقتصاد
 oتحلیل بخش صنعت
 oتحلیل بخش شرکت
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o
o
o
o
o
 .3تحلیل فنی
 oآشنایی با تاریخچه و اصول تحلیل تکنیکال
 oمفاهیم کلی تحلیل تکنیکال
 oمباحث گسترده پیرامون نمودارهای شمعی
 oنقاط سقف و کف قیمتی (اکسترممها)
 oروند ،کانال و مباحث مربوط به آنها
 oسطوح حمایت و مقاومت کالسیک
 oالگوهای ادامهدهنده
 oالگوهای برگشتی
 oآشنایی با اندیکاتورهای اصلی ()MACD, RSI, MA
 oواگراییهای قیمتی
 oاستراتژیهای مبتنی بر پیوت پوینتها
 oالگوهای شمعی
 oانواع الگوهای شمعی
 oتحلیل الگوهای شمعی
 oالگوهای شمعی بازگشتی
 oالگوی شمعی ادامهدهنده
 oالگوهای روند قیمتی و انواع آن
 oآشنایی با اندیکاتورها و اوسیالتورهای تکنیکال
 oالگوهای هارمونیک
 oتئوری داو و امواج الیوت

آشنایی با گزارشدهی مالی و صورتهای مالی
مروری کلی بر صورتهای مالی (ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت جریان وجوه نقد و)...
تحلیل نسبتهای مالی (نسبتهای سودآوری ،کارآیی ،نقدینگی و)...
مروری بر روشهای مختلف ارزشگذاری
استراتژی معامالتی به روش بنیادی

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
منبع فرعی:
1. Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2015). Valuation: Measuring and Managing the
Value of Companies (6th ed.). Wiley Finance.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ارزشگذاری اوراق بهادار

Securities Valuation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با رویکردها ،روشها و مدلهای مختلف ارزشگذاری آشنا شده و مزایا و معایب هر کدام را بداند.
با ارزشگذاری پروژهها و طرحهای توسعه و تأثیر آن در ارزش شرکت آشنا شده باشد.
با روشهای اصلی برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود آشنا شده باشد.
با چالشها و مسائل اساسی در ارزشگذاری شرکتهای نوپا آشنا شده باشد.
با داللتهای قیمتگذاری اختیار معامله در ارزشگذاری اوراق بهادار ( )Real Optionآشنا شده باشد.
شرح درس:

ارزشگذاری را میتوان وجه مشترک تمام فعالیتهای مالی دانست .سرمایهگذاری ،تأمین مالی و انجام امور مالی شرکتی هریک به گونهای
ارزشگذاری را بخشی از فرایند عملیاتی و اجرائی خود در نظر میگیرند .ارزشگذاری ،عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی ،بر اساس مقایسه
آن دارایی با داراییهای مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آنها بستگی دارد.
همچنین نقش ارزشگذاری در سه حوزه مدیریت پرتفوی ،تحلیل تملک شرکتها و مباحث مالی شرکتی مورد توجه میباشد .شناخت شرکت،
پیشبینی عملکرد شرکت و انتخاب مدل ارزشگذاری ،مراحل اصلی و نخست فرایند ارزشگذاری میباشد.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم پایه ارزشگذاری
 oارزش زمانی پول و نرخ تنزیل
 oهزینه سرمایه و بازدهی مورد انتظار
 oتفاوت سود و جریان نقدی
 oتفاوت ارزش و قیمت
... o
 .2ارزشگذاری سهام
 oمدلهای ارزشگذاری سهام
 oمدلهای درآمدی (تنزیل جریانهای نقدی) در ارزشگذاری سهام ( FCFF ،FCFE ،DDMو)...
 oمدلهای نسبی و روش صحیح محاسبه و بکارگیری ضرائب (نسبت قیمت به درآمد ( ،)P/Eنسبت قیمت به فروش
( )P/Sو )...
 oمدلهای مبتنی بر دارایی در ارزشگذاری سهام (ارزش خالص داراییها ( ،)Net Asset Valueارزش جایگزینی
( ،)Replacement valueارزش تصفیهای ( )liquidation valueو )...
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 oارزشگذاری پروژهها و طرحهای توسعه و تأثیر آن در ارزش شرکت
 oمفاهیم مربوط با ارزش پایانی ( )Terminal Valueدر ارزشگذاری
 oنرخ رشد شرکت در بلندمدت و کاربرد آن در ارزشگذاری
 oکاربرد قیمتگذاری اختیار معامله در ارزشگذاری ()Real Option
 oارزشگذاری شرکتهای خصوصی
 oارزشگذاری شرکتهای نوپا ،جوان و رشدی
 oارزشگذاری ادغام و تملیک
 oراهکارهای ارتقای ارزشگذاری
 .3ارزشگذاری اوراق با درآمد ثابت
 oمفاهیم پایه
 oنرخ کوپن ،بازدهی تا سررسید و بازدهی جاری
Dirty Price ،Clean Price o
 oبرآورد ساختار زمانی نرخ بهره
 oمحاسبه نرخهای اسپات و فوروارد
 oمحاسبه حساسیت قیمت بازار یک اورق با درآمد ثابت به تغییرات نرخ بهره
 oمحاسبه دیرش و تحدب
 oرابطه قیمت و بازدهی
 oرویکردهای مختلف در ارزشگذاری اوراق قرضه و صکوک
 oرویکرد محاسبه ارزش فعلی
 oرویکرد قیمت نسبی
 oرویکرد قیمتگذاری بدون آربیتراژ
 oتفاوتهای ارزشگذاری اوراق قرضه و صکوک
 .4ارزشگذاری داراییهای نامشهود و مالکیت معنوی
 oرویکردها و مدلهای ارزشگذاری داراییهای نامشهود
 oچالشها در ارزشگذاری داراییهای نامشهود
 .5موردکاوی ارزشگذاری در ایران
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
1. Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the
Value of Any Asset (3rd ed.). WILEY Finance.
منابع فرعی:
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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کد درس426 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

Investments and Portfolio Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

بتواند ریسک و بازدهی یک دارایی مالی و پرتفویی از داراییهای ریسکی و بدون ریسک را محاسبه کند.
با مزیتهای تنوعسازی هم از جنبه نظری و هم عملی آشنا شده باشد.
بتواند متناسب با سطوح مختلف مطلوبیت و ریسکگریزی ،پرتفوی بهینه را استخراج کند.
با انواع مدلهای تعادلی و عاملی در بازار سرمایه آشنا شده باشد.
با فرضیه بازار کارا و موارد مختلف نقض آن در بازارهای مالی آشنا شده باشد.
شرح درس:

در این درس دانشجویان با نظریه مدرن پرتفوی آشنا میشوند .در این نظریه کل تغییر پذیری بازدهی حول میانگین ،ریسک تلقی میگردد و با
واریانس و انحراف معیار اندازهگیری میشود .در ادامه درس دانشجویان با مفهوم تنوعبخشی آشنا خواهند شد .تنوعبخشی در تشکیل پرتفو این
امکان را به سرمایهگذاران میدهد تا با کاهش ریسک غیر سیستماتیک ،بتوانند ریسکهای غیرضروری پرتفوی خود را حذف نمایند .تئوری
پرتفوی مارکویتز ،مدلهای تعادلی و مدلهای عاملی از جمله موضوعات مهم در مدیریت سبد سهام محسوب میشوند که در این درس پوشش
داده شدهاند .همچنین دانشجویان با روشهای مختلف ارزیابی عملکرد پرتفوی از جمله معیارهای سنتی و معیارهای تعدیل شده بر مبنای ریسک
آشنا خواهند شد .در پایان ،تشریح فرضیه بازار کارا و موارد نقض آن در بازارهای مالی نقطه ورود دانشجویان به پارادایم مالی رفتاری خواهد بود.
خالف قاعدههایی که در بازار روی میدهد نشاندهنده وجود ناکاراییهایی در بازارهای مالی است که ناشی از خطاهای شناختی و ادراکی انسان
در تصمیمات سرمایهگذاریشان است.
سرفصل درس:
 .1مفهوم ریسک و بازدهی و نحوه محاسبه آن
 .2تئوری پرتفوی
 oتخصیص دارایی بین داراییهای ریسکی (یافتن مرز کارا)
 oتئوری پرتفوی (مدل مارکوتیز) و انتخاب پرتفوی بهینه
 oتخصیص دارایی بین داراییهای ریسکی و بدون ریسک
 oمحاسبه ریسک سیستماتیک (بتا) و ریسک غیر سیستماتیک
 .3مدلهای تعادلی در بازار سرمایه
 oمدل قیمتگذاری دارائیهای سرمایهای ()CAPM
 oمفروضات مدل CAPM
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 oآزمونهای مدل CAPM
 oتوسعه مدل CAPM
 oتئوری قیمتگذاری آربیتراژ ()APT
 oمدلهای قیمتگذاری فاما و فرنچ
 .4مدلهای عاملی
 oمدلهای تک عاملی (مدل بازار) و شاخصی
 oمدلهای چند عاملی
 .5ارزیابی عملکرد پرتفوی
 oروشهای ارزیابی عملکرد پرتفوی
 oمعیارهای ارزیابی عملکرد سنتی
 oنسبت جاری و آنی
 oنسبت قیمت به سود هر سهم ()P/E
 oنسبت بازدهی مجموع داراییها ()ROA
 oنسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ()ROE
... o
 oمعیارهای ارزیابی عملکرد تعدیلشده بر اساس ریسک ()Risk Adjusted
 oمعیار شارپ
 oمعیار ترینر
 oمعیار جنسن
 oمعیار m2
... o
 .6فرضیه بازار سرمایه کارا و مالی رفتاری
 oآزمونهای کارایی بازار سرمایه
 oخالف قاعدهها و موارد نقض کارایی بازار سرمایه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
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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کد درس427 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مالی رفتاری

Behavioral Finance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع خطاها و تورشهای ادراکی و شناختی در تصمیمات سرمایهگذاری آشنا شده باشد.
 .2با روانشناسی بازار و معامالت آشنا شده باشد.
 .3با راهکارهای جلوگیری از خطاهای رفتاری سرمایهگذاران آشنا شده باشد.
شرح درس:
دانش مالی رفتاری ( )Behavioral Financeاز جمله مباحث جدیدی است که در دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح
گردید و به سرعت مورد توجه اساتید و صاحبنظران این رشته در سراسر دنیا قرارگرفت ،بهگونهای که امروزه این مباحث موجب شکلگیری
شاخه مطالعاتی مستقلی در دانش مالیگردیده است.
فرض «عقالیی بودن» سرمایهگذاران به عنوان مدل سادهای از رفتار انسان ،یکی از پایههای اصلی دانش مالی کالسیک است و تقریباً تمامی
نظریههای مالی کالسیک مثل نظریه پرتفوی ،بازار کارای سرمایه ،مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،تئوری نمایندگی و نظریههای فرعی
منشعب از آنها ،متأثر از این فرض است .از نظر دانش مالی رفتاری ،این فرض به دلیل واقعی نبودن آن قادر به توضیح رفتار سرمایهگذاران نیست.
در سطح کالن ،مالـی رفتاری فرضیهها و نظریههای مالی کالسیک به وی ـژه فرضیه بازار کارآی سرمایه را به چالش میکشد .در سطح خرد،
مالی رفتاری نشان میدهد که در دنیای واقعی ،رفتار سرمایهگذاران با فرض بنیادی عقالیـی بودن در مالـی کالسیک سازگـاری ندارد و تمایالت
یا اریبهای شناختی و احساسی سرمایهگـذاران که آنها را سوگیـریهای رفتاری مینامیـم ،نقـش با اهمیتـی در تصمیمگیریهای اقتصادی
دارد.
ظهور پدیدههایی مثل حبابهای قیمتی در بازار سهام ،وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام ،واکنش بیشتر (کمتر) از اندازه سرمایهگذاران به
اطالعات جدید ،در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرارگرفته است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

تاریخچه پیدایش مالی رفتاری
تعریف و کاربرد روانشناسی شناختی در مالی رفتاری
مالی رفتاری و فرضیه بازار کارا
کاربرد مالی رفتاری در سطح خرد و کالن بازارهای مالی
خالف قاعدهها در بازارهای مالی
 oخالف قاعدههای بنیادی
 oخالف قاعدههای تکنیکی
 oخالف قاعدههای تقویمی
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 نقش مالی رفتاری در تصمیمگیری سرمایهگذاران.6
 کاربردهای دانش مالی رفتاری در فرایند مدیریت و تخصیص دارایی.7
 تئوری چشمانداز در مالی رفتاری.8
 سوگیریهای رفتاری سرمایهگذاران.9
 فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حدo
 نماگریo
 اتکا و تعدیلo
 سازگارگراییo
 خوداسنادیo
 توانپنداریo
 ابهامگریزیo
 حسابانگاریo
 کوتاهنگریo
 بهینهبینیo
 داشته بیشنگریo
 دیرپذیریo
 باورگراییo
 رویداد گراییo
 زیانگریزیo
 تازهگراییo
 پشیمانگریزیo
 شکلگراییo
 دگرگونگریزیo
... o
 کاربرد مالی رفتاری در مالی شرکتی.10
 مباحث خاص در کاربرد عملی مالی رفتاری.11
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس428 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی بازار سرمایه اسالمی

Fundamentals of Islamic Capital Maerket
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه آشنا شده باشد.
 .2با الگوهای توسعه بازار سرمایه اسالمی در کشورهای مختلف آشنا شده باشد.
 .3با کاربرد ضوابط عمومی قراردادها چون ممنوعیت اکل مال به باطل ،ربا ،غرر ،قمار و  ...در بازار سرمایه آشنا شده باشد.
شرح درس:
این درس ،بازار سرمایه اسالمی را از جهت اصول ،مبانی و اهداف بازار سرمایه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد و بر اساس آموزههای
اسالم ،اصول و مبانی بازار سرمایه اسالمی را ترسیم میکند و اصطالحاً چارچوبهایی را ترسیم میکند که بایستی بر اساس آن ،احکام و قوانین
اسالم در بازارهای مالی جریان داشته باشد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

تعریف بازار سرمایه اسالمی
اهداف و کارکردهای بازار سرمایه اسالمی
تفاوتهای کلیدی بازار سرمایه اسالمی و متعارف
ویژگیها و مؤلفههای کلیدی بازار سرمایه اسالمی
پیشنیازهای تحقق بازار سرمایه اسالمی
 oچارچوب نظارت شرعی منسجم
 oچارچوب قانونی و مقرراتی
 oچارچوب حسابداری و مالیاتی
 oمدیریت ریسک محصوالت
 oاستانداردسازی محصوالت
الگوهای توسعه بازار سرمایه اسالمی در کشورهای مختلف
 oمالزی
 oاندونزی
 oبحرین
 oانگلیس
 oایران
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 .7فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه اسالمی در کشورهای منتخب
 .8اصول و ضوابط عمومی شریعت مرتبط با بازار سرمایه اسالمی
 oکاربرد ممنوعیت اکل مال به باطل در بازار سرمایه اسالمی
 oکاربرد ممنوعیت غرر در بازار سرمایه اسالمی
 oکاربرد ممنوعیت ضرر در بازار سرمایه اسالمی
 oکاربرد ممنوعیت قمار در بازار سرمایه اسالمی
 oکاربرد ممنوعیت ربا در بازار سرمایه اسالمی
 oکاربرد ممنوعیت غرور ،تدلیس و نجش در بازار سرمایه اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
 .1موسویان ،عباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی  .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 .2موسویان ،عباس و میثمی ،حسین ( .)1393نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی :ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور
بر اساس دیدگاه خبرگان .تهران :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشکده پولی و بانکی.
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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کد درس429 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازار سرمایه اسالمی ( :)1بازار سهام

Islamic Capital Market (1): Stock Market
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با ماهیت فقهی و حقوقی سهام ،سهام ممتاز ،حق تقدم سهام و  ...آشنا شده باشد.
بتواند خرید اعتباری و فروش استقراضی سهام را از نظر فقهی تحلیل کند.
با مفهوم غربالگری شرعی و شاخصهای اسالمی آشنا شده باشد.
تحلیل فقهی درستی از دستکاری قیمتی و معامله با اطالعات نهانی در بازار سهام داشته باشد.
شرح درس:

در این درس با استفاده از اصول و مبانی فقهی بازار سرمایه اسالمی ،ابزارها یی که در بازارهای مالی متعارف به کار گرفته شده مورد نقد و بررسی
قرار میگیرد .تمرکز این درس بر بازار سهام بوده و ماهیت سهام عادی ،ممتاز و معامالت آنها مورد نقد و بررسی قرار میگیرند .اوراق سهام عادی
با توجه به اینکه بر اساس ماهیت شرکت طراحی شده و عقد شرکت هم از دیدگاه اسالم مورد قبول است با تغییراتی میتواند در بازار سرمایه
اسالمی مورد استفاده قرار گیرد .اوراق سهام ممتاز که یکی از ابزارهای رایج در بازراهای مالی متعارف هست نیز انواع گوناگونی دارد که در این
درس مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1نوعشناسی محصوالت و خدمات بازار سرمایه اسالمی
 oابزارها و محصوالت مبتنی بر شریعت
 oابزارها و محصوالت سازگار با شریعت
 .2بازار سهام اسالمی (ابزار مالی سازگار با شریعت)
 oماهیت فقهی و حقوقی انواع سهام (سهام عادی ،سهام ممتاز ،حق تقدم و )...
 oتحلیل شخصیت حقوقی از منظر شریعت اسالم
 oتحلیل فقهی مبحث اتحاد مالکیت در شرکتهای سهامی
 oگواهی سپرده سهام اسالمی
 oخرید اعتباری سهام از منظر شریعت اسالم
 oفروش استقراضی از منظر شریعت اسالم
 oبورس بازی از منظر شریعت اسالم
 oدستکاری قیمتی و معامله با اطالعات نهانی از منظر شریعت اسالم
 oغربالگری شرعی و شاخصهای اسالمی در بازار سهام
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 oفرایند غربالگری شرعی
 oروششناسی و معیارهای غربالگری شرعی
 oشاخصهای اسالمی
 oسیر تکاملی شکلگیری شاخصهای اسالمی
 oاستخراج شاخص
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
 .1موسویان ،عباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی  .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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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کد درس430 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازار سرمایه اسالمی ( :)2اوراق بهادار اسالمی (صکوک)

Islamic Capital Market (2): Sukuk Market
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با طبقهبندیهای مختلف صکوک بر اساس افق زمانی ،نوع ناشر ،نوع ساختار پایه و  ...آشنا شده باشد.
 .2با انواع صکوک و مدلهای عملیاتی انتشار آنها در بازار سرمایه آشنا شده باشد.
 .3با روشهای مختلف رتبهبندی صکوک آشنا شده باشد.
 .4با قوانین و مقررات و رویههای اجرایی انتشار و معامالت صکوک آشنا شده باشد.
شرح درس:
یکی از نوآوریهای دهه اخیر در عرصة بحثهای پولی و مالی اسالمی ،انتشار انواع اوراق بهادار اسالمی به نام صکوک است ،این اوراق که بهطور
عمده برای تأمین مالی دولت ،سازمانهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی منتشر میشوند براساس عقود اسالمی طراحی شدهاند و جایگزین
مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده میشوند .در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با تفاوتهای بازار صکوک و اوراق
قرضه متعارف ،شناخت کاملی از روند توسعه و تکامل بازار صکوک در ایران و جهان به دست آورده و با ساختارها و الگوهای عملیاتی هر نوع
صکوک آشنا خواهند شد .همچنین طبقهبندیهای مختلف صکوک و روشهای مختلف رتبهبندی این اوراق مورد بحث قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

تعریف صکوک
تفاوت صکوک و اوراق قرضه
معرفی بازار داخلی و جهانی صکوک
ارکان انتشار صکوک در ایران و جهان
متدولوژی (روششناسی) رتبهبندی صکوک
Standard & Poors o
Fitch o
Moody's o
RAM o
MARC o
روندها و سیر تکامل بازار صکوک در دنیا
طبقهبندی انواع صکوک
 oبر اساس نوع بازدهی (ثابت یا انتظاری)
 oبر اساس نوع قرارداد پایه
 oبر اساس افق زمانی
 oبر اساس کاربرد و دارایی پایه
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 .8معرفی ساختارهای صکوک در ایران و جهان
 oصکوک وقف
 oصکوک قرض الحسنه
 oصکوک مرابحه
 oصکوک اجاره
 oصکوک سفارش ساخت
 oصکوک منفعت
 oصکوک جعاله
 oصکوک سلف
 oصکوک مشارکت
 oصکوک مضاربه
 oصکوک خرید دین
 oصکوک رهنی
 oاسناد خزانه اسالمی
 .9رویه اجرایی انتشار صکوک در ایران و جهان
 .10قوانین و مقررات در بازار صکوک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1موسویان ،عباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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.
منبع فرعی:
1. Securities Commission Malaysia (SC) & The International Shari’ah Research Academy for
Islamic Finance (ISRA), (2017). Sukuk: Principles & Practices.
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کد درس431 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازار سرمایه اسالمی ( :)3مشتقات و سایر

Islamic Capital Market (3): Derivatives and others
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1بتواند تحلیل فقهی درستی از قرارداد آتی ،پیمان آتی و قرارداد اختیار معامله روی یک دارایی ،شاخص و سبد سهام و همچنین حساب وجه
تضمین این قراردادها ارائه دهد.
 .2بتواند تحلیل فقهی مناسبی از تبدیل انواع داراییها به اوراق بهادار از جمله تسهیالت بانکی ،حسابهای دریافتنی و  ...ارائه دهد.
 .3با جوانب شرعی انواع سوآپ و مشتقات اعتباری آشنا شده باشد.
شرح درس:
مشتقات ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها به ارزش یک دارایی پایه وابسته است که از جمله این ابزارها میتوان به پیمان آتی ،قرارداد آتی،
قرارداد اختیار معامله ،انواع سوآپ و مشتقات اعتباری اشاره نمود .در این درس دانشجویان با انواع ابزارهای مشتقه از منظر شریعت اسالم آشنا
میشوند.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

قرارداد آتی و پیمان آتی
 oبررسی و تحلیل فقهی قرارداد و پیمان آتی روی یک دارایی مالی
 oبررسی و تحلیل فقهی قرارداد آتی شاخص و سبد سهام
 oبررسی و تحلیل فقهی حساب وجه تضمین در قرارداد آتی
قرارداد اختیار معامله
 oبررسی و تحلیل فقهی قرارداد اختیار معامله روی یک دارایی
 oبررسی و تحلیل فقهی قرارداد اختیار معامله روی شاخص و سبد سهام
 oبررسی و تحلیل فقهی حساب وجه تضمین در قرارداد اختیار معامله
قرارداد سوآپ
 oبررسی و تحلیل فقهی قرارداد سوآپ کاال
 oبررسی و تحلیل فقهی سوآپ مالکیت
 oبررسی و تحلیل فقهی سوآپ نرخ بهره
 oبررسی و تحلیل فقهی سوآپ نرخ ارز
مشتقات اعتباری
 oبررسی و تحلیل فقهی سوآپ نکول اعتباری ()CDS
 oبررسی و تحلیل فقهی تعهدات بدهی با پشتوانه ()CDO
... o
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 .5تبدیل دارایی به اوراق بهادار
 oبررسی و تحلیل فقهی تبدیل انواع تسهیالت بانکی به اوراق بهادار
 oبررسی و تحلیل فقهی تبدیل حسابهای دریافتنی به اوراق بهادار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
 .1مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق ایران
 .2معصومینیا ،غالمعلی ( .)1394ابزارهای مشتقه :بررسی فقهی و اقتصادی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.
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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کد درس432 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار سرمایه و سرمایهگذاری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین بازار سرمایه و سرمایهگذاری

Seminar on Advanced Topics in Capital Market
and Investment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با چالشها و مسائل نوین بازار سرمایه و سرمایهگذاری آشنا شده باشد.
 .2راهکارهای مفیدی جهت حل چالشها و مسائل ارائه دهد.
شرح درس:
در این درس مسائل و چالشهای کلی حوزه بازار سرمایه و سرمایهگذاری پوشش داده شده است .همچنین مسائل خاص بازارهای مختلف از
جمله بازار سهام ،بازار اوراق با درآمد ثابت و بازار مشتقات نیز مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.
سرفصل درس:
 .1مسائل کلی در حوزه بازار سرمایه و سرمایهگذاری
 oالگوی مطلوب نظارت در بازار سرمایه
 oجهانیسازی و بازار سرمایه
 oثبات مالی و بازار سرمایه
 oفناوری اطالعات و بازار سرمایه
 oحاکمیت شرکتی در بازار سرمایه
 oطراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید متناسب با نیازها و ظرفیت بازار سرمایه
 oمدیریت ریسک در بازار سرمایه
 oسیستم تسویه و پایاپای در بازار سرمایه
 oثبات مالی و بازار سرمایه
 oخرده ساختار در بازار سرمایه ()Capital Market Microstructure
 oتطبیق با استانداردها و الزامات بینالمللی
 oریسک سیستمی (فراگیر) در بازار سرمایه
 oسرمایهگذاری مخاطرهآمیز ( )Venture Capitalو سرمایهگذاری اختصاصی ()Private Equity
 oروشهای نوین ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار
 oروشهای نوین قیمتگذاری و ارزشگذاری
 oروشهای نوین بهینهسازی سبد اوراق بهادار
 .2مسائل و چالشهای مرتبط با هر یک از بازارهای مالی (بازار سهام ،اوراق با درآمد ثابت ،مشتقات ،ارز و ...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژه
✓

 )17بسته «مدیریت ریسک»
مفهوم ریسک یکی از مسائل بنیادین در رشته مالی است که در همه بازارها ،نهادها و ابزارهای مالی مطرح است .شناخت انواع ریسکهای
مالی و غیرمالی ،روشهای اندازه گیری و در نهایت مدیریت آنها ،از نیازهای ضروری رشته مالی است که باید توسط دانشجویان فراگرفته
شود .توجه به ریسک در طراحی ابزار ،ایجاد نهاد و ساختار بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت بوده و در این بسته تالش شده مهمترین
موضوعات و مسائل کاربردی در این حوزه گنجانده شود.
کد
درس
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی مدیریت ریسک
نظریهها و مدلهای مدیریت ریسک
مدیریت ریسک نهادهای مالی
مدیریت ریسک بازار ،نرخ بهره و ارز
مدیریت ریسک اعتباری
مدیریت ریسک نقدینگی و عملیاتی
مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک مقدماتی
مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک پیشرفته
مبانی مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی
مدیریت ریسک ابزارهای مالی اسالمی
مدیریت ریسک و بیمه
مدیریت ریسک و نهادهای نظارتی
ریسک سیستمی
سمینار مسائل نوین ریسک مالی
مطالعه در مدیریت ریسک
پژوهش در مدیریت ریسک

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک مقدماتی
-

30

512

جمع
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کد درس435 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی مدیریت ریسک

Fundamental of Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1اهمیت مدیریت ریسک در دنیای امروز را درک کرده باشد.
 .2با تعاریف ریسک و رویکردهای مختلف به آن آشنا شده باشد.
 .3توانایی تبیین مراحل مختلف مدیریت ریسک را کسب کرده باشد.
شرح درس:
دنیای امروز به گونهای است که شرکتها در محیطی فعالیت میکنند که برخالف گذشته ،آکنده از ریسک میباشد که به تبع آن موفقیت و عدم
موفقیت آنها به شیوه مواجه شدن آنها با ریسکها مربوط میشود .امروزه هیچ شرکت و یا بنگاهی نمیتواند بدون مدیریت ریسک به حیات خود
ادامه بدهد .اولین گام در شناخت هر پدیده بررسی ماهیت و مبانی آن است .لذا هدف این درس شناخت ماهیت و بنیانهای ریسک میباشد تا
به وسیله آن شناخت دقیقی از ریسک برسیم و بتوانیم به بهترین شکل با آن مواجه شویم.
سرفصل درس:
 .1رویکردهای مختلف در تعریف ریسک (کمی و کیفی)
 .2طبقهبندی ریسک
 .3تفاوت خطر ( ،)Perilمخاطره ( ،)Hazardو ریسک
 .4تفاوت ریسک و نااطمینانی ()Uncertainty
 .5تعریف مدیریت ریسک ،و مزایا و منافع آن
 .6تاریخچه مدیریت ریسک مدرن
 .7اصول و اهداف مدیریت ریسک
 .8فرایند مدیریت ریسک
 .9کاربرد مدیریت ریسک
 .10حاکمیت ریسک ()Risk Governance
 .11ارزیابی ریسک
 .12مدیریت ریسک یکپارچه
 .13مدیریت ریسک کسبوکار ()ERM
 .14اشتهای ریسک
 .15شیوههای مواجهه با ریسک
681

 تکنیکهای کنترل ریسک.16
 گزارشگری ریسک.17
 زیرساختهای ریسک.18
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
. پژوهشکده بیمه: تهران. ترجمه محمود سبزی و حسین رستمی. اصول دهگانه مدیریت ریسک.)1391(  جینز، جکلین.5
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کد درس436 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریهها و مدلهای مدیریت ریسک

Risk Management Theoreis and Models
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1پیش نیازهای الزم جهت فراگیری تئوریها را آموخته باشد.
 .2با انواع تئوریهای ریسک آشنا شده باشد.
 .3با روش به کار گیری انواع تئوریها آشنا شده باشد.
شرح درس:
انواع تئوریهایی که در حوزه مفهوم ریسک قرار دارد مدنظر این درس است .این درس همپوشانی زیادی با درس مبانی دارد ،با این حال
سرفصلهای این درس میتواند به صورت مجزا توسط دانشجویان فراگرفته شود .انواع رویکردهایی که در اندازهگیری انواع ریسکها وجود دارد
به تئوریهای موجود در تبیین ریسک برمیگردد .این تئوریها مقدمهای بر انواع روشهای کمی و کیفی در اندازهگیری انواع ریسکها هستند.
سرفصل درس:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رویکردهای فلسفی در تئوریهای ریسک
مفاهیم ریسک
 oمفهوم ریسک و امنیت
 oریسک و اعتماد
 oریسک و نااطمینانی
 oتحلیل نیمواریانس
 oحرکتهای تصادفی
مدلهای مطلوبیت مورد انتظار
تئوریهای احتماالت
تئوری تصمیم و ریسک
مدلهای جایگزین رفتار ریسک
انتخاب پرتفو بر اساس ریسک (نسبتهای شارپ ،امگا و )...
تصمیمگیری پویا بر اساس ریسک
رویکردهای نوین در اندازهگیری ریسک
 oمدلهای ریسک Semi-Markov
 oمدلسازی ریسک فاجعه ()Catastrophe Modeling
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
: تهران. ترجمه محمد عاملی و حمیدرضا علیمحمدی. با نگرش تصمیمسازی و دانشمحور: مبانی تحلیل ریسک.)1393(  تریه، آون.10
.پژوهشکده بیمه
. انتشارات شربیانی: تهران. ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان.)1395(  علی، و خاتمی فیروز آبادی، حسن، جوانشیر.11
. علوم و فنون: تهران. ارزیابی و مدیریت ریسک.)1384(  نجف، قراچورلو.12
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کد درس437 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک نهادهای مالی

Financial Institutions Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1به طور اجمال با نهادهای مالی آشنا شده باشد.
 .2با انواع ریسکهایی که در نهادهای مالی وجود دارد ،آشنا شده باشد.
 .3با انواع ریسکهای خاص هر نهاد مالی آشنا شده باشد.
شرح درس:
شناخت انواع نهادهای مالی و ریسکهایی که متوجه هر کدام است در این درس صورت میگیرد .از آنجایی که اکثر مدلهای مربوط به ریسک
و کتابهای نگارش شده ،ریسکهای بانکی را مورد توجه قرار میدهند ،توجه به این درس حائز اهمیت است .نهادهای مالی در این درس اعم
از بازار پول و سرمایه هستند و سعی شده مهمترین نهادهای فعال در بازارهای مالی پوشش داده شود .از آنجایی که ریسکهای بانکی به طور
مجزا در سرفصلهای دیگر ارائه میشود ،در این درس باید بر ریسک سایر نهادهای مالی تمرکز شود.
سرفصل درس:
 .1معرفی انواع ریسکهای مالی
 .2معرفی انواع ریسکهای غیر مالی
 .3معرفی و طبقهبندی انواع نهادهای مالی
 .4شناسایی و مدیریت ریسک بانکها
 .5شناسایی و مدیریت ریسک شرکتهای تأمین سرمایه
 .6شناسایی و مدیریت ریسک شرکتهای بیمهای
 .7شناسایی و مدیریت ریسک صندوقهای بازنشستگی
 .8شناسایی و مدیریت ریسک صندوقهای سرمایهگذاری
 .9شناسایی و مدیریت ریسک صندوقهای پوششی
 .10شناسایی و مدیریت ریسک شرکتهای تأمین مالی
 .11شناسایی و مدیریت ریسک خاص نهادهای مالی کشور
 .12معرفی انواع روشهای مدیریت ریسک (مدیریت داراییها و بدهیها و حجم نقدینگی؛ بیمه سپرده و سایر روشهای بیمهای؛ مدیریت
سرمایه؛ کفایت سرمایه؛ تنوعسازی داراییها؛ گستره جغرافیایی؛ مشتقات اعتباری؛ فروش وام؛ اوراق بهادار سازی و )...
 .13معرفی انواع روشهای مدیریت ریسک متناسب با ابزارها و قوانین داخل کشور
 .14معرفی بازل  1و  2و 3
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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. اصول و رویکردها، مفاهیم: مدیریت ریسک در نظام بانکداری.)1391(  سجاد، و سیاح، غالمرضا، خلیل ارجمندی.4
:منابع فرعی
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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کد درس438 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک بازار ،نرخ بهره و ارز

Market Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نسبت به ریسک بازار ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .2نسبت به ریسکهای نرخ بهره ،نرخ ارز و سایر موارد اثرگذار بر ریسک بازار ،شناخت پیدا کرده باشد و توانمندی الزم جهت اندازهگیری
ریسکهای مذکور را کسب کرده باشد.
شرح درس:
بسیاری از مدلهای ریسک و مباحث مربوط به ریسک ،به بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط میشود و به طور کاربردی در این نهاد مورد استفاده
قرار میگیرد .بحران مالی  2007نیز که از بانکها شروع شد ،نقش ریسکهای بانکها را دو چندان کرده و ضرورت شناخت انواع ریسکهای
بانکها و روشهای مقابله با آنها را اثبات کرده است .در این درس ضمن آشنایی با انواع ریسکهای بانکها به شناسایی و اندازهگیری ریسکهای
نرخ بهره ،نرخ ارز و ریسک بازار پرداخته میشود و راههای مقابله با آن بیان خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1شناسایی و اندازهگیری ریسک نرخ بهره
 oمفاهیم مقدماتی ریسک و بازده و نرخ بهره
 oانواع نظریات ساختار زمانی نرخ بهره
 oمدلسازی و اندازهگیری ریسک نرخ بهره (مدل شکاف قیمتگذاری ()The Repricing Gap Model؛ مدل دیرش؛ مدل
تحدب و )...
 oروشهای نوین تحلیل ریسک نرخ بهره (استفاده از مدلهای VaR؛ استفاده از تحلیل همبستگی؛ استفاده از تحلیل رگرسیون و
)...
 oروشهای پوشش ریسک نرخ بهره
 oتأثیر ریسک نرخ بهره بر قیمتگذاری و بازدهی اوراق با درآمد ثابت
 oروشهای پوشش ریسک اوراق با درآمد ثابت (دیرش ،تحدب و )...
 oمدلسازیهای نوین ریسک نرخ بهره در اوراق با درآمد ثابت (مدلسازی منحنی بازده پویا؛ مدلسازی شکاف اعتباری پویا)
 .2شناسایی و اندازهگیری ریسک بازار
 oتعریف ریسک بازار
 oمدلهای عاملی
 oمدلهای کالسیک نوسان و همبستگی
 oمدلهای شبیهسازی (شبیهسازی تاریخی؛ شبیهسازی مونت کارلو؛ تحلیل سناریو و  stress testing ،riskmetricsو)...
 oمدلهای پیشرفته اقتصاد سنجی (مدلهای Garch؛ مدلهای سری زمانی؛ مدلهای  VARپیشرفته و )...
687

) (احتمالیcopulas  مدلهایo
)...  وInternal VaR ؛Back-Testing ) (مدلهای آلفا؛ مدلهایOperational Evaluation(  ارزیابی عملیاتo
 مدیریت ریسک بازارo
 شناسایی و اندازهگیری ریسک نرخ ارز.3
)... ؛ بازارهای معامله ارز؛ نحوه معامله نرخ ارز وforward ؛ نرخ ارزspot  معرفی نرخ ارز و بازارهای جهانی (نرخ ارزo
 تعادل دریافتها و پرداختهاo
 پیشبینی نرخهای آتی ارزo
 اندازهگیری ریسک نرخ ارزo
 مدیریت ریسک نرخ ارزo
) شاخصها و فرایندهای ایجاد و گسترش آن، بحران ارزی (تعریفo
 مرور بحرانهای ارزی در کشورهای مختلف دنیاo
 مکانیسم بازار ارز و نرخ ارز و بحرانهای ارزی در ایرانo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
. پیشبرد، آگاه: تهران. رویکرد ارزش در معرض ریسک: اندازهگیری و مدیریت ریسک بازار.)1388(  حسین، و عبدهتبریزی، میثم، رادپور.9
. موسسه عالی بانکداری ایران: تهران. مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره.)1379(  مهدی، رشیدی.10
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کد درس439 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک اعتباری

Credit Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نسبت به ریسک اعتباری ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .2با روشهای اندازهگیری و شناسایی ریسک اعتباری ،آشنایی کامل پیدا کرده باشد.
 .3نقش ریسک اعتباری را در بحرانهای بزرگ مالی در دنیا ،درک کرده باشد.
شرح درس:
ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهمترین ریسکهای مالی به شمار میرود ،بهگونهای که بحران مالی  2007را بحران اعتبارات نامیدهاند.
شناخت این ریسک در ابزارها ،نهادها و بازارهای مالی اهمیت ویژهای دارد و یکی از مهمترین ریسکهایی است که سرمایهگذاران در خرید
داراییهای مالی بدان توجه میکنند .در این درس به طور مفصل به شناسایی و روشهای اندازهگیری ریسک اعتباری پرداخته میشود.
سرفصل درس:
 .1تعریف ریسک اعتباری
 .2منابع ایجاد کننده ریسک اعتباری
 .3رتبهبندی اعتباری
 .4مؤسسات رتبهبندی
 .5جایگاه ریسک اعتباری در بازل  1و  2و 3
 .6روشهای اندازهگیری ریسک اعتباری
 oاحتمال نکول ()DP
 oمدلهای مبتنی بر پرتفو
 oنمرهدهی اعتباری
 oنرخ زیان و ریسک احیا ( )LGD and Recovery Riskو ...
 .7مدیریت ریسک اوراق بهادار مبتنی بر تأمین مالی ساختاریافته ()Structured Finance Securities
 .8روشهای انتقال و کاهش ریسک اعتباری
 .9روشهای کیفی تحلیل و مدیریت ریسک اعتباری
 .10ریسک اعتباری و قوانین و مقرراتگذاری
 .11اندازهگیری ریسک اعتباری اوراق بهادار
 .12آشنایی با نرم افزارهای مدیریت ریسک اعتباری
 .13آشنایی با روشهای مرسوم اندازه گیری ریسک اعتباری در بانکهای کشور
689

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :تحلیل ریسک اعتباری بانکها با استفاده از دادههای بانکی و نرم افزارهای موجود میتواند به صورت یک پروژه عملی در این درس
مد نظر قرار گیرد.
منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
1. Saita, F. (2007). Value at Risk and Bank: Capital Management. Elsevier.
 .2جستل ،تونی ون ،و بیزنس ،بارت ( .)1391مدیریت ریسک اعتباری .ترجمه پریسا علیزاده .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران.
 .3طالبی ،محمد ،و شیرزادی ،نازنین ( .)1390ریسک اعتباری :اندازهگیری و مدیریت .تهران :سمت.
 .4فالح شمس ،میرفیض ،و رشنو ،مهدی ( .)1389مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (مفاهیم و مدلها).
تهران :دانشکده علوم اقتصادی.
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کد درس440 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک نقدینگی و عملیاتی

Liquidity and Operational Risk Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم ریسک نقدینگی و روشهای اندازهگیری و مدیریت آن ،آشنا شده باشد.
 .2با مفاهیم ریسک عملیاتی و مدیریت آن ،آشنا شده باشد.
شرح درس:
عالوه بر ریسک بازار و اعتباری ،ریسک نقدینگی و عملیاتی نیز از ریسکهای مورد توجه در نهادهای مالی هستند که در دستورالعملهای
بازل  2و  3جایگاه بهسزایی پیدا کردهاند .روشهای پوشش ریسک نقدینگی و روشهای شناسایی ریسک عملیاتی از موضوعات مهمی است
که در این درس مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1شناسایی و اندازهگیری ریسک نقدینگی
 oتعریف ریسک نقدینگی و نقدشوندگی
 oمنابع ایجاد کننده ریسک نقدینگی
 oتشخیص ریسک نقدینگی
 oریسک نقدشوندگی دارایی
 oارزشگذاری دارایی بر اساس ریسک نقدینگی
 oاندازهگیری ریسک نقدینگی
 oکنترل ریسک نقدینگی
 oمدیریت بحران نقدینگی
 oریسک نقدینگی در بحران مالی
 oمدیریت ریسک نقدینگی از طریق قانونگذاری
 oمدیریت ریسک نقدینگی فعال (پویا)
 .2شناسایی و اندازهگیری ریسک عملیاتی و تجاری
 oتعریف ریسک عملیاتی
 oپیدایش ریسک عملیاتی در گروه یونی کردیت
 oچارچوب مدیریت ریسک عملیاتی
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عوامل مؤثر در ریسک عملیاتی (فرهنگ و آگاهی؛ سیاستها و فرایندها؛ اطالعات از دست رفته؛ عوامل محیط کسبوکار؛
)... کنترلهای داخلی؛ حسابرسی و
اندازهگیری و مدلسازی ریسک عملیاتی
 شبیهسازی مونت کارلوo
 رویکردهای توزیع زیانo
...  طریق تقسیم واحدهای تجاری وo
محدودیتهای اندازهگیری ریسک عملیاتی
گزارشگری ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی
آشنایی با نرم افزارهای مدیریت ریسک
آشنایی با روشهای مرسوم اندازه گیری ریسک در بانکهای کشور

o
o

o
o
o
o
o

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
8. Alexander, C. (2003). Operational Risk: Regulation, Analysis and Management. Pearson.
 ترجمه.) اندازهگیری ریسک عملیاتی و شهرت (رویکرد کاربردی.)1391(  دانلیه، و راسپانتینی، فابیو، پیاچنسا، برت، کریالرد، آلدو، سوپرانو.9
. پژوهشکده پولی و بانکی: تهران.امیر کامگار
. دستان: تهران. مدیریت ریسک عملیاتی در نظام بانکی.)1391(  سجاد، و سیاح، محمدعلی، سهمانی اصل، محمداسماعیل، فدائینژاد.10
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کد درس441 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک مقدماتی

Preliminary Financial Engineering and
Designing Risk Management Tools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مهمترین مشتقات مالی و قیمتگذاری آنها و نحوه معامله و کاربرد آنها در پوشش ریسک ،آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس مهمترین ابزارهای مشتقه که در بازارهای جهانی معامله میشوند ،معرفی میشوند .استفاده از این ابزارها جهت پوشش انواع
ریسکهای مالی ،و روشهای ارزشگذاری آنها فراگرفته میشود .قراردادهای آتی ،اختیار معامله و سوآپ از رایجترین ابزارهای پوشش ریسک
هستند که در این درس فراگرفته میشوند .همچنین بررسی سابقه اجرایی ابزارهای فوق الذکر و ابعاد حقوقی و مقرراتی مربوطه در کشور و یا
امکانسنجی استفاده از ابزارهای مذکور در بازارهای مالی ایران نیز در دستور کار قرار دارد.
سرفصل درس:
 .1تعریف ابزارهای پوشش ریسک و مشتقات
 .2تاریخچه و سیر تطور مشتقات
 .3انواع مشتقات و طبقهبندی آنها
 .4مزایا و معایب مشتقات
 .5معرفی مهمترین مشتقات مالی
 oقرارداد آتی
 oپیمان آتی
 oاختیار معامله
 oسوآپ
 .6کارکرد مشتقات مالی
 .7معرفی نهادها و بازارهای مشتقات (ویژگیها و مشخصات ،نحوه معامالت و )...
 .8قیمتگذاری مشتقات مالی (قیمتگذاری بدون آربیتراژ؛ قیمتگذاری اختیار معامله و آتی؛ مدل بلک و شولز؛ قیمتگذاری سوآپ و )...
 .9استفاده از روشهای پیشرفته در قیمتگذاری مشتقات (مونت کارلو؛ قیمتگذاری بر اساس فرایند تصادفی و )...
 .10بررسی سابقه معامالتی و ابعاد حقوقی و عملیاتی ابزارهای مشتقه در ایران
 .11امکانسنجی استفاده از ابزارهای مشتقه بهکارگرفته نشده در بازارهای مالی ایران
 .12مرور مهمترین چالشها و موانع فقهی و قانونی در بهکارگیری هر یک از ابزارها
693

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
. گروه رایانه تدبیر پرداز: تهران. ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.)1384(  جان، هال.4
. سمت: تهران. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.)1383(  علی، و سعیدی، رضا، راعی.5
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کد درس442 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی و طراحی ابزارهای پوشش ریسک پیشرفته

Advanced Financial Engineering and Designing
Risk Management Tools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :مهندسی و طراحی
ابزارهای پوشش ریسک مقدماتی

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با جدیدترین ابزارهای طراحی شده در حوزه تأمین مالی و ابزارهای مشتقه آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس با کاربرد مهندسی مالی و طراحی ابزارهای جدید آشنایی صورت میگیرد .مهمترین ابزارهای موجود در بازار پول ،سرمایه و مشتقات
مرور شده و برای استفاده در داخل کشور الگوگیری میشود .این درس بر ابزارهای ترکیبی ،ساختاریافته تاکید دارد و به نوعی میتواند به عنوان
مهندسی مالی  2معرفی شود.
سرفصل درس:
 .1تبدیل داراییها به اوراق بهادار
 .2مشتقات اعتباری ()CDS, CDO,CLO,CMO, RMBS, RBS
 .3سهام لینک شده به سایر داراییها
 .4به جریان انداختن دوباره وامهای بلند مدت
 .5تأمین مالی ساختار یافته
 .6اوراق با درآمد ثابت لینک شده
 .7اوراق شاخصی
 .8مشتقات نامتعارف (سواپشن ،سوآپ نکول اعتباری ،آپشن پوششی ،اختیار معامله آتی)
 .9ترکیب ابزارهای متعارف
 .10اختیارات طبیعی
 .11مشتقات انرژی و آب و هوا
 .12بررسی سابقه معامالتی و ابعاد حقوقی و عملیاتی ابزارهای مشتقه در ایران
 .13امکانسنجی استفاده از ابزارهای مشتقه بکارگرفته نشده در بازارهای مالی ایران
 .14بررسی مهمترین چالشها و موانع فقهی و قانونی در بکارگیری هر یک از ابزارها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
695

تحقیق یا پروژه

: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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کد درس443 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی

Risk Management in Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نسبت به مباحث خاص بانکداری اسالمی در حوزه ریسک ،شناخت پیدا کرده باشد.
شرح درس:
بانکهای اسالمی همچون همه نهادهای مالی ریسکهایی دارند .همچنین عقود مورد استفاده در بانکهای اسالمی ،ریسکهای خاص خود را
دارد که ممکن است در ادبیات رایج بانکداری وجود نداشته باشد .هدف این درس آشنایی با این ریسکها و روشهای پوشش آن است.
سرفصل درس:
 .1مبانی ریسک در اسالم
 oاصول و مبانی ریسک از منظر شریعت اسالم (مقایسه ریسک ،غرر ،قمار و )...
 oپوشش ریسک و انتقال ریسک از منظر مکاتب و مذاهب اسالمی
 oریسک خاص قراردادهای مالی اسالمی (قرارداد مشارکت؛ مضاربه؛ مرابحه و )...
 oمدیریت ریسک در قراردادهای مالی اسالمی
 oاستانداردهای بینالمللی در زمینه مدیریت ریسک در نهادهای مالی اسالمی
 .2مبانی ریسک در بانکداری اسالمی
 oمعرفی بانکداری اسالمی
 oحاکمیت شرکتی بانکداری اسالمی (نقش ذینفعان در بانکداری اسالمی؛ شفافیت و کیفیت دادهها و )...
 oحاکمیت ریسک در بانکداری اسالمی
 oچارچوب مدیریت ریسک یکپارچه در بانکداری اسالمی
 oساختار صورتهای مالی بانکهای اسالمی
 oتبیین مفهوم تسهیم سود و زیان pls
 oمدیریت انواع ریسک در بانکداری اسالمی (ریسک تأمین مالی؛ ریسک شریعت؛ ریسک استراتژی؛ ریسک سرمایهگذاری؛
ریسک اعتباری؛ ریسک دارایی و بدهی؛ ریسک نقدینگی؛ ریسک بازار؛ ریسک عملیاتی و )...
 oقانونگذاری در بانکداری اسالمی (کفایت سرمایه؛ قوانین بازل و )...
 oآینده بانکداری اسالمی (چالشهای آینده؛ توسعه بازارهای مالی اسالمی؛ توسعه مدلهای قیمتگذاری)
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015). Risk Management for
Islamic Banks: Recent Developments from Asia and The Middle East. John Wiley & Sons
Singapore Pte. Ltd.
2. El Tiby, A. M. (2011). Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability.
John Wiley & Sons.
3. Akkizidis, I., & Khandelwal, S. K. (2008). Financial Risk Management for Islamic Banking
and Finance. Palgrave Macmilan.
 ترجمه مهدی صادقی شاهدانی. مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسالمی.)1394(  سونیل کومار، و خاندلوال، یونیس، آکیزیدیس.4
.) دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران.و حسین محسنی
.) دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران. مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسالمی،)1395(  حسین، و محسنی، مهدی، صادقی شاهدانی.5
 پژوهشکده پولی: تهران.) تجارب عملی (ویراست پنجم- مبانی نظری:)1(  بانکداری اسالمی.)1395(  حسین، و میسمی، عباس، موسویان.6
.و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
:منابع فرعی
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.
 ترجمه مهدی صادقی شاهدانی. مدیریت ریسک مالی در بانکداری و مالی اسالمی.)1394(  سونیل کومار، و خاندلوال، یونیس، آکیزیدیس.5
.) دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران.و حسین محسنی
.) دانشگاه امام صادق (علیهالسالم: تهران. مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسالمی،)1395(  حسین، و محسنی، مهدی، صادقی شاهدانی.6
 دانشکده معارف، رساله دکترا. با تاکید بر فقه امامیه: معیارهای سطوح پذیرش ریسک در چارچوب قاعده غرر.)1394(  محمد، علیزاده اصل.7
.)اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیهالسالم
، رساله دکترا. الگوی ارزیابی و تحلیل معامالت بورس بازانه در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر موازین فقه امامیه.)1396(  محمد، توحیدی.8
.)دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیهالسالم
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کد درس444 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک ابزارهای مالی اسالمی

Risk Management in Islamic Financial Tools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مهمترین ابزارهای مالی اسالمی ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ریسکهای خاص ابزارهای مالی ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3با روشهای شناسایی و اندازهگیری ریسکهای مالی آشنا شده باشد.
شرح درس:
ممنوعیت ربا باعث شده که کشورهای اسالمی به ابداع ابزارهای نوین اسالمی تحت عنوان صکوک بپردازند که منطبق بر قراردادها و عقود
اسالمی است .هر ابزاری که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد طبیعتاً ریسکهایی نیز دارد .از آنجایی که توجه به ریسک اهمیت دارد
لذا پرداختن به ریسکهای خاص ابزارهای مالی اسالمی اهمیت دارد .در این درس به شناسایی و اندازهگیری این ریسکها پرداخته میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

معرفی ابزارهای مالی اسالمی (صکوک)
ریسکهای ابزارهای مالی اسالمی (صکوک)
مهندسی مالی با رویکرد اسالمی
ابزارهای پوشش ریسک در مالی اسالمی (تطبیق فوروارد با قراردادهای اسالمی؛ تطبیق آتی با قراردادهای اسالمی؛ تطبیق اختیار معامله
با قراردهای اسالمی و )...
معرفی انواع بازارهای رایج مشتقات (بازار مبادالت طال بر اساس فوروارد؛ بازار مبادالت ارزها بر اساس فوروارد و  )...و تحلیل قواعد و اصول
حاکم در چارچوب مالی اسالمی
روشهای پوشش ریسک (غیر از مشتقات) منطبق با رویکرد اسالم

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

699

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1ارسالن طریق ،علی ( .)1390مدیریت ریسکهای مالی ساختارهای صکوک .ترجمه مصطفی زهتابیان و علی سعیدی .تهران :دانشگاه امام
صادق (علیهالسالم) و سازمان بورس اوراق بهادار.
 .2معصومینیا ،غالمعلی ( .)1389ابزارهای مشتقه (بررسی فقهی و اقتصادی) .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
(کتاب اصلی در سال  1387منتشر شده است).
 .3السویلم ،سامی ابراهیم ( .)1386پوشش ریسک در مالی اسالمی .ترجمه محمد علیزاده اصل ،محمدمهدی عسکری ،و مهدی حاجیرستملو.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم) و سازمان بورس اوراق بهادار.
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.
منابع فرعی:
 .1سلمان ،سیدعلی ( .)1386محصوالت بازار سرمایه اسالمی :توسعهها و چالشها .ترجمه محمدمهدی عسکری ،مصطفی زهتابیان و علی
سعیدی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
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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کد درس445 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک و بیمه

Risk Management and Insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1بتواند ابتدا فرایند مدیریت ریسک را تبیین نموده و با توجه به شرایط سازمان ،یکی از شیوههای مواجه شدن با ریسک را انتخاب نماید.
 .2بتواند از ابزارهای بیمهای به عنوان یکی از روشهای انتقال ریسک به بهترین شکل استفاده نماید.
 .3با کارکرد شرکتهای بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی آشنا شده باشد.
 .4نسبت به ریسکهای مختص بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی ،شناخت پیدا کرده باشد.
شرح درس:
یکی از مراحل مدیریت ریسک ،مرحله مواجهه با ریسک است .یکی از روشهای مواجهه با ریسک ،انتقال ریسک میباشد که به دو شیوه انجام
میپذیرد )1( :انتقال از طریق ابزارهای بیمهای )2( ،انتقال از طریق توافقنامه و قراردادها.
در این درس مخاطب با مفهوم انتقال ریسک آشنا میشود و سپس انواع ابزارهای بیمه معرفی میگردد .سپس به مقوله انتقال بهینه ریسک به
وسیله این ابزارها پرداخته میشود و کارکرد شرکتهای بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی معرفی میگردد .پس از آن ،به ریسکهایی که این
نهاد با آن روبهرو است پرداخته میشود .ضمناً در انتها به طور اجمال به صنعت بیمه شامل ابزارها و نهادهای بیمهای در ایران ،پرداخته میشود.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

مفاهیم اولیه در مدیریت ریسک و بیمه
 oمفهوم ریسک ،مخاطره ( ،)Hazardخطر ( )Perilو ....
 oمفهوم ریسک و عدم اطمینان
 oرویکردهای مواجهه با ریسک (پذیرش ،خودداری ،کاهش ،انتقال و )...
 oمفهوم انتقال ریسک در مواجهه با ریسک
 oابزارها و سازوکارهای انتقال ریسک
تعریف ماهیت و کارکرد بیمه
عملیات شرکتهای بیمهگر
عملیات مالی بیمهگرها
مقررات در بیمه
معرفی قراردادهای بیمه
معرفی انواع بیمه
 oبیمه عمر
 oبیمه سالمت
 oبیمه اجتماعی
 oبیمه اتکایی
701

 .8کپتیوها ()Captives
 .9مشتقات اعتباری بیمهای ( CDSها CDO ،ها CLN ،ها و )...
 .10اوراق مرتبط با بیمه ( ILSها)
 .11مروری بر صنعت بیمه شامل ابزارها و نهادهای بیمهای در ایران
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .3مهدوی ،غدیر ،و نصیری ،فاطمه ( .)1391اصول و مبانی نظری بیمه .تهران :پژوهشکده بیمه.
منابع فرعی:
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.
 .5شهریار ،بهنام ( .)1393مبانی مدیریت ریسک و نظارت بر توانگری مالی در شرکتهای بیمه .تهران :پژوهشکده بیمه.
 .6بنکس ،اریک ( .)1393روشهای جایگزین انتقال ریسک .ترجمه محمدحسن هادی اصل سرای .تهران :پژوهشکده بیمه.
 .7رجدا ،جورج ای .)1392( .اصول مدیریت ریسک و بیمه .ترجمه کرامت اله افخمی .تهران :پژوهشکده بیمه.
 .8پانتر ،آلن ( .)1391مدیریت ریسک و تأمین مالی .ترجمه محمدحسن هادی اصل سرای .تهران :پژوهشکده بیمه.
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کد درس446 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ریسک و نهادهای نظارتی

Risk Management and Regulatory Bodies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع سیستمهای نظارتی آشنا شده باشد.
 .2نسبت به بانکهای مرکزی به عنوان یکی از مهمترین رکنهای نظارتی ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3با انواع ریسکهای بانک مرکزی و تأثیرگذاری این ریسکها بر سیاستهای بانک مرکزی ،آشنا شده باشد.
شرح درس:
نهادهای نظارتی بازارهای مالی دارای نقش بیبدیل در عملکرد بازارهای مالی میباشند .بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار
پول ،خود با ریسکهایی مواجه است که سیاستگذاری پولی و مالی را تحتالشعاع قرار میدهد .در کنار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار
پول ،نهادهای ناظر مهم دیگری پیرامون بازارهای مالی وجود دارند که از جمله مهمترینهای آنها ،نهادهای نظارتی بازار سرمایه میباشد که به
نوبه خود ،دارای ریسکهای ویژه خود میباشند .شناسایی این ریسکها و نحوه مدیریت آنها بر عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی
مؤثر ،تأثیر بسزایی خواهد داشت .طبیعی است عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی ،کل بازار پول و سرمایه را که در هم تنیدهاند متأثر میکند و
میتواند به بحران مالی منجر شود .همچنین مجموعه قوانین و مقررات در بازارهای مالی نیز میتواند به ریسکهایی منجر شود که باید شناخت
نسبت به این ریسکها صورت گیرد.
سرفصل درس:
 .1تبیین اهمیت مقوله مقررات و نظارت
 .2مقرراتزادیی و تصویب مقررات ،درسهایی از بحران مالی سال 2007 -2008
 .3آشنایی با مقررات حوزه بانک (بازل  1و  2و )3
 .4معرفی نهادهای نظارتی در بستر تجارب کشورها
 .5بانک مرکزی و حاکمیت ریسک
 .6تأثیر مدیریت ریسک بر عملیات بانک مرکزی (سیاست پولی)
 .7استراتژی تخصیص داراییهای بانک مرکزی (استراتژی ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نقدینگی ،دیرش و ارز ،داراییهای با درآمد ثابت؛
اوراق قرضه شرکتی و )...
 .8مدیریت ریسک ارزهای خارجی (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک کسری دخایر ارزی) توسط بانک مرکزی
 .9مدل ریسک اعتباری برای پرتفوهای سرمایهگذاری بانکهای مرکزی
 .10مدیریت ریسک بازار با رویکرد ترازنامهای بانک مرکزی
 .11ارزیابی ریسک اعتباری عملیات بانک مرکزی
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 چارچوب کاهش و مدیریت ریسک عملیات بانک مرکزی.12
 مدیریت بحران بانک مرکزی از طریق ریسک.13
 نهاد نظارتی بازار سرمایه و ریسکهای نهادی و غیرنهادی مربوطه.14
 نهاد نظارتی بازار سرمایه و مدیریت نوسانات و بحرانهای مالی.15
) نهادهای نظارتی سایر بازارهای مالی (غیر از بازار پول و سرمایه.16
 نقش کمیتههای ثبات مالی در شناسایی و مدیریت ریسک در بازارهای مالی.17
 با یکدیگر و نقش ارتباط مذکور در مدیریت ریسکهای بازارهای مالی و...  سرمایه و، بررسی ارتباط متقابل نهادهای نظارتی بازار پول.18
مدیریت بحرانهای مالی
 مدیریت ریسک و حاکمیت ریسک، بانک مرکزی و نظام بانکی ایران.19
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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/
:منابع فرعی
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.
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کد درس447 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ریسک سیستمی

Systemic Risk
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با ریسک سیستمی و ریسک سرایت ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به نقش ریسک سیستمی در بحران مالی  ،2007شناخت پیدا کرده باشد.
شرح درس:
پس از بحران مالی سال  ،2007ریسک سیستمی مطرح شد و بحث اصلی آن انتقال ریسک از یک نهاد به نهاد دیگر یا یک بازار به بازار دیگر
است .این درس که جزو تئوریهای نوین ریسک در صنعت مالی است ،از نیازهای اصلی دانشجویان جهت شناخت بهتر ریسک است.
سرفصل درس:
 .1تعریف ریسک سیستمی
 .2مفهوم ثبات در بازارهای مالی
 .3جهانی شدن اقتصاد و نظامات مالی و ریسک سیستمی
 .4واکاوی ویژگیهای سیستم مالی در دنیای امروز
 .5شکنندگی مالی در سطح شرکت و فردی
 .6تأثیرات اقتصادی شکنندگی مالی
 .7تئوریهای اقتصادی ریسک سیستمی
 .8انواع مدلهای ریاضیاتی و آماری اندازهگیری ریسک سیستمی
1
 .9بحران سیستمی نقدینگی
2
 .10روابط اعتباری پویا
 .11اندازهگیری ریسک سیستمی
 .12قوانین و مقررات بینالملل و ریسک سیستمی
 .13انعطافپذیری سیستم مالی
 .14چگونگی سرایت و انتقال ریسک سیستمی (بررسی و واکاوی بحرانهای مالی بینالمللی)
 .15ایمنسازی در برابر ریسک سیستمی
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Systemic Liquidity Crises

1

Dynamic Credit Relationships

2

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس448 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ریسک»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین ریسک مالی

Seminar on New issues in Financial Risk
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مسائل نوین ریسک مالی آشنا شود.
شرح درس:
در این درس جدیدترین مباحث نوین در ریسک مالی مطرح شده و سعی شده برای هر موضوع حداقل یک منبع نیز معرفی شود .طبیعی است
که سرفصلهای این درس هر سال تغییر خواهد کرد و متناسب با تجربیات نظام مالی جهانی بهروز میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

ارزش در معرض خطر در پرتفو آپشن
ریسک پویا
مدیریت ریسک پروژه
 oمفاهیم پروژه (چرخه عمر پروژه و )...
 oرویکردهای مدیریت ریسک پروژه
 oفرایند مدیریت ریسک پروژه
 oمدیریت ریسک در هر چرخه از پروژه
 oتهیه ساختار مدیریت ریسک
Copulas and Dependence
ریسک کل
تئوری ارزش فوقالعاده ()Extreme Value Theory

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

:منابع
1. Alexander, C. (2008). Market Risk Analysis, Volume IV: Value-at-Risk Models. John Wiley
& Sons Ltd.
2. Duffie, D., & Schaefer, S. (Eds). (2005). Quantitative Risk Management: Concepts,
Techniques and Tools. Princeton University Press.
3. Chapman, C., & Ward, S. (2003). Project Risk Management: Processes, Techniques and
Insights (2nd ed.). John Wiley & Sons.
4. Cooper, D., Grey, S., Raymond, G., & Walker, P. (2005). Project Risk Management
Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements. John Wiley &
Sons.
5. Chapman, R. J. (2014). The Rules of Project Risk Management: Implementation Guidelines
for Major Projects. Gower Publishing.
6. Malevergne, Y., & Sornette, D. (2005). Extreme Financial Risks from Dependence to Risk
Management. Springer.
. رسا: تهران. مدلها و ابزارها: مهندسی ریسک برای مدیران پروژه.)1385(  همایون، و ساجدی، معید، حقنویس.7
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 )18بسته «مهندسی نظام مالی»
نظام اقتصادي اسالم و زیرمجموعه آن نظام مالی اسالمی نظامهاي مفروضی هستند كه در آن الگوهاي رفتاري و روابط بر اساس بينشهاي اسالمی،
سنتهاي الهی و در چارچوب احكام حقوقی و اخالقی اسالم شكل گرفتهاند .بنابراین نظامهاي پيرامونی نظام اقتصادي كه بر آن مؤثر هستند ،عبارتاند
از :نظـام بيـنشهـا و نظام سنتهاي الهی ،نظام احكام حقوقی و نظام احكام اخالقی و دیگر نظامهـاي رفتـاري .نظام بينشها ،مبناي نظام اقتصادي،
نظام سنتهاي الهی چارچوب قوانين علمی حـاكم بـر نظام اقتصادي ،و نظام حقوق و اخالق چارچوب ارزشی این نظام هستند .با توجه به مؤلفههایی
كه در تعریف نظام اقتصادي اسالم ذكر شد ،براي كشف این نظام الزم است مبانی بينشی ،مبانی اخالقی ،مبانی حقوقی ،نظام سنتها و اهداف این
نظام را كشف كرد.
نظام مالی اسالم بهعنوان زیرمجموعه نظام اقتصادي اسالم ،مجموعهاي نظاممند متشكل از بازارهاي مالی اسالمی ،نهادهاي مالی اسالمی و ابزارهاي
اسالمی است كه در جهـت اهداف تأمين مالی و پوشش ریسک اسالمی گام برمیدارد .درواقع نظام مالی اسالمی بيانگر چگونگی پيوند شركتكنندگان
در بازارهاي مالی ـ سازمانها و شركتها ،دولت و مردم ـ به یكدیگر و به اموال و منـابع در جهـت هـدفهـاي موردنظر اسـالم هسـتند و الزم است
مبتنـی بـر مبـانی هستیشناسانه و در چارچوب فقه و اخالق اقتصادي اسالم شكلگرفته و در راستاي تحقق اهداف كالن نظام اقتصادي اسالم از
كارآمدي الزم برخوردار باشد.
هر یک از زیرمجموعههاي نظام اقتصادي اسالم ازجمله نظام مالی اسالم ،اهدافی عملياتی را دنبال میكنند كه براي وصول به اهداف اصلی یعنی
عدالت اقتصاد ي ،امنيت اقتصادي و پيشرفت اقتصادي الزم است .ازجمله اهداف عملياتی نظام مالی اسالم« ،تأمين مالی» و «پوشش ریسک» است
كه الزم است این اهداف عملياتی در راستاي تحقق اهداف اصلی نظام اقتصادي اسالم تعریف شوند؛ بنابراین اركان و اجزاء مختلف نظام مالی اسالم
یعنی بازارهاي مالی ،ابزارهاي مالی ،نهادهاي مالی ،قوانين و مقررات و ...باید طوري طراحی و چيده شوند كه در تحقق اهداف عملياتی نظام مالی
یعنی تأمين مالی و پوشش ریسک و تحقق اهداف اصلی نظام اقتصادي اسالم كارایی و اثربخشی الزم را داشته باشند.
کد
درس
451
452
453
454
455
456
457
458

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی مهندسی نظام مالی
مهندسی بازارهاي مالی اسالمی
مهندسی نظام مالی اسالمی ()1

2
2
2

32
32
32

-

مهندسی نظام مالی اسالمی ()2
مهندسی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
سمينار مسائل نوین مهندسی نظام مالی اسالمی
مطالعه در مهندسی نظام مالی
پژوهش در مهندسی نظام مالی

2
2
2
1
1

32
32
32
32
32

مهندسی نظام مالی اسالمی ()1
-

14

256

جمع
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کد درس451 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مهندسی نظام مالی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی مهندسی نظام مالی

Fundamentals of Financial System
Engineering
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختياري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمينار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با اهميت و نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادي آشنا گردد.
مؤلفهها ،اجزاء و عناصر نظام مالی را بشناسد.
با كاركردهاي مختلف یک نظام مالی كارا آشنا گردد.
با نقش پول و نرخ بهره در نظام مالی آشنا شود.
با نقش نوآوري مالی در طراحی یک نظام مالی كارا و چالشهاي آن آشنا شود.
با مفاهيم ثبات مالی و سالمت مالی آشنا شده و اهميت آن را در نظام مالی بخوبی درک كند.
نقش بحرانهاي مالی را در اصالح و بازطراحی نظامهاي مالی درک كند.
با مباحث و چالشهاي داخلی و بينالمللی نظامهاي مالی آشنا میگردد.
شرح درس:

این درس اصول كلی حاكم بر یک نظام مالی كارا را بيان میكند .در این درس ضمن تبيين جایگاه نظام مالی در اقتصاد مدرن ،اجزاء و مؤلفههاي
یک نظام مالی كارا تشریح میگردد .مباحث نقش پول و بهره در نظام مالی ،نوآوري مالی ،ثبات مالی ،سالمت نظام مالی و  ...از جمله مباحثی
است كه در این درس بدانها پرداخته میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعریف نظام مالی /تعریف نظام اقتصادي
ارتباط نظام مالی و نظام اقتصادي
سير تاریخی توسعه نظامهاي مالی در جهان
مقایسه نظامهاي مالی بانک محور و بازار محور
اهميت و نقش نظام مالی در رشد و توسعه اقتصاد سرمایهداري مدرن
ارتباط نظام مالی با بخش واقعی اقتصاد
كاركردهاي نظام مالی (واسطه گري مالی ،تأمين مالی ،مدیریت ریسک ،تجهيز و تخصيص بهينه منابع ،نقدشوندگی ،كشف قيمت ،كاهش
هزینهها و )...
سير پيدایش و تكامل نظریههاي مالی
ارتباط نظریههاي مالی با ساختار فعلی نظام مالی

 .10شاخصهها و مؤلفههاي یک نظام مالی كارا و با عملكرد خوب
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 .11اجزاء نظام مالی:
 oپول
 oبازارهاي مالی (انواع ،اهداف و كاركردها ،بازیگران ،اجزاء و مؤلفهها و )...
 oنهادهاي مالی (انواع ،اهداف و كاركردها ،اجزاء و مؤلفهها و )...
 oابزارهاي مالی (انواع ،كاركردها و )...
 oبانک مركزي (كاركرد بانک مركزي ،سياستهاي پولی ،نقش بانک مركزي در بحرانهاي مالی و )...
 .12مقررات گذاري در نظام مالی
 .13نقش پول و نرخ بهره در نظام مالی
 oماهيت پول
 oكاركردهاي اصلی پول
 oتعيين نرخ بهره
 oتعيين ساختار زمانی نرخ بهره
 .14نقش نوآوري مالی ( )Financial Innovationدر نظام مالی
 oتعریف و منشأ نوآوري مالی در نظام مالی
 oنقش نوآوري مالی در نظام مالی مدرن
 oنقش فناوري در نوآوري مالی
 oعوامل اثرگذار بر فرایند نوآوري مالی
 oدستهبندي و كاركردهاي نوآوري مالی
 oمباحث مقررات گذاري مرتبط با نوآوري مالی
 oچالشها و انتقادات به نوآوري مالی
 .15ثبات مالی ( )Financial Stabilityدر نظام مالی
 oتعریف ثبات مالی
 oاهميت و ضرورت ثبات مالی
 oعوامل اثرگذار بر ثبات نظام مالی
 .16سالمت نظام مالی ()Financial Soundness
 oتعریف سالمت مالی
 oاهميت و ضرورت سالمت نظام مالی
 oارزیابی سالمت نظام مالی
 .17نظام مالی و بحرانهاي مالی
 oتعریف و انواع بحرانهاي مالی
 oعلل بروز بحرانهاي مالی
 oراهكارهاي جلوگيري از بروز بحرانهاي مالی
 .18چالشهاي طراحی نظام مالی
روش ارزشیابی:
ارزشيابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

ميانترم

تحقيق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. ADB Institute, Financial Services Agency Japan and International Monetary Fund Regional
Office (2015), Financial System Stability, Regulation, and Financial Inclusion, Springer
2. André Taue Saito and Jose Roberto Savoia (2013), Financial Theory Evolution,
International Journal of Education and Research, Vol. 1 No. 4

711

3. Anna Meyendorff & Anjan V. Thakor, Designing Financial Systems in Transition
Economies: Strategies for Reform in Central and Eastern Europe, the William Davidson
Institute.
4. Beck, Thorsten and Levine, Ross (2018) Handbook of Finance and Development, Edward
Elgar Publishing Limited.
5. Błach Joanna (2011), Financial Innovations and Their Role in the Modern Financial
System – Identification and Systematization of the Problem, Financial Internet Quarterly eFinanse, 3(7).
6. Edwin H. Neave (2011), Modern Financial Systems: Theory and Applications, John Wiley
& Sons, Inc
7. G. V. Satya Sekhar, 2018. "Financial Innovation: Theories, Models and
Regulation," Vernon Press Titles in Economics, Vernon Art and Science Inc, edition 1,
number 373
8. Maureen Burton (2009), Financial System of the Economy: Principles of Money and
Banking, 5th Edition, Taylor & Francis
9. Merton, Robert C. and Bodie, Zvi (2005), Design of Financial Systems: Towards a Synthesis
of Function and Structure, Journal of Investment Management, Vol.3, No.1, PP. 1-23
10. Song, Fenghua and Thakor, Anjan V. (2010), Financial System Architecture and the CoEvolution of Banks and Capital Markets, the Economic Journal, Vol. 120, Issue 547, pp.
1021-1055
11. Vitols, Sigurt (2001), The Origins of Bank-Based and Market-Based Financial Systems:
Germany, Japan, and the United States, Discussion Paper FS I 01 – 302,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
:منابع فرعی
1. Andreas Pyka & Hans-Peter Burghof (2014), Innovation and Finance, Routledge
2. Bernholz, Peter and Vaubel, Roland (2014), Explaining Monetary and Financial
Innovation: A Historical Analysis, Financial and Monetary Policy Studies, Springer
3. Franklin Allen, Douglas Gale(2000), Comparing Financial Systems, MIT Press
4. Franklin, Allen (1999), The Design of Financial Systems and Markets, Journal of Financial
Intermediation, 8, 5–7
5. Jack Revell (1997), The Recent Evolution of Financial Systems, Palgrave Macmillan,
London
6. John Hill (2018), Fintech and the Remaking of Financial Institutions, academic press
7. Karl-Erik Sveiby (2012), Innovation and the Global Financial Crisis - Systemic
Consequences of Incompetence, International Journal of Entrepreneurship and Innovation
Management 1, 16(1-2), 30-50.
8. Levine, Ross (2002), Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which Is Better,
Journal of Financial Intermediation, Volume 11, Issue 4, pp 398-428
9. Petersen, Hans-Georg and Wiegelmann, Alexander Martin (2014), Financial Markets and
the Global Debt Crisis: Toward a New Architecture for A More Reliable Financial Sector,
Norteamérica, Volume 9, Issue 1,vpp 79-107
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کد درس452 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مهندسی نظام مالی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی بازارهاي مالی اسالمی

Engineering of Islamic Financial Markets
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختياري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمينار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس:
.1
.2
.3
.4

با انواع بازارهاي مالی اسالمی و نقش و جایگاه هر یک در نظام مالی اسالمی آشنا گردد.
با اصول اساسی حاكم بر بازارهاي مالی اسالمی آشنا گردد.
با پيشنيازهاي مورد نياز جهت تحقق بازارهاي مالی اسالمی آشنا گردد.
با چالشهاي فراروي بازارهاي مالی اسالمی آشنا گردد.
شرح درس:

این درس ضمن تبيين انواع بازارهاي مالی و تبيين نقش و جایگاه آنها در نظام مالی اسالم ،اصول اساسی حاكم بر بازارهاي مالی را تشریح
نموده و ویژگیهاي اساسی بازارهاي مالی اسالمی را بيان میكند .در این درس همچنين الزامات تحقق بازارهاي مالی اسالمی و چالشهاي
فراروي تحقق آن تدریس میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تبيين مفهوم بازار
جایگاه بازار در تمدن اسالمی
تعریف بازارهاي مالی اسالمی
جایگاه بازارهاي مالی اسالمی در نظام مالی اسالم
اهداف و كاركردهاي بازارهاي مالی اسالمی
تفاوتهاي كليدي بازارهاي مالی اسالمی با بازارهاي مالی متعارف
اصول اساسی حاكم بر بازارهاي مالی اسالمی
ویژگیها و مؤلفههاي كليدي بازارهاي مالی اسالمی
انواع بازارهاي مالی اسالمی
 oبازار پول اسالمی
 oبازار سرمایه اسالمی (بازار سهام ،بازار صكوک ،بازار مشتقات و )...
 oبازار بيمه و پوشش ریسک اسالمی
 oبازار ارز اسالمی
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 .10اصول و قواعد فقهی حاكم بر بازارهاي مالی اسالمی (ممنوعيت ربا ،ممنوعيت غرر ،ممنوعيت ضرر ،ممنوعيت اكل مال به باطل ،ممنوعيت
احتكار و انحصار ،ممنوعيت تلقی ركبان ،ممنوعيت تدليس ،نجش و غبن ،ممنوعيت غش ،ممنوعيت قمار ،قاعده نفی سبيل در بازارهاي
مالی اسالمی ( ولن یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنين سبيالً) و )...
 .11اصول اخالقی حاكم بر بازارهاي مالی اسالمی (حاكميت اخالق و ارزشهاي اسالمی در بازارهاي مالی اسالمی) :امانتداري و راستگویی،
مراعات احسان و تقوا ،رعایت انصاف ،حفظ اعتماد و عدم سوءاستفاده از اعتماد مشتري ،اجتناب از سوگند ،اجتناب از سوءاستفاده از اضطرار
مردم ،اجتناب از گرانفروشی و افزایش كاذب قيمت ،وفاي به عهد در معامالت ،پرهيز از ظلم به دیگران و ...
 .12دخالت دولت و حكومت در بازارهاي مالی اسالمی
 .13چارچوب نظارت شرعی منسجم در بازارهاي مالی اسالمی
 .14چارچوب قانونی و مقرراتی بازرهاي مالی اسالمی
 .15مسئوليتهاي اجتماعی در بازارهاي مالی اسالمی
 .16اصل صداقت و شفافيت در بازارهاي مالی اسالمی
 .17اصل عدالت در بازارهاي مالی اسالمی
 .18اصول قيمت گذاري در بازارهاي مالی اسالمی
 .19مدیریت ریسک در بازارهاي مالی اسالمی
 .20چارچوب حسابداري ،حسابرسی و مالياتی بازارهاي مالی اسالمی
 .21استانداردسازي محصوالت در بازارهاي مالی اسالمی
 .22چالشهاي فراروي بازارهاي مالی اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشيابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

ميانترم

تحقيق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1رجایی ،سيد كاظم ( ،)1389ویژگیهاي بازار اسالمی در نظریه و عمل ،دو فصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصادي ،سال دوم ،شماره ،3
صص .118-93
 .2زراءنژاد ،منصور ( ،)1381تأملی در ویژگیهاي بازار از نظر اسالم و تاریخ مسلمانان ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي ،سال
اول ،شماره پنجم و ششم.
 .3امامی ،محمد ( ،)1385بررسی نظارت بر بازار در آموزههاي نبوي و علوي ،مجله تخصصی الهيات و حقوق ،شماره  21و .22
 .4باقري ،محمد و صادقی ،محمد (« ،)1397حسبه»؛ ابزار حقوقِ اقتصاديِ اسالمی در نظارت و كنترل بازارهاي رقابتپذیر و رقابتناپذیر،
دوفصلنامه علمی پژوهشی دانشنامه حقوق اقتصادي ،دوره  25شماره .13
 .5فروتن ،فریدون ،پروشانی ،ایرج و بوناین ،ميشل ( ،)1393بازار در تمدن اسالمی ،تهران :انتشارات كتاب مرجع.
 .6نصيري زاده ،حميدرضا؛ سنصيري زاده ،حميدرضا؛ سعيدي نيا ،سعيده ( ،)1393بازار اسالمی :مولود نظام اقتصادي صدر اسالم ،نشریه علمی
پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،شماره  ،11صص .168-149
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.
منابع فرعی:
 .1ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :مبانی مكتبی .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .2ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :مبانی فلسفی .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .3ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :اهداف و انگيزهها .تهران :كانون اندیشه جوان.
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.4
.5
.6
.7

كاظمی ،مصــطفی؛ داودي ،پرویــز؛ رجــایی ،ســيد كــاظم ( ،)1391صــداقت در مقایســه بــا شــفافيت در بــازار اســالمی ،فصــلنامه علمــی
ترویجی معرفت اخالقی ،سال  ،3شماره  ،10صص .116-89
رجایی ،سيد كاظم و كاظمی ،مصطفی ( ،)1390شاخص تركيبی صداقت در بازار اسالمی ،شماره  ،5صص .146-117
خليليــان اشــكذري ،محمــد جمــال ( ،)1390شــاخصهاي ارزیــابی تســهيل مبــادالت در بــازار اســالمی ،دوفصــلنامه علمــی پژوهشــی
معرفت اقتصاد اسالمی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) ،شماره  ،)26( 4صص .152-127
رجــایی ،محمــد كــاظم ( ،)1390درآمــدي برمفهــوم «عــدالت اقتصــادي» و شــاخصهاي آن ،دوفصــلنامه علمــی پژوهشــی معرفــت
اقتصاد اسالمی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) ،شماره  ،)26( 4صص .30-5
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کد درس453 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مهندسی نظام مالی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی نظام مالی اسالمی ()1

)Engineering Islamic Financial System (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختياري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمينار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس:
 .1با رویكردهاي مختلف در طراحی نظام مالی اسالمی آشنا گردد.
 .2با الزامات و مبانی طراحی نظام مالی اسالمی آشنا شود.
شرح درس:
این درس سعی دارد ضمن بيان مقدماتی عمومی در مورد نظام و نظامسازي ،وارد نظامسازي دینی شده و رویكردهاي مختلف در نظامسازي
دینی را بيان كند .در ادامه مبانی نظامسازي اسالمی در حوزه مالی و اقتصاد تشریح میگردد .در این درس سعی شده جایگاه و كاربرد مبانی
بينشی ،فقهی ،حقوقی ،اخالقی و  ...در طراحی نظام اقتصادي و مالی اسالمی تشریح گردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعریف سيستم و نظام /نظامسازي
تعریف نظامسازي دینی
تعریف نظام اقتصادي اسالم
سير تاریخی نظامهاي مالی و اقتصادي از صدر اسالم تا كنون
تفاوت مكتب ،مذهب و نظام اقتصادي اسالم در نگاه شهيد صدر
رویكردهاي مختلف در نظامسازي دینی
جایگاه فقه و علوم دینی در نظامسازي
مبانی نظامسازي اسالمی در حوزه مالی و اقتصاد:
 oاهداف كالن اقتصادي نظام مالی و اقتصادي اسالم
 oهدف غایی نظام مالی و اقتصادي اسالم
 oهدفهاي ميانی نظام مالی و اقتصادي اسالم
 oهدفهاي عملياتی نظام مالی واقتصادي اسالم
 oارتباط انواع اهداف و مقایسه با نظام مالی سرمایه داري
 oجایگاه و كاربرد مبانی بينشی و فلسفی در نظامسازي مالی و اقتصادي اسالم (شامل مبانی معرفتشناسی ،خداشناسی،
هستیشناسی ،انسانشناسی و  )...و مقایسه با نظام مالی سرمایهداري
 oجایگاه و كاربرد مبانی فقهی و حقوقی در نظامسازي مالی اسالمی
 oجایگاه و كاربرد مبانی اخالقی در نظامسازي مالی اسالمی و مقایسه با نظام سرمایهداري
 oجایگاه و كاربرد سنتهاي الهی در نظامسازي مالی اسالمی
 oجایگاه سيره اقتصادي معصومين در نظام سازي مالی اسالمی
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روش ارزشیابی:
ارزشيابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

ميانترم

تحقيق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1صدر ،سيد محمد باقر ( 1400ق) .اقتصادنا .بيروت :انتشارات دارالتعارف.
 .2ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1390نظام اقتصادي اسالم :مبانی ،اهداف ،اصول راهبردي و اخالق .قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .3یوسفی ،احمدعلی ( .)1386نظام اقتصاد علوي ،مبانی ،اهداف و اصول راهبردي آن .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـه اسالمی.

.4
.5
.6
.7

.8

هادوي تهرانی ،مهدي ( ،)1377نظریه اندیشـه مدون ،فصـلنامه علمی پژوهشـی قبسـات ،پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـالمی،
شماره .7
صدر ،امام موسی ( ،)1393رهيافتهاي اقتصادي اسالم ،تهران :موسسه فرهنگی تحقيقاتی امام موسی صدر.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( ،)1397مبانی اقتصاد اسالمی ،چاپ نهم ،تهران :انتشارات سمت.
صدر ،سيد كاظم ( ،)1387اقتصاد صدر اسالم ،تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.
هادوي تهرانی ،مهدي ( ،)1378مكتب و نظام اقتصادي اسالم ،قم :انتشارات خانه خرد.
منابع فرعی:

 .1ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :مبانی مكتبی .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .2ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :مبانی فلسفی .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .3ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :اهداف و انگيزهها .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .4پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( .)1393درآمدي بر اقتصاد اسالمی ،چاپ نهم .تهران :انتشارات سمت.
 .5مصباحی مقدم ،غالم رضا ( .)1386كلياتی از اقتصاد اسالمی .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .6هادوي تهرانی ،مهدي ( ،)1388ساختار كلی نظام اقتصادي اسالم در قرآن ،قم :انتشارات خانه خرد.
 .7پور سيد آقایی ،مسعود ( .)1389دین و نظام سازي از نگاه استاد صفائی حائري .قم :اننتشارات ليله القدر.
 .8نوایی ،علی اكبر ( .)1378نظام سازي شریعت و فقه از منظر امام خمينی .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره).
 .9حسـينی نيشــابوري ،س ـيد عل ـی و بهنــام طــالبی طــادي ( .)1395فراگردهــا و مبــادي تصــدیقيه نظامســازي فقه ـی :بــا تأكي ـد بــر آراء
آیتاهلل سيد محمد باقر صدر .راهبرد فرهنگ ،ش .36
 .10حكمتني ـا ،محمــود ( .)1394دغدغــه نظــام ســازي دین ـی «شــهيد صــدر و فقــه اهــداف» .نقــد كتــاب فقــه و حقــوق ،ش  ،2صــص
.40-27
 .11تــوكلی ،محمــد جــواد ( .)1394چيســتی و ك ـاركرد مبــانی فلســفی اقتصــاد اســالمی .دوفصــلنامه علمـی ژیوهشـی معرفــت اقتصــادي،
شماره  ،13صص .107-77
 .12هادوينيا ،علیاصغر ( .)1387فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بينی قرآن كریم .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .13مطهري ،مرتضی ( .)1380نظري به نظام اقتصادي اسالم .تهران :انتشارات صدرا.
 .14كوچــکزاده ،ميــثم ( .)1395بررســی تطبيقــی مكتــب اقتصــاد اســالمی و اقتصــاد ســرمایهداري (كالســيک) .دوفصــلنامه علمــی
ترویجی اقتصاد تطبيقی ،شماره  ،5صص .59-41
 .15ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1378نقدي بر اهداف نظام سرمایهداري از دیدگاه اسالم .فصلنامه نقد كتاب ،ش .11
 .16سبحانی ،حسن ( .)1373نظام اقتصادي اسالم .تهران :مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمی.
 .17توكلی ،محمد جواد ( .)1392مجموعه مقاالت اخالق و اقتصاد اسالمی .قم :انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علميه قم.
 .18معصــومینيا ،غالمعلــی ( .)1386اخــالق اقتصــادي (مبــانی بينش ـی ،آموزههــا و آثــار) .فصــلنامه علم ـی پژوهش ـی اقتصــاد اســالمی،
شماره  ،26صص .148-119
 .19ميرمعــزي ،س ـيد حس ـين ( .)1395اخــالق اســالمی و مــذهب اقتصــادي اســالم .فصــلنامه علم ـی پژوهش ـی اقتصــاد اســالمی ،ســال
شانزدهم ،ش .62
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 .20مرســلرور ،محســن و جــم ،ســعيد ( ،)1397بررســی تحليلــی سياســت اقتصــادي پيــامبر (ص) در تخصــيص منــابع ،فصــلنامه علمــی
ترویجی اقتصاد و بانكداري اسالمی ،شماره  ،24صص .24-7
 .21حســين زاده یــزدي ،ســعيد و شــریف زاده ،محمــد جــواد ( ،)1395ســيره پيــامبر اكــرم (ص) در مقابلــه بــا تهدیــدهاي اقتصــادي،
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال  ،16شماره .62
 .22جمشيد نژاد ،غالمرضا ( ،)1385نظامهاي اقتصادي صدر اسالم ،تهران :انتشارات اساطير.
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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کد درس454 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مهندسی نظام مالی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی نظام مالی اسالمی ()2

)Engineering Islamic Financial System (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :مهندسی نظام مالی
نوع درس:

اسالمی ()1
همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختياري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمينار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس:
.1
.2
.3
.4
.5

با تفاوتهاي نظام مالی اسالمی و نظام مالی متعارف آشنا گردد.
با ویژگیهاي اساسی و كاركردهاي نظام مالی اسالمی آشنا گردد.
با رویكردهاي مختلف در طراحی نظام مالی اسالمی آشنا گردد.
با الزامات بنيادي و كاربردي جهت طراحی نظام مالی اسالمی آشنا گردد.
با روششناسی طراحی نظام مالی اسالمی آشنا شود.
شرح درس:

نظام مالی اسالمی شامل بازارهاي مالی ،ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی نقشی مهم در اثربخشی نظام اقتصاد اسالمی خواهد داشت .نظام مالی
اسالمی داراي ویژگیهاي اساسی است كه در مقابل بحرانهاي مالی داراي ثبات بيشتري بوده و به دنبال پيادهسازي اهداف متعالی اسالم در
زمينه مالی و اقتصادي از جمله عدالت اقتصادي خواهد بود .در این درس رویكردهاي مختلف در حركت به سمت نظام مالی اسالمی تبيين شده
و الزامات طراحی نظام مالی اسالمی به تفصيل تشریح میشود.
سرفصل درس:
 .1بخش اول:
 oمعرفی نظام مالی اسالمی و مقایسه با نظام مالی متعارف
 oسير تطور و تكامل نظام مالی اسالمی در ایران و جهان
 oعناصر و اركان نظام مالی اسالمی
 oكاركردهاي نظام مالی اسالمی و مقایسه با كاردهاي نظام مالی متعارف
 oارتباط بين عناصر و اركان نظام مالی اسالمی
 oثبات نظام مالی اسالمی در مقایسه با نظام مالی متعارف
 .2بخش دوم :رویكردها در نظام سازي مالی اسالمی و مقایسه آنها
 oرویكرد تطبيق و امضا
 oرویكرد تأسيسی مبتنی بر مبانی نظام مالی و اقتصادي اسالم
 .3بخش سوم :الزامات و اصول طراحی نظام مالی اسالمی
 oالزامات بنيادین
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 ميانی و عملياتی نظام مالی اسالمی، غایی، توجه به اهداف كالنo
 توجه به مبانی فلسفی و مكتبی نظام مالی اسالمیo
 توجه به مبانی و اصول اخالقی نظام مالی اسالمیo
 توجه به مبانی فقهی و حقوقیo
 الزامات كاربرديo
 توجه به اصول و مبانی اقتصاد خرد و كالنo
 مقررات گذاري نظام مالی اسالمی و نظارت شرعیo
 توجه به اصول مدیریت ریسکo
 توجه به اصول حسابداري و حسابرسیo
... o
) روششناسی طراحی نظام مالی اسالمی (بر اساس الزامات بنيادي و كاربردي: بخش چهارم.4
 نظام مالی و اقتصاد اسالمی...  فقهی و، ارزشی، چالشهاي طراحی بازارها و نهادهاي مالی برگرفته از مبانی بينشی.5
:روش ارزشیابی
تحقيق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

ميانترم

ارزشيابی مستمر
✓

:منابع اصلی
. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: قم. اصول راهبردي و اخالق، اهداف، مبانی: نظام اقتصادي اسالم.)1390(  سيد حسين، ميرمعزي.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.
:منابع فرعی

4.
5.
6.
7.

8.

. كانون اندیشه جوان: تهران. مبانی مكتبی: نظام اقتصادي اسالم.)1389(  سيد حسين، ميرمعزي.1
. كانون اندیشه جوان: تهران. مبانی فلسفی: نظام اقتصادي اسالم.)1389(  سيد حسين، ميرمعزي.2
. كانون اندیشه جوان: تهران. اهداف و انگيزهها: نظام اقتصادي اسالم.)1389(  سيد حسين، ميرمعزي.3
Farhat A. Hussain (2013), The World History of Islamic Finance, SHPG
publication,
Mumtaz Hussain, Asghar Shahmoradi and Rima Turk (2015), An Overview of
Islamic Finance, IMF Working Paper
Simon Archer & Abdel Karim Rifaat Ahmed (2013), Islamic Finance: The New
Regulatory Challenge, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd
Tariq Alrifai (2015), Islamic Finance and the New Financial System: An Ethical
Approach to Preventing Future Financial Crises, John Wiley & Sons Singapore
Pte. Ltd.
Warde, Ibrahim (2000). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh
University Press.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مهندسی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی

Engineering of Islamic Financial Instrument
and Institutions
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختياري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمينار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس:
 .1با نقش و كاركرد انواع ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی آشنا گردد.
 .2با رویكردهاي مختلف در ابزارسازي و نهادسازي مالی اسالمی آشنا گردد.
 .3با ابعاد و الزامات مختلف ابزارسازي و نهادسازي مالی اسالمی آشنا گردد.
 .4با روش شناسی طراحی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی آشنا گردد.
شرح درس:
این درس ضمن تبيين نقش و كاركردهاي ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی ،به تشریح رویكردهاي مختلف در طراحی ابزارها و نهادهاي مالی
اسالمی پرداخته و اصول و الزامات الزم جهت طراحی ابزارها و نهادهاي اسالمی را بيان میكند .یكی از مسائل مهم در طراحی ابزارها و نهادهاي
مالی اسالمی روششناسی طراحی است كه در این درس بدان پرداخته میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعریف ابزارهاي مالی اسالمی /نهادهاي مالی اسالمی
سير تاریخی تكامل ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
نقش ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی در نظام مالی اسالمی
كاركردها ،ویژگیها و مؤلفههاي كليدي ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
تفاوتهاي كليدي ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی با بازارها ،ابزارها و نهادهاي مالی متعارف
اصول اساسی حاكم بر طراحی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی

 .7ظرفيت قراردادهاي اسالمی و تركيب آنها براي ابزارسازي و نهادسازي
 .8ابزارهاي مالی اسالمی
 oتأمين مالی
 oپوشش و انتقال ریسک
 oتركيبی
 .9نهادهاي مالی اسالمی
 oنهادهاي سرردهپذیر /غير سرردهپذیر اسالمی
 oنهادهاي بازار پول/نهادهاي بازار سرمایه
 .10رویكردها به ابزارسازي و نهادسازي مالی اسالمی
 oرویكرد تطبيقی (طراحی ابزارها و نهادهاي مالی سازگار با شریعت)
 oرویكرد تأسيسی(طراحی ابزارها و نهادهاي مالی منطبق و منبعث از شریعت مبتنیبر مبانی بيشنی ،حقوقی ،فقهی ،اخالقی و)...
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 .11ابعاد و الزامات مختلف ابزارسازي و نهادسازي مالی اسالمی
 oتوجه به مبانی ،اهداف و اصول راهبردي در ابزارسازي و نهادسازي مالی اسالمی
 oابعاد و الزامات فقهی ابزارسازي و نهادسازي (در سطح فقه رایج و فقه حكومتی)
 oابعاد و الزامات حقوقی ابزارسازي
 oابعاد و الزامات اخالقی ابزارسازي و نهادسازي مالی اسالمی
 oابعاد و الزامات اقتصادي (خرد و كالن) ابزارسازي و نهادسازي
 oابعاد مالياتی ،حسابداري و حسابرسی ابزارسازي و نهادسازي
 oابعاد مالی ابزارسازي و نهادسازي (ریسک و بازدهی)
 oابعاد اجتماعی و جامعه شناختی ابزارسازي و نهادسازي
 .12روششناسی طراحی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
 .13چالشهاي طراحی ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشيابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

ميانترم

تحقيق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1390نظام اقتصادي اسالم :مبانی ،اهداف ،اصول راهبردي و اخالق .قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .2موسویان ،سيد عباس و خوانساري ،رسول ( .)1395اجتهاد چند مرحلهاي روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادي .فصلنامه علمی
پژوهشی اقتصاد اسالمی ،ش .63
 .3موسویان ،سيد عباس و تاجمير ،حامد ( .)1397روش تحقيق جامع طراحی ابزارهاي مالی اسالمی (مختار) .فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد
اسالمی ،شماره .69
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.
منابع فرعی:
 .1ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :مبانی مكتبی .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .2ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :مبانی فلسفی .تهران :كانون اندیشه جوان.
 .3ميرمعزي ،سيد حسين ( .)1389نظام اقتصادي اسالم :اهداف و انگيزهها .تهران :كانون اندیشه جوان.
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
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
Securities Commission Malaysia (SC) & The International Shari’ah Research
”Academy for Islamic Finance (ISRA), (2017), “Sukuk: Principles & Practices
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.
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
Yahia Abdul-Rahman (2010), The Art of Islamic Banking and Finance: Tools
and Techniques for Community-Based Banking, John Wiley & Sons, Inc.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمينار مسائل نوین مهندسی نظام مالی اسالمی

Seminar on Advanced Topics in Islamic
Financial System Engineering
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختياري

ندارد

نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی
نظري
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمينار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس:
 .1با مسائل و چالشهاي مختلف در مهندسی نظام مالی و مالی اسالمی آشنا گردد.
 .2با راهكارهاي مناسب جهت رفع موانع و چالشها آشنا گردد.
 .3با مسائل روز مرتبط با نظام مالی اسالمی آشنا گردد.
شرح درس:
این درس به بررسی مسائل و چالشهاي كلی نظام مالی اسالمی ،مسائل و چالشهاي اجزاء آن و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع چالشها
میپردازد .در این درس همچنين برخی مفاهيم و موضوعات روز مرتبط با نظام مالی اسالمی و اجزاء آن مورد بحث قرار میگيرد.
سرفصل درس:
 .1چالشها و مسائل فراروي نظام مالی متعارف و نحوه مقابله با آنها
 .2نظام مالی اسالمی و بحرانهاي مالی :عملكرد نظام مالی اسالمی در مواجهه با بحرانهاي مالی
 .3شناسایی اصول اساسی حاكم بر طراحی نظام مالی اسالمی و اجزاء آن
 .4چالشهاي فراروي طراحی بازارهاي مالی اسالمی ،ابزارها و نهادهاي مالی اسالمی
 oچالشهاي نظارتی
 oچالشهاي عملياتی و كاركردي
 oچالشهاي مقرراتی و حقوقی
 oچالشهاي مدیریت ریسک
 oچالشهاي حسابداري و حسابرسی
... o
 .5روششناسی طراحی ابزارها و نهادهاي اسالمی
 .6معماري نوین نظام مالی اسالمی
 .7طراحی نظام مالی اسالمی مبتنی بر مبانی بينشی ،فقهی و حقوقی ،اخالقی و ...
 .8نظام مالی اسالمی و رشد اقتصادي
 .9نوآوري مالی و نظام مالی اسالمی
 .10نظام مالی اسالمی و ثبات مالی
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 نظام مالی اسالمی و عدالت اقتصادي.11
 نظام مالی اسالمی و كاهش فقر.12
 سير تحول و تطور پول و نقش آن در نظام مالی اسالمی.13
... .14
:روش ارزشیابی
تحقيق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

ميانترم

ارزشيابی مستمر
✓

: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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 )19بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»
هدف اصلی بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی» ،آشنایی دانشجویان با اهم ابعاد نظری و کاربردی در حوزههای بانکداری متعارف و
بانکداری اسالمی میباشد .در این بسته ،سعی میگردد تا پس از انتقال دانش نظری و عملیاتی فوق الذکر ،توانمندی نگاه نقادانه و خالق
در دانشجویان عالقه مند به حوزه نظام بانکداری اسالمی ایجاد گردد تا مقدمه ای جهت انجام تحقیقات و پژوهشهای تطبیقی و تأسیسی
در بازار پول اسالمی گردد.
کد
درس
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

تاریخ تحلیلی پول و بانکداری
مبانی اقتصاد خرد در پول و بانکداری
صنعت بانکداری
پول ،ارز و بانکداری مرکزی
اقتصاد کالن پول و بانکداری
اقتصاد پولی
مبانی بازار پول و بانکداری اسالمی
تجهیز منابع در بانکداری اسالمی
تخصیص منابع در بانکداری اسالمی
خدمات و فرآیند نرخگذاری در بانکداری اسالمی

2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32
32
32
32

2

32

-

بانکداری اسالمی بینالملل
مبانی بانکداری مرکزی اسالمی
بانکداری مرکزی اسالمی
نظارت و قانونگذاری در بازار پول اسالمی
بحرانهای مالی و بانکداری مقاومتی
نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک
سمینار مسائل نوین بازار پول و بانکداری اسالمی
مطالعه در بازار پول و بانکداری اسالمی
پژوهش در بازار پول و بانکداری اسالمی

2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

36

608

جمع
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تاریخ تحلیلی پول و بانکداری

History of Money and Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با تاریخچه شکلگیری پدیده پول و سیر تحوالت مربوط به آن آشنا شده باشد.
 .2با تاریخچه شکلگیری نهادی مالی به نام بانک و تحوالت و تطورات سازمانی مربوط به آن در طول تاریخ آشنا شده باشد.
 .3با تاریخچه علم مدیریت بانکداری و تاریخچه رشد و توسعه نظریات مربوط به آن آشنا شده باشد.
 .4با تاریخچه شکلگیری بازار پول و توسعههای نظری ،نهادی ،فرایندی و ساختاری مربوط به آن آشنا شده باشد.
 .5با انواع پول و تطور کارکردهای آن در جامعه اسالمی در دورههای زمانی حکومت پیامبر اکرم ،امامت ائمه هدی و در زمان غیب تاکنون
آشنا شده باشد.
 .6با تاریخچه ایجاد و سیر تطور نظامهای پولی و اعتباری و دانش بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی آشنا شده باشد.
 .7با نقش ساختار پولی ،مالی و بانکی کشورهای اسالمی در سیاستهای داخلی و بینالمللی کشورهای اسالمی آشنا شده باشد.
 .8با تاریخچه و سیر تکامل نظام پولی و بانکی ایران آشنا شده باشد.
شرح درس:
آشنایی با تاریخچه شکلگیری هر ساختار و نظام اجتماعی و اقتصادی ،میتواند به تحلیل و بررسی وضعیت کنونی و سیاستگذاری در جهت
ارتقا و بهبود آن ،کمک شایانی نماید .بدیهی است که بازار پول و نظام بانکداری متداول در نقاط مختلف دنیا نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد.
از سوی دیگر مطالعه سیر تاریخی شکلگیری ساختارهای کنونی بازارهای پول و نظام بانکداری اسالمی نیز بستر مناسبی را جهت فهم بهتر
دالیل ایجاد ساختارها و فرایندهای موجود ارائه مینماید .به عالوه ،بررسی سیر تطور علم بانکداری اسالمی بر اساس دو چارچوب نظری متمایز
فقه امامیه و فقه اهل سنت ،موجبات تکامل فهم و درک ما از وضعیت نظری و عملیاتی حوزه موضوعی بانکداری اسالمی را فراهم میآورد .در
پایان و به عنوان جمعبندی میتوان گفت که داشتن آگاهی و تحلیل مناسب از تطورات تاریخی فوقالذکر ،بستر مناسبی را برای طراحی و
انتخاب سیاستهای مناسب و کارا جهت توسعه بازار پول و بانکداری اسالمی در هر یک از کشور اسالمی من جمله ایران ایجاد مینماید .فلذا در
درس حاضر در ابتدا به بررسی سیر تاریخی ایجاد و تطور پول ،بازار پول و نظام بانکداری مرسوم (غیر اسالمی) میپردازیم .سپس به تبیین
تاریخچه نظری و عملیاتی پول ،بازار پول و بانکداری اسالمی از زمان ظهور اسالم و در ادوار مختلف پس از آن میپردازیم و در ادامه سیر ایجاد
و پیشرفت دانش بانکداری اسالمی را بر مبنای فقه امامیه و اهل سنت ،بررسی نموده و در نهایت داللتهای این تحوالت در ساختارهای
اقتصادی و سیاسی کشورهای اسالمی از جمله ایران را بررسی مینماییم.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه پول و بانکداری
 oتاریخچه شکلگیری پدیده پول ،انواع و سیر تطور کارکردهای آن (از برات صرافی تا پولهای مجازی رمزارز و غیر رمزارز
متمرکز و غیر متمرکز)
 oتاریخچه شکلگیری نهاد مالی بانک و سیر تحول کارویژههای مربوط به آن
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 oانواع بانکهای تجاری ،توسعهای ،سرمایهگذاری و  ...در دنیا
 oتاریخچه شکلگیری بانک مرکزی و کارکردها و اهداف آن
 oشکلگیری مؤسسات پولی و اعتباری غیر بانکی و تطور علل و اهداف
 oبررسی علل ظهور و سیر تاریخی تکامل مکاتب نظری اقتصادپولی
 oتاریخچه شکلگیری دانش مدیریت بانکداری و سیر تحوالت نظری و کاربردی آن
 oبانکداری مرکزی و سیر تاریخی تحوالت نظری و کاربردی
 oتحلیل تاریخی شکلگیری نظامات و توافقنامههای پولی بینالمللی (برتون وودز)... ،
 oتحلیل تاریخی شکلگیری نهادهای پولی بینالمللی؛ علل شکلگیری ،اهداف ،مأموریتها و عملکرد و ( ...بانک جهانی،
صندوق بین المللی پول).... ،
 oشکلگیری اتحادیههای پولی در نقاط مختلف دنیا؛ اهداف اولیه ،سیر تطور ،عملکرد و ( ...منطقه یورو)... ،
 oتحلیل تاریخی تحوالت بازار پول و نظام بانکی کشورهای غربی در چارچوب اهداف احزاب ،گروههای قدرت و البیهایسیاسی
 .2تاریخچه پول و بانکداری اسالمی
وسلم)
وآله
علیه
اهلل
(صلی
و امامت ائمه
 oبررسی تاریخی انواع پول و تطور کارکردهای آن در میان مسلمین در زمان حکومت پیامبر اکرم
هدی (علیهمالسالم)
 oبررسی سیر تحول پول رایج جوامع اسالمی و انواع آن از زمان غیبت امام عصر تاکنون
 oتاریخچه شکلگیری بانکهای اسالمی؛ علل ایجاد و اهداف توسعه
 oتاریخچه شکلگیری و بررسی تحوالت نظامهای پولی و بانکی اسالمی در کشورهای اسالمی
 oبررسی تاریخی علل ایجاد و اهداف بانکهای اسالمی در کشورهای غیر اسالمی
 oراهاندازی بخشهای بانکداری اسالمی در بانکهای متعارف؛ تحلیل تاریخی علل ایجاد و اهداف توسعه
 oسیر تاریخی ایجاد و تطور علم بانکداری اسالمی بر مبنای فقه اهل سنت
 oسیر تاریخی ایجاد و تطور علم بانکداری اسالمی بر مبنای فقه امامیه (مباحث فقهی انواع پول ،نهادها ،ابزارها و فرایندهای بازار
پول)...
 oنهادهای پولی و بانکی اسالمی بینالمللی؛ علل ایجاد و اهداف توسعه
 oتحلیل تاریخی تأثیر نظامهای پولی و بانکی در کشورهای اسالمی بر سیاستهای داخلی و بینالمللی
 oچشمانداز و چالشهای پیشروی نظامات بانکداری اسالمی در نقاط مختلف دنیا
 .3تاریخچه پول و بانکداری ایران
 oشکلگیری و سیر تحوالت نظام پولی و بانکی ایران در بستر تاریخ
 oتحلیل تاریخی تحوالت بازار پول و نظام بانکی ایران تا پیش از وقوع انقالب اسالمی در چهارچوب اهداف دربار و البیهای
قدرت
 oتحلیل تحوالت ساختار نظام پولی و بانکی و بررسی نگرش مدیریتی و مدیران نظام بانکی ایران از پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون در چهارچوب اقتصاد سیاسی و در بستر حضور دائمی تحریمهای اقتصادی و بانکی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
1. Wood, G., Mills, T., & Crafts, N. (2011). Monetary and Banking History: Essays in
Honour of Forrest Capie. Routledge.
2. Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance
and Prospects. Palgrave MacMillan.
3. Chown, J. (2003). A History of Monetary Unions. Routledge.
 .4نظرپور ،محمدتقی ،و موسویان ،سیدعباس ( .)1393بانکداری بدون ربا :از نظریه تا تجربه .قم :دانشگاه مفید .تهران :مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .5موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
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 .6موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری  -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
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 .8رضوی ،مهدی ( .)1393بانکداری اسالمی در ایران :تاریخچه ،عملکرد و برنامهریزی .تهران :مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
منابع فرعی:

 .1موسویان ،سیدعباس و میسمی ،حسین ( .)1393نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی :ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی
کشور بر اساس دیدگاه خبرگان .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
 .2موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
 .3عبدالرحمن ،یحیی ( .)1394هنر بانکداری و تأمین مالی اسالمی :ابزارها و روشهای بانکداری مبتنی بر جامعه .ترجمه سیدمحمدرضا
امیریطهرانی ،مجید خادمالحسینی ،و حمید مرتضینیا .تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
 .4صدر ،محمدباقر ( .)1388بانک بدون ربا در اسالم :الگویی برای جایگزینی ربا و بررسی فعالیتهای بانکی در پرتو فقه اسالم به ضمیمه
مقاله بانک در جامعه اسالمی .ترجمه سیدیحیی علوی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
 .5اقبال ،منور ،احمد ،اوصاف ،و خان ،طریقاهلل ( .)1387چالشهای پیشروی بانکداری اسالمی .ترجمه حسین میسمی و مسلم بمانپور .تهران:
دانشگاه امام صادقعلیهالسالم :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 .6موسویان ،سیدعباس ( .)1390طرح تحول نظام بانکی :اصالح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا .تهران :سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .7موسویان ،سیدعباس ( .)1379بانکداری بدون ربا :از نظریه تا عمل .تهران :مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
 .8یوسفی ،احمدعلی ( .)1389خرید و فروش اسکناس :بررسی فقهی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .9یوسفی ،احمدعلی ( .)1389بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول .تهران :جنگل.
 .10یوسفی ،احمدعلی ( .)1377ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 .11طبیبیان ،سیدمحمد ،ساسانگهر ،پرویز ،فرجی ،یوسف ،کریمی ،سیدمحمد ،زارع ،میثم ،و امیدینژاد ،محمد ( .)1384بانکداری بدون ربا در
همگرایی با بانکداری بینالمللی :مجموعه مقاالت شانزدهمین همایش بانکداری اسالمی .تهران :مؤسسه عالی بانکداری ایران.
 .12عیوضلو ،حسین ،و قلیچ ،وهاب ( .)1393بانکداری اخالقی با رویکرد اسالمی (ضوابط اخالقی و تدابیر ساختاری) .تهران :پژوهشکده پولی و
بانکی.
 .13حسینی بهشتی ،سیدمحمد ( .)1386بانکداری ،ربا و قوانین مالی در اسالم .تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید دکتر بهشتی.
تهران :بقعه.
14. Ab. Aziz, M. R. (2013). Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and
Challenges. Usim Publisher.
15. Cattelan, V. (2013). Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System.
Edward Elgar Publishing.
16. El Tiby, A. M. (2011). Islamic Banking: How to Manage Risk and Improve Profitability.
John Wiley & Sons.
17. Ismal, R. (2013). Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and
Financial Issues. Wiley.
18. Khan, F. (2015). Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest
to Make Pakistan more Islamic. Routledge.
19. Venardos, A. M. (2012). Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its
Development & Future (3rd ed.). World Scientific Publishing.
20. Aldohni, A. K. (2011). The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: A
Comparative Look at the United Kingdom and Malaysia. Routledge.
21. Alamad, S. (2017). Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance. Springer.
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همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با کاربردهای نظریات مصرفکننده ،تولیدکننده ،نااطمینانی ،تئوری بازیها ،اقتصاد اطالعات ،مطلوبیت انتظاری و  ...در حوزه پول و
بانکداری آشنا شده باشد.
 .2با کاربردهای انواع بازارها از حیث درجه رقابتی و انحصاری بودن و مباحث نظری مربوط به آن در حوزه بازار پول و صنعت بانکداری آشنا
شده باشد.
 .3با مباحث نظری و کاربردی مربوط به تعیین قیمت پول یا همان تعیین نرخ سود آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس مباحث و سرفصلهایی از اقتصاد خرد که در مباحث تحلیلی بازار پول و صنعت بانکداری ،مورد نیاز دانشجویان میباشد ،بیان
میشود .در ادامه ضمن معرفی پول و کارکردهای آن ،فرایندها و نظریات تع یین نرخ سود و تبیین نوسانات آن ،تشریح میگردد.
الزم به تذکر جهت گذراندن این درس ،الزم است دانشجویان یک دوره کامل درس اقتصاد خرد یک و دو شامل همه سرفصلهای استاندارد آن،
را گذارنده باشند .ضمناً در درس حاضر ،مباحث مربوط به تعریف و تکنیکهای محاسبه نرخ بهره آورده شده است و نظریات تعیین نرخ بهره به
علت نیاز به دانش اقتصاد کالن و آشنایی با مکاتب اقتصادی ،در انتهای سرفصلهای درس"مبانی اقتصاد کالن پول و بانکداری" آورده شده
است.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفاهیم و عناصر اقتصاد خردی حوزه پول و بانکداری
 .2تبیین نقش واسطههای مالی در چهارچوب اقتصاد خرد
 .3رویکرد سازماندهی صنعتی در حوزه بانکداری
 .4تحلیلی رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده در چهارچوب اقتصاد خرد
 .5تعادل در بازار اعتبارات مالی و داللتهای آن برای اقتصاد کالن
 .6آثار کالن اقتصادی ناکاراییهای مالی (عدم وجود بازار رقابت کامل ،عدم وجود تقارن کامل اطالعات)... ،
 .7هجوم بانکی به بانکهای خرد و ریسک سیستمی در چهارچوب اقتصاد خرد
 .8مدیریت ریسک در بانکها در چهارچوب اقتصاد خرد
 .9تحلیل قوانین و مقررات گذاری در نظام بانکی در چهارچوب اقتصاد خرد
 .10معرفی پول و نرخ گذاری آن
729

)....,Yield to Maturity, Yield to Call(  چیستی نرخ بهره و روشهای محاسبه آن.11
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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
:منابع فرعی
 دانشگاه امام: تهران. ترجمه محمدمهدی عسکری.) اصول اساسی و مباحث تکمیلی (جلد اول: نظریه اقتصاد خرد.)1387(  والتر، نیکلسون.1
.صادقعلیهالسالم
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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بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

صنعت بانکداری

Banking Industry
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با ابعاد حقوقی و اقتصادی و چارچوب تحلیل و بررسی ساختار صنعت بانکداری از ابعاد مختلف ،آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس ،به تبیین ابعاد مقرراتی و حقوقی بازار پول و صنعت بانکداری پرداخته میشود .به عالوه در این درس ،صنعت بانکداری از نگاه
سازماندهی صنعتی ،اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی ،مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .در نهایت ،مروری بر ابعاد فوقالذکر در بازار پول و صنعت
بانکی ایران صورت خواهد پذیرفت .الزم به ذکر است که فرض درس حاضر ،پوشش مباحث عدم تقارن اطالعاتی و آثار آن بر ساختار و نظام
مالی و مباحث مدیریت ریسک بانکی در سایر دروس از جمله درس «مبانی اقتصاد خرد در پول و بانکداری» است ،لیکن در صورت عدم پوشش
مباحث فوق در درس مذکور ،میبایست مباحث فوق الذکر به عنوان تیتر اول و دوم به سرفصلهای حاضر اضافه گردد.
سرفصل درس:
 .1تحلیل و بررسی جنبههای اقتصادی مقرراتگذاری و قانونگذاری مالی
 oاطالعات متقارن؛ مهمترین علت لزوم مقرراتگذاری در بازارهای مالی
 oسازوکار حمایتها و ضمانتهای حاکمیت در نظام بانکی ()Government Safty Net
 oانواع مقرراتگذاری مالی و بانکی (آمریکا ،انگلیس و اروپا)
 oحاکمیت شرکتی و نظارت احتیاطی ()Prudential Supervision
 oمقرراتگذاری مالی در سطح بینالمللی
 oتحلیل و بررسی بحرانهای بانکی در نقاط مختلف دنیا در چهارچوب مقرراتگذاری مالی
 oبررسی آخرین تحوالت در مقرراتگذاریهای بینالمللی پس از بحران مالی جهانی اخیر (کمیته بال ،بانک جهانی)... ،
 .2سازماندهی صنعتی در صنعت بانکداری؛ ساختار و رقابت
 oسیر تاریخی پیشرفت نظام بانکی
 oنوآوریهای مالی و بانکداری سایهای
 oبانکهای مجازی در مقابل بانکهای واقعی ()Clicks vs. Bricks
 oاقتصاد صنعتی و صنعت بانکداری
 oتحلیل اقتصادی بانکداری ضد تراست
 oرقابت و ثبات در صنعت بانکداری
 oمحدودیتهای سرمایه ،رفتار بانکها و اثرات آن بر روی ساختار صنعت بانکداری
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 oقواعد بازار و صنعت بانکداری
 oساختار صنعت بانکداری تجاری آمریکا
 oادغام بانکی ،بانکهای بزرگ ملّی و بانکداری سراسری کشوری ( Bank Consolidation & Nationwide
)Banking
 oبانکهای غیر تجاری ،مؤسسات پسانداز و سایر بنگاههای پولی و اعتباری در آمریکا
 oمقایسه ساختار صنعت بانکی آمریکا و سایر نقاط دنیا
 oتفکیک حوزههای فعالیت صنعت بانکداری و سایر صنایع خدمات مالی
 oتحلیل بحرانهای مالی و بانکی مشاهده شده در نقاط مختلف دنیا از جنبه ساختار صنعت بانکداری
 .3بانکداری اخالقی ،بانکداری اجتماعی ،بانکداری تعاونی و...
 .4صنعت بانکداری در ایران؛ ساختار رقابتی ،نظام حقوقی و ابعاد نظارتی
 oمعرفی انواع بانکهای موجود در نظام بانکی ایران به همراه تاریخچه شکلگیری ،اهداف و کارویژههای مربوط به آنها
 oتحلیل و بررسی عملکرد مالی و عملیاتی بانکهای ایران پیش و پس از انقالب اسالمی
 oتعادل بین سهم مالکیت خصوصی و دولتی در صنعت بانکداری ایران
 oساختار مالکیت بانکها در بورس اوراق بهادار تهران
 oساختار شرکتی و حاکمیت شرکتی بانکها
 oمبانی قانونی بانکداری به تفکیک بانکهای تجاری ،تخصصی و قرض الحسنه در ایران
 oساختار و اصول نظارت بر بانکها به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی در ایران
 oاعمال حقوق رقابت بر صنعت بانکداری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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.
منبع فرعی:
 .1باقری ،محمود ،و دیگران ( .)1395رقابت و انحصار بین بانکها و مؤسسات اعتباری (ساختار مالکیت ،شکل حقوقی و کارکرد) .تهران:
انتشارات بورس.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

پول ،ارز و بانکداری مرکزی

Money, Foreign Exchange and Central Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد ناظر ،سیاستگذار و مقرراتگذار در بازار پول آشنا شده باشد.
با مدیریت بانکداری مرکزی و اصول و ابعاد مختلف آن ،آشنا شده باشد.
نسبت به فرایند عرضه پول ،عوامل مؤثر ،ابزارهای سیاستهای پولی و استراتژیهای مربوط به آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
با مفاهیم و نظریات حوزه ارز ،نرخگذاری ارز ،عوامل مؤثر و ساختار بازار ارز و نظام مالی و پولی بینالملل آشنا شده باشد.
شرح درس:

در درس حاضر ،ابتدا به تبیین مدیریت بانکداری مرکزی و ابعاد مختلف آن شامل ابزارهای سیاستهای پولی و استراتژیها و تاکتیکهای
مربوط به آن میپردازیم .سپس به بررسی بازار ارز و نظریههای تعیین نرخ ارز پرداخته و سپس اصول و ابعاد مختلف بانکداری بینالملل را مورد
بررسی قرار میدهیم .در نهایت هم به مرور سرفصلهای فوقالذکر پیرامون نظام پولی و بانکی ایران خواهیم پرداخت.
سرفصل درس:
 .1مدیریت بانکداری مرکزی (اصول ،اهداف ،فرایندها و )...
 .2بانک مرکزی و بانکداری مرکزی در آمریکا ،اروپا و کشورهای در حال توسعه
 .3فرایند عرضه پول (عناصر اساسی ،ترازنامه بانک مرکزی ،ضریب تکاثر پولی QE ،و )...
 .4ابزارهای سیاست پولی (ابزارهای متعارف و غیر متعارف ،QE versus CE ،و )...
 .5هدایت و جهتدهی سیاست پولی :استراتژیها و تاکتیکها
 .6بازار ارز خارجی (نظریههای تعیین نرخ ارز ،عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز ،تعادل بازار ارز و پویاییهای نرخهای تعادلی ،تعامل نرخ بهره و
ارز )...
 .7بازار فارکس؛ مفاهیم ،دستورهای معامالتی ،تحلیل در بازار و نحوه ورود و فعالیت
 .8نظام مالی بینالملل (انواع بازارها ،ساختارها ،فرایندها ،مقررات و )...
 .9بانکداری بینالملل (اصول ،قوانین ،ساختار ،رقابت ،و )...
 .10اتحادیههای پولی (تاریخچه ،اهداف ،فرایندها ،ساختار ،مقررات و )...
 .11نظام پولی و ارزی ایران
 oبانک مرکزی ایران (معرفی ،اهداف)... ،
 oتبیین ابعاد بانکداری مرکزی در ایران (پول و سیاستهای پولی ،وضعیت صورتهای مالی ،و )...
 oبازار ارز ایران
 oبانکداری بینالملل و تعامل با نظام مالی بینالملل در ایران
733

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد کالن پول و بانکداری

Macroeconomics of Money and Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مباحث و نظریات اقتصاد کالن مرتبط با حوزه بازار پول ،ارز و بانکداری آشنا شده باشد.
شرح درس:
دانشجویان با مباحث اقتصاد کالن مرتبط با حوزه بازار پول ،ارز و بانکداری آشنا میشوند .این مباحث مقدمهای برای فهم بهتر نظریات حوزه
اقتصاد پولی میباشد.
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 با
سرفصلهای استاندارد اقتصاد کالن یک (از حسابهای ملی تا انتهای مبحث سیاستهای پولی و مالی در سیستم  IS-LMو تقاضای کل
اقتصاد) را گذراندهاند .در این صورت میتوان سرفصل اول را به طور کامل حذف و مباحث را از سرفصل دوم ،آغاز نمود .ضمناً مباحث مربوط به
چیستی نرخ بهره و تکنیکهای محاسبه آن ،در درس" مبانی اقتصاد خرد در پول و بانکداری" آورده شده و نظریات تعیین نرخ بهره به علت
نیاز به دانش اقتصاد کالن و آشنایی با مکاتب اقتصادی ،در انتهای سرفصلهای درس حاضر آورده شده است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مروری بر حسابهای ملی ،شاخصهای قیمتی ،الگوی درآمد مخارج ،سیستم تحلیلی  ،IS-LMتأثیرگذاری سیاستهای پولی و مالی در
سیستم  IS-LMو تقاضای کل اقتصاد
سیستم  IS-LMبا لحاظ بازار ارز (تحلیل اقتصاد باز در سیستم )IS-LM
عرضه کل در اقتصاد
تحلیل همزمان عرضه و تقاضای کل در اقتصاد
لحاظ بازار ارز در تحلیل عرضه و تقاضای کل اقتصاد (اقتصاد کالن باز)
نظریات سرمایهگذاری در اقتصاد کالن
بازار پول در اقتصاد کالن
تقاضای پول در اقتصاد کالن
عرضه پول در اقتصاد کالن

 .10انواع نظریات تعیین نرخ بهره
735

)Productivity Theory of Interest( نظریه بهرهوری
)Abstinence or Waiting Theory of Interest( نظریه انتظار نرخ بهره
The Austrian or Agio Theory of Interest or Bohm-Bawerk’s The Time- ( نظریه رجحان زمانی
)Preference Theory
)Fisher’s Time Preference Theory( نظریه رجحان زمانی فیشر
Classical Theory of Interest or ( نظریه کالسیکی نرخ بهره یا نظریه نرخ بهره مبتنی بر عرضه و تقاضای سرمایه
)Demand and Supply of Capital Theory of Interest
)The Loan-Able Fund Theory of Interest( تئوری نرخ بهره مبتنی بر وجوه قابل وامدهی
نظریه رجحان نقدینگی کینز

o
o
o
o
o
o
o

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
. رافع: تهران. ج2 . نظریهها و سیاستهای اقتصاد کالن.)1395(  عباس، شاکری.1
2. Mishkin, F. S. (2014). Macroeconomics: Policy and Practice (2nd ed.). Pearson.
:منابع فرعی
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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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد پولی

Monetary Economics
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی نظری بازار پول ،بازار ارز و تئوریهای مربوط به متغیرهای کالن پولی شامل نرخ بهره ،نقدینگی ،و  ...و حوزه سیاستگذاریهای
پولی و تعادلهای کالن پولی  -اقتصادی آشنا شده باشد .پس از این درس انتظار میرود زمینه نظری مناسبی در دانشجویان برای مدل
سازی در حوزه بازار پول ،نظام بانکی و اقتصاد کالن ،ایجاد شده باشد.
شرح درس:
در بین بازارهای مالی ،بازار پول یکی از عمیقترین و گستردهترین حوزههای نظری را به خود اختصاص داده است .به اعتقاد بسیاری از
اقتصاددانان و متخصصین علوم مالی ،مؤثرترین بازارهای مالی در تأثیرگذاری بر حوزههای کالن و خرد اقتصادی ،بازار پول میباشد و ظهور و
تطور مکاتب اقتصادی در طول تاریخ بر محور ارائه نظریات جدید در حوزه پولی ،شاهد دیگری بر اهمیت بازار پول در میان سایر بازارهای مالی
میباشد .تسلط نسبی دانشجویان حوزه بانکداری بر نظریات بازار پول به ویژه جنبههای سیاستگذاری و کالن ،از بعد فهم اثرات کالن اقدامات و
سیاستهای خرد بانکها در چارچوب فعالیتهای بانکداری ،بسیار حائز اهمیت است .در این درس تالش خواهد شد دانش دانشجویان بانکداری
در حوزههای فوقالذکر افزایش یابد .الزم به ذکر است که سرفصلهای مورد نظر در این درس بر مبنای منابع اصلی ذکر شده در ذیل ،دارای
پیچیدگیهای نظری زیادی است .فلذا تدریس کل سرفصلها نیاز به تعداد حداقل  4واحد درسی را دارد .در صورت عدم تحقق مقدمات
فوقالذکر ،تدریس کامل سرفصلهای ذیل ،نیازمند رقیقسازی محتوای نظری در فصول کتب منابع اصلی درس ،میباشد.
سرفصل درس:
 .1بررسی شواهد تجربی (دادههای واقعی بازارهای مالی و حقیقی) پیرامون حجم پول ،قیمت و تولید کل اقتصاد
 oروابط بلندمدت و کوتاهمدت
 oبررسی آماری تأثیر حجم پول بر تولید کل
 .2تابع مطلوبیت با لحاظ اثر حجم پول ()Money in Utility Function
 oمدل پایهای مطلوبیت پولی ()Basic MIU Model
 oتأثیر منفی تورم بر کاهش رفاه اقتصادی
 .3پول و مبادالت اقتصادی ()Money and Transactions
 oهزینهکرد منابع در مبادالت اقتصادی
 oمدلهای CIA
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 .4پول و مالیه عمومی (بخش عمومی) ()Money and Public Finance
 oحسابداری بودجهای ()Budget Accounting
 oپول و چهارچوب سیاستهای مالی
 oکسری بودجه و تورم
 oنظریه تأثیر سیاستهای مالی بر سطح عمومی قیمتها ()Fiscal Theory of Price Level
 oساختار مالیاتی مناسب و اثر آقایی ()Optimal Taxation and Seigniorage
 .5تحلیل اثرات سیاستهای پولی در کوتاهمدت :شرایط وجود عدم تقارن اطالعات و عدم انعطاف سبد داراییها
 .6تحلیل اثرات سیاستهای پولی در کوتاهمدت :شرایط وجود عدم انعطاف در سطح عمومی قیمتها و دستمزدها
 .7سیاستهای احتیاطی و ناسازگاری زمانی
 .8اقتصاد پولی مکتب کینزینهای جدید
 .9تحلیل اثرات سیاستهای پولی در شرایط وجود اقتصاد باز
 .10سیاستهای پولی و بازارهای مالی
 .11فرایندهای اجرایی سیاستهای پولی ()Monetary Policy Operating Procedure
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منبع اصلی:
1. Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy (3rd ed.). The MIT Press.
منابع فرعی:
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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بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی بازار پول و بانکداری اسالمی

Principles of Islamic Money Market and Islamic
Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با اصول لزوم و صحت قراردادها ،ضوابط عمومی و اختصاصی عقود شرعی پشتوانه قراردادهای بانکی آشنا شده باشد.
شرح درس:
در بانکداری اسالمی ،میبایست تمامی قراردادها و همه رویههای حقوقی را با رعایت ضوابط شرعی عمومی قراردادها طراحی و اجرا نمود .این
ضوابط میبایست در همه قراردادهای مبتنی بر عقود اسالمی لحاظ شده و در هر قرارداد ،فرایند و یا ساختار ،اگر انحرافی از این ضوابط مشاهده
گردید ،لزوماً اصالح و حذف سازوکار موردنظر میبایست در دستورکار قرار گیرد .در این درس ،عالوه بر تبیین اصول بنیادین یا همان اصول
ایجابی بانکداری اسالمی ،به تبیین ضوابط عمومی قراردادهای بانکی یا همان اصول سلبی در بانکداری اسالمی میپردازیم .به عالوه تبیین
اصول اختصاصی حاکم بر انواع قراردادهای بانکی یا به عبارت دیگر ،تبیین انواع عقود اسالمی که میتواند در قراردادهای بانکی مورد استفاده
قرار گیرد ،در این درس هدفگذاری شده است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

تعریف ماهوی و کارکردهای بانکداری اسالمی و بانک اسالمی
تمایز بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف
اصول بنیادین بانکداری اسالمی
 oعادالنه بودن تمامی روابط و مناسبات
 oسازگاری تمامی رفتارها با اخالق اسالمی
 oآزادی عوامل اقتصادی در چارچوب محدود
 oارتباط و تناسب روابط پولی و اعتباری با بخش واقعی اقتصاد
 oتأمین اصول ،مبانی ،قواعد و دستورات فقهی در حوزه معامالت
اصل صحت قراردادهای بانکی
 oاصل اولی باب معامالت
 oاصل ثانوی باب معامالت
اصل لزوم قراردادهای بانکی
ضوابط عمومی قراردادهای بانکی
 oنفی اکل مال به باطل
 oنفی ضرر و ضرار
 oنفی غرر و غرور
 oنفی قمار
 oنفی ربا (تعریف ،ماهیت ،انواع و حیل مجاز و غیرمجاز فرار از ربا)
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 .7شرایط متعاقدین در قراردادهای بانکی
 .8شرایط عوضین در قراردادهای بانکی
 .9انواع قراردادهای بانکی از منظر عقود اسالمی
 oالزم و جایز
 oمبادلهای و مشارکتی
 oعقد و ایقاع
 oاذنی و تملیکی
 .10عقود غیر انتفاعی در قراردادهای بانکی
 oقرض
 oهبه
 oعاریه
 oودیعه
 .11عقود انتفاعی مبادلهای در قراردادهای بانکی
 oبیع
 oاجاره
 oاستصناع
 oجعاله
 oصلح
 .12عقود انتفاعی مشارکتی در قراردادهای بانکی
 oشرکت
 oمضاربه
 .13سایر عقود شرعی کاربردی در قراردادهای بانکی
 oوکالت
 oضمان
 oحواله
 oکفالت
 oرهن
 .14نقش خیارات در قرادادهای بانکی
 .15فسخ و اقاله در قراردادهای بانکی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1موسویان ،سیدعباس ،و بهاریقراملکی ،حسن ( .)1391مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
 .2موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
 .3موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
منابع فرعی:
 .1موسویان ،سیدعباس ( .)1392معامالت بانکی از منظر مراجع تقلید (ویرایش دوم) .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
 .2موسویان ،سیدعباس ،و رضازاده ،حرمتاهلل ( .)1394فقه معامالت بانکی :پاسخگویی به مهمترین سؤاالت فقهی نظام بانکی .قم :انتشارات
زمزم هدایت.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تجهیز منابع در بانکداری اسالمی

Fund Inflow in Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع بازارها و ابزارها و نهادهای مرتبط با تجهیز منابع در نظام بانکداری اسالمی آشنا شده باشد.
 .2فهم مناسبی پیرامون تفاوت ظاهری و ماهوی فرایند تجهیز منابع در بانکداری اسالمی در مقابل بانکداری غربی ،به دست آورده باشد.
شرح درس:
مهمترین کارکرد بانک در اقتصاد کشورهای مختلف ،عبارتست از تجهیز ،تخصیص و خدمات بانکی .بخش تجهیز منابع یکی از مهمترین
بخشهای هر نظام بانکی را تشکیل میدهد که در قالب آن ،بانکها نهایت تالش خود را جهت جذب منابع پولی با کمترین هزینه به عمل
میآورند .بدیهی است که کارآیی بانکها در حوزه تجهیز منابع میتواند به کاهش شکنندگی و افزایش مقاومت درونی آنها کمک شایانی بنماید.
حال در چنین شرایطی هنگامی که به حوزه نظام بانکداری اسالمی نگاهی میاندازیم ،متوجه اهمیت مضاعف بخش تجهیز منابع میشویم زیرا
که در چارچوب فوقالذکر ،عال وه بر موضوع افزایش ثبات و مقاومت بانکی ،استفاده از قراردادها و عقود اسالمی در حوزه تجهیز به معنی عدم
ورود منابع مالی ربوی ،حرام و شبههدار به جریان پولی نظام بانکی کشورهای اسالمی از جمله ایران و رعایت ضوابط شرعی درحوزه جذب منابع
توسط بانکها میباشد .در این درس ،راهکارهای مختلف جذب منابع توسط بانکها در نظام بانکداری اسالمی و قراردادهای مربوط به آن به
همراه ضوابط شرعی حاکم بر آنها را به ترتیب ارزانترین تا گرانترین روشهای جذب منابع ،تبیین مینماییم که عبارتست از بازار سپردهها،
بازار صکوک ،بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده .البته برخی از صاحبنظران دو راهکار آخر را ،عالوه بر
روش تجهیز منابع ،از روشهای مدیریت نقدینگی بانکها نیز میدانند .الزم به ذکر است که کلیه مدلها ،قراردادها ،فرایندها ،سازوکارها و
ساختارهای مورد اشاره در این درس میبایست در فضای تطبیق با شاخصهای بانکداری اسالمی و چهارچوب اقتصاد مقاومتی ،مورد بحث و
بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
سرفصل درس:
 .1بازار سپردهها
 oبازار و انواع سپردهها در بانکداری متعارف
 oانواع سپردهها در بخش بانکداری اسالمی در بانکهای متعارف در کشورهای غربی
 oانواع سپردهها در بانکهای اسالمی در کشورهای غربی
 oبازار و انواع سپردهها در نظامهای بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی
 oبازار و انواع سپردههای نظام بانکی ایران (قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال )1363
 oسپرده قرضالحسنه پسانداز
 oسپرده قرضالحسنه جاری
 oسپرده سرمایهگذاری مدتدار
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 oچشمانداز سپردههای نظام بانکی ایران (پیشنویس قانون جدید عملیات بانکی)
 oسپرده قرضالحسنه
 oسپرده جاری
 oسپرده تعاونی
 oسپرده سرمایهگذاری عام
 oسپرده سرمایهگذاری خاص
 oبازار و انواع سپردههای ارزی نظام بانکی ایران
 oسپرده قرضالحسنه پسانداز ارزی
 oسپرده قرضالحسنه جاری ارزی
 oسپرده سرمایهگذاری مدتدار ارزی
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی واجرایی بخش بازار سپرده و ارائه راهکارهای مربوط به آن
 .2بازار اوراق بهادار
 oتجهیز منابع در بازار اوراق بهادار در بانکداری متعارف
 oتجهیز منابع در بازار اوراق بهادار در بخش بانکداری اسالمی در بانکهای متعارف در کشورهای غربی
 oتجهیز منابع در بازار اوراق بهادار در بانکهای اسالمی در کشورهای غربی
 oتجهیز منابع در بازار اوراق بهادار در نظامهای بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی
 oمدل عمومی و ارکان اصلی اوراق بهادار اسالمی (صکوک) در بازارهای مالی اسالمی در دنیا
 oمدل و ارکان اصلی صکوک در بازارهای مالی ایران
 oمعرفی انواع صکوک در ایران
 oصکوک در بازار پول و نظام بانکی ایران
 oاوراق بهادارسازی (انتشار صکوک) بر مبنای داراییهای تسهیالتی
 oاوراق بهادارسازی (انتشار صکوک) بر مبنای داراییهای غیر تسهیالتی
 oاوراق بهادار (صکوک) مشارکت بانک مرکزی
 oاوراق بهادار (صکوک) نهادهای دولتی و خصوصی
 oسایر مدلهای صکوک در بازار پول ایران
 oصندوقهای سرمایهگذاری بانکها در ایران
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی واجرایی تجهیز منابع از بازارصکوک و ارائه راهکارهای مربوط به آن
 .3بازار بین بانکی (ورود منابع کوتاهمدت به بانک در چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بانک)
 oمعرفی بازار بین بانکی
 oتاریخچه تشکیل بازار بین بانکی
 oمعرفی کارکردهای بازار بین بانکی در نظام بانکی متعارف
 oنقش بازار بین بانکی در تجهیز منابع در نظام بانکی متعارف
 oابزارهای متعارف بازار بین بانکی
 oرپو به عنوان متداولترین ابزار بازار بین بانکی رپو؛ انواع ،اهداف و کارکردها
 oسایر ابزارهای مالی بازار بین بانکی
 oبازار بین بانکی در نظام پولی و بانکی اسالمی
 oساختار بازارهای بین بانکی در کشورهای اسالمی
 oابزارهای مالی بازار بین بانکی در کشورهای اسالمی
 oتجربه تشکیل بازار بین بانکی اسالمی در نظام بانکی ایران
 oتحلیل فقهی ابزارهای بازار بین بانکی ایران
 oسپرده سرمایهگذاری
 oخرید و فروش دین
 oخرید و فروش اوراق مشارکت
 oمدل نهایی رپوی اسالمی بر مبنای فقه امامیه
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی واجرایی تجهیز منابع از بازار بین بانکی و ارائه راهکارهای مربوط به آن
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 .4بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده (به عنوان ورود منابع کوتاهمدت به بانک در چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بانک)
 oمدلهای بانکداری متعارف
 oمدلهای نظام بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی
 oمدلهای نظام بانکداری بدون ربای ایران
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی واجرایی ایفای نقش آخرین قرض دهنده توسط بانک مرکزی و ارائه راهکارهای مربوط به آن
 .5بخش تجهیز منابع در نظام پولی و بانکی اسالمی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (بانکداری مقاومتی)
 .6نظامسازی مالی مقاومتی اسالمی
 oاصول ایجابی و سلبی نظام مالی مقاومتی اسالمی؛ داللتهایی برای بخش تجهیز منابع
 oحرکت از نظام بانکداری بدون ربا به سمت نظام پولی مقاومتی اسالمی در بخش تجهیز؛ مقدمات ،الزامات و بازطراحی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منبع اصلی:
 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1396بانکداری اسالمی ( :)2بانکداری مرکزی اسالمی و سیاستگذاری پولی و ارزی .تهران:
پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان ،سیدعباس ،و بهاریقراملکی ،حسن ( .)1391مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
موسویان ،سیدعباس ،و رضازاده ،حرمتاهلل ( .)1394فقه معامالت بانکی :پاسخگویی به مهمترین سؤاالت فقهی نظام بانکی .قم :انتشارات
زمزم هدایت.
موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
تاری ،فتحاله ( .)1391صکوک در نظام پولی و مالی ایران .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
پیغامی ،عادل ( .)1395درسگفتارهای اقتصاد مقاومتی  :تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالب
(ویرایش دوم) .تهران :انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
عبدالملکی ،حجت اهلل ( .)1395اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی ،سیاستها و برنامة عمل (ویرایش دوم) .تهران :انتشارات بسیج
دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
موسویان ،سیدعباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

743

کد درس467 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تخصیص منابع در بانکداری اسالمی

Fund Outflow in Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با بخش تخصیص منابع در نظام بانکداری اسالمی آشنا شده باشد.
 .2تفاوتهای ماهوی و کاربردی تخصیص منابع در بانکداری متعارف و بانکداری اسالمی را فهم کرده باشد.
شرح درس:
موضوع تخصیص منابع نقطه اکمال نقش واسطهگری وجوه توسط نظام بانکی و بانکها میباشد .کارایی این بخش از یکسو به معنی افزایش
درآمد و بالتبع افزایش ثبات بانکها و از طرف دیگر به معنی انتقال منابع مالی به سمت فرصتهای مناسب سرمایهگذاری و افزایش تولید و
اشتغال در اقتصاد میباشد .همین دالیل است که اهمیت این بخش را در نظامات بانکی دنیا به ویژه نظام بانکداری اسالمی دو چندان مینماید.
در نظام بانکداری اسالمی رعایت ضوابط شرعی در حوزه تخصیص در قالب استفاده از قراردادهای بانکی مبتنی بر عقود اسالمی ،به معنی گردش
کامل منابع مالی حالل در اقتصاد کشورهای اسالمی میباشد .لذا در این درس به معرفی و تبیین انواع روشهای تخصیص منابع در نظام
بانکداری اسالمی با استفاده از قراردادهای بانکی شامل عقود مبادلهای و عقود مشارکتی میپردازیم .الزم به ذکر است که کلیه مدلها ،قراردادها،
فرایندها ،سازوکارها و ساختارهای مورد اشاره در این درس میبایست در فضای تطبیق با شاخصهای بانکداری اسالمی و چهارچوب اقتصاد
مقاومتی ،مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

تخصیص منابع در بانکداری متعارف
تخصیص منابع در بخش بانکداری اسالمی در بانکهای متعارف در کشورهای غربی
تخصیص منابع در بانکهای اسالمی در کشورهای غربی
تخصیص منابع در نظامهای بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی
تخصیص منابع در نظام بانکداری بدون ربای ایران
 oتسهیالت بر مبنای عقود غیر انتفاعی (مباحث فقهی ،مدلهای عملیات بانکی ،قوانین ،آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به
آن ،و قراردادهای بانکی)
 oصندوقهای قرضالحسنه بانکها
 oتسهیالت قرضالحسنه (از محل منابع صندوقهای قرضالحسنه بانکها)
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی واجرایی تخصیص منابع مبتنی بر عقود غیر انتفاعی و ارائه راهکارهای مربوط به آن
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 oتسهیالت بر مبنای عقود انتفاعی مبادلهای (مباحث فقهی ،مدلهای عملیات بانکی ،قوانین ،آییننامهها و دستورالعملهای
مربوط به آن ،و قراردادهای بانکی)
 oتسهیالت بر مبنای فروش اقساطی
 oتسهیالت بر مبنای مرابحه
 oتسهیالت بر مبنای بیع دین
 oتسهیالت بر مبنای بیع سلف
 oتسهیالت بر مبنای جعاله
 oتسهیالت بر مبنای اجاره به شرط تملیک
 oتسهیالت بر مبنای اجاره به شرط ودیعه
 oتسهیالت بر مبنای استصناع
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی و اجرایی تخصیص منابع مبتنی بر عقود مبادلهای و ارائه راهکارهای مربوط به آن
 oتسهیالت بر مبنای عقود انتفاعی مشارکتی (مباحث فقهی ،مدلهای عملیات بانکی ،قوانین ،آییننامهها و دستورالعملهای
مربوط به آن ،و قراردادهای بانکی)
 oتسهیالت بر مبنای مشارکت مدنی
 oتسهیالت بر مبنای مشارکت حقوقی
 oتسهیالت مضاربه
 oنسهیالت مزارعه
 oتسهیالت مساقات
 oمروری بر اهم چالشهای فقهی و اجرایی تخصیص منابع مبتنی بر عقود مشارکتی و ارائه راهکارهای مربوط به آن
 oتسهیالت ارزی
 oسرمایهگذاری مستقیم
 oحضور در بازار سرمایه
 oخرید در بازار صکوک بدهی
 oخرید در بورس انرژی
 oخرید بورس کاال
.... o
 oخرید داراییهای ثابت
 oتخصیص در قالب شرکتهای اقماری بانکها
 .6بخش تخصیص منابع در نظام پولی و بانکی اسالمی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (بانکداری مقاومتی)
 .7نظامسازی مالی مقاومتی اسالمی
 oاصول ایجابی و سلبی نظام مالی مقاومتی اسالمی؛ داللتهایی برای بخش تخصیص منابع
 oحرکت از نظام بانکداری بدون ربا به سمت نظام پولی مقاومتی اسالمی در بخش تخصیص؛ مقدمات ،الزامات و بازطراحی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منبع اصلی:
 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
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منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

موسویان ،سیدعباس ،و بهاریقراملکی ،حسن ( .)1391مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
موسویان ،سیدعباس ،و رضازاده ،حرمتاهلل ( .)1394فقه معامالت بانکی :پاسخگویی به مهمترین سؤاالت فقهی نظام بانکی .قم :انتشارات
زمزم هدایت.
موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
پیغامی ،عادل ( .)1395درسگفتارهای اقتصاد مقاومتی :تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالب (ویرایش
دوم) .تهران :انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
عبدالملکی ،حجت اهلل ( .)1395اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی ،سیاستها و برنامة عمل (ویرایش دوم) .تهران :انتشارات بسیج
دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

خدمات و فرایند نرخگذاری در بانکداری اسالمی

Banking Services and Pricing in Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع خدمات بانکی در بانکداری اسالمی آشنا شده باشد.
 .2با مبانی و روشهای تعیین انواع نرخهای بانکی شامل نرخ سود ،کارمزد و جریمه در بانکداری اسالمی ،آشنا شده باشد.
 .3با عقود شرعی و چارچوبهای فقهی مرتبط با مهمترین مسائل عملیاتی در بانکداری اسالمی مانند استمهال ،جریمه تأخیر ،کارتهای
اعتباری ،اعتبار در حساب جاری و  ...آشنا شده باشد.
شرح درس:
ارائه خدمات بانکی در همه نظامات پولی و بانکی دارای اهمیت راهبردی است .زیرا کیفیت و تنوع این خدمات یکی از عوامل مهم و مؤثر در
میزان موفقیت بانکها در جذب مشتریان بانکی است .اما این خدمات در نظام بانکداری اسالمی عالوه بر لزوم برخورداری از کیفیت باال و تنوع
مناسب ،میبایست مبتنی بر قراردادهای منطبق با ضوابط شرعی و اسالمی باشد .به همین جهت در این درس به دنبال تبیین جنبههای فقهی و
حقوقی انواع خدمات بانکی در بانکداری اسالمی در کنار ضوابط شرعی تعیین نرخهای بانکی شامل انواع نرخ سود ،نرخ کارمزد و نرخ جریمه
تأخیر میباشیم .به عالوه برخی از موضوعات مهم عملیاتی در بانکهای اسالمی شامل استمهال و نحوه برخورد با انواع بدهکاران بانکی نیز در
دستور کار این درس قرار دارد .الزم به ذکر است که کلیه مدلها ،قراردادها ،فرایندها ،سازوکارها و ساختارهای مورد اشاره در این درس میبایست
در فضای تطبیق با شاخصهای بانکداری اسالمی و چهارچوب اقتصاد مقاومتی ،مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4

خدمات بانکی در بانکداری اسالمی (قوانین ،آییننامهها ،قراردادها ،مباحث فقهی و رویههای عملیاتی)
 oدریافت و پرداخت قبوض
 oحوالههای بانکی
 oضمانتنامههای بانکی
 oگشایش اعتبارات اسنادی
 oوصول اسناد و بروات
 oصندوق امانات
 oوکالت و وصایت
خرید و فروش اوراق بهادار
خرید و فروش سکه
قیمتگذاری و تعیین نرخهای سود
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.5

.6

.7

.8

.9

 oضابطه کلی در موضوع قیمتگذاری
 oقیمتگذاری در روایات
 oقیمتگذاری از منظر فقهی
 oتعیین دستوری نرخهای سود در نظام بانکی کشور
اعتبار در حساب جاری
 oاعتبار در حساب جاری در بانکداری متعارف
 oراهکارهای تصحیح اعتبار در حساب جاری در چهارچوب اسالمی
کارتهای اعتباری
 oتعریف کارتهای اعتباری
 oعناصر تشکیلدهنده کارتهای اعتباری
 oشیوههای عملیاتی کارتهای اعتباری در بانکداری متعارف
 oکارتهای اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه
 oسایر روشهای طراحی کارتهای مرابحه بر اساس عقود اسالمی
استمهال مطالبات غیر جاری
 oرویکرد اسالم در برخورد با بدهکاران
 oمطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور و آثار آن
 oضرورت تفکیک بین مشتریان بد حساب از منظر بانکداری اسالمی
 oارزیابی راهکارهای موجود استمهال در نظام بانکی کشور
 oمشارکت کاهنده به عنوان الگوی پیشنهادی جهت استمهال
جریمه تأخیر تأدیه
 oجریمه تأخیر تأدیه بدهی در قوانین کشور
 oمبانی فقهی قوانین مصوب پیرامون جریمه تأخیر تأدیه بدهی
 oمعیارهای راهکارهای مطلوب جهت مشکل تأخیر تأدیه بدهی
 oتحلیل راهکار شورای نگهبان بر اساس معیارها
 oسایر راهکارهای پیشنهای بابت تأخیر تأدیه بدهی
آسیبشناسی عملکرد نظام بانکداری بدون ربای کشور از منظر چهارچوب بانکداری مقاومتی اسالمی:
 oضرورت بازمهندسی نظام پولی و مالی کشور
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منبع اصلی:
 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری  -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

موسویان ،سیدعباس ،و بهاریقراملکی ،حسن ( .)1391مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
موسویان ،سیدعباس ،و رضازاده ،حرمتاهلل ( .)1394فقه معامالت بانکی :پاسخگویی به مهمترین سؤاالت فقهی نظام بانکی .قم :انتشارات
زمزم هدایت.
موسویان ،سیدعباس ،و مالکریمی ،فرشته ( .)1394جریمه تأخیر تأدیه (ویراست دوم) .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
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.5
.6
.7
.8
.9

موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
تاری ،فتحاله ( .)1391صکوک در نظام پولی و مالی ایران .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
پیغامی ،عادل ( .)1395درسگفتارهای اقتصاد مقاومتی :تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالب (ویرایش
دوم) .تهران :انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
عبدالملکی ،حجت اهلل ( .)1395اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی ،سیاستها و برنامة عمل (ویرایش دوم) .تهران :انتشارات بسیج
دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
موسویان ،سیدعباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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کد درس469 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بانکداری اسالمی بینالملل

International Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با فضای بانکداری اسالمی بینالمللی شامل نهادهای پولی و مالی بینالمللی ،ساختارها و نظامات بانکداری اسالمی بینالمللی و انواع
بانکهای اسالمی فعال در کشورهای مختلف و  ...آشنا شده باشد.
 .2با داللتهای اقتصاد مقاومتی برای ارتباطات بینالمللی نظام بانکداری بدون ربای ایران آشنا شده باشد.
شرح درس:
گسترش فعالیتهای بانکداری بدون ربا در نقاط مختلف دنیا و تأسیس بانکهای اسالمی در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی از یکسو و
راهاندازی بخشهای بانکداری اسالمی در بانکهای بزرگ در کشورهای دارای نظام بانکی متعارف از سوی دیگر ،لزوم مطالعه و بررسی این
فرایند توسعه پرشتاب بانکداری اسالمی در سطح بینالمللی را دارای اهمیت مضاعف مینماید .به عالوه امروزه شاهد گسترش مبادالت
بانکهای اسالمی با بانکهای متعارف در سطح بینالمللی هستیم که خود شاهد دیگری بر اهمیت مطالعه بانکداری اسالمی درسطح بینالمللی
میباشد .البته لزوم توجه به چارچوب اقتصاد مقاومتی در فرایند توسعه روابط بینالملل در بانکداری اسالمی با هدف جلوگیری از آسیبپذیری
اقتصاد کشورهای اسالمی در مقابل سیاستهای خصمانه کشورهای سلطهگر ،از مالحظات جدی فرایند توسعه مذکور میباشد .لذا در این درس
به معرفی ابعاد مختلف بانکداری اسالمی بینالمللی شامل نهادهای پولی و مالی اسالمی بینالمللی ،ساختارها و نظامات بانکداری اسالمی
بینالمللی و انواع بانکهای اسالمی فعال در کشورهای مختلف و  ...میپردازیم.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

معرفی ،اصول و رویههای استاندارد در بانکداری بینالمللی متعارف
نهادهای پولی و مالی بینالمللی
بازارهای پولی و مالی بینالمللی (ساختار ،فرایند ،ابزارها ،قراردادها و)...
چالشهای فقهی ،اقتصادی و عملیاتی ابزارهای مالی در بانکداری بین المللی متعارف
معرفی ساختار ،فرایندها و ابزارهای بخش بانکداری اسالمی در نظام پولی و بانکی کشورهای اسالمی
معرفی ساختار ،فرایندها و ابزارهای بانکهای اسالمی کشورهای مختلف دنیا
بانکداری بینالمللی بانکهای اسالمی در دنیا
 oارتباط بین بانکهای اسالمی در فضای بینالمللی
 oارتباط بانکهای اسالمی با بانکهای متعارف در فضای بینالمللی
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 .8نهادهای پولی و مالی اسالمی بینالمللی
 oبانک توسعه اسالمی IDB
 oشرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی ICD
 oشرکت اسالمی بیمه سرمایهگذاری و اعتبار صادراتی ICIEC
 oشرکت بینالمللی اسالمی تأمین مالی تجارت ITFC
 oصندوق انسجام اسالمی برای توسعه ISFD
 oهیأت خدمات مالی اسالمی IFSB
 oشرکت بینالمللی مدیریت نقدینگی IILM
 oسازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی AAOIFI
 oمرکز اسالمی مصالحه و داوری بینالملل IICRA
 oمؤسسه بینالمللی رتبهبندی اسالمی IIRA
 oسازمان بینالمللی بازار مالی اسالمی IIFM
 .9قراردادها و ابزارهای بازار پول در بانکداری بینالمللی اسالمی
 .10الگوهای مختلف ارتباطات بینالمللی بانکداری اسالمی در کشورهای مختلف
 .11بانکداری بینالمللی در نظام بانکداری بدون ربای ایران
 .12بحران مالی و پولی بینالمللی و بانکداری بینالمللی اسالمی
 .13بانکداری مقاومتی و داللتهای آن برای بانکداری بینالمللی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1پورمحمدی ،سیدحمید ،و زارعقاجاری ،فردوس ( .)1392نهادهای مالی بینالمللی اسالمی .تهران :جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
 .2عبدالرحمن ،یحیی ( .)1394هنر بانکداری و تأمین مالی اسالمی :ابزارها و روشهای بانکداری مبتنی بر جامعه .ترجمه سیدمحمدرضا
امیریطهرانی ،مجید خادمالحسینی ،و حمید مرتضینیا .تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
 .3شیریجیان ،محمد ،فرهمند معین ،حامد ،و نجفی جزه ،حامد ( .)1395نظام تبادالت بینالمللی شبکه بانکی کشور :تهدیدات ،آسیبها و
راهکارهای مقاومسازی .تهران :نیلوفران.
 .4نجفی جزه ،حامد ،شیریجیان ،محمد ،نبیزاده ،حسین ،و نجفی جزه ،علیرضا ( .)1395نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی :تهدیدات،
آسیبها و راهکارهای اجرایی .تهران :نیلوفران.
 .5طبیبیان ،سیدمحمد ،ساسان گهر ،پرویز ،فرجی ،یوسف ،کریمی ،سیدمحمد ،زارع ،میثم ،و امیدینژاد ،محمد ( .)1384بانکداری بدون ربا در
همگرایی با بانکداری بینالمللی :مجموعه مقاالت شانزدهمین همایش بانکداری اسالمی .تهران :مؤسسه عالی بانکداری ایران.
 .6خوشنیت ،محسن ،و کوهی ،حسن ( .)1395تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بینالملل :مجموعه مقاالت بیست و هفتمین
همایش بانکداری اسالمی .تهران :مؤسسه عالی بانکداری ایران.
 .7موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
 .8موسویان ،سیدعباس و میسمی ،حسین ( .)1393نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی :ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی
کشور بر اساس دیدگاه خبرگان .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
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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منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نظرپور ،محمدتقی ،و موسویان ،سیدعباس ( .)1393بانکداری بدون ربا :از نظریه تا تجربه .قم :دانشگاه مفید .تهران :مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
موسویان ،سیدعباس و میسمی ،حسین ( .)1396بانکداری اسالمی ( :)2بانکداری مرکزی اسالمی و سیاستگذاری پولی و ارزی .تهران:
پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
پیغامی ،عادل ( .)1395درسگفتارهای اقتصاد مقاومت ی :تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة اقتصادی رهبر معظم انقالب
(ویرایش دوم) .تهران :انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
عبدالملکی ،حجت اهلل ( .)1395اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی ،سیاستها و برنامة عمل (ویرایش دوم) .تهران :انتشارات بسیج
دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.

7. Mullineux, A. W., & Murinde, V. (Eds). (2003). Handbook of International Banking.
Edward Elgar Publishing.
8. Schoenmaker, D. (2013). Governance of International Banking: The Financial Trilemma.
Oxford University Press.
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کد درس470 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی بانکداری مرکزی اسالمی

Principles of Islamic Central Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی ،اهداف و وظایف بانک مرکزی و برخی مسائل کالن پولی مرتبط با بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و حقوقی در چهارچوب
یک نظام پولی و بانکی اسالمی آشنا شده باشد.
شرح درس:
بانک مرکزی از جمله مهمترین نهادهای تأثیرگذار در بازار پول است که اهمیت نقش آن در حوزههای سیاستگذاری پولی و بانکی،
مقرراتگذاری و نظارت بر کسی پوشیده نیست .اما این در حالی است که در نظام بانکداری اسالمی ،نه صرفاً بر اساس دالیل فوقالذکر ،بلکه
عالوه بر ادله مذکور به علت لزوم نظارت دقیق بر تمامی نهادها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی با هدف تضمین رعایت ضوابط شرعی و اسالمی
در همه سطوح آن ،نقش بانک مرکزی و بالتبع بانکداری مرکزی از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .لذا در این درس ضمن تبیین جایگاه ،اهداف
و وظایف بانک مرکزی در نظام بانکداری اسالمی ،مهمترین مسائل حوزه بانکداری مرکزی اسالمی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .الزم
به ذکر است که کلیه مدلها ،قراردادها ،فرایندها ،سازوکارها و ساختارهای مورد اشاره در این درس میبایست در فضای تطبیق با شاخصهای
بانکداری اسالمی و چهارچوب اقتصاد مقاومتی ،مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جایگاه ،اهداف و وظایف بانک مرکزی و تحلیل آنها از منظر اسالمی
بازار پول در بانکداری متعارف و امکانسنجی تشکیل بازار پول در چارچوب اسالمی
موضوعشناسی نقش نرخ بهره در سیاستگذاری پولی متعارف و ارائه نرخ سود به عنوان جایگزین
خلق پول بانک مرکزی و شبکه بانکی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اقتصاد اسالمی
تورم در نظامهای پولی جدید و تحلیل جبران کاهش ارزش پول از منظر اسالمی
سازوکار هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اقتصاد اسالمی
اتحاد مالکیت در چارچوب اسالمی و داللتهای آن در بازارهای پول و سرمایه
تحلیل قوانین مرتبط با بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور و ارائه پیشنهادات اصالحی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منبع اصلی:
 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1396بانکداری اسالمی ( :)2بانکداری مرکزی اسالمی و سیاستگذاری پولی و ارزی .تهران:
پژوهشکده پولی و بانکی.
منابع فرعی:
 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری  -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
 .2موسویان ،سیدعباس ،و بهاریقراملکی ،حسن ( .)1391مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
 .3موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
 .4موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
5. 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.
6. Hossain, A. A. (2015). Central Banking and Monetary Policy in Muslim-Majority
Countries. Edward Elgar Publishing.
7. Chandavarkar, A. (1996). Central Banking in Developing Countries. Palgrave Macmillan.
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کد درس471 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بانکداری مرکزی اسالمی

Islamic Central Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با کلیه نقشها و فرایندهای اجرایی و عملیاتی بانکداری مرکزی در چهارچوب یک نظام پولی و بانکی اسالمی آشنا شده باشد.
شرح درس:
پس از تبیین مفاهیم و مبانی بانکداری مرکزی در بانکداری اسالمی ،بررسی ابعاد نظری و عملیاتی بانکداری مرکزی اسالمی از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است که در درس حاضر به تبیین آنها پرداخته خواهد شد .با گذارندن این درس ،دایره دانش بانکداری اسالمی دانشجویان به
سطح قابل قبولی جهت ورود به حوزههای پژوهشی و تحقیقاتی و تالش برای پاسخگویی به مسائل جدید نظام بانکی ،خواهد رسید .الزم به ذکر
است که کلیه مدلها ،قراردادها ،فرایندها ،سازوکارها و ساختارهای مورد اشاره در این درس میبایست در فضای تطبیق با شاخصهای بانکداری
اسالمی و چهارچوب اقتصاد مقاومتی ،مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آسیبشناسی تجربه استفاده از ابزارهای اسالمی جهت سیاستگذاری پولی در سایر کشورها
آسیبشناسی تجربه ایران در استفاده از ابزارهای اسالمی جهت سیاستگذاری پولی
عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی متعارف و طراحی ابزارهای اسالمی جا یگزین
سپردهگذاری ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی در بانکداری متعارف و طراحی شیوههای اسالمی جایگزین
پنجره تنزیل و دریچههای اعتباری بانک مرکزی در بانکداری متعارف و طراحی شیوههای اسالمی جایگزین
بازار بین بانکی در بانکداری مرکزی متعارف و طراحی ابزارهای جایگزین اسالمی
ماهیت و کاربرد اسناد خزانه در بانکداری مرکزی متعارف و طراحی مدلهای عملیاتی اسناد خزانه اسالمی
ماهیت و کاربرد اوراق بهادار ارزی در بانکداری مرکزی متعارف و طراحی ش یوههای جایگزین اسالمی
ماهیت و کاربرد ابزارهای مشتقه ارزی (اختیار ،آتی و سوآپ) در بانکداری مرکزی متعارف و طراحی شیوههای جایگزین اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
منبع اصلی:
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تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1396بانکداری اسالمی ( :)2بانکداری مرکزی اسالمی و سیاستگذاری پولی و ارزی .تهران:
پژوهشکده پولی و بانکی.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
السالم
یه
عل
.
موسویان ،سیدعباس ،و بهاریقراملکی ،حسن ( .)1391مبانی فقهی بازار پول و سرمایه .تهران :دانشگاه امام صادق
موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
تاری ،فتحاله ( .)1391صکوک در نظام پولی و مالی ایران .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
موسویان ،سیدعباس ( .)1391بازار سرمایه اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

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.
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کد درس472 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظارت و قانونگذاری در بانکداری اسالمی

Supervision and Regulation in Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با ابعاد مختلف حوزه مقرراتگذاری و حقوق بانکی در بانکداری بدون ربا آشنا شده باشد.
با انواع مدلها و تجربیات کشورهای اسالمی و ایران در حوزه نظارت شرعی در بانکداری اسالمی آشنا شده باشد.
با الگوی مطلوب نظارت شرعی در نظام پولی و بانکی ایران آشنا شده باشد.
با مجموعه قوانین مرتبط با حوزه بازار پول و نظام بانکداری بدون ربای ایران آشنا شده باشد.
شرح درس:

در این درس به سه حوزه حقوق بانکی در بازار پول اسالمی ،مقرراتگذاری در بازار پول اسالمی و نظارت شرعی پرداخته میشود .با تدریس این
سه حوزه ،مرور کاملی بر مهمترین ابعاد حقوقی و نظارتی بازار پول و نظام بانکداری اسالمی انجام میپذیرد.
سرفصل درس:
 .1مقرراتگذاری در بازار پول اسالمی
 oمبانی ،مفهوم و اهداف مقرراتگذاری بانکی
 oاصول حاکم بر مقرراتگذاری بانکی
 oضابطههای ماهوی مقرراتگذاری در نظام بانکداری ایران
 .2حقوق بانکی در بازار پول اسالمی
 oکلیات حقوق بانکی
 oمرگ و حیات حقوقی بانکها
 oاداره ،نظارت ،بازرسی و سیاستگذاری پولی
 oقراردادهای بانکی
 oدریافت و پرداختهای بانکی
 oتأمین مالی و تضمین بانکی
 oتعهدات و مسئولیت در بانکداری
 oحل و فصل اختالفات بانکی
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 .3نظارت شرعی در بازار پول اسالمی
 oویژگیهای بانکداری اسالمی و ضرورت نظارت شرعی بر فعالیتهای مؤسسات مالی اسالمی
 oتجربه نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی در کشورهای مختلف
 oمقایسههای الگوهای نظارت شرعی
 oالگوی مطلوب نظارت شرعی برای نظام بانکی ایران
 oپیشنیازها و الزامات اجرایی شدن مدل نظارت شرعی در نظام بانکی ایران
 .4تحلیل مجموعه قوانین عمومی مرتبط با نظام بانکداری اسالمی ایران
 oقانون اساسی
 oقانون تجارت
 oقوانین مالیاتی
 oقانون مدنی
 oقانون اجرای اصل  44قانون اساسی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بانک ملی ایران ( .)1385حقوق بانکی .1 -تهران :اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران.
بانک ملی ایران ( .)1385حقوق بانکی .2 -تهران :اداره آموزش و مدیریت بانک ملی ایران.
السان ،مصطفی ( .)1395حقوق بانکی (ویراست دوم با اضافات) .تهران :سمت( .کتاب اصلی در سال  1393منتشر شده است).
گرجی ازندریانی ،علیاکبر ،و میرترابی ،هدیهسادات ( .)1395مقرراتگذاری بانکی .تهران :خرسندی.
موسویان ،سیدعباس و میسمی ،حسین ( .)1393نظارت شرعی بر بانکها و مؤسسات مالی اسالمی :ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی
کشور بر اساس دیدگاه خبرگان .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان ،سیدعباس و میسمی ،حسین ( .)1396بانکداری اسالمی ( :)2بانکداری مرکزی اسالمی و سیاستگذاری پولی و ارزی .تهران:
پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395بانکداری اسالمی ( :)1مبانی نظری  -تجارب عملی (ویراست پنجم) .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
منابع فرعی:

 .1موسویان ،سیدعباس ،و میسمی ،حسین ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
 .2نظرپور ،محمدتقی ،و موسویان ،سیدعباس ( .)1393بانکداری بدون ربا :از نظریه تا تجربه .قم :دانشگاه مفید .تهران :مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .3موسویان ،سیدعباس ( .)1392شاخصهای ارزیابی بانکداری اسالمی :مطالعه موردی سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن .قم :انتشارات زمزم هدایت.
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کد درس473 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بحرانهای مالی و بانکداری مقاومتی

Financial Crises and Resistive Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با تعریف ،انواع و فرایندهای مشترک بحرانهای مالی و بانکی آشنا شده باشد.
با تاریخچه ،انواع و راهکارهای خنثیسازی تحریمهای مالی ،پولی و بانکی ضد کشورهای مختلف و ایران آشنا شده باشد.
با انواع و علل وقوع بحرانهای مالی در ایران آشنا شده باشد.
با داللتهای اقتصاد مقاومتی در بازار پول ایران یا همان بانکداری مقاومتی آشنا شده باشد.
شرح درس:

بحرانهای مالی و به ویژه بحرانهای بانکی موجبات تحمیل هزینهها و خسارات فراوان اقتصادی ،اجتماعی و بعضاً سیاسی بر کشورهای مختلف
و اقتصاد جهانی را فراهم میآورند .از طرف دیگر وقوع این بحرانها معموالً همراه با ظهور نظریات جدید مالی -اقتصادی در کنار شکست
نظریات پیشین و یا بازنگری و اصالح اساسی در آنها میباشد .اما پیرامون بحرانهای مالی در ایران ،به علت وجود عاملی مصنوعی به نام
تحریمهای پولی و بانکی عالوه بر همه عوامل ایجادکننده بحرانهای مالی در کشورهای مختلف دنیا ،بررسی فرایندها و مدلهای وقوع
بحرانهای مالی ،از ویژگیهای منحصر به فرد و اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .به همین علت ایجاد یک نظام پولی و مالی پیشرو و مقاوم یا
به عبارت دیگر ایجاد بانکداری مقاومتی در ایران ،از ابعاد گسترده و پیچیدهتری نسبت به سایر کشورهای دنیا برخوردار است .در این واحد درسی
ابتدا به بررسی ابعاد نظری و تجربی بحرانهای مالی واقع شده در نقاط مختلف دنیا پرداخته ،سپس تاریخچه ،انواع و ابعاد مختلف اعمال
تحریمهای مالی ضد کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه انواع و ابعاد نظری و تجربی بحرانهای مالی ایران بیان شده و در
نهایت ،تبیین داللتهای اقتصاد مقاومتی پیرامون نظام مالی و پولی ایران (یا همان بانکداری مقاومتی) انجام میگردد.
الزم به ذکر است با توجه به اینکه بطور معمول ،بحرانهای مالی ،نقطه شکست یا تغییرات اساسی در نظریات علمی و ساختارهای عملیاتی
پیشین میباشند ،لذا انتظار میرود ،دانشجویان پس از گذاراندن این درس ،دارای کلیه توانمندیهای مقدماتی جهت نظریه پردازی علمی و
معماری و طراحی نظام و ساختارهای عملیاتی جدید در حوزه پولی و بانکی کشور ،شده باشند .لذا مقتضی برای رسیدن به هدف ،تا قبل از این
درس ،کلیه دانشهای حوزه شبکه بانکی و بانک مرکزی متعارف و اسالمی را فراگرفته باشند .در همین راستا میبایست پس گذاراندن این درس،
دانشجویان به این باور رسیده باشند که چگونه این امکان وجود دارد تا بحرانهای مالی و بانکی در نظامات و بخشهای کنونی بانکداری بدون
ربا در نقاط مختلف دنیا ( مبتنی بر صرف تطبیق و تصحیح بانکداری متعارف با ضوابط فقهی اسالم) نیز واقع شود .لذا باور لزوم حرکت به سمت
تأسیس و مهندسی نظام مالی ناب اسالمی بر اساس کلیه اصول و مبانی بینشی ،اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی و فقهی اسالم ،در دانشجویان ایجاد
شود.
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 oبحران مالی روسیه
 oبحران مالی مکزیک
 oبحران مالی کشورهای آسیای جنوب شرقی 1997
 oبحران مالی یونان 2010
انواع بحرانهای مالی؛ تعریف ،سازوکار و سوابق تاریخی
 oبحران اقتصادی
 oبحران بانکی
 oبحران پولی و نقدینگی
 oبحران ارزی
 oبحران بدهی
 oبحران تلفیقی (بحرانهای دوقلو و)...
 oتبیین تمایزات انواع بحرانهای مالی
حاکمیت و بحرانهای مالی
 oتحلیل عملکرد حاکمیت در جلوگیری از وقوع حباب قیمتی بازارهای حقیقی و مالی پیش از وقوع بحران مالی جهانی
 oسیاست تنزیلی بانک مرکزی و کنترل هراسهای مالی
 oاستراتژیهای سیاست پولی و بحرانهای مالی
 oسازوکار کمکهای مالی بانکهای مرکزی در حین بحرانهای مالی جهانی
 oتحوالت قوانین نظارتی و کنترلی حوزه بازارهای مالی پس از بحران مالی جهانی
 oسازوکارهای حاکمیتی مدیریت ورشکستگی بانکها در نقاط مختلف دنیا و بحران مالی جهانی
 oسازوکارهای سنتی ورشکستگی بانکها و علل عدم موفقیت آنها
 oسازوکار گزیر ()Resolution System
 oابزارهای سازوکار گزیر
 oخرید و تعهد
 oادغام و تملک
 oتأسیس بانک انتقالی
 oانحالل بانک و پرداخت سپرده
 oهای ضمانت شده
 oکمک به بانک در حال فعالیت
 oنجات مالی از درون
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 .13بحران مالی در ایران
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منابع و خدمات بانکی) و کنترل پولی و بانکی (نظارت ،سیاستگذاری و قانونگذاری پولی و بانکی)
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تخصیص منابع و خدمات بانکی) و کنترل پولی و بانکی (نظارت ،سیاستگذاری و قانونگذاری پولی و بانکی)؛
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روش ارزشیابی:
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در این درس مفاهیم ،اهداف ،ابعاد حقوقی و مدیریتی ،ساختارها و فرایندهای اجرایی بانکداری الکترونیک و بانکداری مجازی در دنیا و تجربه
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راهحلهای بانکداری الکترونیک
 oبانکداری متمرکز؛ تعریف و مدل مفهومی
 oراهحلهای بانکداری الکترونیک
 oبانکداری مبتنی بر تلفن ثابت
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منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

تقویفرد ،محمدتقی ،و برزده ،سیدمحمد ( .)1394بانکداری الکترون یک :انقالب فناوری اطالعات در نظام بانکی .تهران :مؤسسه عالی
آموزش بانکداری ایران.
عباسینژاد ،حسین ،و مهرنوش ،مینا ( .)1396بانکداری الکترونیکی .تهران :سمت( .کتاب اصلی در سال  1385منتشر شده است).
مجد ،نیما ( .)1396بانکداری الکترونیکی در عرصه منازعات سایبری .تهران :مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
رستمی خرمآبادی ،فرزاد ،زارعیانمرادآبادی ،بهزاد ،و حسنوند ،جمشید ( .)1395بانکداری الکترونیک .شیراز :کتیبه نوین.

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.
منبع فرعی:
 .1میرزایی ،اکبر ( .)1396بانکداری الکترونیکی در بستر ابر با رویکرد امنیت .تهران :شاپرک سرخ.
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کد درس475 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «بازار پول و بانکداری اسالمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین بازار پول و بانکداری اسالمی

Seminar on New Issues of Money Market and
Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

نسبت به نوآوریهای نظری و کاربردی حوزههای مختلف دانش پول و ارز و بانکداری متعارف ،شناخت پیدا کرده باشد.
نسبت به نوآوریهای نظری و کاربردی حوزههای مختلف دانش پول و ارز و بانکداری اسالمی ،شناخت پیدا کرده باشد.
مسائل و چالشهای جدید حوزههای مختلف دانش پول و ارز و بانکداری متعارف را درک کرده باشد.
مسائل و چالشهای جدید حوزههای مختلف دانش پول و ارز و بانکداری اسالمی را درک کرده باشد.
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
دانشجویان با انواع نوآوری زمانه خود در حوزه مذکور ،آشنا گردند.
سرفصل درس:
تمامی سرفصل های ذیل در دو حوزه بانکداری متعارف و بانکداری اسالمی مورد بحث قرار می گیرند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سمینار در مسائل جدید نهادها و ابزارها مالی بازار پول
سمینار در مسائل جدید نحوه محاسبه نرخ بهره
سمینار در مسائل جدید مدیریت بانکداری(مدیریت ریسک ،مدیریت دارایی و بدهی ،کفایت سرمایه و)...
سمینار در مسائل جد ید حقوق بانکی(حاکمیت شرکتی ،حاکمیت ریسک ،مقررات بانکی ،قراردادهای بانکی متعارف و اسالمی و )...
سمینار در مسائل جدید ساختار نظام بانکی و رقابت بین بانکها
سمینار در مسائل جدید سیاستگذاری پولی (ابزارها و راهبردها)
سمینار در مسائل جدید بازار ارز و نظام پولی و مالی بین الملل
سمینار در آخرین نوآوری های مبتنی بر رویکرد تطبیقی و رویکرد تاسیسی در حوزه بانکداری اسالمی(نوآوری های در فقه اقتصادی و
بانکداری ،نوآوری ها در حوزه معماری نظام اقتصاد اسالمی ،نظام پولی و مالی اسالمی داخلی و بین المللی و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

 )20بسته «مدیریت بیمه»
هدف اصلی بسته «مدیریت بیمه» آشنایی دانشجویان با مفاهیم اصلی و اساسی بیمه و ریسک انواع ب یمه ،صنعت بیمه و عملیات
بیمهگری است .همچنین در این بسته ابعاد فقهی و حقوقی بیمه مدنظر بوده و دانشجویان با بیمه از منظر اسالم و تکافل نیز آشنا
میشوند .انتظار میرود در پایان دوره دانشجویان عالوه بر توانمندی برای فعالیتهای اجرایی و علمی ،بتوانند گزینههای مطلوبی برای
دورههای دکتری و تحقیق و پژوهش در بیمه و مدیریت آن باشند و برای پیشرفت و توسعه صنعت بیمه در کشور و ارتقاء عملکرد آن
مفید باشند.
کد
درس
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی بیمه
بیمههای اشخاص
بیمههای اموال
بیمه اتکایی
بیمه مسئولیت
مدلسازی بیمه
تکافل
تکافل اتکایی
ابزارهای مالی بیمهای
نظارت و قانونگذاری در بیمه
بیمه در اسالم
سمینار مسائل نوین بیمه
مطالعه در مدیریت بیمه
پژوهش در مدیریت بیمه

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

26

448

جمع
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کد درس478 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی بیمه

fundamental of insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با تعاریف ،تاریخچه ،اهمیت و ضرورت بیمه آشنا شود.
حقوق ،اصول اساسی و عوامل فنی بیمه را بشناسد.
کاربرد احتماالت و ریاضیات در بیمه را درک کند.
فرایند صدور و پذیرش بیمه را بشناسد.
جایگاه اقتصادی بیمه را شناخته و تحلیل کند.
انواع بیمهها را بشناسد.
با صنعت بیمه و تشکیالت و سازمان آن آشنا شود.
شرح درس:

بیمه سازوکاری برای مدیریت گونه خاصی از ریسکهاست و امروزه صنعت و کسبوکار بزرگی است که در قالب شرکتهای بیمهای و
فعالیتهای انها اجرایی میشود .بیمه علم خاصی نیست و در واقع چارچوبی مدون است که با استفاده از رشتههای علمی دیگر همچون اقتصاد،
مدیریت ،ریاضیات و آمار و حقوق سعی در ارائه راهکارهایی برای مدیریت ریسک و ایجاد اطمینان دارد .امروزه ریسک و گرایشهای مربوط به
آن در گستره وسیعی از امور مانند سرمایهگذاری ،تجارت ،بیمه ،ایمنی ،بهداشت و درمان ،پروژههای صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و
اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است .درواقع مدیریت ریسک ،به تصمیمگیری آگاهانهتر ،برنامهریزی منسجم و استفاده بهتر از منابع
منجر میشود .این درحالی است که پیچیدگی محیطی ،شدت رقابت ،رواج تکنولوژیهای نو و پیشرفته ،توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات،
شیوههای نوین عرضه کاالها و خدمات ،مسائل زیست محیطی و ...از عوامل عمدهای است که موجب شده است سازمانها و بنگاههای
اقتصادی در دوران حیات خود با ریسکهای بسیار متعدد و خطرات زیاد و حتی پیش بینی نشده مواجه شوند .در این درس دانشجو با تعاریف،
تاریخچه ،مفاهیم ،حقوق ،اصول و فرایندهای صدور و پذیرش و انواع بیمه آشنا میشود .همچنین در این درس جایگاه اقتصادی بیمه و نقش و
اهمیت آن در اقتصاد ملی تحلیل خواهد شد .سازمان و تشکیالت و صنعت بیمه موضوع دیگری است که در سرفصلهای این درس به آن
پرداخته میشود.
سرفصل درس:
 .1مفهوم ،پیدایش ،تحول ،تاریخچه و ضرورت بیمه
 .2حقوق بیمه (تعریف عقد و قرارداد ،انواع عقود ،تعریف حقوق بیمه ،جایگاه بیمه در عقود و شرع ،مفهوم نسخ ،انفساخ ،ابطال و کان لم
یکن در بیمه ،شرایط عمومی و اختصاصی بیمهنامه ،طرفین عقد بیمه و سایر شروط و تعهدات بیمه نامه و)...
 .3اصول اساسی بیمه (اصل حسن نیت ،اصل مشارکت ،اصل جبران غرامت ،اصل نفع بیمهای ،اصل جانشینی ،اصل اقرب یا نزدیکترین علت
خسارت ،اصل اتکایی و )...
768

 .4عوامل فنی بیمه (مفهوم ریسک و انواع آن در بیمه ،خطر و شرایط و خصوصیات آن در بیمه ،تفاوت ریسک و خطر در بیمه ،مفهوم احتمال
و تعاون در بیمه ،قاعده نسبی و کاربرد آن در بیمه ،فرانشیز و کاستنی در بیمه ،بیمه مشترک ،بیمه اتکایی و )...
 .5احتماالت در بیمه (تعریف و کاربرد احتماالت در بیمه ،پراکندگی نسبی و مطلق ،قانون اعداد بزرگ و کاربرد آن در بیمه ،جدول قانون
اعداد بزرگ در بیمه ،پیشبینی و برآورد خسارت ،نرخگذاری (اساس و پایه نظری) ،تقسیم ریسک و )....
 .6صدور و پذیرش بیمه (تولید بیمه ،ارزیابی فنی و ریسک ،شناسایی و کارشناسی ریسک ،جمع آوری آمار و اطالعات ،میزان قبول تعهدات،
پذیرش یا عدم پذیرش ریسک ،نرخ گذاری ،صدور و الحاقیهها)
 .7مدیریت ریسک (تعریف ،برنامه ریزی ،شناسایی ،ارزیابی ،واکنش به ریسک و )...
 .8جایگاه بیمه در اقتصاد (نقش اقتصادی بیمه ،رابطه بیمه با اقتصاد خرد و کالن ،سرمایهگذاری منابع ،ذخایر و اندوختههای بیمهای ،کاربرد
مدیریت ریسک در برنامهریزی اقتصادی)
 .9انواع بیمه (بیمههای بازرگانی و اجتماعی ،بیمههای اشخاص ،اموال و مسئولیت)
 .10سازمان و تشکیالت بیمه (بیمه بینالمللی ،شرکتهای بیمهای ،تشکیالت بیمه در ایران ،صندوق خسارتهای بدنی و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1کریمی ،آیت ( .)1382کلیات بیمه .چاپ هفتم .تهران :انتشارات بیمه مرکزی.
 .2پژوهشکده بیمه ( .)1396اصول و مقررات رشتههای بیمهای (دوجلد) .تهران :پژوهشکده بیمه.
 .3مهدوی کلیشمی ،غدیر و فاطمه نصیری ( .)1391اصول و مبانی نظری بیمه .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
منابع فرعی:
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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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بیمههای اشخاص

Life Insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با کلیات بیمههای اشخاص آشنا شود.
بیمه عمر و انواع آن را بشناسد.
بیمه درمان و حادثه و انواع آن را درک کند.
قراردادهای بیمههای اشخاص را بشناسد.
بیمههای گروهی را تحلیل کند.
با نظام تأمین اجتماعی و بیمههای اجتماعی و بازنشستگی آشنا شود.
آیین نامههای مربوطه را بشناسد.
شرح درس:

سالمتی وجان اشخاص همواره در معرض خطرات مختلف قرار داردوعدم اطمینان از آینده وسالمت همیشه خاطر افراد را آزرده میسازد .بیمه
اشخاص رشتهای از بیمه است که موضوع آن تأمین آرامش برای بیمه گذار در مقابل نگرانیهای مربوط به معیشت او در دوران کهولت و
یامعیشت خانواده اودر هنگام بروزحوادث پس ازفوت ونیز تأمین هزینه درمان خودو خانواده در قبال این خطرات است .بیمههای اشخاص،
عوارض مالی ناشی از این خطرات را جبران میکند .در این درس دانشجو با تاریخچه ،مبانی حقوقی ،آثار اجتماعی و اقتصادی ،انواع بیمههای
اشخاص آشنا میشود .همچنین به فراخور موضو ع به بازنشستگیها و بیمههای اجتماعی نیز پرداخته شده و آیین نامههای مربوط به این نوع از
رشتههای بیمهای توجه خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

علل و پیدایش و گسترش تکام ل بیمههای اشخاص
مبانی حقوقی بیمههای اشخاص
آثار اجتماعی و اقتصادی بیمههای اشخاص
اصول و قراردادهای بیمههای اشخاص ،جدول مشخصات ،توافق بیمهای ،شروط ،استثنائات
انواع اصلی بیمههای اشخاص ،بیمه عمر ،بیمه حادثه و درمانی ،بیمه بازنشستگی
بیمه عمر (خطر موضوع بیمه عمر ،اصول بیمه گری بیمه عمر ،جداول مرگ و میر ،بیمه عمر در صورت حیات ،بیمه عمر در صورت فوت،
بیمههای مختلط ،سایر انواع بیمههای عمر ،قراردادهای بیمه عمر و )...
بیمه حادثه و درمانی (خطر موضوع بیمه ،صور مختلف بیمههای درمانی ،اصول بیمهگری ،بیمههای حادثه و درمانی بصورت مکمل بیمه
عمر و )...
بیمههای گروهی (علل پیدایش و تکامل بیمههای گروهی ،بیمههای گروهی عمر بشرط فوت ،بیمههای گروهی مانده بدهکار ،بیمههای
770

گروهی درمانی ،عوامل مؤثر در بیمهگری بیمههای گروهی ،قراردادهای بیمههای گروهی و )...
 .9بیمههای بازنشستگی (خطر موضوع بیمه ،انواع بیمههای بازنشستگی ،اصول بیمهگری در بیمههای بازنشستگی و )...
 .10بیمههای اجتماعی (اصول و مبانی بیمههای اجتماعی ،اهمیت بیمههای اجتماعی ،تفاوت بیمههای اجتماعی و بیمههای بازرگانی و )...
 .11بررسی فقهی انواع بیمههای اشخاص
 .12آیین نامهها و مقررات مربوطه (آیین نامه شماره  43 ،13و  44و)...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع:
.1
.2
.3
.4

حسینیپور ،سید محمد ( .)1396بیمههای اشخاص .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
دستباز ،هادی ( .)1377اصول و کلیات بیمههای اشخاص .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
ژان لوک ،اوبر ( .)1393بیمه عمر و سایر بیمههای اشخاص .ترجمه جانعلی محمودصالحی .تهران :پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران).
کانینیکا ،میشرا ( .،)1391مبانی بیمههای عمر (تئوریها و کاربردها) .ترجمه محمود سبزی .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
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کد درس480 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بیمههای اموال

Property Insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم و مبانی بیمههای اموال آشنا شود.
بیمهآتش سوزی را بشناسد.
بیمههای مهندسی را بشناسد.
بیمههای اتومبیل را بشناسد.
شرح درس:

بیمههای اموال به بیمههای خسارتی یا غرامتی معروفاند .بیمههای زیان یا بیمههای غرامت ،اموال و داراییهای بیمه شده را در مقابل
زیانهای ناشی از حوادث مختلف پوشش میدهند و بیمهگران غرامت را میپردازند .ایفای تعهد بیمهگر به این و ابسته است که به موضوع
بیمه ،خسارت وارد آمده باشد .در این درس دانشجو با مفاهیم و مبانی بیمههای اموال و انواع آن ،قراردادها و اصول بیمههای اموال ،شرایط
مختلف و خطرات موضوع بیمهنامهها آشنا میشود .مضافاً با بیمه مسئولیت مدنی اجباری و قراردادی و حرفهای نیز آشنا خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

مفاهیم و مبانی بیمههای اموال (تقسیم بندی انواع خسارت ،کاربرد اصول بیمه در بیمههای اموال ،روشهای تعیین مبلغ بیمه و )...
بیمه آتش سوزی (قرارداد بیمه آتش سوزی ،شرایط قرارداد ،اموال بیمه شده ،خسارت تحت پوشش ،حوادث بیمه شده ،نفع بیمهای بیمه
گذاران ،شرایط فسخ و ابطال ،ضمایم بیمههای آتش سوزی ،شرایط حقوق راهن ،هزینههای جایگزینی ،خطرات تبعی و نحوه پوشش آن،
جلوگیری از بروز خسارت در بیمه آتش سوزی ،شناخت علل آتش سوزی و روشهای مقابله با آن ،تسهیالت ایمنی ،سازمانهای فعال در
زمینه جلوگیری ،کاهش و کنترل آتشسوزی ،صدور بیمههای آتش سوزی ،بازدید اولیه ،انتخاب ریسک ،اثرات نرخ گذاری ،روشهای
ارزیابی خسارت و )...
بیمههای مهندسی
بیمه اتومبیل
بیمههای متفرقه
بررسی فقهی انواع بیمههای اموال
موضوعات فقهی انتخابی در بیمههای اموال
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
 .1کریمی ،آیت ( .)1386مبانی علمی و نظری بیمههای اموال .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران.
منابع فرعی:
 .1جورجای ،رجدا ( ،)1395اصول بیمه و مدیریت ریسک (3بیمههای اموال و مسئولیت) .ترجمه غدیر مهدوی و مجتبی عابد .تهران:
انتشارات پژوهشکده بیمه.
2. George E. Rejda (2014). Principles of Risk Management and Insurance. 12th Edition.
Pearson.
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کد درس481 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بیمه اتکایی

Reinsurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با کلیات بیمههای اتکایی آشنا شود.
 .2ماهیت حقوقی و مسائل حقوقی بیمههای اتکایی را بشناسد.
 .3ماهیت فنی بیمههای اتکایی را درک کند.
 .4حسابداری اتکایی را بشناسد.
 .5تفسیر قراردادهای اتکایی را بشناسد و تحلیل کند.
 .6توانایی تحلیل بازار و مدیریت کسبوکار اتکایی را به دست آورد.
 .7نمونهای از قراردادهای اتکایی را مالحظه کند.
شرح درس:
در بیمه اتکایی یکی از طرفین که بیمهگر اتکایی خوانده میشود تعهد میکند که در مقابل دریافت حق بیمه ،همه و یا قسمتی از خسارت وارد
شده به طرف دیگر را که بیمهگر واگذارنده نامیده میشود در مورد بیمهنامههای صادره جبران کند .در این درس دانشجو با کلیات بیمههای
اتکایی ،ماهیت حقوقی و مسائل حقوقی مربوط به قراردادهای بیمه اتکایی ،تفسیر بیمههای اتکایی ،ماهیت فنی بیمه اتکایی ،حسابداری
بیمههای اتکایی آشنا میشود .همچنین موضوعات عملیاتی مانند مدیریت بیمههای اتکایی و سازمان و تشیکالت شرکتهای بیمهای مورد نظر
این درس خواهد بود .چند نمونه قرارداد بیمهاتکایی از انواع آن مورد مطالعه موردی نیز قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

کلیات بیمه اتکایی (تعریف ،تاریخچه ،اهمیت و ضرورت و )...
ماهیت حقوقی بیمههای اتکایی (تعریف حقوقی بیمههای اتکایی ،تئوریهای مربوط به ماهیت حقوقی بیمههای اتکایی (وکالت ،شرکت،
بیمه ،قرارداد مستقل) ،انواع بیمههای اتکایی از لحاظ حقوقی (قراردادی ،اختیاری ،اجباری یا قانونی) و )...
ماهیت فنی بیمههای اتکایی (بیمههای اتکایی سرمایهای (مشارکت ،مازاد سرمایه) ،بیمههای اتکایی غیر سرمایهای (مازاد خسارت ،مازاد
زیان در مدت معین ،مجموع مازاد زیاد در مدت معین) ،بیمههای اتکایی مختلط ،بیمههای اتکایی متقابل
تفسیر قراردادهای اتکایی (سرمایهای ،غیرسرمایهای و اختیاری)
حسابداری اتکایی (اهمیت حسابداری اتکایی ،انواع صورتحسابهای اتکایی ،نحوه پرداخت و دریافت حسابهای اتکایی)
موارد حقوقی بیمههای اتکایی (تعریف و اصول اساسی بیمههای اتکایی ،طریقههای مختلف فسخ قرارداد اتکایی (فسخ با اخطار قبلی،
فسخ بدون اخطار قبلی) ،آثار فسخ ،نحوه بازخرید خسارات معوق و اتمام قرارداد اتکایی ،داوری و )...
مدیریت اتکایی (سازمان و تشکیالت شرکتهای بیمههای اتکایی ،مدیریت واگذاری اتکایی ،مدیریت قبول اتکایی ،مدیریت صندوقهای
اتکایی ،مدیریت واگذاری مجدد بیمههای ا تکایی ،مدیریت متمرکز عملیات اتکایی ،مدیریت غیر متمرکز عملیات اتکایی)
بازارهای بیمه اتکایی
نمونه چند قرارداد بیمه اتکایی
774

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع:
 .1لوئیس کارتر ،رابوت ( .)1390بیمه اتکایی .ترجمه هادی دستباز .تهران :انتشارات بیمه مرکزی.
 .2هوشنگی ،محمد ( .)1352بیمه اتکایی .تهران :مدرسه عالی بیمه.
 .3احدی ،اردشیر ( .)1395ماهیت و کاربردهای بیمه اتکایی .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
4. Griselda Deelstra, Guillaume Plantin (2014). Risk theory and Reinsurance. Springer.
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کد درس482 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بیمه مسئولیت

Liability Insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تعاریف و مسئولیت و ابعاد حقوقی آن آشنا شود.
نظریههای مسئولیت را بشناسد.
با بیمههای مسئولیت اجباری و عملکرد بینالمللی آن آشنا شود.
انواع بیمههای مسئولیت مدنی را بشناسد.
انواع بیمههای مسئولیت حرفهای را بشناسد.
نقش و جایگاه بیمههای مسئولیت در حمایت از بیمهگذار را تحلیل کند.
شرح درس:

بیمههای مسئولیت از جمله رشتههای بیمهای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ،شناخت افراد از حقوق
ومسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفهای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار میباشد .بیمه مسئولیت که نسبت به سایر رشتههای بیمهای نو
ظهور است ،بیمهگزار را در قبال خسارتهای ناشی از ادعای قانونی دیگران حمایت میکند .با توجه به گسترش روزافزون ادعای خسارت از
سوی دیگران بر علیه هر یک از افراد جامعه ،ضرورت خرید انواع مختلف بیمههای مسئولیت امری انکارناپذیر است .در این درس دانشجو با
تعاریف ،تاریخچه ،نظریههای مسئولیت مدنی و حرفهای ،بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه شخص ثالث بینالمللی ،بیمههای مسئولیت حرفهای
و شغلی و همچنین بیمه مسئولیت جامع ناشی از شکست ماشینآالت آشنا میشوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعریف مسئولیت و توجیه موارد آن (انواع مسئولیت (مدنی و کیفری) ،قانون مسئولیت مدنی مصوب  ،1339شناخت مسئولیت و تحلیل
کیفیتهای حقوقی آن ،نظریههای مسئولیت)
مسئولیت بر مبنای خطر و تقصیر (ارتباط بیمه با مسئولیت ،بررسی قانون بیمه مصوب  ،1316و قانون مسئولیت مدنی  ،1339تعریف بیمه
مسئولیت مدنی (جانی و مالی) و )...
بیمه اجباری شخص ثالث اتومبیل (تاریخچه ،رشد و تحول ،لزوم اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث ،بیمه شخص ثالث در
سطح بینالمللی (اتومبیل و کارت سبز) ،قانون قدیمی و جدید بیمه شخص ثالث و)....
بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان کارمندان دولت و شهرداریها
بیمه اجباری مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح ،بانکها ،گاردهای صنعت نفت
بیمه مسئولیت مدنی آرشیتکتها و مقاطعه کاران در ضمن اجرای پروژههای صنعتی
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی-هوایی –دریایی (بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل خشکی بر اساس مقررات
کنوانسیون ژنو (سی آرام) ،بیمه مسئولیتهای کشتیها ،کرجیها در قبال اسکله و تاسیسات بندری ،بیمه مسئولیتهای ناشی از حمل و
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نقل هوایی (مسافر ،بار ،جامهدان) و سقوط هواپیما)
 .8بیمه مسئولیت پزشکان ،جراحان -کمک پزشکان -پرستاران -داروسازان-مدیران -مدیران مراکز درمانی
 .9بیمه مسئولیتهای ناشی از انفجار و آتشسوزی-تاسیسات صنعتی-نیروگاهها (آبی-اتمی) – پتروشیمی ،خطوط انتقال نیرو (برق ،آب و
گاز)...،
 .10بیمه مسئولیت مدنی کاالهای تولید شده (دیگ بخار ،وسایل صنعتی و تولیدی)
 .11بیمه مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی – مدیران مدارس و آموزشگاهها
 .12بیمه مسئولیت مدنی هتلداری و صاحبان اماکن عمومی
 .13بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی شامل بیمه مسئولیت مستأجر در مقابل ملک و همسایه در قبال همسایه
 .14بیمه مسئولیت مدنی جامع ناشی از شکست ماشین آالت صنعتی (حدود پوشش ،کیفیت و نحوه اجرا)
 .15بررسی فقهی بیمههای مسئولیت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1پاول ،آلن ( .)1387بیمههای مسئولیت .ترجمه علی اکبر ویسه .تهران :انتشارات بیمه مرکزی.
 .2استوا ،شاراد شریو ( .)1396بیمههای مسئولیت .گروه مترجمین .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران).
 .3خدابخشی ،عبداهلل ( .)1392بیمه و حقوق مسئولیت مدنی (جلد  1و  .)2تهران :ناشر جنگل.
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
منابع فرعی:
 .)1393( .1اصول بیمه (2بیمههای اموال و مسئولیت) .گروه مترجمین .تهران :پژوهشکده بیمه.
 .2عسگرزاده علیرضا ( .)1396بیمه مسئولیت و طرحهای خاص در صنعت بیمه ایران .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
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کد درس483 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدلسازی بیمه

Insurance Modeling
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با احتماالت و کاربرد آن در بیمه آشنا شود.
انواع متغیرها ،فرایندهای تصادفی و سریهای پرکابرد در بیمه را بشناسد.
کاربرد رگرسیون در بیمه را درک کند.
نظریه مخاطره را را بشناسد.
شرح درس:

آمار و مدلسازی به عنوان علمی مستقل و از شاخه ریاضیات است که به طور خاص در بیمه کاربرد دارد .با توجه به اهمیت اطالعات در بیمه و
اینکه اساس این کسب وکار اطالعات است احتماالت و تخمینها بسیار مهم و حیاتیاند .ا زاین رو آکچوئرها جایگاه مهمی در صنعت بیمه
دارند .در این درس دانشجو با انواع مختلفی از موضوعات دخیل در مدل سازی شامل احتماالت ،آمار ریاضی و استنباط آماری ،اقتصاد سنجی و
فرایندهای تصادفی آشنا میشود .نظریه مخاطره به عنوان مهمترین نظریه در بیمه و همچنین قانون اعداد بزرگ مورد تاکید خاص خواهند بود.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

احتمال و کاربرد آن (تاریخچه احتمال ،جبر و پیشامدها ،فضای احتمال ،فضای احتمال گسسته ،احتمال شرطی ،قضیه احتمال کل ،قضیه
بیز ،دنباله برنولی ،متغیر تصادفی ،توابع توزیع ،چگالی و جرم احتمال ،امید ریاضی ،گشتاورها ،کوواریانس و همبستگی ،قضیه اعداد بزرگ،
قضیه حد مرکزی)... ،
آمار ریاضی (مفاهیم مقدماتی (متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال و  )...برآورد و انواع آن ،آزمونها و انواع آن و )...
استنباط آماری
اقتصاد سنجی (رگرسیون ،همجمعی ،مدلهای گارچ و آرچ و )...
ردهبندی فرایندهای تصادفی عمومی ،گرههای تصادفی ،موضع ذره،
فرایندهای تصادفی (مفاهیم اولیه و تعاریف فرایندهای تصادفیّ ،
زنجیره مارکوف ،فرایند زاد و )...
سریهای زمانی
نظریه ریسک (مخاطره) (مفاهیم بهرهوری -نظریه اصولی بهرهوری  -ساختن تابع بهره وری -مفهوم تابع ضرر -ترتیب احتمال برحسب
بهرهوری -مفهوم مخاطره -مخاطره در شرایط غیر احتمالی -مخاطره در شرایط نامطمئن -مالکهای انتخاب در شرایط مخاطرهامیز-
توزیعهای مهم و تابع مولد گستاور آنها -مدلهای مخاطرههای رقابت آمیز مرکب و مخلوط -مخاطرههای فردی -مخاطرههای جمعی -
مدلهای زمانی مخاطره و )...
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1فلیپ ،چ بلوند ( .)1392روشهای آمار و احتمال در علوم اکچوئری .ترجمه جعفر خضری و خالد حسینی .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
 .2آرنولد .اف ،شاپیرو و آل .سی جین و پرهام عظیمی ( .)1394روشهای محاسباتی هوشمند در صنعت بیمه (جلد  1و  .)2ترجمه محسن
قره خانی ،فاطمه نصیری ،زینب صامعی ،سمانه عزیز نصیری و مریم ابوالقاسمی .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
 .3غفاری ،فرهاد و ادوارددبلیو فریس ( .)1395کاربردهای مدل سازی رگرسیونی در علوم اکچوئری و مالی (جلد  1و  .)2ترجمه رضا افقی و
رضا حاجی پور فرسنگی .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
منبع فرعی:
 .1پژوهشکده بیمه ( .)1394مجموعه مقاالت روشهای مدرن در علوم آکچوئرال .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
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کد درس484 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تکافل

Takaful
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تعاریف و تاریخچه تکافل آشنا شود.
شرکتهای تکافل در جهان را بشناسد.
تفاوتها و شباهتهای تکافل و نظام بیمه رایج را درک کند.
انواع طرحها و مدلهای تکافل را بشناسد.
محصوالت مختلف تکافلی را بشناسد.
درک روشنی از وضعیت صنعت تکافل و کسبوکار آن را کسب کند.
شرح درس:

بعد از طرح مسئله حرمت درخصوص بیمه رایج ،علمای اهل تسنن به فکر افتادند تا با تغییراتی در بیمه رایج شبهات مربوط به ربا ،میسر و ...را
رفع کنند .حاصل تالش آنها منجر به نظام جدیدی در جهان شد .این نظام مستحدثه امروزه جای خود را در بین نهادهای اقتصادی و اجتماعی
جهان باز کرده و به شاخه جدیدی در فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است .غالب کشورهای اسالمی و عربی ،امروزه شاهد فعالیت شرکتهای
تکافلی متعددی هستند .حتی در برخی از کشورهای غیر اسالمی نظیر انگلیس ،هم اکنون فعالیت تکافلی صورت میگیرد .در این درس دانشجو
با تعاریف ،تاریخچه ،نظریهها ،مدلها و محصوالت تکافل آشنا میشود .همچنین تحلیل و بررسی کسبوکار مبتنی بر تکافل در جهان و
کشورهای اسالمی درک روشنی از حجم و سایر جنبههای اقتصادی این نظام به دست میآورد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مروری بر تعاریف ،مفاهیم ،انواع بیمههای رایج
تعاریف و تاریخچه تکافل
شرکتهای تکافل در جهان معاصر
تفاوتها و شباهتهای بیمه رایج و تکافل
انواع طرحها و مدلهای تکافل (خانواده و عمومی ،مضاربه ،وکالت ،مشارکت و مختلط ،ارزیابی فقهی بر اساس فقه شیعه از مدلهای
تکافلی و )...
محصوالت مختلف تکافل
بازاریابی محصوالت تکافل
وضعیت شرکتها و کسبوکار تکافل در جهان و کشورهای اسالمی به روایت آمار
مسائل حقوقی و نهادی در تکافل
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
*

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
 دانشگاه، پایاننامه کارشناسیارشد. بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسالم.)1385(  محمد حسین، محمدی مهر.1
.)امام صادق (علیهالسالم
. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی: تهران. محصوالت و تجربه سایر کشورها: بیمه تکافل.)1387(  سجاد، سیفلو.2
 انتشارات: تهران. ترجمه سید محسن روحانی. قوانین و اصول کاربردی: تکافل کاربردی و بیمه مدرن.)1389(  مهدی، معصوم باهلل.3
.دانشگاه امام صادق علیهالسالم
:منابع فرعی
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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کد درس485 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تکافل اتکایی

Reliance Takaful
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تعاریف و تاریخچه ،اهداف و ضرورت تکافل آشنا شود.
شرکتهای تکافل اتکایی را بشناسد.
با مدل اساسی تکافل اتکایی آشنا شود.
ظرفیتهای تکافل اتکایی را تحلیل کند.
تکافل اتکایی را به صورت شرعی تحلیل کند.
تفاوتها و شباهتهای تکافل اتکایی و بیمه اتکایی را بشناسد.
شرح درس:

همانگونه که وجود بیمه اتکایی برای بقای شرکتهای بیمه به هنگام خسارتهای پیشبینی نشده ضروری است ،وجود عملیات تکافل اتکایی
نیز برای شرکتهای تکافل که عملیات بیمه را درقالب عقود اسالمی انجام میدهد ،حیاتی است .در واقع تکافل اتکایی همان بیمه اتکایی به
روش تکافلی است .در این درس دانشجو با تعاریف ،تاریخچه ،اهداف و ضروت تکافل اتکایی و شرکتهای تکافل اتکایی و مدل اساسی تکافل
و بررسی و ارزیابی شرعی آن آشنا میشوند .همچنین بازار تکافل اتکایی و ظرفیتهای این نهاد برای اقتصاد ایران تحلیل و بررسی خواهد شد
و سعی خواهد شد تا با بررسی تطبقی بیمه اتکایی و تکافل اتکایی درک مناسبی از تکافل اتکایی و ظرفیتهای آن برای صنعت بیمه و اقتصاد
کشور ایجاد شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مروری بر تعاریف ،مفاهیم ،ماهیت حقوقی و فنی بیمه اتکایی
تعاریف و تاریخچه ،اهداف و ضرورت تکافل اتکایی
شرکتهای تکافل اتکایی در جهان معاصر
مدل اساسی تکافل اتکایی و ارزیابی شرعی آن
تفاوتها و شباهتهای بیمه اتکایی رایج و تکافل اتکایی
وضعیت شرکتها و کسبوکار تکافل اتکایی در جهان و کشورهای اسالمی به روایت آمار
ظرفیتهای تکافل اتکایی برای اقتصاد ایران
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژه

:منبع اصلی
1. Akoob, Mohamed (2009). Reinsurance and retakaful. John Wiley & Sons.
:منابع فرعی
. مقاالت مرتبط با موضوع.1
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کد درس486 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ابزارهای مالی بیمهای

Insurance-linked Securities
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با تعاریف و تاریخچه ،ضرورت ،اهداف و مزایای ابزارهای مالی بیمهای آشنا شود.
تبدیل به اوراق بهادار کردن در بیمه را بشناسد.
انواع اوراق و ابزارهای مالی بیمهای را درک کند.
بازار جهانی ابزارهای مالی بیمهای را بشناسد.
اوراق بیمهای را بر اساس آموزههای شرعی و فقهی تحلیل کند.
شرح درس:

استفاده از تبدیل به اوراق بهادار کردن در صنعت بیمه روش نوظهوری است .بعد از بکارگیری تبدیل دارائی به اوراق بهادار در بازارهای مالی،
حدود  20سال طول کشید تا انتشار اوراق بهادار بیمهای به واقعیت تبدیل شود .در حال حاضر انواع مختلفی از اوراق بهادار بیمهای در حال
انتشار است و تنوع این نوع از از اوراق بهادار در بازار سرمایه به نحو چشمگیری افزایش یافته است .در این درس دانشجو با تعاریف ،تاریخچه،
انواع و روشهای انتشار اوراق بیمهای آشنا میشود .همچنین این اوراق از منظر آموزههای اسالمی تحلیل و بررسی خواهد شد .مضافاً سعی
خواهد شد تا با بررسی وضعیت این ابزارها در جهان نسخههایی برای کاربرد در اقتصاد ملی مطرح گردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

کلیات ابزارهای مالی بیمهای (تعریف ،تاریخچه و ضرورت و )...
تبدیل به اوراق بهادار کردن در بازارهای مالی (تعریف ،مزایا ،چارچوبها و ساختارها ،طرفهای اصلی ،انواع ،وضعیت ایران ،صکوک و
ارزیابی اسالمی ،مسائل حقوقی ،تحلیل ریسک و )...
تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمهای (تعریف ،تاریخچه ،اهداف ،ضرورت و مزایا ،انواع و دستهبندیها و )....
تبدیل به اوراق بهادار کردن ذخایر قانونی (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک ،شرکتهای
بیمه وابسته (کپتیو) و شرایط آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق و )...
تبدیل به اوراق بهادار کردن بستهای از رشتههای بیمهای (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک،
شرکتهای بیمه وابسته (کپتیو) و شرایط آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق و )...
اوراق فاجعه آمیز مرگ و میر (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک ،شرکتهای بیمه وابسته
(کپتیو) و شرایط آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق و )...
اوراق حوادث فاجعهآمیز (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک ،شرکتهای بیمه وابسته (کپتیو)
و شرایط آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق ،شرایط آستانه و انواع آن و )...
معاوضات حواث فاجعه آمیز (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک ،شرکتهای بیمه وابسته
(کپتیو) و شرایط آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق و )...
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 .9اوراق تضمین خسارت صنعت (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک ،شرکتهای بیمه وابسته
(کپتیو) و شرایط آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق و )...
 .10اوراق سایدکار (تعریف و موضوع ،ساختار کلی ،مزایا و اهداف ،مسائل حقوقی و مدیریت ریسک ،شرکتهای بیمه وابسته (کپتیو) و شرایط
آنها ،طرفین اصلی و نقش هریک در انتشار اوراق و )...
 .11سایر ابزارهای تأمین مالی ریسک-سرمایه مشروط (اختیارات فروش سهام حادثه)
 .12تحلیل و بررسی بازار ابزارهای مالی بیمهای
 .13نقش نهادهای ناظر در انتشار ابزارهای مالی بیمهای
 .14ارزیابی اسالمی ابزارهای مالی بیمهای
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

منبع اصلی:
 .1سیفلو ،سجاد ( .)1394اوراق بهادار بیمهای به زبان ساده .تهران :انتشارات نوید مهر.
منابع فرعی:
 .1مقاالت مرتبط.
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تحقیق یا پروژه

کد درس487 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظارت و قانونگذاری در بیمه

Supervision and Regulation in Insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با مبانی نظارت آشنا شود.
مبانی اقتصادی قانونگذاری را بشناسد.
انواع نظارت را درک کند.
نقش حاکمیت شرکتی و بازرسی داخلی در نظارت را بشناسد.
توانگری در صنعت بیمه در ایران را تحلیل کند.
توانایی تحلیل نقش بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در نظارت بر بازار بیمه را کسب کند.
با قوانین و مقررات بیمهای آشنا شود.
وضعیت نظارت در صنعت بیمه کشور را درک کند.
شرح درس:

نظارت در صنعت بیمه کشور همانند سایر بازارها و صنایع مالی بسیار مهم است .اعتماد اصلیترین عامل موفقیت در بازارهای مالی است و
نظارت ضامن این اعتماد است .در این درس دانشجو با مبانی نظری نظارت و قانونگذاری ،انواع نظارت در صنعت بیمه ،توانگری و نقش آن،
قوانین و مقررات موجود صنعت بیمه ،نقش نظارتی و قانونگذاری بیمه مرکزی و نقش حاکمیت شرکتی و بازرسی داخلی در نظارت آشنا
میشود .همچنین وضعیت موجود نظارت در صنعت بیمه را نیز تحلیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1مبانی ،تعاریف و تاریخچه نظارت
 .2مبانی اقتصادی قانونگذاری در صنعت بیمه
 .3نظارت تعرفهای در بیمه
 .4نظارت مالی در بیمه
 .5توانگری در بیمه و آیین نامههای مربوطه
 .6قوانین و مقررات بیمهای
 .7نقش بیمه مرکزی در نظارت بر صنعت بیمه
 .8حاکمیت شرکتی در خصوص نظارت در بیمهها
 .9بازرسی داخلی در شرکتهای بیمهای و نقش نظارتی آنها
 .10وضعیت صنعت بیمه کشور در خصوص نظارت
 .11نهادهای حرفهای و غیر حاکمیتی و نقش نظارتی آنها در صنعت بیمه
 .12نظارت بر صنعت بیمه در سایر کشورهای پیشرفته
786

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
 ترجمه رامین رشیدی و. حاکمیت شرکتی بخش بیمه و مدیریت ریسک-  بیمه از منظر بانک جهانی.)1391(  لستر و الیور ریچارد، رادنی.1
. انتشارات پژوهشکده بیمه: تهران.نرگس مهدی پور
. انتشارات پژوهشکده بیمه: تهران. ترجمه علی شکری. نظارت مبتنی بر ریسک.)1391(  راندل، تونی.2
:منابع فرعی
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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کد درس488 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بیمه در اسالم

Insurance in Islam
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تعاریف و تاریخچه بیمه در جهان و اسالم و چند کشور اسالمی آشنا میشود.
نگرش اسالم نسبت بیمه و نظام تأمین را بشناسد.
انواع نظریات موافق و مخالف بیمه را درک کند.
آرای موافق و مخالف را تحلیل کند.
اشکاالت و ایرادات وارد شده از سوی مخالفان بیمه را نقادی کند.
فتاوای علمای معاصر را بداند.
شرح درس:

بیمه با ساز و کار کنونی را میتوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی جهان مدرن دانست که به عنوان عقدی مستحدثه برای فقه
پویای اسالمی مطرح بوده است .امروزه بیمه یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب میشود .از اواخر قرن بیستم تالشهایی برای اسالمی
شدن اقتصاد در جهان اسالم آغاز شد .بیمه مساله جدید و مهمی است که مجادالت و مناقشات بسیاری را به بوجود آورد .ابتدا بانکداری
اسالمی مطرح شد و حذف بهره از عملیات بانکی به عنوان گامی به سوی اسالمی شدن بانکداری بحساب آمد .سپس اسالمی شدن بیمه مورد
بررسی قرار گرفت .فقهای مسلمان از زمان معرفی این صنعت به جامعه مسلمین ،در این زمینه دست به قلم شدند .در این درس دانشجو با
تعاریف ،تاریخچه بیمه در اسالم و جهان ،نگرش اسالم به نظام تأمین و بیمه ،آرای موافقان و مخالفان عقد بیمه و نظرات و فتاوی فقهای
معاصر آشنا میشود .عالوه بر آشنایی دانشجو در این درس توان نقد و بررسی آرای مختلف و استداللهای موافق و مخالف را نیز به دست
خواهد آورد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تاریخچه بیمه در جهان و اسالم
مصارف بیمه در تمدن اسالمی
فلسفه بیمه و نگرش اسالم به بیمه و نظام تأمین
بیمه رایج در فقه و شریعت اسالمی
نظر مخالفان عقد بیمه
نقد و بررسی اشکاالت و ایرادات عقد بیمه
نظر و استدالل موافقان عقد بیمه
نظر مراجع و فقهای معاصر شیعه و اهل سنت در خصوص بیمه
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

ابراهیمی ،محمد حسین ( .)1375بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسالم .تهران :انتشارات کویر.
عرفانی ،توفیق ( .)1371قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران .تهران :انتشارات کیهان.
مطهری ،مرتضی ( .)1361بررسی فقهی مسئله بیمه .تهران :انتشارات میقات.
جمالیزاده ،احمد ( .)1380بررسی فقهی عقد بیمه .قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
منابع فرعی:

 .1محمدی مهر ،محمد حسین ( .)1385بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسالم .پایان نامه کارشناسیارشد،
دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .2سیفلو ،سجاد .)1387( ،بیمه تکافل :محصوالت و تجربه سایر کشورها .تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 .3معصوم باهلل ،مهدی ( .)1389تکافل کاربردی و بیمه مدرن :قوانین و اصول کاربردی .ترجمه :سید محسن روحانی .تهران :انتشارات
دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
4. Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel karim, Volker Nienhius (2009). Takaful Islamic
Insurance: Concepts and Regulatory Issues. Wiley.
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کد درس489 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت بیمه»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین بیمه

Seminar on Modern Issues in Insurance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با کسبوکار بیمه آشنا شود.
حاکمیت شرکتی ،تأمین مالی و بازاریابی در بیمه را بشناسد.
کسبوکار بانک بیمه و اوراق بهادار بیمهای را درک کند.
سازمانها و نهادهای مهم بینالمللی بیمهای را بشناسد.
با کلوپهای پیاند آی و نحوه فعالیت آنها آشناشود.
نوآوریهای مختلف در بازار و صنعت بیمه را درک نماید.
شرح درس:

کسبوکار بیمه بخصوص در یک بازار متشکل مالی بسیار مهم است .این صنعت با مبادله ریسک و ایجاد اطمینان برای اقتصاد در تأمین آسایش
خاطر و اطمینان کسبو کارهای دیگر ،کارآفرینان واقشار مختلف مردم نقشآفرینی میکند و به فراخور همین اهمیت و گستردگی نفوذ
کسبوکاری در حالت تحول است که موضوعات جدید هر روزه در آن خلق میشود .در این درس تالش میشود دانشجو با کسبوکار و صعنت
بیمه در ایران و جهان ،مزیتهای رقابتی در صنعت بیمه ،حاکمیت شرکتی در بیمه ،بانک بیمه و اوراق بهادار بیمهای ،نوآوریهای صنعت بیمه،
سازمانها و نهادهای بیناللمللی بیمهای ،کلوپهای پیاند آی ،بازاریابی محصوالت بیمهای و تأمین مالی و سرمایهگذاری در بیمه آشنا میشود.
سرفصل درس:
 .1کسب وکار و صنعت بیمه در ایران و جهان
 .2مزیتهای رقابتی جدید در بیمه
 .3موضوعات نوین حاکمیت شرکتی در بیمه
 .4بانک بیمه و اوراق بهادار بیمهای
 .5نوآوریهای صنعت بیمه برای مقابله با ریسک
 .6سازمانها و نهادهای بین المللی در بیمه
 .7کلوپهای پی اند آی و پیشرفتههای جدید در آن
 .8روشهای نوین بازاریابی محصوالت بیمهای
 .9روشهای نوین تأمین مالی در بیمه
 .10ابزارهای نوین برای نظارت در صنعت بیمه
 .11ابزارهای بومیسازی ،توانمندسازی و مقابله با تحریمها در صنعت بیمه کشور
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

منابع:
 .1بر اساس موضوعات انتخابی.
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تحقیق یا پروژه

 )21بسته «حسابداری و حسابرسی»
آشنایی و درک مباحث «حسابداری و حسابرسی» یکی از پیشنیازهای الزم جهت مدیریت انواع سازمانها است .بسته «حسابداری و
حسابرسی» با رویکردی جامع تدوین شده است و تالش دارد نیازهای آموزشی دانشجویان رشته مدیریت را در گرایشهای تخصصی
مختلف تأمین كند.
کد
درس
492
493
494
495
496
497
498
499
500
50۱
502
503
504
505
506
507
508
509
5۱0
5۱۱
5۱2
5۱3
5۱4
5۱5

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

حسابداری مؤسسات خدماتی
حسابداری مؤسسات بازرگانی
حسابداری شركتهای سهامی
حسابداری شركتهای غیر سهامی
حسابداری میانه
حسابداری بهای تمامشده ()۱
حسابداری بهای تمامشده ()2
حسابداری بیمه
حسابداری مالیاتی
حسابداری پیمانکاری
حسابداری مدیریت
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
حسابرسی ()۱
حسابرسی ()2
مبانی حسابداری بخش عمومی
حسابداری و حسابرسی مؤسسات عمومی و غیرانتفاعی
حسابرسی بازارها و نهادهای مالی
حسابداری بازارها و نهادهای مالی غیر سپردهپذیر
حسابداری بانکداری اسالمی
حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی
حسابداری موارد خاص
كارگاه نرمافزارهای حسابداری
مطالعه در حسابداری و حسابرسی
پژوهش در حسابداری و حسابرسی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
۱
۱

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

حسابداری بهای تمامشده ()۱
حسابرسی ()۱
-

46

768

جمع
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کد درس492 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری مؤسسات خدماتی

Accounting for service Institution
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری را فراگیرد.
با انواع دفاتر حسابداری آشنا شود.
ثبتهای درآمد و هزینه و تهیه صورت سود و زیان را فراگیرد.
ضرورت و نحوه اصالح حسابها را بیآموزد.
نحوه بستن حسابهای موقت و دائمی و تهیه تراز اختتامی را فراگیرد.
شرح درس:

این درس در ادامه درس «حسابداری و حسابرسی در مدیریت» ،بقیه مباحث چرخه حسابداری را با تأكید بر مؤسسات خدماتی فرا میگیرد .این
مباحث عبارتند از آشنایی با مدارک و دفاتر حسابداری و ثبت رویدادهای مالی در آنها ،تهیه تراز آزمایشی اصالح نشده ،اصالح حسابها ،بستن
حسابها و تهیه تراز آزمایشی اختتامی.
سرفصل درس:
 .1ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری
 oبرگه یا سند حسابداری،
 oدفتر روزنامه،
 oدفتر كل،
 oدفتر معین،
 oثبت در دفاتر فوق و تهیه تراز آزمایشی (اصالح نشده)
 .2درآمد و هزینه
 oارائه خدمات بصورت نقد
 oارائه خدمات بصورت نسیه
 oهزینه نقدی
 oهزینه غیرنقدی
 oپیش پرداخت هزینه
 oصورت حساب سود و زیان
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 .3اصالح و تعدیل حسابها
 oضرورت
 oمبنای نقدی و مبنای تعهدی
 oثبتهای اصالحی
 oتراز آزمایشی اصالح شده
 .4بستن حسابها
 oحسابهای دائمی و موقت
 oبستن حسابهای موقت
 oتهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حسابهای دائمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1نظامالدین ،ملکآرایی ( .)۱394حسابداری برای مدیران (حسابداری و گزارشگری مالی) .تهران :ترمه.
 .2مصطفی ،علیمدد ،نظامالدین ،ملکآرایی ( .)۱395اصول حسابداری (جلد  .)2تهران :سازمان حسابرسی.
 .3بختیاری ،پرویز ( .)۱395اصول و مبانی حسابداری .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .4هورن گرن ،چارلز ،هاریسون ولتر ،رابینسون مایکل ( .)۱395اصول حسابداری  ،۱ترجمه نوروش ایرج ،كرمی غالمرضا .تهران :صفار.
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.
منابع فرعی:
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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کد درس493 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری مؤسسات بازرگانی

Accounting for Merchandising Businesses
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با كاربرگ و نحوه تکمیل آن و استفاده از آن در چرخه حسابداری آشنا شود.
حسابداری خرید و فروش كاال را فراگیرد.
نحوه تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها در مؤسسات بازرگانی را بیآموزد.
با حسابداری موجودی كاال آشنا شود.
شرح درس:

این درس در ادامه درس «حسابداری و حسابرسی در مدیریت» و «حسابداری مؤسسات خدماتی» بقیه مباحث عمده و مقدماتی حسابداری را با
تأكید بر مؤسسات بازرگانی ارائه میكند .در ابتدا موضوع كاربرگ و چرخه حسابداری با كاربرگ توضیح داده خواهد شد ،سپس مباحث حسابداری
خرید و فروش كاال ،تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها در مؤسسات بازرگانی ،تکمیل چرخه حسابداری در مؤسسات بازرگانی ارائه خواهد
شد و در پایان نیز مباحث حسابداری موجودی كاال با توجه به دو سیستم ادواری و دائمی تشریح خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1كاربرگ
 oچرخه حسابداری با كاربرگ
 oاجزای كاربرگ
 oنحوه تکمیل كاربرگ حسابداری
 oتهیه صورتهای مالی
 oثبت اصالحات در دفاتر
 .2حسابداری خرید و فروش كاال
 oحسابداری خرید كاال (نقدی ،نسیه)
 oحسابداری فروش كاال (نقدی ،نسیه)
 oتخفیفات
 oهزینه حمل كاال
 oطبقه بندی و شماره گذاری حسابها
 .3تنظیم صورتهای مالی و بستن حسابها در مؤسسات بازرگانی
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 .4تکمیل چرخه حسابداری در مؤسسات بازرگانی
 oاصالح حسابها
 oبستن حسابهای موقت و ...
 .5حسابداری موجودی كاال
 oسیستم ادواری
 oسیستم دائمی
 oعملیات حسابداری در این سیستمها
 oروشهای ارزیابی موجودی كاال در هر دو سیستم (اولین صادره از اولین وارده ،اولین صادره از آخرین وارده و )...
 oو ...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1نظامالدین ،ملکآرایی ( .)۱394حسابداری برای مدیران (حسابداری و گزارشگری مالی) .تهران :ترمه.
 .2مصطفی ،علیمدد ،نظامالدین ،ملکآرایی ( .)۱395اصول حسابداری (جلد  .)2تهران :سازمان حسابرسی.
 .3بختیاری ،پرویز ( .)۱395اصول و مبانی حسابداری .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .4هورن گرن ،چارلز ،هاریسون ولتر ،رابینسون مایکل ( .)۱395اصول حسابداری  ،۱ترجمه نوروش ایرج ،كرمی غالمرضا .تهران :صفار.
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.
منابع فرعی:
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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کد درس494 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری شركتهای سهامی

Corporate accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با تعریف و ویژگیهای شركتهای سهامی آشنا شود.
 .2مباحث حسابداری تأسیس ،تغییر سرمایه ،سود یا زیان و انحالل و تسویه شركتهای سهامی را فراگیرد.
 .3تفاوتهای حسابداری شركتهای سهامی عام و خاص را دریابد.
شرح درس:
امروزه شركتهای سهامی نقش بسیار مهمی در اقتصاد كشورها ایفاء میكنند .در این درس ،مباحث حسابداری شركتهای سهامی ارائه خواهد
شد .پس از بیان كلیاتی درباره شركتهای سهامی ،موضوعات حسابداری تأسیس ،تغییر سرمایه ،سود یا زیان و انحالل و تسویه شركتهای
سهامی در این درس ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1كلیات و تأسیس شركتهای سهامی
 oتعریف و ویژگیهای یک شركت سهامی
 oحقوق سهامداران
 oانواع سهام
 oتأسیس شركت سهامی
 oصدور سهام
 oتبدیل یک واحد تجاری به شركت سهامی
 oترازنامه شركت سهامی
 .2تغییرات در سرمایه شركت سهامی بعد از تأسیس
 oسهام خزانه
 oتبدیل سهام ممتاز قابل تبدیل
 oافزایش سرمایه
 oاختیار و حق تقدم خرید سهام
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 .3سود یا زیان شركت سهامی
 oصورت سود و زیان شركت سهامی
 oسود انباشته
 oانواع سود سهام
 oسود هر سهم عادی
 oسود تقسیمی هر سهم
 oصورت سود (زیان) انباشته
 .4انحالل و تصفیه شركتهای سهامی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1نظری ،رضا ( .)۱39۱حسابداری شركتهای سهامی (چاپ  .)۱6تهران :مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
 .2نوروش ،ایرج .كرمی ،غالمرضا .مرادی ،محمد ( .)۱392حسابداری شركتها ( ،)2چاپ پنجم .تهران :انتشارات كتاب نو
 .3فیروزیاننژاد ،محمد .)۱396( ،حسابداری شركتها ( ،)۱تهران :كیومرث.
 .4همتی ،حسن .)۱397( ،حسابداری شركتها (جلد  .)2تهران :ترمه.
 .5طاهریآ اسماعیل .)۱396( ،حسابداری شركتها (تعاونی ،سهامی و تضامنی) .تهران :آذرفر.
 .6همتی ،حسن و همتی ،هدی .)۱396( ،حسابداری شركتها (جلد  .)۱تهران :ترمه.
7. Ken Leo, Jeffrey Knapp, Susan McGown, John Sweeting, (2014). Company Accounting. 10th
Edition. Wiley.
منابع فرعی:
 .1یوسفی قلعه رودخانی ،محمدعلی و همکاران ( .)۱396حسابداری شركتها ( 2شركتهای سهامی) .تهران :فقهالصادق.
 .2یوسفی قلعه رودخانی ،محمدعلی و یوسفی قلعه رودخانی ،میثم ( .)۱396حسابداری شركتها  .۱تهران :فقه الصادق.
 .3رسولی ،سعید و پناهیان ،محمدرضا ( .)۱396حسابداری شركتها ( .)۱تهران :موجک.
 .4صالحی ،الهكرم و همکاران ( .)۱395حسابداری شركتها ( .)2تهران :ترآوا.
 .5نظامی ،علی اصغر ( .)۱395حسابداری شركتها (( )۱مطابق به قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران) ،چاپ دوم .تهران :علیاصغر
نظامی.
 .6صلواتی ،شاهپور ( .)۱397حسابداری شركتها .تهران :موجک.
 .7محمدزاده ،امیر و همکاران ( .)۱396حسابداری شركتها (( )۱بر اساس استانداردهای حسابداری و قانون تجارت ایران) .تهران :مجال.
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کد درس495 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری شركتهای غیر سهامی

Noncorporate Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با ویژگیهای خاص شركتهای تضامنی آشنا شود.
 .2تفاوت شركتهای تضامنی از دیگر شركتها را تشخیص دهد.
 .3نحوه حسابداری ثبت سرمایه ،تقسیم سود یا زیان ،تغییر مالکیت و انحالل شركتهای تضامنی را بیاموزد.
 .4با تعریف و ویژگیهای شركتهای تعاونی آشنا شود.
 .5مباحث حسابداری تشکیل ،سرمایه ،تغییر سرمایه و تقسیم سود شركتهای تعاونی را فراگیرد.
 .6با حسابداری مشاركتهای خاص آشنا شود.
شرح درس:
این درس به مباحث مختلف حسابداری شركتهای غیر سهامی میپردازد .ابتدا دانشجو با تعریف و ویژگیهای شركتهای تضامنی ،شركتهای
تعاونی و مشاركتهای خاص آشنا شده و سپس مباحث مختلف حسابداری این شركتها از جمله نحوه تشکیل این شركتها ،ثبت سرمایه ،نحوه
تقسیم سود یا زیان ،نحوه تغییر مالکیت و انحالل را میآموزد.
سرفصل درس:
 .1حسابداری شركتهای تضامنی
 oتعریف ،و یژگیها و تمایز آن با دیگر شركتها
 oنحوه تشکیل،
 oثبت سرمایه،
 oتقسیم سود و تهیه صورتهای مالی،
 oورود و خروج شریک به شركت تضامنی،
 oانحالل شركتهای تضامنی و )....
 .2حسابداری شركتهای تعاونی
 oتعریف ،انواع و نحوه تشکیل
 oعضویت و خروج
 oسرمایه شركتهای تعاونی
 oافزایش و كاهش سرمایه
 oتقسیم سود
 oانحالل
 .3حسابداری مشاركتهای خاص
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1مصطفی ،علیمدد ،نظامالدین ،ملکآرایی ( .)۱395اصول حسابداری (جلد  .)2تهران :سازمان حسابرسی.
 .2بختیاری ،پرویز ( .)۱395اصول و مبانی حسابداری .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .3نوروش ،ایرج .كرمی ،غالمرضا .مرادی ،محمد ( .)۱394حسابداری شركتها ( .)۱تهران :انتشارات كتاب نو.
 .4همتی ،حسن .همتی ،هدی ( .)۱396حسابداری شركتها (جلد اول) .تهران :ترمه.
 .5خلیلزاده كالگر ،حسین ( .)۱394حسابداری شركتهای ( :)۱شركتهای تضامنی و مشاركتهای خاص .تهران :صفار.
 .6مجد ،پیمان .)۱396( ،حسابداری شركتهای غیرسهامی .تهران :گسترش علوم پایه.
 .7پوررضوان روح ،فریده ( .)۱390حسابداری شركتهای غیر سهامی .تهران :ترمه.
 .8پوررضوان روح ،فریده ( .)۱376حسابداری شركتهای تعاونی .تهران :انتشارات صفار.
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.
منابع فرعی:
 .1خدادادی ،حمیدرضا .قاسمی ،سیده كلثوم ( .)۱396حسابداری شركتها ( ۱شركتهای تضامنی) .تهران :نوروزی.
 .2بزرگینامی ،سیمین ( .)۱394حسابداری شركتهای تضامنی .تهران :گردوی دانش.
 .3حاجیها ،زهره ( .)۱392حسابدرای شركتها (شركتهای تضامنی و مشاركت خاص) ،چاپ دوم .تهران :فکر سبز.
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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کد درس496 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری میانه

Intermediate Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1درباره حسابداری اقالم داراییهای ترازنامهای دید عمیقتری كسب كند.
 .2درباره حسابداری اقالم بدهیهای ترازنامهای دید عمیقتری كسب كند.
 .3با صورت جریان وجوه نقد آشنا شود.
شرح درس:
پس از آشنایی با اصول و مفاهیم حسابداری اكنون زمان آن است كه دانشجویان بطور عمیق با اجزاء ترازنامه آشنا شوند .در این درس ابتدا
حسابداری داراییها و بدهیها ارائه خواهد شد و انتهاء مباحث صورت جریان وجوه نقد ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1حسابداری داراییها:
 oوجه نقد و بانک،
 oحسابها و اسناد دریافتنی،
 oداراییهای ثابت مشهود و نامشهود،
 oسرمایه گذاریها
 .2حسابداری بدهیها:
 oبدهیهای جاری و احتمالی
 oبدهیهای بلندمدت
 .3صورت جریان وجوه نقد
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1همتی ،حسن و هدی همتی ( .)۱395حسابداری میانه ( )۱مطابق با استاندارد حسابداری ایران ،چاپ دهم .تهران :انتشارات ترمه.
 .2همتی ،حسن و هدی همت .)۱395( ،حسابداری میانه ( )2مطابق با استاندارد حسابداری ایران ،چاپ دوازدهم .تهران :انتشارات ترمه.
 .3بزرگاصل ،موسی ( .)۱394حسابداری میانه :صورتهای مالی (جلد  ،)۱چاپ یازدهم .تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
 .4رفیعی ،افسانه و همکاران ( .)۱394حسابداری میانه ( ،)2چاپ سوم .تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
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.
منابع فرعی:
 .1بهارمقدم ،مهدی و علی قاسمی اقباش ( .)۱396حسابداری میانه ( .)۱كرمان :انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
 .2بانوزاده یزدی ،مجید ( .)۱396حسابداری میانه  :2ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر كشور ،چاپ پنجم .تهران :انتشارات طالیی پویندگان
دانشگاه.
3. J. David Spiceland, (2014). Intermediate Accounting. 8th Edition. McGraw-Hill Education.
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کد درس497 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری بهای تمامشده ()۱

)Cost Accounting (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با اهداف حسابداری بهای تمام شده آشنا شود.
كاربرد حسابداری بهای تمام شده در مدیریت را درک كند.
نحوه تهیه صورتحسابهای مربوط به بهای تمام شده را فرا گیرد.
با مفهوم سربار و مباحث حسابداری آن آشنا شود.
بهایابی سفارش كار و مرحلهای را فرا گیرد.
شرح درس:

در درس حسابداری بهای تمام شده ،دانشجویان با مفاهیم و سیستمهای بهایابی آشنا میشوند .این مباحث در راستای رفع نیازهای اطالعاتی
تصمیمگیرندگان درون سازمانی و بویژه مدیریت سازمان ارائه میگردد و در كنترل و گزارش عملکرد مدیریت نیز قابل استفادهاست.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اهداف و مفاهیم اصلی حسابداری بهای تمام شده و كاربرد آن در مدیریت
نحوه ثبت حسابها و تهیه صورت حسابهای مربوط به بها
جذب سربار و اضافه (كسر) جذب سربار
تخصیص بها :هزینههای عمومی و سربار دوایر خدماتی (پشتیبانی)
بهایابی سفارش كار
بهایابی مرحلهای
مدیریت موجودی كاال
معرفی و توضیح استانداردهای حسابداری مرتبط با مباحث این درس
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی
. انتشارات ترمه: تهران.۱  ج، حسابداری صنعتی.)۱393(  قاسم زاده علی، محمد قسیم، عثمانی.1
. انتشارات سازمان حسابرسی: تهران.۱  ج، حسابداری صنعتی.)۱394(  عزیز، عالی ور.2
. نشر كتاب نو: تهران.) مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده.)۱395( ، نوروش و همکاران.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
:منابع فرعی
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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کد درس498 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری بهای تمامشده ()2

)Cost Accounting (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیااز :حسااااباداری بهاای
تمامشده ()۱

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با تخصیص بها برای محصوالت مشترک و فرعی آشنا شود.
 .2توانایی مقایسه بهایابی متغیر و جذبی را كسب كند.
 .3بهایابی استاندارد و موضوعات مرتبط با آن را فرا گیرد.
شرح درس:
در درس حسابداری بهای تمام شده ،دانشجویان با مفاهیم و سیستمهای بهایابی آشنا میشوند .این مباحث در راستای رفع نیازهای اطالعاتی
تصمیم گیرندگان درون سازمانی و بویژه مدیریت سازمان ارائه میگردد و در كنترل و گزارش عملکرد مدیریت نیز قابل استفادهاست.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تخصیص بها :محصولهای مشترک و فرعی
بهایابی متغیر و جذبی و مقایسه آنها
بهایابی استاندارد
محاسبه انحرافات از استاندارد (شامل مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم و سایر هزینههای تولید)
روشهای ثبت حسابداری در سیستم بهایابی استاندارد
معرفی و توضیح استانداردهای حسابداری مرتبط با مباحث این درس
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

منابع اصلی:
 .1نمازی ،محمد ( .)۱390حسابداری صنعتی  .2تهران :انتشارات سمت.
 .2عالی ور ،عزیز ( .)۱394حسابداری صنعتی ،ج  .2تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
 .3رضا درگاهی ( .)۱390حسابداری صنعتی  .2تهران :نگاه دانش.
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تحقیق یا پروژه

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.
:منابع فرعی
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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کد درس499 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری بیمه

Insurance Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

عملیات حسابداری مربوط به درآمدها و خسارتهای شركتهای بیمه را فراگیرد.
حسابداری ذخایر بیمهای را فرا گیرد.
با حسابداری بیمه اتکایی آشنا شود.
توانایی بررسی و تحلیل صورتهای مالی شركتهای بیمه را كسب كند.
تفاوت مباحث حسابداری شركتهای بیمه متعارف و بیمه تکافل را درک كند.
شرح درس:

یکی از مهمترین نهادهای مالی كه خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه میدهند شركتهای بیمه هستند .این شركتها با توجه به ماهیت
خدماتشان ،دارای مباحث حسابداری ویژهای هستند كه در این درس به آنها پرداخته خواهد شد .در این درس عالوه بر توضیح عملیات حسابداری
حق بیمه ،خسارت ،ذخایر و شعب ،مباحث حسابداری بیمههای اتکایی ارائه خواهدشد و تالش خواهدشد تا با ارائه مباحث حسابداری نهادهای
تکافلی ،دانشجو با تفاوت عملیات این نهادها و شركتهای بیمه متعارف آشنا شود.
سرفصل درس:
 .1عملیات حسابداری مربوط به صدور بیمه نامه و درآمد حق بیمه ،تغییر شرایط بیمه نامه
 .2عملیات حسابداری مربوط به خسارت
 .3حسابداری ذخایر بیمهای
 .4حسابداری شعب (متمركز و غیر متمركز)
 .5حسابداری عملیات اتکایی
 .6حسابداری ذخایر و تهیه صورتحساب اتکایی
 .7معرفی و توضیح استانداردهای حسابداری مرتبط با مباحث این درس
 .8تهیه و تنظیم صورتهای مالی شركتهای بیمه
 .9ارائه صورتهای مالی واقعی یک شركت بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرا بورس و بحث ،بررسی و تحلیل آنها
 .10مقایسه مباحث حسابداری شركتها بیمه متعارف و نهادهای تکافل
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1حنیفهزاده ،لطیف و شباهنگ ،علیرضا .)۱393( ،حسابداری شركتهای بیمه جلد  .۱تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
 .2حنیفهزاده ،لطیف .)۱393( ،حسابداری شركتهای بیمه جلد  ،2انتشارات پژوهشکده بیمه.
 .3ضمیری ،معصوم و روحانی ،فرامرز .)۱394( ،حسابداری شركتهای بیمه ،چاپ سوم .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
4. Michael J. Bullard, (2013). Insurance Accounting: A comprehensive Review. createspace
Independent Publishing Platform.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

محمدی ،داریوش و نعمت الهی ،امیررضا .حسابداری شركتهای بیمه (با رویکرد استاندارد حسابداری شماره  .)28تهران :انتشارات پژوهشکده
بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران.
حسابداری بیمههای اتکایی .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران.
فتورهبنایی ،محمدعلی .)۱394( ،حسابداری شركتهای بیمه :ویژه دانشجویان رشته بیمه -شركتهای بیمه .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی
(واحد تهران جنوب).
رازافشار حسین .)۱389( ،حسابداری شركتهای بیمه .قزوین :فرهیختگان دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین.
آسوده ،محمد .)۱392( ،رویههای پیشنهادی برای حسابداری شركتهای بیمه .تهران :انتشارات پژوهشکده بیمه.
روحانی ،فرامرز .)۱390( ،حسابداری نمایندگان و كارگزاران بیمه ،شركتهای نمایندگی ،شركتهای كارگزاری بیمه ،نمایندگیهای حقیقی
بیمه ،كارگزاریهای حقیقی بیمه ....تهران :شركت چاپ و نشر بازرگانی.
ولیپور ،جمال و صالحی نژاد ،نظرعلی .)۱389( ،حسابداری بیمه (شركتها-نمایندگان) :برمبنای استانداردهای حسابداری ایران و رعایت
آییننامههای بیمه مركزی .تهران :انتشارات ترمه.
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کد درس500 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری مالیاتی

Tax Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تعریف مالیات ،اهداف وضع مالیات ،تعیین اشخاص مشمول مالیات ،انواع مالیات و روشهای تشخیص و تعیین مالیات آشنا شود.
مالیاتهای مستقیم و مباحث حسابداری آن را فراگیرد.
با مالیات شركتهای بیمه ،مالیات ادغام و تركیب شركتها ،مالیات دوره انحالل شركتها آشنا شود.
مالیات بر ارزش افزوده و مباحث حسابداری آن را فراگیرد.
نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی را یاد بگیرد.
با سازمان امور مالیاتی آشنا شود.
شرح درس:

یکی از موضوعاتی كه اشخاص حقیقی و حقوقی باید به آن توجه داشته باشند موضوع مالیات است .در این درس دانشجویان با وظایف قانونی
اشخاص حقیقی و حقوقی آشنا میشوند .در این درس مباحث مختلفی مانند تعریف مالیات و انواع آن ،روشهای تشخیص مالیات ،مالیاتهای
مستقیم ،نگهداری و تحریر دفاتر قانونی ،مالیات بر ارزش افزوده ،نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی و آشنایی با سازمان امور مالیاتی ارائه میگردد.
سرفصل درس:
 .1تعریف مالیات ،اهداف وضع مالیات ،تعیین اشخاص مشمول مالیات ،انواع مالیات شامل مستقیم و غیرمستقیم
 .2روشهای تشخیص و تعیین مالیات ،علل تشخیص مالیات علی الراس و مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات ماموران مالیاتی
 .3مالیاتهای مستقیم شامل تکالیف و وظایف مؤدی و جرائم عدم انجام تکالیف در مورد مالیات حق تمبر ،مالیات اجاره ،مالیات حقوق ،مالیات
تکلیفی ،مالیات مشاغل ،مالیات اشخاص حقوقی (شركتها)
 .4مالیات شركتهای بیمه ،مالیات ادغام و تركیب شركتها ،مالیات دوره انحالل شركتها
 .5انواع معافیتهای مالیاتی
 .6آیین نامه تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و كل) و مشاغل (نحوه تحریر دفاتر) ،اظهارنامه مالیاتی و نحوه تنظیم و ارائه آن ،ارائه دفاتر و اسناد
و مدارک و تهیه صورت گردش مواد و كاال و پیمانهای بلند مدت ،هزینههای قابل قبول و استهالكات
 .7مالیات بر ارزش افزوده شامل تعریف ،تاریخچه ،مبانی و روشهای اجرا ،تکالیف مودیان و جرائم عدم انجام تکالیف
 .8ثبتهای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات آن
 .9محاسبه اعتبار مالیاتی كاالهای مشمول و معاف
 .10نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی
 .11آشنایی با سازمان امور مالیاتی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دوانی ،غالمحسین ( .)۱394مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم .تهران :انتشارات كیومرث.
سمیعی ،علی اكبر ،وفادار ،عباس ،دشتی ،رسول ( .)۱394مجموعه قوانین مالیاتی كشور .تهران :كتاب نو.
بهرامی نژاد محمود و حمیدرضا حبیی ( .)۱395حسابداری مالیاتی (مطابق با سرفصلهای دانشگاهی) :به همراه متن كامل قانون مالیاتهای
مستقیم (با آخرین اصالحات و تغییرات سال  .)۱395چاپ دوم .تهران :انتشارات ترمه.
بنیمهد ،بهمن و مهران قاسمنیا ( .)۱396حسابداری مالیاتی بر اساس آخرین اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده.
تهران :انتشارات كیومرث.
شجاعی ،تقی و تقی بهادر ( .)۱395حسابداری مالیاتی :طبق آخرین اصالحات قانون مالیاتهای مستقیم .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی
(دانشگاه شهید بهشتی).
منوچهری ،شاداب و حسین نورانی ( .)۱392حسابداری مالیاتی ،چاپ سوم .تهران :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
منابع فرعی:

 .1موسیكاظمی ،سعید ( .)۱397حسابداری مالیاتی .تهران :انتشارات پیدار.
 .2رحیمی ،حمیدرضا ( .)۱396حسابداری مالیاتی با رویکرد دانشگاهی و كاربردی به همراه نمونه مثالهای كاربردی .تهران :حکایتی دگر و
آریایی.
 .3فرجی ،مهدی ( .)۱396حسابداری مالیاتی .تهران :آذر و سیمای دانش.
 .4رستمی گیالنی ،فرزاد ( .)۱396حسابداری مالیاتی به همراه تشریح و تحلیل قانون مالیاتهای مستقیم .تهران :انتشارات سخنوران.
 .5غالمپور ،حامد ( .)۱395حسابداری مالیاتی .تهران :انتشارات سخنگستر.
 .6جوادزاده ،مجید ( .)۱395حسابداری مالیاتی :با توجه به اصالحی  ۱394/04/3۱قانون مالیاتهای مستقیم .تهران :در دانش بهمن.
 .7آخوندی ،احمد ( .)۱395حسابداری مالیاتی با رویکرد كاربردی .تهران :موسسه كتاب مهربان نشر.
 .8افتخاری ،بنیامین ( .)۱395حسابداری مالیاتی .تهران :انتشارات دانش محام.
 .9ابیضی ،عیسی و رامین نامور ( .)۱395حسابداری مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده .تهران :انتشارات سخنوران.

 .10نجمی ،فرشید ( .)۱393حسابداری مالیاتی و گزیدهای از قانون مالیاتهای مسقیم :به همراه جدیدترین دستورالعملها و آییننامههای اجرایی
محاسبه مالیات ،چاپ هفتم .تهران :انتشارات راه نوین.
 .11اسکندری ،جمشید ( .)۱393حسابداری مالیاتی ،چاپ پنجم .تهران :انتشارات كتاب فرشید.
 .12عباسچیان ،الرا ( .)۱392حسابداری مالیاتی .چاپ سوم ،تهران :انتشارات دانشگاه زنجان.
 .13عابدینپور ،علیرضا و همکاران ( .)۱390حسابداری مالیاتی :بر اساس جدیدترین قوانین مالیاتی .تهران :انتشارات كیومرث.
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کد درس501 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری پیمانکاری

Contracts Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

با مباحث كلی مرتبط با پیمانکاری (ویژگیهای صنعت ،اركان اصلی ،انواع قراردادها ،انواع مناقصهها و مزایدهها ،بیمه قراردادها ،مالیات
قراردادها و  )...آشنا شود.
با روش شناسایی درآمد به روش درصد پیشرفت كار و كار تکمیل شده آشنا شود.
ثبت مخارج و عملیات مالی پیمانهای بلندمدت در دفاتر پیمانکار و كارفرما را فراگیرد.
با روشهای شناسایی سود در مؤسسات پیمانکاری آشنا شود.
حسابداری مخارج تأمین مالی دارایی در جریان ساخت در دفاتر كارفرما را فراگیرد.
با مقررات مالیات و بیمه پیمانهای بلندمدت آشنا شود.
گزارشگری مالی در مؤسسات پیمانکاری را بیآموزد.
با پیمانکاری ارزی و مباحث حسابداری آن آشنا شود.
توانایی درک و تحلیل استانداردها و كاربرد آن را كسب كند.
شرح درس:

مؤسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی برخی از طرحها را با انعقاد قراداد به پیمانکاران واگذار میكنند .پیمانکاری از فعالیتهای
مهم اقتصادی محسوب میشود و حوزههای مختلفی نظیر راه سازی ،سد سازی ،اسکله و بندرسازی ،نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال
نیرو ،كشتیسازی ،هواپیماسازی ،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات ،راه سازی ،ساختمانسازی ،تاسیسات نفت و گاز
و خدمات و ....را پوشش میدهد .فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است كه نیازمند ثبت و ضبط معامالت و فعالیتهای مالی و تهیه و
تنظیم گزارشهای درون سازمانی و اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و كارفرمایان
است .در این درس عالوه بر ارائه مباحث كلی مرتبط با پیمانکاری (ویژگیهای صنعت ،اركان اصلی ،انواع قراردادها ،انواع مناقصهها و مزایدهها،
بیمه قراردادها ،مالیات قراردادها ،ضمانت نامهها و  )...مباحث حسابداری پیمانکاری بطور كامل پوشش داده خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

ویژگیهای صنعت پیمانکاری
اركان اصلی پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
سازمان مؤسسات پیمانکاری
انواع مناقصهها و مزایدهها
8۱۱

 .6مراحل اجرای طرح -حسابداری طرحهای پیمانکاری
 .7روش شناسایی درآمد به روش درصد پیشرفت كار و كار تکمیل شده
 .8ثبت مخارج و عملیات مالی پیمانهای بلندمدت در دفاتر پیمانکار و كارفرما
 .9روشهای شناسایی سود در مؤسسات پیمانکاری
 .10حسابداری مخارج تأمین مالی دارایی در جریان ساخت در دفاتر كارفرما
 .11مقررات مالیات و بیمه پیمانهای بلندمدت
 .12آشنایی با انواع ضمانتنامه
 .13گزارشگری مالی در مؤسسات پیمانکاری
 .14پیمانکاری ارزی
 .15بررسی استانداردها و كاربرد آن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

علی مدد ،مصطفی و ملک آرایی ،نظام الدین ( .)۱396حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری .ویرایش سوم .چاپ بیست و یکم .تهران:
سازمان حسابرسی.
دهقانی تفتی ،محمد حسین و جمعه زاده بافنده ،محمد علی () .حسابداری و مدیریت پیمانهای بلندمدت .تهران :انتشارات دیباگران تهران.
بزرگ اصل ،موسی ( .)۱393راهنمای بکارگیری استاندارد  9پیمانهای بلندمدت .چاپ سوم .تهران :سازمان حسابرسی.
ملک آرایی ،نظامالدین .)۱395( ،حسابداری قراردادهای پیمانکاری صنعت احداث (بر پایه استانداردهای بینالمللی و ایران) .تهران :ترمه.
رجبی ،علی .)۱394( ،حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری .تهران :ترمه.
موالئی ،محمداسماعیل و موالئی ،عبداهلل .)۱393( ،حسابداری پیمانهای بلندمدت از تئوری تا عمل .تهران :ترمه.
جمعهزاده بافنده ،محمد علی و دهقانی تفتی ،محمدحسین .)۱392( ،حسابداری و مدیریت پیمانهای بلندمدت (بر اساس آخرین ضوابط
استانداردهای حسابداری ایران) .جلد اول .تهران :موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
منابع فرعی:

 .1آقایی ،سعید ( .)۱396حسابداری پیمانکاری بر اساس استانداردهای حسابداری ایران .تهران :انتشارات صالحین.
 .2دانشوربنداری ،رضا ( .)۱396حسابداری پیمانکاری .تهران :اقلیدس.
 .3آرمین ،افشین و رستمیجاز ،حمید ( .)۱392حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری .بندرعباس :دانشگاه آزاد اسالمی (واحد بندرعباس).
 .4شیرازیپور ،محمد و نصیری ،مجتبی ( .)۱392حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری .تهران :تایماز.
 .5مقدم سردرودیان ،علیرضا ( .)۱389حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری مطابق با استاندارد شماره  9سازمان حسابرسی .تهران:
فارسیران.

8۱2

کد درس502 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری مدیریت

Managerial Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

با جایگاه حسابداری مدیریت آشنا شود.
تفاوت حسابداری مدیریت با حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده را درک كند.
هزینهیابی بر مبنای فعالیت را فراگیرد.
با موضوعات بودجهبندی و برنامه ریزی مالی آشنا شود.
توانایی تشخیص اطالعات مرتبط و نامرتبط و  ...جهت تصمیم گیری را كسب كند.
توانایی تحلیل پروژههای سرمایهگذاری را كسب كند.
توانایی تجزیه و تحلیل نقاط سربه سری را كسب كند.
توانایی تجزیه تحلیل صورتهای مالی و صورت گردش وجوه نقد را كسب كند.
شرح درس:

حسابداری مدیریت عبارتست از فرایند تشخیص ،جمعآوری ،تهیه ،تجزیه و تحلیل اطالعات مالی مورد نیاز مدیریت جهت برنامهریزی ،ارزیابی و
كنترل عملیات یک سازمان .در این درس دانشجویان با جایگاه حسابداری مدیریت آشنا میشوند و مباحثی مانند هزینهیابی بر مبنای فعالیت،
بودجهبندی و برنامهریزی مالی ،تصمیمگیری و اطالعات مالی ،تحلیل پروژههای سرمایهگذاری ،تحلیل نقاط سربهسر و تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1جایگاه حسابداری مدیریت و تفاوت آن با حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده
 .2هزینهیابی بر مبنای فعالیت
 .3بودجهبندی و برنامهریزی مالی:
 oنقش بودجهها در چرخه برنامهریزی و كنترل،
 oبودجه جامع،
 oمزیتهای بودجهبندی،
 oدوره زمانی بودجه،
 oانواع گوناگون بودجه،
 oتهیه بودجه جامع ،و ....
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 .4تصمیمگیری و اطالعات مالی:
 oتصمیمگیریهای تاكتیکی،
 oاطالعات مرتبط و نامرتبط،
 oتوصیف مدلهای گوناگون تصمیمگیری و ...
 .5تصمیمات مرتبط با پروژههای سرمایهگذاری
 oتکنیکهای ارزیابی،
 oمقایسه دو پروژه سرمایهگذاری،
 oتأثیر مالیات بر درآمد بر ارزیابی پروژهها،
 oاثر تورم،
 oمالحظات محیطی و ...
 .6بهای تمام شده -حجم -سود و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 .7روشهای كمی در حسابداری مدیریت
 oبرنامهریزی خطی،
 oمنحنی فراگیری EOQ ،و ...
 .8تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و صورت گردش وجوه نقد
 oتجزیه و تحلیل نسبتهای نقدینگی،
 oنسبتهای فعالیت،
 oنسبتهای اهرمی،
 oنسبتهای سودآوری،
 oصورت گردش وجوه نقد و ...
 .9سنجش مسئولیت
 .10سیستمهای كنترل و ارزیابی عملکرد مدیران
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1عالی ور ،عزیز ( .)۱395حسابداری صنعتی ،جلد سوم .تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
 .2بختیاری ،پرویز ( .)۱392حسابداری مدیریت .تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 .3مهرانی ،ساسان و همکاران .)۱396( ،حسابداری مدیریت ،چاپ چهارم .تهران :نگاه دانش.
 .4سجادی ،سید حسین و علیصوفی ،هاشم .)۱396( ،حسابداری مدیریت پیشرفته .تهران :صفار.
 .5شباهنگ ،رضا .)۱394( ،حسابدرای مدیریت :با تجدید نظر كامل (جلد  .)۱تهران :سازمان حسابرسی مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی ،سازمان حسابرسی.
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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:منابع فرعی
. موسسه كتاب مهربان نشر: تهران. حسابداری مدیریت.)۱396(  زهرا، دیانتی دیلمی، محمدرضا، نیکبخت.1
.) دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مركز: تهران. حسابداری مدیریت برای تصمیمگیری.)۱396(  زهرا، لشگری.2
. هوشمند تدبیر: تهران. حسابداری مدیریت پیشرفته.)۱397(  ابوالفضل و همکاران، امانالهنژاد كلخوران.3
. آثار فکر: تهران. حسابداری مدیریت.)۱396(  محمدرضا، اعظم و عسگری، سلیمانی.4
. ترمه: تهران. چاپ نهم، حسابداری مدیریت با تأكید بر دیدگاه استراتژیک.)۱396(  علی، پارساییان.5
. ترمه: تهران.)۱  حسابداری مدیریت با رویکرد موردكاوی (جلد.)۱396(  مهدی، بهروز و اسدی وصفی، خدارحمی نافچی اصفهانی.6
. ابن سکیت: تهران. حسابداری مدیریت.)۱396(  محمد، صیادی.7
. صفار: تهران. حسابداری مدیریت.)۱394(  فریما و همکاران، نوروش.8
. دانشگاه شهید چمران اهواز: اهواز. حسابداری مدیریت پیشرفته.)۱394(  هاشم، سید حسین و علیصوفی، سجادی.9
. ترمه: تهران.) حسابداری مدیریت (ابزار توانمندسازی مدیران.)۱392( ، محمد، جلیلی.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, SouthWestern 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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کد درس503 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

The analysis of financial statements
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با اجزای صورتهای مالی اساسی آشنا شود.
تجزیه و تحلیل افقی و عمودی را فراگیرد.
توانایی محاسبه انواع نسبتهای مالی همراه با تحلیل آنها را كسب كند.
با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تلفیقی آشنا گردد.
با اجزای صورتهای مالی بانکها آشنا شود.
توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها را كسب كند.
تفاوتهای صورتهای مالی بانکداری بدون ربا و اجزای آنها با صورتهای مالی بانکهای ربوی و تحلیل آنها را درک كند.
شرح درس:

صورتهای مالی سازمانها حاوی دادههای ارزشمندی است .مدیران سازمان و ذی نفعان خارجی میتوانند با تحلیل آنها وضعیت سازمان را
بیشتر درک كرده و تصمیمات مناسبتری را اتخاذ كنند .در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی سعی میشود وضعیت تولید كاال یا خدمات ،فروش،
سود آوری ،بدهیها ،اعتبارات و  ...به طور كامل بررسی گردد .در این درس تالش خواهد شد تا جوانب مختلف انواع صورتهای مالی مورد
شناسایی و تحلیل قرار گیرد تا دانشجویان توانایی تجزیه و تحلیل این صورتها را كسب كنند .همچنین با توجه به ویژگیها و ماهیت متفاوت
بانکها ،تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکهای بدون ربا بصورت مستقل ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مقدمهای بر گزارشگری مالی (مفاهیم و اصول ،مسئولیت تنظیم كنندگان صورتهای مالی ،ذی نفعان صورتهای مالی اساسی و)...
شناخت كلی و اجزای صورتهای مالی ) ترازنامه ،صورت سود (زیان ( ،صورت گردش سود (زیان) انباشته ،صورت سود (زیان) جامع ،صورت
جریان وجوه نقد ،یادداشتهای توضیحی همراه و )....
تفاوت صورتهای مالی واحدهای خدماتی ،واحدهای بازرگانی و واحدهای تولیدی
تفاوت اجزای صورتهای مالی و تحلیل آن در سازمانهای ایرانی و غیرایرانی
تجزیه و تحلیل افقی (صورتهای مالی مقایسهای ،بررسی روند)
تجزیه و تحلیل عمودی (صورتهای مالی استاندارد ،تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی)
نسبتهای مالی) نسبتهای نقدینگی ،نسبتهای اهرمی ،نسبتهای فعالیت ،نسبتهای سودآوری ،محدودیتهای تجزیه و تحلیل
نسبتهای مالی)....
تحلیل و بررسی گزارش حسابرس مستقل
8۱6

 .9تحلیل صورتهای مالی تلفیقی
 .10موردكاوی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی غیر بانکی
 .11تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکهای بدون ربا در ایران
 oانواع صورتهای مالی بانکی و تفاوت آنها با صورتهای مالی دیگر سازمانها
 oشناسایی و تحلیل اجزای صورتهای مالی بانکی
 oتفاوتهای صورتهای مالی بانکداری بدون ربا و اجزای آنها با صورتهای مالی بانکهای ربوی و تحلیل آنها
 oتجزیه و تحلیل عمودی و افقی
 oنسبتهای مدیریت داراییها مانند نسبت به كارگیری داراییها
 oنسبتهای مدیریت بدهیها مانند نسبت تركیب سپرده گذاران گران قیمت ،نسبت سپردههای محوری به كل بدهیها
 oنسبتهای مدیریت ریسک اعتباری مانند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت
 oنسبتهای مدیریت نقدینگی مانند نسبت سپردهها به داراییها
 oتحلیل مدیریت درآمد و هزینههای غیر تسهیالتی
 oتحلیل فعالیتهای خارج از ترازنامه
 oتحلیل عوامل مؤثر بر بازدهی حقوق صاحبان سهام
 oتحلیل بانکها با استفاده از نسبتهای كملز (كفایت سرمایه ،كیفیت داراییها ،مدیریت ،سودآوری و نقدینگی)
 oموردكاوی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکی و ....
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1اكبری ،فضل اله ( .)۱393تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،با تجدید نظر .چاپ هجدهم .تهران :سازمان حسابرسی.
 .2تهرانی ،رضا و رهنما ،روح اله ( .)۱395تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .تهران :نگاه دانش.
 .3جعفری ،عباس و طاهرپور اصل ،اصغر ( .)۱395تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکهای تجاری .تهران :طراحان.
 .4شهدایی ،سید محمد علی ( .)۱393شناخت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .تهران :چالش
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.
منابع فرعی:
1. K. R. SUBRAMANYAM, JOHN J. WILD (2008). financial Statement Analysis. 10th
Edition. McGraw-Hill.
 .2فروغ نژاد ،حیدر و همکاران ( .)۱396فهم و تحلیل صورتهای مالی با تأكید بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و افتههای مالی.
تهران :انتشارات بورس.
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کد درس504 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابرسی ()۱

)Auditing (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با مفهوم كنترلهای داخلی و مباحث آن آشنا شود.
آزمونهای حسابرسی را فراگیرد.
با ریسک حسابرسی آشنا شود.
نحوه جمع آوری شواهد و نمونه گیری را بیآموزد.
با كاربرگ های حسابرسی آشنا شود.
شرح درس:

نظارت بر ثبت و گزارشگری مالی به نقش پاسخگویی مدیریت در مقابل ذی نفعان سازمان ،یاری میرساند .در درس "حسابداری و حسابرسی در
مدیریت" دانشجویان با كلیت حرفه حسابرسی آشنا شدند .در این درس مباحث مختلف و مبانی دانش حسابرسی كه عبارتند از كنترلهای داخلی،
آزمونهای حسابرسی ،ریسک حسابرسی ،شواهد حسابرسی ،نمونه گیری در حسابرسی و كاربرگ های حسابرسی) ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1كنترلهای داخلی
 oاهداف كنترلهای داخلی
 oانواع كنترلهای داخلی
 oاجزای سیستم كنترل داخلی
 oمحیط كنترلی
 oفعالیتهای كنترلی
 oمراحل حسابرسی
 oكسب شناخت از سیستم كنترل داخلی
 oمسئولیت حسابرس درخصوص شناخت و گزارشگری كنترلهای داخلی
 .2آزمونهای حسابرسی
 oآزمون شناخت سیستم
 oآزمون كنترلها
 oآزمون محتوا
 oآزمونهای دو منظوره
 oآزمون انقطاع زمانی
8۱8

.3

.4

.5

.6

ریسک حسابرسی
 oتعریف
 oاجزای تشکیل دهنده
 oانواع
شواهد حسابرسی
 oتعریف شواهد
 oویژگیهای شواهد
 oانواع روشهای كسب شواهد حسابرسی
نمونه گیری در حسابرسی
 oطراحی نمونه
 oطبقه بندی
 oاندازه نمونه
 oروشهای انتخاب نمونه و...
كاربرگ های حسابرسی
 oتعریف ،اهداف
 oماهیت و مالکیت كاربرگ ها
 oطبقه بندی كاربرگ های حسابرسی
 oسازماندهی كاربرگ های حسابرسی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1كمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ( .)۱393استانداردهای حسابرسی .چاپ چهاردهم .تهران :سازمان حسابرسی.
 .2میگز والتر .ترجمه ارباب سلیمانی ،عباس و نفری ،محمود ( ،)۱392اصول حسابرسی ،جلد اول ،چاپ سی و یکم .تهران :سازمان حسابرسی
(نشریه شماره .)87
 .3نوروش و همکاران ( .)۱395مروری جامع بر حسابرسی .تهران :انتشارات نگاه دانش.
 .4رفیعی ،افسانه حمیدی ،الهام و مکارم ،ناصر ( .)۱394اصول حسابرسی .جلد اول ،چاپ دوم .تهران :سازمان حسابرسی (نشریه شماره .)20
 .5خواجوی ،شکراله و همکاران ( .)۱396حسابرسی ( :)۱بر اساس استاندارهای حسابرسی ایران ،چاپ پنجم .تهران :نگاه دانش.
 .6مالئی ،عزتاله ( .)۱396حسابرسی  :۱مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران .تهران :موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
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.
منابع فرعی:
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.
8۱9

 .4آقایی ،محمدعلی و سید نژاد فهیم ،سید رضا ( .)۱396حسابرسی .تهران :سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش).
 .5نوشادی ،میثم و خواجوی ،شکراله ( .)۱395حسابرسی ( :)2بر اساس استاندارهای حسابرسی ایران ،چاپ هفتم .تهران :ترمه.
 .6دادبه ،فاطمه و وفادار ،عباس ( .)۱395حسابرسی :بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران (جلد  ،)۱چاپ چهارم .تهران :كیومرث.
 .7ارباب حسینی ،عباس و كمالی زارع ،علی ( .)۱396حسابرسی داخلی (جلد  .)۱تهران :سازمان حسابرسی.
 .8جاللی ،سید حسن ( .)۱396حسابرسی داخلی بانکها با رویکرد بررسی و كنترل سرفصلهای حسابداری .تهران :سید حسن جاللی.
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کد درس505 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابرسی ()2

)Auditing (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :حسابرسی ()۱

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با برنامه ریزی حسابرسی آشنا شود.
 .2با حسابرسی داراییهای جاری آشنا شود.
 .3با حسابرسی داراییهای ثابت آشنا شود.
 .4با حسابرسی بدهیهای جاری و بلندمدت آشنا شود.
 .5با حسابرسی حقوق صاحبان سهام آشنا شود.
 .6با حسابرسی اقالم درآمد و هزینه آشنا شود.
 .7بتواند گزارشهای حسابرسی و اظهارنظرهای حسابرس را درک كند.
شرح درس:
اهمیت حسابرسی در اعتبار بخشیدن به اطالعات جهت تصمیمگیری مدیران ،آشکار میگردد .این درس ،ادامه درس «حسابرسی ( »)۱بوده و
با تأكید بر رویکرد رسیدگی مباحث حسابرسی مطرح شده در آن درس را تکمیل كرده و به سرانجام میرساند .در این درس موضوعاتی مانند
برنامه ریزی حسابرسی ،حسابرسی انواع مختلف دارایی ،بدهی ،سرمایه و نیز اقالم درآمد و هزینه ،ارزیابی كار واحد حسابرسی داخلی و گزارشهای
حسابرسی ارائه میشود.
سرفصل درس:
 .1طراحی برنامههای حسابرسی
 .2حسابرسی صندوق و بانک
 .3حسابرسی سهام و انواع اوراق بهادار و درآمد حاصل از سرمایه گذاری
 .4حسابرسی حساب بدهکاران و اسناد وصولی و معامالت فروش
 .5حسابرسی موجودیها و قیمت تمام شده كاالی فروشرفته
 .6حسابرسی اقالم دارایی ثابت
 .7حسابرسی حساب بستانکاران و سایر اقالم بدهی
 .8حسابرسی بدهیهای بلندمدت و افشای بدهیهای احتمالی
 .9حسابرسی حقوق صاحبان سهام
 .10رسیدگی تفصیلی اقالم درآمد و هزینه
 .11ارزیابی كار واحد حسابرسی داخلی
 .12گزارشهای حسابرسی و اظهارنظرهای حسابرس
82۱

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1كمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ( .)۱393استانداردهای حسابرسی .چاپ چهاردهم .تهران :سازمان حسابرسی.
 .2خواجوی ،شکرا ...و نوشادی ،میثم ( .)۱395حسابرسی  .2تهران :انتشارات ترمه.
 .3آزاد ،عبدا ...و كاظمی ،محبوبه ( .)۱392گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی .تهران :جامعه حسابداران رسمی ایران.
 .4میگز والتر .ترجمه ارباب سلیمانی ،عباس و نفری ،محمود ( .)۱39۱اصول حسابرسی ،جلد دوم ،چاپ بیستم .تهران :سازمان حسابرسی
(نشریه شماره .)87
 .5نوروش و همکاران ( .)۱395مروری جامع بر حسابرسی .تهران :انتشارات نگاه دانش.
 .6رفیعی ،افسانه حمیدی ،الهام و مکارم ،ناصر ( .)۱394اصول حسابرسی .جلد اول ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان حسابرسی (نشریه شماره .)20
 .7خواجوی ،شکراله و نوشادی ،میثم ( .)۱395حسابرسی ( :)2بر اساس استاندارهای حسابرسی ایران ،چاپ هفتم ،تهران :ترمه.
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.
منابع فرعی:
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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کد درس506 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی حسابداری بخش عمومی

Fundamentals of public sector Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با اهداف و نقش نهادهای تشکیل دهنده بخش عمومی آشنا شوند.
 .2نقش بودجه ،حسابداری و حسابرسی در فرایند ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی را درک كنند.
 .3مفهوم دارایی ،بدهی ،درآمد و هزینه و نحوه شناسایی آنها در نهادهای بخش عمومی را درک كنند.
 .4با حسابداری مالی و گزارشگری مالی عملیات جاری فعالیتهای حاكمیتی دستگاههای اجرایی و چرخه كامل عملیات حسابداری آشنا شوند.
 .5با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی آشنا شوند.
شرح درس:
نهادهای بخش عمومی در كشور ما اندازهای بزرگ و نقش مهم و قابل توجهی دارند .این نهادها در حوزههای مختلفی با نهادهای بخش
خصوصی متفاوتند .یکی از این حوزهها ،حسابداری است .در این درس دانشجویان مبانی حسابداری بخش عمومی را فرامی گیرند .در ابتدا با
نهادهای بخش عمومی آشنا شده ،مفهوم دارایی ،بدهی ،درآمد و هزینه این نهادها را یاد میگیرند و سپس با عملیات حسابداری مراحل انجام
درآمد و هزینه و حسابداری مالی عملیات جاری فعالیتهای حاكمیتی دستگاههای اجرایی و چرخه كامل عملیات حسابداری آشنا میشوند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با نهادهای تشکیل دهنده بخش عمومی ،اهداف و وظایف آنها
 .2ویژگیهای محیطی فعالیتهای نهادهای بزرگ بخش عمومی و تفاوت آن با بخش خصوصی
 .3نقش بودجه ،حسابداری و حسابرسی در فرایند ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی
 .4تئوریهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی
 .5مفهوم دارایی و بدهی در فعالیتهای حاكمیتی نهادهای عمومی و نحوه شناسایی و گزارشگری آن
 .6رویکرد اندازه گیری ،مفهوم ،انواع و كاربرد آن در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی
 .7شناخت درآمدهای مبادلهای و غیر مبادلهای و همچنین شناخت مخارج ،هزینه و پرداخت نهادهای عمومی
 .8تشریح عملیات حسابداری مراحل انجام هزینه و درآمد در دستگاههای اجرایی
 .9بودجه بندی ،كنترل بودجه ،نظارت بر اجرای بودجه و ارتباط آن با دستگاههای اجرایی
 .10آشنایی كلی با حسابداری مالی و گزارشگری مالی عملیات جاری فعالیتهای حاكمیتی دستگاههای اجرایی ،رویکرد اندازه گیری و مبنای
حسابداری مورد استفاده
 .11چرخه كامل عملیات حسابداری ،اعتبارات هزینهای (جاری) ،تنظیم ترازنامه ،صورت عملکرد مالی (منابع و مصارف مالی) و صورت عملکرد
ساالنه بودجه
 .12آشنایی با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

باباجانی ،جعفر و همکاران ( .)۱392مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها -مفاهیم بنیادی ،ج اول .تهران :مركز مطالعات
و برنامه ریزی شهر تهران.
باباجانی ،جعفر ( .)۱393حسابداری و كنترلهای مالی دولتی .چاپ یازدهم .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
باباجانی ،جعفر ( .)۱395حسابداری بخش عمومی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
حسینی عراقی ،سید حسین ( .)۱395حسابداری دولتی .تهران :انتشارات دانشگاه خوارزمی.
گرد ،عزیز ( .)۱396حسابداری بخش عمومی .تهران :انتشارات سمت.
كمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ( .)۱393مفاهیم نظری و گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی.
چاپ دوم .تهران :سازمان حسابرسی.
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کد درس507 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری و حسابرسی مؤسسات عمومی و غیرانتفاعی

Accounting and Auditing of public and nonprofit
institutions
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با عملیات حسابداری اعتبارات اختصاصی موضوع عملیات جاری فعالیتهای حاكمیتی ،آشنا شوند.
با ثبت و گزارش رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سرمایهای دستگاههای اجرایی آشنا شوند.
توانایی تحلیل و بررسی دستورالعمل حسابداری تعهدی بخش عمومی ابالغی وزارت امور اقتصاد و دارایی را درک كنند.
نقش ذیحساب در نظام نظارت مالی و استقرار سیستم كنترل داخلی دستگاههای اجرایی را بشناسند.
حسابرسی جامع نهادهای عمومی را فراگیرند.
با حسابداری و حسابرسی مؤسسات غیر انتفاعی با تأكید بر شهرداریها ،دانشگاهها و بیمارستانها آشنا شوند.
توانایی فهم استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی ایران را كسب كنند.
شرح درس:

این درس ادامه و مکمل درس مبانی حسابداری بخش عمومی است .در این درس دانشجویان با ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی مرتبط با
منابع اختصاصی عملیات جاری دستگاههای اجرایی و همچنین ثبت و گزارش رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سرمایهای دستگاههای یاد شده
كه منابع مالی آن از محل اعتبارات اختصاصی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تأمین میشود ،آشنا میشوند .همچنین دانشجویان با
گزارشگری مالی در سطح دستگاههای اجرایی بخش عمومی همراه با مبنای تعهدی كامل و تلفیق منابع مالی در اختیار دستگاههای یاد شده آشنا
شده و مباحث حسابرسی جامع نهادهای عمومی را فرا میگیرند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عملیات حسابداری اعتبارات اختصاصی موضوع عملیات جاری فعالیتهای حاكمیتی
ضرورت و اهمیت حسابداری عملیات سرمایهای دستگاههای اجرایی
تشریح مراحل اجرایی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای
تشریح عملیات حسابداری مربوط به رویدادهای مالی عملیات سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش عمومی از محل منابع اختصاصی و
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای براساس مبنای تعهدی و تنظیم صورتهای مالی برای هر یک از منابع
نحوه ثبت رویدادهای مالی مرتبط با وجوه سپرده
گزارشگری مالی فعالیتهای حاكمیتی در سطح واحد گزارشگر (دستگاه اجرایی) با رویکرد اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی
كامل تهیه صورتهای مالی اساسی واحد گزارشگر
تحلیل و بررسی دستورالعمل حسابداری تعهدی بخش عمومی ابالغی وزارت امور اقتصاد و دارایی
نقش ذیحساب در نظام نظارت مالی و استقرار سیستم كنترل داخلی دستگاههای اجرایی
825

 .9نظارت و كنترل در نهادهای بخش عمومی و تشریح عوامل كلیدی قوانین و مقررات مالی و محاسیاتی
 .10تشریح حسابرسی رعایت و نقش آن در اجرای اصول  53و  55قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .11تشریح حسابرسی مالی در دستگاههای اجرایی بخش عمومی و شیوههای اجرایی عملیات حسابرسی مالی در این نهادها
 .12حسابرسی عملکرد در بخش عمومی
 .13حسابداری و حسابرسی مؤسسات غیر انتفاعی با تأكید بر شهرداریها ،دانشگاهها و بیمارستانها
 .14حسابداری و گزارشگری مالی در سطح خزانه داری
 .15بررسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی با تأكید بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی ایران و مقایسه
آن با استانداردهای كشورهای دیگر
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5

باباجانی ،جعفر و همکاران ( .)۱392مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها .تهران :مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
باباجانی ،جعفر ( .)۱393حسابداری و كنترلهای مالی دولتی .چاپ یازدهم .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
باباجانی ،جعفر ( .)۱395حسابداری بخش عمومی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
حسینی عراقی ،سید حسین ( .)۱395حسابداری دولتی .تهران :انتشارات دانشگاه خوارزمی.
كمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ( .)۱393مفاهیم نظری و گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی.
چاپ دوم .تهران :سازمان حسابرسی.
منابع فرعی:

 .1قانون محاسبات عمومی كشور
 .2قانون دیوان محاسبات كشور
 .3قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی كشور
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کد درس508 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابرسی بازارها و نهادهای مالی

Auditing of financial markets & institutions
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تفاوت حسابرسی بازارها و نهادهای مالی اسالمی و بازارها و نهادهای مالی متعارف را درک كند.
تفاوت رویکردهای موجود در حسابرسی بازارها و نهادهای مالی اسالمی را درک كند.
با مباحث حسابرسی مختص نهادهای مالی سپرده پذیر آشنا شود.
با مباحث حسابرسی مختص نهادهای مالی غیر سپرده پذیر آشنا شود.
با مباحث حسابرسی بورسها آشنا شود.
با حسابرسی نهادهای ناظر نظام مالی آشنا شود.
شرح درس:

امروزه نهادها و بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفاء میكنند .نهادهای مالی و بازارهای مالی خدمات مالی مختلفی را ارائه میكنند و
ماهیتی متفاوت نسبت به دیگر شركتهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی دارند .در این درس تالش خواهد شد تا مباحث حسابرسی نهادها و بازارهای
مالی به صورتی مستقل و كامل ارائه گردد.
سرفصل درس:
 .1حسابرسی بانکداری اسالمی و دیگر نهادهای سپرده پذیر كشور
 .2حسابرسی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
 .3حسابرسی شركتهای بیمه
 .4حسابرسی صندوقهای بازنشستگی
 .5حسابرسی كارگزاریهای اوراق بهادار
 .6حسابرسی شركتهای تأمین سرمایه
 .7حسابرسی شركتهای لیزینگ
 .8حسابرسی نهادهای واسط در انتشار ابزارهای مالی
 .9حسابرسی شركتها بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس انرژی ،بورس كاال و ...
 .10حسابرسی نهادهای ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک مركزی ،بیمه مركزی و )...
 .11تفاوت حسابرسی بازارها و نهادهای مالی اسالمی و بازارها و نهادهای مالی متعارف
 .12تفاوت رویکردهای موجود در حسابرسی بازارها و نهادهای مالی اسالمی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1

.2
.3
.4
.5

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی ( ،)AAOIFIمترجم :جابری ،علی اكبر ( .)۱389ترجمه استانداردهای حسابداری
مؤسسات مالی اسالمی .تهران :سازمان حسابرسی.
دستورالعملهای به روز سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مباحث حسابرسی انواع نهادها و بازارهای مالی اسالمی.
موران ،شیال و كرال ،رونالد .مترجمان :سهمانی اصل ،محمد علی ،بیداری ،محمد علی ( .)۱396هیئت مدیره و كمیتهحسابرسی :راهنمایی
برای مسئولیت امین .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
عالینژاد ،احمد ( .)۱392كتاب الکترونیک چارچوب بینالمللی رویههای حرفهای حسابرسی داخلی .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
جوادزاده ،مجید و امامی رازلیقی ،رئوف ( .)۱396حسابرسی داخلی نهادهای پولی و مالی :قابل استفاده برای دانشجویان و اساتید محترم
رشتههای حسابداری ،حسابرسی و مدیریت ،...تهران :رئوف امامی رازلیقی.
جاللی ،سید حسن ( .)۱396حسابرسی داخلی بانکها با رویکرد بررسی و كنترل سرفصلهای حسابداری .تهران :سید حسن جاللی.
محمد پوزندی ،حسین و همکاران ( .)۱396حسابرسی داخلی در بانکها (اصول و مفاهیم) .تهران :ترمه.
سلمانزاده ،سهراب ( .)۱396حسابرسی داخلی بانکها .تهران :انس.

.6
.7
.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.
منابع فرعی:
 .1مشاوران و كارشناسان مدیریت پژوهش سازمان بورس ( .)۱389كتاب نهادهای مالی (راهنمای قانون بازار اوراق بهادار  2جلد) .تهران :شركت
اطالع رسانی و خدمات سازمان بورس.
2. Shahul Hameed Mohamed Ibrahim (2009). Accounting & auditing for Islamic financial
institutions. INCEIF.
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کد درس509 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری بازارها و نهادهای مالی غیر سپردهپذیر

Auditing of Financial Markets &Non-depository
Institutions Financial
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

تفاوت حسابداری بازارها و نهادهای مالی غیر سپرده پذیر اسالمی و بازارها و نهادهای مالی غیر سپرده پذیر متعارف را درک كند.
تفاوت رویکردهای موجود در حسابداری بازارها و نهادهای مالی غیر سپرده پذیر اسالمی را درک كند.
با مباحث حسابداری مختص نهادهای مالی غیر سپرده پذیر آشنا شود.
با مباحث حسابداری بورسها آشنا شود.
با حسابداری نهادهای ناظر نظام مالی آشنا شود.
شرح درس:

امروزه نهادها و بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفاء میكنند .نهادهای مالی و بازارهای مالی خدمات مالی مختلفی را ارائه میكنند
و ماهیتی متفاوت نسبت به دیگر شركتهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی دارند .در این درس تالش خواهد شد تا مباحث حسابداری خاص نهادها
و بازارهای مالی بصورتی مستقل و كامل ارائه گردد.
سرفصل درس:
 .1تفاوت حسابداری بازارها و نهادهای مالی اسالمی و بازارها و نهادهای مالی متعارف
 .2تفاوت رویکردهای موجود در حسابرسی بازارها و نهادهای مالی اسالمی
 .3مباحث حسابداری خاص صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
 .4مباحث حسابداری خاص صندوقهای بازنشستگی
 .5مباحث حسابداری خاص كارگزاریهای اوراق بهادار
 .6مباحث حسابداری خاص شركتهای تأمین سرمایه
 .7مباحث حسابداری خاص شركتهای لیزینگ
 .8مباحث حسابداری خاص نهادهای واسط در انتشار ابزارهای مالی
 .9مباحث حسابداری خاص شركتها بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس انرژی ،بورس كاال و ...
 .10مباحث حسابداری خاص نهادهای ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک مركزی ،بیمه مركزی و )...
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع:

 .1سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی ( ،)AAOIFIمترجم :جابری ،علی اكبر ( .)۱389ترجمه استانداردهای حسابداری
مؤسسات مالی اسالمی .تهران :سازمان حسابرسی.
 .2دستورالعملهای به روز سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مباحث حسابداری خاص انواع بازارها و نهادهای مالی اسالمی.
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کد درس510 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری بانکداری اسالمی

Accounting of Islamic Banking
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تفاوت حسابداری بانکهای اسالمی و بانکهای متعارف را درک كند.
 .2با صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی این صورتها در بانکداری اسالمی و اقالم تشکیلدهنده آنها آشنا شود.
 .3مباحث حسابداری فعالیتهای اساسی بانک را فراگیرد.
شرح درس:
بانک اسالمی یک نهاد مالی است كه با هدف سودآوری به تجهیز و تخصیص منابع و ارائه انواع خدمات مالی در چارچوب آموزههای اسالمی
میپردازد .بانکهای اسالمی در ابعاد مختلفی با بانکهای متعارف تفاوت دارند كه یکی از مهمترین تفاوتها تالش بانکهای اسالمی برای دوری
از ربا است .ماهیت بانکها چه متعارف و چه اسالمی با شركتهای تولیدی و خدماتی دیگر تفاوتهای قابل توجهی دارند .یکی از مهمترین این
تفاوتها در حوزه حسابداری است .در این درس مباحث حسابداری بانکداری اسالمی ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1تفاوت حسابداری بانکهای اسالمی و بانکهای متعارف
 .2مقایسه تئوریهای حسابداری به منظور ارزیابی قابلیتها و كاركردهای آن در حسابداری بانکداری اسالمی
 .3تفاوت رویکردهای موجود در حسابداری بانکداری اسالمی
 .4رویههای حسابداری در بانکداری اسالمی
 .5صورتهای مالی اساسی و اجزاء و عناصر تشکیلدهنده آنها (صورت سود و زیان ،ترازنامه ،صورت جریان وجوه نقد و )...
 .6بررسی صورتهای مالی نمونه بانک مركزی
 .7یادداشتهای همراه صورتهای مالی (یادداشتهای بدهیها ،اقالم زیرخط ،یادداشتهای صورت سود و زیان ،یادداشتهای تغییر در وضعیت
سهامداری ،یادداشتهای صورت جریان وجوه نقد ،ریسک اشخاص مرتبط با بانک ،شعب داخلی ،خارجی و دفاتر نمایندگیها ،اتفاقات بعد از
تاریخ بستن ترازنامه ،ریسک اعتباری بینالمللی بانک ،سود سهام پرداختی ،گزارش مالی گروه ،افشای رویکرد بانک در برخورد با انواع
بدهکاران ،افشای سیاستهای بانک در اخذ و شناسایی سود در عقود مختلف بویژه عقود مشاركتی ،افشای ضوابط و سیاستهای بانک در
اعطای تسهیالت قرض الحسنه و )....
 .8گزارش مستقل هیئت نظارت شرعی
 .9اقدامات الزم و گام به گام جهت تهیه صورتهای مالی
 .10مباحث حسابداری اقالم احتمالی و تعهدات مشروط شامل اقالم خارج از ترازنامه
 .11مباحث حسابداری سررسید داراییها و بدهیها
 .12مباحث حسابداری زیانهای ناشی از مطالبات
 .13مباحث حسابداری داراییهای وثیقه گذارده شده
83۱

 .14مباحث حسابداری فعالیت بانک در نقش امین
 .15مباحث حسابداری معامالت با اشخاص وابسته
 .16حسابداری تجهیز منابع در بانکداری اسالمی
 .17حسابداری سود علی الحساب و سود قطعی سپرده سرمایه گذاری مدت دار
 .18حسابداری تخصیص منابع (تسهیالت قرض الحسنه ،عقود مبادلهای ،عقود مشاركتی ،سرمایهگذاری مستقیم) در بانکداری اسالمی
 .19مباحث حسابداری ضمانت نامههای بانکی
 .20مباحث حسابداری مطالبات معوق در بانکداری اسالمی
 .21مباحث حسابداری اعتبار در حساب جاری
 .22حسابداری فعالیتهای بازار بین بانکی
 .23حسابداری ذخیره قانونی و تعامالت دیگر با بانک مركزی
 .24مباحث حسابداری اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی
 .25حسابداری ارزی در بانکداری اسالمی
 .26یادگیری اصول حسابداری ارزی
 oآشنایی با تراز ارزی بانک و حسابهای وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادالت ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
 oانجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز ،افتتاح انواع حسابهای ارزی ،تبدیالت ارزی،
 oثبتهای حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
 oگشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف (دیداری ،مدت دار ،ریفاینانس و فاینانس)
 oارائه انواع تسهیالت ارزی (منابع داخلی ،صندوق توسعه ملی ،حساب ذخیره ارزی) و ...
 IFRS .27و سایر مقررات و الزامات بینالمللی صنعت بانکداری و حسابداری بانکداری اسالمی و عمده اشکاالت در رعایت استانداردهای
بینالمللی حسابداری در بانکهای ایران
 .28حسابداری دیگر خدمات بانکی (صندوق امانات و )...
 .29حسابداری كارت اعتباری مرابحه
 .30مباحث حسابداری انحالل بانکهای اسالمی
 .31مباحث حسابداری ادغام بانکهای اسالمی
 .32مباحث حسابداری تلفیقی بانکداری اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5

جمشیدی ،سعید ( .)۱396حسابداری بانکی :تهیه صورتهای مالی .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
علی مدد ،مصطفی ( .)۱382استانداردهای حسابداری و نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران .فصلنامه حسابرس ،سال پنجم،
شماره .2۱
پزشکیزاده ،رضا ( .)۱396جایگاه حسابداری مالی در نظام بانکداری اسالمی .تهران :انتشارات قانون یار.
جمشیدی ،سعید ( .)۱385بانکداری اسالمی :تجهیز و تخصیص منابع ،روشهای بررسی تسهیالت اعطایی ،حسابداری تسهیالت اعطایی و
شیوههای نظارت ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات شکوه اندیشه.
اسالمی ،زهرا و محمدابراهیم منصور خاكی ( .)۱383مبانی حسابداری در بانکهای ایران .تهران :انتشارات بانک مركزی جمهوری اسالمی
ایران ،موسسه عالی بانکداری ایران.
منابع فرعی:

 .1سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی ( ،)AAOIFIمترجم :جابری ،علی اكبر ( .)۱389ترجمه استانداردهای حسابداری
مؤسسات مالی اسالمی .تهران :سازمان حسابرسی.
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کد درس511 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی

Accounting & Auditing of Islamic Financial
Instruments
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

تفاوت حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی و ابزارهای مالی متعارف را درک كند.
تفاوت رویکردهای موجود در حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی را درک كند.
حسابداری و حسابرسی انواع اوراق با درآمد مشخص (اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق خزانه اسالمی  )...را فراگیرد.
حسابداری و حسابرسی انواع اوراق با درآمد متغیر (اوراق مشاركت ،اوراق مضاربه و  )....را فرا گیرد.
حسابداری و حسابرسی انواع اوراق مشتقات (آتیها ،اختیارها ،تاخت ها و  )....را فراگیرد.
شرح درس:

آموزههای اسالمی كه براساس مصالح فردی و اجتماعی انسانها ارائه شدهاند مسلمانان را از استفاده از برخی ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق
قرضه كه مبتنی بر رباست منع میكنند .به این دلیل از چند دهه قبل دانشمندان اسالمی تالش برای طراحی ابزارهای مالی منطبق با شریعت
را آغاز كرده و ابزارهای مالی مختلفی را پیشنهاد كردهاند .این ابزارهای مالی از جنبههای مختلفی با ابزارهای مالی متعارف متفاوت هستند .یکی
از مهمترین ابعاد تفاوت ،بعد حسابداری و حسابرسی این ابزارها است كه در این درس ارائه میگردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كلیاتی پیرامون ابزارهای مالی اسالمی (انواع ،مبانی ،تفاوت با ابزارهای مالی متعارف و )...
تفاوت حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی و ابزارهای مالی متعارف
مقایسه تئوریهای حسابداری به منظور ارزیابی قابلیتها و كاركردهای آن در حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی
تفاوت رویکردهای موجود در حسابداری و حسابرسی ابزارهای مالی اسالمی
حسابداری و حسابرسی انواع اوراق با درآمد مشخص (اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق خزانه اسالمی )...
حسابداری و حسابرسی انواع اوراق با درآمد متغیر (اوراق مشاركت ،اوراق مضاربه و )....
حسابداری و حسابرسی انواع اوراق مشتقات (آتیها ،اختیارها ،تاخت ها و )....
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

833

تحقیق یا پروژه

منابع:
 .1مهرانی ،ساسان .كرمی ،غالمرضا .رام روز ،علیرضا ( .)۱396حسابداری ابزار مالی اسالمی .تهران :انتشارات سمت.
 .2دستورالعملهای به روز سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره مباحث حسابداری و حسابرسی انواع ابزارهای

مالی اسالمی.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حسابداری موارد خاص

Specific Cases Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مباحث حسابداری و حسابرسی بین المللی آشنا شود.
 .2با مباحث حسابداری و حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی آشنا شود.
 .3با مباحث حسابداری و حسابرسی ادغام و تملیک آشنا شود.
شرح درس:
در دانش مدیریت و مالی با موارد و موضوعاتی روبرو هستیم كه دارای مباحث حسابداری خاصی هستند .در این درس ،مباحث حسابداری و
حسابرسی بین المللی ارائه خواهد شد و سپس مباحث حسابداری و حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری ادغام و تلفیق تدریس خواهد
شد.
سرفصل درس:
 .1حسابداری و حسابرسی بینالمللی
 .2حسابداری و حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی
 .3حسابداری ادغام و تملیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی ( ،)AAOIFIمترجم :جابری ،علی اكبر ( .)۱389ترجمه استانداردهای حسابداری
مؤسسات مالی اسالمی .تهران :سازمان حسابرسی.
دستورالعملهای به روز سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مباحث حسابداری خاص انواع بازارها و نهادهای مالی اسالمی.
همتی ،حسن و هدی همتی ( .)۱397حسابداری بررسی موارد خاص ،چاپ اول ،تهران :انتشارات ترمه.
سپاسی سحر و وحید احمدیان ( .)۱396بررسی موارد خاص در حسابداری .تهران :انتشارات ترمه.
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.5
.6
.7
.8

حسینیاالصل ،محسن ( .)۱396راهنمای جامع حسابداری مالی پیشرفته ( -)2صورتهای مالی تلفیقی (پاسخ تشریحی كلیه سؤاالت،
پرسشهای چهار گزینهای و مسائل هر دو جلد اول و دوم) ،تهران :انتشارات ترمه.
همتی ،حسن ( .)۱395حسابداری مالی پیشرفته (جلد  ،)2چاپ چهاردهم .تهران :انتشارات ترمه.
حسینیاالصل ،محسن ( .)۱395حسابداری مالی پیشرفته ( )2صورتهای مالی تلفیقی (با رویکردی جامع و مطابقت كامل با استانداردهای
حسابداری ایران) (جلد  .)2تهران :انتشارات ترمه.
شباهنگ ،رضا ( .)۱390حسابداری پیشرفته :صورتهای مالی تلفیقی (جلد  ،)۱چاپ نهم ،تهران :سازمان حسابرسی مركز تحقیقات تخصصی

حسابداری و حسابرسی.
 .9سجادی ،سید حسین و همکاران ( .)۱395حسابداری بینالمللی .تهران :انتشارات ترمه.
 .10همتی ،حسن و محمد گراوند ( .)۱396چارچوب مفهومی بینالمللی گزارشگری مالی  .IFRSتهران :انتشارات ترمه.
 .11سازمان حسابرسی .)۱396( ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه  .20۱7تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.
 .12دادبه ،فاطمه و سید محمد باقرآبادی ( .)۱397نگاهی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری .تهران :موسسه كتاب مهربان نشر.
منابع فرعی:
 .1قاسمی ،قاسم و جواد معصومی ( .)۱394بررسی موارد خاص در حسابداری .تهران :انتشارات شریعتی فر.
 .2محمدی ،مهدی ( .)۱393موارد خاص در حسابداری (با رویکرد گزارشگری) .تهران :انتشارات كتابخانه فرهنگ.
 .3قنبری ،مهرداد ( .)۱395بررسی موارد خاص در حسابداری .كرمانشاه :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانشاه.
 .4رضایی پیتهنوئی ،سایر و همکاران ( .)۱396بررسی موارد خاص در حسابداری .تهران :انتشارات نوروزی.
 .5رضایی ،عماد ( .)۱396بررسی موارد خاص در حسابداری .تهران :نشر كبریا.
 .6نیکبخت ،محمدرضا ( .)۱384حسابداری پیشرفته :صورتهای مالی تلفیق (جلد  ،)۱چاپ ششم .تهران :انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران.
 .7پوریانسب ،امیر و همکاران ( .)۱396راهنمای خالصه استانداردهای گزارشگری مالی ( .)IFRSتهران :انتشارات ترمه.

 .8حصارزاده ،رضا و محمد مرفوع ( .)۱396چکیده استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی :شامل استانداردهای بینالمللی حسابداری شماره
 ۱تا  4۱و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی  ۱تا  ،۱3چاپ ششم .تهران :انتشارات ترمه.
 .9سازمان حسابرسی ( .)۱396استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی قابل اجرا از اول ژانویه  .20۱7تهران :انتشارات سازمان حسابرسی.

 .10حسینی ،سید علی و همکاران ( .)۱396مروری بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (( )IFRSجلد ،)۱
تهران :انتشارات نگاه دانش.
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کد درس513 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حسابداری و حسابرسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

كارگاه نرم افزارهای حسابداری

Applied Software in Accounting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم سیستمهای اطالعاتی حسابداری و اثر فناوری اطالعات بر توسعه آن آشنا شود.
با نرم افزارهای اكسل و چگونگی به كارگیری آن در حسابداری و حسابرسی آشنا شود.
با دیگر نرم افزارهای حسابداری پركاربرد كه توسط شركتهای خدمات مشاوره مالی طراحی و تدوین گردیدهاست ،آشنا شود.
توانایی كار كردن با یکی از نرم افزارهای كاربردی را كسب كند.
شرح درس:

امروزه استفاده از فناوری اطالعات ،فعالیتهای حسابداری سنتی را تحت الشعاع قرار داده است .نرم افزارهای مختلفی برای انجام فعالیتهای
حسابداری و حسابرسی نهادهای گوناگون طراحی شده كه عالوه بر آسان بودن استفاده از آنها باعث افزایش دقت و سرعت محاسبات و
خروجیها شده است .در این درس تالش خواهد شد تا بعد از ارائه كلیاتی از اثرات فناوری اطالعات در حسابداری ،برخی از مهمترین نرم افزارهای
كاربردی تشریح شوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنایی با سیستمهای اطالعاتی حسابداری( :تعریف سیستم ،اثر فناوری اطالعات بر حسابداری ،اركان و اهداف )AIS
آشنایی با نرمافزار صفحه گسترده اكسل ( :)Excelآشنایی با مفاهیم پایه ،نمودارها در اكسل ،كار با توابع و فرمولها در اكسل ،فرمول
نویسی در اكسل و )...
كاربرد نرمافزار صفحه گسترده اكسل در حسابداری و حسابرسی
تمرینهای كاربردی در اكسل
كاربرد اكسس در حسابداری و حسابرسی
آشنایی با دیگر نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی
استفاده از نرم افزارهای حسابداری (تعریف سرفصلها از گروه حساب و تنظیم كدینگ آنها ،ثبت اطالعات ،عملیات پایان دوره ،گزارش
گیری از دفاتر و )...
استفاده از نرم افزارهای حسابرسی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
837

تحقیق یا پروژه

منابع:
 .1میرسمیعی مسعود ( .)۱389به كارگیری اكسل در حسابداری .تهران :انتشارات ترمه.
 .2خزائل ،احمد ( .)۱39۱حسابداری با اكسل  .20۱3تهران :انتشارات ناقوس.
3. Excel 2016 Bible, John Walkenbach, Wiley.
4. Owen Glenn, (2012). Using Excel & Access for Accounting 2010 (With Student Data CDROM). Cengage Learning Inc.
 .5درخور ،سعید ( .)۱393اصول و مفاهیم كاربردی بکارگیری نرمافزارهای حسابداری .تهران :انتشارات فروزش.
 .6معدنچیزاج ،مهدی و محمدباقر غروی نخجوانی ( .)۱396كاربرد اكسل در حسابداری و مدیریت .تهران :موسسه فرهنگی هنری دیباگران
تهران.
 .7گرامی ،آمنه ( .)۱396كاربرد اكسل و اكسس در حسابداری .تهران :انتشارات مهاتما گاندی.
 .8مساوات ،سید علی و امین صفرنژاد بروجنی ( .)۱394كاربرد رایانه در حسابداری ،مدیریت و امور مالی :اكسس  20۱0همراه با تمرینهای
عملی .تهران :انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
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 )22بسته «خطمشیگذاری عمومی»
فضای عمومی هر جامعه ،همواره با مسائلی مواجه است که باید نسبت به حل آنها اقدام و تصمیم مقتضی گرفته شود .در این مسیر ،الزم است بدانیم
که تصمیمگیری درخصوص مسائل جامعه ،چه ابعاد و اقتضائاتی دارد؛ فرآیند آن چگونه است و چه عواملی بر ظهور یک خطمشی عمومی مؤثر است؛
کنشگران چگونه اقدام میکنند؛ چگونه باید تصمیم گرفت و برای حل مسئله ،راهحل ارائه داد؛ تبعات این تصمیمات چیست و چگونه رصد میشوند؛ با
چه ابزارهایی میتوان یک تصمیم را به اجرا درآورد؛ چرا در هر حوزهای از حوزههای حیات اجتماعی ،تصمیمگیری و مسائل آن متفاوت میشود .بسته
«خطمشیگذاری عمومی» درجهت ارائه پاسخ به سؤاالت باال تدارك دیده شده است.
کد
درس
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با خطمشی عمومی
مبانی خطمشی عمومی
حوزههای مطالعاتی خطمشی عمومی
نظریههای فرایند خطمشی عمومی
مبانی ارزشیابی برنامهها و خطمشیهای عمومی
مبانی تحلیل خطمشی عمومی
آشنایی با نظریههای اجرای خطمشی
تحلیل نهادی خطمشی عمومی
خطمشی عمومی تطبیقی
طراحی خطمشی عمومی
فرایند ارزشیابی برنامه
کارگاه روشها و فنون تحلیل خطمشی
کارگاه مهارتهای نگارشی -ارتباطی در خطمشی عمومی
آشنایی با عرصه خطمشی انتخابی
آشنایی با خطمشی سالمت
آشنایی با خطمشی صنعتی
آشنایی با خطمشی پولی و مالی
آشنایی با خطمشی مالیاتی
آشنایی با خطمشی نوآوری
فلسفه و اخالق در خطمشیگذاری عمومی
اسالم و خطمشیگذاری عمومی
مطالعه در خطمشی عمومی
پژوهش در خطمشی عمومی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

44
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با خطمشی عمومی

Introducing Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تشخیص و تحلیل مسائل عمومی از سایر مسائل
فهم تعاریف مختلف خطمشی عمومی
فهم روابط بین خطمشیگذاری عمومی ،اداره امور عمومی و حقوق عمومی
فهم و ارزشگذاری به فهم چندرشتهای در عرصه عمومی.
فهم و توانایی ترکیب رهیافتهای مختلف به مطالعات خطمشی عمومی.
آشنایی با مواجهه رشتههای مختلف با عرصه عمومی.
تمیز و تشخیص دو حوزه خطمشیگذاری و مطالعات خطمشی.
فهم فرایند خطمشیگذاری عمومی ،مراحل آن ،و انتقادات وارد بر آن.
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،آشنایی کلیه دانشجویان با حوزه خطمشیگذاری و اداره امور عمومی است .دانشجو در این درس عالوه بر آشنایی با عرصه
عمومی ،فرا میگیرد که چگونه از محدوده سازمان فراتر رود ،و با تجربه نگاههای رشتهای مختلف به حوزه عمومی ،کوشش خواهد کرد تا با نگاهی
چندرشتهای مداخالت در این عرصه را تحلیل کند .فهم حوزه و نحوه مداخله حکومت در جامعه ،و چگونگی شکلگیری تصمیمات در حوزه عمومی،
از دیگر اهداف این درس است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشنایی با کتب درسی خطمشیگذاری عمومی
واژگان کلیدی در مباحث خطمشی عمومی :عمومی ،خطمشی ،قوانین (حقوق) عمومی ،اداره امور عمومی
تعاریف مختلف خطمشی عمومی :شفریتز ،دای ،جنکینز ،اندرسون.
چرایی مطالعه خطمشی عمومی.
رهیافتهای معمول مطالعه خطمشی عمومی :اخالقی ،شرححالنویسی ،مطالعه موردی ،حقوق عمومی ،پژوهش رسمی.
گونهشناسیها در خطمشیهای عمومی.
تاریخچه مطالعه خطمشی عمومی :تأثیر جنبش ترقیخواهی؛ بنیانگذاران؛ نظریههای قدیم و جدید.
بازیگران و محیط خطمشی عمومی :افراد ،بوروکراسی ،نهادها ،خردهسیستمهای خطمشی ،بازیگران بینالمللی و . ...
تأثیر جایگاه دانشگاهی بر چگونگی مطالعه خطمشی عمومی :علوم سیاسی ،مدیریت دولتی ،روابط بینالملل ،اقتصاد سیاسی ،مطالعات خطمشی.

840

 .10فرایند خطمشیگذاری عمومی:
 oتنظیم دستور کار :چرخه توجه به مسائل ،قدرت دستورگذاری ،نقش رسانهها.
 oتصمیمگیری :الگوهای عقالیی ،عقالیی محدود ،جزئی-تدریجی ،اسکن ترکیبی.
 oاجرا :جایگاه سیاست در اجرا؛ بوروکراتهای سطح خیابان؛ نظریههای اجرای از پایین به باال ،باال به پایین ،و ترکیبی.
 oارزشیابی و بازخور.
 .11خطمشیگذاری عمومی در نظام رسمی ایران.
 .12آشنایی با کانونهای تفکّر.
 .13آشنایی با تحلیل خطمشی.
 .14آشنایی با ارزشیابی برنامه.
 .15تبیینی دکترینال از خطمشی عمومی و نقش دکترین در تدوین خطمشی.
 .16چرخه تحوّل دکترینال و الگوی دکترینال.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

الوانی ،سید مهدی ( .)1395تصمیمگیری و تعیین خطمشی دولتی .انتشارات سمت.
الوانی ،سید مهدی؛ شریفزاده ،فتاح ( .)1396فرایند خطمشیگذاری عمومی .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.
هاولت؛ مایکل؛ رامش ،ام.؛ پرل ،آنتونی ( .)1396مطالعه خطمشی عمومی :چرخههای خطمشی و زیرنظامهای خطمشی .ترجمه عباس منوریان
و ابراهیم گلشن .انتشارات مهربان نشر.
السالم)
(علیه
.
شفریتز؛ بریک .)1390( .سیاستگذاری عمومی در ایاالتمتحده آمریکا .ترجمه حمیدرضا ملکمحمدی .انتشارات دانشگاه امام صادق
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کد درس517 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی خطمشی عمومی

Fundamentals of Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی و فهم مفاهیم و نظریات پایه در مطالعات خطمشی عمومی ،نظیر قدرت ،ایده ،نهاد و ...
آشنایی با بستر سیاسی و اقتصادی خطمشیهای عمومی
آشنایی با ایدهها و جایگاه دانش و ایدئولوژی در شکلگیری خطمشیهای عمومی
آشنایی با نظریههای پایه در مطالعات خطمشی در حوزههای دستورگذاری ،تدوین ،تصمیمگیری ،اجرا و ارزشیابی؛ چالشهای هر یک و
چگونگی مواجهه بازیگران خطمشی با این چالشها
توانایی تفکیک و تلفیق جریانهای مختلف بازیگران ،قدرت و ایدهها برای فهم تغییر و تحوالت خطمشیهای عمومی
شرح درس:

درس «مبانی خطمشی عمومی» درس ابتدایی و معرفی کل بسته «خطمشیگذاری عمومی» است .هدف اصلی این درس ،فهم مبانی مختلف
خطمشی و آشنایی اولیه با حوزههای نظری مربوط به هر یک است .دانشجو در این درس با خطمشی عمومی هم به لحاظ یک فرایند حل مسئله
و هم به عنوان یک فرایند سیاسی آشنا خواهد شد .به همین طریق است که با بهرهگیری از نگاههای نظری مربوط به «بازیگران»« ،قدرت» و
«ایدهها» ،تعامل بین آنها را درك کرده و این امکان را پیدا میکند که فهم بهتری از تغییر و تحوالت خطمشی پیدا کند .پرداختن به موضوعات
فوق مستلزم پاسخ به پرسشهایی نظیر موارد زیر است :چرا برخی ایدهها در عمل محقق میشوند و برخی خیر؟ خطمشیها کجا و چگونه ابتدا
طرح میشوند و چگونه در محیط سیاسی با آنها برخورد میشود؟ بازیگران غیردولتی به چه میزان و چگونه بر خطمشیها اثر میگذارند؟ چگونه
بازیگران و ایدهها در بستر مجموعهای از تعامالت سیاسی منجر به تغییر خطمشی میشوند؟ محتوای خطمشیها از کجا میآیند؟ علم و قدرت
هر یک به چه میزان در این محتوا اثرگذارند؟
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

تاریخچه مطالعات خطمشی عمومی (تطوّر علوم خطمشی؛ تمرکز کالسیک بر چرخه یا مراحل خطمشی عمومی ،موافقان و مخالفان آن؛
تمرکز کالسیک بر عقالنیّت جامع ،موافقان و مخالفان آن؛ نقش مدلها ،نظریهها و مفاهیم در خطمشی عمومی)
قدرت (معنای قدرت؛ نظریهها و ابعاد قدرت :سیری در نظریههای کالسیک و جدید؛ حق اعمال قدرت؛ قدرت ایدهها؛ تمرکز و اشاعه قدرت)
بازیگران خطمشی :کسانی که میکوشند بر خطمشی عمومی اثر بگذارند (قدرت بازیگران مختلف؛ حساسیت خطمشی عمومی نسبت به
افکار عمومی؛ مکانیسمهای انتخاباتی و قانونی برای نظارت بر خطمشیگذاران؛ نخبگان و سازمانهای غیرمنتخب :بخش خصوصی و
گروههای ذینفع؛ تمرکز و عدم تمرکز در خطمشی عمومی :بازیگران دولتی و غیردولتی در خطمشی؛ قالبهای مختلف نقشآفرینی
بازیگران :افراد ،نهادها و فشارهای اجتماعی؛ بازیگران غیرحکومتی؛ ساختار و کارگزار در خطمشی؛ بستر اقتصاد سیاسی خطمشی عمومی؛
بستر بینالملل خطمشی عمومی)
نهادها به عنوان ساختارهای حکومت در نظامهای خطمشیگذاری (تعریف نهاد و نهادینهگرایی؛ گونههای اصلی نونهادگرایی و داللت آنها
در خطمشی عمومی :تاریخی ،انتخاب عقالیی ،هنجاری ،جامعهشناختی ،و ساختگرا)
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 .5نگاههای نظری معطوف به بازیگران و قدرت در خطمشی عمومی
 oجوامع خطمشی (انحصار خطمشی؛ تغییر حوزه صاحب صالحیّت ))(Venue Shopping
 oنظریه تعادل گسسته (معرفی اجمالی)
 oچهارچوب ائتالف مدافع (نقش باورها ،ترکیب خردهسیستمهای خطمشی و منشأهای بیرونی در ثبات و تغییر خطمشیها؛
نظامهای باور و تمایز بین باورهای ریشهای ،ریشهایِ خطمشی و ثانویه؛ پویاییشناسیِ یادگیری خطمشیگرا)
 .6نقش ایدهها در خطمشی عمومی (چیستی و انواع ایدهها :جهانبینی ،ایدئولوژی ،هنجار؛ نظریه جریانات چندگانه (معرفی اجمالی) :مسائل،
خطمشیها و بازیهای سیاسی؛ پنجره خطمشی و سطلهای ضایعات؛ ترکیب «ایده» و «قدرت» برای تبیین فرایند و رهاورد خطمشی؛
انتقال ایدهها بین نظامهای مختلف خطمشی؛ گسترش و اشاعه جهانی ایدهها؛ چه خطمشیهایی منتقل میشوند ،از کجا ،توسط چه کسانی،
چقدر و چرا؟؛ نظریههای نظیر :یادگیری خطمشی ،درسآموزی ،اشاعه خطمشی ،همگرایی خطمشی)
 .7ثبات و بیثباتی ،و تداوم و تغییر در خطمشی عمومی (روندهای تغییر خطمشی؛ نظریههای نهادگرا در فهم تغییر خطمشی؛ نظریههای
متوجه خطمشیگذار کامالً عقالیی در فهم تغییر خطمشی؛ نظریههای متوجه عوامل ساختاری در فهم تغییر خطمشی؛ نظریههای متوجه
رفتارِ روی هم رفته افراد در فهم تغییر خطمشی)
 .8رژیم خطمشی :تلفیق نهادها ،ایدهها و بازیگران
 .9دستورگذاری (دستورسازی و تعریف مسأله؛ چرخه توجه به مسأله؛ ساخت اجتماعی مسائل؛ نقش شرایط و ساختار اجتماعی در ساخت مسائل؛
نقش بازیگران و پارادایمهای خطمشی در ساخت مسائل؛ مدلهای چندمتغیره دستورگذاری :ایدهها ،ابزارها و ساختارها؛ گونههای
دستورگذاری و ربط آنها با محتوای خطمشی :پنجرههای خطمشی و انحصارهای خطمشی؛ بازتبیین گونههای دستورگذاری از منظر
خردهنظامهای خطمشی)
 .10تدوین خطمشی :ابزارهای خطمشی و طرح خطمشی (مراحل تدوین خطمشی؛ ابزارهای خطمشی به عنوان جوهره تدوین خطمشی؛
طبقهبندی ابزارهای خطمشی؛ فهم سبکهای تدوین خطمشی به مثابه کارکرد رژیمهای خطمشی)
 .11تصمیمگیری خطمشی عمومی (انواع انتخابها :سلبی ،ایجابی و عدم تصمیم؛ مدلهای تصمیمگیری :از گرایش به عقالنیت و تدریجگرایی
تا نظریههای اخیر)
 .12اجرای خطمشی (نظریه اجرا :اجرای از باال به پایین و اجرای از پایین به باال؛ اجرا به مثابه طرح خطمشی :انتخابهای ابزار و ترکیب
خطمشی؛ سبک اجرا و ترجیحات بلندمدت ابزار؛ موفقیت و شکست خطمشی)
 .13ارزشیابی خطمشی (معرفی ارزشیابی خطمشی؛ ارزشیابی خطمشی به مثابه یادگیری خطمشی؛ نقش بازیگران در فرایند ارزشیابی؛ انواع
ارزشیابی خطمشی؛ رهاوردهای ارزشیابی خطمشی :بازخورد خطمشی و اتمام خطمشی؛ سبکهای ارزشیابی در حکومت)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
1. Cairney, Paul (2012). Understanding public policy. Theories and issues. Houndmills,
Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
2. Howlett, Michael; Ramesh, M.; Perl, Anthony (2009). Studying public policy. Policy cycles
& policy subsystems. 3rd ed. Ont, New York: Oxford University Press .
3. Wu, Xun; Ramesh, M.; Howlett, Michael; Fritzen, Scott (2017). The public policy primer.
Managing the policy process. Second edition. London: Routledge (Routledge textbooks in
policy studies).
 .4هاولت ،مایکل؛ رامش ،ام.؛ پرل ،آنتونی .)1394( .مطالعه خطمشی عمومی :چرخههای خطمشی و زیر نظامهای خطمشی .ترجمه عباس
منوریان و ابراهیم گلشن .تهران :موسسه کتاب مهربان نشر.
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کد درس518 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حوزههای مطالعاتی خطمشی عمومی

Fields of Study in Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:موردکاوی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فهم ماهیّت متنوع و چندحوزهای مطالعات خطمشی عمومی
فهم دغدغههای اصلی و تمایز شاخههای مختلف مطالعات خطمشی عمومی
آشنایی با رابطه سیاست با خطمشی
آشنایی با حوزه مطالعات تصمیمگیری در خطمشی عمومی
آشنایی با حوزه مطالعات طراحی خطمشی عمومی
آشنایی با حوزه مطالعات فرایند خطمشی عمومی
آشنایی با حوزه مطالعات تحلیل خطمشی
آشنایی با حوزه مطالعات تحلیل اثر و ارزشیابی برنامه
آشنایی با حوزه مطالعات اجرای خطمشی
شرح درس:

با اینکه خود حوزه-رشته مطالعات خطمشی به معنای فعلی خود ،سابقهای حدود  70ساله دارد ،امّا در همین مدّت کوتاه ،چنان تنوّع پژوهشی و
مطالعاتی پیدا کرده است که صاحبنظران این حوزه-رشته قائل به چندین حوزه مطالعاتی متمایز در درون آن شدهاند .دانشجو در این درس میتواند
حوزههای مطالعاتی مختلف «فرایند خطمشی»« ،تحلیل خطمشی»« ،ارزشیابی برنامه»« ،طراحی خطمشی» و  ...آشنایی اولیه پیدا کرده و تمایز
آنها از همدیگر را تشخیص دهد .این آشنایی از طریق فهم پرسشها ،دغدغههای اصلی و نظریههای مشهور هر یک از این حوزهها شکل خواهد
گرفت .قاعدتاً فهم هر یک از این حوزهها اجمالی بوده و دانشجو میتواند در درسهای خاص هر حوزه ،مباحث را به صورت تفصیلی دنبال کند.
سرفصل درس:
 .1حوزههای مطالعاتی خطمشی عمومی
 oخطمشی عمومی به مثابه حوزه/حوزههای مطالعه :مطالعات هدف یا موضوع مطالعات خطمشی؛ رشتههای دخیل در مطالعات
خطمشی عمومی :نظریه سیاسی ،اقتصاد ،سیاست تطبیقی ،روابط بینالملل ،مطالعات فرهنگی؛ مزایا و معایب چندحوزهای دیدن
مطالعات خطمشی؛ امکان طرح یک چهارچوب وحدتبخش
 oایده هارولد السول درباره علوم خطمشی :واقعگرایانه یا غیرواقعگرایانه بودن این آرمان
 .2جایگاه نظریه در حوزههای مطالعاتی خطمشی عمومی
 oاستانداردهای روششناختی قضاوت درباره نظریهها
 oوضعیّت نظریههای حوزههای مطالعاتی خطمشی در قبال استانداردهای نظریه (بررسی وضعیّت مدل مرحلهای)
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

رابطه سیاست با خطمشی
 oآیا سیاست ،خطمشی را تعیین میکند ،یا خطمشی ،سیاست را؟
 oچهارچوب نوعشناسی خطمشیِ الوی :خطمشیهای توزیعی ،بازتوزیعی و تنظیمی
حوزه مطالعات تصمیمگیری در خطمشی عمومی
 oعقالنیتّ جامع :مبانی و نقدها
 oعقالنیّت محدود سایمون :مبانی اعتقادی و نقدها
 oتدریجیگرایی لیندبلوم (ریشه تدریجیگرایی در عقالنیت محدود؛ علم رفع و رجوع کردن؛ روشهای ریشه و شاخه؛ به اندازه
کافی راضی شدن؛ تنظیم متقابل)
 oنظریه انتخاب عمومی (شواهد تجربی؛ داللتهای بالقوه طراحی نهادها مبتنی بر پیشفرضهای نظریه انتخاب عمومی؛ نقایص
و نقدها)
 oچهارچوب تحلیل نهادی و توسعه استروم (مبانی فکری؛ عناصر نظری؛ نقدها)
 oآوردههای مطالعات روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی برای مطالعات تصمیمگیری
حوزه مطالعات طراحی خطمشی عمومی
 oنظریه استون درباره پاراداوکس خطمشی
 oمباحث ادلمن و فیشر درباره وارد کردن ارزشهای دموکراتیک در طراحی خطمشی
 oچگونگی ورود ارزشها به طراحی خطمشی
 oمباحث اشنایدر و اینگرام درباره ماتریس جمعیتهای هدف
 oچهارچوب روایتی خطمشی
حوزه مطالعات فرایند خطمشی عمومی
 oقدرت مستقیم و غیرمستقیم
 oچهارچوب ائتالف مدافع
 oنظریه تعادل گسسته
 oمدل سطل ضایعات و نظریه پنچره خطمشی
 oمطالعه تطبیقی نقش کارآفرین خطمشی در چهارچوب ائتالف مدافع ،تعادل گسسته و پنچره خطمشی
 oپژوهش پال برستین درباره تأثیر کم مقدار افکار عمومی و طرفداری بر تغییر خطمشی و در نتیجه چالش عمده ایجاد شده برای
نظریههای فرایند
حوزه مطالعات تحلیل خطمشی
 oرهیافت عقالیی به تحلیل خطمشی و مواجهه آن با قضاوت ارزشی درباره بدیلهای خطمشی :دلمشغولی به کارآیی در فرایند
تصمیمگیری درباره بهترین هدف
 oانتقادات پسااثباتگرایانه بر رهیافت عقالیی و بررسی اعتبار آنها :خوداغفالی رهیافت عقالیی نسبت به ارزشهای تعبیه شده در
فرایند طراحی خطمشی و انتخاب رهاوردهای خطمشی؛ نقد تحلیلهای کمّی – هزینهای اقتصاد رفاه و هزینه-منفعت
 oمفاهیم رقیب کارآیی (در قاموس یک نظریه عدالت) و نقد آنها :مفهوم پارتویی کارآیی ،مفهوم کالدور-هیکس از کارآیی
 oضعفهای کلیدی رهیافت پسااثباتگرا و امکانسنجی رفع آنها :کنار گذاشتن کارآیی به عنوان یکتا معیار تصمیمگیری و معتبر
دانستن سایر ارزشها؛ رهیافت هنجاری به تحلیل خطمشی؛ تحلیل خطمشی مشارکتی و چالشهای آن
 oامکانسنجی ادغام رهیافتهای عقالیی و پسااثباتگرا :رویکرد اقتصاد رفتاری و وارد کردن روانشناسی و روانشناسی اجتماعی
حوزه مطالعات تحلیل اثر و ارزشیابی برنامه
 oارزشیابی شکلدهنده و ارزشیابی جمعبندی کننده خطمشی و شرایط کاربست هر یک از آنها
 oارزشیابی فرایند و ارزشیابی رهاورد و تفاوت آنها
 oچگونگی عملیاتی کردن یک رهاورد مورد عالقه از طریق تحلیل اثر
 oبهرهگیری تحلیل اثر از رهیافت شرطی خالف واقع برای بنیان نهادن علیّت پشتیبان رهاورد مورد عالقه :آیا ممکن است رهاورد
مورد نظر در فقدان خطمشی به وقوع بپیوندد؟
 oچیستی نظریه برنامه و مزایا و معایب آن برای چهارچوبدهی به تحلیل اثر
 oمقایسه طرحهای اصلی پژوهش مورد استفاده برای ساختاردهی تحلیل اثر.
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 .9حوزه مطالعات اجرای خطمشی
 oنسل اول مطالعات اجرا و آموزههای آن :نقاط چندگانه تصمیم؛ اختالف نظر بر سر وسایل برای دستیابی به اهداف خاص
 oنسل دوم مطالعات اجرا :رهیافتهای «از باال به پایین» و «از پایین به باال» با استفاده از نظریات مازمانیان و ساباتیه و نظریات
لیپسکی
 oنسل سوم مطالعات اجرا :ادعای شکست نظریات نسل سوم و چرایی آن؛ مدلهایی با صدها متغیر؛ پیچیدگی مدلها و و فقدان
یکپارچگی در آنها
 oتفاوت «مطالعات اجرای خطمشی» با «مطالعات اجرای برنامه» و ظرفیت هر یک از آنها برای بهبود خطمشیها و برنامههای
عمومی
 oکوششها برای نسل چهارم مطالعات اجرا :شکست واضح نسلهای مختلف مطالعات اجرا در تدوین یک نظریه کلّیِ اجرای
خطمشی؛ اثرات شکستها در جلوگیری از پژوهشهای آینده؛ مطالعات مِیِر و اتول با الهام از مطالعات مدیریت دولتی؛ مطالعات
پیتر مِی با الهام از مطالعات رژیمهای خطمشی
 .10جهتگیریها و حوزههای بالقوه جدید در خطمشیپژوهی
 oفرصتهای پدید آمده از علوم شناختی ،از جمله علم اعصاب ،برای بهبود نظریههای تغییر خطمشی
 oکاربست یافتههای جدید اقتصاد رفتاری در مطالعه تصمیمگیری خطمشی و چارچوبهای فرایند خطمشی
 oنظریات کاهنِمِن ،دِلوکس ،ثالر و دیگران در خصوص نقش احساسات در تصمیمگیری و به چالش کشیده شدن اقتصاد نئوکالسیک
 oیافتههای روانشناسی تطوّری (تکاملی) و مزایای بالقوه آن برای چارچوبهای موجود
 .11امکان وجود علوم خطمشی
 oبررسی مطالعات خطمشی از جهت انسجام
 oبررسی چارچوبهای مختلف خطمشی از جهت دقت علمی و شناخت بهترین موارد از این منظر
 oچالشهای اصلی مفهومی و روششناختی در تدوین یک چارچوب وحدتبخش به مطالعه خطمشی عمومی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منبع اصلی:
1. Smith, Kevin B.; Larimer, Christopher W. (2017). The public policy theory primer. 3rd
Edition. Boulder Colorado: Westview Press.
منابع فرعی:
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.

847

کد درس519 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم
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بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای فرایند خطمشی عمومی

Public Policy Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

فهم خاستگاه و نحوه شکلگیری نسلهای مختلف مطالعات فرایند خطمشی
فهم نظریهها ،مدلها و چارچوبهای فرایند خطمشی
یادگیری چگونگی ترکیب مدلها و نظریههای مختلف بهمنظور بررسی چندبعدی تغییرات خطمشی
توانایی کاربست نظریههای فرایند خطمشی در تبیین تغییرات خطمشی
آشنایی با چگونگی نظریهپردازیهای صورت گرفته در حوزه فرایند خطمشی عمومی
شرح درس:

هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان با نظریهها و مدلهای فرایند خطمشی عمومی بهعنوان یکی از سه حوزه اصلی در مطالعات خطمشی
عمومی است .این حوزه مطالعاتی به بررسی چرایی و چگونگی تغییر خطمشیهای عمومی میپردازد؛ به عبارت دیگر ،در پی آن است که مشخص
کند هر خطمشی عمومی خاص از کجا نشأت گرفته است .مطالعات انجامشده در حوزه تغییر خطمشی را میتوان به سه نسل تقسیم کرد :کالسیک،
معاصر و در حال تکامل .دانشجو پس از فراگیری این درس قادر خواهد بود روند تغییرات خطمشی در عرصههای عمومی را رصد و بر اساس مدلها
و چارچوبهای ارائهشده به تحلیل تغییر آنها بپردازد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با منابع مختلف فرایند خطمشی عمومی
 .2آشنایی با نسل اول مطالعات فرایند خطمشی عمومی
 oمدل مثلث آهنین
 oنظریه خرده سیستمها
 oنظریه نظام سیاسی
 oمدل فرایندی
 oمدل نهادی
 oمدل عقالیی
 oمدل تدریجیگرایی
 oمدل گروهی
 oمدل نخبگان
 oمدل انتخاب عمومی
 oنظریه بازی
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 آشنایی با نسل معاصر مطالعات فرایند خطمشی عمومی.3
)IAD(  تحلیل و توسعه نهادیo
)MS(  چارچوب جریانات چندگانهo
 ساخت اجتماعی و طرح خطمشیo
 نظریه شبکه خطمشیo
)PET(  نظریه تعادل گسستهo
)ACF(  چارچوب ائتالف مدافعo
 مدلهای اشاعه و نوآوریo
 بزرگN  مطالعات تطبیقیo
 آشنایی با موضوعات در حال تکامل در مطالعات فرایند خطمشی عمومی.4
 نظریه بازخورد خطمشیo
)NPF(  چارچوب خطمشی روایتیo
 رژیم خطمشی عمومیo
 خطمشی عمومی تطبیقیo
 رویکردهای گفتمانی به خطمشی عمومیo
 رویکردهای رفتاری به خطمشی عمومیo
 رویکردهای ابزاری به خطمشی عمومیo
 اکولوژی به خطمشی عمومی- رویکرد نظامهای اجتماعیo
 چارچوب کنش جمعی نهادیo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی ارزشیابی برنامهها و خطمشیهای عمومی

Fundamentals of Policy & Program Evaluation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

فهم چیستی و جایگاه ارزشیابی در سپهر مطالعات خطمشی
شناخت انواع ارزشیابی از مناظر مختلف و فهم شرایط کاربست هر یک از آنها
آشنایی با فرایند ارزشیابی
توانایی شناسایی و استخراج نظریه برنامههای عمومی
توانایی شروع و راهاندازی مطالعات و پروژههای ارزشیابی
آشنایی با رهیافتهای مختلف ارزشیابی
توانایی بهکارگیری رهیافتهای مختلف در مطالعات ارزشیابی
آشنایی با دستورکارهای پژوهشی درخصوص نگاه اسالمی به ارزشیابی
شرح درس:

هدف درس حاضر این است که دانشجو را به دانش پایه ارزشیابی برنامهها و خطمشیهای عمومی مجهز نماید .بدین منظور ،شناخت مبانی
ارزشیابی ،از چیستی گرفته تا فرایند آن ،محور این درس قرار گرفته است .ارزشیابی فعالیّتی است که اطالعات واقعی و هنجاری را با هم درمیآمیزد
و به قضاوت ارزشی درباره هر شیء مدّنظری از جمله برنامهها و خطمشیهای عمومی میپردازد و به همین دلیل دارای پیچیدگیها و ظرافتهای
خاصّی در مقایسه با پژوهشهای مرسوم است .همین تالقی و ترکیب دادههای توصیفی و ارزشی ،دریچههای قابل توجّهی را هم در دغدغهها و
مطالعات اسالمی باز میکند.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4

مبادی و مبانی ارزشیابی (آشنایی اولیه با ارزشیابی و جایگاه آن در خطمشی عمومی؛ زنجیره مداخالت برنامه و خطمشی :مداخله ،خروجی،
رهاورد ،اثر؛ آشنایی با اصطالحات و واژگان متناظر با ارزشیابی :سنجش ،ارزیابی ،اندازهگیری ،آزمون و ...؛ از ارزشیابی روزمره تا ارزشیابی
حرفهای؛ رابطه پژوهش و ارزشیابی؛ تحلیل پدیده ارزشیابی؛ بینرشتهای و تقاطعرشتهای بودن ارزشیابی؛ ربط ارزشیابی با علوم نظری و علوم
عملی؛ ربط ارزشیابی با علوم انسانی اسالمی)
چیستی و تعاریف ارزشیابی (سطوح مختلف تعریف ارزشیابی :تعریف به ماهیّت ،تعریف به ارزشها ،تعریف به فرایند؛ انواع اهداف ارزشیابی:
ارزشیابی جمعبندی کننده و ارزشیابی شکلدهنده؛ چرایی ارزشیابی)
کیستی ارزشیاب (ارزشیابی درونی ،بیرونی ،بیرون از برنامه و داخل سازمان ،مشاور)
ذینفعان ارزشیابی و نحوه رابطه با آنها (تفاوت ذینفع با مخاطب ارزشیابی؛ انواع ذینفعان؛ چگونگی شناسایی ذینفع اصلی؛ تفاوت مشارکت
ذینفعان مختلف؛ تقویت روابط با ذینفعان؛ کسب اعتبار و جلب احترام و اعتماد ذینفعان)
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 .5چیستی برنامه و نظریه برنامه و جایگاه آن در ارزشیابی (چرایی نیاز به شناخت برنامه؛ روشها و منابع شناخت برنامه؛ فهم بستر سازمانی،
سیاسی و اجتماعی برنامه؛ عناصر و اجزای نظریه برنامه (مدل منطقی برنامه) :نظریه تغییر و نظریه اقدام؛ چگونگی استخراج نظریه برنامه)
 .6چیستی اثرسنجی فرهنگی-اجتماعی و پیوست فرهنگی (جایگاه اثرسنجی در حوزه-رشته ارزشیابی؛ منطق حاکم بر مطالعات اثرسنجی؛ انواع
اثرسنجی :زیستمحیطی ،فناوری ،اجتماعی و فرهنگی؛ جایگاه بازبینهها در اثرسنجی و روش تدوین آنها؛ انواع اصالحات برآمده از
پیوستنگاری فرهنگی-اجتماعی)
 .7فرایند ارزشیابی برنامه (پرسشها در ارزشیابی؛ افراد و مآخذ ارائه دهنده داده؛ پشتیبانی جمعآوری دادهها؛ ابزارهای کمّی و کیفی جمعآوری
دادهها؛ ساخت ابزار جمعآوری دادهها)
 oسنجش قابلیت ارزشیابی و تأثیر چگونگیِ جمعآوری داده بر آن
 oنیازسنجی
 oطرح ارزشیابی :مدلهای علّی؛ طرحهای توصیفی؛ طرح مطالعه موردی؛ طرح ترکیبی
 oنقشه راهنمای ارزشیابی متمرکز بر فرایند (سنجههای فرایند :فرایندهای اداری ،فرایندهای اجرا ،سازکارهای برنامه)
 oنقشه راهنمای ارزشیابی متمرکز بر رهاورد
 .8رهیافتها و مدلهای ارزشیابی
 oطبقهبندی استافلبیم :ناارزشیابیها؛ مطالعات شبه ارزشیابی؛ رهیافتهای متمایل به بهبود و پاسخگویی؛ رهیافتهای ارزشیابی
دستورکار اجتماعی و مدافع؛ رهیافتها و مدلهای ارزشیابی ترکیبی.
 oطبقهبندی شادیش:
 oدرخت نظریه ارزشیابی آلکین :نظریههای ریشهای ارزشیابی؛ شاخه روش ارزشیابی؛ شاخه ارزشدهی ارزشیابی؛ شاخه بهرهبرداری
ارزشیابی.
 .9سیاست ارزشیابی (جایگاه ارزشیابی فیمابین یادگیری و سیاستبازی؛ نحوه مواجهه با امر سیاسی در ارزشیابی خطمشی؛ ارزشیابی خطمشی
عقالیی؛ ارزشیابی خطمشی احتجاجی؛ انجام ارزشیابی در جهان سیاسی)
 .10مدلها و رهیافتهای مشهور ارزشیابی
 oارزشیابیهای آزمایشگاهی و شبه آزمایشگاهی
 oمدل ارزشیابی  CIPPاستافلبیم
 oارزشیابیهای مطالعه موردی
 oرهیافت مشتریگرایانه میخائیل اسکریوِن به ارزشیابی
 oرهیافت ارزشیابی ذینفع محور رابرت استیک
 oارزشیابی متمرکز بر بهرهبرداری میخائیل پَتون
 .11اسالم و ارزشیابی (ماهیّت قضاوت و جایگاه آن در هر مداخله اجتماعی؛ نگاه اسالمی مربوط به قضاوت ارزشی؛ الگوی هنجاری ارزشیابی در
نگاه اسالمی)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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.
 .3بهارستان ،جلیل ( .)1381مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسالمی و مدیریت متداول .علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .شماره ،36
از  56تا .71
 .4رحیمی ،محمدرضا ( .)1395روشهای ارزشیابی خط مشی عمومی با رویکرد اسالمی .اسالم و پژوهشهای مدیریتی .شماره  .13از  59تا
.76
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:منابع فرعی
Alkin, Marvin C. (Ed.) (2013). Evaluation roots. A wider perspective of theorists' views and
influences. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications.
2. Shadish, William R.; Cook, Thomas D.; Leviton, Laura C. (1991). Foundations of program
evaluation. Theories of practice. Newbury Park, Calif: SAGE Publications.
1.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی تحلیل خطمشی عمومی

Foundations of Public Policy Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فهم چیستی و فرایند تحلیل خطمشی عمومی
فهم جایگاه تحلیل خطمشی در فرایند خطمشیگذاری عمومی
فهم ضرورت نگاه چندبعدی به مسائل عمومی
فهم و توانایی تشخیص و ساختاردهی به مسئله عمومی
توانایی پیشبینی رهاوردهای مورد انتظار خطمشی
شناخت رهیافتهای مختلف به تجویز خطمشی
تواناییِ اطالعرسانیِ تحلیلهای خطمشی
شرح درس:

دغدغه اصلی حوزه «تحلیل خطمشی» پاسخ به این امر است که در مواجهه با مسئله عمومی چه باید کرد؟ در درس حاضر به منظور آشنایی با
یک تقریر ساده اما مبنایی ،مهمترین گامهای تحلیل خطمشی مورد بحث و تفصیل قرار میگیرد« .ساختاردهی به مسائل خطمشی»« ،پیشبینی
رهاوردهای مورد انتظار خطمشی»« ،تجویز خطمشیهای مرجح»« ،پایش رهاوردهای مشاهده شده خطمشی» و «ارزشیابی عملکرد خطمشی»
مراحلی از تحلیل خطمشی هستند که به تفصیل در درس حاضر مورد بحث قرار میگیرند .همچنین تنوّع فنون قابل استفاده در تحلیل خطمشی
بسیار زیاد است و در این درس به صورت مقدماتی با تعداد بسیاری از آنها در ارتباط با مراحل مختلف تحلیل خطمشی آشنا خواهیم شد.
سرفصل درس:
کلیات:
 .1فرایند تحلیل خطمشی
 oچیستی روششناسی تحلیل خطمشی
 oچهارچوب چندرشتهای تحلیل خطمشی :انواع اطالعات مربوط به خطمشی ،انواع تحوّل و تبدّل در اطّالعات خطمشی،
روشهای تحلیل خطمشی
 oراهبردهای چهارگانه تحلیل :تحلیل گذشتهنگر در مقابل تحلیل آیندهنگر ،تحلیل توصیفی در مقابل تحلیل هنجاری ،یافتن
مسئله در مقابل حل مسئله ،تحلیل بخشبندیشده در مقابل تحلیل یکپارچه
 oعمل تحلیل خطمشی :منطق بازسازیشده در مقابل منطق مورد استفاده ،هزینه فرصت روششناختی
 oتفکر انتقادی و خطمشی عمومی :ساختار احتجاجهای خطمشی
 .2تحلیل خطمشی در فرایند خطمشیگذاری
 oپیشینه تاریخی :ریشههای اولیه ،تحوالت قرن نوزدهم ،تحوالت قرن بیستم
 oجایگاه تحلیل خط مشی در مدلهای فرایند خطمشیگذاری
 oآوردههای بالقوه تحلیل در فرایند خطمشیگذاری
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روشهای تحلیل خطمشی:
.3

.4

.5

.6

.7

.8
.9

ساختاردهی به مسائل خطمشی
 oماهیت مسائل خطمشی؛ فراتر رفتن از حل مسئله
 oویژگیهای مسائل :مسائل در مقابل موضوعات بحثانگیز ،مراحل ساختاردهی به مسائل ،خطاهای نوع سوم
 oمدلهای خطمشی و ساختاردهی به مسائل :مدلهای توصیفی ،مدلهای هنجاری ،مدلهای کالمی ،مدلهای نمادین،
مدلهای رویهای ،مدلها به مثابه جایگزینها و نگرشها
 oروشهای ساختاردهی به مسائل :تحلیل مرز ،تحلیل طبقهبندی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،سینکتیک ،بارش فکری ،تحلیل
چندمنظری ،تحلیل پیشفرضها ،نگاشت احتجاج
پیشبینی رهاوردهای مورد انتظار خطمشی
 oجایگاه پیشبینی در تحلیل خطمشی :اهداف ،محدودیتها
 oانواع آینده :آیندههای ممکن ،آیندههای معقول ،آیندههای هنجاری
 oرهیافتهای مختلف به پیشبینی :اشیاء مورد پیشبینی ،پایههای پیشبینی ،تکنیکهای پیشبینی
 oپیشبینی تعمیم دهنده :تحلیل سریهای زمانی کالسیک ،تخمین روند خطی ،سریهای زمانی غیر خطی ،تغییر شکل دادهها،
روششناسی فاجعه و ...
 oپیشبینی مبتنی بر نظریه :نگاشت نظریه ،مدلسازی نظری ،مدلسازی علّی ،تحلیل رگرسیون ،تخمین نقطه و فاصله ،تحلیل
همبستگی
 oپیشبینی قضاوتی :تکنیک دلفی ،تحلیل اثر متقاطع ،امکانسنجی
تجویز خطمشیهای مرجح
 oتجویز در تحلیل خطمشی :تجویز و طرفداری از خطمشی ،مدل ساده و پیچیده انتخاب ،اشکال مختلف عقالنیت ،معیار تجویز
خطمشی
 oرهیافتهای مختلف به تجویز :انتخاب عمومی در برابر انتخاب خصوصی ،عرضه و تقاضا ،انتخاب عمومی ،تحلیل هزینه-
منفعت ،انواع هزینهها و منفعتها ،اقدامات در تحلیل هزینه-منفعت ،تحلیل هزینه-اثربخشی
 oشیوهها و تکنیکهای تجویز :نگاشت اهداف ،شفافسازی ارزشی ،نقد ارزشی ،ساختاردهی عناصر هزینهای ،برآورد هزینه،
قیمتگذاری سایهای ،نگاشت محدودیتها ،درونیسازی هزینه ،تحلیل حساسیت ،تحلیل با دالیل محکمتر ،تحلیل معقولیت
پایش رهاوردهای مشاهدهشده خطمشی
 oپایش در تحلیل خطمشی :مآخذ اطالعات ،انواع رهاوردهای خطمشی ،انواع اقدامات خطمشی ،تعاریف و شاخصها
 oرهیافتهای پایش :حسابداری سیستمهای اجتماعی ،آزمایش اجتماعی ،حسابرسی اجتماعی ،ترکیب پژوهش و اقدام
 oتکنیکهای پایش :نمایشهای گرافیکی ،شاخص جینی ،نمایشهای جدولی ،اعداد شاخص ،تحلیل سریهای زمانی گسسته،
تحلیل سریهای کنترل ،تحلیل رگرسیون-انفصال
ارزشیابی عملکرد خطمشی
 oاخالق و ارزشها در تحلیل خطمشی :تفکر درباره ارزشها ،اخالق و فرااخالق ،استانداردهای عمل
 oاخالق توصیفی ،اخالق هنجاری و فرااخالق :نوعشناسی ارزش توصیفی ،نوعشناسی ارزش توسعهای ،نظریههای هنجاری،
نظریههای فرااخالقی
 oارزشیابی در تحلیل خطمشی :ماهیّت ارزشیابی ،کارکردهای ارزشیابی ،معیار ارزشیابی خطمشی
 oرهیافتهای ارزشیابی :ناارزشیابی ،ارزشیابی رسمی و انواع آن ،ارزشیابی مربوط به تصمیم-نظریه
 oروشهای ارزشیابی
روشهای اطالعرسانی خطمشی:
تدوین احتجاجهای خطمشی
 oساختار احتجاجهای خطمشی :انواع ادعاهای دانشی ،نقشههای خطمشی
 oگونههای احتجاج خطمشی :احتجاج منبعث از اقتدار ،احتجاج مبتنی بر روش ،احتجاج مبتنی بر تعمیم ،احتجاج مبتنی بر
طبقهبندی ،احتجاج مبتنی بر علت ،احتجاج مبتنی بر نشانه ،احتجاج مبتنی بر انگیزش ،احتجاج مبتنی بر شهود ،احتجاج مبتنی
بر تمثیل ،احتجاج مبتنی بر مورد نظیر ،احتجاج مبتنی بر اخالق
 oارزشیابی احتجاجهای خطمشی :رهنمودهای هرمنوتیکی ،رهنمودهای منطق صوری و غیرصوری
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 اطالعرسانی تحلیلهای خطمشی.10
 فعالیتهای الزم در ارائه شفاهی و جلسات توجیهی، فعالیتهای الزم در مستندسازی خطمشی: فرایند اطالعرسانی خطمشیo
، تذکاریه خطمشیی، عناصر سازنده مقاالت با موضوع مسئله خطمشی، مسائل مورد توجه: مقاالت با موضوع مسئله خطمشیo
 نامه ارسال،خالصه مدیران
 جلسه توجیهی شفاهی و نمایش بصریo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد
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4. Fischer, Frank; Miller, Gerald; Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy
Analysis. Theory, Politics, and Methods. Boca Raton. FL: Taylor & Francis.

855

کد درس522 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:
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جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
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نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
 .1فهم مبانی ،نظریات و ابزارهای فرایند اجرای خطمشی عمومی
 .2شناخت نقش و جایگاه نهادها و بازیگران مختلف در فرایند اجرای خطمشی عمومی
 .3شناخت نقاط اشتراك و افتراق اجرای خطمشی عمومی در سه حوزه «بخش عمومی»« ،بخش خصوصی» و «حکمرانی»
 .4درك رابطه بین اجرای خطمشی با دیگر مراحل فرایند خطمشیگذاری عمومی
 .5ارزیابی نحوه اجرای خطمشیها در حوزههای مختلف
شرح درس:
یکی از مراحل یا اجزاء فرایند خط مشی «اجرای خط مشی» است .مرحلهای که با توجه به نقشی که در اتصال جهان برنامه ریزی و طراحی با
جهان مشکالت عینی اجتماعی دارد اهمیت بسیار زیادی دارد .به بیانی دیگر تنها در صورتی که اجرا و نظریات آن به خوبی شناخته شوند میتوان
امید داشت که گامهای طوالنی و هزینه بر طراحی به نتیجه رسیده مشکل و مسئله عمومی درمان شده و یا بهبود یابد .در این درس تالش خواهد
شد تا دانشجویان ضمن آشنایی با نظریات و یا تالشهای انجام شده برای فهم مرحله اجرا ،با بازیگران ،نهادها ،رویههای این مرحله بیشتر آشنا
شده و تفاوتهای اجرا در بخش خصوصی ،عمومی و حکمرانی را به خوبی بیاموزند.
سرفصل درس:
 .1رابطه طراحی خطمشی و دستورگذاری با اجرای خطمشی عمومی
 .2آشنایی با نسلهای نظریهپردازی پیرامون اجرای خطمشی
 .3ارزیابی و شناخت متغیرهای محیط اجرای خطمشی
 .4تحقیق و تدوین چارچوبهای اجرای خطمشی
 .5تفسیر خطمشی و نقش آن در اجرا
 .6نقش یادگیری خطمشی در اجرای خطمشیهای عمومی
 .7اجرای خطمشی در جوامع و سیستمهای حکومتی مختلف
 .8تفاوتهای اجرای انواع خطمشیها (اجرایی ،تقنینی و قضایی)
 .9محدودیتهای مختلف اجرای خطمشی (اخالقی ،قانونی ،فرهنگی ،اقتصادی و )...
 .10تحلیل ماهیت و اجرای خطمشی عمومی :شاخصها و نحوه ارزیابی
 .11ابزارهای اجرای خطمشی :تنظیم مقررات ،قوانین ،قواعد و رویهها ،قراردادها ،مشارکت بخش خصوصی و ...
 .12مشکالت اجرای خطمشیهای عمومی در حوزههای مختلف حکومت
 .13کاربرد چارچوبها و ابزارهای اجرای خطمشی عمومی در حوزههای مختلف خطمشی :انرژی ،علم و فناوری ،آموزش ،آموزش عالی و ...
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓
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✓
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ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد
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تحلیل نهادی خطمشی عمومی

Institutional Analysis in Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با مبانی نگاه نهادی به امور اجتماعی
آشنایی با چارچوب تحلیلی  IADو مؤلفههای اثرگذاری در آن
آشنایی با مفهوم قواعد و گونههای آن و کاربرد آن در نهادسازی
آشنایی با سطح تحلیل و ناحیه کنش در تحلیل نهادی
فهم کیفیت اثرگذاری شرایط اجتماعی ،نظام ارزشی و فرهنگی در نهادها
آشنایی با ابعاد مختلف نظام ارزشی و مدلهای ذهنی کنشگران و اثرگذاری آن بر شکلگیری نهادهای اجتماعی
شرح درس:

یکی از الگوهای تحلیل خطمشیهای عمومی ،تحلیل نهادی است .در این الگو ،نهادها به عنوان ساختارهای اجتماعی پیچیده که اثر بیبدیلی در
شکلگیری رفتار کنشگران دارند ،مورد تحلیل و موشکافی قرار گرفته و مولفههای کلیدی آنها بازخوانی میشود .مدل تحلیل نهادی الینور آسترم
(به عنوان یک نظریهپرداز حوزه حکمرانی) الگویی کارآمد در تحلیل خطمشیهای عمومی و نحوه شکلگیری آنها در بافت نهادی است .این درس
تالش دارد تا با محور قرار دادن این رویکرد و بهرهگیری از یافتههای سایر پژوهشها و مطالعات این حوزه ،دانشجو را در تحلیل خطمشیهای
عمومی از منظر افق نهادی توانمند سازد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفاهیم پایه نهادگرایی
 .2جایگاه تحلیل نهادی در خطمشیگذاری عمومی
 .3چارچوب تحلیلی  IADو مولفههای اثرگذاری در آن
 .4چگونگی تعیین سطح تحلیل و ناحیه تمرکز و اثرگذاری آن در فهم نهاد
 .5تحلیل ناحیه کنش در نهادهای اجتماعی
 .6تحلیل کنشگران در نهادها :نظام ارزشی ،الگوهای تصمیمگیری و مدلهای ذهنی در شکلگیری نهادها
 .7نقش شرایط اجتماعی ،نظام ارزشی و فرهنگی در نهادها
 .8ویژگیهای شرایط بیوفیزیکی و مادی در شکلگیری نهادها
 .9مفهوم قواعد ،گونهها و طبقهبندی آنها و الگوهای شکلگیری آن
 .10جایگاه قواعد و نحوه اثرگذاری آن در شکلگیری نهادهای رسمی و غیررسمی
 .11تحلیل چند عرصه خط مشی گذاری (نظیر سالمت ،آموزش عالی ،رسانههای اجتماعی ،خانواده و  )...بر اساس مدل نهادی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1اسکات ،ریچارد ( .)1397نهادها و سازمانها ،ترجمه مینا دده بیگی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
2. Ostrom, Elinor. (2005).Understanding institutional diversity. Princeton University Press.
منابع فرعی:
 .1چاونس ،برنارد .)1390( .اقتصاد نهادی .ترجمه دکتر محمود توسلی و همکاران .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .2عجم اوغلو ،دارون و جیمز رابینسون .)1392( .چرا کشورها شکست میخورند .ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور .چاپ
سوم .تهران :انتشارات دنیای اقتصاد.
 .3متوسلی ،محمود و همکاران( .مختلف) اقتصاد نهادی :پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند .تهران :انتشارات دانشگاه امام
صادق (علیهالسالم).
 .4متوسلی ،محمود و همکاران .)1395( .نهادها و توسعه .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .5متوسلی ،محمود و همکاران .)1395( .نگاهی به رویکردهای بدیل :نهادگرایی و مکتب اتریش .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
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کد درس524 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

خطمشی عمومی تطبیقی

Comparative Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

فهم حوزه رشته خطمشی عمومی از منظر مطالعات تطبیقی
تسلط بر طراحی و راهبری تحلیل تطبیقی خطمشی
یادگیری روشهای مختلف پژوهش تطبیقی در خطمشیهای عمومی
تحلیل و تطبیق انتقادی خطمشیهای عمومی به کار رفته در بسترهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی متفاوت
فهم چیستی و چگونگی تأثیرات محیط بینالملل بر خطمشیهای عمومی
شرح درس:

هنوز بسیاری از کارشناسان ،خطمشیهای عمومی در حوزههای مختلف را یک پاسخ علمی جهانشمول به یک مسأله اجتماعی میدانند؛ در
چنین شرایطی ،مطالعه تطبیقی خطمشیهای عمومی با قوّت ،ماهیّت سیاسی ،فرهنگی ،نهادی و ایدئولوژیک انتخابهای خطمشی را عیان
میکند .این درس مقدمهای است برای پژوهش پیرامون تطبیق خطمشیهای عمومی در عرصه بینالمللی .چرا خطمشیهای کشورها در مسائل
مشابه متفاوت است؟ آیا پاسخ به این سؤال را میتوانیم در مقایسه فرهنگها ،نهادها ،ایدهها و یا ترکیبی از این موارد پیدا کنیم؟ درس حاضر این
فرصت را به دانشجویان میدهد تا درباره اینکه چرا و چگونه خطمشیهای کشورها با یکدیگر متفاوت است بیشتر بیاموزند و هم زمان آنها را
وادار میکند تا به این نکته فکر کنند که چرا کشورها در روش انجام خطمشیها نیز با یکدیگر متفاوت هستند؟
سرفصل درس:
 .1چیستی مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی
 oاهداف و محدوده مطالعات تطبیقی خطمشی
 oچرایی مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی
 oتاریخچه مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی
 oتعریف مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی
 oجایگاه روش تطبیقی در تحلیل خطمشی
 .2رابطه مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی با سایر مطالعات تطبیقی
 oسیاست تطبیقی
 oنظامهای سیاسی-اداری تطبیقی
 oمطالعات تاریخی شکلگیری خطمشیهای عمومی
 oاقتصاد سیاسی تطبیقی
 oدموکراسی تطبیقی :اشکال مختلف دموکراسی و مهندسی قانون اساسی
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

چگونگی مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی
 oچالشهای مفهومی و روششناختی در خطمشی عمومی تطبیقی
 oمفهومسازی عملیاتی از خطمشی عمومی برای مطالعات تطبیقی
 oانتخاب موردها و تناسب آن با نوع استنتاج
 oانتخابهای مختلف در پژوهشهای تطبیقی
 oکشورها به عنوان واحد مقایسه
 oدیگر واحدهای مقایسه بزرگتر ،کوچکتر یا متفاوت
 oجایگاه ابزارهای خطمشی در مطالعات تطبیقی خطمشی
 oمطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر خطمشیهای عمومی :ایدهها ،منافع و نهادها
طرحهای تطبیقی
 oمطالعات موردی و ردگیری (علّی) فرایند
 oمقایسه  Nمتوسط :روشهای تطبیقی پیکرهبنیاد
 oروششناسیهای کمّی در مطالعات تطبیقی
 oتحلیل تفسیری در پژوهش تطبیقی
 oطرحهای آمیخته در پژوهش تطبیقی خطمشی
تأثیرات بینالمللی بر خطمشیهای عمومی
 oروشهای تحلیل وابستگی متقابل خطمشی
 oیادگیری خطمشی بین کشورها
 oمطالعات همگرایی خطمشی
 oانتقال خطمشی بین کشورها
 oمطالعات اشاعه خطمشی
 oنهادهای حکمرانی بینالمللی و تأثیرات آنها
 oجهانی شدن و تأثیرات غیرمستقیم بر خطمشیگذاری عمومی
خطمشی عمومی تطبیقی در حوزههای مختلف خطمشی
 oخطمشی اقتصادی (نظریههای شکلگیری خطمشی اقتصادی؛ تأثیر منافع تولیدکنندگان و سیاستمداران بر خطمشی اقتصادی؛
تأثیر انواع سرمایهداریها بر خطمشی اقتصادی؛ تأثیر گفتمان لیبرالسازی بر خطمشی اقتصادی؛ تأثیرات بینالمللی بر خطمشی
اقتصادی؛ مقایسه خطمشیهای اقتصادی بین کشورهای مختلف؛ گستره خطمشی اقتصادی)
 oخطمشی رفاه (نظریههای شکلگیری خطمشی رفاهی؛ فشارهای جهانی بر خطمشی رفاهی؛ مقایسه خطمشیهای رفاهی بین
کشورهای مختلف؛ گستره خطمشی رفاهی)
 oسالمت (نظریههای شکلگیری خطمشی سالمت؛ تفاوت نظامهای سالمت بین کشورهای مختلف؛ فشارهای جهانی بر
خطمشی سالمت؛ مقایسه خطمشیهای سالمت بین کشورهای مختلف؛ گستره خطمشی سالمت)
 oآموزش (نظریههای شکلگیری خطمشی آموزش؛ آموزش و مکمّلهای نهادی؛ فشارهای جهانی بر خطمشی آموزش؛ مقایسه
خطمشیهای آموزش بین کشورهای مختلف؛ گستره خطمشی آموزش)
 oمحیط زیست (نظریههای شکلگیری خطمشی زیستمحیطی؛ فشارهای جهانی بر خطمشی زیستمحیطی؛ جایگاه و اثر
بخشهای داوطلبی و خصوصی بر خطمشی زیستمحیطی؛ مقایسه خطمشی های زیستمحیطی بین کشورهای مختلف؛ گستره
خطمشی زیستمحیطی)
 oو ...
موضوعات بحثانگیز در مطالعات تطبیقی
 oرژیمهای دولت رفاه و گونههای سرمایهداری رفاهی
 oتنوّع سرمایهداریها و انواع لیبرالسازی
افقهای آینده مطالعات تطبیقی خطمشی عمومی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
1. Dodds, Anneliese (2018). Comparative Public Policy 2nd ed: Red Globe Press.
2. Adolino, Jessica R.; Blake, Charles H. (2011). Comparing public policies. Issues and choices
in industrialized countries. 2nd ed. Washington D.C.: CQ Press.
3. Engeli, Isabelle; Rothmayr Allison, Christine (2014). Comparative policy studies.
Conceptual and methodological challenges. Basingstoke: Palgrave Macmillan (Research
methods series).
4. Peters, B. Guy; Pierre, Jon (2016). Comparative governance. Rediscovering the functional
dimension of governing. Cambridge, United Kingdom, New York: Cambridge University
Press.
:منابع فرعی
1. Hill, Michael J. (2013). Comparative Public Policy. Los Angeles, California: Sage (SAGE
library of the public sector).
2. Rose, Richard (2005). Learning from comparative public policy: a practical guide. London,
New York, NY: Routledge.
3. Castles, Francis G. (1998). Comparative public policy. Patterns of post-war transformation.
Cheltenham: Edward Elgar.
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کد درس525 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی خطمشی عمومی

Public Policy Design
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فهم چیستی ،چرایی ،چگونگی ،زمان و مکان طراحی خطمشی
شناخت گستره وسیع ابزارهای ماهوی و رویهای خطمشی
فهم اصول پشتیبان انتخاب و استفاده از ابزارهای خطمشی
توانایی انتخاب ابزار به منظور حل مسائل خطمشی
شناخت مزایا ،ضعفها و خردمایههای استفاده از انواع مختلف ابزارهای خطمشی
توانایی ترکیب ابزارها
آشنایی با دستورکارهای پژوهشی آتی در خصوص ابزارهای خطمشی
شرح درس:

تا چندی پیش تدوین و طراحی خطمشی تنها در حد یک مرحله از خطمشیگذاری عمومی شناخته میشد؛ اما به مرور این حوزه در معرض
مطالعات بسیار متنوّعی قرار گرفت که در نتیجه این مطالعات امروزه این حوزه یکی از شاخههای مطالعات خطمشی عمومی به حساب میآید.
طبقهبندیهای مختلفی که از ابزارهای خطمشی صورت میگرفت ،آنقدر مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفت ،که در نهایت این حوزه مجهّز به اصول
و قواعد انتخاب ابزارها برای موقعیّتهای مختلف گردید .طراحی بستههای ترکیبی از ابزارهای خطمشی برای مواجهه با مسائل نامطمئن خطمشی
و توسعه ابزارهای جدید نیز بخشی از این حوزه مطالعاتی را تشکیل میدهد .درس حاضر با معرفی ابزارهای مختلف ،شرایط مساعد برای استفاده
از این ابزارها و در نهایت ضعفها و قوّتهای آنها سعی دارد توانایی انتخاب ابزار را در دانشپژوهان خطمشی عمومی ایجاد نماید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نقش ،جایگاه و سیر تاریخیِ طراحی خطمشی در مطالعات خطمشی (نسبتسنجی طراحی خطمشی با تحلیل خطمشی عمومی ،گونههای
حکمرانی و رژیمهای خطمشی؛ جایگاه مطالعات طراحی خطمشی در مجموعه مطالعات خطمشی؛ سیر تطور مطالعات طراحی خطمشی)
چیستی طراحی خطمشی (تعاریف طراحی خطمشی؛ مفاهیم کلیدی حوزه طراحی خطمشی؛ تبیین خردمایه خطمشی ،تفکر طراحی در خطمشی
عمومی؛ انتخاب ابزارهای ماهوی و رویهای در خطمشیگذاری عمومی)
چرایی طراحی خطمشی (فرایندها ،ابزارها و رهاوردهای اثربخش؛ طراحی سیستمهای قانعکننده؛ منطق تبعیت از خطمشی؛ ابزارها و
سازوکارهای تبعیت از خطمشی)
فرایند ،اصول و اقدامات طراحی خطمشی (طراحی خطمشی به مثابه تدوین خطمشی و تبیین تفصیلی این موضوع؛ کیستی طراحان خطمشی؛
مشاوران خطمشی و نظامهای مشاوره خطمشی؛ تراز کردن ابزارها و اهداف خطمشی)
عناصر طراحی خطمشی (ابزارهای خطمشی و بستههای ترکیبی ابزارها؛ طراحی خطمشی به مثابه بستههای ترکیبی ابزار اجرا)
ابزارهای اجرای سازمانی
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 oابزارهای ماهوی سازمانی (مداخله مستقیم :تشکیالت صفی ،آژانسهای پشتیبانی مرکزی ،بیمههای اجتماعی و سالمت و
برنامههای بازنشستگی؛ اشکال سازمانی شبه حکومتی :مؤسسات عمومی و سایر اشکال شرکتی ،سازمانهای ترکیبی ،مشارکت
و عقد قرارداد)
 oابزارهای رویهای سازمانی (ابزارهای مدیریت شبکه :آژانسهای ستادی یا مرکزی ،هیأتهای رفع اختالف و هر تشکیالت شبه
قضایی دیگر ،خلق یا بازسازماندهی آژانسهای حکومت ،تأسیس واحدهای تحلیلی و اربابرجوع ،ایجاد بررسیهای حکومتی،
نیروی کاری موقت ،کمیسیونها ،کندوکاوها و مجالس استماع عمومی ،آژانسهای نظارتی تقنینی و اجرایی)
 .7ابزارهای اجرای مبتنی بر اقتدار
 oابزارهای ماهویِ مبتنی بر اقتدار (تنظیم مقررات مستقیم حکومت :قوانین ،کمیسیونهای تنظیمی مستقل؛ تنظیم مقررات
غیرمستقیم حکومت :تنظیم مقررات حرفهای تفویض شده ،تنظیم مقررات داوطلبانه یا انگیزشی؛ ایجاد و حفظ بازار)
 oابزارهای رویهایِ مبتنی بر اقتدار (ابزارهای فعّالسازی و بسیج شبکه خطمشی :شوراهای مشورتی ،مشورتگیری عمومی،
کنفرانسهای ذینفعان و کنفرانسهای اجماع)
 .8ابزارهای اجرای مالی
 oابزارهای ماهویِ مالی (ابزارهای مالی مبتنی بر وجوه نقد :گرنتها ،یارانهها و کارمزدهای کاربر؛ ابزارهای مالی مبتنی بر مالیات
و حق امتیاز :هزینههای مبتنی بر مالیات و حق امتیاز ،مالیاتهای غیرمستقیم؛ ابزارهای مالی همارزِ وجوه نقد یا مالیات :خرید و
تأمین ترجیحی ،بیمه مناسب و تضمین وام ،حواله برای خدمات عمومی ،فروش داراییهای دولت با قیمتهای زیر بازار)
 oابزارهای رویهایِ مالی (ابزارهای خلق شبکه خطمشی :ایجاد گروههای ذینفع؛ ابزارهای بسیج شبکه :اصالح/دستکاری/به
عضویت پذیرفتنِ گروه ذینفع)
 .9ابزارهای اجرای مبتنی بر اطالعات
 oابزارهای ماهویِ اطالعاتی (ابزارهای نشر اطالعات :نصیحت و اقناع وجدانی ،کمپینهای اطالعاتی؛ ابزارهای جمعآوری اطالعات
و دانش :کندوکاوهای قضایی و کمیسیونهای اجرایی ،آژانسهای آماری ملّی ،پیمایشها و سنجش افکار عمومی)
 oابزارهای رویهایِ اطالعاتی (ابزارهای رها کردن اطالعات :تقنین آزادی اطالعات؛ ابزارهای ممانعت از رهایی اطالعات :سانسور،
لوایح اسرار رسمی ،لوایح حریم خصوصی)
 .10کوششهای اخیر در توسعه و بکارگیری ابزارهای جدید (معماری انتخاب؛ همتولیدی؛ جمعسپاری؛ داده بزرگ)
 .11مقایسه سبکهای سنّتی خطمشی و روندهای جاری طراحی خطمشی
 .12چگونگی ارزشیابی طرح خطمشی (برآورد اثربخشی طرحهای خطمشی؛ انسجام ،سازگاری و پایداری در بستههای ترکیبی خطمشی؛ کنترل
تعارضات در بستههای ترکیبی خطمشی؛ چابکی و استحکام در طراحی خطمشی)
 .13چالشهای ظرفیت و بحث زمان و مکان در طراحی خطمشی
 .14ارزشها و طراحی خطمشی عمومی (نظریه استون درباره پاراداوکس خطمشی؛ مباحث ادلمن و فیشر درباره وارد کردن ارزشهای دموکراتیک
در طراحی خطمشی؛ چگونگی ورود ارزشها به طراحی خطمشی؛ مباحث اشنایدر و اینگرام درباره ماتریس جمعیتهای هدف؛ چهارچوب
روایتی خطمشی)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
1.

Howlett, Michael (2019). Designing public policies. Principles and instruments. Second
edition. Abingdon Oxon, New York NY: Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group
an Informa Business (Routledge textbooks in policy studies).
2. Howlett, Michael; Mukherjee, Ishani (2018). Routledge handbook of policy design. 1st.
London: Routledge.
3. Stone, Deborah (2012). Policy paradox. The art of political decision-making. 3rd Ed. New
York: W.W. Norton & Co.
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:منابع فرعی
1.
2.
3.
4.
5.

Smith, Kevin B.; Larimer, Christopher W. (2017). The public policy theory primer. 3rd
Edition. Boulder Colorado: Westview Press.
Edelman, Murray (1988). Constructing the political spectacle. Chicago: University of Chicago
Press.
Fischer, Frank (1980). Politics, values, and public policy. The problem of methodology.
Boulder: Westview.
Aaron, Henry J.; Mann, Thomas E.; Taylor, Timothy (1994). Values and public policy.
Washington, DC: The Brookings Institution.
Chen, Greg G.; Weikart, Lynne A.; Williams, Daniel W. (2015). Budget Tools. Financial
Methods in the Public Sector. Second Edition. Los Angeles: Sage/CQ Press.
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کد درس526 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

فرایند ارزشیابی برنامه

Process of Program Evaluation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با محدودیتهای ارزشیابی در دنیای واقعی (محدودیت زمان ،بودجه ،اطالعات و مالحظات سیاسی)
توانایی طراحی و قلمرویابی و قرارداد بستن برای ارزشیابی
توانایی پیادهسازی ارزشیابی
آشنایی با راههای تقویت طرح ارزشیابی و اعتبار نتایج
آشنایی با راههای ارتقاء بهرهبرداری از ارزشیابی
شرح درس:

ارزشیابی یک فعالیت کلیدی در چرخه خطمشیگذاری عمومی محسوب میشود .اقداماتی همچون شناسایی نیازها ،قضاوت راجع به اهداف
خطمشی ،سنجش میزان دستیابی به آن اهداف ،بهبود مستمر یا تصمیم راجع به خاتمه خطمشی از جمله مواردی است که حوزه -رشته ارزشیابی
به آن میپردازد .دانشجویان در این دوره با فرایند طراحی و پیادهسازی ارزشیابی – به ویژه در فضای واقعی  -آشنا شده و مدلها و ابزارهای
مختلف ارزشیابی را آموزش میبینند.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4

.5
.6

شناسایی و سنجش فرصتهای ارزشیابی و گامهای اولیه مواجهه با آنها (انواع فرصتهای ارزشیابی از قبیل آر اف پی ،آر اف کیو؛ انواع
موافقتنامههای ارزشیابی از قبیل قراردادها ،گرنتها و موافقتنامههای همکاری؛ شکلدهی به تیم ارزشیابی؛ سازمان دادن به تیم به منظور
پشتیبانی نهادی)
تحدید گستره ارزشیابی (فهم نیازهای اربابرجوع؛ فهم محیط سیاسی؛ مشخص کردن مدل نظریه برنامه؛ شناسایی محدودیّتهای زمانی،
بودجهای ،دادهای و سیاسی؛ انتخاب بهترین طرح پاسخ دهنده به نیازهای ارباب رجوع با وجود محدودیتها)
مواجهه با محدودیّتهای بودجهای (اصالح طرح پژوهش؛ عقالییسازی نیازهای اطالعاتی؛ جستجوی دادههای ثانویه قابل اعتماد؛ کاهش
اندازه نمونه؛ روشهای اقتصادیِ جمعآوری داده)
مواجهه با محدودیتهای زمانی (شباهتها و تفاوتهای محدودیتهای زمانی و بودجهای؛ کاربست راهبردهای مواجهه با محدودیتهای
بودجهای برای محدودیتهای زمانی؛ روشهای سری ِع جمعآوری دادهها؛ کاهش فشار زمانی بر مشاوران بیرونی؛ بهکارگیری نیروهای بیشتر
یا مجرّبتر؛ سفارش دادن مطالعات مقدماتی و آماده کننده؛ فناوری مدرن جمعآوری و تحلیل دادهها)
مواجهه با محدودیتهای دادهای (راهبردهایی برای بازسازی دادههای پایه؛ راهبردهای جمعآوری داده درباره موضوعات حساس یا از گروههای
دور از دسترس)
مواجهه با محدودیتهای سیاسی (نقاط نفوذ تأثیرات سیاسی در ارزشیابی؛ مواجهه ارزشیابی با فضای سیاسی کل جامعه ،فضای سیاسی
ذینفعان ،فضای سیاسی جامعه حرفهای و تعصبات فردی ارزشیاب؛ مسائل سیاسی در ابتدای ارزشیابی :دستورکارهای پنهان و ارزشیابینما،
اختالفات ذینفعان؛ مسائل سیاسی در اجرای ارزشیابی :تغییر نقش ادراك شده از ارزشیاب ،دسترسی به دادهها ،حفظ دسترسی؛ مسائل سیاسی
در گزارشدهی و استفاده از ارزشیابی :مشتریمداری و سوگیری مثبت ارزشیاب ،چشمپوشی از نتایج ارزشیابی ،دور انداختن و طرد نتایج
ارزشیابی ،تحریف نتایج ارزشیابی ،استفاده نادرست از نتایج ارزشیابی)
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 .7استانداردها و اخالق ارزشیابی (فعالیت حرفهای و مسئوالنه :استانداردهای بینالمللی ،مقررات حکومتی ،مرامنامههای حرفهای ارزشیابی :اصول
راهنما برای ارزشیابان ،استانداردهای ارزشیابی برنامه؛ اخالق در ارزشیابی)
 .8انتخاب بهترین طرح از گزینههای موجود (رهیافتهای مختلف در طبقهبندی طرحهای اررشیابی؛ فرایند انتخاب طرح مناسب )1( :مشخص
کردن نوع هدف ارزشیابی و نوع بستر ارزشیابی شونده )2( ،تحلیل ارزشیابی در چهارچوب طرح ارزشیابی )3( ،شناسایی طرحهای ارزشیابی
بالقوه )4( ،در نظر گرفتن رهیافت ترجیحی بر روی پیوستار کمّی-ترکیبی-کیفی )5( ،راهبردهای تقویت طرح ارزشیابیِ پایه )6( ،تحلیل قابلیّت
ارزشیابی برای سنجش امکانپذیری فنّی ،منبعی و سیاسی هر طرح )7( ،تهیه فهرست کوتاهی از گزینههای طرح ارزشیابی برای بحث با
اربابرجوعان و دیگر ذینفعان )8( ،توافق بر طرح نهایی ارزشیابی؛ ابزارها و فنون تقویت طرح ارزشیابیِ پایه)
 .9تقویت طرح و اعتبار نتایج ارزشیابی (اعتبار در ارزشیابی و اقسام آن؛ عوامل مؤثر بر کفایت و اعتبار؛ چهارچوب سنجش اعتبار و کفایت
طرحهای کمّی ،کیفی و ترکیبیِ ارزشیابی و تقویت آنها؛ سنجش ،مواجهه و اقدامات اصالحی در قبال تهدیدهای اعتبار و کفایت در هر یک
از طرحهای کمّی ،کیفی و ترکیبی ارزشیابی؛ نقاط مستعد برای اقدامات و تدابیر اصالحی در فرایند ارزشیابی)
 .10بودجهریزی و تنظیم قرارداد ارزشیابی (تأثیر متقابل طرح پژوهش و بودجه ارزشیابی؛ مواد تفصیلی بودجه ارزشیابی؛ انواع متفاوت بودجهریزی
ارزشیابی و ویژگیهای هر یک؛ تفاوت بودجهریزی برای رهیافت از پیشتعیینشده ارزشیابی در مقابل رهیافت حساس؛ چیستی قرارداد
ارزشیابی؛ فرایند مذاکره و قرارداد ارزشیابی؛ لوازم سازمانی قرارداد ارزشیابی؛ مسائل سیاسی در بستن قرارداد ارزشیابی؛ محتوای تفصیلی
قراردادهای ارزشیابی)
 .11تدابیر برای افزایش استفاده و قابلیت بهرهبرداری از ارزشیابی (نیازها و چالشهای پیچیده گزارشدهی یافتههای ارزشیابی؛ چرایی بالاستفاده
شدن ارزشیابیها؛ معنای ارزشیابی اثرگذار و نافع؛ راهبردهای ارتقاء بهرهبرداری از یافتهها و پیشنهادهای ارزشیابی :اهمیت مرحله تحدید
ارزشیابی ،راهبردهای ارزشیابی شکلدهنده ،ارتباطات با اربابرجوع و ذینفعان در سرتاسر ارزشیابی ،تعیین کاربران قصد شده و استفاده بالقوه
آنها از یافتههای ارزشیابی ،ایجاد اعتماد و ظرفیت عملی شدن از طریق قرارداد ارزشیابی ،ظرفیتسازی ارزشیابی ،ایجاد پنلی از ذیدفعان
برای بررسی ارزشیابی ،راهبردهای غلبه بر چالشهای سیاسی و بوروکراتیک؛ ارائه بازخوردهای میاندورهای ارزشیابی؛ تهیه و ابالغ گزارش
نهایی؛ فراهم آوردن پشتیبانی بعد از ارزشیابی برای ارتقاء اثر ارزشیابی :هدایت مباحثات و مدیریت تعارضات ،کمک به تفسیر درست یافتهها)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
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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کد درس527 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه روشها و فنون تحلیل خطمشی

Workshop in Methods & Techniques of Policy
Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با گستره فنون و روشهای تحلیل خطمشی
آشنایی با منابع و مآخذ روشهای تحلیل خطمشی و یادگیری آنها
شناخت تعدادی منتخب از فنون و روشهای تحلیل خطمشی
توانایی انتخاب روش مناسب برای فعالیّتهای مختلف تحلیل خطمشی
توانایی کاربست مناسب فنون و روشهای تحلیل خطمشی
شرح درس:

عالوه بر بینشها و آگاهیهای مفهومی و نظری که هر دانشجوی خطمشی عمومی نیازمند آن است ،مجموعه مهارتهایی نیز جزو ضرورتهای
فعالیت در عرصه خطمشی عمومی است .هدف غایی درس حاضر ،فراهم آوردن مهارتهای تحلیلی الزم برای متخصصان خطمشی است .فنون
و روشهای بسیار متفاوتی در حوزه تحلیل خطمشی ساخته شده و به کار گرفته شده است .در سرفصل این درس تعدادی از این فنون و روشها
نام برده شده که مطمئناً با وجود کثرت ،هنوز کامل نیست .الزم است عالوه بر آشنایی اجمالی با گستره و موضع استفاده از این روشها و فنون،
تعدادی از آنها انتخاب شده و به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد .همچنین دانشجو میتواند ضمن کاربست این ابزارها و فنون ،کاربست آنها
را در حوزههای مختلف خطمشی عمومی – نظیر اقتصادی ،آموزشی ،سیاست خارجی ،فرهنگی و  - ...در سطوح مختلف  -محلّی ،شهری ،استانی،
کشوری و بینالمللی  -بیازماید.
سرفصل درس:
 .1تحلیل هزینه-فایده ()Cost-Benefit Analysis
 .2تحلیل هزینه-اثربخشی ()Cost- Effectiveness Analysis
 .3تحلیل وسایل-اهداف ( )Means-ends analysisو نمودار وسایل-اهداف ()Means-Ends Diagram
 .4درخت اهداف ()Objectives Tree
 .5نگاشت علّی ()Causal Mapping
 .6نمودار سیستم ()System Diagram
 .7تحلیل شبکه اجتماعی ()Social Network Analysis
 .8تحلیل تحلیل ذینفع ( )Stakeholder Analysisو نگاشت ذینفع ()Stake-holder Mapping
 .9تحلیل فرابازی ()Metagame Analysis
 .10تحلیل بازی بیش از حد ()Hypergame Analysis
 .11مدلهای فرایند تعاملی ()Transactional Process Models
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)Vote-Exchange Models(  مدلهای تبادل رأی.12
)Narrative Policy Analysis(  تحلیل روایت خطمشی.13
)Q-methodology(  روششناسی کیو.14
)Boundary Analysis(  تحلیل مرز.15
)Classification Analysis(  تحلیل طبقه.16
)Hierarchy Analysis(  تحلیل سلسلهمراتب.17
)Synectics(  سینکتیکس.18
)Multiple Perspective Analysis(  تحلیل رویکرد چندگانه.19
)Assumption Analysis(  تحلیل پیشفرض.20
)Argument Mapping( ) و نگاشت احتجاجArgumentative Analysis(  تحلیل احتجاجی.21
)Self-Q interviews(  مصاحبههای خودکیو.22
)Dynamic Actor Network Analysis (DANA)(  تحلیل پویای شبکه بازیگر.23
)Theory Mapping(  نگاشت نظریه.24
)Theoretical Modeling(  مدلسازی نظری.25
)Causal Modeling(  مدلسازی علّی.26
)Trend Impact Assessment (TIA)( ) یا اثرسنجی روندCross-Impact Analysis(  تحلیل اثر تقاطعی.27
)Delphi Method(  انواع روش دلفی.28
)Scenario Analysis(  انواع تحلیل سناریو.29
)Feasibility Assessment(  امکانسنجی.30
)Objectives Mapping(  نگاشت اهداف.31
)Value Clarification(  شفافسازی ارزش.32
)Value Critique(  نقد ارزش.33
)Constraint Mapping(  نگاشت محدودیتها.34
)Cost Element Structuring(  ساختاردهی عناصر هزینه.35
)Cost Estimation(  تخمین هزینه.36
)Shadow Pricing(  هزینهیابی سایه.37
)Cost Internalization(  داخلیسازی هزینه.38
)Discounting(  تنزیل.39
)Sensitivity Analysis(  تحلیل حساسیّت.40
)A Fortiori Analysis(  تحلیل با قوّت بیشتر.41
)Plausibility Analysis(  تحلیل معقولیّت.42
)System Dynamics(  پویاییشناسی سیستمی.43
)Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)(  کشف و آزمون پیشفرضهای راهبردی.44
)Composite Indicators(  طراحی و ساخت نشانگرهای ترکیبی.45
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
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.
1.
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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.
:منابع فرعی
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.
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کد درس528 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه مهارتهای نگارشی  -ارتباطی در خطمشی عمومی

Workshop of Writing & Communicative Skills in
Public Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنایی با اصول نگارش شفاف
فهمیدن فواید و اهداف ممکن در نگارش
فهم شفافتر نقش ارتباطات در خطمشی عمومی
توانایی ارزشیابی اثر بالقوه یک ارتباط خطمشی
توانایی مالحظه و بررسی بستر ارتباط به لحاظ فرهنگی ،سبک مناسب کالمی و اخالقی
یادگیری مهارتهای تحلیلی الزم در ارزشیابی نگارش و ارتباطات
توانایی نگارش اثربخش
توانایی ارائه فعّال و اثرگذار نتایج پیشنهادیههای خطمشی
شرح درس:

عالوه بر بینشها و آگاهیهای مفهومی و نظری که هر دانشجوی خطمشی عمومی نیازمند آن است ،مجموعه مهارتهایی نیز جزو ضرورتهای
فعالیت در عرصه خطمشی عمومی است .در این میان ،نحوه نگارش و ارتباطات نقشی مهم و اثرگذار دارد چرا که هیچ ایده و موضوعی تا به
نگارش در نیاید ،وارد فرایند خطمشیگذاری نمیشود .دانشجویان و متخصصان خطمشی عمومی باید بتوانند به گونهای بنویسند که باعث اقدام
و تغییر واقعی شوند ،چرا که علی رغم این که ممکن است فعاالن این حوزه ایدههای شگفتانگیز در مورد چگونگی بهبود دنیا داشته باشند ،اگر
قادر به انتقال درست و مؤثر این ایدهها نباشند ،نخواهند توانست آنها را در واقعیت محقق کنند .این درس قصد دارد تا مهارتهای نگارشی و
ارتباطی الزم را در دانشجویان خطمشی ارتقاء دهد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

مهارتهای ارتباطی در خطمشیگذاری عمومی
نگارش به مثابه تفکّر (برقراری رابطه با خواننده :مکالمه با خواننده ،فهم کردن خواننده ،به تصوّر ذهنی درآوردن خواننده)
اصول ،قواعد و اخالق کلّی نگارش (مخاطبسنجی :بستر فرهنگی مخاطب ،دانش و تخصص مخاطب ،نیازهای حرفهای و شخصی مخاطب؛
ژانرهای نگارش)
تولید یک احتجاج
 oمؤلّفههای یک احتجاج خوب (احتجاج به مثابه گفتگو با خواننده؛ پشتیبانی از ادّعا؛ پیشبینی و پاسخگویی به اهداف ،پرسشها
و ایرادات احتمالی خوانندگان؛ متّصل کردن ادّعاها و دالیل با حجّتها؛ استخراج یک احتجاج پیچیده از احتجاجهای ساده؛ خلق
یک طرز تفکر از طریق غنا بخشیدن به احتجاج)
 oادّعا کردن (تعیین نوع ادّعای مورد نیاز؛ ارزشیابی ادّعا؛ کیفیّتبخشی به ادّعاها برای باال بردن قابلیّت پذیرش)
 oروی هم مرتّب کردن دالیل و شواهد (استفاده از دالیل در طراحی احتجاج؛ متمایز کردن دالیل از شواهد؛ متمایز کردن شواهد
از گزارشهای حاکی از شواهد؛ ارزشیابی شواهد)
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.5

.6

.7

.8
.9

 oاذعان به احتجاجهای دیگر و واکنش در قبال آنها (زیر سؤال بردن احتجاج به سبک خواننده؛ تصوّر کردن بدیلهای احتجاج
موجود؛ تصمیمگیری در قبال اذعان و به رسمیّت شناختن احتجاجهای بدیل؛ چهارچوبدهی به واکنشها در قالب احتجاجهای
فرعی؛ زبان مورد استفاده در اذعان و واکنش)
جتها در احتجاجهای دانشگاهی؛ فهم منطق حجّتها؛ آزمون حجّتها؛ زمان و
 oحجّتها (حجّتها در استداللهای روزمره؛ ح ّ
موقع بیان یک حجت؛ استفاده از حجّتها برای آزمون احتجاج؛ به چالش کشیدن حجتهای دیگران)
نگارش یک احتجاج
 oطراحی و تدوین پیشنویس (طراحی متن نگاشت؛ تبدیل طراحی به پیشنویس)
 oسازماندهی احتجاج (تفکر شبیه یک خواننده؛ بازبینی چهارچوب؛ بازبینی احتجاج؛ بازبینی متن نگاشت؛ بررسی و اصالح بندها)
 oوارد کردن مآخذ (نقل قول ،تشریح و خالصه مناسب؛ نشان دادن مرتبط و مناسب بودن شواهد به خواننده؛ اهمیت اجتماعی
ارجاعدهی به مآخذ؛ مواظبت از دزدی ادبی سهوی)
 oساختار و سبک نگارش (مقدمه و نتیجهگیری :ساختار معمول مقدمه؛ سبک نگارش نتیجهگیری؛ بازنگری سبک نگارش و شفاف
کردن آن؛ اصول نگارش سفاف؛ انتخاب بین گفتار معلوم و مجهول)
نگارش برای انتقال مسائل خطمشی به دستگاههای دولتی و عموم مردم
 oنگارش گزارش خطمشی (هدف گزارش خطمشی :بررسی یک مشکل ،تبیین وقایع گذشته یا نتایج پژوهش ،استفاده به عنوان
ابزار طرفداری ،تجویز مراحل اجرا و اعمال خطمشی؛ بسترهای فرهنگی :محدودیتهای اقتصادی ،اجتماعی-اقتصادی ،امنیّت
ملّی ،علم و فناوری؛ مخاطب؛ اجزای گزارش خطمشی)
 oنگارش تقاضاها و طرحهای تأمین مالی از حکومت (هدف تقاضاهای تأمین مالی؛ مخاطب؛ قواعد سخت و پیچیده بومی در
نگارش تقاضاها؛ ماهیّت رقابتی تقاضاهای تأمین مالی؛ پیچیدگی و طوالنی بودن فرایند تدوین تقاضاها)
 oوبسایتهای حکومت (هدف ،مخاطب و بستر فرهنگی؛ ژانر و اقتضائات خاص وبسایت؛ تکنیکهای خاص نگارش برای وب؛
روشهای تعامل بر پایه وب؛ معماری اطالعات)
نگارش برای تولید خطمشی
 oنگارش قوانین و مقررات (مخاطب قوانین و مقررات؛ ماهیّت جمعی نگارش قوانین و مقررات؛ ذینفعان دخیل در نگارش:
متخصصان موضوع مدّنظر ،متخصصان حقوقی ،مالی و فنّی ،عموم مردم ،ویراستاران)
 oنگارش راهنماها و دستورالعملهای خطمشی (هدف ،بستر فرهنگی و مخاطب راهنماها و دستورالعملها؛ ساختار راهنماها و
دستورالعملها؛ نگارش جمعی؛ انتشار)
 oنگارش پیشنویس خطمشی (هدف ،بستر فرهنگی و مخاطب خطمشی؛ عناصر یک پیشنویس قانعکننده)
انتقال بصری شواهد و اطالعات (انتخاب بازنمایی بصری یا کالمی؛ انتخاب اثربخشترین تصویرسازی؛ طراحی جداول ،نمودارها و اشکال
و راهنماهای آنها؛ اخالق در انتقال دادهها)
ارائه و سخنرانی (آموزههای رشتههای ارتباطات ،روانشناسی ،چندرسانهای ،بازاریابی و  ...در ارائه؛ مخاطبشناسی ارائه؛ هدفگذاری و
اثرگذاری بر بینش و رفتار مخاطب؛ ساختاردهی به داستان ارائه؛ بایستههای استفاده از اشکال و نمودارها)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1لوزیک ،دانیلین ( .)1394نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی ،ترجمه سعید معیدفر .تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل.
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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کد درس529 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با عرصه خطمشی انتخابی

Introduction to Selected Policy Area
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :موردکاوی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با عرصه خطمشی انتخابی ،تعاریف ،اهمیت و ضرورت آن.
فهم جایگاه عرصه خطمشی انتخابی در مجموعه خطمشیهای عمومی.
آشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خطمشیهای عرصه انتخابی.
آشنایی با مسائل عرصه انتخابی در ایران و جهان.
شرح درس:

خطمشیگذاری عمومی به طور همزمان دارای دو بعد مکمّل است؛ یکی عمومی بودن و کلیّت دغدغههای روششناختی و نظری مربوط به آن؛
و دیگری محتوای خاص آن در یک عرصه خاص .هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با یکی از عرصههای خطمشیگذاری عمومی در
سطح ملّی و بینالمللی است .این عرصهها میتواند بنا به نیاز کشور ،توانمندی و عالیق اساتید و دانشجویان در موارد بسیاری همچون سالمت،
آموزش رسمی و عمومی ،آموزش عالی ،دفاع و امنیت ،اقتصادی ،سالمت ،رفاه ،علم و فناوری ،مسکن ،مالیات ،زن و خانواده ،و  ...متفاوت باشد
و برای هر یک میتوان درس حاضر را به صورت مجزا طراحی نمود .واقعیّت امروز جهان و آموزش عالی به اثبات رسانده که فردی به صرف
تخصص در صنعت ،پزشکی یا آموزش نمیتواند به خطمشیگذاری در هر یک از این عرصهها بپردازد؛ بلکه نیازمند فهم عرصه عمومی و الزامات
آن ،و همچنین روششناسیهای تحلیل و ارزشیابی خطمشی عمومی است .از سوی دیگر ،یک فرد نمیتواند به صرفِ آشنایی با روششناسیهای
مختلف تحلیل و ارزشیابی خطمشی عمومی ،در همه عرصههای خطمشی صنعتی ،سالمت یا پزشکی و  ...کارآمد باشد .بنابراین بر دانشپژوهان
خطمشیگذاری عمومی الزم است تا حداقل در یکی از عرصهها ،مبانی محتوایی الزم را به دست آورند.
سرفصل درس:
 .1به عنوان مثال ،سرفصلهای چند عرصه به پیوست سرفصل کلّی درس حاضر ارائه میشود .آشنایی با با مسائل عرصه انتخابی در ایران و
جهان ،رویکردها و روشهای مختلف خطمشیگذاری در عرصه انتخابی ،محتوای مشترك همه این دروس میباشد.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد
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تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

کد درس530 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با خطمشی سالمت

Introduction to Health Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:موردکاوی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آشنایی با مسائل سالمت و درمان در ایران و جهان.
آشنایی با خطمشی سالمت ،تعاریف ،اهمیت و ضرورت آن.
فهم جایگاه خطمشی سالمت در مجموعه خطمشیهای عمومی.
شناخت رویکردها و روشهای خطمشی سالمت.
آشنایی با روشهای تأمین مالی نظام سالمت.
آشنایی با انواع نظامهای سالمت و بررسی تطبیقی آنها با نظام خط مشی سالمت در ایران.
آشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خطمشیهای سالمت.
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با خطمشیگذاری سالمت در سطح ملّی و بینالمللی است .دانشجویان با گذراندن این درس میتوانند
عالوه بر دریافت شناختی کلی و کالن نسبت به گستره مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در خطمشیگذاری سالمت ،زمینههای تخصصی
مناسبی را برای مطالعات و پژوهشهای آتی خود انتخاب کنند.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4
.5
.6

خطمشیگذاری سالمت
 oکلیات :چیستی ،ضرورت و جایگاه آن در ایران و دنیا
رویکردها و مدلهای خطمشیگذاری سالمت
 oمبتنی بر شواهد
 oرویکرد جامعنگر :سالمت عمومی؛ تعیینکنندههای سالمت؛ سالمت در همه خطمشیها.
 oمبتنی بر تئوری سیستمها.
 oحکمرانی سالمت.
تأمین مالی و بیمه در نظام سالمت
 oنظامهای تأمین مالی و روشهای آن
 oشیوههای کنترل هزینه (سهمیهبندی ،سطحبندی ،نظام ارجاع ،راهنماهای بالینی)
انواع نظامهای سالمت
آشنایی با فرایند تدوین خطمشی سالمت و بازیگران کلیدی آن در ایران
تحلیل خطمشی سالمت
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 oروشها و مدلهای رایج در تحلیل خطمشیهای سالمت
 oرویکردها و ابزارهای تحلیل خطمشی سالمت
 oاقتصادی
 oسیاسی
 oجامعهشناختی
 .7ارزشیابی خطمشی سالمت
 .8نظام سالمت در ایران؛ چالشها و فرصتها
 .9نگاهی عمیقتر به نظام سالمت؛ سؤاالت اساسی و بنیادین.
 .10دولت اسالمی و سالمت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1اردشیرالریجانی ،باقر ( .)1393سیاست گذاری سالمت در جمهوری اسالمی ایران .تهران :اطالعات.
 .2سیدموسوی ،میرسجاد ( .)1394حق برخورداری از سالمت :واکاوی تعهدات انسانی دولتها در حوزه سالمت .تهران :پزشکی شروین.
 .3عبادی فردآذر ،فربد و رضاپور ،عزیز ( .)1397آشنایی با مفاهیم تخصیص منابع در نظام سالمت .تهران :آرون.
 .4بهشتی فر ،ملیکه و نکوئی مقدم ،محمود ( .)1384برنامه ریزی در ارائه خدمات سالمت .تهران :اختر.
 .5گروه علمی انتشارات نواندیشان آریاکهن (گردآورنده) ( .)1397سیاست گذاری سالمت  91 - 92الی  .97 – 98تهران :نواندیشان
آریاکهن.
 .6دماری ،بهزاد ( .)1395سند سیاست «ارتقای سالمت اجتماعی جامعه» :مروری بر برنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
ارتقای بعد اجتماعی سالمت .تهران :طب و جامعه.
 .7وطن خواه ،سودابه و گشتائی ،معصومه ( .)1394ابزارهای کلیدی اصالحات نظام سالمت :راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه
ریزان نظام سالمت .تهران :پژوهش اخوت.
 .8عرب ،محمد؛ کاوسی ،زهرا؛ روانگرد ،رامین؛ استوار ،رحیم .)1389( .نظامهای بیمه سالمت[ .به سفارش دانشگاه علوم پزشکی ارتش
جمهوری اسالمی ایران] تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی ،واحد تهران.
 .9قاراخانی ،معصومه ( .)1392دولت و سیاست سالمت در ایران (سال  1360تا  1388ش) .فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه
طباطبائی) .شماره  61علمی ،از  1تا .44
 .10اصغرنیا ،مرتضی ( .)1395چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سالمت .فصلنامه حقوق پزشکی .شماره  .37از  35تا
.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.
منابع فرعی:
 .1پیلهرودی ،سیروس .)1376( .شبکه بهداشت و درمان شهرستان[ .به سفارش] وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با همکاری دفتر
سازمان جهانی بهداشت و یونیسف در جمهوری اسالمی ایران-تهران .تهران :انتشارات عقیق.
 .2خآدمیالکوه ،فرهاد .)1394( .بیست سال تعرفهگذاری خدمات تشخیصی و درمانی در ایران .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
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 راهکار اصلی گسترش: سالمت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن.)1387( . مریم، علیرضا؛ و بهشتیان، محمد؛ اولیاییمنش، اسماعیل مطلق.3
. درمان و آموزش پزشکی، معاونت سالمت وزارت بهداشت:] [تهران.عدالت در سالمت و ایجاد فرصتی منصفانه برای همه
 علی، همکاران ایروان مسعودیاصل، ترجمه مهدی ریاحیفر. عدالت و اخالق در سالمت.)1390( . آمارتیا، فابیان؛ سن، سودهیر؛ پیتر، آناند.4
. مرکز پژوهشها، مجلس شورای اسالمی: تهران.اخوانبهبهانی؛ [تهیهکننده] دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 تبیین کارکردهای سیستم مورد مطالعه از منظر ادبیات نظری.)1387(  محمدرضا، سیدصادق؛ خاجی، مصطفی؛ امامیان، علی؛ زمانیان، مروی.5

.فرادست
 سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در نظام سالمت و دستاوردها و چالشهای آن در.)1392(  سیمین، سیدداود؛ موعودی، نصراهلل پور شیروانی.6
. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل: بابل.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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کد درس531 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با خطمشی صنعتی

Introduction to Industrial Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:موردکاوی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنایی با مسائل صنعت در ایران و جهان.
آشنایی با خطمشی صنعتی ،تعاریف ،اهمیت و ضرورت آن.
فهم جایگاه خطمشی صنعتی در مجموعه خطمشیهای عمومی.
شناخت رویکردها و روشهای خطمشی صنعتی.
فهم روابط بین خطمشی صنعتی ،خطمشی توسعه ،خطمشی نوآوری و خطمشی تحقیق و توسعه.
فهم نسبت خطمشی صنعتی ،زنجیره تولید جهانی و تولید ملی.
آشنایی با نظریات اقتصادی در زمینه خطمشی صنعتی.
آشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خطمشیهای صنعتی.
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با خطمشیگذاری صنعتی و توسعه صنعتی در سطح ملّی و بینالمللی است .دانشجویان در این درس
عالوه بر آشنایی با صنایع و منطق تحلیل هر صنعت ،با مدیریت صنایع در عرصه خطمشیگذاری ملی آشنا شده و مهمترین چالشهای این حوزه
را در ایران و جهان مورد بحث قرار میدهند.
سرفصل درس:
 .1مسائل صنعت در ایران
 .2مسائل صنعت در جهان
 .3تعاریف مختلف از صنعت (نظامات طبقهبندی) و خطمشی صنعتی.
 .4مسائل خطمشی صنعتی در ایران
 .5تاریخچه خطمشی صنعتی در ایران
 .6تاریخچه خطمشی صنعتی در جهان
 .7قلمرو علمی و منابع آموزشی خطمشی صنعتی.
 .8ارتباط خطمشی صنعتی با خطمشی فناوری ،خطمشی علم ،خطمشی رقابت ،خطمشی تجاری و خطمشی نوآوری.
 .9مقایسه نظریات اقتصادی و سیر خردمایههای خطمشی صنعتی.
 .10نسبت خطمشی صنعتی ،زنجیره تولید جهانی و تولید ملی.
 .11روابط بین خطمشی صنعتی ،خطمشی توسعه ،خطمشی نوآوری و خطمشی تحقیق و توسعه.
 .12روند توسعه کشورهای صنعتی شده؛ تواناییهای تاریخی ،برنامهریزی ،اجرا.
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. روند توسعه کشورهای تازه صنعتی شده؛ تجارب کشورهای شرق آسیا.13
. ابزارهای خطمشی صنعتی.14
. خطمشیهای افقی و خطمشیهای عمودی: گونهشناسی خطمشی صنعتی.15
 تحلیل خط مشی صنعتی.16
. ارزشیابی خطمشیهای صنعتی.17
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
. خجسته: تهران.)1320 – 1304(  سیاستهای صنعتی در دوران رضاشاه.)1388(  زهرا، صادقی.1
. مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران. صنعت و تجربه سیاست گذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی.)1387(  احمد، پرخیده.2
. شهاب ثاقب: تهران. روابط سیاست و صنعت در ایران.)1382(  علی اکبر، سبحانی.3
 بررسی و ارزیابی شاخصها و حوزههای کالن اقتصاد ایران (با تاکید.)1395( ) محمد (تهیه و تنظیم، ندا (تهیه و تنظیم) و صیادی، علم الهدی.4
.) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (شهرداری تهران: تهران. خدمات، صنعت، کشاورزی:)بر سیاستها و راهبردهای کالن کشور
 مؤسسه انتشارات، دانشگاه صنعتی شریف: تهران. خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور.)1382( . مسعود؛ و همکاران، نیلی.5
.علمی
 از سیاست.)1383( .) علیرضا و دیگران (کانونتحلیلگری سیاست صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگآه صنعتی شریف، شآهمیرزایی.6
. استیری: تهران. نقد طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور:آقتصادی تا سیاست صنعتی
 بازنویسی و تدوین میثم قاسمنژاد؛ مترجمان. دولت توسعهگرا.)1388( . گروه مدیریت و اقتصاد مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.7
. جواد ناصربخت: تهران. میثم قاسمنژاد،آرش اسالمی
8. Altenburg, Tilman & Lütkenhorst, Wilfried (2017). Industrial Policy in Developing Countries:
Failing Markets, Weak States, Edward Elgar Pub.
9. Felipe, Jesus (2016). Development and Modern Industrial Policy in Practice: Issues and
Country Experiences, Edward Elgar Pub.
10. Warwick, K. (2013). “Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends”, OECD
Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 2, OECD Publishing.
11. Rodrik, Dani. (2007). Industrial Policy for the Twenty-first Century, in Rodrik, One
Economics, Many Recipes, Princeton, NJ: Princeton University Press.
12. Ambroziak, A. A. (Ed.). (2016). The New Industrial Policy of the European Union. Springer.
:منابع فرعی
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Aghion, P., J. Boulanger and E. Cohen (2011). “Rethinking Industrial Policy”, Bruegel Policy
Brief, 2011/4, June 2011.
Beffa, J.L. (2005). “Renewing Industrial Policy”. Paper commissioned by the French
Government, 15 January 2005.
BIS (2012). “Industrial Strategy: UK Sector Analysis”, BIS Economics Paper No. 18,
September 2012.
Cable, V. (2012). “Industrial Strategy: Next Steps”, speech given at Institute for Public Policy
Research, London, 27 February 2012.
Caves, R. E. (1987). “Industrial Policy and Trade Policy: the Connections”, in H.
Kierzkowski (ed.), Protection and Competition in International Trade: Essays in Honor of
W.M. Corden, Oxford: Blackwell.
Chang, H-J. (1994). The Political Economy of Industrial Policy. New York: St. Martin’s
Press.
Chang, H-J. (1997). “Evaluating the Current Industrial Policy of South Africa”. University
of Cambridge, Department of Economics, processed.
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8. Ciuriak, D. (2013). “The Return of Industrial Policy”.
9. European Commission (2002). “Industrial Policy in an Enlarged Europe”, COM (2002) 714.
European Commission (2010). “An Integrated Industrial Policy for the Globalization Era:
Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage”, COM (2010) 614.
10. Geroski, P. A. (1989). European industrial policy and industrial policy in Europe. Oxford
Review of Economic Policy, 5(2), 20-36.
11. Haque, I. ul (2007). "Rethinking Industrial Policy", UNCTAD Discussion Paper No. 183,
United Nations Conference on Trade and Development.
12. Johnson, C. (1984). “The Idea of Industrial Policy”, in C. Johnson (ed.), The Industrial Policy
Debate, San Francisco: Institute for Contemporary Studies.
13. Lin, J. and Chang, H-J. (2009). “Should Industrial Policy in Developing Countries Conform
to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha-Joon Chang”,
Development Policy Review, 27(5), pp. 483-502.
14. Livesey, F. (2012). “Rationales for industrial policy based on industry maturity”, Journal of
Industry Competition and Trade. 12:349–363.
15. Naudé, W. (2010). “Industrial Policy: Old and New Issues”, Working Paper No. 2010/106,
United Nations University, World Institute for Development Economics Research, September
2010.
16. Naudé, W. (2010). “New Challenges for Industrial Policy”, Working Paper No. 2010/107,
United Nations University, World Institute for Development Economics Research, September
2010.
17. Pack, H. and K. Saggi (2006). “Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey”, The
World Bank Research Observer 21(2), Fall: 267-297.
18. Peres, W., and A. Primi (2009). “Theory and Practice of Industrial Policy: Evidence from the
Latin American Experience”, CEPAL Serie Desarrollo Productivo No.187.
19. Pitelis, C.N. (2006). "Industrial Policy: Perspectives, Experience, Issues," in P. Bianchi and
S. Labory, (eds.), International Handbook on Industrial Policy. Cheltenham: Edward Elgar.
20. Riess, A. and T. Välilä (2006). “Industrial policy: a tale of innovators, champions, and B52s”,
EIB Papers, Volume 11, No. 1/2006.
21. Weiss, J. (2011). “Industrial Policy in the Twenty-First Century: Challenges for the Future”,
Working Paper No. 2011/55, United Nations University, World Institute for Development
Economics Research, September 2011.
22. World Bank (1993). The East Asian Miracle, Washington DC: The World Bank.
23. Yusuf, S. (2012). “East Asian Experience with Industrial Policy and Its Implications for
South Africa: Towards An Urban-Industrial Growth Strategy”, Washington DC: The World
Bank.
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کد درس532 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با خطمشی پولی و مالی

Introduction to Monetary and Fiscal Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:موردکاوی

اهداف درس:
 .1آشنایی با مسائل پولی و مالی در ایران و جهان.
 .2آشنایی با خطمشی پولی و مالی ،تعاریف ،اهمیت و ضرورت آن.
 .3فهم جایگاه خطمشی پولی و مالی در مجموعه خطمشیهای عمومی.
 .4شناخت رویکردها و روشهای خطمشی پولی و مالی.
 .5فهم جایگاه و کارکرد بانک مرکزی در نظام پولی متعارف و ایده استقالل بانک مرکزی.
 .6آشنایی با ضرورت «هدفگذاری تورمی» و الزامات نهادی آن.
 .7آشنایی با دالیل بروز بحران مالی  2008و نقش نهادهای ناظر در جلوگیری از بحرانهای مالی و اقتصادی.
 .8آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و به طور خاص تحوالت مربوط به بانکداری خصوصی.
 .9فهم روابط بین بانک مرکزی ،بانکداران خصوصی ،دولت و مجلس شورای اسالمی از منظر اقتصاد سیاسی.
 .10آشنایی با اختالف نظرهای موجود در خطمشیگذاری پولی و مالی و دالیل آنها.
 .11تشخیص و تحلیل برخی مقررات تنظیمی در حوزه بانکداری و بازارهای مالی.
 .12آشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خطمشیهای پولی و مالی.
 .13آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و به طور خاص تحوالت مربوط به بانکداری خصوصی.
شرح درس:
هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با برخی نظریات و تجربیات در حوزه ماهیت پول و خطمشیگذاری پولی و مالی در سطح ملّی و
بینالمللی است .دانشجو در این درس پس از مرور کلیاتی از ماهیت نظام پولی و نظام مالی ،با تجربیات داخلی و خارجی در حوزه نظام پولی ،بانکی
و مالی آشنا شده و امکان تحلیل برخی خطمشیها از منظر تنظیمگری نظام پولی و مالی را خواهد داشت.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با پول ،تورم و نرخ بهره
 oتعریف و کارکرد پول
 oبرخی نظریات ناظر به عرضه پول و تقاضای پول
 oتورم و نظریه مقداری پول
 oنرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی
 .2مروری بر بازارهای مالی و مؤسسات واسطهای مالی
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 .3خطمشی پولی و کارکرد بانک مرکزی
 oبانک به مثابه مؤسسه واسطهای مالی
 oبانک به مثابه ابزار خلق پول
 oبانکداری مرکزی و ابزارهای خطمشی پولی
 oمقرراتگذاری عملیاتهای بانکی
 oتاریخچه بانکداری دولتی و خصوصی در ایران
 oخطمشی پولی در چارچوب بانکداری اسالمی
 oچارچوب هدفگذاری تورمی و تجربیات جهانی آن
 oاقتصاد سیاسی نظام پولی و بانکی در کشور
 oفهم جایگاه و کارکرد بانک مرکزی در نظام پولی متعارف و ایده استقالل بانک مرکزی.
 oفهم روابط بین بانک مرکزی ،بانکداران خصوصی ،دولت و مجلس شورای اسالمی از منظر اقتصاد سیاسی.
 oتشخیص و تحلیل برخی مقررات تنظیمی در حوزه بانکداری و بازارهای مالی.
 .4ماهیت نظام مالی و مشتقات مالی
 oآشنایی اجمالی با قراردادهای سلف ،آتی ،فوروارد و سوآپ
 oآشنایی با «کژمنشی» و «کژگزینی» و راههای مواجهه با آن
 oآشنایی با دالیل بروز بحران مالی  2008و عکس العمل نهادهای تنظیمگر نسبت به آن
 oآشنایی با سیر ظهور و تطور شکلگیری بازار بورس اوراق بهادار تهران
 oقوانین موجود ناظر به مشتقات در نظام مالی کشور
 oروند شاخصهای بورس تهران با نظر به مقررات و ضوابط مصوب در این بازارها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

محرابی ،لیال (ویراستار) و همکاران ( .)1393وضعیت بانکداری در ایران و جهان 2011 :میالدی  1390 -هجری شمسی .تهران :پژوهشکده
پولی و بانکی.
ربیعی ،منیژه ( .)1385بانک و بانکداری در ایران .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
موسویان ،سیدعباس ( .)1395تجربه بانکداری بدون ربا در ایران .تهران :کانون اندیشه جوان.
رضوی ،مهدی ( .)1393بانکداری اسالمی در ایران :تاریخچه ،عملکرد و برنامه ریزی .تهران :موسسه عالی بانکداری ایران.
مجموعه مقاالت کنفرانسهای ساالنه سیاستهای پولی و ارزی.
تاری ،فتح اهلل ( .)1397سیر تکاملی بانکداری مرکزی و درسهایی برای ایران .تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
امینی ،امیرهوشنگ ( .)1393درباره مسائل پولی و بانکی .تهران :اطاق آبی.
جاللی نائینی ،احمدرضا ( .)1394سیاست پولی :مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی

9. Mishkin, F. S. (2012). The economics of money, banking, and financial markets. Pearson
education.
منابع فرعی:
1.

Woodford, M. (2008, February). Principles and Public Policy Decisions: The Case of
Monetary Policy. In paper for the Yale Law School Legal and Economic Organization seminar.
2. Grant, J. L. (2014). Perspectives on the Global Financial Crisis From Emerging Managers
and Public Policy Makers, Financial Services Forum Publications, Paper 33.
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3. Bernanke, B. S., & Mishkin, F. S. (1997). Inflation targeting: a new framework for monetary
policy? (No. w5893). National Bureau of Economic Research.
4. Goodfriend, M. (2007). How the world achieved consensus on monetary policy. The Journal
of Economic Perspectives, 21(4), 47-68.
5. Woodford, M. (2010). Financial intermediation and macroeconomic analysis. The Journal of
Economic Perspectives, 24(4), 21-44.
6. Crowe, C., & Meade, E. E. (2007). The evolution of central bank governance around the
world. The Journal of Economic Perspectives, 21(4), 69-90.
7. Gorton, G., & Metrick, A. (2013). The Federal Reserve and panic prevention: The roles of
financial regulation and lender of last resort. The Journal of Economic Perspectives, 27(4),
45-64.

884

کد درس533 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «خطمشیگذاری عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با خطمشی مالیاتی

Introduction to Tax Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:موردکاوی

اهداف درس:
 .1آشنایی با مسائل مالیاتی در ایران و جهان.
 .2آشنایی با خطمشی مالیاتی ،تعاریف ،اهمیت و ضرورت آن.
 .3فهم جایگاه خطمشی مالیاتی در مجموعه خطمشیهای عمومی.
 .4شناخت رویکردها و روشهای خطمشی مالیاتی.
 .5آشنایی با جایگاه و کارکرد مالیات در اقتصاد بخش عمومی.
 .6آشنایی با مفاهیم ،روشها و معیارهای متعارف اقتصادی تحلیل مالیاتی.
 .7آشنایی با تحلیلهای متعارف اقتصادی معطوف به طراحی ساختارهای بهینه مالیاتی.
 .8آشنایی با معیارهای عدالت جهت تحلیل و طراحی ساختاری مالیاتی.
 .9آشنایی با ساختار مالیاتی حاکم بر کشور و قوانین مالیاتی مربوط به آن.
 .10آشنایی با ارتباط نظام مالیاتی و نظام وجوهات شرعی.
 .11آشنایی با ساختار نظام مالیاتی اسالمی.
 .12آشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خطمشیهای مالیاتی.
شرح درس:
هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با حوزه خطمشیگذاری مالیاتی در سطح ملّی و بینالمللی است .دانشجو در این درس در کنار آشنایی
با مفاهیم ،روشها و معیارهای تحلیل مالیاتی ،معیارهای عدالت مالیاتی و نظام وجوهات شرعی ،با شناخت ساختار و قوانین مالیاتی حاکم بر کشور،
به فهمی از طراحی ساختارهای بهینه و خطمشیگذاری مالیاتی دست خواهد یافت.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با جایگاه نظام مالیاتی و کارکردهای آن
 oکارکردهای بودجهای (اقتصاد کالن)
 oکارکردهای تثبیتی (اقتصاد کالن)
 oکارکردهای رفاهی ،تخصیصی و توزیعی (اقتصاد خرد)
 oکارکردهای تصحیحی ،انگیزشی و رفتاری (اقتصاد خرد)
 .2مفاهیم پایه مالیاتی
 oانواع پایه مالیاتی
 oانواع نرخ مالیاتی
 oانواع ساختار مالیاتی
 oعدالت افقی و عمودی مالیاتی
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 .3تعلق مالیاتی ()Tax incidence
 oماهیت بار مالیاتی
 oمفهوم و اصول تعلق مالیاتی
 oتعلق مالیاتی در نگاه تعادل جزئی مالیات بر تولید و عوامل تولید
 oتعلق مالیاتی در تعادل عمومی
 .4معیار کارایی و ناکارایی مالیاتی در نگاه متعارف
 oتحلیل رفاهی مالیات
 oهزینههای اداری ،اجابت و اختالل مالیاتی در تعادل جزئی و تعادل عمومی
 oمشکالت معطوف به هزینههای اجتماعی
 .5برررسی کارکردهای تثبیتی مالیات
 oاثرات بر نیروی کار
 oاثرات بر پسانداز بخش خصوصی
 oاثرات بر سرمایهگذاری بخش خصوصی
 oاثرات بر رشد اقتصادی
 .6تحلیل مالیات بر مجموع درآمد و آثار آن
 .7تحلیل مالیات بر درآمد شرکت و مشاغل و آثار آن
 .8تحلیل مالیات بر مصرف و آثار آن
 .9تحلیل مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن
 .10تحلیل مالیات بر ثروت ،دارایی و عایدی سرمایه و آثار آن
 .11تحلیل مالیات بر ارث و آثار آن
 .12تحلیل مالیات بر حقوق نیروی کار و آثار آن
 .13تحلیل مالیات بر انتقاالت دارائی و آثار آن
 .14تحلیل مالیاتهای تصحیحی ،آلودگی و محیطزیست و آثار آن
 .15مروری بر قوانین مالیاتی کشور
 .16آشنایی با ساختار نظام مالیاتی اسالمی.
 .17ارتباط بین مالیات و وجوهات شرعی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1قزل بیگلو ،مسلم ( .)1397نحوه پرداخت و وصول مالیاتها در ایران (عملی و کاربردی) .تهران :اندیشه سبز نوین.
 .2بروجردی ،علینقی ( .)1388مدیریت و راهبری مالیات در ایران .تهران :سپینود.
 .3مصباحی ،غالمرضا ( .)1394بیت المال در اقتصاد و مالیه اسالمی :داللتهایی برای اصالح نظام مالیات و یارانه در کشور .تهران :دانشگاه
امام صادق (علیهالسالم).
 .4کیاءالحسینی ،سیدضیاءالدین (زیرنظر) ( .)1389جایگاه مالیاتهای اسالمی و متعارف و ارتباط متقابل آنها .قم :دانشگاه مفید.
 .5حبیبیان نقیبی ،مجید (زیرنظر) ( .)1390همگرایی مالیاتهای اسالمی و مالیاتهای موجود و جدید .قم :دانشگاه مفید.
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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:منابع فرعی
1. Kaplow, L. (2008). The Theory of Taxation and Public Economics, Princeton University
Press.
2. Stiglitz, J. (1999). Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company 3rd Ed.
3. Kay, J. and King, M. (1990). The British Tax System, Oxford University Press 5th ed.
4. Atkinson, A. and Stiglitz, J. (1980). Public Economics, McGraw-Hill.
5. Salanie, B. (2003). The Economics of Taxation, MIT Press.
6. Myles, G. (1995). Public Economics, Cambridge University Press.
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آشنایی با خطمشی نوآوری

Introduction to Innovation Policy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:موردکاوی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آشنایی با مسائل نوآوری در ایران و جهان.
آشنایی با خطمشی نوآوری ،تعاریف ،اهمیت و ضرورت آن.
فهم جایگاه خطمشی نوآوری در مجموعه خطمشیهای عمومی.
شناخت رویکردها و روشهای خطمشی نوآوری.
آشنایی و دستهبندی تجارب کشورها در خطمشی نوآوری.
آشنایی با تحلیل نهادها در خطمشی نوآوری.
آشنایی با چگونگی پایش و ارزشیابی خطمشیهای نوآوری.
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با خطمشیگذاری نوآوری در سطح ملّی و بینالمللی است .دانشجویان در این درس عالوه بر آشنایی
با مفهوم نوآوری ،با اهمیت و تجارب مدیریت نوآوری در عرصه ملی آشنا شده و با درنظر گرفتن ابعاد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در خطمشی
نوآوری ،چالشهای این حوزه را در ایران و جهان بحث میکنند .در این درس ،تالش میشود مهمترین مباحث مطرح در خطمشی نوآوری در هر
جلسه به صورت مجزا به بحث گذاشته شود .نظر به اهمیت بعضی موضوعات مانند رقابت ،استاندارد و حقوق مالکیت فکری ،جلسات جداگانهای به
ربط و نسبت این موضوعات با خطمشی نوآوری اختصاص داده شده است.
سرفصل درس:
 .1فرهنگ ،تاریخ و نوآوری
 .2نسلهای پنجگانه نوآوری
 .3مبانی خطمشی نوآوری ،توسعه و رشد
 .4نقش دولت در نوآوری؛ خطمشیهای طرف عرضه و تقاضا
 .5نظام مالکیت فکری و خطمشی نوآوری
 .6استاندارد و خطمشی نوآوری
 .7رقابت و خطمشی نوآوری
 .8خوشه صنعتی ،پارك علم و فناوری و اسپیناف
 .9شهر خالق؛ نگرش نوآورانه به کار و زندگی
 .10تأمین مالی جسورانه نوآوری
 .11جایزه نوآوری؛ مدلها و کارکردها
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 نوآوری اجتماعی؛ محرومیتزدایی و توسعه منطقهای.12
 نهادهای متولی نوآوری در ایران.13
 قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در ایران.14
 سیر مطالعاتی و حوزههای پژوهشی نوآوری.15
 ارزشیابی خطمشیهای نوآوری در ایران.16
 بررسی موضوعات مرتبط با خط مشیهای نوآوری (نظیر حقوق مالکیت فکری) از نگاه اسالم.17
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
: تهران.]3  فناوری و نوآوری [ویراست، مقدمهای بر سیاستگذاری علم.)1396( . سیدسروش، سیدسپهر؛ قاضینوری،قاضینوری
. مرکز نشر آثار علمی،دانشگاه تربیت مدرس
. صفار: تهران. سیاستهای فناوری و نوآوری با رویکرد همگرایی مکاتب اقتصادی رقیب.)1395(  میثم، سیدسپهر و نریمانی،قاضی نوری
 فناوری و، ارزیابی سیاستهای علم.)1391(  جواد، سیدمحمدحسین و سلطان زاده، مهدی؛ شجاعی، سیدحبیب اهلل؛ فاتح راد،طباطبائیان
. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: تهران.نوآوری
 مرکز پژوهشی سیاست گذاری و دیپلماسی علم و فن: ده مقاله اساسی نگرش نظام ملی نوآوری.)1396( ) طاهره (به اهتمام،میرعمادی
. موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی: تهران.آوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 معاونت: تهران،) تبیین فقهی و حقوقی حقوق مالکیتهای فکری (با تاکید بر دیدگاه فقهی امام خمینی.)1394(  محمدجواد،عربیان
.پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (رحمهاهلل) و انقالب اسالمی

.1
.2
.3
.4
.5

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
:منابع فرعی
1. Gallini, Nancy, and Suzanne Scotchmer. (2002). “Intellectual Property: What is the Best
Incentive System.” Innovation Policy and the Economy 2: 51-77.
2. Maskus, K. (2012). Private Rights and Public Problems: The Global Economics of
Intellectual Property in the 21st Century. Peterson Institute for International Economics.
3. Jones, B. (2011). “As Science Evolves, How Can Science Policy?”. Innovation Policy and the
Economy, 11: 103-131. NBER.
4. Furman, Jeffrey L., Michael E. Porter, and Scott Stern. (2002). “The Determinants of National
Innovative Capacity.”. Research Policy 31, no. 6: 899-933.
5. MacCormack, A., Murray, F. and Wagner, E. (2013). “Spurring Innovations through
Competitions,”. Sloan Management Review.
6. Kremer, Michael, and Heidi Williams. (2010). “Incentivizing Innovation: Adding to the
Toolkit.”. Innovation Policy and the Economy 10, no.1: 1-17.
7. Hall, Bronwyn H. (2004). “Innovation and Diffusion.” In Handbook on Innovation, edited by
Jan Fagerberg, David C. Mowery, and Richard R. Nelson, 459-484. New York: Oxford
University Press.
8. Agrawal, A., Catalini, C., and A. Goldfarb. (2013). “Some Simple Economics of
Crowdfunding,”. Innovation Policy and the Economy. NBER Working Paper No. 19133.
9. Manso, Gustavo. (2009). “Motivating Innovation.” Working Paper, MIT.
10. Gallini, Nancy, and Suzanne Scotchmer. (2002). “Intellectual Property: What is the Best
Incentive System.”. Innovation Policy and the Economy 2: 51-77.
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11. Wright, Brian. (1983). “The Economics of Invention Incentives: Patents, Prizes, and
Research Contracts.”.American Economic Review 73(4): 691-707.
12. Brunt, Liam, Josh Lerner, and Tom Nicholas. (2008). “Inducement Prizes and Innovation.”
CEPR Discussion Paper 6917.
13. Lemley, Mark A., and Carl Shapiro. (2005). “Probabilistic Patents.”. Journal of Economic
Perspectives 19(2): 75-98.
14. Moser, Petra. (2010). “Innovation without Patents: Evidence from World Fairs.” Working
Paper, Stanford University. REFEREE REPORT OPTION ON THIS PAPER.
15. Furman, Jeffrey L., Michael E. Porter, and Scott Stern. (2002). “The Determinants of National
Innovative Capacity.”.Research Policy 31(6): 899-933.
16. Nelson, Richard R., and Nathan Rosenberg. (1993). “Technical Innovations and National
Systems.”. In Richard R.Nelson (Ed.), National Innovation Systems, pp. 3-21. New York:
Oxford University Press.
17. Delgado, Mercedes, Michael E. Porter, and Scott Stern. (2009). “Clusters, Convergence, and
Economic Performance.”.Working Paper, MIT.
18. Nelson, Richard R., and Gavin Wright. (1992). “The Rise and Fall of American
Technological Leadership: The Postwar Era in Historical Perspective.”. Journal of Economic
Literature 30(4): 1931-1964.
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فلسفه و اخالق در خطمشیگذاری عمومی

Philosophy & Ethics in Public Policy Making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با ریشههای فکری-فلسفی خطمشیگذاری عمومی ،همچون مفهوم عمومی-خصوصی ،خطمشی-سیاست؛
آشنایی با چهارچوبهای فلسفی مؤثر بر جریان غالب خطمشی عمومی؛
آشنایی با چگونگی بهرهگیری از فلسفه و اخالق نظری برای فهم مجادلههای خطمشی عمومی؛
بیان موضوعهای بحثانگیز فالسفه در عرصههای مختلف خطمشیهای عمومی؛
توانایی فهم داللتهای آموزههای فلسفی و اخالقی در تحلیل خطمشیهای عمومی.
شرح درس:

با اینکه حوزه مطالعاتی خطمشی عمومی در نظر بسیاری صرفاً به گونهای عملگرایانه و کاربردی ادراك میشود ،امّا برآمده از ریشههای فلسفی
و اخالقی قابل تأمّلی است که هم تطوّرات متعدد داشته و هم اختالف نظر و مبانی عمیقی در آن قابل ردیابی است .اغلب در مباحث خطمشی
دنبال این هستیم که چگونه اهداف خطمشی را محقّق کنیم ،امّا هنگامی که افراد در مورد چیستی اهداف با هم توافق ندارند ،چگونه میتوان
پیشرفتی ایجاد کرد؟ خطمشی عمومی میدان جنگ ارزشها است؛ پرسشی که مطرح است ،این است که آیا فلسفه میتواند به ما کمک کند که
تصمیمات بهتری بگیریم؟ هنگامی که از بایدها و نبایدهایِ خطمشی صحبت به میان میآید ،هم از اخالق صحبت میکنیم و هم هسته مرکزیِ
تحلیلِ خطمشیهای عمومی را مورد توجّه قرار دادهایم .در بسیاری اوقات اخالق در اولویتدهی به بدیلهای خطمشی و حتّی تصوّر بدیلهای
جدید میتواند نقش بازی کند.
برخی از پرسشهایی که در این درس به آن پرداخته میشود ،به قرار زیر است :بهترین روش ربط فلسفه با خطمشی عمومی چیست؟ چگونه اخالق
به مسائل عمومی چهارچوب میدهد؟ آیا تفکّرات ما درباره خطمشی را باید یک جهان ایدهآل هدایت کند ،یا همین جهان موجود امروز؟ در حالی
که تصمیمات خطمشی در احاطه دغدغههای سیاسی و عملگرایانه است ،فیلسوفان چگونه باید در مسائل اخالقی خطمشیگذاری درگیر شوند؟ آیا
مسائل اخالقی خطمشی عمومی در عرصههای مختلف ،همچون خطمشی خارجی ،عدالت کیفری و یا زیستمحیطی متفاوت است؟ چرا؟
سرفصل درس:
 .1ریشههای فکری-فلسفی خطمشیگذاری عمومی
 oمفهوم عمومی (مسأله عمومی؛ منافع عمومی؛ مصالح عمومی ،افکار عمومی؛ کاالی عمومی؛ حقوق (قانون) عمومی؛ بخش
عمومی؛ نظم عمومی)
 oتمایزات فلسفیِ عمومی و خصوصی (مجادله حوزه عمومی و حریم خصوصی :نظرات هانا آرنت ،ریچارد رورتی و هابرماس؛ کینز
و پایان آزادی عمل (لسه فر)؛ انتقادات فمینیستی از دوگانه عمومی-خصوصی)
 oتفاوت نگاه به «سیاست» و «خطمشی» در اندیشههای آنگلوساکسونی و اروپای قارهای
 oدیدگاههای مختلف فلسفه سیاسی درباره گستره دولت و حکومت
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.2

.3

.4

.5

 oریشههای ظهور رهیافت خطمشی در ایدههای عصر روشنگری ،عقالنی کردن حکومت و حل مسألهها از طریق عقل و دانش
انسانی و درگیر شدن علوم اجتماعی در حل مسائل جامعه
 oاندیشههای السول در ایجاد علوم خطمشی
 oتحلیل خطمشی :نقش درور و لیندبلوم در رواج اصطالح «تحلیلگر خطمشی»؛ تفکر سیستمی و حوزه-رشته پژوهش در عملیات
 oتحلیل فرایند خطمشی :جایگاه و آثار اندیشههای السول ،سایمون ،لیندبلوم ،ایستون و جفری ویکرز
چهارچوبهای فلسفی مهمِ مؤثر بر جریان غالب خطمشی عمومی
 oماکیاولی و عالقهمندی به ارائه فنّ دولتداری
 oفرانسیس بیکن ،آرمانشهر علم و بررسی خطمشی به عنوان روش اقدام عقالنی و مبتنی بر دانش
 oمطلوبیتگرایی جرمی بنتهام و جیمز میل
 oعملگرایی ویلیام جیمز و جان دیوئی
 oنظریههای عدالت راولز و نوزیک (به همراه اندیشههای رونالد دورکین ،توماس ناجل ،تی .ام .اسکنلُن)
 oمدل مهندسی تدریجی پوپر
 oبحثهای هایک درباره بازار و انتخاب فردی
 oاجتماعگرایی آمیتای اتزیونی ،والزر ،سندل ،نیسبِت و تیلور
 oعقالنیّت ارتباطی هابرماس ،توجه به زبان ،گفتمان و احتجاج در نظر ،و کاربست نظریه «موقعیت ایدهآل سخن» در عمل
داللتهای آموزههای فلسفی و اخالقی در تحلیل خطمشیهای عمومی
 oرابطه روش فلسفه و خطمشی عمومی :فلسفه کاربردی در مقابل فلسفه درگیر
 oرابطه خطمشی عمومی و روشهای هنجاری
 oبررسی ضعف و قوّتهای سه رهیافت معمول تحلیل اخالقی خطمشی :مطلوبیّتگرا ،وظیفهگرا ،استداللی/مشورتی
 oنگاه دکترینال و اعتقادی به خطمشیها و خطمشیگذاری عمومی
مسائل فلسفی مطرح در عرصههای مختلف خطمشی عمومی
 oمسائل اخالق امنیّتی و انتظامی و جنگ
 oاخالق سرمایهداری ،نقش آن در خطمشیگذاری و انتقادات وارد بر آن
 oمسائل و مجادالت اخالقی مطرح در خطمشیهای عدالت کیفری ،آموزشی ،کار و اشتغال ،سالمت ،غذایی ،کشاورزی و دامپروری،
فضای مجازی ،مالیاتی ،رسانهای ،ضد فساد ،ضدّ فقر ،جبران خسارت ،زبانی ،مهاجرت ،بانکداری مرکزی ،و ...
 oاخالق و سیاست خارجی
 oعدالت و خطمشی تجاری و جهانی شدن
 oاخالق رأیدهی و اخالق سیاسی تبلیغات و کمپینهای انتخاباتی
 oنژادپرستی ،خطمشی اجتماعی و خطمشیهای ضد تبعیض
 oمجادالت جنسیّتی و فمینیستی در خطمشیهای خانواده ،آموزش ،کار ،سالمت ،عدالت کیفری ،مالیات ،زبان ،رسانه ،حمل و نقل
 oمجادالت اخالقی در بازاری شدن پیوند اعضاء ،سالمت ،آموزش ،امنیّت
داللتهای فلسفههای اخالق برای خط مشی گذاری
 oداللتهای فلسفههای پیامدگرا برای خط مشی گذاری
 oداللتهای فلسفههای ناپیامدگرا برای خط مشی گذاری
 oشیوه به کارگیری قاعده زرین در حل معضالت اخالقی در خط مشی گذاری

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد
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تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد
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اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با ظرفیت میراث معرفتی جهان اسالم در عرصههای خطمشی عمومی (نظیر اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی ،محیطزیست،
سالمت ،کیفری و )...
آشنایی با ظرفیت میراث معرفتی جهان اسالم در مواجهه با حوزههای مطالعاتی خطمشی عمومی (نظیر فرایند خطمشی ،تحلیل خطمشی،
ارزشیابی خطمشی ،اجرای خطمشی و )...
کسب توانمندی در تحلیل انتقادی مطالعات خطمشی عمومی بر اساس میراث حکمی و فلسفی جهان اسالم
کسب توانمندی در بازخوانی میراث معرفتی جهان اسالم به مثابه یک دانش حل مسأله عمومی
شرح درس:

غایت بسته آموزشی «خطمشیگذاری عمومی» ،طرح و ارائه «خطمشی عمومی اسالمی» است و این امر ،هدف غایی هر یک از درسها است.
متأسفانه هنوز ادبیات مدون الزم برای پیگیری مباحث اسالمی در هر یک از دروس فراهم نشده است و الزم است به توانمندی استاد و مباحث
کالس اکتفا شود .با این وجود الزم است انواع مناظر مختلف برای ورود اسالمی به مباحث خطمشی ،و نیز مطالعات و پژوهشهای برگزیده صورت
گرفته در بعد اسالمی به دانشجویان ارائه شود .از این رو در درس حاضر سعی میشود تا دانشجویان حداقل با  4مدخل ورود به مطالعات اسالمی
خطمشی آشنا شوند (متناظر با اهداف  4گانه درس).
سرفصل درس:
 .1میراث معرفتی جهان اسالم و حوزههای خطمشی عمومی
 oارائه پژوهشهای موجود در راستای نشان دادن ظرفیت میراث معرفتی جهان اسالم در عرصههای مختلف خطمشی عمومی
(همچون اقتصاد ،محیط زیست ،آموزش و پرورش ،سالمت ،عدالت ،رسانه ،امنیت ملی ،علم و فناوری ،خانواده ،حمل و نقل،
صنعت و )...
 .2میراث معرفتی جهان اسالم و حوزههای مطالعاتی خطمشی عمومی
 oمیراث معرفتی جهان اسالم و حوزه مطالعاتی مسألهشناسی
 oطرح نمونههایی در خصوص مواجهه اسالمی با یک مسأله یا تحلیل یک مسأله از منظر اسالم
 oداللتهای میراث معرفتی جهان اسالم در خصوص مواجهه با مسأله و راهحل
 oتحلیل تأثیر جهان شناسی و انسانشناسی اسالمی بر مسألهشناسی
 oمیراث معرفتی جهان اسالم و حوزه مطالعاتی تحلیل خطمشی
 oارزشهای محوری رویکرد اسالمی در خطمشیگذاری عمومی
 oتزاحم ارزشها و مراحل رفع تزاحم
 3 oتحلیل تأثیر انسانشناسی اسالمی بر تحلیل خطمشی
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 oمیراث معرفتی جهان اسالم و حوزه مطالعاتی ارزشیابی خطمشی
 oکاربست ارزشیابی و فنون ارزشیابی برای تحقق ارزشهای اسالمی
 oداللتهای میراث معرفتی جهان اسالم در ارزشیابی خطمشی
 oمیراث معرفتی جهان اسالم و حوزه مطالعاتی اجرای خطمشی
 .3تحلیل انتقادی مطالعات خطمشیگذاری عمومی بر اساس میراث حکمی و فلسفی جهان اسالم
 oتحلیل انتقادی خطمشیگذاری در یک حوزه عمومی (همچون آموزش و پرورش ،سالمت ،عدالت ،رسانه ،امنیت ملی ،اقتصاد،
علم و فناوری ،خانواده ،حمل و نقل ،صنعت و  )...بر اساس میراث حکمی و فلسفی جهان اسالم
 oتحلیل انتقادی مبانی مطالعات خطمشیگذاری عمومی بر اساس میراث حکمی و فلسفی جهان اسالم
 .4بازخوانی میراث معرفتی جهان اسالم به مثابه یک دانش حل مسأله عمومی
 oآشنایی با پژوهشهای صورت گرفته در این راستا ،و نقد و بررسی آنها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع:
منابع ارائه شده در ادامه صرفاً به عنوان نمونه طرح میشوند و الزم است در هر بر تدریس ،مبتنی بر آخرین پژوهشها
و اخبار نشر ،بهروز شود.
 )1کتب:
.1
.2
.3
.4

خامنهای ،سیدعلی .)1392( .طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن .تهران :موسسه ایمان جهادی (صهبا).
روحانی ،سیدمحمد .)1383( .ایستاده در باد ،نگاهی به تفسیر سوره احزاب .تهران :همشهری.
فالحزاده ،علیمحمد ،و دیگران .)1391( .تفکیک تقنین و اجرا؛ تحلیل مرزهای صالحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه .تهران :مرکز
تحقیقات شورای نگهبان.
کعبی ،عباس .)1394( .تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی .تهران :پژوهشکده شورای نگهبان.

 .5رحیمی کلور ،حسین ،و مهران محمدی .)1395( .خطمشیگذاری در دولت اسالمی .اردبیل :جهاد دانشگاهی.
 .6سوزنچی ،حسین .)1392( .جنسیت و دوستی :مواجههای اسالمی با مسأله رابطه دختر و پسر .قم :دفتر نشر معارف.
 .7ارسطا ،محمدجواد .)1390( .سلسله جلسات مبانی فقهی سیاستگذاری فرهنگی .قم :شورای حوزوی شورای عالی انقالب فرهنگی.
 .8ارسطا ،محمدجواد .)1394( .نگاهی به مبانی تحلیلی جمهوری اسالمی :تامالتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی ج.ا.ایران .قم:
بوستان کتاب.
 .9مصباح یزدی ،محمدتقی .)1383( .مشروعیت حکومت اسالمی و وظیفه مسلمانان .تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،نیروی مقاومت
بسیج ،نمایندگی ولی فقیه ،معاونت روابط عمومی و انتشارات.
 .10جولید ،محمود .)1389( .گفتارهایی در مالیه عمومی در اسالم .ترجمه داود منظور .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .11فتاحی زفرقندی ،علی .)1394( .مردم و حکومت اسالمی :با نگاهی به جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .تهران :پژوهشکده
شورای نگهبان.
 .12جاوید ،محمدجواد .)1389( .قانون و قانونگذاری در آراء اندیشمندان شیعه .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .13موسیزاده ،ابراهیم .)1393( .حقوق عمومی در اسالم (رسائل حکومت اسالمی) .تهران :خرسندی.
 )2مقاالت:

 .1میرزمانی ،اعظم؛ پورعزت ،علیاصغر؛ امیری ،مجتبی؛ و داناییفرد ،حسن .)1392( .واکاوی دالیل بنیادین خطمشیگذاری عمومی در جامعه
اسالمی ایران .فصلنامه مدیریت اسالمی.56-37 ،)2(21 ،
 .2سوزنچی ،حسین .)1393( .الگویی اسالمی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاستگذاری .دوفصلنامه علمی پژوهشی
دین و سیاست فرهنگی.78-43 ،)1(1 ،
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 .3شاهآبادی ،محمدمهدی؛ پورعزت ،علیاصغر؛ داناییفرد ،حسن؛ و قلیپور ،رحمتاهلل .)1393( .تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم
خطمشیگذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا .روششناسی علوم انسانی.109-73 ،)81(20 ،
 .4حاجی مالمیرزایی ،حمید .)1395( .ارائه الگوی اسالمی ایرانی اجرای خطمشیهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه مدیریت
اسالمی92-73 ،)3(24 ،
 .5عطاران ،جواد؛ الوانی ،سیدمهدی؛ زارعیمتین ،حسن؛ امیری ،علینقی؛ و راد ،علی .)1395( .تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خطمشیگذاری
فرهنگی در پرتوی آیات قرآن .پژوهشهای مدیریت عمومی.33-5 ،)33(9 ،
 .6خنیفر ،حسین؛ و آقداغی ،میثم .)1394( .الگوی مفهومی سطوح تأثیرگذاری آموزههای اسالمی بر خطمشیگذاری فرهنگی .معرفت فرهنگی
اجتماعی.62-45 ،22 ،
 .7غفاری ،رحمان؛ مقیمی ،سیدمحمد؛ و پورعزت ،علیاصغر .)1395( .الگوی مناسب خطمشیگذاری حکومتهای اسالمی مبتنی بر آینده موعود.
فصلنامه مدیریت اسالمی.34-11 ،)2(24 ،
 .8غمامی ،سید محمدعلی؛ و فیاض ،ابراهیم .)1393( .سیاستگذاری فرهنگی متعالی و پراگماتیستی؛ رویکردی انتقادی  -تطبیقی .دوفصلنامه
علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی.98-65 ،)3(1 ،
 .9موالئی آرانی ،مهدی؛ بهمنی خدنگ ،محمدرضا؛ و ایوبی ،حجت اله .)1395( .بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسالمی؛
مورد مطالعه :ترکیه و مصر .دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی.34-7 ،)1(3 ،
 .10حسن پور ،محمدمحسن؛ برزویی ،محمدرضا .)1394( .واکاوی مزایا و محدودیتهای کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری
فرهنگی .دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی.70-47 ،)1(2 ،
 .11خسروپناه ،عبدالحسین؛ و یزدانیفر ،صالحه .)1395( .نظام مدیریتی فقه و فرایند سیاستگذاری و طرحریزی .فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد
فرهنگ.41-7 ،)36(9 ،
 .12ملک افضلی اردکانی ،محسن؛ و هاشمی ،سیدمحمدعلی .)1394( .مبانی فقهی سیاستهای جمعیتی جمهوری اسالمی ایران «با تأکید بر
اندیشههای مقام معظم رهبری» .فصلنامه حکومت اسالمی.76 ،
 .13غمامی ،سیدمحمدعلی .)1392( .دستور جلسه برای سیاستگذاری مسئله روابط جنسی در ایران؛ روابط جنسی به شیوه مدرن یا سنتی .فصلنامه
عملی ـ پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی.87-56 ،)2(1 ،
 .14بهمنی ،محمدرضا .)1392( .درآمدی بر روششناسی کاربست نظریههای علوم اجتماعی در سیاستگذاری فرهنگی با مروری بر اصول و مبانی
اندیشه صدرایی .فصلنامه عملی ـ پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی.200-176 ،)3(1 ،
 .15هاشمیان ،سید محمدحسین؛ کرم الهی ،نعمت اهلل؛ و کارگر ،رحیم .)1395( .شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر
تغییرات ارزشی در آینده) .فصلنامه عملی ـ پژوهشی اسالم و مطالعات اجتماعی.112-89 ،)3(4 ،
 .16باقریفرد ،محمدحسین؛ توکلی ،عبداهلل؛ الوانی ،سیدمهدی .سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی .فصلنامه حکومت اسالمی.202-173 ،75 ،
 .17رحیمی ،محمدرضا .)1395( .روشهای ارزشیابی خطمشی عمومی با رویکرد اسالمی .اسالم و پژوهشهای مدیریتی.)1(6 ،
 .18ماندگار ،محمد مهدی .)1379( .نهج البالغه و مبانی خطمشیگذاری در حکومت .فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی.210-179 ،)11( 3 ،
 .19رضاییمنش ،بهروز؛ عبدالحمید ،مهدی؛ پورعزت ،علیاصغر؛ و شریفزاده ،فتاح )1393( .الگوی ارزشیابی خطمشیهای عمومی در پرتو معرفت
علوی .فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ.152-123،)28(7،
 )3پایاننامهها و رسالههای مرتبط:

 .1ثنائی ،مهدی .)1391( .طراحی چارچوب مفهومی خطمشیگذاری عمومی مبتنی بر آموزههای اسالمی (با تأکید بر خطمشیهای آموزش
عالی) .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .2توسلی ،محمدصادق .)1393( .تبیین مفهوم حجیت خطمشیهای دولت مبتنی بر دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر .پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .3جوانعلیآذر ،مرتضی .)1394( .بررسی تطبیقی نظریه ساخت اجتماعی واقعیت و نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی (ره) و تبیین داللتهای آن
در حوزه سیاستگذاری .رساله دکترا ،دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
 .4عطاران ،جواد .)1395( .طراحی مدل خطمشیگذاری فرهنگی در آموزههای اجتماعی قرآن بر پایه تقوا .رساله دکترا ،دانشکده مدیریت و
حسابداری دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
وسلم)
وآله
علیه
اهلل
(صلی
 .رساله دکترا ،دانشکده
 .5آقداغی ،میثم .)1395( .اصول اسالمی خط مشیگذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم
مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
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 .6حاجی مالمیرزائی ،حمید .)1393( .ارائه الگوی اسالمی ایرانی اجرای خطمشیهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (مطالعه موردی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی) .رساله دکترا ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
 .7غفاری ،رحمان .)1395( .طراحی مدل خطمشیگذاری حکومتهای اسالمی مبتنی بر تصویرپردازی از آینده موعود .رساله دکترا ،دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران.
 .8میرزمانی ،اعظم .)1392( .تبیین دلیل بنیادی خطمشیگذاری عمومی در جامعه اسالمی ایران با تاکید بر دیدگاههای عالمه جوادی آملی.
رساله دکترا ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 .9حسنی ،سید ابوالفضل .)1396( .طراحی و تبیین الگوی اسالمی خطمشیگذاری عمومی خانواده محور .رساله دکترا ،مؤسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی (ره).
 .10رحیمی ،محمدرضا .)1395( .تبیین و طراحی الگوی ارزشیابی خطمشی عمومی با رویکرد اسالمی .رساله دکترا ،مؤسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی (ره).
 .11اسدی ،منصور .)1395( .بررسی منابع معرفتشناسی نظریههای خطمشیگذاری عمومی با رویکرد اسالمی .رساله دکترا ،مؤسسه آموزشی
پژوهشی امام خمینی (ره).
السالم)
(علیه
.
 .12مهدیپور ،فرشاد .)1395( .بررسی داللتهای جریان انتقادی -بومی ایران در خطمشی فرهنگی .رساله دکترا ،دانشگاه باقرالعلوم
 .13یاسی ،رحمان .)1396( .الگوی خطمشیگذاری فرهنگی قرآن کریم با تاکید بر موضوع انسجام اجتماعی .رساله دکترا ،دانشگاه باقرالعلوم
(علیهالسالم).
 .14بهمنی ،محمدرضا .)1396( .الگوی سیاستگذاری مناسبات ارتباطات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جهان اسالم با رویکرد تمدنی
(سیاستپژوهی موردی :ایران و ترکیه) .رساله دکترا ،دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسالم).
 .15موالئی آرائی ،مهدی .)1396( .طراحی الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاستهای فرهنگی کشور از منظر مقام
معظم رهبری .رساله دکترا ،دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسالم).
 .16قیدرلو ،کمیل .)1396( .طراحی الگوی سیاستگذاری تدوین سیاستهای پیشنهادی و الزامات آن برای ایجاد و ترویج شیوه زیستمؤمنانه در
جمهوری اسالمی ایران (مورد مطالعه :سیاستهای بهسازی پوشش بانوان در محیط عمومی) .رساله دکترا ،دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسالم).
 .17کارگر ،رحیم .)1396( .سیاستهای فرهنگی تحکیم خانواده در ایران با رویکرد آینده پژوهی .رساله دکترا ،دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسالم).
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 )23بسته «اداره امور عمومی»
همان گونه که تدبیر امور خانواده با یک بنگاه متفاوت است ،اداره امور عمومی یک جامعه نیز با مدیریت یک بنگاه یا تدبیر امور خانواده متفاوت است؛
زیرا ارزشهای دیگری در این فضا حاکم هستند .دولت ،قاعدهگذار این فضا و از پرقدرتترین کنشگران فضای عمومی است .اینکه دولت چگونه
می تواند از طریق ابزارها و نهادهایش ،امور عمومی را در راستای ارزش های جامعه مدیریت کند ،موضوعی است که ابعاد مختلف آن در بسته «اداره
امور عمومی» بررسی میشود.
کد
درس
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

کارگاه مسائل عمومی و نظام اداری
دولت الکترونیک
مبانی علم اداره
اداره سازمانهای دولتی
بررسی و نقد نظریههای دولت
اداره امور عمومی تطبیقی
تأمین مالی و بودجهریزی عمومی
نظریهها و فنون تحول اداری
نظریههای اداره امور عمومی
سازوکارهای نهادی در اداره امور عمومی
طراحی نظامهای اداره امور محلی و شهری
اخالق در اداره امور دولتی و عمومی
مدیریت دولتی نوین
آشنایی با حقوق اساسی و اداری
نظامسازی و اداره امور عمومی
مطالعه در اداره امور عمومی
پژوهش در اداره امور عمومی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

32

544

جمع
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-

کد درس539 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه مسائل عمومی و نظام اداری

Public problems & Administrative system
workshop
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نگاهی عمیق و دقیق به چالشهای نظام اداری بنگرد و بتواند مسائل مختلف پیش روی آن را ببیند و پیچیدگیهای آن را درک نماید.
 .2مسأله مداری و مسأله محوری در نگرش وی تقویت گردد.
 .3جایگاه نظام اداری را در ایجاد و تشدید یا استمرار و مزمن شدن یا تخفیف و حل مسائل عمومی جامعه بشناسد و آن را به عنوان عاملی
مهم و اثرگذار در تحلیل همه جانبه مسائل عمومی به حساب آورد.
 .4با مشکالت ،نارساییها و کژکارکردهای نظام اداری در عمل و در مواجهه با رخدادها و نمونههای واقعی آشنا شود و شناختی اجمالی از نقاط
اهرمی و گلوگاههای اصالح به دست آورد.
 .5درباره به سازی یا بازسازی نظام اداری بیاندیشد و با مشارکت هم کالسیها و کمک استاد درس در این زمینه ایده پردازی و بحث نماید.
 .6دغدغه و انگیزه الزم برای اصالح نظام اداری و نقش آفرینی علمی و عملی در این فرایند را به دست آورد .در بُعد علمی با مطالعه و پژوهش
و شرکت فعّال در سمینارها و همایشهای علمی مرتبط و در بُعد عملی با ورود در سازمانهای اداری به عنوان کارآموز یا کارشناس و تالش
برای به کارگیری آموختههای خویش در جهت اصالح و بهینه سازی امور.
 .7تمایل و اشتیاق بیشتری برای شرکت در کالسها و مطالعه جدّی و عمیق سایر دروس رشته خود به دست آورد تا در آینده از آنها در جهت
اصالح نظام اداری کشور بهره گیری نماید.
 .8عالقه مندی وی به رشته مدیریت دولتی بیشتر شود و اهداف و چشم اندازهایی که در ابتدای تحصیل برای خود ترسیم کرده بود ،واقعیتر
و مستحکمتر گردد تا با دید بازتر و هدفمندتر ادامه تحصیل بدهد.
شرح درس:
در این درس مسائلی به تناسب اهمیت و نیز عالقه دانشجویان – قرابت به حوزههای مطالعاتی آنان -انتخاب گردیده و برای هریک ،سمینار یا
بازدید یا مشاهده فیلم مستند یا ارائه کالسی و مانند آنها طراحی میگردد .انتخاب مسأله و قالب برگزاری جلسه و نیز اجرای آن با مشارکت خود
دانشجویان صورت میگیرد تا دانشجو با احساس مالکیت نسبت به موضوع و مشارکت جدّی در فرایند درس ،ضمن کسب تجربه انجام یک کار
علمی -اجرایی ،به یادگیری عمیقتری نیز دست یابد.
دانشجویان باید یک مسأله را که وجه عمومی داشته باشد ،برگزینند و بر حلقه اتصال آن به نظام اداری تمرکز نمایند .در صورتی که دانشجو به
جای یک مسأله خاص ،یک حوزه مطالعاتی را برگزیده باشد ،باید نظام مسائل آن حوزه را تبیین نماید .برای این منظور از دانشجو انتظار میرود
مراحل زیر را طی نماید:
 oشناسایی مهمترین مسأله که در کانون این نظام قرار میگیرد و سایر مسائلی که به نحوی به آن معطوف میشود؛
 oتحلیل ریشههای شکل گیری این مسائل با تمرکز بر مسأله محوری؛
 oپیش بینی پیامدها و آثار مخرب کوتاه مدت و بلندمدت این مسائل برای جامعه /سازمان؛
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پس از تبیین نظام مسائل ،نوبت به ترسیم شبکه سازمانی و نهادی درگیر در مسأله میرسد که موارد زیر در آن حائز اهمیت است:
 oشناسایی اجزای این شبکه و آشنایی با مأموریتها و وظایف هرکدام از آنها
 oنحوه شکل گیری حکمرانی در این شبکه
 oسازوکار برقراری ارتباطات و هماهنگیها در این شبکه
سرفصل درس:
ا ین درس با توجه به توضیحی که در شرح درس ذکر شد ،سرفصلهای مشخص و معیّنی ندارد .بهتر است در ابتدای نیمسال طی دو تا سه
جلسه ،دانشجو با مفاهیم پایهای ذیل آشنا شود
 oتفاوت سؤال و مسأله
 oجایگاه ارزشها در شناخت و تبیین مسأله
 oچیستی نظام مسائل و ابعاد آن
 oتفاوت نقشه موضوعی و شبکه مسائل
 oشیوه ترسیم شبکه سازمانی و نهادی مرتبط با مسئله
سپس باید طبق طرح درس ،سمینارها یا بازدیدها برگزار شود .برخی از موضوعاتی که در این درس امکان طرح آنها وجود دارد عبارتند از (در
این درس تأکید بر آن مسائلی است که در سایر دروس به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار نگرفته باشد):
 .1مسائل نظام برنامهریزی در زمینههای چشم انداز ایران  ،1404برنامههای میانمدت (پنج ساله اول و دوم و ،)...نظام بودجهریزی دولتی
(برنامههای سالیانه) و همراستایی برنامههای کوتاه مدت و میان مدت با چشم انداز؛
 .2نقد و بررسی اصل  44قانون اساسی ج.ا.ایران با توجه به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر؛
 .3بررسی موضوع فقر ،حاشیهنشینی و تکدّیگری و بررسی نظام یارانهها ،فقرزدایی و توزیع عادالنه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و
اقتصادی؛
 .4نظام مسائل قاچاق کاال و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 .5صالحیتهای دیوان عدالت اداری و فرایند رسیدگی به شکایات با ذکر نمونه
 .6فساد اداری
 .7مسائل مربوط به حملونقل عمومی؛
 .8شبکه مسائل عفاف و حجاب
 .9حقوقهای نجومی
 .10ظرفیتها و چالشهای سازمانهای مردم نهاد
 .11نظام مسائل شوراهای عالی بر مبنای اصول  110و  138و  126قانون اساسی
 .12فرایند نظارت بر نظام اداری توسط سازمان بازرسی کل کشور
 .13نظام مسائل وقف و امور خیریه
 .14چالشهای رسانه ملی در عمل به مأموریتها
 .15نظام مسائل تحول علوم انسانی
 .16نظام مسائل کمآبی و خشک شدن دریاچهها و حوزههای آبریز
 .17چالشهای منابع انسانی نهاد آموزش و پرورش
 .18کودکان کار
 .19چالشهای حکمرانی فضای مجازی
 .20نظام مسائل حوزه امنیت ملی
 .21اعتیاد و معتادان بیخانمان در سطح شهر
 .22نظام مسائل مسجد و مرکز رسیدگی به امور مساجد
 .23چالشهای سازمان اداری و استخدامی کشور
 .24نظام مسائل مالیات
 .25نظام مسائل حوزه علم و فناوری
 .26چالشهای حوزه شفافیت در اداره امور عمومی
 .27اصلیترین چالشهای موجود بر سر تحقق ارزشهای اسالمی در اداره امور عمومی در ایران
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

توضیحات :این درس از آنجا که سرفصل معینی ندارد ،آزمون کتبی استانداردی نیز برای آن نمیتوان طراحی نمود اما از آنجا که باید ارزیابی
دانشجویان در شرایط برابر صورت گیرد ،پیشنهاد میشود یک  Caseیا یک مسأله واقعی به دانشجویان داده شود و دسترسی آنان از طریق
لپتاپ به اینترنت نیز فراهم گردد تا با تبیین نظام مسائل و ترسیم شبکه سازمانی /نهادی درگیر در آن مسأله به تحلیل آن بپردازند .تا درنهایت
بتوان در زمان محدود ،توانمندی جستجو و جمعآوری اطالعات و نیز تحلیل آنها درباره یک مسأله مشخص که برای همه آنها مشترک است ،را
ارزیابی نمود .از سوی دیگر ،چون بخشی از این کار در طول نیمسال و در قالب سمینارها و بازدیدهای متعدد و متنوع بارها تکرار شده است ،این
آزمون فرصتی برای سنجش میزان یادگیری این فرایند و نهادینه شدن آن است.
منابع:
با توجه به آنچه در بخشهای شرح درس و سرفصل درس بیان شد و لزوم ارائه آخرین آمارها و مطالب در زمینه هر یک از مسائل بیان شده،
برای این درس منبع خاصّی وجود ندارد .اما گاه میتوان در برخی موضوعات منابعی را یافت و مورد مطالعه قرار داد.
قوانین و مقررات مربوط به بخشهای مختلف نظام اداری کشور یا موضوعاتی مانند قاچاق کاال و ارز و مانند آن که مصوب مجلس شورای
اسالمی یا هیأت دولت هستند ،نظام نامهها ،آیین نامهها و دستورالعملهای مربوط به هر دستگاه یا موضوع خاص را میتوان به عنوان منبع در
آن حوزه مورد مطالعه قرار داد.
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کد درس540 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

دولت الکترونیک

eGovernment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

مفهوم دولت الکترونیک؛
شیوه و مراحل استقرار و نحوه عمل دولت الکترونیک؛
نتایج استقرار و شیوههاب ارزیابی نتایج؛
چالشها و آینده پیش روی دولت الکترونیک؛
شرح درس:

دولت الکترونیک یکی از صورتهای جدید عرصه اداره امور عمومی و حکمرانی است که از تالقی نظریات سنتی دولت ،انتظارات عصر جدید و
امکانات فراهم آمده توسط فن آوری اطالعات و ارتباطات ظهور کرده است .نظر به اهمیت این شیوه از اداره امور عمومی ،کاربردها ،کارکردها و
نتیج گسترده آن و هم چنین فراگیری بسیار زیاد و رو به تزاید آن ،در این درس انتظار بر این است که دانشجویان با مفهوم ،تاریخچه ،مدلها و
مراحل استقرار ،نتایج ،چالشها ،آینده پیش روی این شیوه اداره عمومی آشنا شوند و مطالب فراگرفته شده را با تحوالت جاری در جمهوری
اسالمی ایران تطبیق دهند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آشنایی با دولت الکترونیک و تعاریف آن
تبیین سیر تاریخی و دالیل گرایش به دولت الکترونیک
کارکردها و سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک
معماری دولت الکترونیک
انواع الگوهای استقرار دولت الکترونیک
شیوههای توانمندسازی شهروندان جهت بهرهگیری از خدمات دولت الکترونیک
ابزارهای دولت الکترونیک
نتایج دولت الکترونیک
 oشفافیت
 oپاسخگویی
 oارتباط با شهروندان
 oاعتماد
 oمردم ساالری
 oمدیریت دانش
 oو ...
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 .9چالشهای دولت الکترونیک
 .10مدلهای ارزیابی دولت الکترونیک
 .11دولت الکترونیک و حکمرانی خوب
 .12بررسی قوانین و اسناد رسمی مرتبط با حوزه دولت الکترونیک در جمهوری اسالمی
 .13آشنایی با اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک در ایران و درسها و تجربیات ناشی از این اقدامات
 .14بررسی تجارب سایر کشورها در استقرار دولت الکترونیک
 .15مسیر پیش روی دولت الکترونیک
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1سرلک ،محمدعلی و قربانی ،علی ( .)1391دولت الکترونیک :مفاهیم ،نظریهها و کاربردها .تهران :مرجع دانش.
 .2یعقوبی ،نورمحمد ( .)1392دولت الکترونیک :رویکرد مدیریتی .تهران :نشر افکار.
 .3پارساجلودارلو ،بهزاد ( .)1395دولت الکترونیک و حکمرانی خوب سازمانی .تهران :گیوا ،باشگاه پژوهشهای علمی ساداکو.
 .4علیخانزاده ،امیر ( .)1393مرجع کامل دولت الکترونیکی .تهران :علوم رایانه.
 .5عاملی ،سیدسعیدرضا ( .)1397آیندهپژوهی دولت الکترونیک .تهران :موسسه انتشارات امیرکبیر.
6. Heeks, Richard. (2005). Implementing and Managing eGovernment: An International Text.
Sage Publications Ltd.
منابع فرعی:
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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کد درس541 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی علم اداره

Fundamentals of Public Administration
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

تاریخچه و مفهوم حکومت و دولت؛
نگاهها و رویکردهای گوناگون به دولت؛
وظایف و عرصههای حضور دولت؛
ساختار دولت در ایران؛
وظایف مدیران دولتی؛
شرح درس:

اداره دولت و بخش عمومی با توجه به اقتضائات ارزشی و غیر ارزشی این حوزه در تمامی دنیا تفاوتهای بنیادینی با مدیریت در بخش خصوصی
دارد ،از همین رو انتظار بر این است تا دانشجویان در این درس از طریق آشنایی با تاریخچه و مفهوم حکومت و دولت ،با گستره و شیوه فعالیتهای
دولتها آشنا شده و به گونهای خاص این اقتضائات را از چهار منظر اداری ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بیاموزند و سپس از طریق یادگیری
مهارتهای اصلی تمامی مدیران (یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،مدیریت منابع انسانی ،رهبری و هدایت و نظارت و کنترل) و اقتضائات این
مهارتها در اداره بخش عمومی ،با شیوه اداره بخش عمومی آشنا شوند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با تاریخچه و مفهوم حکومت و دولت
 .2تبیین خردمایه دولت و رشته مدیریت دولتی (از نگاه نظریات غربی ومبانی اسالمی)
 .3تبیین سیر نگاههای گوناگون به دولت و معرفی اجمالی نهضتهای اداره بخش عمومی
 .4معرفی ساختار تشکیالت دولت جمهوری اسالمی
 .5معرفی عرصههای اداری اقدام دولت (آشنایی با بروکراسیهای دولتی و موضوعات مرتبط با آن)
 .6معرفی عرصههای اقتصادی اقدام دولت
 .7معرفی عرصههای سیاسی اقدام دولت
 .8معرفی عرصههای فرهنگی اقدام دولت
 .9تبیین جوانب و الزامات برنامه ریزی در عرصه دولتی و ملی
 .10تبیین جوانب و الزامات سازماندهی در عرصه دولتی و ملی
 .11تبیین جوانب و الزامات مدیریت منابع انسانی در عرصه دولتی و ملی
 .12تبیین جوانب و الزامات رهبری و هدایت در عرصه دولتی و ملی
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 .13تبیین جوانب و الزامات نظارت و کنترل در عرصه دولتی و ملی
 .14معرفی برخی از افقهای پیش روی اداره بخش عمومی
 .15پرداختن به مبانی و ارزشهای اسالمی در ضمن تمامی سرفصلهای مطرح شده
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

پورعزت ،علی اصغر ( .)1390مبانی مدیریت دولتی .تهران :سمت.
پورعزت ،علی اصغر ( .)1387مبانی دانش اداره دولت و حکومت .تهران :سمت.
پورعزت ،علی اصغر ( .)1388مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البالغه امام علی (علیهالسالم) ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
چاپ دوم.
السالم)
(علیه
.
دانایی فرد ،حسن (به اهتمام) .گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
منابع فرعی:

 .1برهانی ،بهاالدین؛ حقیقی ،محمد علی و کرد رستمی ،مجید ( .)1391مبانی مدیریت دولتی  1و ( 2با بهرهگیری از علوم اداری -اجتماعی -
سیاسی) ،تهران :برآیند پویش ،چاپ چهارم.
 .2پورعزت ،علی اصغر ( .)1390عهدنامه امیر (علیهالسالم) :جان مایه خرد معنوی در حکم رانی و سنت انبیاء ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
 .3ترنر ،مارک و هیوم ،دیوید ( .)1379حکومتداری ،مدیریت و توسعه :چگونه دولت کارآمد داشته باشیم ،ترجمه عباس منوریان .تهران :مرکز
آموزش مدیریت دولتی.
 .4دانایی فرد ،حسن ( .)1387چالشهای مدیریت دولتی در ایران .تهران :سمت.
 .5شفریتز ،جیام و راسل ،ای دبلیو ( .)1386مبانی مدیریت دولتی ،ترجمه غالمرضا معمارزاده طهران و ندا نفری .تهران :اندیشههای گهربار.
 .6فرج وند ،اسفندیار ( .)1382مبانی مدیریت دولتی .تبریز :انتشارات فروزش.
 .7فیضی ،طاهره ( .)1376مبانی مدیریت دولتی .مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ هشتم ،ج  1و . 2
 .8مقیمی ،سید محمد ( .)1385مباحث ویژه مدیریت دولتی .تهران :سمت.
 .9میر حسینی ،سیدمهدی ( .)1377آشنایی با تشکیالت جمهوری اسالمی ایران .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی ،چاپ سوم.
 .10نامغ ،پرویز ( .)1376مبانی مدیریت دولتی :.،نشر آروین.
 .11هنری ،نیکوالس ( .)1386اداره امور عمومی و مسائل حکومتی ،ترجمه ناصر عسگری و عباس منوریان ،تهران :سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور ،معاونت امور اداری ،مالی و انسانی.
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کد درس542 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اداره سازمانهای دولتی

Administrating Public Organizations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با تاریخچه ،اصول و انواع سازمانهای بوروکراتیک به عنوان رایجترین شکل سازمانهای دولتی آشنا شده باشد.
درکی عمیق نسبت به کژکارکردهای بوروکراسی کسب کرده باشد.
با اقتضائات اداره سازمانهای دولتی در ایران آشنا شده باشد.
با وضعیت مطلوب مدیریت سازمانهای اداری را از منظر مبانی اسالمی (با تأکید بر اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری) آشنا
شده باشد.
شرح درس:

توانمندی در اداره یک سازمان دولتی عینیترین نتیجهای است که انتظار میرود یک دانشجوی مدیریت دولتی به آن دست یابد .در همین راستا
در این درس تالش خواهد شد تا پس از آشنایی نظری دانشجویان با تاریخچه ،اصول ،انواع و هم چنین کژکارکردهای سازمانهای بوروکراتیک
به عنوان رایجترین شکل سازمانهای دولتی ،با برگزاری سمینارهایی با حضور افراد با تجربه در اداره سازمانهای دولتی ابعاد گوناگون اداره این
سازمانها (نظیر استخدام ،پاداش و تنبیه ،سازماندهی ،بازنشستگی و  )...مورد بحث و بررسی قرار گیرد .آشنایی با مبانی اسالمی عملکرد مدیران
دولتی در سازمانهای دولتی پایان بخش سیر آموزشی این کالس خواهد بود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با بوروکراسی
 oتاریخچه،
 oاصول،
 oانواع،
 oکژکارکردها،
 .2آشنایی با رایجترین موضوعات در اداره سازمانهای دولتی در ایران (از طریق سمینار)
 oجذب نیرو،
 oپاداش و تنبیه،
 oتدوین استراتژی،
 oجذب بودجه،
 oمبارزه با فساد
 oو ( ...فهرست این موضوعات به تشخیص استاد درس و به تناسب تعداد جلسات سمیناری کالس تعیین خواهد شد).
 .3آشنایی با مبانی اسالمی عملکرد مدیران دولتی در سازمانهای دولتی (با تأکید بر اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری)
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1دانایی فرد ،حسن و فقیهی ،ابوالحسن ( .)1390بوروکراسی و توسعه درایران :نگاهی تاریخی-تطبیقی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .2موزلیس ،نیکوس ( .)1385سازمان و بوروکراسی :تجزیه و تحلیلی از تئوریهای نوین ،ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی و احمد تدینی .ناشر:
دانشگاه تهران.
 .3تنکابنی ،حمید ( .)1383درآمدی بر دیوان ساالری در ایران .تهران :علمی و فرهنگی.
 .4قلی پور ،آرین ( .)1397جامعه شناسی سازمانها :رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت).
th
5. Goodsell, Charles T. (2014). The New Case for Bureaucracy.5 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.
منابع فرعی:
 .1لوفور ،کلود و کاستوریادیس ،کورنلیوس ( .)1389بوروکراسی چیست ،ترجمه امین قضایی .تهران :چشمه.
 .2پالستریک ،پیتر و ازبرن ،دیوید ( .)1393واژگونی بوروکراسی و بازآفرینی سازمان کارآمد :راهبردهای پنج گانه بازآفرینی دولت .تهران :فرا.
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کد درس543 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بررسی و نقد نظریههای دولت

Review and critique of theories of government
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تمایز مفاهیم دولت ،حکومت ،نظام ،حاکمیت و ...
 .2چرایی لزوم اختیار نظریه مبنا در باب منشأ دولت
 .3نسبت نظریههای دولت با علوم مختلف (سیاست ،اقتصاد ،مدیریت)
 .4نظریات دولت در یونان باستان
 .5نظریات دولت در قرون وسطی
 .6قراردادگرایی (آشنایی با دیدگاه اصحاب قرارداد (هابز و الک و روسو) در باب دولت)
 .7نظریات دولت در دیدگاه رویکردهای چپ گرا
 .8نظریات دولت در قرن  20و تحوالت آن
 .9نظریات عقلی دولت در محدوده تمدن اسالمی
 .10نظریات نقلی دولت ،با تأکید بر دوران معاصر
 .11داللتهای نظریه والیت فقیه در باب نظریه دولت
شرح درس:
بحث از نظریات دولت از سنخ مباحث بنیادینی است که اثراتی عمیق و پایدار در چگونگی موجه سازی فعالیتهای سازمانهای رسمی حکومتی
برجای میگذارد .اینکه اقدامات هر حکومتی در چه گسترهای ،به چه میزان و با چه عمقی در جامعه و در تعامل با اعضای جامعه میتواند صورت
پذیرد ،خود از اموری است که الزاماً مبتنی بر اتخاذ دیدگاهی مشخص در باب منشأ دولت خواهد بود .البته واضح است که مانند بسیاری دیگر از عقاید
رسوخ یافته در انسانها ،لزومی ندارد چنین دیدگاهی نیز به صورت خودآگاه در فرد وجود داشته باشد و چه بسا به واسطه حضور در برخی از
دیسیپلینهای قوامیافته دانشگاهی -که در آن فرصت بحث از مبانی نظری آن رشته وجود ندارد -پیشفرضهایی ناخواسته در پژوهشگران آن حوزه
رسوخ یافته باشد که به واسطه آن ،مجموعهای از امور کامالً خود را طبیعی و واضح جلوه میدهند .مسلماً آنچه که نظریه دولت در پی پرداختن به
آن است از جایگاهی مبنایی نسبت به مجموعهای گسترده از امور رایج و جاری در علومی همچون سیاست ،اقتصاد و مدیریت برخوردار است .این
بحث از چنان ظرفیتی برخوردار است که اگر یک فعال و کنشگر سیاستی (به معنای فرد تصمیمگیر در سازمانی حکومتی) ابتدائاً مجموعه متعددی از
راههای مختلف را پیش روی خود داشته باشد ،با توجه به اتخاد یک رویکرد مشخص در قبال نظریات دولت به سرعت مجموعه قابل توجهای از
راههای ممکن برای او محو میشوند ،چراکه نظریه مبنا در باب دولت چارچوبی برای چگونگی تعامل حکومت با اعضای جامعه را فراهم میکند.
از این رو برای هر دانشجویی که فعالیت علمی او در نسبت با سازمانهای رسمی حکومتی تعریف میشود الزم است با نظریات مختلف دولت و لوازم
عملی این نظریات در عالم واقع آشنا شده و به نقد آنها بپردازد تا از این مسیر اوالً فراید طبیعی زدایی از حوزه فعالیت سازمانهای حکومتی صورت

908

پذیرد و در وهله بعد با اتخاذ دیدگاهی مشخص در باب نظریات دولت به این بیاندیشد که نحوه ،گستره و عمق ورود سازمانهای حکومتی در تعامل
با مردم و سایر سازمانها در چه محدودهای باید قرار گیرد.
در این راستا سعی خواهد شد تا در قالب درس «بررسی و نقد نظریههای دولت» نظریات مختلفی که در رابطه با دولت وجود دارند مورد نقد و بررسی
قرار گرفته و پس از آن از خالل مجموعه مباحث طرح شده ،به ویژه نظریات اسالمی موجود در باب منشأ دولت ،به نظریه دولت پشتیبان نظریه
والیت فقیه رسیده تا به صورت ایجابی نیز بتوان از مبنایی جهت سامان دهی اعمال حکومتی بهره برد.
سرفصل درس:
الف) مقدمات:
 .1چرایی نیاز به نظریه دولت
 .2سنجش نسبت نظریات دولت با سایر علوم (با تأکید بر سیاست ،اقتصاد و مدیریت)
 .3مفهوم شناسی؛ نسبت سنجی مفهوم دولت با سایر مفاهیم مرتبط (از قبیل حکومت ،نظام ،حاکمیت)
ب) نظریات غربی:
 .1نظریه دولت در یونان باستان
 oافالطون
 oارسطو
 oمکاتب بعد از ارسطو (نظریه دولت در فلسفههای گریز)
 .2نظریه دولت در قرون وسطی
 oآگوستین و آکوئیناس
 oبررسی آموزههای گناه نخستین ،دو شمشیر و سلطنت الهی
 .3قراردادگرایی (قرارداد اجتماعی در آراء اصحاب قرارداد)

.4

.5

.6

.7

 oزمینههای تاریخی و نظری
 oماهیت قرارداد در آراء هابز
 oماهیت قرارداد در آراء الک
 oماهیت قرارداد در آراء روسو
نظریه دولت در مصادر تفکرات چپگرایانه
 oنظریه دولت هگل
 oنظریه دولت مارکس
نظریات دولت در قرن بیستم
 oپست مدرنیستم و نظریه دولت
 oراست جدید
 oنخبه گرایی
 oکثرت گرایی و کثرت گرایی جدید
نظریه دولت و اندیشمندان مسلمان
 oرویکرد عقلی :فارابی ،ابن سینا ،مالصدرا و شهید مطهری
 oرویکرد نقلی :عالمه طباطبایی (تفسیر المیزان) و شهید محمد باقر صدر
نسبت سنجی نظریه والیت فقیه و نظریه دولت پشتیبان (بررسی داللتهای نظریه والیت فقیه برای نظریه دولت)

توجه :مسلماً برای فهم و ارتباط بهتر با این نظریات الزم است آنها را به صورت انضمامی و در خالل تجارب بشری برآمده از مبنا قرار دادن هر
نظریه ،مورد طرح و بررسی قرار داد .همچنین مواردی که فرصت اینکه در عمل مبنا قرار گیرند را نداشتهاند ،الزم است تا تا امتداد دادن آنها به لوازم
عملی محتمل آنها اشاره نمود تا حجم نظری مباحث به صورت معقولی تعدیل یابد.
909

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1وینسنت ،اندرو ( .)1395نظریههای دولت ،ترجمه حسین بشیریه .تهران :نشرنی ،چاپ نهم.
 .2همپتن ،جین ( .)1393فلسفه سیاسی ،ترجمه خشایار دیهیمی .تهران :نشر نی ،چاپ چهارم.
 .3مهدوی زادگان ،داود ( .)1394فقه سیاسی در اسالم :رهیافت فقهی در تأسیس دولت اسالمی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
 .4میرموسوی ،سیدعلی ( .)1392اسالم ،سنت ،دولت مدرن :نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه .تهران :نشر نی.
 .5موسویان ،سیدمحمدرضا؛ خالقی ،علی؛ شفیعی ،محمود ( .)1386نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ
طوسی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .6لک زایی ،نجف ( .)1388اندیشه سیاسی صدرالمتالهین .قم :بوستان کتاب قم.
 .7مهاجرنیا ،محسن ( .)1386اندیشه سیاسی فارابی .قم :بوستان کتاب قم.
 .8یزدانی مقدم ،احمدرضا و انصاری ،محمدباقر (ویراستار) ( .)1396جایگاه وحی در فلسفه سیاسی از منظر فارابی ،ابن سینا ،شیخ اشراق ،خواجه
نصیرالدین طوسی و صدرالمتالهین .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .9حمدانی ،طالب ( .)1395نظریه سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر .تهران :کتاب فردا.
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.
منابع فر عی:
 .1روسو ،ژان ژاک ( .)1396قرارداد اجتماعی ،ترجمه مرتضی کالنتریان .تهران :نشر آگه ،چاپ نهم .
 .2هابز ،توماس ( .)1396لویاتان ،ترجمه حسین بشیریه .تهران :نشر نی ،چاپ دوازدهم.
 .3شریعت ،فرشاد ( .)1380جان الک و اندیشه آزادی .تهران :آگه.
 .4هگل ،گئورگ ویلهلم ( .)1379عقل در تاریخ ،درجمه حمید عنایت .تهران :انتشارات شفیعی.
5. Barrow, Clyde.W (1993). Critical Theories of the State: Marxist, Neomarxist, Postmarxist.
Madison: The University of Wisconsin Press.
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کد درس544 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اداره امور عمومی تطبیقی

Comparative Public Administration
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ا یه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1چگونگی شکل گیری حوزه مطالعاتی اداره امور عمومی تطبیقی را درک کند.
 .2فهمی تاریخی از نظامهای اداری  -از گذشته تا حال -به دست بیاورد.
 .3مشخصات نظامهای اداری را در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته تحلیل کند.
 .4رژیمهای سیاسی را بر اساس بوروکراسی غالب آنها طبقه بندی کند.
شرح درس:
در این درس تالش خواهد شد تا چگونگی شکلگیری اداره امور عمومی تطبیقی به عنوان یک حوزه مطالعاتی تبیین شود .در ادامه به گونهای
نظام مند و با سیری تاریخی دست آوردهای این حوزه مطالعاتی در بررسی نظامهای اداری از دوران باستان تا دوران جدید ارائه خواهد شد و سپس
با توجه به جهان معاصر این موضوع در کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1پیدایش اداره امور عمومی تطبیقی به مثابه یک حوزه مطالعاتی
 oسیر تطور حوزه از دوران باستان تا دوران جدید
 oاهمیت و مشکالت مطالعات تطبیقی
 oمکاتب مطالعه تطبیقی اداره امور عمومی
 oبوروکراسی به مثابه کانون مطالعه تطبیقی
 .2مفاهیم تحول سیستم سیاسی
 oاکولوژی اداره و مدلهای نظام اداری
 oسنخشناسی بوروکراسی و جامعه سیاسی متناظر با آن :جامعه سیاسی فردگرا ،جامعه سیاسی ایدئولوژیک ،جامعه سیاسی نظامی،
جامعه سیاسی لیبرال
 .3سوابق تاریخی نظامهای اداری
 oجهان باستان
 oنظام اداری در ایران (مروری اجمالی)
 oنظام اداری در اسالم (مروری اجمالی)
 oامپراتوری روم و عصر روم شرقی
 oفئودالیسم اروپایی
 oظهور پادشاهی مطلقه اروپایی
 oپیدایش دولت – ملت
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.4

.5

.6

.7

.8

نظام اداره در کشورهای توسعهیافته
 oمشخصههای عمومی
 oویژگیهای سیاسی و اداری مشترک
 oنظامهای اداری کالسیک (جمهوری پنجم فرانسه و وحدت مجدد آلمان)
 oنظام اداری در فرهنگ مدنی (بریتانیای کبیر و ایاالت متحده)
 oمدیریت نوسازی انطباقپذیر (ژاپن؛ فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین)
نظام اداری در کشورهای کمتر توسعه یافته
 oدوری جستن از نظامهای حزبی رقابتی
 oمداخله و کنترل ارتش
 oگوناگونیهای رژیم سیاسی
 oالگوهای اداری متداول
 oجامعه منشوری
رژیمهای سیاسی با بوروکراسی غالب
 oنظامهای نخبگان سنتی مثل عربستان؛
 oنظامهای نخبگان بوروکراتیک فردگرا مثل پاراگوئه و اوگاندا
 oنظامهای نخبگان بوروکراتیک شورایی مثل اندونزی ،تایلند و غنا
 oنظامهای پاندولی مثل برزیل ،نیجریه و ترکیه
 oرژیمهای سیاسی با احزاب غالب
 oنظامهای رقابتی چند حزبی مثل فیلیپین ،سریالنکا ،کلمبیا
 oنظامهای شبه رقابتی با احزاب سیاسی غالب مثل مکزیک ،هندوستان و مالزی
 oنظامهای بسیج با احزاب غالب مثل مصر و تانزانیا
 oنظامهای تمامیتخواه کمونیست مثل کره شمالی و کوبا
نگرشی به نظامهای سیاسی و بوروکراسیها
 oاهداف سیاسی و ابزارهای اداری
 oارتباط توسعه بوروکراتیک و توسعه سیاسی
 oآزمایش تز عدم توازن و اهمیت گوناگونی نظام سیاسی
آینده اداره امور تطبیقی به مثابه یک حوزه مطالعاتی و چالشهای آن؛
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:

 .1هدی ،فرل ( .)1386اداره امور عمومی تطبیقی (مدیریت تطبیقی)( :مبانی ،مفاهیم و نظریهها برای رشتههای مدیریت دولتی و علوم سیاسی)،
ترجمه سیدمهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده .تهران :عصر فرزانگان ،اندیشههای گوهربار.
 .2الوانی ،سیدمهدی و سلطانیعربشاهی ،سیمین ( .)1392مدیریت تطبیقی (رشته مدیریت دولتی) .تهران :دانشگاه پیام نور.
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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:منابع فرعی
1. Kuhlmann, Sabine & Wollmann, Hellmut (2014). Introduction to Comparative Public
Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. Edward Elgar Pub.
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کد درس545 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تأمین مالی و بودجهریزی عمومی

Public Financing and Budgeting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آگاهی یافتن از روشهای تأمین مالی و ترکیب درآمدهای دولت
فهم ارتباط میان بودجهریزی و خطمشیهای عمومی
آشنایی با واژگان و اصطالحات بودجهریزی
بررسی و یادگیری فرایند بودجهریزی
آشنایی با روشهای سنتی و مدرن بودجهریزی در دنیا
شرح درس:

فرایند بودجهریزی عمومی را میتوان نقطه عزیمت مفاهیم بکار گرفته شده در خط مشیهای عمومی و عملیاتی سازی آنها دانست .این فرایند،
از بودجهریزی تا ارزیابی بودجه یک فرایند سیاسی و در عین حال تخصصی است که یادگیری مفاهیم و تکنیکهای آن برای هر فرد سیاستمدار و
یا متخصص بخش عمومی الزم است .در این درس تالش میشود عالوه بر آشنایی فرایندی با موضوع بودجهریزی ،مفاهیم بنیادین آن نیز مرور
شده و مروی نیز بر برخی موضوعات مطرح در مرز دانش این حوزه نیز انجام شود.
سرفصل درس:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

نهادهای بودجهریزی
بودجه و دامنه شمول آن
ترکیب درآمدهای دولت
حسابداری تعهدی در بخش عمومی
مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت در بخش عمومی
بودجه نویسی
 oتهیه ،تنظیم و تصویب بودجه
 oاجرای بودجه
 oارزیابی و تفریغ بودجه
 oفرایند گردش بودجه در ایران
روشهای بودجه نویسی
 oروش متداول اقالم هزینه
 oبودجهریزی عملیاتی
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 .8مباحث جدید در بودجهریزی
 oبودجهریزی تعهدی
 oچارچوب میان مدت مخارج
 oبودجهریزی کارآفرینانه
 oبودجهریزی شهروندمحور
 oبودجهریزی کایزن
 oمدل تعادل نقطهای در نظام بودجهریزی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
Rowan Jones & Maurice Pendlebury (2010). Public Sector Accounting. Prentice Hall. Six
Edition.
 .2آذر ،عادل و امیرخانی ،طیبه ( .)1391بودجهریزی عمومی :نهادهای بودجهریزی و بودجه عمومی .تهران :سمت.
 .3مهندس ،ابوطالب و تقوی ،مهدی ( .)1390مالیه عمومی .تهران :انتشارات دوران .چاپ .26

1.

منبع فرعی:
1. Henry, Nicholas (2007). Public Administration and Public Affairs. New Delhi: Prentice Hall
of India. Chapter8
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کد درس546 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریهها و فنون تحول اداری

Theories and Technics of Administrative Reform
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

موضوعات محوری که در تحول اداری مورد توجه هستند را فهرست کند.
مفهوم تحول در نظام اداری را درک نموده و تمایز آن با تغییر و اصالح نظام اداری را تبیین کند.
انواع نظریههای تحول اداری را از حیث دکترین ،دالیل ،ساختار و فرایند از یکدیگر تمایز داده و فهرست کند.
فنون تحول اداری در دنیا را رصد کند و بتواند مقدمات یک مطالعه تطبیقی را آماده کند.
گامهای تحول اداری را با توجه به اقتضائات ملی ،دستگاهی و منطقهای شناسایی ،بیان و نقد کند.
راهکارهای ابتدایی برای بهبود فرانید تحول اداری در بخش عمومی را پیشنهاد کند.
شرح درس:

در این درس ،دانشجو با معنا ،ضرورت و تاریخچه تحول اداری آشنا شده و سپس به بررسی رویکردها ،نظریات و فرایندهای موجود در این زمینه
میپردازد .نظر به اهمیت مطالعات موردی اجرایی در این زمینه ،در ادامه دانشجویان با نمونههای موفق تحول اداری در جهان و برنامههای تحول
در ایران آشنا شده و پیرامون موانع به وجود آمده بر سر برنامههای تحول به بحث و بررسی خواهند پرداخت .در نهایت نگاهی انتقادی – از منظر
اسالمی و نظریه انتقادی – به تحول اداری پایان بخش سیر آموزشی این کالس خواهد بود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

معنای تحول اداری
تاریخچه تحول اداری
ضرورت و دالیل تحول اداری
رویکردهای موجود به تحول اداری
نظریه تحول اداری
فرایند تحول اداری
مفهوم گذار و الگوهای آن فنون تحول اداری
نمونههای تحول اداری در دنیا
برنامهها و نمونههای تحول اداری در کشور
استقرار دولت الکترونیک
o
 oعدالت استخدامی و نظام پرداخت
ساماندهی نیروی انسانی
o
916

تمرکز زدایی
o
افزایش بهره وری
o
سالمت اداری
o
اصالح ساختارها و فرایندها
o
توانمندسازی منابع انسانی
o
تقویت مدیریت و توان کارشناسی
o
تکریم ارباب رجوع
o
 .10بررسی قوانین و مقررات ناظر به تحول اداری در کشور
 .11موانع تحول اداری
 .12راهکارهای اثربخش نمودن تحول اداری در کشور
 .13تحول اداری در دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری
 .14رویکرد انتقادی به تحول اداری در کشور
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .3معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت ( .)1382گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور .تهران :سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ،معاونت امور پشتیبانی ،مرکز مدارک علمی و انتشارات.
 .4پسرانقادر ،مجید ( .)1386تحول مدیریتی و اصالح اداری :رویکردها ،مدلها و کاربرد اقتضایی .تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور ،مرکز مدارک علمی و انتشارات.
 .5طباطبایی ،سیداحمد ( .)1391آشنایی با ده برنامه تحول در نظام اداری (مبانی نظری ،الگوی علمی و برنامههای اجرایی) .تهران :دانش
نوین.
 .6خلجی ،معصومه ( )1395موانع تحول اداری ،تهران :راز نهان
منابع فرعی:
 .1فقیهی ،ابوالحسن؛ معمارزاده ،غالمرضا و احمدی مسعود ( .)1390ارائه مدل تحول اداری در راستای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران  -با رویکرد بازآفرینی دولت .پژوهشگر (مدیریت) ،زمستان ،دوره  ،8شماره  ،24صص .17 -1
 .2مصوبات  7برنامه تحول در نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .)1379( .انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 .3علی نتاج ساداتی ،سیدامیرحسین و عمادی ،نعمتاهلل ( .)1394گذری بر تحول نظام اداری .تهران :آرون.
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 978-184720-171-3.
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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کد درس547 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای اداره امور عمومی

Theories of Public Administration
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1مفهوم اداره بخش عمومی
 .2مدیریت اداری
 .3اداره امور عمومی سنتی
 .4اداره امور عمومی نوین
 .5مدیریت دولتی نوین
 .6خدمات عمومی نوین
 .7مدیریت ارزش عمومی
 .8رویکرد تلفیقی مدیریت دولتی
 .9اداره امور عمومی اسالمی
 .10برخی جریانهای نو در اداره بخش عمومی
 .11جایگاه و وضعیت سبکهای اداره امور عمومی در ایران
 .12اصلیترین چالشهای اداره امور عمومی
شرح درس:
اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه عملی (اداره برنامههای عمومی در راستای تحقق ارزشهای عمومی) حوزهای است که اغلب مردم ،حکومت
و دولت را از طریق آن میشناسند؛ از همین رو رضایت و عدم رضایت عامه مردم از یک حکومت یا دولت نیز در واقع از شیوه اداره امور عمومی
و کارآمدی آن ناشی میشود .نظر به اهمیت یاد شده ،تا کنون سبکها و الگوهای متفاوتی در مورد شیوه اداره امور عمومی ارائه شده و هر یک
از این سبکها نیز در جهت موفقیت اداره امور عمومی بر اصول ،ارزشها و نقاط خاصی تأکید داشتهاند .در این درس انتظار میرود که دانشجویان
ضمن بررسی سبکهای اداره امور عمومی ،با اصول ،ارزشها و نقاط کلیدی مورد تأکید هر یک از این سبکها نیز آشنا شده و بتوانند این موارد
را با هم مقایسه کنند.
سرفصل درس:
 .1مفهوم اداره بخش عمومی
آشنایی با دو مفهوم ارزش و تولید ارزش در اداره بخش عمومی
o
آشنایی با دوگان سیاست  -اداره
o
آشنایی با دوگان عمومی – خصوصی
o
آشنایی با دوگان حکومت (دولت) – جامعه
o
آشنایی با دوگان منافع عامه – مصالح عامه
o
آشنایی با شیوه تأثیرگذاری دوگانهای فوق در اداره بخش عمومی
o
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.2

.3

.4
.5

آشنایی با ارزش محوری ،نوع نگاه به مدیریت در دولت ،نوع عقالنیت ،راهبرد اصلی اداره و  ...در:
مدیریت اداری
o
اداره امور عمومی سنتی
o
اداره امور عمومی نوین
o
مدیریت دولتی نوین
o
خدمات عمومی نوین
o
مدیریت ارزش عمومی
o
اداره امور عمومی اسالمی
o
آشنایی با برخی جریانهای نو در اداره بخش عمومی
آشنایی با مفهوم و مؤلفههای محوری حکمرانی خوب
o
آشنایی با مفهوم دولت الکترونیک و تأثیرات فناوری اطالعات بر اداره دولت
o
و ...
o
آشنایی با جایگاه و وضعیت سبکهای اداره امور عمومی در ایران
آشنایی با اصلیترین چالشهای اداره امور عمومی
چالش سیاستزدگی
o
چالش ارزیابی عملکرد
o
چالش مدیریت بخشی و خردنگر
o
چالش عدم شفافیت و فساد اداری
o
چالش انگیزش صحیح در کارکنان بخش عمومی
o
و ...
o
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

دانایی فرد ،حسن ( .)1395نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی :گذشته ،حال و آینده .جلد اول و دوم .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
دانایی فرد ،حسن ( .)1396چالشهای مدیریت دولتی در ایران .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
طهماسبی ،رضا ( .)1396درآمدی بر نظریههای مدیریت دولتی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
یعقوبی ،نورمحمد ( .)1392مدیریت دولتی (سیر اندیشههای نوین) .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
منابع فرعی:

 .1هیوز ،آون ( .)1396مدیریت دولتی نوین :نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشهها ،مفاهیم و نظریهها ،ترجمه سیدمهدی الوانی .سهراب
خلیلی شورینی و غالمرضا معمارزاده ،تهران :مروارید.
 .2اوزبرن ،دیوید و گبلر ،تد ( .)1384بازآفرینی دولت :اثر روحیه کارآفرینی در متحول ساختن بخش دولتی ،ترجمه فضل اله امینی .تهران :فرا.
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.
920

کد درس548 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سازوکارهای نهادی در اداره امور عمومی

Institutional Mechanisms in Public
Administration
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فهم گستره مباحث نظری تفکر نهادی در گذشته و حال
شناخت نهادها و نحوه اثرگذاری آنها در شکل گیری رفتار افراد در جوامع و کنشگران در ساختارها
آشنایی با الگوهای تحلیل نهادی جهت بهره گیری در عرصه خطمشیگذاری عمومی و اداره امور عمومی
توانمند شدن دانشجویان جهت فهم چگونگی ایجاد تحول و تغییر در نهادها
توانمند شدن دانشجویان جهت فهم چگونگی نهادینه سازی نظمهای پایدار اجتماعی
آمادگی جهت ورود به تحقیقات با بهره گیری از رویکرد تحلیل نهادی
شرح درس:

نهادهای اجتماعی نقش اساسی در شکلگیری رفتار افراد در گستره اجتماع و نیز کنش کنشگران مختلف در عرصه خطمشیگذاری عمومی و
سازمانهای دولتی دارند .حوزههای متنوع علمی و رشتههای مختلف دانشگاهی از اقتصاد و علوم سیاسی گرفته تا جامعهشناسی به مفهوم نهادها
توجه داشته و اندیشمندان مختلفی در این رشتهها به ارائه مبانی نظری شناخت نهادها و الگوهای تحلیلی برای فهم نهادها پرداختهاند .در این
درس تالش میشود با برداشتی جامع از مفهوم نهاد که در رشتههای مختلف ارائه شده است ،دانشجویان را در بهره گیری از این الگوهای
نهادی در تحلیل مکانیزمهای اداره عرصه عمومی توانمند سازد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفهوم نهاد در گستره علوم اجتماعی
اهداف و تاریخچه شکلگیری تحلیل نهادی
o
 .2مبانی نظری و نظریههای بنیادین
 oنهادگرایی در اقتصاد
o

نهادگرایی در علوم سیاسی

o

نهادگرایی در جامعه شناسی

 .3نهادها و توسعه در کشورها
 .4سازکارهای ایجاد نهادهای اجتماعی -اقتصادی
 .5سازکاهای نهادینه سازی نظمهای اجتماعی -اقتصادی
 .6اشاعه و نگه داشت نهادها
مشروعیت ،همشکلی و تقلید در نهادها
o
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 .7حاملها و سازکارهای نهادها
 .8چارچوبهای تحلیل نهادی
چارچوب سه رکنی اسکات (رویکرد جامعهشناختی)
o
چارچوب تحلیلی کنوپفل (رویکرد علومسیاسی)
o
o

مدل استروم (رویکرد اقتصادی)

 .9تحلیل سازمانها در بافت نهادی :رویکردی راهبردی
سازکارهای تعاملی سازمانها با بافت نهادی
o
o
o

پاسخهای راهبردی سازمان به بافت نهادی
بافت نهادی و ساختار سازمانی

زمینههای سازمانی
o
 .10نظریه اعتبارات و ساخت نهادهای اجتماعی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Scott, W. R. (2013). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities. Sage
Publications
منابع فرعی:
Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2011). Public policy analysis. Policy Press.
 .2استروم ،الینور ( .)1394فهم تنوع نهادی .ترجمه سیدجمال الدین محسنی زنوزی .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).

1.

 .3چاونس ،برنارد ( .)1390اقتصاد نهادی .ترجمه دکتر محمود توسلی و همکاران .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .4عجم اوغلو ،دارون و جیمز رابینسون ( .)1392چرا کشورها شکست میخورند .ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور .چاپ سوم.
تهران :انتشارات دنیای اقتصاد.
 .5متوسلی ،محمود و همکاران( .مختلف) .اقتصاد نهادی :پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند .تهران :انتشارات دانشگاه امام
صاددق (علیهالسالم).
 .6متوسلی ،محمود و همکاران .)1395( .نهادها و توسعه .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .7متوسلی ،محمود و همکاران .)1395( .نگاهی به رویکردهای بدیل :نهادگرایی و مکتب اتریش .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
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کد درس549 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

طراحی نظامهای اداره امور محلی و شهری

Designing Systems for Managing Local and Urban
Affairs
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ای ه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با ماهیت حکومتهای محلی
شناخت انواع حکومتهای محلی
خط مشی گذاری برای اداره امور حکومتهای محلی و شهری
برنامه ریزی در حکومتهای محلی و شهری
شرح درس:

حکومتهای محلی را میتوان مینیاتوری از یک حکومت سیاسی ملی تلقی نمود .این نوع حکومتها که به دلیل نزدیکی امورشان به امورات مردم،
در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی قرار گرفتهاند ،مدخلی خواهند بود برای سپردن امور مردم به خود ایشان .هدف این درس ،آشنایی با
حکومتهای محلی و یادگیری نحوه اداره کردن آنها است.
سرفصل درس:
 .1ماهیت حکومتهای محلی
 .2سیر تحوالت حکومتهای محلی در ایران
 .3نوع شناسی حکومتهای محلی
 .4ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،قانونی و سیاسی حکومتهای محلی
 .5فرایند خط مشی گذاری در حکومتهای محلی
 .6نهادهای خط مشی گذاری در حکومتهای محلی
 .7برنامه ریزی در حکومتهای محلی و شهری
 .8سازماندهی ،ساختار و تشکیالت حکومتهای محلی و شهری
 .9کنترل و نظارت در حکومتهای محلی
 .10نظام تقسیمات کشوری در ایران
 .11بررسی وضعیت مدیریت امور شهری و استانی در کشور ایران
 .12تأمین مالی در حکومتهای محلی و شهری
 .13بودجهریزی در حکومتهای محلی و شهری
 .14تأثیر فناوریهای نوین در نحوه اداره حکومتهای محلی و شهری
 .15برخی مسائل خاص در مدیریت شهری
 oمدیریت هویت در شهر
 oبررسی مسائل خاص مدیریت کالن شهرها
 oبررسی چالشهای خاص مدیریت فرهنگی شهرها
 oنقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت شهری
923

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
in

مقیمی ،سید محمد ( .)1394اداره امور حکومتهای محلی :مدیریت شوراها و شهرداریها .تهران :انتشارات سمت.
قلیپور ،حسن هوشمند ،احد ( .)1397مدیریت شهری .تهران :سمیر.
باقرزاده ،حسین ( .)1396مدیریت شهری و نقش سازمانهای مردمنهاد در آن .تهران :قلم امامت.
4. Bingham Richard D. et al. (1991). Managing Local Government: Public Administration
Practice. Sage Publications
5. Elcock, Howard (2005). Local Government. London: Routledge. 3th Edition
منبع فرعی:
1. Morphet, Janice (2008). Modern Local Government. SAGE Publication
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کد درس550 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اخالق در اداره امور دولتی و عمومی

Ethics in Public Administration and Public Affairs
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1جایگاه و تعریف اخالق در اداره بخش عمومی
 .2مبانی و رویکردهای گوناگون به عمل اخالقی در اداره بخش عمومی
 .3بررسی نظاممند و حل چالشهای اخالقی در حوزه اداره بخش عمومی
شرح درس:
ضرورت اخالقی بودن تصمیمات مدیران بخش عمومی – به ویژه در جمهوری اسالمی ایران – این انتظار را ایجاد میکند که دانشجویان این
حوزه ،با تعریف اخالق در بخش عمومی ،مبانی فعل اخالقی و رویکردهای گوناگون به اخالق در بخش عمومی و در نهایت نظامهای اخالق
حرفهای در جمهوری اسالمی آشنا باشند تا از این رهگذر بتوانند چالشهای اخالقی موجود در عرصه عمومی را به گونهای نظاممند تحلیل کرده
و بر اساس مبانی اسالمی پاسخی مناسب برای آنها ارائه کنند تا تصمیمات ایشان عالوه بر کارایی و اثربخشی ،حائز بایستههای اخالقی نیز باشد.
در این درس تالش خواهد شد تا پس از تبیین مقدمات یاد شده ،دانشجویان به گونهای کارگاهی ده چالش عرصه عمومی را تحلیل کرده و پاسخی
اخالقی و کارآمد را برای آنها بیابند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با تعریف و جایگاه اخالق (اعم از دیدگاه علم اخالق مدرن و اسالمی) در حوزه اداره بخش عمومی
آشنایی با مبانی و رویکردهای موجود در تحلیل فعل اخالقی (اعم از دیدگاه علم اخالق مدرن و اسالمی) و داللتهای هر یک از این
رویکردها برای تحلیل چالشهای اخالقی در عرصه عمومی
آشنایی با نظامهای اخالق حرفهای در جمهوری اسالمی
تحلیل ده چالش اخالقی در حوزه اداره بخش عمومی (در عرصههایی نظیر سالمت ،قاچاق ،اعتیاد ،آموزش ،خانواده ،زنان ،مطبوعات و )...
برگرفته از واقعیتهای جاری جمهوری اسالمی ایران و موارد مورد توجه در سایر کشورها؛
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

925

تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
. صدرا: تهران. فلسفه اخالق.)1395(  مرتضی، مطهری.1
. شرکت چاپ و نشر بین الملل، امیرکبیر: تهران. فلسفه اخالق.)1390(  محمدتقی، مصباح یزدی.2
. مرکز ترجمه و نشر کتاب: تهران. ترجمه و تعلیقات از صادق الریجانی، فلسفه اخالق در قرن حاضر.)1368(  ج، وارنوک.3
 امیر نیکزاد و، ترجمه مژگان سیاهکلرودی، مدیریت اخالق حرفهای برای مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی.)1391(  دونالدسی، منزل.4
. مهکامه: تهران.سیدعلیاکبر احمدی
. کتابخانه فرهنگ: تهران. اخالق حرفهای حسابداری، اخالق حرفهای کسب و کار: فلسفه اخالق.)1394(  رمضانعلی، رؤیایی.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.
400pp. 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.
:منابع فرعی
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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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت دولتی نوین

New Public Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :بازدید

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تاریخچه ،مفهوم و اصول مدیریت دولتی نوین؛
 .2انتقادات وارد شده به مدیریت دولتی نوین؛
 .3تأثیرات مدیریت دولتی نوین بر اداره بخش عمومی و تأمین منافع عامه در ایران؛
شرح درس:
مدیریت دولتی نوین یکی از سبکها و به تعبیر دقیقتر امواج نسبتاً جدید مدیریت دولتی است که عالوه بر تأثیر گذاری بسیار زیاد بر سازمانهای
دولتیای که با سبکهای پیشین مدریت دولتی اداره میشدند ،با حرکت از بوروکراسی به سمت بازار و در نتیجه شکل گیری شبکهای از سازمانهای
دولتی و غیر دولتی برای تأمین منافع عامه ،یکی از زمینه سازهای ظهور ادبیات حکمرانی در عرصه جهانی بوده است ،از همین رو در این درس
تالش خواهد شد تا عالوه بر مطالب مطرح شده در درس «نظریههای اداره امور عمومی» با نگاهی دقیقتر به این سبک اداره بخش عمومی ،مدعیات
طرفداران آن به گونهای دقیقتر بررسی شده و نقدها و آفات این سبک از اداره نیز به گونهای دقیقتر موشکافی شود .عالوه بر این ،این سبک از
اداره بخش عمومی با همراه شدن با موج خصوصی سازی در ایران ،تأثیرات گستردهای نیز بر سازمانهای ایرانی گذاشته است که در این درس
اصلیترین این تأثیرات در قالب بررسی چند نمونه از پیاده سازی این سبک ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با زمینههای ظهور مدیریت دولتی نوین
جهانی شدن؛
o
تغییر نقش دولت؛
o
نقش بخش دولتی در رقابت پذیری ملی؛
o
تغییر تئوری اقتصاد؛
o
 oنقش بخش خصوصی و مکانیزم بازار؛
ضرورتهای خصوصی سازی و ملی زدایی؛
o
 .2ارزشهای مدیریت دولتی نوین
صرفه جویی؛
o
اثربخشی؛
o
کارایی و بهره وری (شامل اهمیت بهرهوری در بخش دولتی ،موانع بهرهوری در بخش دولتی ،سنجش بهرهوری در بخش دولتی؛
o
مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی)
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.3

.4

.5
.6

وظایف مدیران در مدیریت دولتی نوین
انجام امور مربوط به استراتژیهای سازمان (شامل فرایند و الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش دولتی (الگوی السن و ادی،
o
الگوی ازبورن و گابلر ،الگوی برایسون) ،تمایزات و تشابهات استراتژی در بخش عمومی با استراتژی در بخش خصوصی ،استراتژی
بنگاه اقتصادی ،استراتژی کسب و کار ،اجرای استراتژی ،کنترل استراتژی)؛
مدیریت مؤلفههای درونی (شامل سازماندهی و مدیریت منابع انسانی ،مدیریت عملکرد ،مدیریت مالی ،بودجهبندی براساس عملکرد
o
در سازمانهای دولتی)؛
مدیریت مؤلفههای بیرونی (ارتباط با بخش خصوصی ،ارتباط با سازمانهای غیردولتی ،ارتباط با رسانهها ومردم)
o
انتقادات وارد شده به مدیریت دولتی نوین
 oنگرش منفی به کارکنان
 oتأکید بر مشتریان سودآور
 oروحیه کارآفرینی دولتی
 oجدایی خریدار – تأمی ن کننده
 oزوال اعتماد عمومی و ...
بررسی تجربه مدیریت دولتی نوین در سایر کشورها
مطالعات موردی در مدیریت سازمانهای دولتی ایران (شامل مطالعات موردی در تدوین و اجرای استراتژی ،سازماندهی ،جذب منابع انسانی،
مدیریت عملکرد ،مدیریت کیفیت جامع ،بودجه بندی و مدیریت مالی در سازمانهای دولتی؛ الگوگیری از مدیران موفق و مؤثر در بخش عمومی
و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 -1اوزبرن ،دیوید و گبلر ،تد ( .)1384بازآفرینی دولت :اثر روحیه کارآفرینی در متحول ساختن بخش دولتی ،ترجمه فضلاله امینی .تهران :فرا.
 -2دانایی فرد ،حسن و علیزاده ثانی ،محسن ( .)1392مدیریت دولتی نوین :پژوهشی ،انتقادی .تهران :کتاب مهربان نشر.
 -3هیوز ،آون ( .)1397مدیریت دولتی نوین :نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشهها ،مفاهیم و نظریهها ،ترجمه سیدمهدی الوانی ،سهراب
خلیلی شورینی و غالمرضا معمارزاده .تهران :مروارید.
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.
منابع فرعی:
 .1نجف بیگی ،رضا ( .)1397مدیریت دولتی نوین و مدیریت سازمانهای دولتی در ایران .تهران :کتاب مهربان نشر.
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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کد درس552 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با حقوق اساسی و اداری

Essentials of Constitutional & Administrative
Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

با مفهوم حقوق و قانون اساسی و مفهوم حقوقی دولت آشنا شده باشد.
با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ساختار سیاسی آن آشنا شود.
با اختیارات نهادهای اساسی و نحوه مدیریت حقوقی کشور آشنا شود.
آشنایی الزم را درباره حقوق ملت در نسبت با دولت کسب کرده باشد.
با انواع سازمانها و دستگاههای متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شده باشد
با نظام بکارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی آشنا باشد.
نسبت به مسئولیت دستگاههای اجرایی ،مدیران و کارمندان دستگاههای اداری کسب دانش الزم را کرده باشد.
شرح درس:

یک مدیر در امر مدیریت و اداره بخش عمومی باید حداقل با دو حوزه حقوقی آشنا باشد ،حقوق اساسی و حقوق اداری؛ در همین راستا در این
درس دانشجویان در بخش مربوط به حقوق اساسی با نظام قوانین کلی کشور ،الزامات حاکم بر آن و مبانی ،اصول و تنظیم ساختار دولت آشنا
شده و از سوی دیگر نیز با حقوق افراد ملت در قبال ساختار قدرت آشنا میشوند .مهمترین منبع حقوق اساسی در هر کشور قانون اساسی است
و رویههای اساسی نیز توسط نهاد دادرس اساسی ایجاد میشود .نهاد دادرس اساسی در ایران شورای نگهبان است که از اصل حاکمیت قانون
اساسی صیانت میکند .حقوق اداری نیز یکی از مهمترین دانشهایی است که یک مدیر باید در اداره یک سازمان و انجام امور اداری به آن
اشراف داشته باشد تا از یک سو مطابق قوانین و مقررات اقدام کرده و مرتکب خروج از صالحیت یا نقض صالحیت نشود و از سوی دیگر با
استفاده از ظرفیتهای قانونی امکان رشد و بهرهوری اداره خود را بر اساس امکانات و الزامات قانونی فراهم کند .موضوعی که در بخش دوم این
سرفصل به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.
سرفصل درس:
 .1کلیات مفهوم حقوق اساسی (مادی و شکلی) و منابع آن
 oمنابع مکتبی،
 oقانون اساسی،
 oرویههای اساسی و قضایی،
 oقوانین عادی،
 oنظریات،
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 .2مفهوم قانون اساسی (مادی و فرایندی)،
 .3تحوالت قانون اساسی در ایران
 oمشروطه ( 1285و  1286و اصالحیهها)
 oانقالب اسالمی ( 1358و  ))1368و ساختار قانون اساسی جمهوری ایران
 .4دستورگرایی و اصل حاکمیت قانون اساسی و نحوه صیانت از آن
 .5مفهوم دولت و اجزای آن
 oجمعیت،
 oسرزمین
 oقدرت عالی (حاکمیت و حکومت)
 .6ریاست کشور و اختیارات رهبری (والیت فقیه)
 .7نظام تفکیک قوا در ایران و وظایف آنها
 oتفکیک قوای افقی (مقننه ،مجریه و قضاییه)،
 oتفکیک قوای عمودی (تقسیمات کشوری)،
 .8نهادهای حکومتی خارج از قوا
 oمجلس خبرگان رهبری،
 oشوراهای عالی،
 oمجمع تشخیص مصلحت نظام،
 oشوراهای اسالمی
 oو ...
 .9حقوق ملت و سازوکارهای حمایت و تضمین آن (سیاسی و قضایی)
 .10کلیات مفهوم حقوق اداری
 oمنابع حقوق اداری
 oاصول بنیادین حقوق اداری
 oتاریخچه حقوق اداری در ایران و جهان
 oمهمترین قوانین و مقررات حقوق اداری
 .11آشنایی با سازمان اداری کشور
 oآشنایی با مقامات عالی سازمان اداری کشور
 oانواع دستگاههای اجرایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها
 oوزارت خانه
 oموسسه دولتی
 oشرکت دولتی
 oموسسه عمومی غیر دولتی
 oآشنایی با سازمانهای اداری متمرکز و غیرمتمرکز در ایران
 oآشنایی با سازمان بازرسی کل کشور
 .12نحوه بکارگیری نیرو در دستگاه اجرایی
 oاستخدام رسمی
 oاستخدام پیمانی
 oاستخدام قراردادی (ساعتی ،حجمی)
 oاستخدام بر مبنای قانون کار
 .13مسئولیتهای انتظامی و مدنی کارمندان دستگاههای اجرایی و مجازات اداری و مراجع ذیصالح
 .14نظارت بر اداره (سلسله مراتبی ،قیمومیتی ،شبه قضایی ،قضایی)
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1عمیدزنجانی ،عباسعلی ( .)1393کلیات حقوق اساسی ایران .تهران :مجد.
 .2مهرپور ،حسین ( .)1395مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران .تهران :دادگستر.
 .3غمامی ،سید محمد مهدی ( .)1390حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .4قاضی ،سیدابوالفضل ( .)1395حقوق اساسی و نهادهای سیاسی .تهران :میزان.
 .5محسنی ،فرید ( .)1396حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران شامل :مبانی نظام ،نهادهای سیاسی ،شرح قانون اساسی ،حقوق و آزادیها.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .6استوار سنگری ،کورش و محمد امامی ( .)1392حقوق اداری :سازمانهای اداری کشور ،استخدام کشوری .تهران :میزان.
 .7طباطبایی موتمنی ،منوچهر ( .)1387حقوق اداری .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .8امامی ،محمد ( .)1395حقوق اداری :سازمانهای اداری کشور ،استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری مسئولیت مدنی
دولت .تهران :میزان.
 .9رستمی ،ولی ( .)1396گفتارهایی در حقوق اداری (کاربردی و نظری) .تهران :خرسندی.
 .10آشنایی با نظام جمهوری اسالمی ایران (حکومت ،ساختار ،تشکیالت ،سیاستها و اسناد باالدستی) (با رویکرد کاربردی و آموزشی)
 .11جوربنیان ،محمد ( .)1392آشنایی با نظام جمهوری اسالمی ایران (حکومت ،ساختار ،تشکیالت ،سیاستها و اسناد باالدستی) .تهران :میالد
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.
منابع فرعی:
 .1شهسوار ،ساعد ( .)1395حقوق تخلفات اداری (مصادیق تخلفات اداری) .تهران :مجد.
 .2غمامی ،سید محمد مهدی و حسین عزیزی ( .)1395عدالت استخدامی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .3طباطبایی موتمنی ،منوچهر ( .)1395حقوق اداری تطبیقی :حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ .تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .4زرگوش ،مشتاق ( .)1392حقوق اداری :مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن (قواعد اختصاصی) .تهران :جنگل.
 .5پتفت ،آرین و احمد مرکز مالمیری ( .)1396مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگیهای قضایی.
تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
 .6پروین ،خیراهلل ( .)1396اصول و مبانی حقوق اساسی .تهران :دانشگاه تهران.
 .7قاضی ،ابوالفضل ( .)1392بایستههای حقوق اساسی .تهران :میزان.
 .8سلطانی ،سیدناصر ( .)1393جرائم علیه حقوق اساسی ملت .تهران :قوه قضاییه ،مرکز مطبوعات و انتشارات.
 .9جاوید ،محمدجواد ( .)1396حقوق شهروندی در نظام قضائی .تهران :مخاطب.
 .10عباسی ،بیژن ( .)1394حقوق اساسی تطبیقی .تهران :دادگستر.
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کد درس553 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «اداره امور عمومی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظامسازی و اداره امور عمومی

Systematization and Public Administration
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پ ایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

نظری

تکمیلی

عملی

عملی:

نظری
عملی

کارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مفهوم نظام و نظام سازی
جایگاه نظامها در اداره بخش عمومی
عوامل مؤثر بر شکلدهی یک نظام اداره امور عمومی از منظر قرآنی – حدیثی
عوامل مؤثر بر شکلدهی یک نظام اداره امور عمومی از منظر نظریات سازمان و مدیریت
عوامل مؤثر بر شکلدهی یک نظام اداره امور عمومی از منظر جامعهشناختی
عوامل مؤثر بر شکلدهی یک نظام اداره امور عمومی از منظر حقوقی
اصول طراحی یک نظام (نظیر نظام آموزش عالی ،نظام سالمت و  )...در اداره بخش عمومی
شرح درس:

نظام سازی را میتوان در دو سطح مورد توجه قرار داد؛ در سطح اول چهارچوبها و نهادهای سیاسی شکل دهنده ارکان حاکمیتی یک کشور
قرار دارند و در سطح دوم ،نهادها و سازمانهای خردتر ،رویهها ،فرایندها و ارتباطات شبکهای میان این موارد است که توجه اندیشمندان و
پژوهشگران حوزه اداره بخش عمومی را به خود جلب میکند .بر این اساس هدف از نظامهای موجود در سطح دوم عینیتبخشی به اهداف و
سیاستهایی است که دولتها قصد اجرای آنها را دارند و طبیعتاً میزان توفیق دولتها در این کار نیز به میزانی خواهد بود که در طراحی
نظامهایی متناسب و کارآمد موفق عمل کرده باشند .نظر به نکته بیان شده میتوان نظام سازی یا طراحی نظام جهت اداره بخش عمومی را از
عالیترین سطوح دانشی – پژوهشی حوزه اداره بخش عمومی دانست که دانشجویان تنها پس از پشت سر گذاشتن تعداد زیادی از دروس دو
حوزه معارف اسالمی و مدیریت دولتی توان فراگیری آن را خواهند داشت .موضوعی که در صورت تحقق اوالً به آنها توان بررسی و تحلیل و
احیاناً ارائه پیشنهادهایی جهت اصالح نظامهای موجود را داده و ثانیاً ایشان را در طراحی نظامهایی نو جهت برآوردن نیازها و به تعبیر دقیقتر
سیاستهای نو پدید توانمند خواهد ساخت.
سرفصل درس:
 .1مفهوم نظام و نظام سازی
 oتبیین اصطالح نظام (در حوزه اندیشه ،قوانین ،سازوکارها و )...
 oتبیین سطوح نظام در اداره بخش عمومی
 oتبیین اصطالح نظام نظامسازی
 oتبیین جایگاه و اهمیت نظام سازی در اداره بخش عمومی
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

مبانی و اصول نظامسازی از منظر قرآن و حدیث
 oتبیین چگونگی تأثیرگذاری معارف قرآنی  -حدیثی بر اهداف نظام
 oتبیین اصول حاکم برآمده از قرآن و حدیث در طراحی و اداره نظام
 oتبیین چگونگی استنباط شاخصهای قرآنی – حدیثی در سنجش صحت طراحی و اداره نظام
 oو ...
مبانی و اصول نظامسازی از منظر فقه و اصول فقه
 oآشنایی با شیوه تأثیرگذاری قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه اسالمی در حوزه طراحی و اداره نظام (قواعدی
نظیر قاعده عدالت ،قاعده ال ضرر و ال حرج ،قاعده نفی سبیل و )...
 oآشنایی با امکانهای موجود در دانش اصول فقه و شیوههای بهرهگیری از این امکانها در طراحی و اداره نظام
مبانی و اصول نظامسازی از منظر نظریات سازمان و مدیریت
 oتبیین عوامل مؤثر بر میزان تمرکز قدرت در نظام
 oتبیین عوامل ایجاد شدن پیچیدگی در نظام و شیوههای کاهش و افزایش در پیچیدگی
 oتبیین عوامل مؤثر بر رسمیت نظام و شیوههای کاهش و افزایش رسمیت
 oتبیین شیوه تعیین شدن نسبت مطلوب میان مؤلفههای تمرکز قدرت ،پیچیدگی ،رسمیت و برخی مؤلفههای ساختاری فرعیتر
در طراحی و اداره نظام
مبانی و اصول نظامسازی از منظر نظریات جامعهشناسی
 oآشنایی با نظریات ساختاری  -کارکردی در جامعهشناسی (به ویژه نظریات کریگ پارسونز)
 oآشنایی با معنا ،جایگاه و نقش قواعد پایهای در طراحی و اداره نظام.
 oآشنایی با معنا ،جایگاه و نقش قواعد تنظیمی در طراحی و اداره نظام.
اصول حقوقی حاکم بر نظامسازی
 oآشنایی با نهادها و مراکز حقوقی مؤثر در طراحی و اداره نظامهای ناظر به اداره عمومی در ایران
 oآشنایی با اصلیترین اسناد حقوقی باالدستی مؤثر در طراحی و اداره نظامهای ناظر به اداره عمومی در ایران
 oآشنایی با قواعد کلی حقوقی ناظر به طراحی و اداره نظام.
 oآشنایی با شیوه طراحی آئیننامههای اجرایی بر اساس قوانین و اسناد باالدستی
 oو ...
بررسی و تحلیل چند نظام حوزه اداره امور عمومی
 oبررسی تحلیلی و انتقادی طراحی ،نتایج و  ...چند نمونه از نظامهای موجود در عرصه اداره عمومی کشور نظیر نظام آموزش
عالی ،نظام سالمت و ...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1میرباقری ،سیدمحمدمهدی ( .)1396درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی ،تحقیق و نگارش :یحیی عبدالهی .قم :تمدّن نوینِ اسالمی.
 .2اسالمی ،رضا ( .)1387اصول فقه حکومتی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .3علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1395فقه و مصلحت .قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .4موسوی ،محمد ( .)1388منهج الفقه االسالمی فی المسائل المستحدثه .قم :بوستان کتاب.
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( .)1386سیستم شناسی در علم حقوق .تهران :گنج دانش.
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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منابع فرعی:
 .1مطهری ،مرتضی ( .)1396نظام حقوق زن در اسالم .تهران :صدرا.
 .2واسطی ،عبدالحمید ( .)1386نگرش سیستمی به دین زیر بنای الگوهای تمدن اسالمی .مشهد :موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف
اسالم.
 .3علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1395فقه و عقل .قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .4علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1394فقه و عرف .قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .5علیدوست ،ابوالقاسم ( .)1395فقه پدیدههای نوپیدا .اشراق حکمت.

 .6جمعی از نویسندگان کنگره امام خمینی (رحمهاهللعلیه) و اندیشه حکومت اسالمی ( .)1378امام خمینی و حکومت اسالمی (مبانی کالمی)
 .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
 .7صفائی حائری ،علی ( .)1389دین و نظام سازی در نگاه استاد صفایی .گردآورنده کتاب :سید مسعود پورسیدآقایی ،قم :لیله القدر.
 .8اکبری ،کمال ( .)1391ظرفیتهای فقه سیاسی برای نظام سازی .مطالعات انقالب اسالمی ،دوره  ،9شماره 30؛ صص . 41-58

 .9علی اکبری بابوکانی ،احسان؛ طباطبائی ،سید محمدصادق و آهنگری ،احسان ( .)1395بازپژوهی امکان و حجیّت نظامسازی در فقه با تأکید
بر نگره شهید صدر .فقه و اصول ،شماره پیاپی  ،107صص .106-87

 .10حسینی نیشابوری ،سیدعلی و طالبی طادی ،بهنام ( .)1395درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظامسازی فقهی با تأکید بر آراء آیتاهلل
سیدمحمدباقر صدر .راهبرد فرهنگ ،دوره  ،9شماره  ،36صص .157-133
 .11رضاییمنش ،بهروز و باباییمجرد ،حسین ( .)1394معناشناسی نظامسازی و روششناسی کشف نظام از منابع دینی .قبسات ،دوره ،20
شماره  ،76صص . 186-159

 .12علی اکبری بابوکانی ،احسان؛ طباطبائی ،سید محمدصادق و آهنگری ،احسان ( .)1396بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی
با تأکید بر آراء شهید صدر .فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دوره  ،50شماره  ،1صص .192-169
 .13نبوی ،سیدعباس ( .)1375فقه ،زمان و نظام سازی .کیهان اندیشه ،شماره .67

 .14تابان ،محمد؛ شیری ،اردشیر؛ اکبرنژاد ،مهدی و یوسفیان ،صفورا ( .)1395نظامسازی اسالمی در حوزه اجتماعی از منظر علم مدیریت و فقه
اسالمی .پژوهشهای علم و دین ،دوره  ،7شماره  ،14صفحه .24-1
 .15سعدی ،حسینعلی ( .)1395حجیت در اجتهاد نظام ساز .راهبرد فرهنگ ،شماره  ،36صص . 43-60
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 )24بسته «عدالت و پیشرفت»
رهبران هر جامعهای ،وضعیت مطلوبی را برای جامعه خود به تصویر كشیده كه آن را عادالنه دانسته و تالش میكنند بدان دست یابند .بههمین دلیل ،صرفاً
به گذراندن روزمره امور نپرداخته و تالش میكنند در ابعاد مختلف ،جامعه را بهسمت خاصی هدایت كنند .هر نظریهپرداز و حكمرانی ،عدالت را چیزی میداند
و الگوی پیشرفت در دستیابی به آن را متفاوت تعریف میكند كه به ظهور مكاتب مختلف توسعه منجر شده است .اینكه به كجا می رویم ،چگونه باید برویم،
الگوی حاكم بر این حركت كدام است ،شیوه هماهنگی در پیشبرد عرصههای مختلف زندگی اجتماعی چیست و بررسی تجارب بینالمللی در این عرصه،
مواردی است كه میتوان در بسته «عدالت و پیشرفت» دنبال كرد.
کد
درس
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

آشنایی با مبانی توسعه
آشنایی با مبانی عدالت اجتماعی
نظریهها و مدلهای توسعه اقتصادی
جامعهشناسی توسعه
اقتصاد سیاسی توسعه
نظریههای عدالت اجتماعی
آیندهپژوهی و استراتژی توسعه
مطالعات گذار
برنامهریزی اقتصادی
مطالعه تطبیقی تجارب توسعه
مبانی فلسفی نظریههای عدالت اجتماعی
درآمدی بر نظریه اسالمی عدالت اجتماعی
پایش ،سنجش و ارزشیابی عدالت اجتماعی
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
سمینار مسائل نوین در عدالت و پیشرفت
مطالعه در عدالت و پیشرفت
پژوهش در عدالت و پیشرفت

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

32

544

جمع
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کد درس556 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با مبانی توسعه

Introduction to Foundations of Development
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با اهداف ،مفهوم و شاخصهای متعارف مربوط به توسعه.
درک تفاوتهای میان كشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
اطالع از روند تاریخی پدیدهها یا متغییرهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در كشورهای توسعه یافته.
توانایی دانشجو در تصریح و تعریف چالشهای اجتماعی ،محیطی و اقتصادی كشورهای در حال توسعه.
آشنایی با مفهوم توسعه پایدار
شرح درس:

این درس با هدف آشنا نمودن دانشجو با ادبیات اقتصاد توسعه تنظیم شده است .پس از تمركز ابتدایی بر مفهوم توسعه ،مؤلفههای مختلف توسعه
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ مؤلفههایی ناظر به رشد اقتصادی ،نابرابری درآمدی ،فقر ،جمعیت ،خانواده ،آموزش ،بهداشت و توسعه پایدار مورد
بررسی قرار میگیرد .از این به طور جانبی مروری بر سیاستهای انتخابی توسعه اقتصادی و كیفیت تعارضات میان این سیاستها صورت خواهد
گرفت .همچنین برای آشنایی با مسائلِ پیشروی كشورهای در حال توسعه ،به مقوله جهانیسازی و توسعه در عرصه بینالملل نیز پرداخته شده
است .در هر یک از موضوعات ،برخی نمونههای منتخب از تجربیات جهانی نیز مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
سرفصل درس:
 .1چیستی توسعه و مروری بر تاریخ توسعه
 .2مفاهیم ،نمودها و ابعاد توسعه اقتصادی
رویكردی تطبیقی به توسعه اقتصادی
o
 .3جایگاه رفاه و بهروزی به عنوان هدف غایی توسعه اقتصاد
 .4ارتباط رشد اقتصاد با توسعه اقتصاد
 .5علل فقر و نابرابری درآمدی و نظریات توسعه اقتصادی
 .6مروری بر مفاهیم بنیادین توسعه
 .7جمعیت و تغذیه
 .8آموزش
 .9بهداشت و سالمت
 .10سرمایهگذاری
 .11تكنولوژی
 .12ثبات سیاسی
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 .13نهادهای رسمی و غیررسمی اقتصادی
 oنقش ارزشها ،فرهنگها و نهادها در توسعه اقتصادی
 .14جهانی شدن
 .15اهداف و شاخصهای توسعه
رویكرد قابلیت و شاخص توسعه انسانی
o
توسعه پایدار
o
توسعه هزاره
o
رشد فقرزدا و رشد فراگیر
o
 .16مباحثی در روش شناسی اقتصاد توسعه؛ آشنایی اجمالی با رویكردهای:
میردال
o
 oلوئیس
هریشمن
o
ساختارگرایان
o
شومپیتر
o
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1سوبوتینا ،تاتیانا ( .)1390فراسوی رشد اقتصادی :پیشدرآمدی بر توسعه پایدار .ترجمه محمدرضا سركارآرانی و عباس معدندارآرانی ،تهران:
نشر نی.
 .2متوسلی ،محمود ( .)1393توسعه اقتصادی :مفاهیم ،مبانی نظری ،نهادگرایی و روششناسی .تهران :سمت.
 .3صفیار ،امینی ( .)1388توسعه :شاخصها و نماگرها .تهران :دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
منابع فرعی:
 .1عظیمی ،حسین و خسرو نورمحمدی ( .)1396اقتصاد ایرانِ امروز :توسعه بر محور آموزش ،فرهنگ و تمدن .تهران :نشر نی.
 .2دیتون ،انگس ( .)1396فرار بزرگ :سالمت ،ثروت و خاستگاههای نابرابری .ترجمه محمدرضا فرهادیپور ،تهران :موسسه عالی پژوهش
تأمین اجتماعی.
 .3علوی ،لیال و رضا رنجپور ( .)1393گفتمانی بدیل برای توسعه :رویكرد انسان شناختی به مفهوم توسعه .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سال
چهاردهم ،شماره اول.192-162 ،
 .4زریباف ،سیدمهدی ( ،)1391بررسی و نقد نظریههای فقرزدایی .مجله اقتصادی ،شماره سوم.96-65 ،
 .5حقیقی ،ایمان ( ،)1385فراز و نشیبها در نظریات اقتصاد توسعه .راهبرد یاس ،سال دوم ،شماره پنجم.114-87 ،
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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کد درس557 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با مبانی عدالت اجتماعی

Introducing Social Justice Fundumentals
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

به اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعی در مطالعات علوم انسانی واقف شود.
با تعاریف عدالت آشنا شود.
به پژوهشهای كاربردی ناظر به عدالت اجتماعی عالقمند شود.
با گستره مطالعات عدالت آشنا شود.
شرح درس:

در این درس ،دانشجویان با مقدمات عدالت اجتماعی و عدالتپژوهی آشنا می شوند .از این رو الزم است ابتدا ضرورت و جایگاه و سپس تبعات
بیعدالتی را درک كنند .در ادامه با انواع و اقسام عدالت آشنا میشوند .در انتها نیز تعاریف رایج از عدالت و نیز برخی از مهمترین نظریههای
معاصر عدالت در جهان را در سطح آشنایی كلی فرا گیرند .سیر بحث به گونهای است كه دانشجویان ،تكثر ادبیات این حوزه را درک كنند .از این
رو به صورت عمیق وارد نظریههای عدالت نمی شوند .فرد پس از شناخت گستره ،الزم است تا در مرحله بعد ،به صورت تفصیلی با نظریههای
عدالت ،نقد آنها و دستهبندیهای متفاوتشان آشنا شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جایگاه عدالت در اندیشه دینی و انقالب اسالمی ایران
آثار و پیامدهای بیعدالتی
اقسام عدالت (الهی-انسانی ،فردی-اجتماعی)
موضوع عدالت اجتماعی :رفتار اجتماعی فرد با دیگران ،كاركرد نهاد اجتماعی ،ساختار نهادها و نظام كلی اجتماعی ،وضعیت نهایی توزی ع
بهرهمندیها
آشنایی با تعاریف عدالت :برابری ،نیاز ،شایستگی ،بایستگی ،اعطاء حق ،بی طرفی ،انصاف ،كارایی.... ،
آشنایی با برخی از نظریههای نظریهپردازان مشهور عدالت در جهان :رالز ،نوزیک ،هایک ،والزر ،آمارتیاسن ،سندل.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

938

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1توسلی ،حسین ( ،)1375مبانی نظری عدالت اجتماعی .بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،تهران( .بخش اول و دوم).
 .2واعظی ،احمد ( ،)1388نقدی بر نظریههای عدالت اجتماعی .موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ،قم( .غیر از فصل اول).
منابع فرعی:
1. Schmidtz, David (2006): Elements of Justice. Cambridge, New York: Cambridge University
Press.
 .2سندل ،مایكل ( .)1393عدالت؛ كار درست كدام است؟ ترجمه حسن افشار ،نشر مركز ،تهران.
 .3سن ،آمارتیا ( .)1394ایده عدالت .ترجمه احمد عزیزی ،نشر نی ،تهران.
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کد درس558 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریهها و مدلهای توسعه اقتصادی

Economic Development: Theories and Models
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با بنیانهای نظری مدلهای توسعه اقتصادی
اطالع از چارچوبهای تحلیلی ناظر به مسائل اقتصادی كشورهای در حال توسعه
توانایی مقایسه نظریات و رویكردهای مختلف به رشد و توسعه اقتصادی
درک علل بروز فقر و نابرابری درآمدی در كشورهای در حال توسعه از منظر نظریات مختلف.
شرح درس:

موضوعات مورد توجه در این دوره شامل رویكردهای كالسیک و جدید در توسعه اقتصادی ،اطالعات ناظر به انواع نابرابریها در كشورهای
مختلف ،داللتهای خطمشیی هر یک از رویكردها حاضر در ادبیات توسعه اقتصادی است .هدف اصلی درس توجه دادن دانشجو به تكثر رویكردها
در تحلیل مقوله توسعه اقتصادی و بالتّبَع داللتهای خطمشیی الگوهای مختلف است.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم ،نمودها و ابعاد توسعه اقتصادی
 .2میراث نظری و الگوهای كالسیک توسعه اقتصادی
 .3الگوی ساختارگرایی
 .4الگوی نیازهای اساسی
 .5الگوی نئوكالسیک
 .6مروری بر نظریات رشد اقتصادی
 .7نظریات رشد برونزا و رشد درونزا
 .8اقتصاد نهادگرایی ،رویكردی بدیل برای تحلیل ماهیت رشد و توسعه اقتصادی
 .9نهادها ،دموكراسی و توسعه اقتصادی
 .10اقتصاد سیاسی توسعه اقتصادی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

940

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1هانت ،دایانا ( .)1395نظریههای اقتصادی توسعه :تحلیلی از پارادایمهای رقیب .ترجمه غالمرضا آزاد ارمكی .تهران :نشر نی.
2. Chang, Ha-Joon (2002): Kicking away the ladder? economic development in historical
perspective. London: Anthem.
منابع فرعی:
 .1وینیكی ،یان ( .)1391عوامل شكست اصالحات اقتصادی در شرق از دیدگاه حقوق مالكیت ،ترجمه زهرا كریمی موغاری ،منتشره توسط
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل گزارش.12707 :
 .2متوسلی ،محمود ( .)1382توسعه اقتصادی :مفاهیم ،مبانی نظری ،رویكرد نهادگرایی و روششناسی ،تهران :سمت.
 .3عجم اوغلو ،دارون و جیمز رابینسون ( .)1393چرا كشورها شكست میخورند :ریشههای قدرت ،شكوفایی و فقر ،ترجمه علی حبیبی ،تهران:
نورعلم.
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کد درس559 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

جامعهشناسی توسعه

Sociology of Development
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1آشنایی با نظریات پیرامون توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی كشورها
 .2شناخت جایگاه تغییرات اجتماعی در جوامع و نسبت آن با توسعه
 .3فهم ساختارهای تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع در مسیر توسعه
 .4فهم اولیه از عناصر متمایز كننده كشورها (توسعه یافته ،در حال توسعه ،توسعه نیافته) در مسیر توسعه
 .5مواجهه با آثار مثبت و منفی توسعه بر نهادها و ساختارهای اجتماعی -فرهنگی
شرح درس:
«توسعه» و ابعاد مختلف آن یكی از اصطالحات كلیدی در ادبیات حركت ملتها و دولتها به شمار میرود .از سوی دیگر این رویكرد ،ادبیات
غالب مسیر پیشرفت كشورها از منظر غربی را در عرصههای مختلف حیات اجتماعی تئوریزه كرده است .جامعهشناسی توسعه تالش دارد آشنایی
تفصیلی دانشجویان با مفهوم توسعه و نظریات مختلف حول آن را رقم زده و نمونههای عینی اثرات و پیامدهای آنها را هم در سطح بین المللی
و هم در سطح ملّی پیجویی و آسیبشناسی كند .طبیعتاً فهم صحیح و جامع این مفهوم از دریچههای مختلفُ زمینهساز تبیین اشتراكات و
افتراقات آن با ادبیات دینی-ملّی «پیشرفت» خواهد بود.
سرفصل درس:
 .1مفاهیم و اصطالحات توسعه
 .2نسبت سنت و مدرنیته
 .3منابع و پیشرانهای تغییرات اجتماعی-اقتصادی
 .4نگاه جامعهشناسان كالسیک به گذر تاریخی جوامع
 .5تغییرات اجتماعی در مسیر توسعه
 .6نظریههای جامعهشناختی توسعه :نوسازی ،وابستگی ،مركز-پیرامون و...
 .7موانع توسعه در كشورهای توسعه نیافته
 .8تأثیر توسعه بر نهادهای اجتماعی
 .9مختصات نظریه نظام جهانی
 .10تحلیل طبقاتی كشورها در مسیر توسعه جهانی
 .11نسبت جهانی شدن با مسیرهای توسعه ملّی
 .12جایگاه جمعیت ،مهاجرت و سرمایه اجتماعی در توسعه
 .13توسعه و نابرابریهای اجتماعی
942

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1ازكیا ،مصطفی؛ غفاری ،غالمرضا ( .)1394جامعهشناسی توسعه ،انتشارات كیهان :تهران.
 .2آزاد ارمكی ،تقی ( .)1386جامعهشناسی توسعه (اصول و نظریهها) ،علم :تهران.
 .3راكس بارو ،ایان ( .)1370جامعهشناسی توسعه (نظریههای توسعهنیافتگی) ،ترجمه مصطفی ازكیا ،نشر توسعه :تهران.
 .4متوسلی ،محمود ( .)1382توسعه اقتصادی :مفاهیم ،مبانی نظری ،رویكرد نهادگرایی و روششناسی ،سمت :تهران.
 .5شیخی ،محمدتقی ( .)1385جامعهشناسی توسعه ،حریر :تهران.
 .6ازكیا ،مصطفی ( .)1365جامعهشناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران ،اطالعات ،تهران.
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.
منابع فرعی:
 .1میر ،جرالد ،استیگلیتز ،جوزف ( .)1382پیشگامان توسعه ،ترجمه غالمرضا آزاد ،نشر نی :تهران.
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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کد درس560 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد سیاسی توسعه

Political Economy of Development
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با تعاریف و تلقیهای متفاوت از اقتصاد سیاسی
آشنایی با مبانی و مبادی تفكر مبتنی بر اقتصاد سیاسی
آشنایی با نقش اقتصاد سیاسی در فهم توسعه اقتصادی
آشنایی با مفاهیم ،انگارهها و اركان نظری اقتصاد سیاسی
آشنایی با روش تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی در سیاستگذاریهای توسعه
آشنایی با نمونههای تجربی اقتصاد سیاسی در كشورهای مختلف
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با برخی از مهمترین ایدههای نظری مطرح در مورد اقتصاد سیاسی توسعه است؛ یعنی ایدههایی در
مورد این موضوع كه ساختارها ،نهادها ،ائتالفها و گروههای فشار و ذینفعان اقتصادی و سیاسی ،اساساً چرا و چگونه بر فرایند توسعه یک
كشور اثر میگذارند؟ اگر اقتصاد سیاسی ،برونداد سیاست بر عرصه اقتصاد و توسعه باشد؛ به نوعی باید دید مناسبات بین افراد ،دولت ،حكومت
و بنگاههای اقتصادی چگونه در فرایندهای تولید و توزیع اثرگذار خواهد بود .فهم اقتصاد سیاسی توسعه ،و لحاظ آن در راه پیشرفت و توسعه
كشور ،میتواند فضا و خطمشیگذاریهای بهینه الزم برای اتخاذ تصمیمات ساختاری در اقتصاد توسعه را ترسیم نماید.
سرفصل درس:
 .1مبانی و تعاریف متفاوت از اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی (تدبیر مُدُن)؛ نام قدیمی علم اقتصاد
o
اقتصاد سیاسی و ماركسیسم
o
اقتصاد سیاسی و مكتب انتخاب عمومی
o
اقتصاد سیاسی نهادگرا
o
اقتصاد سیاسی توسعهگرا
o
 .2كاركردها و جایگاه اقتصاد سیاسی در توسعه
اقتصاد سیاسی تحلیل قیمت (بازار و رقابت)
o
اقتصاد سیاسی كنترل اجتماعی
o
اقتصاد سیاسی نظام پولی و مالی
o
اقتصاد سیاسی توزیع ثروت
o
اقتصاد سیاسی توزیع قدرت
o
اقتصاد سیاسی خطمشیگذاری
o
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 .3فرایندهای اقتصاد سیاسی
o
o
o
o
o
o

اقتصاد سیاسی بازار كار
اقتصاد سیاسی دستمزد
اقتصاد سیاسی مدیریت
اقتصاد سیاسی ارتباطات
اقتصاد سیاسی نظامیگری و مداخلهگری
اقتصاد سیاسی فساد

 .4مدیریت اقتصاد سیاسی
o
o

اقتصاد سیاسی پاسخگویی و حكمرانی خوب
اقتصاد سیاسی در فضای پسامدرن

 .5گذار به سمت توسعه مبتنی بر اقتصاد سیاسی
تغییرات نهادی در ساختارهای سیاسی
o
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1مصلینژاد ،عباس ( .)1394اقتصاد سیاسی :مبانی ،كاركرد و فرایند .تهران :موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 .2علوی تبار ،علیرضا ( .)1395اقتصاد سیاسی و خطمشی گذاری عمومی با نگاه به ایران .تهران :نشرنی.
 .3درازن ،آلن ( .)1394اقتصاد سیاسی اقتصاد كالن .با ترجمه جعفر خیرخواهان .تهران :انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی.
 .4عجم اوغلو ،دارون و جیمز رابینسن ( .)1390ریشههای اقتصادی دیكتاتوری و دموكراسی .ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم .تهران:
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.
منابع فرعی:
 .1گانینگ ،جیمزپاتریک ( ،)1393دموكراسی مقدمهای بر انتخاب عمومی .ترجمه حسین ربیعی .تهران :انتشارات دنیای اقتصاد.
 .2دارون عجم اوغلو ،جیمز ای .رابینسون ( .)1394چرا كشورها شكست میخورند؟ :ریشههای قدرت ،ثروت و فقر ،تهران :انتشارات دنیای
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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کد درس561 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای عدالت اجتماعی

Social Justice Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

آهمنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظریههای عدالت ،به صورت عمیق آشنا شود.
 .2توان نقد نظریهها را بیابد.
 .3مسئلههای مختلف را از قبل الگوریتم حل مسئله ،تحلیل نماید.
شرح درس:
پس از آنكه دانشجویان با مبانی نظری عدالت اجتماعی آشنا شدند ،اكنون الزم است تا نظریه نظریهپردازان مختلف را عمیقتر مطالعه نموده و
با نواقص هر یک آشنا شوند .در این درس ،دانشجویان مبانی فلسفه اخالق نظریهها را واكاوی میكنند و از این مسیر ،آماده میشوند تا به سمت
یک تفكر تركیبی از عدالت اجتماعی سوق یابند .در عین حال ،می توانند این نگاه تركیبی را در مسائل مختلف اجتماعی به كار گرفته و وارد
پژوهشهای كاربردی نیز بشوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

نظریه های عدالت اجتماعی :افالطون ،ارسطو ،فارابی ،هیوم ،كانت ،رالز ،نوزیک ،هایک ،والزر ،سندل ،تیلور ،مكین تایر ،سن.
مبانی اخالقی نظریههای عدالت :مكاتب سه گانه نتیجهگرایی ،وظیفهگرایی و فضیلتگرایی؛ معرفتشناسی اخالقی نظریههای عدالت
گونهشناسیهای نظریههای عدالت :توسلی ،واعظی ،جیمز كونو ،گرینبرگ.... ،
الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالتپژوهی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

توضیحات :كار تحقیقی این كالس كه به صورت تشویقی تعریف می شود ،تحلیل نظری یک نظریه عدالت یا ناظر به كاربست الگوریتم تحلیل
موقعیت مسئله در یک مسئله اجتماعی خاص است.
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منابع اصلی:
 .1واعظی ،احمد ( .)1388نقدی بر نظریههای عدالت اجتماعی ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ،قم.
 .2سندل ،مایكل ( .)1393عدالت؛ كار درست كدام است؟ ،ترجمه حسن افشار ،نشر مركز ،تهران.
 .3توسلی ،حسین ( .)1375مبانی نظری عدالت اجتماعی ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،تهران.
منابع فرعی:
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.
 .4سن ،آمارتیا ( .)1394ایده عدالت ،ترجمه احمد عزیزی ،نشر نی ،تهران.
السالم)
(علیه
 ،تهران.
 .5عادل پیغامی و همكاران ( .)1395گفتارهایی در عدالت اجتماعی ،نشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق
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کد درس562 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آیندهپژوهی و استراتژی توسعه

Future Studies and Development Strategy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حوزه مطالعات آینده پژوهی
نگاه آیندهپژوهانه در پیشبینی روندهای آتی تكنولوژی
نگاه آیندهپژوهانه در پیشبینی روندهای آتی اقتصاد
نگاه آیندهپژوهانه در پیشبینی روندهای آتی كسب و كار
نگاه آیندهپژوهانه در پیشبینی روندهای آتی اداره بخش عمومی
به كارگیری بینش برآمده از آینده پژوهی در ظرفیت سازی جهت رقابت ،توسعه و حكمرانی
شرح درس:

آشنایی با حوزه آینده پژوهی یكی از مهمترین بایستههای مطالعات حوزه پبشرفت بوده و از ملزومات برنامه ریزی برای این كار به شمار میرود.
در این درس انتظار بر این است تا دانشجویان ابتدا با آینده پژوهشی و روشها و تكنیکهای آن به گونهای اجمالی آشنا شده و سپس با به
كارگیری بینش برآمده از این آشنایی ،با روندهای آتی حوزههای فنآوری ،اقتصاد ،كسب و كار ،اداره بخش عمومی و  ....آشنا شوند .به كارگیری
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:
 .1عصر تحوالت سریع و جهانی شدن (تحوالت سریع و غیرخطی ،عدم اطمینان ،آشوب و پیچیدگی ،جهانی شدن ،عدم قطعیت)
 .2آیندهپژوهی به مثابه یک رشته علمی مدرن (شكلگیری آیندهپژوهی به عنوان یک رشته علمی مدرن ،مطالعات میانرشتهای و
چندرشتهای ،مطالعات آینده ،مفهومپردازی زمان ،موضوع مورد مطالعه در آیندهپژوهی محض ،متدولوژی و تكنیکهای مورد استفاده در
آیندهپژوهی ،آیندهپژوهان و مشاهیر آیندهپژوهی)
 .3آینده تکنولوژی و جامعه (روندهای آتی در علم و تكنولوژی ،نانوتكنولوژی ،ژنتیک ،هوش مصنوعی ،فناوری اطالعاتی -ارتباطی و
تحوالت جوامع در ابعاد فضا و زمان)
 .4آینده اقتصاد و کسب وکار (روندهای آتی در اقتصاد جهانی و كسب وكار ،اقتصاد دانش پایه ،فناوری اطالعاتی -ارتباطی و محیط
جدید كسب وكار ،پیدایش صنایع و كسب وكارهای جدید ،پیدایش مشاغل نوین؛ آموزشها و مهارتهای مورد نیاز)
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 .5آینده حکمرانی و اداره امور عمومی (روندهای آتی در حكمرانی و اداره امور عمومی ،جهانی شدن ،عصر دانش و اطالعات ،انقراض
سلسله مراتب ،تضعیف دولت – ملتها ،فروپاشی مرزهای ملی ،حكمرانی خوب)
 .6استراتژی توسعه و ظرفیت مدیریت در عصر تحوالت سریع و جهانی شدن (استراتژیهای كالن طراحی ظرفیت ،استراتژی
انطباق و تعالی ،استراتژی توسعه و پیشرفت ،استراتژی عملكرد مؤثر در ارائه خدمات ،ظرفیت مدیریت در سطح كالن ،ظرفیتهای
حكمرانی ،ظرفیتهای اداری ،ظرفیتهای نهادی ،ظرفیتهای سازمانی ،ظرفیتهای شناختی)
 .7رقابتپذیری ملی (مفهوم رقابتپذیری ،رقابتپذیری ملی ،زیرساخت فیزیكی ،زیرساخت اقتصادی ،زیرساخت تكنولوژیک ،زیرساخت
آموزشی ،محیط كسب وكار ،بهرهوری ملی ،كارآفرینی و نوآوری ،رشد مستمر اقتصادی ،بهبود درآمد سرانه ،كیفیت زندگی ،مطالعات تطبیقی
و رتبهبندی كشورها از حیث رقابتپذیری ملی ،رقابتپذیری بین المللی)
 .8آشنایی یا مطالعات اسالمی حوزه آینده پژوهی و به کار گیری این مطالعات در تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامههای
توسعه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

پیلكام ،اولف ( .)1394توسعه استراتژی :آینده پژوهی و سناریو پردازی ،ترجمه مازیار ملكی و وحید خاشعی ،تهران :آدینه.
حاجیانی ،ابراهیم ( .)1396مبانی ،اصول و روشهای آینده پژوهی ،تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
احمدی ،امید و قائدی ،زینت ( .)1395آینده پژوهی :مفاهیم ،روشها ،كاربردها ،تهران :جهاد دانشگاهی.
ربانی ،طاها و زیاری ،كرامت اهلل ( .)1397آینده پژوهی :پارادایمی نوین در برنامه ریزی با تاكید بر برنامه ریزی شهری و منطقهای
(مبانی ،مفاهیم ،رویكردها و روشها) ،تهران :دانشگاه تهران.
پدرام ،عبدالرحیم ( .)1394درآمدی بر آینده پژوهی اسالمی ،تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
صدر ،سیدمحمدباقر ( .)1393سنتهای تاریخ در قرآن ،ترجمه سیدجمال الدین موسوی اصفهانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
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.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4

دارابی ،علی ( .)1395آینده پژوهی انقالب اسالمی :بیمها و امیدها ،تهران :شركت چاپ و نشر بین الملل (وابسته به سازمان تبلیغات
اسالمی).
بل ،وندل ( .)1397مبانی آینده پژوهی :تاریخچه ،اهداف ،علوم ،ترجمه ابوالفضل توكلی ،تهران :قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء
(صلیاهللعلیهوآله) آجا.
عالی نژاد ،صمد و شبدینی پاشاكی ،محمد (زیرنظر) ( .)1396آینده پژوهی از دیدگاه قرآن كریم (مبانی ،اصول و روشها) ،قم :زمزم
هدایت وابسته به پژوهشكده علوم اسالمی امام صادق (علیهالسالم).
صادقی ،عبدالمجید ( .)1396آینده پژوهی با رویكرد دینی ،قم :مركز المصطفی (صلیاهللعلیهوآله).
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کد درس563 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مطالعات گذار

Transition Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آشنایی با خاستگاه و تاریخچه مطالعات گذار
فهم رابطه میان مطالعات توسعه و گذار پژوهی
آشنایی با مهمترین چارچوبهای تحلیلی گذار پژوهی و مفاهیم كلیدی آن
آشنایی اجمالی با حوزههای كاربردی و نظری گذار پژوهی
آگاهی از ظرفیتهای مطالعات گذار جهت بهره گیری از مفاهیم و روشهای آن در تدوین و اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
كسب توانایی نسبی در به كارگیری اصول مطالعات گذار در تحلیل مسائل گذار به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
شرح درس:

مطالعات گذار به دنبال آنست در مسیر توسعه كشورها با استفاده از دانش و تجربه انباشته حوزههای علمی مختلف با رویكردی جامع (بین رشته
و فرارشته ای) به مطالعه ،بررسی و تسهیل تغییرات بنیادین در سیستمهای اجتماعی بپردازد و به تعمیق فهم عوامل بازدارنده و تقویت كننده
این تغییرات درسطوح كالن و خرد جامعه كمک كند .انتظار میرود این درس به دانشجویان كمک كند تا ضمن آشنایی با اصول نظری،
چارچوبهای تحلیلی و حوزههای كاربردی این حوزه ،ظرفیت و توانمندی اولیه جهت نقش آفرینی در طراحی سیستمهای اجتماعی متناظر با
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و تحلیل مسیرهای دستیابی به آن به دست آورند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

توسعه پایدار
معرفی حوزه مطالعات گذار
تبیین مفهوم گذار و تحول
ویژگیهای مسیر گذار
مثالهایی از گذار در حوزههای مختلف
خاستگاه گذارپژوهی به عنوان یک حوزه بینرشتهای و فرارشتهای
گذارپژوهی و مطالعات نوآوری
پیاز پژوهش گذار
گونهشناسی مسائل گذار
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مهمترین تئوریها و چارچوبهای تحلیلی مطالعات گذار
رویكرد چند سطحی
o
مدیریت راهبردی آشیانه نوآوری
o
مدیریت گذار
o
نظام نوآوری فناورانه
o
گونهشناسی مسیرهای گذار
چالشهای مطالعات گذار در عمل
 سازمانهای دولتی و سیاست،مروری بر مباحث گذار و قدرت
مروری بر مباحث حكمرانی گذار
 فرهنگ و جنبشهای اجتماعی،مروری بر مباحث گذار و جامعه
مروری بر مباحث سازمانها و صنایع در گذار
مروری بر مباحث گذار در عمل و زندگی روزمره
 مقیاسها و مكانهای گذار، فضاها:مروری بر مباحث جغرافیای گذار
مروری بر مباحث گذار و عدالت
مروری بر مباحث گذار و اخالق
مروری بر مباحث گذار و دین
. حملونقل و سالمت، انرژی، غذا،بررسی برخی پروژهها و موردكاویهای گذار در حوزههایی نظیر آموزش
پروژه گذارپژوهی
گذارپژوهی و مطالعات توسعه
گذار پژوهی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
Grin, J., Rotmans, J., & Schot, J. (2010). Transitions to sustainable development: new
directions in the study of long term transformative change. Routledge.
Frantzeskaki, N., Broto, V. C., Coenen, L., & Loorbach, D. (Eds.). (2017). Urban
sustainability transitions. Routledge.
Broerse, J., & Grin, J. (Eds.). (2017). Toward Sustainable Transitions in Healthcare
Systems. Routledge.
Verbong, G., & Loorbach, D. (Eds.) (2012). Governing the energy transition: reality,
illusion or necessity?. Routledge.
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.
:منابع فرعی
Markard, Jochen; Raven, Rob; Truffer, Bernhard (2012). Sustainability transitions: An
emerging field of research and its prospects. Research Policy 41 (6), pp. 955–967.
Rotmans, J., Kemp, R., & Van Asselt, M. (2001). More evolution than revolution: transition
management in public policy. foresight, 3(1), 15-31.
Geels, F. W., & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research
policy, 36(3), 399-417.
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کد درس564 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

برنامهریزی اقتصادی

Economic Planning
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار

عملی

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آشنایی با خاستگاه ایده برنامهریزی اقتصادی.
درک دالیل له و علیه برنامهریزی اقتصادی از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد هزینه مبادله.
آشنایی با منطق تحلیل هزینه-فایده.
توانایی تحلیل اقتصادی یک پروژه/برنامه با درنظر گرفتن مالحظات اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و سیاسی-امنیتی.
درک مؤلفههای شیوه برنامهریزی بخشی درچارچوب مدلهای داده ستانده.
آشنایی با شیوه تبیین روابط متغیرهای كالن در مدلهای ساده رشد اقتصادی.
آشنایی با تجربه برنامهریزی اقتصادی در ایران و جهان.
شرح درس:

برنامهریزی مفهومی سهل و ممتنع است .از طرفی در زندگی شخصی خود به نوعی با سطوحی از برنامهریزی مواجهیم .در برخی موارد ،به
محض تغییر شرایط یا بروز پدیدههای غیرقابل انتظار ،تصمیم خود را تعدیل كرده و به بیان دیگر برنامهای دیگر میچینیم .هر چند تاحدی
گستره مفهوم برنامهریزی در سطح فردی آشكار است ،هنگامی كه از برنامه یا برنامهریزی در سطوح گروهی ،محلی ،منطقهای ،صنفی یا ملی
صحبت به میان میآید ،به سختی میتوان مشتركاتی برای چنین برنامهریزیهایی برشمرد؛ اینكه در هر یک از این سطوح« ،چه فرد یا چه
چیزی تعیینكننده تصمیمات است؟» ،اینكه «با چه سازوكاری به تصمیمات عمل شود؟»« ،دستیابی به هدف چگونه پایش شود؟»« ،آیا به
پایش و نظارت نیازی هست؟»« ،آیا مگر نیازی به قوای فائقه در حوزه تخصیص منابع وجود دارد؟» یا اساساً اینكه «هدف از اتخاذ تصمیماتِ
پیشگفته ،دستیابی به چه چیزهایی است؟» پرسشهایی هستند كه برای واضح شدن تلقیات از «برنامهریزی» ،باید بدانها پاسخ داده شود .به
بیان ساده هرجا از فضای تخصیصی برمبنای لسهفر ( )Laissez-faireدور میشویم ،بحث برنامهریزی مطرح میشود .دكترین لسهفر ،ایدهای
است كه معتقد به دخالت حداقلی دولت در امور اقتصادیِ افراد و جوامع است .از نظر محتوایی ،برنامهریزی اقتصادی را میتوان تسامحاً به عنوان
كاربرد اقتصاد خرد در عرصههایی دانست كه بازارها همواره به خوبی كار نكرده و از این رو معموالً چنین موضوعاتی در دورههای استاندارد
اقتصاد خرد مورد توجه قرار نمیگیرد .هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با ضرورت ،تلقی صحیح ،گستره و تجربه برنامهریزی اقتصادی
است .آشنایی دانشجو با سطوح مختلف برنامهریزی در ابعاد بنگاه ،محلی ،منطقهای ،بخشی و ملی ،بستر فهم مبانی و داللتهای برخی
تحلیلیهای اقتصادی ناظر به برنامهریزی اقتصادی را فراهم میآورد .درک شیوه برنامهریزی در هر یک از این سطوح و ارتباط میان سطوح
برنامهریزی با یكدیگر از نتایج اِشراف به تحلیلها و ابزارهای مختلف برنامه ریزی اقتصادی است.
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سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8
.9

خاستگاه طرح ایده برنامهریزی اقتصادی
مقابله هایک با نظام سوسیالیستی؛ نظم خودجوش و مسئله پراكندگی اطالعات
o
منطق دخالت دولت در اقتصاد؛ برنامهریزی اقتصادی دولت
o
اقتصاد هزینه مبادله و مبنایی برای طرح ایده برنامهریزی
 oطرح ایده هزینه مبادله توسط رونالد كوز
داللتهای ایده هزینه مبادله برای برنامهریزی اقتصادی و بازبینی در دوگان دولت-بازار
o
تحلیل هزینه-فایده
شاخصها و ابزارهای مهم ارزیابی پروژهها
o
تفاوت دیدگاه بخش خصوصی و بخش عمومی در تحلیلهای هزینه-فایده
o
گستره بهرهگیری از تحلیل هزینه-فایده در برنامهریزی پروژههای ملی ،برنامههای منطقهای و ملی با توجه به مالحظات
o
زیست محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی-امنیتی
رویكرد طراحی بازار و مهندسی اقتصاد خرد
خاستگاه ایده به هم رسانی و طراحی بازار
o
منافع و چالشهای پیشروی بههمرسانیهای شبكهای ،طراحی بازارهای جدید یا اصالح بازارهای موجود
o
برنامهریزی بخشها :مروری بر تحلیل داده-ستانده
برنامهریزی كالن و رشد اقتصادی
 oنظریات اولیه رشد اقتصادی (هارود-دومار و سولو)
تكمیل نظریات رشد اقتصادی و ورود مقوالتی چون نهادها و توزیع قدرت به ادبیات رشد و توسعه اقتصادی
o
آشنایی با مدلهای عامل بنیان
خاستگاه مدلهای عامل بنیان و تفاوت آن با مدلهای آماری و اقتصادی سنجی
o
داللتهای مدلهای عامل بنیان در شبیهسازیها و پیشبینیهای اقتصادی كالن
o
تطور برنامهریزی در جهان
تجربیات برنامهریزی توسعه در ایران
رویكردهای حاكم بر تدوین برنامهریزی توسعه اقتصادی پیش و پس از انقالب اسالمی
o
برنامهریزی هستههای كلیدی خطدهنده توسعه و تفاوت آن با برنامهریزی جامع
o
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1اجاللی ،پرویز؛ عسگری ،علی؛ رفیعیان ،مجتبی؛ نارویی ،مهناز .)1394( .تجربه برنامهریزی در جهان :پیدایش و سیر تطور .تهران :مؤسسه
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
 .2توفیق ،فیروز .)1392( .برنامهریزی در ایران و چشم انداز آینده آن .ویراست  .2تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی.

3. Yülek, Murat (2014): Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing
Economy: Concepts, Experience and Prospects. Springer.
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 .4شركت در كارگاه یا سمینارهای مرتبط با محوریت موضوعاتی چون:
فرایند تدوین و تصویب برنامههای توسعه
o
فرایند تدوین و تصویب سیاستهای كلی نظام
o
آشنایی با سابقه تاریخی و تطورات نهادهای برنامهریز اقتصادی همچون مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،
o
سازمان برنامه و بودجه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
تذکر :توجه شود كه این كارگاهها نباید با محتویات یا كارگاههای مربوط به دروس «تحلیل و ارزشیابی برنامههای توسعه» و «بودجه
ریزی عمومی» همپوشانی داشته باشد .توصیه بر آن است كه بازدیدها یا كارگاهها ترجیحاً در محل نهادهای مورد نظر و توسط
كارشناسان حاذق آن نهادها ارائه شود.
منابع فرعی:
 .1مک لئود ،تاس .اچ .)1380( .برنامهریزی در ایران برأساستجارب گروه مشاوره دانشگآه هاروارد در ایران درتهه برنامه عمرانی سوم .ترجمه
علی اعظم محمدبیگی .تهران :نی.
 .2پاسبانی صومعه ،ابوالفضل .)1395( .برخی از اقتضائات بنیادین برنامههای توسعه .گزارش كارشناسی مركز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی .موجود در .https://rc.majlis.ir/fa/report/show/982218
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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کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مطالعه تطبیقی تجارب توسعه

Comparative Study of Development Experiences
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با مسیر توسعه كشورهای مختلف
درک تحوالت ملی توسعه كشورها در پرتو تحوالت جهانی
فهم ضرورت نیل به مدل بومی توسعه برای هر كشور
توانمندی در تحلیل شرایط و اقتصائات محلی ،ملّی ،منطقهای و بینالمللی توسعه برای یک كشور
شرح درس:

كشورهای مختلف برای رسیدن به توسعه -با به تعبیر بهتر ساختارهای جدید اجتماعی -از مسیرهای مختلفی حركت كردهاند .شناخت تجارب
متفاوت كشورها در توسعه ،هم درسآموز است و هم شناختی عمیقتر نسبت به متغیرهای مؤثر در این فرایند ایجاد میكند .از سوی دیگر پی
خواهیم برد كه مدلهای توسعه هر كشوی الجرم باید متناسب با اقتضائات آن كشور باشد .اما برای فهم چنین مسیری ،صرفاً نمیتوان به تجارب
انفرادی كشورها بسنده كرد ،چرا كه فرایند توسعه ملّی هر كشوری ،حتماً در بستری از تعامالت ،روابط و رخدادهای جهانی بوده است .بنابراین
الزم است تجارب كشورها را توأم با تاریخ تحوالت اقتصادی-اجتماعی در سطح بین الملل دنبال كرد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

تجارب توسعه اقتصادی-فرهنگی-اداری -سیاسی كشورهای مختلف (آمریكا ،چین ،ژاپن ،هند ،برزیل ،انگلیس ،فرانسه ،آفریقای جنوبی)؛
تاثیرات جهانی (همچون جهانی شدن) بر روی روند توسعه كشورهای مختلف؛
تحلیل تطبیقی نهادی در سیر توسعه مناطق مختلف؛
توسعه اقتصادی محلّی.
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

توضیحات :تحقیق این درس میتواند در دو محور صورت گیرد .1 .شناخت تجربه توسعه یک كشور .2 .بررسی سیر تجربه توسعه در ایران در
قرون اخیر.
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:منابع اصلی
1. Naudé, Wim, Szirmai, Adam and Nobuya Haraguchi (2015). Structural Change and
Industrial Development in the BRICS. UK: Oxford University Press.
2. Nissanke, Machiko (2003) .Comparative Development Experiences of Sub-Saharan Africa
and East Asia: An Institutional Approach. New York: Routledge.
3. Vu, Tuong (2014). Paths to Development in Asia South Korea, Vietnam, China, and
Indonesia. New York: Cambridge University Press.
:منابع فرعی
1. Rokkan, S. (2009). Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of
Political Development. Oslo: Universitetsforlaget
2. Otsubo, Shigeru (2016). Golobalization and Development. New York: Routledge.
3. Nel, Etienne, Rogerson, Christian M. (2005). Local Economic Development in the Changing
World. New York: Routledge.
4. Chambers, Robert (1983). Rural Development. Putting the Last First. London: Longman.
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مبانی فلسفی نظریههای عدالت اجتماعی

Theories of Social Justice: Philosophical
Foundations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش
تکمیلی
عملی:

عملی

كارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با همعرضی فلسفه حقوق ،فلسفه اخالق و عدالت
 .2آشنایی با مبادی و مبانی فلسفی عدالت
 .3آشنایی اجمالی با طبقهبندی فلسفی نظریههای عدالت
شرح درس:
هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با برخی مبانی نظریه های عدالت اجتماعی است .در اینجا منظور از مبانی عدالت ،مقوالتی است كه
دستمایه توجیه نظریههای عدالت قرار میگیرند؛ در غالب نظریههای عدالت ،مفاهیم یا مقوالتی چون «بیطرفی»« ،عقالنیت» یا «آزادی» به
عنوان بنیانهایی برای این نظریههای مطرح شدهاند .دانشجو پس از اطالع از مبانی برخی نظریههای عدالت ،امكان ارائه نوعی مقایسه میان
نظریههای عدالت و بالتّبَع درک اختالف داللتهای خطمشی این نظریهها را خواهد داشت.
سرفصل درس:
 .1عدالت و موضوع آن :صفت فعل ارادی (باری تعالی /انسان)؛ صفت پایدار انسانی؛ صفت نهادهای اجتماعی؛ صفت امور و اوضاع
 .2خاستگاه عدالت :پیشادینی بودن مقوله عدالت؛ دینی بودن مقوله عدالت؛ عدالت به مثابه نهادی فرهنگی و بیناالذهانی
 .3اتحاد موضوعی فلسفه حقوق ،فلسفه اخالق و عدالت :تحلیلی ریشهشناختی از عدالت ( )Justiceو حق؛ بررسی نظریههای
عمده در این سه دانش
 .4مبانی معرفتشناختی و ارزششناختی عدالت :عدالت به عنوان حسن عقلی؛ مبانی عدالت به عنوان حسن عقلی؛ جایگاه فطرت
در دستیابی به عدالت؛ مبنای تمسک به فطرت جهت اثبات وجود عدالت؛ عدالت (فلسفه اخالق) به عنوان ادراكات اعتباری؛ مبانی عدالت به
عنوان ادراک اعتباری؛ شیوه دستیابی به عدالت به عنوان ادراک اعتباری؛ عدالت به عنوان حسن ذاتی/شرعی؛ مبانی عدالت به عنوان حسن
ذاتی/شرعی؛ شیوه دستیابی به عدالت دارای حسن شرعی
 .5معیار عدالت و احصاء نظریههای عدالت :حسن فعل (مثل تكلیف)؛ حسن نتیجه (مثل رفاه)؛ حسن فاعل (مثل فضیلت)؛ معیارهای
مقدم بر عدالت (مثل آزادی)
 .6بررسی عدل و قسط در آیات و روایات
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1مدیریت بهرهوری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ( .)1375مبانی نظری عدالت اجتماعی ،تهران :نیاد مستضعفان و جانبازان
انقالب اسالمی
 .2لشكری ،علیرضا ( .) 1394مبانی عدالت اجتماعی در اسالم ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،فصول اول تا سوم.
 .3پالمر ،مایكل ( .)1388مسائل اخالقی؛ متن آموزشی فلسفه اخالق ،ترجمه علیرضا آل بویه ،تهران :سمت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

سن ،آمارتیا ( .)1392اندیشه عدالت ،ترجمه وحید محمودی و هرمز همایونپور ،تهران :كندوكاو.
مجموعه نویسندگان ( .)1394لیبرالیسم و مسئله عدالت ،گزینش و ویرایش مقاالت از محمد مالعباسی ،تهران :ترجمان علوم انسانی.
مجموعه نویسندگان ( .)1392مجموعه مقاالت عدالت اقتصادی ،گردآوری و ترجمه محمد نعمتی و همكاران ،تهران :دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم).
مصباح یزدی ،محمد تقی ( .)1373فلسفه اخالق ،تهران :اطالعات.
مطهری ،مرتضی ( .)1366فلسفه اخالق ،تهران :صدرا.
مور ،جورج ادوارد ( .)1366اخالق ،ترجمه اسماعیل سعادت ،تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی.
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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تکمیلی
عملی:

كارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1مطالعات موجود عدالت را آسیبشناسی كند.
 .2مطالعات عدالتپژوهی را در نگاهی تلفیقی و بینرشتهای درک كند.
 .3با گستره سؤاالت و مسائل نظریه اسالمی عدالت آشنا شود.
 .4اندیشه متفكران اسالمی در خصوص عدالت اجتماعی را واكاوی كند.
 .5با جایگاه عدالت در شاخه های مختلف علوم اسالمی (قرآن ،فلسفه ،كالم ،حدیث ،فقه) آشنا شود.
شرح درس:
پس از آنكه دانشجویان به صورت تفصیلی با نظریههای عدالت ،نقدها و مبانی آنها آشنا شدند ،به ایده نظریه تركیبی عدالت خواهند رسید.
اكنون زمان آن است كه ایده میانرشتگی عدالتپژوهی مطرح شود و ضمناً مطالعات عدالتپژوهی حاضر ،آسیبشناسی گردد .در ادامه ،آشنایی
با اندیشه متفكران دینی و نیز نسبت تراث اسالمی با عدالت زمینه ساز بروز سؤاالت و مسائل ناظر به نظریه اسالمی عدالت اجتماعی خواهد
شد .درک درست سؤاالت و چالشهای ماهیت و روششناسی دستیابی به این نظریه ،مهمترین شاخص موفقیت این درس محسوب میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

گستره مطالعات عدالت اجتماعی؛
آسیبشناسی مطالعات عدالت اجتماعی؛
نظریه تركیبی عدالت اجتماعی؛
رویكرد بینرشتهای در مطالعات عدالت اجتماعی؛
عدالت در قرآن كریم ،فلسفه و كالم اسالمی ،حدیث و فقه؛
اندیشه متفكران اسالمی در خصوص عدالت :فارابی ،خواجه نصیر الدین طوسی ،عالمه طباطبایی ،امام خمینی ،شهید صدر ،شهید
مطهری ،شهید بهشتی رحمه اهلل علیهم ،حضرت آیت اهلل خامنهای دام ظله  ،آیت اهلل جوادی آملی و استاد حكیمی؛
مطالعات معاصر عدالت اجتماعی در ایران و آسیبشناسی این مطالعات در تولید نظریه اسالمی عدالت اجتماعی؛
روششناسی مطالعات اسالمی عدالت اجتماعی.
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1واعظی ،احمد ( .)1388نقدی بر نظریههای عدالت اجتماعی ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ،قم( .فصل اول).
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.
 .4پورعزت علی اصغر ،علی پور میثم ( .)1393عدالت پژوهی در پرتو قرآن كریم ،نشر علمی و فرهنگی ،تهران.
 .5اكبریان ،حسنعلی ( .)1386قاعده عدالت در فقه امامیه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 .6الهی خراسانی ،علی ( .)1392قاعده فقهی عدالت ،توسط بنیاد پژوھشھای اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد.
 .7جمشیدی ،محمدحسین ( .)1381نظریه عدالت از دیدگاه ابونصر فارابی ،امام خمینی و شهید صدر ،پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی،
تهران.
السالم)
(علیه
 ،تهران.
 .8عادل پیغامی و همكاران ( .)1395گفتارهایی در عدالت اجتماعی ،نشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

خاندوزی سید احسان ( .)1390مدینه عادله ،نشر دانشگاه امام صادق (علیهالسالم) ،تهران.
قطب سید ( .)1343عدالت اجتماعی در اسالم ،ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسروشاهی ،نشر مصطفوی ،قم.
تراب زاده جهرمی ،محمدصادق؛ سجادیه ،سیدعلیرضا؛ سرآبادانی ،حسین .)1396( .جوهره اندیشه حضرت آیت اهلل خامنهای دام ظله در عرصه
عدالت اجتماعی ،نشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
عیوضلو ،حسین ( .)1385عدالت و كارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسالمی ،نشر دانشگاه امام صادق (علیهالسالم) ،تهران.
میرمعزی ،سید حسین ( .)1393عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.
خدوری ،مجید ( .)1394برداشت مسلمانان از عدالت ،ترجمه مصطفی یونسی و صمد ظهیری ،نشر دانشگاه مفید ،قم.
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کد درس568 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

»بسته «عدالت و پیشرفت

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

پایش ،سنجش و ارزشیابی عدالت اجتماعی

Monitoring, Measuring and Evaluation of Social
Justice
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش
تکمیلی
عملی:

عملی

كارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1توانایی تحلیل شاخصهای تركیبی به مثابه ابزار ارزشیابی خطمشیهای عمومی را كسب كرده باشد.
 .2نسبت به معیارها و شاخصهای عدالت اجتماعی ،فهم الزم را كسب كرده باشد.
 .3به شناختی نظاممند نسبت به شاخصهای تركیبی عدالت اجتماعی دست یافته باشد.
شرح درس:
هدف از این درس با فرض آشنایی دانشجویان با نظریههای تخصصی عدالت اجتماعی و نظریههای ارزشیابی ،آشنایی با حوزه پایش و ارزشیابی
عدالت اجتماعی از منظر شاخصسازی تركیبی برای عدالت اجتماعی و سنجش عدالت بر اساس آنهاست.

سرفصل درس:
 .1معرفی انواع طبقهبندی و گونهشناسی شاخصهای عدالت اجتماعی
معرفی مهمترین شاخصهای فقر و نابرابری
o
معرفی مهمترین شاخصهای عدالت اجتماعی
o
معرفی مهمترین شاخصهای عدالت مضاف
o
معرفی مهمترین شاخصهای نزدیک به شاخصهای عدالت اجتماعی و ارتباط آنها با شاخصهای عدالت اجتماعی
o
 .2روششناسی ساخت شاخص تركیبی عدالت اجتماعی
o
o
o
o

معرفی مبنای روششناختی ساخت شاخص تركیبی عدالت اجتماعی
بررسی تطبیقی رویكردهای استقرایی و قیاسی در ساخت شاخص تركیبی عدالت اجتماعی
روششناسی استخراج سنجهها از معیارها و نظریههای عدالت اجتماعی
زمینههای هنجاری شاخصهای تركیبی عدالت اجتماعی در ابعاد گوناگون شاخص
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 .3مروری بر مهمترین شاخصهای تركیبی عدالت اجتماعی در جهان
 oمعرفی شاخص تركیبی عدالت اجتماعی ( )SJIموسسه برتلمان (ویژه اتحادیه اروپا)
o

معرفی شاخص تركیبی عدالت اجتماعی ( )OECDو مبانی نظری و روششناختی آن
معرفی شاخص عدالت ( )JUSTICE INDEXبرنامه توسعه ملل متحد

o

معرفی شاخص رشد فراگیر مجمع جهانی اقتصاد

o

 .4زمینههای رصد و ارزشیابی عدالت اجتماعی در ایران معاصر
 oظرفیتها و محدودیتهای ارزشیابی عدالت اجتماعی در ایران
 oمعرفی نتایج و ارزشیابیهای گوناگون از وضعیت عدالت اجتماعی در ایران
 oتحلیلی بر روششناسی تركیبی در ساخت شاخصتركیبی عدالت اجتماعی متناسب با ظرفیتها و محدودیتهای بومی خود
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
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.
 .5خاندوزی ،سیداحسان؛ مصطفوی ثانی ،علی؛ سرآبادانی تفرشی ،حسین .)1398( .شاخصی برای عدالت .نشر مركز رشد و انتشارات دانشگاه
امام صادق (علیهالسالم).
 .6خاندوزی ،سید احسان ،)1391( ،شاخصسازی عدالت اقتصادی با رویكرد اسالمی در اقتصاد ایران (با استفاده از روش نماگرهای تركیبی)،
پایان نامه دكتری دانشگاه ازاد اسالمی (واحد علوم و تحقیقات تهران).
 .7عیوضلو ،حسین .)1386( .شاخصهای عدالت اقتصادی ،گزارش پژوهشی مجمع تشخصیص مصلحت نظام.
منابع فرعی:
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.
 .5پیغامی ،عادل .)1394( ،درآمدی بر اهمیت اندازهگیری و سنجهها در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سلسله نشست تکنگاشتهای الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت (شماره  ،)41مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
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کد درس569 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

Islamic-Iranian Model of Progress
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4

آشنایی با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
آشنایی با مبانی و اركان الگو
درک ضرورت دستیابی به الگو
آشنایی با روش تدوین الگو
شرح درس:

هدف اصلی این درس ،آشنایی دانشجویان با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به عنوان یک نقشه جامع حركت برای پیشرفت اسالمی كشور
است .این الگو به عنوان یک نظریه بدیع و در عین حال بدیل سایر نظریات توسعه نیز به شمار میرود .اما هر گاه بحث از الگو و تدوین آن به
عنوان بحثی مقدّم بر تحقّق پیش میآید ،ابهام موجود در ماهیّت ،هدف ،روش و گستره موضوعی آن موانعی را پدید خواهد آورد .در این درس
در كنار معرفی این الگو (نظریه) ،سعی میشود تا به تبیین خاستگاه ،مبانی ،اهداف ،راهبردها و روش دستیابی به این كالن نظریه نیز پرداخته
شود .در این بین الزم است تا نقش دانشهای معین و مؤثر در ترسیم و تدوین این الگوی حركت مثل علوم اجتماعی اسالمی از جمله اقتصاد
اسالمی نیز دیده شود.
سرفصل درس:
 -1نظریات توسعه و منزلت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 oخاستگاه تاریخی و تمدنی آن
 oمبانی دینی و فلسفی آن
 oالگو و چرایی طرح آن
 oاهداف مورد انتظار از الگو
 -2مفهومشناسی
 oماهیت الگو و ارتباط آن با مفاهیم همعرض مثل نظریه ،مدل ،چارچوب ،نقشه و ...
 oماهیت پیشرفت و مفاهیم همعرض مثل رشد ،ترقی ،تكامل و ...
 oماهیت اسالمیت الگو و رویكردهای مختلف متكی بر اقتصاد اسالمی
 oماهیت ایرانیت الگو و تجلیات مختلف آن
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 -3الگو؛ ضرورتها و مالحظات
 oتلقیهای متفاوت از الگو (الگو به مثابه سند ،انگاره عمومی و نظریه پیشرفت)
 oمالحظات معطوف به سندنویسی الگو
 oسند الگو به عنوان سند باالدستی در ارتباط با سایر اسناد
 -4نظریه مبنای الگو
 oماهیت علوم اجتماعی اسالمی از جمله اقتصاد اسالمی و كاركرد آنها
( oنظریات) توسعه و مقوله پیشرفت
 oمقوله پیشرفت و (نظریات) عدالت
 -5مالحظات پیرامون روش تدوین الگو
 oرویكردشناسی تولید علوم اجتماعی اسالمی در تدوین الگو
 oتوان بالفعل الگو در حل مسائل و بحرانهای كشور
 oارائه روشهای مختلف جهت دستیابی به گزارههای الگو
 -6مالحظات پیرامون تحقق الگو
 oنهادهای متولی تدوین و تحقق الگو
 oالزامات و موانع تحقّق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:

 .1موحدی بكنظر ،مهدی و دیگران ( .)1396درآمدی بر ماهیت ،هدف ،روش و گستره موضوعی «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» یا نگاهی
به مبانی فلسفی پیشرفت ،جزوه منتشر نشده در اندیشكده اقتصاد مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 .2موحدی بكنظر ،مهدی ،محمد نعمتی و محمدجواد رضائی (« .)1397فقه تعامالت اجتماعی»؛ نگاهی نو به روش ،هدف و گستره موضوعی
اقتصاد اسالمی ،ارائه در هفتمین كنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
 .3مقصودی ،حمیدرضا ( .)1396نظریه الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت ،ارائه در ششمین كنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
منابع فرعی:
 .1حسینی ،سید جعفر ( ،)1393مقدمهای بر روششناسی الگوهای اسالمی ایرانی پیشرفت .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق
 .2ذوعلم ،علی ( ،)1394پیشرفت عدالت محور :شاخصها ،راهبردها و الزامات ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
علیهالسالم
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کد درس570 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «عدالت و پیشرفت»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین در عدالت و پیشرفت

Seminar on New Issues in Justice & Progress
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

كارگاه

تکمیلی
عملی:

سمینار
سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
 .1آشنایی با جدیدترین مسائل مطرح شده در حوزه عدالت و پیشرفت
 .2آشنایی با جدیدترین پژوهشهای شكل گرفته در حوزه عدالت و پیشرفت
شرح درس:
عدالت و پیشرفت از موضوعاتی هستند كه همواره مورد توجه ملتهای جهان بودهاند؛ مفاهیمی كه در كنار چالشهای نظری فراوان ،همواره
در مقام عمل و شیوه پیاده سازی نیز با مسائل گوناگونی رو به رو بوده اند .طبیعتاً تالش برای فهم مناسبات نظری و تحقق توامان مفاهیمی این
چنین نیز چالشهای مضاعفی را به همراه خواهد داشت .موضوعی كه منجر به شكل گیری جریانی پویا و دامنه دار از پژوهشها و مباحثات
شده است .هدف از این درس آشنایی با آخرین پژوهشها و نظراتی است كه در این زمینه ارائه شده است.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با جدیدترین مسائل مطرح شده در حوزه عدالت و پیشرفت
 .2آشنایی با جدیدترین پژوهشهای شكل گرفته در حوزه عدالت و پیشرفت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مؤمنی ،فرشاد ( .)1396عدالت اجتماعی ،آزادی و توسعه در ایران امروز ،تهران :نقش و نگار.
مخبر ،محمد ( .)1394رهیافتی به توسعه اقتصادی توام با عدالت ،تهران :دانشگاه امام
فرهانی فرد ،سعید ( .)1393توسعه پایدار اسالمی ایرانی از نظرگاه عدالت بین نسلی و محیط زیست ،تهران :الگوی پیشرفت ،وابسته به
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
:
)
السالم
علیه
(
مركز تحقیقات.
جمعی از نویسندگان ( .)1388مجموعه مقاالت توسعه مبتنی بر عدالت ،تهران :دانشگاه امام صادق
برگزیدهای از مجموعه «مقاالت كنفرانسهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت».
برگزیدهای از مقاالت «مجله مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی».
صادق (علیهالسالم).
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 )25بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»
اعمال اراده و ایجاد تغییر ،با منطقهای گوناگون و ساختارهای مختلفی صورت میگیرد .این اعمال اراده و قدرت ،از سطوح ملی تا بینالمللی و سطوح
شرکتی قابل بررسی است .بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات» تالش دارد تا انواع و اقسام اعمال اراده را ضمن ارائه ابزارهای متناظر خود ،در سطوح
مختلف به نمایش بگذارد.
کد
درس
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

سمینار حکمرانی و تنظیم مقررات
مبانی حکمرانی
نظریههای حکمرانی ()1
نظریههای حکمرانی ()2
ساختارهای حکمرانی
گونههای حکمرانی ()1
گونههای حکمرانی ()2
ابزارهای حکمرانی ()1
ابزارهای حکمرانی ()2
مبانی تنظیم مقررات
نظریههای تنظیم مقررات
مدیریت دولتی و تنظیم مقررات
اقتصاد سیاسی تنظیم مقررات
ابزارهای تنظیم مقررات
اثرسنجی تنظیم مقررات
مطالعه در حکمرانی و تنظیم مقررات
پژوهش در حکمرانی و تنظیم مقررات

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

نظریههای حکمرانی ()1
گونههای حکمرانی ()1
ابزارهای حکمرانی ()1
-

32

544

جمع
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کد درس573 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار حکمرانی و تنظیم مقررات

Seminar on governance and regulation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
درس سمینار حکمرانی و تنظیم مقررات در ابتدای ماژول با اهداف ذیل طراحی شده است:
.1
.2
.3
.4

دانشجویان عمومیت حوزه حکمرانی و تنظیم مقررات در رشتههای گوناگون را دریابند.
با مسائل حکمرانی و تنظیم مقررات در حوزه مسئلههای متفاوت آشنایی مقدماتی پیدا کنند.
مشوقها و سوائق الزم را برای امتداد ماژول با رویکرد مسئله محور به دست آورند.
با فهم تکثر حوزه مسائل حکمرانی و تنظیم مقررات ،به امکان تمایز خود و دیگر دانشجویان در امتداد ماژول اطمینان یابند.
شرح درس:

استعمال مفهوم حکمرانی تا دهه  ، 1980تفاوتی با مفهوم دولت نداشت .در آن دوران ،منظور از حکمرانی ،پیروی از الگوهای قواعد 1بود و
رایجترین ساختار حکمرانی ،در بروکراسی سلسله مراتبی وبر ظهور داشت 2.با راه افتادن موج اول اصالحات اداری بعد از بحرانهای مالی دهه
 1970و از سویی دیگر تغییرات جهانی بهویژه در حوزه روابط بینالملل و اقتصاد بینالملل ،نیاز به حکمرانی در معنای نوین آن شکل گرفت .در
این معنای نوین ،مسئله اصلی حکمرانی ،اعمال اراده حاکمان در شرایطی است که بازیگران متعدد قدرت بازیگری یافتهاند و ظرفیت و اقتدار
حاکمان به نسبت رابطه سلطه تضعیف شده است .این مسئله ،در علوم مختلف ،ادبیات گوناگونی را تولید کرد؛ درس حاضر به دنبال آن است تا
در ابتدای مسیر آموزشی و پژوهشی ماژول حکمرانی و تنظیم مقررات ،د انشجویان ،بر این تنوع ادبیات اشراف یابند و با طرح مسائل متنوع در
ادبیات گوناگون و حوزه مسائل مختلف ،زمینه پیگیری و مشوق الزم را برای پیگیری حکمرانی و تنظیم مقررات در حوزه مسئله موردعالقه خود
را به دست آورند.
سرفصل درس:
پیشنهاد میشود کمیتهای با عنوان کمیته سمینار ،متشکل از استاد درس ،رئیس گروه درسی مربوطه و رئیس دانشکده جهت تعیین مدعوین و
موضوعات سمینار تشکیل گردد.
 .1مسائل تنظیم مقررات در حوزه حاکمیت (پیشنهاد میشود از رگوالتورهای حوزه بانکی یا فاوا دعوت شود)
Pattern of rules

1

 2حکمرانی در معنای عام و عرفی آن داللت بر مطلق عمل دولت دارد .بهعبارتیدیگر  ،حکمرانی عبارت استت از ستازوکارهای اعمال اراده دولت که از طریق الگوهای قواعد صتورت
میپذیرد و ماکس وبر ،در قالب نظریه بروکراستی ،آن را تئوریزه کرده استت .وبر در نظریه بروکراستی خود ،سته منبت اقتدار  -1ستنت  -2کاریزما و  -3مشتروعیت قانونی را معرفی
میکند .بر این استاس جایگاه قانونی افراد در ستاختار ،منجر به حق فرمانروایی میشتود .ریشته شتکلگیری نظریه بروکراستی در توستعه ستازمانها در دوران مدرن استت ،جایی که
حیطه نظارت مدیر و رئیس یک شتترکت یا ستتازمان آنچنان گستتترده میشتتود که دیگر بهتنهایی توانایی نظارت بر همه کارکنان را ندارد و مجبور به تفویض اختیار و بهتبت آن
شتکلگیری ستاختار ستازمانی (بروکراستی) میشتود .در این حالت رئیس ستازمان و به همین ترتیب هر ستطب باالتری به نستبت ستطوح پاییندستتی خود ،الگوهای قواعد را جایگزین
نظارت مستقیم خود میکند.
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 .2خودتنظیمی در نظام صنفی (دعوت از رئیس یکی از صنوف)
 .3اثر سنجی تنظیمی (دعوت از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس)
 .4مسائل حکمرانی بینالملل (دعوت از نماینده ج.ا.ا در یکی از سازمانهای بینالمللی)
 .5مسائل حکمرانی شرکتی ( 1حوزه مسائل مدیرعامل ،هیئت عامل و سهامداران)
 .6مسائل حکمرانی شرکتی ( 2حوزه مسائل تجارت بینالملل)
 .7حکمرانی منطقهای (دعوت از معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران)
 .8مسائل حکمرانی مشارکتی ( 1دعوت از یکی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی)
 .9مسائل حکمرانی مشارکتی ( 2دعوت از فعال جامعه مدنی و مسئول یک  NGOبرتر)
 .10حکمرانی اقتصادی (موضوع منتخب :محیط کسبوکار ،نوآوری و شکوفایی ،فساد ،مناطق آزاد تجاری ،نظام مالی و )...
 .11حکمرانی امور زیربنایی (موضوع منتخب :صنعت و معدن ،انرژی ،کشاورزی ،توسعه ،محیطزیست ،حملونقل ،مسکن و شهرسازی و )...
 .12حکمرانی حوزه اجتماعی و فرهنگی (موضوع منتخب :نظام سالمت ،آموزشوپرورش ،آموزش عالی ،آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی،
صندوقهای بازنشستگی و )...
 .13حکمرانی فضای مجازی
 .14حکمرانی سیاسی (موضوع منتخب :سیاست داخلی ،سیاست خارجی)
 .15حکمرانی امنیتی
 .16حکمرانی حقوقی و قضایی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
 .1مجلس شورای اسالمی ( .)1396عمدهترین مسائل کشور :اولویتها و راهبردهای مجلس شورای اسالمی در دوره دهم .تهران :مرکز
پژوهشهای مجلس.
منبع فرعی:
 .1بویر ،مارک .)1398( .حکمرانی؛ درآمدی بسیار کوتاه .ترجمه غالمرضا سلیمی و داوود کریمی .تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
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کد درس574 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی حکمرانی

Foundations Of Governance
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1دو فلسفه کنش عقالیی و اقدام جمعی را فهم نموده و نظریههای حکمرانی را بر اساس این دو مبنا تحلیل نماید.
 .2بر مسائل و چالشهای موج اول و دوم اصالحات نظام اداری فائق خواهد آمد.
 .3موقعیت مسئله حکمرانی در رشتههای گوناگون را شناسایی نموده و با پاسخ و ادبیاتی که در هر رشته تولید شده است ،آشنا میگردد.
شرح درس:
حکمرانی از دورهای با معنای عرفی در دهه  1980به حکمرانی نوین و به معنای اعمال اراده در شرایط فعال شدن بازیگران مختلف (بخش
خصوصی و مردمی) و نهایتاً در شرایط قدرتهای خرد (جامعه شبکهای) رسیده است .به عبارتی شاهد حرکت از حکمرانی در ساختارهای متمرکز
سلسله مراتبی به ساختارهای بازاری و شبکهای و هیبریدی هستیم .این تحوالت منبعث از تغییر در عقالنیت کنش عقالیی به عقالنیت کنش
جمعی است .موضوعی که در سیر حرکت لیبرالیزم به نئولیبرالیزم و نونهادگرایی پدیدار میشود .درس حاضر تالش خواهد داشت تا با ارائه مبانی
حکمرانی بهویژه در فلسفه کنش ،قدرت تحلیلی جریان اصالحات بعد از دهه  1980را برای دانشجویان فراهم آورد و درنهایت با ارائه مفاهیم
اصلی حکمرانی ،زمینه را برای آغاز دروس بعد هموار نماید.
سرفصل درس:
 .1فلسفه کنش عقالیی
 .2فلسفه کنش اقدام جمعی
 .3لیبرالیزم
 .4نئولیبرالیزم
 .5نهادگرایی
 .6نونهادگرایی
 .7موج اول و دوم اصالحات اداری
 .8حکمرانی در رشتههای
 oمدیریت دولتی
 oعلوم سیاسی
 oاقتصاد
 oبازرگانی
 oروابط بینالملل و جهانیسازی
 .9مفاهیم حکمرانی
 .10نقشه هوایی نظریهها ،ساختار ،گونهها و ابزارهای حکمرانی
969

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Chhotray, Vasudha; Stoker, Gerry. (2009). Governance theory and practice: A crossdisciplinary 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
relations), pp. 66–84.
3. Ansell, Christopher; Torfing, Jacob (2016). theories of governance. In Christopher Ansell,
Jacob Torfing (Eds.): Handbook on Theories of Governance: Edward Elgar Publishing, pp.
1–17
. طرح نو: تهران.) جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکهای، اقتصاد، عصر اطالعات.)1380(  مانوئل، کاستلز.4
:منابع فرعی
. طرح نو: تهران.) جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکهای، اقتصاد، عصر اطالعات.)1380(  مانوئل، کاستلز.1
2. Reisman, David. (1990). Theories of collective action: Downs, Olson and Hirsch. Springer.
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.

970

کد درس575 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای حکمرانی ()1

)Theories Of Governance (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1ریشه نظریههای حکمرانی در علوم مختلف ،و قلمرو زمانی قبل از دهه  1980تحلیل نماید.
 .2بر نظریههای حکمرانی سنتی ( )traditional governanceتسلط نسبی خواهد یافت.
 .3نظریههای موج اول اصالحات اداری و حکمرانی را تحلیل نماید.
شرح درس:
درس نظریههای حکمرانی در دو درس دو واحدی تنظیم شده است تا دانشجویان مدخل ورود علوم مختلف به موضوع حکمرانی را دریابند.
نظریههای حکمرانی را بایستی در سه دوره حکمرانی سنتی ،موج اول اصالحات نئولیبرالیزم و موج دوم اصالحات نونهادگرایان در علوم مختلف
ردیابی نمود .درس نظریههای حکمرانی  1متکفل پرداختن به نظریههای دو دوره اول است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نظریه بروکراسی
نظریه حکومت
نظریه توسعه
نظریه حقوق عمومی
نظریه روابط بین الملل
نظریه دموکراسی
مدیریت دولتی نوین ()NPM
نظریه رهبری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
1. Bevir, Mark (Ed.) (2011). The SAGE handbook of governance. Los Angeles, Calif.: SAGE
2. Levi-Faur, David (Ed.) (2012). The Oxford handbook of governance. Oxford: Oxford
University Press.
3. Stoker, Gerry (2008). Governance as theory: five propositions. In International Social Science
Journal 50 (155), pp. 17–28.

972

کد درس576 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای حکمرانی ()2

)Theories Of Governance (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیییشنیییاز :نتتظتتریتتههتتای
حکمرانی()1

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1ریشه نظریههای حکمرانی در علوم مختلف ،و بعد از دهه  1980تحلیل نماید.
 .2بر نظریههای حکمرانی نوین ( )new governanceتسلط نسبی خواهد یافت.
 .3نظریههای موج دوم اصالحات اداری و حکمرانی را تحلیل نماید.
شرح درس:
درس نظریههای حکمرانی در دو درس دو واحدی تنظیم شده است تا دانشجویان مدخل ورود علوم مختلف به موضوع حکمرانی را دریابند.
نظریههای حکمرانی را بایستی در سه دوره حکمرانی سنتی ،موج اول اصالحات نئولیبرالیزم و موج دوم اصالحات نونهادگرایان در علوم مختلف
ردیابی نمود .درس نظریههای حکمرانی  2متکفل پرداختن به نظریههای حکمرانی پس از ورود علوم اجتماعیها و نونهادگراهاست.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

نظریه هنجاری ()Normative Theory
نظریه شبکه اجتماعی ()Social Network Theory
ظرفیت خطمشی ()Policy Capacity
دولتمآبی ()Governmentality
عملگرایی ()Pragmatism
نظریه روایی و تفسیر ()Narrative & Interpretive Theory
شمولیت اجتماعی ()Social Inclusion
حکمرانی شامل ()Inclusive Governance
حکمرانی پایدار ()Sustainable Governance
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد
منابع اصلی:
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تحقیق یا پروژه

1. Ansell, Christopher; Torfing, Jacob (Eds.) (2016) .Handbook on Theories of Governance.
Edward Elgar Publishing.
2. Wu, Xun; Howlett, Michael; Ramesh, M. (2018). Policy capacity and governance. Assessing
governmental competences and capabilities in theory and practiceRamesh. Switzerland:
Palagrave Macmillan.
:منابع فرعی
1. Bevir, Mark (Ed.) (2011). The SAGE handbook of governance. Los Angeles, Calif.: SAGE.
2. Levi-Faur, David (Ed.) (2012). The Oxford handbook of governance. Oxford: Oxford
University Press.
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کد درس577 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ساختارهای حکمرانی

Governance Structures
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1مختصات ساختارهای متنوع حکمرانی را شناسایی و تحلیل نماید.
 .2به سطب نسبی توانایی برای انتخاب و ترکیب اثربخش ساختارهای حکمرانی دست مییابد.
شرح درس:
درس ساختارهای حکمرانی تالش دارد تا با معرفی و شناسایی نوع «تعامالت»« ،ارتباطات» و اقتضائات مربوطه ،الگویی از ساختارهای حکمرانی
که عمدتاً قابل تحلیل در سه ساختار اصلی سلسلهمراتب ،بازار ،شبکه است ،معرفی نماید .در منظومه حکمرانی ،اعمال اراده حاکمان در شرایط
نظامهای اجتماعی چندبازیگره ،نیازمند طراحی ساختار مناسب حکمرانی است .که آرایش مناسب ساختارهای حکمرانی ،فرا حکمرانی
( )metagovernanceنیز میگویند.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4

سلسلهمراتب
بازار
 oانحصار ()Monopoly
 oانحصار چندگانه ()Oligopoly
 oخود تنظیمی ()Self Regulation
 oخود سازمانی ()Self Organization
 oمدیریت زنجیره ()Chain Mangement
شبکه
 oهمکاری بخش عمومی و خصوصی ()(PPP) Public Private Partnership
 oشیوه باز همکاری ()(OMC) Open Method Of Coordination
ساختارهای ترکیبی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
به تشخیص استاد
975

تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی
1. Meuleman, Louis (2008). Public management and the metagovernance of hierarchies,
networks and markets. The feasibility of designing and managing governance style
combinations. Heidelberg: Physica (Contributions to Management Science)
2. Stephenson, Karen (2016). Heterarchy. In Christopher Ansell, Jacob Torfing (Eds.):
Handbook on Theories of Governance: Edward Elgar Publishing, pp. 139–148.
:منابع فرعی
1. Thompson, Grahame (1991). Markets, hierarchies and networks. The coordination of social
life. London: Sage published in association with the Open University.
2. Calabrò, Andrea (2011). Governance structures and mechanisms in public service
organizations. Theories, evidence and future directions. Berlin, New York: Physica-Verlag.
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کد درس578 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

گونههای حکمرانی ()1

)Governance Modes (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1پیوند درس نظریههای حکمرانی و ساختار حکمرانی
 .2مهارتآموزی دانشجویان در کاربست ساختارهای حکمرانی (پیشنهاد میشود دانشجویان در یکی از حوزه مسائل عمومی کشور ،گونههای
حکمرانی را تحلیل نمایند).
شرح درس:
پس از گذراندن درسهای نظریههای حکمرانی و ساختار حکمرانی ،درس گونههای حکمرانی قرار گرفته است که ارائهدهنده نحوه کاربست
نظریهها و ساختار حکمرانی است .به عبارتی در درس نظریهها و ساختارها ،مفاهیم اصلی حکمرانی و مختصات آن تدریس و آموزش داده میشود
و در درس گونههای حکمرانی ،با معرفی و آموزش گونههای مختلف ،قدرت یافتن و تسلط نسبی دانشجویان برای اعمال حکمرانی دنبال میشود.
درس گونههای حکمرانی  1بیشتر متمرکز بر گونههای برآمده از حکمرانی سنتی و همچنین موج اول اصالحات نظام اداری در حکمرانی نوین
است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حکمرانی قانونگذارانه ()Legislatory Governance
حکمرانی شرکتی ()Corporate Governance
 oحکمرانی هیئت مدیریه ()Board Governance
حکمرانی اقتصادی ()Economic Governance
حکمرانی تنظیمی ()Regulatory Governance
حکمرانی بخش خصوصی ()Private Governance
حکمرانی شبکهای ()Network Governance
حکمرانی جهانی ()Global Governance
حکمرانی چندسطحی ()Multi-Level Governance
 oحکمرانی شهری ()Municipal Governance
 oحکمرانی منطقهای ()Local Governance
 oحکمرانی بینالملی ()Transnational Governance
 oمطالعات اتحادیه اروپا
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
به تشخیص استاد

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Ansell, Christopher; Torfing, Jacob (Eds.) (2016). Handbook on Theories of Governance.
Northampton MA: Edward Elgar Publishing.
2. Behnke, Nathalie; Broschek, Jörg; Sonnicksen, Jared (2019). Configurations, dynamics and
mechanisms of multilevel governance.Switzerland: Palgrave MacMillan.
3. Tabb, William K. (2004). Economic governance in the age of globalization. New York,
Chichester: Columbia University Press.
4. Baker, H. Kent; Anderson, Ronal (2010). Corporate governance. A synthesis of theory,
research, and practice. Hoboken, N.J.: Wiley; Chichester: John Wiley.
:منابع فرعی
1. Bainbridge, Stephen (2008). The New Corporate Governance in Theory and Practice. New
York: Oxford University Press.
2. Pointer, Dennis Dale; Orlikoff, James E. (2002). The High-Performance Board. Principles
of Nonprofit Organization Governance. New York, NY: Jossey-Bass
3. Yasuda, John (2016). Regulatory governance. In Christopher Ansell, Jacob Torfing (Eds.):
Handbook on Theories of Governance: Edward Elgar Publishing, pp. 428–441.
4. Klijn, Erik-Hans; Koppenjan, Johannes; Franciscus, Maria (2016). Governance networks in
the public sector. New York: Routledge.
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کد درس579 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

گونههای حکمرانی ()2

)Governance Modes (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیییییشنیییییاز :گتتونتتههتتای
حکمرانی()1

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1پیوند درس نظریههای حکمرانی و ساختار حکمرانی
 .2مهارتآموزی دانشجویان در کاربست ساختارهای حکمرانی (پیشنهاد میشود دانشجویان در یکی از حوزه مسائل عمومی کشور ،گونههای
حکمرانی را تحلیل نمایند).
شرح درس:
پس از گذراندن درسهای نظریههای حکمرانی و ساختار حکمرانی ،درس گونههای حکمرانی قرار گرفته است که ارائهدهنده نحوه کاربست
نظریهها و ساختار حکمرانی است .به عبارتی در درس نظریهها و ساختارها ،مفاهیم اصلی حکمرانی و مختصات آن تدریس و آموزش داده میشود
و در درس گونههای حکمرانی ،با معرفی و آموزش گونههای مختلف ،قدرت یافتن و تسلط نسبی دانشجویان برای اعمال حکمرانی دنبال میشود.
درس گونههای حکمرانی  2بیشتر متمرکز بر گونههای برآمده از موج دوم اصالحات نظام اداری در حکمرانی نوین است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

حکمرانی مشارکتی ()Participatory Governanace
حکمرانی انطباقی ()Adaptive Governance
حکمرانی دموکراتیک ()Democratic Governance
حکمرانی رایزنانه ()Deliberative Governance
حکمرانی تعاملی ()Interactive Governance
حکمرانی همکارانه ()Collaborative Governance
حکمرانی باز ()Open Governance
حکمرانی خوب و توسعه ()Development & Good Governance
 oنظریههای روابط بینالملل
 oتبار نظریههای توسعه
 oحکمرانی خوب و نقدهای آن
 oتوسعه پایدار
 oظرفیت خط مشی
فرا حکمرانی ()Meta Governance
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
به تشخیص استاد

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس580 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ابزارهای حکمرانی ()1

)Governance Tools (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با ابزارهای قابل استفاده در گونههای مختلف حکمرانی
 .2مهارت آموزی در جهت ترکیب ابزارها برای مواجهه با اقتضائات محیطی
شرح درس:
درس ابزارهای حکمرانی ،به معرفی تخصصی انواع ابزارها حول سه ارزش محوری کارآیی ،مشارکت و مشروعیت میپردازد .پس از اینکه
دانشجویان در دروس قبلی کاربست نظریهها و ساختارهای حکمرانی را فراگرفتهاند؛ درس ابزارهای حکمرانی به مانند جعبه ابزاری میماند که با
معرفی ابزارهای گوناگون در گونههای مختلف حکمرانی ،دانشجویان را مجهز به ابزارهای مشروعیت ،مشارکت و کارآیی مینماید و ایشان را آماده
مواجهه با اقتضائات و پویاییها مینماید.
سرفصل درس:
(به تشخیص استاد 16 ،ابزار از میان ابزارهای ذیل انتخاب و تدریس میشود)
 .1ابزارهای مشروعیت
 oپاسخگویی ()Accountability
 oقانونگذاری ()Legislation
 oمشروعیت ()Legitimacy
 oحسابرسی ()Audit
 oبرنامهریزی ()Planning
 oهمکاری ()Coordination
 oساختاردهی ()Structuralize
 .2ابزارهای کارآیی (اقتصادی)
 oسرمایهگذاری ()Investment
 oانحصار ()Monopoly
 oنمایندگی ()Representation
 oخصوصیسازی ()Privatization
 oرقابت ()Competition
 oشرکتیسازی ()Corporatize
 oادغام ()Integration
981

)Regulation( تنظیم مقررات
)Devolution( تفویض
)Subside( یارانه
)Sanctions( تحریم
)Steering( هدایت
)Consumption( مصرف
)Foreign Exchange( مبادالت خارجی
)Budgetary Autonomy( استقالل مالی
)Joint Venture( مشارکت
)Marketization( بازاریسازی

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
به تشخیص استاد

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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 selfgovernance. 1 edition. New York: Taylor & Francis, Ltd
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بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ابزارهای حکمرانی ()2

)Governance Tools (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ابزارهای حکمرانی()1

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
 .1آشنایی با ابزارهای قابلاستفاده در گونههای مختلف حکمرانی
 .2مهارتآموزی در جهت ترکیب ابزارها برای مواجهه با اقتضائات محیطی
شرح درس:
درس ابزارهای حکمرانی ،به معرفی تخصصی انواع ابزارها حول سه ارزش محوری کارآیی ،مشارکت و مشروعیت میپردازد .پسازاینکه دانشجویان
در دروس قبلی کاربست نظریهها و ساختارهای حکمرانی را فراگرفتهاند؛ درس ابزارهای حکمرانی بهمانند جعبهابزاری میماند که با معرفی ابزارهای
گوناگون در گونههای مختلف حکمرانی ،دانشجویان را مجهز به ابزارهای مشروعیت ،مشارکت و کارآیی مینماید و ایشان را آماده مواجهه با
اقتضائات و پویاییها مینماید.
سرفصل درس:
(به تشخیص استاد 16 ،ابزار از میان ابزارهای ذیل انتخاب و تدریس میشود).
 .1ابزارهای مشارکت
 oظرفیت شهروندی ()Civic Capacity
 oزنجیره بلوکی ()Block chain
 oتوانمندسازی ()Empowerment
 oظرفیتسازی ()Capacity Building
 oرهبری ()Leadership
 oیادگیری ()Learning
 oاعتمادسازی ()Confidence-Building
 oتمرکززدایی ()Decentralization
 oوابستگی متقابل ()Interdependency
 oتفویض ()Devolution
 oنهادزدایی ()Deinstitutionalize
 oترکیبی ()Hybridity
 oگفتمان ()Discourse
 oمنطقهایسازی ()Localization
 oمعنابخشی ()Sensemaking
 oمعیارگزینی ()Benchmarking
 oاطالعاتبخشی ()Informationalize
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)Responsibility( مسئولیتپذیری
)Transparency( شفافیت
)Trust( اعتماد
)Self-Governance( خودحکمرانی
)Negotiation( مذاکره
)Social Choice( انتخاب اجتماعی
)Audit( حسابرسی
)Social Learning( یادگیری اجتماعی
)Accountability( پاسخگویی
)Consensus( اجماع
)Democratization( دموکراتیزه کردن
)Poverty Reduction( کاهش فقر
)Participation( مشارکت
)Pluralize( تنوعبخشی
)Dependency( وابستگی
)Integration( ادغام
)Openness( بازکردن
)Rate Regime( رژیم رتبهبندی

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
به تشخیص استاد

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.: JosseyBass; 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.
:منابع فرعی
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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کد درس582 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی تنظیم مقررات

Fundations of regulation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1بر مختصات یک رژیم کامل تنظیم مقررات تسلط نسبی خواهد یافت.
 .2فرایند تنظیم مقررات را تحلیل نماید.
شرح درس:
این درس با هدف آشنایی ابتدایی دانشجویان با چرایی و چگونگی تنظیم مقررات طراحی شده است .دانشجو در بخش اول با نظریههایی که
ضرورت تنظیم مقررات را تبیین میکند ،آشنا میشود؛ در بخش چگونگی تنظیم مقررات ،مختصات یک رژیم کامل تنظیم مقررات را آموخته و با
عوامل شکست و اقدامات جبرانی در تنظیم مقررات آشنا میشود.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

چرایی تنظیم مقررات؟
 oشکست بازار
 oآثار جانبی
 oاطالعات نامتقارن
 oتسخیر ()Capture
 oپایداری خدمات
چگونگی تنظیم مقررات
 oاستاندارد گذاری
 oسازوکارهای الزام و تغییر رفتار
 oسازوکارهای پایش و بازخورد
شکست تنظیم مقررات ()Regulatory Failure
 oرویکرد منفعت محور ()Public interest/ interest group/ economic theories
 oرویکرد فرهنگی
 oرویکرد نهادی
اقدامات جبرانی در تنظیم مقررات ()Regulatory Remedies
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منبع فرعی
 عترت نو (به سفارش سازمان خصوصی: تهران. نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکارهای اجرایی.)1389(  داوود، هادی فر.1
.)سازی
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کد درس583 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای تنظیم مقررات

Theories of regulation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1موقعیت مسئله تنظیم مقررات در علوم مختلف را شناسایی و تحلیل نماید.
 .2بر نظریههایی که ضرورت تنظیم مقررات را تبیین مینمایند ،تسلط نسبی خواهد داشت.
شرح درس:
نظریههای تنظیم مقررات گسترهای تاریخی در رشتههای حقوق ،علوم سیاسی ،اقتصاد و مدیریت دارد .درس نظریههای تنظیم مقررات به دنبال
آن است تا سیر تطور نظریههای تنظیم مقررات را از رویکردها سخت و باال به پایین تا رویکردهای نرم و منعطفی نظیر خودتنظیمی بررسی و
ارائه نماید.
سرفصل درس:
 .1تنظیم مقررات پاسخگو ()Responsive Regulation
 .2نظریههای منفعت عامه ()Public Interest Theories
 .3نظریههای گروههای ذینفعی ()Interest Group Theories
 .4نظریههای نهادی ()Institutional Theories
 .5نظریه تسخیر ()Capture Theory
 .6نظریه ضد انحصار و نظریه رقابت ()Antitrust Theory & Competition Theory
 .7نظریه تبعیت ()Compliance Theory
 .8تنظیم مقررات ریسک ()Risk Regulation
 .9دولت تنظیمی ()Regulatory State
 .10فرا تنظیم مقررات ()Meta Regulation
 .11خودتنظیمی ()Self Regulation
 .12تنظیم مقررات هوشمند ()Smart Regulation
 .13تنظیم مقررات بینالمللی ()International Regulation
 .14تنظیم مقررات خوب ()Good Regulation
 .15سرمایهداری تنظیم مقررات ()Regulatory Capitalism
 .16تنظیم مقررات ترکیبی ()Hybrid Regulation
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس584 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت دولتی و تنظیم مقررات

Public Mangement and Regulation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1جریان تنظیم مقررات در اصالحات اداری را تحلیل نماید.
 .2با چالشهای برآمده از تنظیم مقررات در نسبت دولت با آژانسهای تنظیمی داخلی و بینالمللی آشنا خواهد شد.
 .3بر رویکردهای تنظیمی در بخش عمومی اعم از اقتصادی ،اجتماعی و اداری تسلط نسبی خواهد یافت.
شرح درس:
درس مدیریت دولتی و تنظیم مقررات متکفل تبیین جایگاه تنظیم مقررات در اداره امور عمومی و خطمشیهای تنظیمی است .این درس ضمن
تبیین دولت تنظیمی و اصالحات تنظیمی ،گونههای تنظیم مقررات را در حوزههای عمومی با مد اقتصادی ،اجتماعی و اداری تبیین و مسائل
چالشبرانگیز تنظیم مقررات در دولت نظیر آژانسهای تنظیم مقررات و تنظیم مقررات بینالملل را معرفی مینماید و درنهایت با ارائه روندهای
تنظیم مقررات به پایان میرسد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7

دولت تنظیمی ()Regulatory State
خصوصیسازی و تنظیم مقررات
اصالحات تنظیمی
 oمقررات زدایی ()Deregulation
 oتنظیم مقررات بهتر ()Better Regulation
 oپیامدهای اصالحات تنظیمی
 oاستراتژیهای اصالحات تنظیمی در بخش دولتی
گونههای تنظیم مقررات دولتی
 oمد اقتصادی ()Economic Regulation
 oمد اداری ()Administrative Regulation
 oمد اجتماعی ()Social Regulation
آژانسهای تنظیم مقررات
تنظیم مقررات بینالمللی
روندهای تنظیم مقررات
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس585 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد سیاسی تنظیم مقررات

Political Economy of Regulation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
هدف از این درس ،القای دیدگاهی نظری مبتنی بر بازیگران و ذینفعان تنظیم مقررات به دانشجویان است تا در پرتو آن ،دانشجویان قادر شوند
بازیهای استراتژیک و روابط قدرت در فرایندهای تنظیمی را تحلیل نمایند.
شرح درس:
درس اقتصاد سیاسی تنظیم مقررات رویکردی سیستمی و ذینفت محور به تنظیم مقررات دارد .در این درس تنظیم مقررات از نظرگاه سیستمهای
اجتماعی چندبازیگره نگریسته میشود و مسائل و چالشهای تنظیمی در نسبت با منافت بازیگران و گروههای ذینفت تحلیل و تبیین میشود.
بهطورکلی میتوان سرفصلهای این درس را در سه رشته اقتصاد ،علوم سیاسی و حقوق طبقهبندی نمود.
سرفصل درس:
 .1اطالعات نامتقارن
 .2انحصار
 .3جرم انگاری
 .4تنظیم مقررات مبتنی بر عملکرد
 .5ابزارهای سخت و نرم تنظیمی
 .6استقالل آژانسهای تنظیمی
 .7پاسخگویی دولت تنظیمی
 .8پاسخگویی آژانسهای تنظیم مقررات
 .9تنظیم مقررات حرفهها
 .10تنظیم مقررات در حوزههای انحصار طبیعی
 .11تنظیم مقررات در صنایت شبکهای (صنایعی که بازیگران شبکه شدهاند)
 .12جهانیسازی و تنظیم مقررات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی

.161-150 :)270( . اطالعات 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.
:منابع فرعی
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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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ابزارهای تنظیم مقررات

Regulation Tools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
هدف از این درس مهارت زایی در دانشجویان برای اتخاذ ابزارهای تنظیمی متناسب با اقتضائات است بنابراین دانشجو پس از گذراندن درس قادر
خواهد بود:
 .1موقعیتهای متفاوت کاربست ابزارهای تنظیمی را تمییز دهد.
 .2کارکردهای ابزارهای گوناگون تنظیمی را شناخته و قادر به استفاده و انتخاب ابزارها خواهد شد.
شرح درس:
بهطورکلی ابزارهای تنظیم مقررات را میتوان در طیفی از ابزارهای سخت تا نرم طبقهبندی نمود .بخشی از این ابزارها ناظر به روابط میان ذینفعان
و بازیگران است و بخشی دیگر ناظر به قواعد نهادی و زمینبازی است که تنظیم مقررات به دنبال تدارک یا تنظیم آن است .درس ابزارها به دنبال
آن است تا با معرفی و تبیین موقعیت کاربست ابزارها ،مهارت تحلیلی و قدرت انتخاب ابزارهای تنظیمی در دانشجویان را تقویت نماید.
سرفصل درس:
 .1فرمان و کنترل ()Command And Control
 .2استاندارد گذاری ()Standard-Setting
 .3اجبار ()Enforcement
 .4رژیمهای سائقهمحور ()Incentive-Based Regimes
 .5کنترلهای مبتنی بر بازار ()Market-Harnessing Controls
 .6تنظیم مقررات با قرارداد ()Regulation By Contract
 .7اقدام مستقیم و طراحی راهحلها ()Direct Action And Design Solutions
 .8حقوق و تعهدات ()Rights And Liabilities
 .9جبران خسارت عمومی ()Public Compensation
 .10برنامههای بیمه اجتماعی ()Social Insurance Schemes
 .11امتیازات ()Concessions
 .12گواهینامه ()Certification
 .13قیمت ()Price
 .14رقابت تنظیمی ()Regulatory Competition
 .15همکاری تنظیمی ()Regulatory Cooperation
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
به تشخیص استاد

میانترم
به تشخیص استاد

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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. Vohs, Kathleen D.; Baumeister, Roy F. (Eds.) (2016). Handbook of self-regulation. Research,
theory, and applications. 3rd edition. New York: Guilford
:منابع فرعی
1. Baldwin, Robert; Cave, Martin; Lodge, Martin (2012). Understanding regulation. Theory,
strategy, and practice. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford University Press.
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کد درس587 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی و تنظیم مقررات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اثرسنجی تنظیم مقررات

Regulation Impact Assessment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود:
 .1ابعاد نظری اثرسنجی تنظیم مقررات را تحلیل نماید.
 .2ابزارهای اثرسنجی تنظیم مقررات را در حوزه مسائل گوناگون به کار بندد.
شرح درس:
اثرسنجی تنظیم مقررات عبارت است از یک ارزیابی سیستماتیک و الزامآور از چگونگی اثرگذاری تنظیم مقررات بر ذینفعان خاص و ابعاد دیگر
نظامهای اجتماعی که از تنظیم مقررات متأثر شدهاند .اگرچه رویکرد غالب در اثرسنجی تنظیم مقررات رویکرد اقتصادی و تحلیل هزینه-فرصت
است اما در دهههای اخیر ،اثرسنجی فراتر از اقتصاد رفته است و با رویکردهای متنوعی ادبیات خود را تولید کرده است .درس حاضر به دنبال آن
است تا ابتدا با معرفی رویکردهای اثرسنجی ،ابزارها ،ابعاد و روششناسیهای عملیاتی اثرسنجی را به دانشجویان آموخته و ایشان را آماده اجرای
فرایند اثرسنجی نماید.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

رویکردهای اثرسنجی تنظیم مقررات
 oرویکرد حقوقی
 oرویکرد تحلیل هزینه فرصت
 oرویکرد تفسیری
 oرویکرد تحلیل تبعیت
ابزارهای اثرسنجی تنظیم مقررات
ابعاد اثرسنجی تنظیم مقررات
اثرسنجی در بخشهای مختلف خطمشی عمومی
مطالعات تطبیقی در اثرسنجی
فرایند اثرسنجی تنظیم مقررات
 oفرایند تحلیلی
 oفرایند آموزشی
 oفرایند اثرسنجی در عمل
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Dunlop, Claire A.; Radaelli, Claudio Maria (Eds.) (2017). Handbook of regulatory impact
assessment. Paperback ed. Cheltenham, Northampton: E. Elgar.
2. OECD (1997). regulatory impact analysis: best practices in OECD countries. Paris: OECD
:منابع فرعی
1. Baldwin, Robert; Cave, Martin; Lodge, Martin (2012). Understanding regulation. Theory,
strategy, and practice. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford University Press.
2. Baldwin, Robert (2013). The Oxford handbook of regulation. New York: Oxford University
Press.
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 )26بسته «آیندهپژوهی»
شناخت روندها ،توصیف دقیق آینده و ترسیم آنچه در انتظار جوامع است ،مقدمه هرگونه طراحی و برنامهریزی بهحساب میآید .توجه به
این امر به ویژه در جوامعی که اهداف آرمانی و بلندمدتی را پیشروی خود ترسیم کردهاند و میکوشند تا جامعه مطلوب و الگویی متناسب
با ایدهآلها و آرمانهای خود را شکل دهند ،بیش از هر جامعه دیگر ضروری است و آیندهپژوهی یکی از مهمترین پروژههای رو بهرشد
دانشگاهی در نیمه پایانی قرن بیستم است که راهی جهت دستیابی به این هدف است .بر این اساس است که مطالعه و کسب شناخت
روشمند و علمی از آینده ضرورت پیدا میکند و همین ضرورت است که توجه جوامع امروزی را بهسوی مطالعه آینده جلب کرده است.
طراحی رشتهای دانشگاهی برای تربیت متخصصینی در حوزه آیندهپژوهی ،پاسخی به این ضرورت و تالشی برای رفع نیازهای علمی جامعه
است .گرچه در تالشهایی که در برخی از شاخهها و رشتههای علمی صورت گرفته و میگیرد به برخی از این نیازها پاسخ گفته میشود،
اما این میزان توجه برای شناخت آینده کافی نیست .برای تحقق الگوی آرمانی و ایجاد جامعه مطلوب ،مطالعه و کسب شناخت دقیق از
آینده و طراحی برنامهریزی براساس شناخت الزامات و ضرورتهای آینده اجتنابناپذیر است .بسته «آیندهپژوهی» با این هدف و پاسخ به
نیازهای موجود در این زمینه ،طراحی شده است .در یک جمله «آیندهپژوهی» یک حوزه مطالعاتی میانرشتهای است که با جذب و تربیت
سرمایه انسانی متخصص در این عرصه ،بر بهبود روند برنامهریزی ،سیاستگذاری و تصمیمسازی در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و
فراملی تأثیر میگذارد و نیاز مدیران و سیاستگذاران را در سطوح مختلف ذکر شده برآورده میسازد.
کد
درس
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مبانی آیندهپژوهی
روشهای آیندهپژوهی ()1
روشهای آیندهپژوهی ()2
آیندهنگاری راهبردی
کارگاه مهارتافزایی مدیریت پروژههای آیندهپژوهی
فنون و ابزارهای کمی و کیفی تجزیه و تحلیل
کاربرد مدیریت راهبردی و سیاستگذاری در آیندهپژوهی
مبانی فلسفی آیندهپژوهی
اسالم و آیندهپژوهی
مطالعه در آیندهپژوهی
پژوهش در آیندهپژوهی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

روشهای آیندهپژوهی ()1
-

20

352

جمع
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کد درس590 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی آیندهپژوهی

Foundations of Futures Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با سیر تاریخی آیندهپژوهی ،آشنا شده باشد.
با مفاهیم ،اهداف و مفروضات آیندهپژوهی ،آشنا شده باشد.
با علم آیندهپژوهی و ضرورت آن ،آشنا شده باشد.
با کاربرد آیندهپژوهی در سازمان ،آشنا شده باشد.
توانایی الزم را جهت رصد مسائل مختلف در سطح ملی و فرا ملی ،کسب کرده باشد.
شرح درس:

آیندهپژوهی بهعنوان یک حوزه مستقل دانشی ،مبانی نظری ،معرفتشناختی و روششناختی ویژه خود را دارد .بنابراین تمامی افرادی که به نوعی
با آیندهپژوهی سروکار دارند .میبایست با مفاهیم مقدماتی ،اهمیت و ضرورت آن بهخوبی آشنا باشند .در این درس ،دانشجویان با مبانی نظری،
کاربردها ،فرایندهای طراحی و اجرایی آیندهپژوهی آشنا شده و نقش آیندهپژوهی در پیشبرد دیگر رشتههای دانش تشریح میشود .آیندهپژوهی
بهعنوان یک رشته مستقل در بنیان معرفتی جامعه مدرن مشارکت داشته و دارای مبانی فکری ،بدنه منسجم و نتایج تجربه ویژه خود است.
سرفصل درس:
 .1تحلیل تاریخی بر چگونگی شکلگیری علم آیندهپژوهی
 .2مروری بر اصطالحات مختلف در حوزه مطالعات آینده (آیندهاندیشی ،آیندهپژوهی ،آیندهنگاری ،پیشبینی)... ،
 .3بررسی تعاریف مختلف آیندهپژوهی
 .4انواع آینده
 .5ویژگیهای آیندهپژوهی و تمایز آن با سایر حوزههای مطالعاتی مشابه
 .6آیندهپژوهی و ضرورت آن
 .7اهداف آیندهپژوهی و نقد آنها
 .8مفروضات آیندهپژوهی و نقد آنها
 .9مروری بر برخی از مفاهیم پایهای آیندهپژوهی
 .10شش پرسش کلیدی آیندهپژوهی
 .11رویکردهای مختلف در آیندهپژوهی
 .12مثلث آیندهپژوهی
 .13مروری بر برخی از نظریهپردازان کلیدی حوزه آیندهپژوهی و نظریههای آنها
998

 مروری بر برخی از مهمترین اندیشکدهها و مؤسسههای فعال در آیندهپژوهی.14
 مروری بر حوزههای کاربرد آیندهپژوهی.15
 آیندهپژوهی در سازمان.16
 تمهیدات و رازهای مهم برای موفقیت آیندهپژوهی در سازمان، زیرساختها.17
 گامهای فرایند آیندهپژوهی در سازمان.18
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
. آیندهپژوه: تهران. ترجمه محسن طاهری دمنه. تمام آنچه اهمیت دارد: آینده.)1396(  ضیاءالدین، سردار.5
:منابع فرعی
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. آشنایی با آیندهپژوهی، جلد یک: مقدمهای بر آیندهپژوهی.)1392(  عباس، و جاللیوند، عبدالرحیم، پدرام.4
.صنایع دفاعی
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کد درس591 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آینده پژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روشهای آیندهپژوهی ()1

)Futures Studies Methods (1
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با فرایندها و روشهای آیندهپژوهی ،آشنایی کافی پیدا کرده باشد.
 .2توانایی الزم را جهت بهکارگیری صحیح روشهای آیندهپژوهی ،کسب کرده باشد.
 .3توانایی الزم را جهت طراحی روشهای جدید در حوزه آیندهپژوهی و بومیسازی آن ،کسب کرده باشد.
 .4توانایی الزم را جهت طراحی و اجرای پروژههای آیندهپژوهی در بخشهای مختلف کشور از جمله مسائل فرهنگی ،کسب کرده باشد.
 .5توانایی الزم را جهت سناریو پردازی و تصویرسازی از آینده مطلوب و سیاستگذاری و تجویزهای منطقی و کارآمد برای تحقق آن ،کسب
کرده باشد.
شرح درس:
همواره باید توجه داشت که دانش آیندهپژوهی فراتر از آن است که به مجموعهای از روشها تقلیل یابد .برخی بر این باور هستند که با فراگیری
چند روش مهم آیندهپژوهی ،میتوان به اجرای آیندهپژوهی پرداخت .برای به انجام رساندن یک پروژه آیندهپژوهی ،افزون بر آگاهی از روشها،
وجود دانش ضمنی آن به زیرساختها و تمهیدات خاص اجتماعی و فرهنگی نیز نیاز است .اما به هر صورت روشهای آیندهپژوهی به مثابه جعبه
ابزاری هستند که بدون آنها قدرت عمل آیندهپژوهان سلب خواهد شد .بنابراین فراگیری روشهای کلیدی آیندهپژوهی برای تمامی فعاالن در
این عرصه الزامی است .در این دوره تالش خواهد شد که مروری کلی بر روشهای پرکاربرد و مهمتر آیندهپژوهی ،وجوه تمایز روشها ،عوامل
موفقیت و فرایند اجرای هر یک از روشها و نقاط قوت و ضعف آنها ارائه شود و شیوه عملکرد روشها نیز بررسی میشود.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4

تبیین مفاهیم روش ،روششناسی ،ابزار و تکنیک
چارچوب راهبردی برای تعیین قلمرو
 oمفهوم قلمرو در روششناسی
 oارکان سازنده قلمرو
 oچارچوب راهبردی تعیین قلمرو
تعیین قلمرو
 oروشهای تعیین قلمرو
 oمالحظات تعیین قلمرو در آیندهپژوهی
 oمطالعه موردی در تعیین قلمرو
گزینش روشها
 oمعرفی دستهبندیهای مختلف روشهای آیندهپژوهی
 oمعرفی الماس روشهای آیندهپژوهی
 oمالکهای انتخاب روش
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 .5دیدهبانی (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .6روندپژوهی (تعریف روند ،معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .7سناریو نویسی (معرفی روش و گامهای آن ،انواع مدلهای سناریونویسی ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش،
مطالعه موردی)
 .8رهنگاشت (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .9تحلیل علّی الیهای (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .10روش دلفی (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .11روش چشمانداز نویسی (تعریف چشمانداز ،معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه
موردی)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

گروه آیندهنگاری سازمان توسعه ملل متحد (یونیدو) .)1391( .راهنمای آیندهنگاری فناوری یونیدو 2 .ج .ترجمه سونیا شفیعی اردستانی و
دیگران .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی .)1393( .دانشنامه بزرگ روشهای آیندهپژوهی 2 .ج .ترجمه مرضیه کیقبادی و فرخنده ملکیفر.
تهران :تیسا.
خزائی ،سعید ،و پدرام ،عبدالرحیم (مترجم) .)1387( .راهنمای گام به گام آیندهپژوهی راهبردی :مروری بر رویکردها و روشها .تهران :مرکز
آیندهپژوهی و اطالعرسانی حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
عنایتا ،...سهیل ( .)1392تحلیل الیه الیهای علتها :نظریه و موردکاویهای یک روششناسی یکپارچه و متحوّلساز آیندهپژوهی (مجموعه
مقاالت) 2 .ج .ترجمه مسعود منزوی .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوریهای دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
میرشاهوالیتی ،فرزانه ( .)1390راهنمای تدوین چشمانداز :مبانی ،دیدگاهها و فرایندهای تدوین چشمانداز .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و
فناوریهای دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
پدرام ،عبدالرحیم ،و احمدیان ،مهدی ( ،)1394آموزهها و آزمودههای آیندهپژوهی .تهران :مؤسسه افق آیندهپژوهی راهبردی.

7. Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Scenario Planning: The link Between Future and
Strategy. Palgrave.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

واندرهیدن ،کیس .)1391( .سناریوها :هنر گفتگوی راهبردی .ترجمه مسعود منزوی .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی.
جورجیو ،لوک ،و دیگران ( .)1391راهنمای آیندهنگاری فناوری :مفاهیم و شیوه کار .ترجمه مسعود منزوی .تهران :مؤسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی.
موهرل ،مارتین جی ،.آیزنمن ،رالف ،و فال ،رابرت ( .)1395نقشه راه فناوری برای استراتژی و نوآوری :ترسیم مسیر موفقیت .ترجمه غالمرضا
توکلی ،مصطفی صفدریرنجبر ،و علی سالمتی .تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.
پدرام ،عبدالرحیم ،و جاللیوند ،عباس ( .)1392مقدمهای بر آیندهپژوهی :جلد دوم ،روششناسی آیندهپژوهی .تهران :مؤسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی.
ناظمی ،امیر ( .)1392مقدمهای بر آیندهپژوهی :جلد سه ،روش سناریو .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
پیمانخواه ،صادق ( .)1392مقدمهای بر آیندهپژوهی :جلد چهارم ،رهنگاشت .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
تقوی ،مصطفی ( .)1392مقدمهای بر آیندهپژوهی :جلد پنجم ،تحلیل روند .تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
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کد درس592 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روشهای آیندهپژوهی ()2

)Futures Studies Methods (2
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیییییشنیییییاز :روشهااای
آیندهپژوهی ()1

نوع درس:

همنیاز :ندارد

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

با فرایندها و روشهای آیندهپژوهی ،آشنایی کافی پیدا کرده باشد.
توانایی الزم جهت بهکارگیری صحیح روشهای آیندهپژوهی را کسب کرده باشد.
توانایی الزم جهت طراحی روشهای جدید در حوزه آیندهپژوهی و بومیسازی آن را کسب کرده باشد.
توانایی الزم جهت طراحی و اجرای پروژههای آیندهپژوهی در بخشهای مختلف کشور از جمله مسائل فرهنگی را کسب کرده باشد.
توانایی الزم جهت سناریو پردازی و تصویرسازی از آینده مطلوب و سیاستگذاری و تجویزهای منطقی و کارآمد برای تحقق آن را کسب
کرده باشد.
شرح درس:

همواره باید توجه داشت که دانش آیندهپژوهی فراتر از آن است که به مجموعهای از روشها تقلیل یابد .برخی بر این باور هستند که با فراگیری
چند روش مهم آیندهپژوهی میتوان به اجرای آیندهپژوهی پرداخت .برای به انجام رساندن یک پروژه آیندهپژوهی ،افزون بر آگاهی از روشها،
همچنین وجود دانش ضمنی آن به زیرساختها و تمهیدات خاص اجتماعی و فرهنگی نیاز است .اما به هر صورت روشهای آیندهپژوهی به
مثابه جعبه ابزاری هستند که بدون آنها قدرت عمل آیندهپژوهان سلب خواهد شد .بنابراین فراگیری روشهای کلیدی آیندهپژوهی برای تمامی
فعاالن در این عرصه الزامی است .در این دوره تالش خواهد شد که مروری کلی بر روشهای پرکاربرد و مهمتر آیندهپژوهی ،وجوه تمایز روشها،
عوامل موفقیت و فرایند اجرای هر یک از روشها و نقاط قوت و ضعف آنها ارائه شود و شیوه عملکرد روشها نیز بررسی میشود.
سرفصل درس:
 .1روش تحلیل تأثیر متقابل (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .2روش تحلیل تأثیر بر روند (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .3روش فناوریهای کلیدی (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .4روش پسنگری (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .5روش تحلیل ریختشناسی (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .6روش تصمیمگیری پابرجا (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .7روش اولویتگذاری (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .8روش چرخ آینده (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .9روش چند ضلعی آینده (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .10مدلسازی آینده مبتنی بر عامل (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
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 .11روش درخت ارتباطات (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .12روش سنتپژوهی (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .13روش تصویرپردازی (معرفی روش و گامهای آن ،جایگاه روش در میان سایر روشها ،نقاط قوت و ضعف روش ،مطالعه موردی)
 .14روشهای نوین آیندهپژوهی
 .15جمعبندی روشهای آیندهپژوهی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

گروه آیندهنگاری سازمان توسعه ملل متحد (یونیدو) .)1391( .راهنمای آیندهنگاری فناوری یونیدو 2 .ج .ترجمه سونیا شفیعی اردستانی و
دیگران .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
خزائی ،سعید ،و پدرام ،عبدالرحیم (مترجم) .)1387( .راهنمای گام به گام آیندهپژوهی راهبردی :مروری بر رویکردها و روشها .تهران :مرکز
آیندهپژوهی و اطالعرسانی حوزه توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
خزائی ،سعید ،و محمودزاده ،امیر (مترجم) .)1392( .روششناسی آیندهنگاری .اصفهان :علم آفرین :پارس ضیاء.
گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی .)1393( .دانشنامه بزرگ روشهای آیندهپژوهی 2 .ج .ترجمه مرضیه کیقبادی و فرخنده ملکیفر.
تهران :تیسا.
منابع فرعی:

 .1جورجیو ،لوک ،و دیگران ( .)1391راهنمای آیندهنگاری فناوری :مفاهیم و شیوه کار .ترجمه مسعود منزوی .تهران :مؤسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 .2پدرام ،عبدالرحیم ،و احمدیان ،مهدی ( .)1394آموزهها و آزمودههای آیندهپژوهی .تهران :مؤسسه افق آیندهپژوهی راهبردی.
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کد درس593 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آیندهنگاری راهبردی

Strategic Foresight
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با آیندهنگاری راهبردی ،مدلها ،نسلها و نظامهای مختلف آن ،آشنا شده باشد.
با روندها و کالن روندهای حاکم در سطح ملی و فراملی ،آشنا شده باشد.
با چشماندازهای جهانی ،فرصتها و چالشهای آینده ،آشنا شده باشد.
با تجربه آیندهنگاری در کشورهای مختلف ،آشنا شده باشد.
شرح درس:

در این درس دانشجو با ماهیت آیندهنگاری راهبردی ،پارادایمهای آن ،مدلهای مختلف آن ،آشنا شده و فرایند آیندهنگاری برای او تبیین میگردد.
همچنین در این درس نظامهای مختلف آیندهنگاری مورد بحث قرار گرفته ،و دانشجو با تجربه آیندهنگاری در کشورهای مختلف جهان آشنا
خواهد شد .در ضمن فرصتها و چالشهای آینده و بررسی چشماندازهای مختلف نیز در این درس مرور میشود.
سرفصل درس:
 .1تبیین مفهوم آیندهنگاری راهبردی
 .2پارادایمهای آیندهنگاری
 .3بررسی مدلها و چارچوبهای مختلف آیندهنگاری راهبردی
 .4تعیین اجزای آیندهنگاری راهبردی
 .5تبیین فرایند آیندهنگاری راهبردی
 .6مروری بر حوزههای مختلف آیندهنگاری
 .7سطوح آیندهنگاری راهبردی (سازمان ،ملی و فراملی)
 .8مروری بر نسلهای مختلف آیندهنگاری
 .9مروری بر نظامهای مختلف آیندهنگاری
 oمطالعه نظامهای آیندهنگاری در کشورهای صنعتی و قدرتهای بزرگ
 oمطالعه نظامهای آیندهنگاری در کشورهای در حال توسعه
 oمقایسه نظامهای آیندهنگاری مختلف با یکدیگر
 .10مروری بر برخی از روندها و کالنروندهای حاکم بر محیط در حوزه ملی و بینالملل
 .11مروری بر برخی از پیشرانها
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 .12چشماندازهای جهانی ،فرصتها و چالشهای آینده
 oمطالعه چند چشمانداز ملی و جهانی
 oشناسایی فرصتها در شکلدهی آینده
 oمروری بر چالشهای آینده جهان
 .13مروری بر تجربه آیندهنگاری در کشورهای مختلف (انگلیس ،فنالند ،لهستان ،استرالیا ،فرانسه ،اتریش ،سوئد و )...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Hines. A. & Bishop. P. (2006). Thinking about the Future: Guidelines for Strategic
Foresight. Social Technologies.
 .2مهدوی ،محمدنقی ،بهرامی ،محسن ،و طاعتی ،مهکامه ( .)1391چالشهای جهانی :وضعیت آینده فرصتها و راهبردها .تهران :دانشگاه
صنعتی امیر کبیر.
 .3گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1379( .وضعیت آینده  :1998موضوعها و فرصتها .ترجمه محمد اسدیان و دیگران.
تهران :خضراء.
 .4گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1380( .وضعیت آینده :در آستانه هزاره سوم .ترجمه محسن بهرامی و دیگران .تهران:
خضراء.
 .5گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1381( .وضعیت آینده  :1999چالشهای پیشرو در پایان هزاره .ترجمه نصرت ا...
آقاجانی و دیگران .تهران :خضراء.
 .6گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1382( .وضعیت آینده  .2001ترجمه محسن بهرامی ،لیدا کاووسی ،و نسیم قیاسی.
تهران :خضراء.
 .7گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1384( .وضعیت آینده  .2002ترجمه محسن بهرامی و دیگران .تهران :خضراء.
 .8گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1384( .وضعیت آینده  .2003ترجمه محسن بهرامی ،نسیم قیاسی ،لیدا کاووسی ،حسن
شهرکیپور ،و مینا غرویان .تهران :خضراء.
 .9گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1387( .وضعیت آینده  .2004ترجمه محسن بهرامی ،نسیم قیاسی ،و نرگس نوری.
تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران).
 .10گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1387( .وضعیت آینده  .2005ترجمه بهروز ابراهیمی و دیگران .تهران :دانشگاه صنعتی
امیرکبیر (پلیتکنیک تهران).
 .11گلن ،جروم سی ،.و گوردون ،تئودور جی( .ویراستار) .)1389( .وضعیت آینده  .2007ترجمه زهره بشارتی و دیگران .تهران :دانشگاه صنعتی
امیرکبیر (پلیتکنیک تهران).
 .12گلن ،جروم سی ،.گوردون ،تئودور جی ،.و فلورسکو ،الیزابت (ویراستار) .)1391( .وضعیت آینده  .2008ترجمه زهره بشارتی و دیگران .تهران:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران).
 .13نیلفروشان ،هادی ،و دیگران ( .)1386بررسی تطبیقی و ترازیابی در نظامهای آیندهپژوهی شش کشور :پیشنهاد نظام مناسب برای آیندهنگاری
در ایران .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 .14گروه آیندهنگاری سازمان توسعه ملل متحد (یونیدو) .)1391( .راهنمای آیندهنگاری فناوری یونیدو 2 .ج .ترجمه سونیا شفیعی اردستانی و
دیگران .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
منابع فرعی:
 .1اسمیت ،الرنس سی ،)1390( .جهان در  .2050ترجمه منصور امیدی و ناصر زرینپنجه .تهران :مهرویستا.
 .2فریدمن ،جورج ( .)1391جهان در  100سال آینده :پیشبینی اوضاع سیاسی جهان در قرن بیستویکم .ترجمه ابوالحسن تهامی .تهران:
فرزان روز.
1005

کد درس594 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه مهارتافزایی مدیریت پروژههای آیندهپژوهی

Workshops of Improving Skill in Futures Project
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1مهارت وی در اجرای پروژههای آیندهپژوهی ،افزایش یافته باشد.
 .2قادر به اجرای روشهای آیندهپژوهی در عمل ،باشد.
 .3مهارت وی در مدیریت کردن پروژههای آیندهپژوهی ،افزایش یافته باشد.
 .4توانایی الزم را جهت شناسایی روشها در عمل ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
این درس تقویت مهارت دانشجویان را در امر آیندهپژوهی و اجرای پروژههای آن هدف گرفته است .در این درس ،دانشجو با اجرای صفر تا صد
یک پروژه آیندهپژوهی و همچنین نحوه مدیریت آن ،به طور عملی آشنا میشود .آیندهپژوهی مثل بسیاری از رشتههای مشابه ،همچون
دوچرخهسواری است؛ دوچرخهسواری را با خواندن کتاب نمیآموزند ،بلکه با قیام به تجربه یاد میگیرند .بنابراین ،این درس از دروس مهم و
راهبردی این رشته است و باید نحوه ارائه آن به دقت ارزیابی شود که از کیفیت خوبی برخوردار باشد .حتی در صورت امکان ،شایسته است که
چند کارگاه به صورت جدا ،در این درس ارائه شود.
سرفصل درس:
از آنجایی که این درس ماهیت کارگاهی داشته و در ارتباط با یک موضوع خاص تعریف میشود ،سرفصلهای آن با توجه به ماهیت درس به
پیشنهاد اساتید و با تصویب گروه آموزشی برای آن ترم تدوین خواهد شد؛ موضوعاتی مانند :آینده آموزش ،آینده فناوریهای همگرا ،آینده
فناوریهای پزشکی ،آینده فناوریهای اینترنت اشیا ،آینده محیط زیست ،آینده جمعیت ،آینده رسانه ،آینده سالمت و بهداشت ،آینده فضای
مجازی و  .....اما در مجموع میتوان سرفصلهای کلی زیر را برای این درس مطرح کرد:
 .1مروری بر مفهوم مدیریت پروژه و فرایندهای پنجگانه آن
 .2مدلهای مدیریت پروژه ( )PMBOKو کاربرد آن در پروژههای آیندهپژوهی
 .3زیرساختها و تمهیدات اجرایی الزم برای پروژههای آیندهپژوهی
 .4انتخاب مطالعه موردی
 .5آموزش نحوه شناخت عمیق موضوع و منابع اصلی مرتبط با آن
 .6ارائه سمینار اول برای جمع بندی موضوع توسط دانشجویان
 .7آموزش عملی نحوه انتخاب روش و رویکرد مناسب برای آیندهپژوهی
 .8ارائه سمینار دوم برای تعیین روش مناسب آینده پژوهی توسط دانشجویان
 .9اجرای روش و انجام آیندهپژوهی و ارائه نتایج
 .10ارائه سمینار سوم برای ارائه نتایج نهایی توسط دانشجویان و نقد و بررسی همهجانبه
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی

3.

4.
5.
6.

7.

. مدیریت پروژههای آیندهپژوهی.) غالمرضا (در انتظار ناشر، گودرزی.1
. موسسه مطالعات و تحقیقات علوم و فناوری دفاعی: تهران، مترجم عزیز علیزاده. هنر دورنگری.)1387(  پیتر، شوارتز.2
Apel, H. (2004). The Future Workshop. Presented at the International Expert Meeting on
Theory and Practice of Peace Education, Munich. Retrieved from www.diebonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/apel04_02.pdf
Dator, J. (1993). From Future Workshops to Envisioning Alternative Futures. Futures
Research Quarterly, 9(3), 108-12.
Kensing, F., & Madsen, K. H. (1991). Generating visions: Future workshops and
metaphorical design. Design at work: Cooperative design of computer systems, 155-168.
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.
Loveridge, D. (2009). Foresight: the art and science of anticipating the future. New York:
Routledge Taylor & Francis Group.
:منبع فرعی

1. Hines. A. & Bishop. P. (2006). Thinking about the Future: Guidelines for Strategic
Foresight. Social Technologies.
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کد درس595 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

فنون و ابزارهای کمی و کیفی تجزیه و تحلیل

Quantitative and Qualitative Analysis Techniques
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نسبت به ابزارها و مدلهای کمی و کیفی معتبر به منظور کاربرد آن در آیندهپژوهی ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .2توانایی الزم را جهت تجزیه و تحلیل جنبههای کمی و کیفی نمودهای اجتماعی ،کسب کرده باشد.
 .3آمادگی الزم را جهت شناخت و تولید روشها و ابزارهای آیندهپژوهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ،کسب کرده باشد.
 .4با نظریهها و ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل و کاربردهای آن در آیندهپژوهی آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس دانشجو با ابزارها و مدلهای کمی و کیفی جهت تحلیل مسائل مختلف آیندهپژوهی آشنا میشود و با استفاده از این ابزار میتواند
به تجزیه و تحلیل و بررسی وقایع بپردازد .الزم به ذکر است که دانشجو همچنین در این درس با نظریهها و ابزارهای نوین برای تحلیل مسائل
مختلف آیندهپژوهی آشنا شده و با استفاده از آنها میتواند ،توانایی الزم جهت طراحی روشهای جدید در آیندهپژوهی را کسب کند.
سرفصل درس:
 .1کاربرد نظریه آشوب در آیندهپژوهی
 .2کاربرد نظریه پیچیدگی در آیندهپژوهی
 .3کاربرد نظریه بازی در آیندهپژوهی
 .4کاربرد نظریه امکان در آیندهپژوهی
 .5کاربرد نظریه نهادگرایی در آیندهپژوهی
 .6کاربرد مجموعههای فازی در آیندهپژوهی
 .7کاربرد نظریه علوم شناختی در آیندهپژوهی
 .8کاربرد نظریههای مدیریت ذهن در آیندهپژوهی
 .9کاربرد هوش مصنوعی در آیندهپژوهی
 .10کاربرد نظریههای علوم زیستی در آیندهپژوهی
 .11کاربرد تفکر و تحلیل سیستمی در آیندهپژوهی
 .12کاربرد پویاییهای سیستم در آیندهپژوهی
 .13تحلیل ریاضی و مدلهای ریاضی قابل استفاده در آیندهپژوهی و بررسی محدودیتهای مدلهای ریاضی
 .14مروری بر روشهای کمی و کیفی و آمیخته پیشبینی آینده
 .15مروری بر مدلهای مهم اقتصادسنجی و پیشبینی (دادهکاوی ،معادالت ساختاری تحلیل عاملی و )...
 .16کاربرد روشهای کیفی تصمیمگیری و تصمیمگیری چند معیاره در آیندهپژوهی
 .17کاربرد ابزارها و مدلهای تحقیق در عملیات نرم در آیندهپژوهی
 .18کاربرد ابزارهای مدیریت ریسک در آیندهپژوهی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1عبدلی ،قهرمان ( .)1392نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطالعات کامل) .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد
تهران.
 .2رحمانی ،مرتضی ،صائبی ،فهیمه ،و علیبخشی ،نرجس ( .)1390کاربرد نظریه آشوب و فراکتال در پیشبینی سریهای زمانی .تهران :جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی شریف.
 .3رئیسی ،بهروز ( .)1392سیستمهای دینامیکی و نظریه آشوب .تهران :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
 .4دانشگر ،امیر ( .)1392سیستمهای فازی و محاسبات نرم :نظریه و کاربردهای مجموعههای فازی .تهران :مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه
صنعتی شریف.
 .5بارس ،برنارد ،و گیج ،نیکول ( .)1396مبانی علوم اعصاب شناختی .ترجمه سیدکمال خرازی .تهران :سمت.
 .6حنفیزاده ،پیام ( .)1392هوش مصنوعی و منطق فازی .تهران :ترمه.
 .7رزمی ،جعفر ،جعفریان ،احسان ،و صالحیان ،فرهاد ( .)1394مدیریت ریسک :مفاهیم و تکنیکها .تهران :ترمه.
 .8آذر ،عادل ،خسروانی ،فرزانه ،و جاللی ،رضا ( .)1395تحقیق در عملیات نرم :رویکردهای ساختاردهی مسئله .تهران :سازمان مدیریت
صنعتی.
 .9پید ،مایکل ( .)1391مدلسازی سیستمها :تئوری و عمل .ترجمه محمدرضا مهرگان ،مهناز حسینزاده ،کامیار رئیسیفر ،و محمدرضا
اخوانانوری .تهران :شرکت نشر نقد افکار.
 .10اصغرپور ،محمدجواد ( .)1390تصمیمگیریهای چند معیاره .تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 .11آذر ،عادل ،حمزهجونقانی ،ستار ،و احمدینیک جونفانی ،پژمان ( .)1393تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیمگیری .تهران :صفار.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

اصغرپور ،محمدجواد ( .)1382تصمیمگیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات .تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران.
خرازی ،سیدکمآل ،و دولتی ،رمضان ( .)1388راهنمای روانشناسی شناختی و علوم شناختی :با تجدیدنظر و اضافات (ویراست دوم) .تهران:
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
گرینت ،کیت ( .)1388مدیریت فازی .ترجمه عادل آذر و علی شائمی .تهران :علوم نوین.
بشیری ،مهدی ،حجازی ،طهحسین ،و محتجب ،حسین ( ،)1394رویکردی نوین در تصمیمگیریهای چندمعیاره (ویراست دوم) .تهران:
دانشگاه شاهد.
هاشمیپرست ،سیدمقتدی ( .)1390نظریه بازیها و کاربرد آن (ویرایش دوم) .تهران :دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
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کد درس596 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کاربرد مدیریت راهبردی و سیاستگذاری در آیندهپژوهی

Application of Strategic Management and Policy
Making in Future Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با کاربرد تفکر راهبردی در آیندهپژوهی ،آشنا شده باشد.
 .2مهارتهای وی در زمینه بهکارگیری چارچوبها و الگوهای برنامهریزی و مدیریت راهبردی در آیندهپژوهی ،ارتقاء یافته باشد.
 .3با تفاوت بین مدیریت راهبردی و آیندهنگاری راهبردی ،آشنا شده باشد.
 .4با نحوه تعامل آیندهپژوهی و سیاستگذاری ،آشنا شده باشد.
 .5با کاربرد سیاستگذاری و مدلهای آن در آیندهپژوهی ،آشنا شده باشد.
شرح درس:
در این درس دانشجویان با کاربردهای مدیریت راهبردی و تفکر راهبردی در آیندهپژوهی آشنا شده و همچنین با استفاده از انواع مدلها و ابزارهای
مدیریت راهبردی ،در جهت آیندهپژوهی و همچنین ساخت آینده ،اقدام خواهند کرد .در این درس نیز دانشجویان با تفاوتهای بین مدیریت
راهبردی و آیندهنگاری راهبردی آشنا خواهند شد .همچنین ،ضمن آشنایی با نحوه تعامل بین آیندهپژوهی و سیاستگذاری ،با مدلهای موجود
سیاستگذاری در جهت استفاده از آنها در آیندهپژوهی ،آشنا میشوند.
سرفصل درس:
 .1مروری بر کلیات مدیریت راهبردی
 oراهبرد ،هدف ،چشمانداز ،مأموریت و برنامهریزی راهبردی
 oنسبت برنامهریزی با شکلگیری راهبرد
 oنحوه شکلگیری راهبرد
 oتفکر راهبردی
 oسیر تحول مفاهیم از برنامهریزی راهبردی تا تفکر راهبردی
 oآشنایی با مکاتب و رویکردهای مدیریت راهبردی
 oفرایندهای کالن مدیریت راهبردی
 .2جایگاه مطالعات راهبردی در مطالعات آینده
 oانواع مطالعات آیندهمحور
 oجایگاه تفکر راهبردی در نگاه به آینده
 oتفاوت بین مدیریت راهبردی و آیندهنگاری راهبردی
 oمدیریت راهبردی و مدیریت آینده
 oمدیریت راهبردی آینده
 oانواع راهبردهای مدیریت آینده
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 .3فرایند هدفگذاری در مدیریت راهبردی آینده
 oهدفگذاری در مدیریت راهبردی
 oفرایند هدفگذاری در مدیریت راهبردی آینده
 oمدلهای کارآمد هدفگذاری در مدیریت راهبردی آینده
 .4فرایند تدوین راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 oتدوین راهبرد در مدیریت راهبردی
 oفرایند تدوین راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 .5مدلهای تدوین راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 oمدلهای کارآمد تدوین راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 oنقد و بررسی مدلها
 oبررسی نمونه موردی متناسب
 .6فرایند پیادهسازی راهبرد و مدلهای آن در مدیریت راهبردی آینده
 oپیادهسازی راهبرد در مدیریت راهبردی
 oفرایند پیادهسازی راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 oمدلهای کارآمد پیادهسازی راهبرد در مدیریت راهبردی آینده و نقد و بررسی آنها
 oبررسی نمونه موردی متناسب
 .7فرایند ارزیابی راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 oارزیابی راهبرد در مدیریت راهبردی
 oفرایند ارزیابی راهبرد در مدیریت راهبردی آینده
 oمدلهای کارآمد پیادهسازی راهبرد در مدیریت راهبردی آینده و نقد و بررسی آنها
 oبررسی نمونه موردی متناسب
 .8مروری بر کلیات ،مدلها و حوزههای سیاستگذاری
 oتعریف سیاست
 oانواع سیاست
 oفرایند سیاستگذاری
 oمروری بر مدلهای سیاستگذاری (مدل نهادی ،فرایندی ،گروهی ،عقالیی ،سیستمی ،انتخاب عمومی ،آشفته و )...
 oحوزههای سیاستگذاری (اقتصادی ،دفاعی ،علمی ،رفاهی و )...
 .9نسبت و نحوه تعامل بین دو حوزه علمی سیاستگذاری و مطالعات آینده
 .10کاربردهای سیاستگذاری و مدلهای آن در آیندهپژوهی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

پورعزت ،علیاصغر ( .)1389مدیریت راهبردی عصرمدار :رویکرد آیندهپژوهانه به منافع عمومی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
قلی پور ،رحمت اله و غالم پور آهنگر ،ابراهیم .)1389( .فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران .تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی.
هانگر ،ویلن .)1381( .مبانی مدیریت استراتژیک .ترجمه داود ایزدی و سید محمد اعرابی .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
جی .لمپرت ،رابرت .دبلیو پوپر ،استیون .سی .بنکز ،استیون .)1386( .برنامهریزی پابرجا برای یک قرن .ترجمه وحید وحیدی مطلق .تهران:
اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)
کیانی ،غالمرضا و غفاریان ،وفا 5 .)1384( .فرمان برای تفکر استراتژیک .تهران :فرا.
ساباتیه ،پل ای .)1393( .نظریههای فرایند خطمشی عمومی .ترجمه حسن دانائیفرد .تهران :صفار.
گودرزی ،غالمرضا ( .)1389تصمیمگیری راهبردی موعودگرا .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.

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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

هریسون ،جفری ،و جان ،کارون ( .)1386مدیریت استراتژیک .ترجمه بهروز قاسمی .تهران :هیأت.
برایسون ،جان ،ام .)1390( .برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی ،عمومی و غیر انتفاعی .ترجمه مهدی خادمی و قربان برارنیا.
تهران :آریانا قلم.
مینتزبرگ ،هنری ،آلساااتراناد ،بروس ،و لمپال ،ژوزف ( .)1388جنگال اساااتراتژی (کاارآفرینی در قاالاب یاک مکتاب) .ترجماه محمود احمادپور
داریانی .تهران :جاجرمی.
نامداریان ،لیال ،و حسنزاده ،علیرضا ( .)1395آیندهنگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری .تهران :پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران :چاپار.
الوانی ،سیدمهدی ،و شریفزاده ،فتاح ( .)1385فرایند خطمشیگذاری عمومی (ویراست  .)2تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.
داناییفرد ،حسن ( .)1395گفتارهای جدید در خطمشیگذاری عمومی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
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کد درس597 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی فلسفی آیندهپژوهی

Philosophical Foundations of Futures Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی نظری و فلسفی آیندهپژوهی ،آشنا شده باشد.
 .2توانایی الزم را جهت نقد و بررسی مبانی آیندهپژوهی ،کسب کرده باشد.
 .3قادر به حرکت به سمت بومیسازی رشته آیندهپژوهی از رهگذر الیههای عمیقتر نظری آیندهپژوهی ،باشد.
شرح درس:
در این درس دانشجو با مبانی معرفتشناختی و مکاتب مختلف در رشته آیندهپژوهی آشنا شده و توانایی نقد و بررسی آنها را کسب خواهد کرد .از
طریق این درس دانشجو درک مناسبی نسبت به این رشته کسب خواهد کرد و این درس اهمیت باالیی در گذر به سمت بومیسازی این رشته
خواهد داشت.
سرفصل درس:
 .1بررسی ماهیت آیندهپژوهی :آیندهپژوهی چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟
 .2بررسی ماهیت آیندهپژوهی :علم ،هنر یا فناوری؟
 .3نسبت آیندهپژوهی با پوزیتیویسم
 .4نسبت آیندهپژوهی با پسا پوزیتیویسم
 .5نسبت آیندهپژوهی با واقعگرایی انتقادی
 .6مکتب آیندهپژوهی یادگیری حین عمل
 .7نقد و بررسی مبانی فلسفی آیندهپژوهی (انسانشناسی ،هستیشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی و )...
 .8جایگاه ارزشها و هنجارها در آیندهپژوهی
 .9جایگاه اخالق در آیندهپژوهی
 .10ماهیت زمان در آیندهپژوهی
 .11چگونگی کسب معرفت نسبت به آینده و چالشهای مربوط به آن
 .12کلنگری در آیندهپژوهی
 .13چالشهای بنیادین پیشروی آیندهپژوهی
 .14آیندهپژوهی به عنوان تسریعکننده تغییر
 .15آیندهپژوهی به عنوان تسریعکننده تمدن
 .16نگاهی به جدیدترین رویکردهای بنیادین آیندهپژوهی
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
. آیندهپژوه: تهران. ترجمه محسن طاهری دمنه. تمام آنچه اهمیت دارد: آینده.)1396(  ضیاءالدین، سردار.6
 مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع: تهران. بصیرتهای آیندهپژوهان حرفهای، جلد هفتم: مقدمهای بر آیندهپژوهی.)1392(  مصطفی، تقوی.7
.دفاعی
. مجموعه مقاالت درس معرفتشناسی آیندهپژوهی دکتر علیاصغر پورعزت: معرفتشناسی آیندهپژوهی.)1390( .) مسعود (مترجم، منزوی.8
. مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی:تهران
:منابع فرعی
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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کد درس598 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «آیندهپژوهی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اسالم و آیندهپژوهی

Islam and Futures Studies
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با آیندهپژوهی اسالمی ،آشنا شده باشد.
با نظریات اسالم و ادیان در رابطه با آینده و آیندهاندیشی ،آشنا شده باشد.
توانایی توسعه و تدوین علم آیندهپژوهی اسالمی را کسب کرده باشد.
توانایی فهم درست از آیندهپژوهی اسالمی را کسب کرده باشد.
شرح درس:

آیندهپژوهی رایج در بستر اندیشه و بافتار غربی شکل گرفته است و بسیاری از نشانههای غربی را با خود دارد .این دانش غربی افزون بر آنکه
نمیتواند پاسخگوی جوامع غیرغربی باشد ،به دین نیز بیتوجه است .حتی برخی از آیندهپژوهان به طور صریح بر سکوالر بودن آیندهپژوهی تأکید
داشتهاند .آیندهپژوهی اسالمی به عنوان نسخهای نو و بدیل آیندهپژوهی رایج ،میکوشد این چالشها را برطرف سازد .کاربست آیندهپژوهی نیازمند
بهرهگیری از نسخه بومی شده آن است .بدون تردید ،ملتی که دانش تحلیل و مهندسی آینده را از دیگران تقلید کند ،راه خطا در پیش گرفته و
آینده خود را بر پایه ارزشهای دیگران توصیف کرده و خواهد ساخت .بنابراین یکی از اصلیترین نیازمندیهای بومیسازی آیندهپژوهی در ایران،
توجه به ارزشها و نگرشهای اسالمی است .اثربخشی آیندهپژوهی و بهرهگیری شایسته از آن در ایران مرهون شکلگیری آیندهپژوهی اسالمی
است .در این درس ،دانشجو با نظرات مختلف در آیندهپژوهی از دیدگاه اسالم ،آشنا شده و با امکان تحقق آیندهپژوهی مبتنی بر آموزههای دینی
و چگونگی آن ،آشنا میشود.
سرفصل درس:
.1

.2

.3
.4

نقد و بررسی تعابیر مختلف از آیندهپژوهی و اسالم
 oآیندهپژوهی دینی( :مفهوم ،مفروضات)
 oآیندهنگری الهی( :مفهوم ،ویژگیها ،مفروضات ،مدلها و کاربردهای آن)
 oآیندهپژوهی اسالمی( :مفهوم ،ویژگیها ،مفروضات ،راهبردهای تحقق آن)
 oآیندهاندیشی از دیدگاه اسالم( :مفهوم ،تمایز آن با سه مورد دیگر)
مروری بر تفاسیر مختلف از آیندهپژوهی اسالمی
 oآیندهپژوهی رایج در زمینه دین
 oآیندهپژوهی رایج از منظر دین
 oآیندهپژوهی مبتنی بر ارزشها و نگرشهای اسالمی
امکانپذیری تحقق آیندهپژوهی اسالمی
نقد مبانی فلسفی آیندهپژوهی رایج از دیدگاه اسالم (انسانشناسی ،هستیشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی و )...
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 .5نقد اهداف آیندهپژوهی رایج مبتنی بر آموزههای اسالم و تبیین اهداف آیندهپژوهی اسالمی
 .6نقد پیشفرضهای آیندهپژوهی رایج مبتنی بر آموزههای اسالم و تبیین پیشفرضهای آیندهپژوهی اسالمی
 .7نقد نگاه سکوالریستی به آینده از نگاه اسالمی و تبیین تفاوتهای بین این دو نگاه
 .8زمان در آیندهپژوهی اسالمی
 .9مروری بر داللتهای آیات قرآن کریم بر آینده و آیندهپژوهی
 .10مروری بر داللتهای روایات اهل بیت (علیهمالسالم) بر آینده و آیندهپژوهی
 .11سنن الهی و کاربردهای آنها در آیندهپژوهی
 .12فلسفه تاریخ از منظر اسالم
 .13اندیشه آخرالزمان در اسالم و ادیان
 .14اندیشه مهدویت و تعامل آن با آیندهپژوهی اسالمی
 .15معرفی برخی از آیندهپژوهان مسلمان و اندیشههای آنها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

گودرزی ،غالمرضا ( .)1394پیشدرآمدی بر آیندهنگری الهی .قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفیصلیاهللعلیهوآلهوسلم :مؤسسه آینده
روشن.
پدرام ،عبدالرحیم ،و عیوضی ،محمدرحیم ( .)1393درآمدی بر آیندهپژوهی اسالمی .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهی ( .)1392مهدویت و آیندهپژوهی :مجموعه مقاالت .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم.
مسلمیزاده ،طاهره ( .)1384پایگاه دانش آیات و روایات آیندهاندیشی .تهران :مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مطهری ،مرتضی ( .)1382فلسفه تاریخ 4 .ج .تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی ( .)1378قیام و انقالب مهدیعلیهالسالم از دیدگاه فلسفه تاریخ و مقاله شهید .تهران :صدرا.
باقری ،خسرو .)1382( .هویت علم دینی :نگاهی معرفتشناختی به نسبت دین با علوم انسانی .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
گلشنی ،مهدی ( .)1390از علم سکوالر تا علم دینی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نصر ،سیدحسین ( .)1379نیاز به علم مقدس .ترجمه حسن میانداری ،قم :مؤسسه فرهنگی طه.
پایا ،علی ( .)1391تکنولوژی دینی :چیستی و امکان تحقق .فصلنامه روششناسی علوم انسانی.51-7 ،)73(18 ،

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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 )27بسته «حکمرانی مردمی»
یکی از مختصات و ویژگیهای بارز انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران توجه به مردم و نقش آنها در امور است .این موضوع بارها در
فرمایشات حضرت امام رحمهاهلل و مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است .از سوی دیگر در عرصه تجربیات جهانی ،یکی از
بخشهایی که در دهههای اخیر اهمیت نقش و جایگاه آن روزافزون گردیده است ،بخش غیردولتی بهویژه سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد است.
این بخش در حوزههای مختلفی از جمله رفاه ،امدادرسانی ،آموزش ،توسعه اجتماعی ،محیطزیست و فرهنگ شکل گرفته و اثرگذاری داشته است.
سازمانهای غیرانتفاعی در قالبهای مختلف شکل یافته و با هدف پوشش و جبران کاستیهای بخش دولتی ظهور یافته است .مرور نظریهها ،مدلها
و تجربیات جهانی و ملی موجود در این زمینه میتواند ضمن آشنا شدن دانشجویان با الگوهای نوین رفع نیازها و حل مشکالت در عرصه جهانی ،آنها
را در تحقق آرمانهای اصیل انقالب اسالمی توانمند سازد .از این رو در بسته «حکمرانی مردمی» تالش شده تا دانشجویان با دانش پایه این حوزه
آشنا شده و بنیانهای الزم را جهت مطالعه و پژوهش در این عرصه فراهم نماید.
کد
درس
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

حکمرانی بخش سوم ،سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد
نظریهها و مدلهای مشارکت عمومی
نظارت عمومی
نظامهای تعاونی
تعاون در ایران
مدیریت راهبردی در سازمانهای غیرانتفاعی
مدیریت منابع انسانی در سازمانهای غیرانتفاعی
مدیریت مالی سازمانهای مردمنهاد
تجربه نهادهای مردمبنیان در جمهوری اسالمی ایران
رهبری و مدیریت سازمانهای غیردولتی بینالملل
مطالعه در حکمرانی مردمی
پژوهش در حکمرانی مردمی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

22

384

جمع
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کد درس601 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حکمرانی بخش سوم ،سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد

Governance of Third Part, Non Profit and non
Govermental(people-centered) Organizations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
از دانشجو در انتهای این درس انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4

اهمیت و جایگاه بخش سوم و ازجمله سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد را تبیین کند.
عقبه تاریخی و فلسفی بخش سوم را تحلیل کند.
انواع سازمانهای بخش سوم را دستهبندی و تبیین کند.
جایگاه حقوقی و اقتصادی بخش سوم را در کشور تبیین کند.
شرح درس:

یکی از بخشهایی که در دهههای اخیر اهمیت نقش و جایگاه آن روزافزون گردیده است ،بخش غیردولتی بهویژه سازمانهای غیرانتفاعی و
مردمنهاد است .این بخش در حوزههای مختلفی از جمله رفاه ،امدادرسانی ،آموزش ،توسعه اجتماعی ،محیط زیست و فرهنگ شکل گرفته و
اثرگذاری داشته است .سازمانهای غیرانتفاعی در قالبهای مختلف شکل یافته و با هدف پوشش و جبران کاستیهای بخش دولتی ظهور یافته
است .این بخش که برخاسته از مردم یک جامعه است ،یک نیروی عمده اجتماعی محسوب میشود .بنابراین مطلوب است که ابعاد این بخش به
خوبی واکاوی شده و زمینههای بهرهگیری از آن فهم شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7
.8

ماهیت بخش سوم و سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد
عقبه تاریخی و فلسفی بخش سوم
نظریهها ،مدلها و ابزارهای بخش سوم
کارکردهای بخش سوم
عرصه اقتصاد و رفاه
o
عرصه خدمات اجتماعی
o
عرصه آموزش و فرهنگ
o
عرصه محیط زیست
o
رابطه دولت و بخش سوم
مدیریت سازمانهای غیرانتفاعی و مردمنهاد
عملکرد
o
تأمین مالی
o
حسابرسی
o
تجربه بخش سوم در کشورهای جهان
جایگاه بخش سوم در قانون اساسی و اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران
1018

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلی

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

. نور علم: تهران. ترجمه عباس خورشیدی، سیاست گذاری، مدیریت، نظارت: سازمانهای غیرانتفاعی.)1396(  هلموت، آنهیرک.1
. صفار: تهران. سنجش عملکرد در سازمانهای عمومی وغیرانتفاعی.)1397(  تئودور اچ، پویستر.2
Drucker, P. (2012). Managing the non-profit organization. Routledge.
Worth, Michael J. (2009). Nonprofit management. Principles and practice. Los Angeles: Sage
Publications.
Ott, J. Steven; Dicke, Lisa A. (2012). The nature of the nonprofit sector. 2nd ed. Philadelphia
PA: Westview Press.
Anheier, Helmut K. (2005) .Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy.
London;, New York NY: Routledge.
Cornforth, C. (Ed.). (2002). The governance of public and non-profit organizations (Vol. 6).
Routledge.
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).
Swilling, M., & Russell, B. (2015). The size and scope of the non-profit sector in South
Africa. Centre for Civil Society, University of Natal.
:منابع فرعی

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.
1.
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علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریهها و مدلهای مشارکت عمومی

Public Participation Theories and Models
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4

اهمیت و ضرورت مشارکت عمومی را در حکمرانی و اداره کشور و جامعه تبیین کند.
نظریههای مختلف و مدلهای مشارکت عمومی را شناسایی و تحلیل کند.
ابعاد مشارکت عمومی در حوزههای مختلف اجرایی وعملیاتی را تحلیل کند.
فرایند نهادینهسازی برنامه مشارکت عمومی را طراحی کند.
شرح درس:

یکی از رویکردهای جدیدی که در دهههای اخیر وارد حوزههای مختلف شده است ،مشارکت عمومی است که برای آن مدلهای مختلفی ارائه
شده است .این رویکرد به لحاظ تجربیات اجرایی نیز توانسته دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد .در سرفصلهای مربوط به این
درس پس از تبیین ضرورت واهمیت تمرکززدایی در ساختارهای حکمرانی ،به بیان مدلهای مشارکت پرداخته میشود و تجربیات جالبی از
کشورهای مختلف بیان میشود.
سرفصل درس:
.1

.2
.3

.4

.5
.6

ماهیت مشارکت
جایگاه مشارکت عمومی در نظریههای سیاسی
o
اهمیت و ضرورت مشارکت عمومی در حوزههای مختلف
o
سنخ شناسی مشارکت
سطوح مشارکت مردمی
o
سازمانهای غیردولتی
 oویژگیهای سازمانهای غیردولتی
طبقه بندی سازمانهای غیردولتی
o
عوامل پایداری مشارکت
 oفرهنگ مشارکت (بعد هنجاری)
نهادهای مشارکتی (بعد سازمانی)
o
برنامهریزی مشارکتی
 oمدلهای برنامهریزی مشارکتی
موانع تحقق مشارکت عمومی
ساختارهای متمرکز حکمرانی
o
توزیع قدرت
o
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 الگوهای مشارکت عمومی.7
 تجربه مشارکت در حوزههای عمومی.8
 اجرا و نظارت، مشارکت در حکمرانی در عرصه تصمیمسازی.9
 سازکارها و روشهای مشارکت عمومی.10
 جمعسپاریo
ابزارهای تحت وب
o
تأمین مالی جمعی
o
 طراحی برنامه مشارکت عمومی.11
 فرایند طراحی مشارکتo
نهادینهسازی برنامه مشارکت
o
 تجربیات مشارکت عمومی در کشورهای مختلف.8 .12
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

:منابع اصلی
. سازمان سمت: تهران. درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی.)1393(  محمدرضا، سعیدی.1
. دانشهای بنیادی: تهران. مشارکت عمومی ونظارت همگانی.)1394(  سیدمهدی، سید روح اله؛ الوانی، قرشی.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.
:منابع فرعی
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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کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظارت عمومی

Participatory Monitoring
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5

اهمیت و ضرورت نظارت عمومی را در حکمرانی و اداره کشور و جامعه تبیین کند.
نظریهها و ارکان مختلف نظارت عمومی را شناسایی و تحلیل کند.
ابعاد نظارت عمومی در حوزههای مختلف اجرایی وعملیاتی را تحلیل کند.
جایگاه نظارت عمومی را در گفتمان اسالمی تحلیل کند.
ساختار مطلوب نظارت عمومی در نظام اسالم را تحلیل کند.
شرح درس:

یکی از رویکردهای جدیدی که در سالهای اخیر به کمک حکمرانی دولتی آمده است ،نظارت عمومی است .در علم مدیریت نظارت به عنوان
یکی از پنج رکن اصلی در کنار سازماندهی ،هماهنگی ،برنامهریزی و رهبری قرار میگیرد .یکی از رویکردهایی که درسالهای اخیر درخصوص
نظریههای نظارت مطرح شده ،به کارگیری مشارکت مردمی در امر نظارت است .چرا که سازکارهای رسمی و متمرکز دولت نتوانسته است نظارت
سریع و همهجانبه به گستره فعالیتهای حکمرانی داشته باشد .از این رو مشارکت مردم و نهادهای مردمی برای نظارت بر حکمرانی تجربه بسیار
مؤثرتری را به دنبال داشته است .در سطح جهانی درخصوص نظارت عمومی رویکردهای مختلفی مطرح شده است که قابل بهرهگیری است.
نظارت مردمی عالوه بر تجربههای جهانی ،در سطح دینی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است .مطلوب است که ابعاد نظریهها ،ارکان و مراحل
نظارت عمومی در این درس تبیین شده و زمینه شناختی برای بکارگیری این رویکرد فراهم شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

فلسفه نظارت عمومی
تعریف نظارت عمومی
ارکان نظارت عمومی
مراحل نظارت عمومی
تعیین شاخصها
o
مقایسه عملکرد با شاخصها
o
تشخیص انحرافها و علل بروز آن
o
انواع نظارت مشارکتی
مدلهای ارزیابی مشارکتی
الگوی اوبل
o
الگوی گویجت
o
الگوی استرال
o
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الگوی گیل
o
الگوی آلدریچ و مارابل
o
الگوی پیرس
o
 .7نظارت در اسالم
انواع نظارت در اسالم
o
 oویژگیهای مطلوب ساختار نظارت
 .8امر به معروف و نهی از منکر :الگوی مطلوب نظارت وکنترل در نظام اسالمی
 .9وضعیت ساختار نظارت وکنترل در نظام جمهوری اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
به تشخیص استاد

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
به تشخیص استاد

منابع اصلی:
 .1قرشی ،سید روح اله؛ الوانی ،سیدمهدی ( .)1394مشارکت عمومی ونظارت همگانی .تهران :دانشهای بنیادی.
 .2موسیزاده ،ابراهیم؛ عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1397نظارت بر اعمال حکومت و عدالت و اداری .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 .3امرودی ،میثم؛ عالمه ،عبدالرضا و مظفر ،حسین ( .)1389نگاهی بر نظارت همگانی در باورها و آموزههای دینی ،تهران :مرکز نظارت
همگانی شهرداری تهران
 .4میرمحمدی ،سیدمحمد ( .)1383الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسالمی ایران ،انتشارات سمت
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.
منابع فرعی:
 .1کلیدری ،جواد؛ ابولقاسمی ،علی ( .)1386نظارت عمومی :تحقیق و پژوهش نو درباره امر به معروف و نهی از منکر .انتشارت پیام کلیدر
 .2ترحمی ،مهدی ( .)1389بررسی تطبیقی نظارت همگانی در ایران و جهان ،در مجموعه مقـاالت همـایش علمـی-تخصصی نظارت
همگانی ،تهران :نشر فرهنگ صبا.
 .3عاصمیپور ،محمدجواد ( .)1378نظارت از دیدگاه نظری و ارزیابی عملکرد دستگاههای نظارتی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه مقاالت
نخستین همایش نظارت و بازرسی
 .4عطار ،سعید ( .)1390آسیبشناسی نظارت همگانی در ایران ,درآمدی بر نظریه مثلث نظارت همگانی ،سازمان بازرسی کل کشور ،نشریه
دانش ارزیابی ،شماره 9
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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کد درس604 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظامهای تعاونی

Cooperative systems
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این درس از دانشجو انتظار میرود بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5

با نهضت تعاون و تفاوتهای آن با نظامهای سرمایه داری و سوسیالیستی آشنا شود.
با مکاتب مختلف نهضت تعاون آشنا شود.
اصول و اندیشههای بین المللی تعاون را فراگیرد.
با ساختار شرکتهای تعاونی و اصول حاکم بر آنها آشنا شود.
اصول و اندیشههای تعاون را از منظر آموزههای اسالم مورد نقد و بررسی قرار دهد.
شرح درس:

تعاون واژه آشنایی است که هم در آموزههای دینی و هم در ساختار شرکتی ،جایگاه خاصی دارد .امروزه شاهد نوع خاصی از شرکتها هستیم که
با ساختارهای متعارف شرکتی مبتنی بر نظام سرمایه داری متفاوت هستند .بررسی ساختار شرکتهای تعاونی و اصول حاکم بر آن ،حاکی از آن
است که تعاون دارای اصول فلسفی و مکاتب و نظریههای پشتیبان است .تا جایی که میتوان از تعاون به عنوان یک نهضت در کنار نظام سرمایه
داری و سوسیالیستی نام برد .بنابراین انتظار میرود اوالً نهضت تعاون در طول تاریخ از زمان شکل گیری تا اآلن مطالعه شود؛ ثانیاً انواع مکاتب
و نظریههای مختلف تعاون ،مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ ثالثاً با اتحادیه بین المللی تعاون و اصول و اندیشههای بین المللی آشنایی صورت
گیرد؛ و رابعاً ساختار شرکتهای تعاونی ،حاکمیت شرکتی و روابط ذینفعان ،تبیین شود.
سرفصل درس:
 .1نهضت تعاون
 oجایگاه تعاون در اندیشه نظام سرمایه داری
 oجایگاه تعاون در اندیشه نظام سوسیالیستی
 oسیر تکامل تعاون در کشورهای مختلف جهان (اروپا ،بلوک شرق ،آمریکا و)...
 .2مکاتب و نظریههای تعاون
 .3اصول و اندیشههای بین المللی تعاون
 oعضویت
 oحق رأی
 oساختار سرمایه
 oمازاد برگشتی
 oترویج و آموزش
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.4

.5
.6
.7

.8

آشنایی با شرکتهای تعاونی
 oانواع شرکتهای تعاونی
 oجایگاه سرمایه و کار در شرکتهای تعاونی
 oنحوه توزیع سود در شرکتهای تعاونی
 oانواع نهادهای مالی تعاونی
تبیین اصول و اندیشههای تعاونی از منظر اسالم
آشنایی با اتحادیه بین المللی تعاون
مدلهای تعاونی نوع جدید در دنیا
 oتعاونیهای سرمایه گذار نسبی
 oتعاونیهای عضو-سرمایه گذار
 oتعاونی دارای اوراق قرضه قابل معامله
 oتعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه درحال افزایش
تعاونیهای سهامی -سرمایهگذار و ...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1طالب ،مهدی .)1391( ،اصول و اندیشههای تعاونی ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .2یوسفی ،احمدعلی .)1395( ،اقتصاد تعاونی از منظر اسالم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .1حسینی ،سید جعفر .)1394( ،حکمرانی و مالیه شرکتهای تعاونی ،انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السالم.
منابع فرعی:
 .1فوکه ،ژرژ« .)1348( ،نگاهی به نهضت تعاونی» ،سازمان مرکزی تعاون کشور.
 .2آراسته خو ،محمد .)1389( ،انواع و کارکرد تعاونیها ،دانشگاه پیام نور.
 .3غنی ،قوسی« ،)1350( ،نهضت تعاون در کشورهای درحال توسعه» ،تهران :وزارت تعاون و امور روستاها ،شماره .107
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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کد درس605 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تعاون در ایران

Cooperative in iran
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1جایگاه تعاون در قانون کشور را بشناسد.
 .2با مسائل حقوقی و چالشهای ساختاری شرکتهای تعاونی آشنا شده باشد.
 .3با انواع شرکتهای تعاونی آشنایی پیدا کرده باشد.
 .6نهادهای مرتبط با تعاون و نقش هر کدام را بشناسد.
شرح درس:
نهضت تعاون قبل از انقالب و در سال  1303به طور رسمی وارد کشور شده است .سیر تطور تعاونیها در تاریخ کشور با فراز و فرودهایی همراه
بوده است .شاید بتوان گفت که همواره قوانین باالدستی بر لزوم توجه به شرکتهای تعاونی تاکید داشتهاند ،در حالی که همواره بخش تعاون با
چالشهایی مواجه بوده و عقبتر از برنامه حرکت کرده است .در سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی به صراحت بیان شده که  25درصد
اقتصاد باید تعاونی باشد و همین مسئله لزوم توجه به ساختار تعاونیها را مطلبد .آشنایی با انواع شرکتهای تعاونی در ایران ،آشنایی با مباحث
حقوقی و قانونی ،شناخت نهادهای مرتبط با تعاونیها ،آشنایی با چالشها و مشکالت داخلی تعاونیها از مواردی هستند که مطالعه و آموزش آنها
در اولویت است .دانشجویان در صورت آشنایی کلی با نهضت تعاون و اصول حاکم بر آن و شناخت نسبت به تعاونیهای مطرح در دنیا ،میتوانند
برای پیشرفت تعاونیها در داخل کشور مدلهای بومی را طراحی کنند و الزامات و سیاستهای الزم جهت تحقق اقتصاد تعاونی را طرح ریزی
کنند.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه شکل گیری نهضت تعاون و سیر تحول آن در ایران
 oورود قانون تعاونیها به قانون تجارت ()1303
 oآغاز فعالیت رسمی اولین تعاونی ()1314
 oتصویب اولین قانون مستقل شرکتهای تعاونی ()1334
 oقرار گرفتن بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی ()1358
 oتصویب قانون بخش تعاون در مجلس و تشکیل وزارت تعاون ()1370
 .2بررسی جایگاه قانونی و حقوقی تعاون و شرکتهای تعاونی
 oقانون اساسی
 oسیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
 oقانون تجارت (مصوب )1392
 oقانون شرکتهای تعاونی (مصوب )1350
 oآییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (مصوب )1387
 oقانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی (مصوب )1389
 oقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران (اصالحیه سال )93
1026

.3

.4

.5

.6

آشنایی با انواع و ساختار شرکتهای تعاونی در ایران
 oشرکتهای تعاونی به لحاظ فعالیت :تعاونی تولیدی ،تعاونی مصرفی ،تعاونی توزیعی ،تعاونی اعتبارو...
 oشرکته های تعاونی به لحاظ گرایش :کشاورزی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی ،مسکن و...
 oشرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت :تعاونی عام ،تعاونی خاص ،تعاونی فراگیر ملی و تعاونی سهامی عام
آشنایی با چالشها و مشکالت بخش تعاون در کشور
 oمشکالت قانونی و ساختاری کشور
 oمشکالت داخلی و مسائل ناشی از ضعف مدیریت
 oمشکالت ساختاری حاکمیت شرکتی و روابط ذی نفعان
آشنایی با نهادهای مرتبط با بخش تعاون
 oوزارت تعاون
 oاتاق تعاون ایران
 oصندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
بانک توسعه تعاون
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :تهیه یک گزارش از یکی از تعاونیهای مطرح کشور میتواند تحقیق مناسبی برای این درس در نظر گرفته شود.
منابع:
.1
.2
.3
.4

حسنی ،حسن .)1383( ،حقوق تعاون ،انتشارات دانشگاه تهران.
سلیم ،غالم رضا .)1391( ،سیر تحول تعاونیها در ایران و جهان ،انتشارات پیام نور.
قدم پور ،عزت اهلل .)1395( ،آشنایی مدیران با قانون و مقررات تعاون ،وزارت تعاون ،دفترآموزش.
آراسته خو ،محمد .)1389( ،انواع و کارکرد تعاونیها ،دانشگاه پیام نور.
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کد درس606 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت راهبردی در سازمانهای غیرانتفاعی

Strategic management in nonprofit organization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس بتواند:
 .1موضوعات محوری در مدیریت راهبردی در بخش سوم و غیرانتفاعی را فهرست کند.
 .2مفهوم مدیریت راهبردی در بخش سوم و غیرانتفاعی را درک نموده و تمایز آن با مدیریت راهبردی در بخش دولتی و بخش خصوصی را
تبیین کند.
 .3انواع الگوهای مدیریت راهبردی را از حیث دکترین ،دالیل ،ساختار و فرایند از یکدیگر تمایز داده و فهرست کند.
 .4مدیریت راهبردی برای سازمانها و مؤسسات غیرانتفاعی موفق در دنیا را رصد کند و بتواند مقدمات یک مطالعه تطبیقی را آماده کند.
 .5گامهای مدیریت راهبردی برای بخش سوم را با توجه به اقتضائات ملی ،دستگاهی و منطقهای شناسایی بیان و نقد کند.
 .6راهکارهای ابتدایی برای بهبود مدیریت راهبردی در بخش عمومی و غیرانتفاعی را پیشنهاد کند.
شرح درس:
در این درس ،دانشجو با نظریهها و فنون تدوین ،پیاده سازی و ارزیابی راهبرد در سازمانهای غیرانتفاعی آشنا میشود .به این منظور در ابتدا
الزم است تمایز این بخش را سایر بخشهای دولتی و خصوصی فهم نموده و فنون مدیریت راهبردی مختص این بخش را درک نماید .از وی
در پایان درس انتظار میرود بتواند برای یک سازمان غیرانتفاعی ،الگوی مناسب برنامه ریزی راهبردی را پیشنهاد داده و آن را تدوین کند.
سرفصل درس:
 .1مکاتب مدیریت راهبردی
 .2مفهوم مدیریت راهبردی
 .3رویکردهای پست مدرن به راهبرد
 .4ظهور حکومتهای در هم تنیده و تأثیر آن بر تدوین راهبرد
 .5رهیافتهای اصلی به رهبری راهبردی
 .6خلق چشم انداز و تدوین مأموریت
 .7تدوین طرح راهبردی
 .8شایستگی راهبردی در سازمانهای غیر انتفاعی
 .9کاربرد راهبردهای معمول در بخش خصوصی
 .10طرحهای برنامه راهبردی
 .11پیاده سازی و اجرای مدیریت راهبردی
 .12ارزیابی راهبردی
 .13تدوین سنجههای عملکرد
 .14کنترل و نظارت بر عملکرد
 .15تحلیل و تفسیر نتایج ارزیابی
1028

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منبع اصلی
1. Steiss, Alan W. (2019). Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations.
Taylor & Francis.
:منابع فرعی
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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کد درس607 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای غیرانتفاعی

Human Resource Management in nonprofit
organization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
انتظار میرود دانشجو در پایان درس بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

موضوعات محوری در مدیریت منابع انسانی در بخش سوم و غیرانتفاعی را فهرست کند.
مفهوم مدیریت منابع انسانی در بخش سوم و غیرانتفاعی را درک نموده و تمایز آن با مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و بخش
خصوصی را تبیین کند.
انواع الگوهای مدیریت منابع انسانی را از حیث مبانی نظری و فلسفی ،دالیل ،ساختار و فرایند از یکدیگر تمایز داده و فهرست کند.
مدیریت منابع انسانی برای سازمانها و مؤسسات غیرانتفاعی موفق در دنیا را رصد کند و بتواند مقدمات یک مطالعه تطبیقی را آماده کند.
گامهای مدیریت منابع انسانی برای بخش سوم را با توجه به اقتضائات ملی ،دستگاهی و منطقهای شناسایی بیان و نقد کند.
راهکارهای ابتدایی برای بهبود مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی و غیرانتفاعی را پیشنهاد کند.
شرح درس:

در این درس ،دانشجو با مفهوم منابع انسانی در بخش سوم و تمایز آن با سایر بخشها آشنا میشود .نیروهای بخش سوم عموماً نیروهایی هستند
که انگیزههای خیرخواهانه دارند ،لزوماً در استخدام سازمان نیستند و داوطلبانه عمل میکنند .از این رو برنامه ریزی ایشان ،انگیزش ایشان،
جبران خدمات و مدیریت عملکرد ایشان متفاوت از دو بخش دولتی و خصوصی است .در این درس تالش میشود درک متفاوتی از این دست
نیروها برای دانشجو شکل گیرد تا در مواجهه با ایشان دچار خطای تعمیم نشده و آنها را همانگونه که هستند و نه آنگونه که کارکنان عموماً در
بخش دولتی و خصوصی هستند مد نظر قرار دهد .از وی در پایان درس انتظار میرود بتواند برای یک سازمان غیرانتفاعی یا تشکل خودجوش
و داوطلبانه ،الگوی مناسب مدیریت منابع انسانی را پیشنهاد داده و آن را پیاده سازی کند.
سرفصل درس:
 .1نظریههای مدیریت راهبردی منابع انسانی
 .2انواع نیروها در بخش سوم
 .3زمینه و مدیریت منابع انسانی در بخش سوم و غیرانتفاعی
 .4برنامه ریزی منابع انسانی در سازمانهای غیرانتفاعی
 .5استخدام و کارگزینی در سازمانهای غیر انتفاعی
 .6کارآموزی و بهبود کارکنان غیرانتفاعی
 .7جبران خدمات کارکنان غیرانتفاعی
 .8روابط کارکنان
 .9مدیریت داوطلبان
 .10مدیریت تغییر در سازمانهای غیر انتفاعی
 .11سنجههای مدیریت منابع انسانی در بخش سوم
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
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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کد درس608 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت مالی سازمانهای مردمنهاد

Financial Management for Nonprofit
Organizations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آشنایی با انواع صورتهای مالی در سازمانهای مردم نهاد
توانایی تحلیل صورتهای مالی سازمانهای مردم نهاد
آشنایی با بودجه ریزی در سازمانهای مردم نهاد
یادگیری برنامه ریزی مالی بلندمدت در سازمانهای مردم نهاد
یادگیری روشهای تأمین مالی و فرایند آنها در سازمانهای مردم نهاد
آشنایی با مدیریت جاری و بدهیهای جاری در سازمانهای مردم نهاد
آشنایی با مقررات و استانداردهای حوزه مالی سازمانهای مردم نهاد
شرح درس:

در این درس ابتدا دانشجو با سازمانهای مردم نهاد آشنا شده و تفاوتهای این سازمان را نسبت به دیگر سازمانها ،فرا میگیرد .سپس با
انواع صورتهای مالی در این سازمانها و نحوه تجزیه و تحلیل آنها آشنا میشود .این صورتهای مالی عبارتند از :صورت وضعیت مالی،
صورت فعالیتها ،صورت هزینههای بخشی و صورت وجوه نقد .در ادامه موضوع بودجه ریزی مطرح میشود و سپس سه موضوع اصلی
مدیریت مالی که عبارتند از بودجه بندی سرمایهای ،تأمین مالی و مدیریت داراییها و بدهیهای جاری ارائه خواهد شد.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

آشنایی با صورتهای مالی در سازمانهای مردم نهاد
انواع صورتهای مالی
o
وضعیت مالی ،فعالیتها ،هزینههای بخشی ،وجوه نقد ،یادداشتهای صورت مالی
o
مرور استانداردهای تهیه صورتهای مالی
o
تفاوت با صورت مالی کسب و کارهای سود محور
o
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
استخراج نسبتهای مالی
o
مقایسه با گذشته (روند)
o
مقایسه با دیگر نهادها
o
بودجه ریزی
اهداف
o
 oفرایند
انواع (نقدی و عملیاتی)
o
برنامهریزی مالی بلندمدت و بودجهبندی سرمایهای
معیارهای ارزیابی پروژههای ارائه شده جهت سرمایهگذاری
o
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 مدیریت تأمین مالی.5
روشهای مختلف تأمین مالی
o
 فرایند تأمین مالیo
 مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری در سازمانهای مردمنهاد.6
 مدیریت وجوه نقد و تعامالت با بانکo
سرمایهگذاری کوتاه مدت
o
 بدهیهای کوتاه مدت.12
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

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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کد درس609 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تجربه نهادهای مردمبنیان در جمهوری اسالمی ایران

People Centred Governance Institutions In I.R.
IRAN
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در پایان درس انتظار میرود که دانشجو با این موارد آشنا شده باشد:
 .1زمینههای شکلگیری نهادهای مردمبنیان جمهوری اسالمی
 .2الگوهای جذب و انگیزش سرمایه انسانی در نهادهای مردمبنیان جمهوری اسالمی
 .3مختصات نهادی و ساختاری نهادهای مردمبنیان جمهوری اسالمی
شرح درس:
یکی از تجربههای بیبدیل جمهوری اسالمی ایران ،شکلگیری نهادهای مردم بنیان پس از پیروزی انقالب اسالمی است .از جمله ابتکارات
حضرت امام خمینی (رحمهاهلل) در ابتدای حرکت جمهوری اسالمی ،شکل دادن مجموعهای از نهادهایی بود که با بهرهگیری از ظرفیت مردمی
عقب ماندگیهای کشور در زمینههای مختلف از جمله حوزههای عمرانی و کشاورزی را با سرعتی بیشتر جبران نموده و در واقع نوعی گفتمان
جدید بر نظام خدمات عمومی کشور حاکم نمایند .از سوی دیگر به اقتضای نیازهای ایجاد شده در حوزههای امنیت ملی و امنیت اجتماعی به
فرمان حضرت امام برخی نهادهای دیگر مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،بسیج مستضعفین و کمیتههای انقالب اسالمی شکل گرفتند
که الگوهای نویی را در حوزههای نظامی و حفظ امنیت ارائه دادند .از این رو در این درس تالش میشود تا تجربه شکلگیری ،حرکت و فراز
و فرود این نهادهای برخاسته از انقالب مردمی ایران برای درسآموزی مؤثر در این حوزه مورد بررسی دقیق قرار دهد.
سرفصل درس:
 .1جهادسازندگی
بستر و روند شکلگیری جهادسازندگی
o
جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی در جهاد سازندگی
o
مؤلفههای نهادی توفیقات و عدم توفیقات جهاد سازندگی
o
 .2سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بستر و روند شکلگیری سپاه پاسداران
o
جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی سپاه پاسداران
o
الگوهای رهبری و مدیریت در فرماندهان سپاه پاسداران
o
مؤلفههای نهادی توفیق و عدم توفیقات سپاه پاسداران
o
 .3کمیتههای انقالب اسالمی
بستر و روند شکلگیری کمیتههای انقالب اسالمی
o
جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی در کمیتههای انقالب اسالمی
o
مؤلفههای نهادی توفیقات و عدم توفیقات کمیتههای انقالب اسالمی
o
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 .4بسیج مستضعفین
بستر و روند شکلگیری بسیج مستضعفین
o
جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی در بسیج مستضعفین
o
مؤلفههای نهادی توفیقات و عدم توفیقات بسیج مستضعفین
o
 .5ستادهای مردمی پشتیبانی جبهه و جنگ
بستر و روند شکلگیری ستادهای مردمی پشتیبانی جبهه و جنگ
o
جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی در ستادهای مردمی پشتیبانی جبهه و جنگ
o
مؤلفههای نهادی توفیقات و عدم توفیقات ستادهای مردمی پشتیبانی جبهه و جنگ
o
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
جهادسازندگی:
 .1ایروانی ،محمدجواد .)1378( .نهادگرائی و جهاد سازندگی .تهران :وزارت جهاد سازندگی.
 .2حجازیفر ،سعید ( .)1391بازپردازی مفهوم سازمان فضیلت محور در انقالب اسالمی ایران .پایان نامه کارشناسیارشد دانشکده معارف
اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .3حسنی ،مجتبی و امین شاهبابایآشتیانی ( .)1395اقتصاد جهادی :مروری بر تجربه اقتصادی جهادسازندگی .تهران :مرکز تحقیقات
بسیج دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .4مجموعه مقاالت همایش فرهنگ و مدیریت جهادی ( .)1386تهران :وزارت جهاد کشاورزی.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
تدوین مهدی مرندی .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام
 .1امام خمینی ،روحاهلل .)1379( .سپاه پاسداران در اندیشه امام خمینی
خمینی.
 .2خزعلی ،محمدصادق ( .)1397طراحی مدل شایستگی مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس .دانشگاه امام
صادق (علیهالسالم) .دانشکده معارف اسالمی و مدیریت.
 .3فروغیجهرمی محمدقاسم .)1391( .سپاه در گذر انقالب مکتب سپاه :مجموعه اطالعیه ،بیانیه ،اخبار و  ...سپاه .تهران :نمایندگی ولی
فقیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
 .4فروغی جهرمی ،،محمدقاسم ( )1390سپاه ،مولود انقالب؛ منشور سپاه ،میثاق پاسداری :بیانات مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل
خامنهای در دیدار با پاسداران و بسیجیان .تهران :نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
 .5قریشی ،سید حمید رضا؛ متفکر ،حسین؛ عطایی ،احمد ( .)1386تأثیر عوامل فرهنگ پاسداری در حفظ و نگهداشت پاسداران یگانهای
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی .مصباح مرداد و شهریور  - 1386شماره  .70از  147تا .164
 .6محمدی ،ابوالفضل؛ بازرگانی ،محمد؛ پورسعید ،سید مسعود؛ ازگلی ،محمد ( .)1391پایه نظری الگوی تعالی فرماندهان و

(رحمهاهلل)؛

مدیران سپاه پاسداران انقالب اسالمی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات مربوط به پیامبر اعظم (ص) در ترجمه تفسیر المیزان).
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی» بهار و تابستان  - 1390شماره  1 .9تا .26
 .7منصوری ،جواد ( .)1393تاریخ شفاهی تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
کمیتههای انقالب اسالمی
 .1ترابی ،یوسف؛ رحمانی ،سید احسان ( .)1386کمیته انقالب اسالمی تجربه ای مهم در سپهر پلیس جامعه گرا و مردمی (تهران - 1362
 .)1357دانش انتظامی پاییز  - 1386شماره  35از  112تا .130
 .2عابدی ،زیبا؛ کشاورز شکری ،عباس ( .)1396زمینه و بسترهای فکری ،ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان کمیته-
های انقالب اسالمی ایران .جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم..پاییز و زمستان  ،1396سال پنجم  -شماره  2از  123تا .148
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 .3مهدی پورجعفری صدرآباد ،محمدحسین زارع زاده ،اصغر افتخاری ( )1397اصول مدیریتی آیت اهلل مهدوی کنی در کمیته انقالب
اسالمی.
 .4پژوهشنامه انقالب اسالمی ،پیاپی ( 29زمستان  .)1397صص .138-113
 .5هاشمی ،علی و مهدی رنجبر آذربایجان ( .)1387تاریخ شفاهی کمیتههای انقالب اسالمی .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
بسیج مستضعفین
 .1افتخاری ،اصغر و همکاران ( .)1387قدرت نرم ،فرهنگ و امنیت (مطالعه موردی بسیج) .تهران :دانشگاه امام صادق
 .2امام خمینی ،روحاهلل ( .)1380بسیج در اندیشه امام خمینی (رحمهاهلل) ،تدوین مهدی مرندی .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(رحمهاهلل).
 .3باقری نصرآبادی ،محسن ( .)1393تحلیل نهادی خط مشی کارآفرینی عمومی؛ مطالعه موردی بسیج سازندگی .پایان نامه کارشناسیارشد
دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .4سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( .)1381بسیج و فرهنگ بسیجی از دیدگاه مقام معظم رهبری .تهران:
دفتر سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
(علیهالسالم).

ستاد مردمی پشتیبانی جبهه و جنگ
 .1کیوانراد ،مهدی؛ آیتاهلل گودرزی و محمد جهانتاب ( .)1393خاطرات سرخ :عملکرد ستاد پشتیبانی و امداد امام (رحمهاهلل) در جنگ شهرها
(جلد  1و .)2
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کد درس610 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «حکمرانی مردمی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

رهبری و مدیریت سازمانهای غیردولتی بینالملل

Leading and Managing in International NGOs
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفهوم سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد آشنا شده باشد.
با جایگاه و حوزههای نفوذ سازمانهای غیر دولتی در عرصه بینالملل آشنا شده باشد.
با شیوههای ارتباط سازمانهای غیر دولتی با سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل آشنا شده باشد.
با اصول رهبری ،مدیریت و سازماندهی سازمانهای غیر دولتی فعال در عرصه بینالملل آشنا شده باشد.
شرح درس:

امروزه سازمانهای غیر دولتی و مردمنهاد (سمن) به یکی از ابزارهای جدی مشارکت عمومی در عرصه فعالیتهای اجتماعی ملی و بینالمللی
تبدیل شدهاند .متأسفانه به علل گوناگونی هنوز اینگونه سازمانها نه از لحاظ کمی و نه از لحاظ کیفی در ایران به سطح رشدی متناسب با
بسیاری از کشورهای دیگر جهان نرسیدهاند .از همینرو در این درس تالش خواهد شد تا اولًا مفهوم سازمان غیر دولتی و مردمنهاد تبیین شده و
سپس شیوههای مناسب رهبری و مدیریت در این سازمانها -به ویژه در سطح بین الملل -بیان شود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفهوم سازمانهای غیر دولتی.
 .2آشنایی با انواع و شاخصهای طبقهبندی سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای غیر دولتی بینالمللی.
 .3تبیین جایگاه سازمانهای غیر دولتی در زمینهسازی جهت مشارکت عمومی
 .4تبیین جایگاه سازمانهای غیر دولتی در عرصه بینالملل و میزان تأثیرگذاری این سازمانها بر روندهای بینالمللی
 .5تبیین شیوه ارتباطگیری سازمانهای غیر دولتی با سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل
 .6آشنایی با مسائل خاص مدیریتی سازمانهای غیر دولتی
 .7مشکالت خاص سازمانهای غیر دولتی بینالمللی در زمینه فرهنگ سازمانی
 .8سبک تصمیمگیری در سازمانهای غیر دولتی بینالمللی
 .9تأمین مالی در سازمانهای غیر دولتی بینالمللی
 .10مدیریت منابع انسانی و نظام تشویق و تنبیه در سازمانهای غیر دولتی بینالمللی
 .11اخالق در سازمانهای غیر دولتی بینالمللی
 .12مدیریت روابط در سازمانهای غیر دولتی بینالمللی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

:منابع اصلی
1. Missoni, E. & Alesani, D. (2013). Management of International Institutions and NGOs:
Frameworks, practices and challenges. Routledge.
2. Lewis, D. (2014). Non-Governmental Organizations, Management and Development (3rd
ed.). Routledge.
:منابع فرعی
. گنج عرفان: قم. مدیریت در سازمانهای مردمنهاد.)1390(  حمید، عباسزاده.1
 پژواک: تهران. تشکیالت و بایستههای حقوق داخلی و بینالمللی سازمانهای مردمنهاد.)1395(  مصطفی، اسماعیل و منصوریان، 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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 )28بسته «مدیریت شهری»
ا عمال اراده مردم در حاکمیت و مدیریت و اداره امور شهرها در قالب تشکیل شوراهای اسالمی شهرها از اصول محکم قانون اساسی و
آرمانهای انقالب اسالمی است  .مدیریت شهری به مفهوم خاص شامل نهاد شهرداری و شوراهای اسالمی شهر به عنوان مهمترین
کنشگران فعال در عرصه مدیریت شهرهاست که هم به لحاظ کمی بهدلیل انبوهی از مدیران شهری و هم به لحاظ کیفی از اهمیت باالیی
برخوردارند و نقش عمدهای در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند .لذا ضروری است دانشجویانی متعهد و متخصص در این حوزه و
گرایش تربیت شوند.
كد
درس
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

محیطشناسی شهری
شناخت نظام اطالعات شهری
اقتصاد زمین و مسکن شهری
گردشگری شهری
زبان تخصصی مدیریت شهری
مبانی مدیریت شهری
مفاهیم عمومی برنامهریزی شهری
توسعه پایدار و مدیریت شهری
تابآوری و مدیریت شهری
مبانی برنامهریزی و طراحی زیرساخت و روبناهای شهری
سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی در مدیریت شهری
جامعهشناسی شهری
آشنایی با حقوق شهری
مدیریت و راهبری تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری
ارزیابی برنامههای توسعه شهری
مدیریت خدمات و حملونقل شهری
مدیریت اداری شهری
مدیریت مالی شهری
بازشناسی ساختار کالبدی و ویژگیهای شهر اسالمی
شاخصها و مؤلفههای مدیریت شهری اسالمی از نگاه
امامین انقالب اسالمی
سمینار مسائل نوین مدیریت شهری
مطالعه در مدیریت شهری
پژوهش در مدیریت شهری

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

2

32

-

2
1
1

32
32
32

-

44

736

جمع
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بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

محیطشناسی شهری

Urban Environmental Assessment
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1بتواند با فضاهای شهری به مثابه فضایی عمومی با خصوصیات و نقش ویژه و با اهمیت آن در ساختار فضایی شهر آشنا شود.
 .2بتواند تصویر نزدیک به واقعیت از فضاهای کالبدی و ساختمانهای شهر با کاربریهای مختلف و روابط آنها با همدیگر ارائه دهد.
 .3روابط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته در فضاهای شهری بتواند تبیین نماید.
شرح درس:
از آنجا که ارزیابی اثرات محیط و فضاهای شهری برای سیاستگذاری و مدیریت شهری بسیار مهم است .از طرف دیگر مدیریت مکان و زمین
شهری یکی از فعالیتهای برنامهریزی است و مدیریت در تنظیم کیفیت محیطهای شهری برای رفاه و امنیت مردم و کاهش آسیبهای محیطی
اهمیت دارد و این کار ،از طریق تدوین ضوابط و سیاستها امکان پذیر است .تحقیقات شهری ،بر پویایی نظام مدیریت شهری و رابطه آن با
محیط شناسی تاکید نموده است .لذا ضروری است دانشجویان با استفاده از تکنیکهای کارآمد بتوانند ضمن شناخت محیط شهر ،فضاهای شهری
را تحلیل کنند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعریف محیط شناسی شهری
طرح جایگاه فضاهای شهری در شهر
شناخت اکوسیستم ،بیولوژیک ،اقلیم و منابع شهری
محیطشناسی سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی شهری
تجارب تاریخی دنیا در ایجاد فضاهای شهری
معرفی جنبههای عملی ترکیبات کالبدی در برگیرنده فضاهای شهری در شهرهای ایران
شناخت آسیبهای محیطی شهری
نقش مدیریت شهری در کاهش آسیبهای شهری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع:
 .1توسلی ،محمود و بنیادی ،ناصر ( .)1386طراحی فضای شهری :فضاهای شهری و جایگاه آن در زندگی و سیمای شهر .تهران :نشر شهیدی.
 .2کرمونا ،متیو ( .)1389فضاهای شهری مکانهای عمومی .تهران :دانشگاه هنر تهران.
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بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

شناخت نظام اطالعات شهری

Urban Geographical Information System
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایه داده و اطالعات و بررسی انواع داده شهری و نحوه بهکارگیری آنها شود و بر استفاده از نرمافزارهای اطالعات شهری به
ویژه نرمافزارهای داده – مکان مسلط شود.
شرح درس:
این در س شامل درک مفاهیم تولید و گردآوری و پردازش انواع اطالعات شهری تا تبدیل آنها به محصوالت نهایی برای تصمیمسازی و
تصمیمگیری مدیران شهری با استفاده از ابزارهای و مدلهای پیشرفته روز تحت نظام اطالعات تعریف شده است.

سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مفاهیم پایه در نظام اطالعاتی
دادههای پایه شهری
معرفی سیستمهای اطالعاتی داده – مکانی
معرفی  GISو انواع دادههای مربوط
پایگاههای اطالعاتی GIS
آموزش نرمافزار به روز GIS
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
 .1سیکل ،جیل ( .)1383راهنمای جامع تحلیلگر فضایی :تحلیل فضایی پیشرفته با استفاده از اطالعات رستری و برداری .ترجمه فرشاد
نوریان و مهدی ضیایی .تهران :انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری.
2. Longley, P., & Batty, M. (2003). Advanced spatial analysis: the CASA book of GIS. ESRI,
Inc..
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد زمین و مسکن شهری

Urban Land and Housing Economy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظریههای اقتصاد شهری و سیر تحول آنها آشنا شود.
 .2با زمینههای بهکارگیری این نظریات در مدیریت شهری آشنا گردد.
شرح درس:
زمین و مسکن از مهمترین عوامل کالبدی شهر محسوب شده و از مهمترین دغدغههای مدیریت شهری در اتخاذ سیاست توسعه شهری مناسب
هستند .لذا ضروری است مدیر شهری با مفاهیم و ابزارهای تحلیل مسائل زمین و مسکن به عنوان یکی از حوزههای عملیاتی کار خود آشنا
شود.
سرفصل درس:
 .1شهر

.2
.3

.4
.5

.6

 oتعاریف شهر از دیدگاه اقتصاد
 oمسائل شهر از دیدگاه اقتصاد (مسائل شهر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)
اقتصاد مکان
 oسه سنگ زیربنای اقتصاد مکان
واحدهای مکان در شهر
 oاهداف انتخاب مکان
 oعوامل مکان
 oانتقالگرایی ،دادهگرایی ،ستادهگرایی
هزینههای انتقال
 oحمل و نقل شهر
کاربری زمین
 oزمین چیست؟
 oرقابت بر سر کاربری زمین
مسکن
 oعوامل انتخاب مسکن در شهر
 oساختار عرضه و تقاضای مسکن
 oنظام تأمین مالی مسکن
 oبازار اجاره مسکن
 oادوار رونق و رکود بازار مسکن
1042

 .7سیاستگذاری بهینه در اقتصاد شهری
 .8سیاستگذاری بهینه در مسکن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1آیینی ،محمد ( .)1386موضوعات اقتصادی ،مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری .تهران .مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی.
 .2درکوش ،عابدین ( .)1388درآمدی بر اقتصاد شهری .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .3ملکی ،بهروز ( .)1395تحلیل بازار مسکن ایران .تهران .تهران :انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
منابع فرعی:
 .1سولیوان ،آرتور ( .)1386مباحثی در اقتصاد شهری ،مترجم :جعفر قادری و علی قادری .تهران :نشر نور علم.
 .2بمانیان ،محمدرضا و محمودی نژاد ،هادی ( .)1387نظریههای توسعه کالبدی .تهران ،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
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نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

گردشگری شهری

Urban Tourism
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی گردشگری آشنا شود.
 .2چگونگی ساماندهی گذراندن فراغت شهروندان و نحوه مدیریت آن را باتوجه به نیازها و امکانات شهرهای کشور فرا گیرد.
شرح درس:
ر وند تغییرات کیفی در زندگی شهری در چند دهه اخیر نیازهای جدیدی را بهوجود آورده است .رشد حرکت سواره ،توسعه ساختوسازهای
ش هری ،جدایی از محیط طبیعی ،افزایش فاصله میان محل کار و سکونت ،جدایی کار و فراغت آلودگی محیط زیست ،کاهش هویت فضایی و
اجتماعی شهرها و مانند اینها و تأمین نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی شهروندان ،بسیار دشوار شده است .ساختار شهرهای معاصر به
نحوی است که ارتبا ط متقابل میان انسان و طبیعت و انسان و شهر را بسیار محدود ساخته است .این پدیده بهنوبه خود به شهرگریزی و
آسیبهای اجتماعی دامن زده است .تأمین نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان به راهحلهای جدید روی آورده است .در این میان ،چگونگی
گذراندن اوقات فراغت ،تأمین امکانات گردش و تفریح و ساماندهی فضایی آن به یک محور اصلی در شهرسازی بدل گردیده است که ضرورت
آشنایی با گردشگری شهری را ایجاب میکند.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

مفاهیم و کارکردهای عام گذراندن فراغت
 oتعاریف
 oطبقهبندی فعالیتهای فراغتی
 oنقش فراغت در دنیای امروز
جایگاه گردشگری در گذراندن فراغت
 oانواع گردش و گردشگری
 oویژگیهای گردشگری شهی
دیدگاهها و رویکردهای جدید در گردشگری
 oتحول در مفاهیم توسعه شهری و توسعه گردشگری
 oراهبردهای اساسی در توسعه گردشگری شهری
ابعاد و اثرات زیستمحیطی توسعه گردشگری شهری
 oروابط متقابل توسعه گردشگری و منابع محیطزیست
 oتعارض در استفاده از منابع محیطزیست برای گردشگری
 oگردشگری بهعنوان پشتیبان محیطزیست
 oپیوند گردشگری با طبیعت
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.5

.6

.7

.8

روشهای مدیریت توسعه گردشگری
 oجایگاه شهرداریها و توسعه مدیریت گردشگری شهری
 oتحوالت جدید در وظایف شهرداریها
 oوظایف شهرداریها در تأمین زیرساختهای گردشگری
آشنایی با تجربههای موفق در توسعه گردشگری شهری
 oپارکهای شهری چندمنظوره
 oپارکهای کوهستانی
 oپارکهای تفرّجی-باز (دیسنیلند)
 oمجموعههای ورزشی-فرهنگی
 oراستههای تفرّجی (ساماندهی سواحل دریا و رودخانهها)
 oپیادهراهسازی در شهرها
تبدیل بناهای قدیمی به فضاهای فرهنگی و گردشگری
 oارگ بم
 oمجموعه شیخ علی خان کرمان
راهبردهای اساسی در توسعه گردشگری شهری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
 .1استیون کرول ،مارک دیکن و مارتین سایمز ( .)1385توسعه شهری پایدار ،جلد اول ،اثر ،ترجمه منوچهر طبیبیان .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
2. Murphy, P. E. (ed) (1997). Quality management in urban tourism, Wiley: uk
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كد درس617 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

زبان تخصصی مدیریت شهری

Professional Language of Urban Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1به تسلط کافی بر یکی از زبانهای خارجی دست یابد به طوری که درک متون فنی این رشته برای وی مقدور باشد.
شرح درس:
د ر این درس ،دانشجو با متون پایه مبانی مدیریت شهری ،توسعه شهری ،سازمان مدیریت شهری ،تأسیسات و تسهیالت و تجهیزات شهری،
تأمین مالی شهری و همچنین واژهها و مفاهیم پایه تخصص موضوع آشنا میشود.

سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

انتخاب متون فنی این رشته متناسب با دروس دیگر دوره
آشنایی با واژهها و مفاهیم تخصصی پایه مدیریت شهری از طریق زبان
ترجمه آثار کوتاه در قالب تکلیف کالسی
ارائه مقاالت به کالس به صورت سمینار و سخنرانی
تهیه واژهنامه از زبانهای دیگر
استفاده از وسایل آموزشی مانند فیلم ،ویدئو و یا دعوت از کارشناسان خارجی یا شرکت در سمینارهای بینالمللی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
منابع:

 .1متون با انتخاب استاد درس
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تحقیق یا پروژه
✓

كد درس618 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی مدیریت شهری

Fundamentals of Urban Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1رابطه مدیریت شهری با کالبد و جامعه شهری را تشریح کند.
 .2زمینههای محیطی تصمیمگیری در مدیریت شهری را بشناسد.
 .3با اهرمها و ابزارهای مدیریت شهری در شرایط ناپایدار اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی آشنا شود.
 .4حیطه عمل ابزارهای قانونی و مادی در مدیریت شهری را بشناسد.
 .5توانایی تجزیه و تحلیل نقش مدیریت ملی در مدیریت شهری را داشته باشد.
 .6از سیر تحوالت مدیریت شهری در دوران معاصر شناخت داشته باشد.
شرح درس:
داشتن آگاهی و دانش از نقش مدیریت شهری در برنامهریزی شهری و شهرسازی در جهت هدایت تحوالت و ارتقای کیفیت زندگی شهری برای
رسیدن به اهداف تعریف شده در نظام ارزشی مقبول مردم امری ضروری است؛ زیرا اصوالً هرگونه برنامهریزی و اعمال آن ضرورتاً باید از طریق
مدیریت شهری انجام پذیرد .لذا الزم است با انواع مدلها و ساختارها و اهداف و وظایف ،ابزارها و تمامی کنشگران مدیریت شهری و همچنین
چالشها و مسائل مدیریت شهری و مهارتهای مورد نیاز آن آشنا بود .البته مفهوم مدیریت شهری ،در جوامع مختلف گوناگون و متفاوت است.
این گوناگونی ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و بعضاً اقتصادی این جوامع است .لذا برای دانشجویان ،منطقی است که از تجربیات
سایر کشورهای جهان در مدیریت شهری نیز آگاهی الزم را داشته باشند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شهر بهعنوان یک سیستم -نقش و جایگاه مدیریت شهری در سیستم شهر
مفهوم سازمان
تعریف مدیریت ،ابزارها و اهرمهای مدیریت و مدیریت سازمانهای پیچیده -ساختار و رفتار
تعاریف و سیر نظریات و انواع مدیریت شهری -مشروعیت و ضرورت و مسئولیت
مقایسه تطبیقی مدیریت شهری در غرب و شرق
مدیریت شهری در ایران
 oمدیریت شهری در ایران  -بعد از مشروطیت
 oمدیریت شهری در ایران  -دوره رضاخان
 oمدیریت شهری در ایران  -دوره محمدرضا پهلوی
 oتأثیر انقالب و جنگ بر مدیریت شهری ایران
 oمدیریت شهری در ایران بعد انقالب اسالمی تا پایان جنگ
 oمدیریت شهری در ایران بعد از پایان جنگ
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 .7اهداف ،وظایف ،ساختار ،ابزارها و مهارتهای مدیرت شهری
 .8چالشها و راهبردهای و اصول بنیادی مدیریت شهری
 .9شوراهای اسالمی و مدیریت شهری
 .10مدیریت مجموعههای شهری و رابطه مدیریت شهری با مدیریت سیاسی کشور
 .11آینده مدیریت شهری در ایران
 .12اصول بهبود وضعیت مدیریت شهری و جمعبندی و نتیجهگیری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1سعید نیا ،احمد ( .)1383مدیریت شهری ،انشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .2لطیفی ،غالمرضا ( .)1387مدیریت شهری ،انشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .3آیینی ،محمد ( .)1393مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین .تهران :انتشارات رایحه تسنیم.
منبع فرعی:
 .1چیما ،شایر ( .)1382مدیریت شهر ،خطمشیها و نوآوریها در کشورهای درحال توسعه ،ترجمه پرویز زاهدی ،انتشارات پردازش و برنامهریزی
شهری.
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كد درس619 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مفاهیم عمومی برنامهریزی شهری

General Concepts of Urban Planning
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1به نقش مهم برنامهریزی در مدیریت شهری آشنا شده و روشها ،مراحل و فرایندهای برنامهریزی در مدیریت شهری را فرا بگیرد.
شرح درس:
مدیریت شهری با توجه به ارتباط متقابل و تفکیک ناپذیر برنامهریزی و مدیریت ،باید بتواند با مهارت از فنون برنامهریزی برای بهبود مدیریت
خود بهره بگیرد .در این راستا باید ضمن بهرهگیری از رویکردهای نوین برنامهریزی ،با تجارب جهانی نیز برای ارتقای نتایج روابط متقابل
برنامهریزی و مدیریت در اداره امور شهری آشنا شد.
سرفصل درس:
 .1اصول و تعاریف
 .2نقش برنامهریزی در مدیریت شهری
 .3برنامهریزی و مدیریت سازمانی
 .4برنامه ریری و اعمال مدیریت
 .5فرایندهای برنامهریزی
 .6کنترل و نظارت در مدیریت برنامهریزی
 .7بهره وری و مدیریت و برنامهریزی
 .8مشکالت برنامهریزی در مدیریت شهری
 .9سیاستگذاری در جهت بهبود برنامهریزی مدیریت شهری
 .10رهنمودهای ملی و بینالمللی برای بهبود برنامهریزی در مدیریت شهری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
1. Catanese, Anthony James; Snyder, James C. (1988). Urban Planning. McGraw-Hill
College
منابع فرعی:
1. Krueckeberg, Donald A; Silvers, Arthur L. (1974). Urban planning analysis: methods
and models. Wiley.
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كد درس620 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

توسعه پایدار و مدیریت شهری

Sustainable development and urban
management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1ضمن آشنایی با مفاهیم کلی توسعه پایدار به رابطه متقابل تحقق توسعه پایدار و کارایی و اثربخشی مدیریت شهری پی ببرد.
شرح درس:
این درس به بررسی مدیریت شهری بهعنوان عاملی مهم در توسعه پایدار میپردازد و درمورد توازن میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار
و نیاز به انسجام اینها در برنامهریزی و فرایند توسعه شهری بحث میکند .همچنین بر رویکردی نسبت به الگوهای درحال تغییر تولید ،مصرف
و توزیع منابع برای رسیدن به چالشهای توسعه جهانی در قرن حاضر تاکید دارد .باالخره پیامدهای اصلی نشست جهانی درمورد توسعه پایدار و
نقش گروههای ذینفع در کاربرد نتایج آنها را به دانشجویان نشان میدهد.
سرفصل درس:
 .1مقدمهای بر توسعه پایدار
 .2چالشهای توسعه پایدار
 .3رویکردهای مفهومی و روششناختی توسعه پایدار
 .4سکونتگاههای انسانی سالم
 .5جامعه ،فرهنگ و محیطزیست ،ارزیابی محیطزیست
 .6شاخصهای محیطی
 .7مسائل جهانی محیطزیست
 .8مدیریت محیطزیست :گرایشها ،سیاستها و قوانین
 .9ابعاد و سیاستهای اجتماعی توسعه پایدار
 .10اقتصاد محیطی
 .11حسابداری منابع طبیعی
 .12نقش بانک جهانی در پیشبرد توسعه پایدار
 .13همکاری بینالمللی درمورد توسعه پایدار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع:
 .1مرصوصی ،نقیسه و بهرامی پاوه ،رحمت ا .)1389( ...توسعه پایدار شهری .تهران :انشارات دانشگاه پیام نور.
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كد درس621 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تابآوری و مدیریت شهری

Resilience and Urban management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :ندارد
نوع درس:

همنیاز:
توسعه پایدار و مدیریت شهری

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با رویکرد تابآوری در مدیریت شهری که موضوعی فراتر از مدیرت بحران است ،آشنا شود.
شرح درس:
طبق پیشبینی سازمان ملل متحد درصد جمعیت ساکن در شهرها در سال ( 2030یعنی حدود  12سال دیگر) به  61درصد رسیده و جمعیت
ساکن در متاطق حاشیهای شهرها به عدد  2میلیارد نفر (تقریباً  2برابر وضعیت کنونی) خواهد رسید.
تعداد و میزان تلفات انسانی و خسارات اقتصادی ناشی از بحرانها و حوادث ،روز به روز به ویژه در موارد زیر در حال افزایش است.
• افزایش تراکم جمعیت در مناطق شهری
• افزایش سکونتگاهها و استقرار جمعیت در مناطق پر خطر
• افزایش مخاطرات فناورزاد
• افزایش میزان حمالت تروریستی اعم از حمالت شیمیایی و بیولوژیک
• افزایش میزان جمعیت سالمند در کشورهای صنعتی
• بروز بیماریهای نوپدید نظیر سارس و کرونا
• مسئله جهانی شدن و افزایش مسافرتهای بینالمللی
این موضوع به لزوم تغییر رویکرد مدیریت شهری در نحوه مدیریت خطر و بالیا تاکید دارد .لذا مدیریت شهری ضرورتاً ضمن توجه به توسعه
انسانی در حوزه ارتقای آگاهی و دانش و اشتغال و سالمت شهروندان باید بتواند با ارتقای توانمندیهای تعاملی خود برای هماهنگی بین بخشی
باید با اتخاذ رویکرد پایین به باال ،خطرات را مدیریت کند .در این میان آنچه بیش از همه ضروری است ،اتخاذ رویکرد نوین در مدیریت بالیا
و حوادث است که از آن به تابآوری در بالیا سخن به میان آورده میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

رویکرد مفهوم تابآوری
رابطه مدیریت خطر ،تابآوری و پایداری
از ایمنی ،مقاومت تا تابآوری
اجزای تابآوری در برابر بالیا
چارچوب ذهنی تابآوری
ابعاد و حیطههای تابآوری
شاخصهای تابآوری
اصول ده گانه تابآوری
ظرفیتهای قانونی مدیریت شهری در راستای تابآوری
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:

.1

حسینیون ،سولماز ( .)1396مفاهیم پایه تابآوری شهری برای بافتهای ناکارآمد شهری (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی،
وزارت راه و شهرسازی).

.2

حسینیون ،سولماز ( .)1399تابآوری شهری ،مفاهیم و کاربردها .تهران :نشر روزنه.
منبع فرعی:

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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كد درس622 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مبانی برنامهریزی و طراحی زیرساخت و روبناهای شهری

Basics of Planning and Design of
Infrastructure and Urban Superstructures
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تعاریف و مفاهیم مربوط به تأسیسات زیربنایی و روبنایی را بشناسد.
 .1اصول مکانیابی تأسیسات زیربنایی و روبنایی را فراگیرد.
 .2عوامل مهم در اصول برنامهریزی تأسیسات زیر ساختی و روبنایی شهری را بیاموزد.
 .3فرایند برنامهریزی و طراحی پروژههای تأسیساتی و روبنایی شهری را شناخته باشد.
 .4با اصول برنامهریزی تأسیسات آبرسانی شهری ،تولید ،توزیع و مصرف آشنا باشد.
 .5با نکات مهم در رابطه با برنامهریزی آبرسانی در ایران آشنا شود.
 .6با نکات مهم در رابطه با تصفیه آب آشنا باشد.
 .7با برنامهریزی تأسیسات برق و گاز (تولید ،انتقال ،توزیع ،مصرف) آشنایی داشته باشد.
 .8با برنامهریزی فاضالب و کنترل آبهای سطحی آشنا باشد.
 .9آشنایی با سایر اجزا و عوامل تأسیسات شهری داشته باشد.
 .10با اصول برنامهریزی روبناهای آموزشی ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی و مذهبی و انتظامی و امنیتی آشنا باشد.
شرح درس:
ضمن آشنا شدن با تعاریف و مفاهیم مربوط به تأسیسات زیربنایی و روبنایی ،فرایند و اصول برنامهریزی و طراحی پروژههای تأسیساتی و
روبنایی شهری را بشناسد.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4

مقدمه
تعاریف
 oتأسیسات زیربنایی
 oتأسیسات روبنایی
عوامل مؤثر در مکانیابی تأسیسات و تجهیزات شهری
 oمکانیابی :انتخابهای سیاسی -اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی
 oمکانیابی :شعاع عمل عوامل عینی -اجتماعی -ذهنی
 oحجم و اندازه تأسیسات
 oحوزه نفوذ تأسیسات
اصول برنامهریزی تأسیسات زیر ساختی و روبنایی شهری
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 .5فرایند برنامهریزی و طراحی پروژههای تأسیساتی و روبنایی شهری
 .6نکات اساسی اختصاصی
 oآب و فاضالب
 oبرق
 oگاز
 oمخابرات
 oمدارس
 oدرمانگاهها
 oمساجد
 oکالنتریها
 oسالنهای اجتماعات شهری
 oپسماند و دفع زباله
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
 .1انجمن شهرسازی آمریکا ( .)1390استاندارهای برنامهریزی و طراحی شهری ،ساختارها ،ترجمه مصطفی بهزادفر و همکاران ،تهران:
انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

بهزادفر ،مصطفی ( .)1391زیرساختهای شهری؛ کتاب اول :آبرسانی و فاضالت .تهران :انتشارات شهیدی.
بهزادفر ،مصطفی ( .)1398زیرساختهای شهری؛ کتاب دوم :مدیریت پسماندهای جامد از دیدگاه شهرسازی .تهران :دانشگاه علم و
صنعت.
تابش ،مسعود ( .)1379شبکههای توزیع آب شهری .اصفهان :انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
سعیدنیا ،احمد ( .)1390تأسیسات خدمات شهری .تهران :انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
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كد درس623 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی در مدیریت شهری

Policy Making and Strategic Planning in
Urban Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نقش مدیریت ردهباال سازمان ستادی و مدیریتی آشنا شود.
 .2بتواند نکات اصلی و دستورالعملهایی را برای تدریس استراتژی مشخص کند.
 .3توانایی بحث پیرامون مفاهیم و مهارتهای برنامهریزی و مدیریت استراتژیک را داشته باشد.
 .4بتواند اهداف و خطمشیهای اساسی سازمان را تدوین نماید.
شرح درس:
برنامهریزی و مدیریت در حقیقت تضمینکننده بقای هر سازمان است .در هر سازمان تصمیمات گوناگون و متعددی اتخاذ میگردد که بخشی
از آن در ارتباط مستقیم با برنامهریزی است .مفهوم برنامهریزی و مدیریت در چارچوب دو مفهوم کلیتر تصمیمسازی و تصمیمگیری قابل بحث
است .در این میان ،برنامهها و تصمیمات راهبردی نوعی برنامهریزی و مدیریت است که خاص سازمانهای بزرگ شهری است .این چارچوب،
حدودی را معین میکند تا سازمان بتواند عملیاتش را در آن محدوده انجام دهد و بقایش در جامعه تضمین شود.
سرفصل درس:
.1

.2
.3

.4
.5

.6

برنامهریزی و تصمیمگیری
 oمفهوم برنامهریزی
 oمفهوم تصمیمگیری
 oسازمان برای برنامهریزی
 oمراحل برنامهریزی استراتژیک
تعریف استراتژی
چارچوبی برای تدوین استراتژی
 oفرایند تدوین استراتژی
 oمراحل کانونی فرایند
کلیات تدریس استراتژی سازمان
تجزیه و تحلیل و ارزیابی سازمان و محیط اطراف آن
 oتجزیه و تحلیل عملیات گذشته
 oتجریه و تحلیل و پیشبینی عوامل محیطی
تعیین اهداف و تدوین خطمشی
 oترسیم چشمانداز و تصمیمگیری در مورد اهداف سازمان
 oتعیین اهداف استراتژیک
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 ارزیابی پروژههای استراتژیک.7
 ارزیابی موقعیتo
 تجزیه و تحلیل و ارزیابی تکنولوژی بالقوهo
 تعیین خطمشیهای تخصصی منابعo
 استراتژی برای فعالسازی سازمان.8
 بررسی نیروی انسانی بالقوهo
 استراتژی برای فعال کردن سازمانo
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

: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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كد درس624 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

جامعهشناسی شهری

Urban Sociology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با آشنایی با مبانی جامعهشناسی بتواند تعامالت شهروندان را در شهر درک و تبیین نماید.
شرح درس:
از آنجا که دانشجویان باید در ضمن آشنایی با جامعهشناسی شهری نسبت به مبانی جامعهشناسی اطالعات پایهای به دست آورند .مباحث مبانی
جامعهشناسی ،مدخلی برای ورود به بحثهای تخصصیتر جامعهشناسی شهر و شهرنشینی خواهد بود .ضمناً از مباحث گسترده مبانی ،بیشتر بر
بخشهایی تأکید میشود که در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی کاربرد بیشتری دارد.
.1

.2
.3

.4

سرفصل درس:
تعاریف جامعهشناسی شهر و شهرنشینی ،زمینههای پیدایش جامعه شناسی شهر و شهرنشینی ،تعریف شهر ،انواع شهر از جهات گوناگون،
مفاهیم مهم جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 oشهرنشینی
 oشهری شدن
 oجامعه شهری
 oشهرگرایی
 oجمعیت و شهر
 oمحیط طبیعی و محیط مصنوع و شهر
شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا امروز
پیدایش شهر در تمدنهای رود کناران
 oبین النهرین
 oمصر
 oهند
 oچین
 oتمدن مایا و آزتک
 oتمدن مدیترانه
 oشهر در یونان و روم
مسائل شهری ایران در دوران معاصر
 oتحوالت جمعیتی شهرها و مسئله مهاجرت
 oتئوریهای مهاجرت
 oرابطه مهاجرت و اشتغال شهری
 oآسیبهای اجتماعی در شهر با توجه به شرایط ایران
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 .5دیدگاههای نظری در شهر و شهرنشینی
 oمکتب بوم شناختی
 oمکتب جمعیت شناختی
 oمکتب فن شناختی
 .6دیدگاههای نظری در شهر و شهرنشینی
 oمکتب روانشناسی اجتماعی
 oمکتب تاریخنگاری
 oمکتب اقتصاد سیاسی فضا
 oاز جامعهشناسی شهر و شهرنشینی به جامعهشناسی مصرف (دیدگاههای جدید)
 .7روشهای تحقیق در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 oتحقیقات مهم در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 oضرورت پژوهش در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 .8تدوین طرح تحقیق در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 oمراحل تحقیق در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 .9فنون گردآوری اطالعات در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 oجایگاه فن آزمایش در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 oجایگاه فن پیمایش در جامعهشناسی شهر و شهرنشینی
 .10رابطه جامعهشناسی شهر و شهرنشینی و شهرسازی
 oضرورت آشنایی با جامعهشناسی شهر و شهرنشینی برای شهرسازان
 oماهیت بین رشتهای شهرسازی
 .11نقش جامعه و گروههای اجتماعی در تطور شهر و شهرنشینی
 .12انواع نقشههای شهری از گذشته تا امروز و اثر عوامل اجتماعی در شکلگیری نقشههای شهری
 oشهر در ایران معاصر
 oبزرگ سوی یا ماکروسفالی شهری
 oتقدم و تسلط تک شهری یا دو شهری
 oتمرکز فضایی جمعیت و عوامل مؤثر بر آن در ایران
 .13آسیبهای اجتماعی و شهر در ایران
 oتأثیر معماری شهر در پیشگیری از جرم
 oتأثیر فرهنگ شهری در شکلگیری یا پیشگیری جرایم
 oانواع جرایم شهری
 oاعتیاد
 oخشونت در شهر
 oازخودبیگانگی و اغتشاش ارزشها
 .14شهر آینده
 oعلم شهرها و رابطه آن با توسعه اجتماعی
 oجمعبندی کلی از درس و راهنمایی دانشجویان برای امتحانات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
 .1توسلی ،غالمعباس ( .)1374جامعهشناسی شهری .تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
منبع فرعی:
 .1دیکنز ،پیتر ( .)1377جامعهشناسی شهری :جامعه ،اجتماع محلی و طبیعت انسانی .مشهد :آستان قدس رضوی.
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كد درس625 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

آشنایی با حقوق شهری

Urban Rights
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1فرایند تکوین ،تصویب و اجرای قوانین ،مقررات و ضوابط شهری را بشناسد.
 .2آثار مثبت و منفی متنوع (گاه هماهنگ ،گاه متضاد) بر روی محیط زیست شهری را درک کند.
شرح درس:
یک طبقه از ابزار کنترل و هدایت شهرها در فرایند رشد و توسعه ،قوانین شهری است.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4

آشنایی با مفاهیم حقوق و قوانین شهری و روابط بین این دو
آشنایی با مفهوم قانون بهعنوان ابزار ایجاد تعادل و توازن در محیطزیست
 oقوانین نظامدهنده روابط اجتماعی ،اقتصادی و روابط فیزیکی
 oقوانین بهعنوان تغییر اجرایی آرمانها و اهداف جامعه
قوانین شهری
 oزمین شهری و محدودههای شهری (مالکیت ،انتقال مالکیت)
 oاعیانی و مسکن (قوانین و مقررات حاکم بر کاربردی اراضی و مالکیت اعیانی)
 oفضای عمومی (خیابانها ،پارکها ،تأسیسات زیربنایی ،حریم قانونی زیربناها)
 oتملّک اراضی خصوصی برای مصارف عامالمنفعه
 oمطالعات و تهیه طرحها و سیاستهای توسعه شهری
 oچالشهای شهری
 oسازمان مدیریت شهری و شهرداریها
 oمالیه شهری
قوانین شهری دیگر شهرها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1آیینی ،محمد ( .)1393مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین .تهران :انتشارات رایحه تسنیم.
 .2دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( .)1379مقررات شهرسازی ،معماری و طرحهای توسعه و عمران ،وزارت مسکن و
شهرسازی.
1059

منابع فرعی:

 .1دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( .)1379آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیهای،
منطقهای ،و ملی .وزارت مسکن و شهرسازی.
2. Rodgers, William H. (1994). Environmental Law. St. Paul: West Pub. Co
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت و راهبری تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری

Management of Preparing and Implementing
Urban Development Plans
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع طرحهای توسعه شهری آشنا شده و از ظرفیتهای محتوای آنها برای اداره بهتر امور شهری استفاده کند.
شرح درس:
در این درس ،دانشجو با محتوا و نحوه مدیریت تهیه و اجرای طرحهای کالن توسعه شهری شامل طرحهای آمایش سرزمین و طرحهای توسعه
کالبدی مناطق مختلف کشور و همچنین طرحهای توسعه و عمران ناحیهای و طرحهای توسعه شهری جامع ،هادی و تفصیلی و سایر طرحهای
موضوعی و موضعی مانند طرحهای ویژه بهسازی و نوسازی شهری ،آشنا میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعاریف و مفاهیم
تاریخجه برنامه توسعه شهری در ایران
تهیه طرحهای جامع ،هادی ،تفصیلی و آمایش سرزمین
فرایند تصویب طرحهای جامع ،هادی ،تفصیلی
برنامهریزی انواع کاربری اراضی شهری در طرحهای جامع ،هادی ،تفصیلی
معیارهای ارزیابی عملکرد جامع ،هادی ،تفصیلی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منبع اصلی:
 .1میرهای ،محمد و کالنتری خلیل آباد ،حسین ( .)1390آشنایی با طرحهای توسعه شهری .تهران :انتشارات سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور.
منبع فرعی:
 .1براتی ،مینا و ناصر ( .)1390آشنایی با طرحهای توسعه شهری (طرحهای توسعه شهری ساختاری و راهبردی) .تهران :وزارت کشور .مرکز
مطالعات برنامهریزی شهری.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

ارزیابی برنامههای توسعه شهری

Assessment of Urban Development Programs
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با روشهای ارزیابی گزینهها در شهرسازی آشنا شود.
 .2با روشهای ارزیابی طرحها و برنامههای توسعه شهری آشنا شود.
 .3فنون مذکور را در ارزیابی محتوا و واثرات اجرایی طرحها و برنامههای توسعه شهری به کار گیرد.
شرح درس:
ارزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند برنامهریزی شهری هموارد مورد تأکید و توجه بوده است .روشهای ارزیابی که از اواخر دهه 1950
میالدی ،به منظور ارزیابی گزینهها و نیز محتوا و تأثیر طرحها و برنامههای توسعه شهری ابداع شده بودند ،با تغییر نگرش از برنامهریزی برای
مردم به برنامهریزی با مردم در دهههای اخیر که بر جنبههای مشارکتی در برنامهریزی تاکید دارد ،دستخوش تغییر در محتوا شدهاند .با معرفی
روشهای ارزابی فرایندگرا در دهههای اخیر ،روشهای ارزیابی کل فرایند برنامهریزی را از مرحله سیاستگذاری تا تهیه طرح و شناسایی
برنامههای اجرایی و اجرای آنها شامل میشوند.
سرفصل درس:
 .1سیر تحول استفاده از روشهای ارزیابی برنامههای توسعه شهری
 .2معیارهای ارزیابی طرحهای توسعه شهری
 oجایگاه ارزیابی در فرایند برنامهریزی شهری
 oوظایف و کارکردهای ارزیابی در برنامهریزی شهری
 oانواع ارزیابی
 oمعیارهای ارزیابی عملکرد طرحهای توسعه شهری
 .3آشنایی با روشهای ارزیابی در برنامههای توسعه شهری
 )1روشهای ارزیابی جزئی
 oروشهای ارزیابی ارزشیابی مالی
 oروشهای ارزیابی تحلیل تأثیر هزینه
 oروش ارزیابی تحلیل تطبیقی هزینه
 oروش تحلیل آستانهای
 oروش فهرست معیارها
 oروش ماتریسی گولر
 oروش ماتریس براتیمن
 )2روشهای ارزیابی جامع
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 oروش بررسی نسبت هزینه به سودمندی
 oروش بررسی نسبت هزینه به سودمندی اجتماعی
 oروش جدول موازنه برنامهریزی
 oروش ارزیابی ماتریس دستیابی به اهداف
 )3روشهای ارزیابی چندمعیاری
 oروش ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP
 .4روشهای ارزیابی طرحها و برنامههای توسعه شهری
 )1بهکارگیری روشهای ارزیابی گزینهها برای ارزیابی طرحها و برنامهها
 oکاربرد AHP
 oکاربرد دیگر روشها
 )2روشهای ارزیابی فرایندگرا
 oروش ارزیابی فرایند سیاستگذاری ،طرح/برنامه ،اجزای PPIP
 oروشهای ارزیابی تحلیل نظام
 oروش ارزیابی الگوی پرچم
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1اپنهام ،فوریوت ( .)1379مدلهای کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقهای ،ترجمه منوچهر طبیبیان .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .2میرهای ،محمد و کالنتری خلیل آباد ،حسین ( .)1390آشنایی با طرحهای توسعه شهری .تهران :انتشارات سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور.
منبع فرعی:
1. Krueckeberg, Donald A; Silvers, Arthur L. (1974). Urban planning analysis: methods and
models. Wiley.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت خدمات و حمل و نقل شهری

Management of Urban Services and
Transportation
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع

پایه

درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نحوه ارائه بهینه ،کارا و اثربخش خدمات و حمل و نقل شهری و بهکارگیری روشهایی برای استفاده بهینه از امکانات موجود و بهبود
وضعیت موجود آن آشنا شود.
شرح درس:
یکی از مهمترین حوزههای مدیریت شهری خدمات شهری است در این درس ،روشهای ارائه و برنامهریزی خدمات بهداشتی و نظافت شهری،
زیبایی شهری و همچنین اطالخ رسانی و حمل و نقل و انواع سیستمهای حمل و نقل شهری معرفی و نحوه بهکارگیری روشهایی برای استفاده
بهینه از خدمات و امکانات موجود آموزش داده میشود و از اینها مهمتر ،اقداماتی را در جهت ارائه خدمات شهری بهتر و بهبود وضعیت ترابری
و کاهش مسائل موجود نیز مورد بحث قرار میگیرد.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

بهداشت شهری
 oبرنامهریزی و مدیریت و کنترل اجرایی بهداشت شهری
 oمباحث شهر سالم
زیباسازی شهری
 oمسائل مربوط به زیباسازی شهری و زیبا شناسی
 oکنترل آلودگیهای بصری
اطالع رسانی
 oنقش اطالع رسانی در تشکیل سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان
 oمدیریت مخاطرات و نحوه رفع آنها
تاریخچه حمل و نقل
 oتاریخچه حمل و نقل در ایران
 oمطالعات حمل و نقل شهری در ایران
ساختار فرایند برنامهریزی حمل و نقل
 oمطالعات مبدأ و مقصد
 oالگوی سفر -مدلسازی
 oتولید سفر /توزیع سفر /تفکیک سفر /تخصیص سفر
انواع سیستمهای حمل و نقل عمومی و ویژگیهای آن
 oقطار سریعالسیر شهری /مترو /تراموا /اتوبوس /اتوبوس برقی
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 .7توسعه سیستمهای حملونقل عمومی
 oسیستمهای جدید حمل و نقل عمومی
 oنحوه انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی
 oانواع سیستمهای شبکه ارتباطی
▪ شطرنجی
▪ شعاعی
▪ حلقوی
 .8ظرفیت شبکه معابر
 oحجم ترافیک /سرعت عملی /ظرفیت مطلق /ظرفیت عملی
 oسطح سرویس
 .9برنامهریزی برای تردد عابر پیاده
 oویژگیهای عابر پیاده
 oنقاط ضعف تردد عابر پیاده
 oحساسیتها نسبت به راه غیرمستقیم (بیراه) ،اختالف سطوح و عوامل جوی
 oفعالیت زمانی عابر پیاده
▪ رابطه سطح مورد نیاز -حجم تردد
▪ سطح سرویس
▪ ایمنی تردد
▪ ضوابطی برای رفع نیازمندیهای معلوالن جسمی
 .10برنامهریزی برای تردد دوچرخه
 oدینامیک حرکت
 oشرایط تأسیسات زیربنایی برای استفاده از دوچرخه
 oمحدوده عملکردی دوچرخه در مقایسه با سایر وسایل نقیلیه
 oشبکه مسیرهای دوچرخه
▪ طبقهبندی کیفیت تردد دوچرخه در رابطه با حجم و عرض مسیر
▪ ایمنی تردد
▪ تجهیزات پارکینگ دوچرخه
 .11ترافیک ساکن
 oموقعیت و محل پارکینگهای عمومی و سطوح مورد نیاز
 oانواع پارکینگهای عمومی (مسطّح ،چندطبقه ،زیرزمینی و مکانیکی)
 .12آلودگیهای ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری
 oآلودگی صوتی
 oآلودگی هوا
 .13اقداماتی در جهت کاهش آلودگی
 oاقداماتی در جهت کاهش آلودگی صوتی
 oروشهایی در مبارزه با آلودگی هوا
 .14مدیریت حمل و نقل درونشهری
 oمدیریت حمل و نقل عمومی
 oمدیریت از طریق کنترل استفادهکنندگان
 oوضعیت موجود حمل و نقل شهری در ایران
 oمشکالت کالبدی ،رفتاری و اقتصادی
 .15روابط سازمانی و نحوه مدیریت موجود حمل و نقل درونشهری
 oجایگاه قانونی مدیریت بخشهای مختلف حمل و نقل درونشهری
 oسیستم اتوبوسرانی کشور
 oسیستم تاکسیرانی
1065

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

: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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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت اداری شهری

Urban Administrative Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1مدلها و الگوهای ساختار اداری سازمانهای دولتی شهری را بشناسد.
 .2مهارتهای اجرایی دولتی و اصول اساسی را برای مدیریت شهری با اهداف عام بررسی نماید.
 .3از ماهیت نیروهای مردمی و بهرهبرداری از تأثیر آن در اداره شهرها آگاه باشد.
شرح درس:
این درس ،موضوعات ،اصول و مفاهیم مربوط به مدیریت اداری سازمانهای دولتی واقع در مجموعههای شهری یا اجتماعات محلی را بررسی
میکند .از آنجا که جمعیت زیادی در مادرشهرها ،شهرها ،حومهها زندگی یا آمدوشد میکنند ،مدیریت کارآمد اداری شهری بسیاری از مردم
مؤثر است .آنها بهدلیل پیچیدگی روزافزون اداره کارآمد شهرها ،از دولت انتظار زیادی دارند .به همین خاطر ،الزم است تا ادارهکنندگان شهر
آموزش کافی در این زمینه دیده باشند .عالوه بر این ،دولت سعی در واگذاری برخی از وظایف و مسئولیتها به نهادهای مردمی دارد .بنابراین
اداره کارآمد و مؤثر شهر ،بیش از همه به دو عامل وابسته است :دارا بوده مهارتها و استفاده از آنها در دستگاههای دولتی ،شناخت و بهرهبرداری
از نیروهای مردمی.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

محیط شهری و شناخت دستگاههای دولتی ،عمومی و غیر دولتی و تمامی کنشگران مدیریت شهری
دولت مرکزی و روابط بین دستگاههای دولتی و عمومی
ساختار سیاسی و اداره شهرها و انواع ساختار سازمانی مدیریت شهری
 oتخت ،بلند ،شبدری ،ماتریسی و .....
 oبررسی ساختار سازمانی چند شهرداری خارجی
 oمعرفی و بررسی ساختار شهرداری پایتخت و شهرهای بزرگ ،متوسط و کوچک
شبکه خدماترسانی و تحلیل آنها
خدماترسانی :مدیریت و بهرهوری
آینده مدیریت شهرها
مدیران ،جامعه ،و منافع خاص آنها
مهارتهای مورد نیاز مدیران شهری اعم از مهارتهای عام و خاص
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1برک پور ،ناصر و اسدی ،ایرج ( .)1388مدیریت و حکمروایی شهری .تهران :انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.
 .2کاظمیان ،غالمرضا و سعیدی رضوانی .)1381( .مدیریت شهری و شهرداریها در ایران .تهران :انتشارات سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور.
 .3آیینی ،محمد ( .)1393مدیریت شهری در ایران از نگاه قوانین .تهران :انتشارات رایحه تسنیم.
منبع فرعی:
 .1مقیمی ،سید محمد تقی ( .)1390اداره امور حکومتهای محلی ،مدیریت شوراها و شهرداریها .تهران .انتشارات سمت.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت مالی شهری

Urban Financial Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد
تعداد ساعت 32 :ساعت

پیشنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

همنیاز:

الزامی

مدیریت اداری شهری

اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با منابع درآمدی و تأمین هزینههای مدیریت شهری و راه کارهای بهینه و کارآمد جذب آنها آشنا شده و مدلها و الگوهای مالی سازمانهای
دولتی و عمومی شهری را بشناسد.
شرح درس:
در این درس ،موضوعات ،اصول و مفاهیم مربوط به مدیریت مالی سازمانهای واقع در مجموعههای شهری یا اجتماعات محلی را بررسی
میکند .مدیریت کارآمد مالی شهری در حل مشکل اصلی نهادهای مدیریت شهری که همانا عدم دستیابی به منابع مالی و غیر مالی است
بسیار مؤثر است .به همین خاطر ،الزم است تا ادارهکنندگان شهر آموزش کافی در این زمینه دیده باشند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

مبانی مدیریت مالی
مفاهیم و مسائل مدیریت مالی و اعتباری و مهندسی مالی
مدیریت مالی شهری بر پایه اقتصاد و مالیه عمومی شهری
تجهیز و تأمین مالی شهری و منابع درآمد عمومی شهری
مدیریت سرمایهگذاریهای شهری
 oارزیابی سرمایهگذاریها
 oمدیریت ریسک
مدریت مالی و بودجهریزی شهری
وظایف کارکنان و مدیریت امور مالی شهرداریها
منابع ،ابزارها ،نهادها و ساختارهای مالی نوین شهری
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1آیینی ،محمد ( .)1393مدیریت مالی نوین شهری .تهران :انتشارات رایحه تسنیم.
 .2آیینی ،محمد ( .)1386موضوعات اقتصادی ،مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری .تهران :مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی.
 .3صمیمی ،محمدرضا؛ عباس زاده ،عبدالرضا؛ فانی ،ابوالفضل ( .)1390آشنایی با درآمد و روشهای افزایش آن در شهرداریها .تهران:
انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور.
1069

:منابع فرعی
. موسسه عالی حسابداری: تهران. اداره امور مالی شهرداری.) (بیتا... فضل ا، هاشمی.1
2. Bogart, W. T. (2003). Civic Infrastructure and the Financing of Community Development.
Brooking Inistitute.
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

بازشناسی ساختار کالبدی و ویژگیهای شهر اسالمی

Recognition of the Physical Structure and
Characteristics of the Islamic City
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مبانی نظری شهرسازی اسالمی و الگوهای طراحی شهر اسالمی و چگونگی و الزامات تحققپذیری آن آشنا شود.
شرح درس:
بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در کشور انتظار به حق این بود که مؤلفههای شهرسازی ایرانی اسالمی در شهر به عرصه در میآمدند
و کالبد شهر نیز نمادی از ارزشهای انقالب اسالمی میشدند ،لیکن با با گذشت بیش از چهار دهه ،همچنان بر سرمبانی و موجودیت شهرسازی
و شهر اسالمی مناقشه وجود دارد .تاکنون شناخت واقع بینانهای فراهم نشده و راهبردهای مناسب ایجاد الگوهای برنامهریزی و طراحی شهری
و اجرای در جامعه اسالمی به دست نیامده است .لذا الزم است با بازشناسی ساختار کالبدی و ویژگیهای شهر اسالمی گامی در این جهت
برداشته شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لزوم پرداختن به شهر اسالمی و شهر ایرانی اسالمی
مفهوم شهر در اسالم و شهر اسالمی
ارکان ،عوامل و عناصر شکل دهنده شهر اسالمی
مبانی نظری شهرسازی اسالمی
تجلیات و عینیات شهر اسالمی
الگوها و اولویتهای شهرسازی اسالمی
سیاستهای تحقق پذیری شهر اسالمی
چالشها و موانع اجرایی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1نقی زاده ،محمد ( .)1385معماری و شهرسازی اسالمی – مبانی نظری .اصفهان :انتشارات راهیان.
 .2نقی زاده ،محمد ( .)1395شهر علوی-شهر آرمانی تحقق پذیر در دنیا .تهران :انتشارات خورشید باران.
منبع فرعی:
 .1بمات ،نجم الدین ( .)1369شهر اسالمی .ترجمه محمدحسین حلیمی و منیژه اسالمبولچی .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی.
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كد درس632 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

شاخصها و مؤلفههای مدیریت شهری اسالمی از نگاه امامین
انقالب اسالمی

Indicators and Components of Islamic Urban
Management From the Perspective of the
Imams of the Islamic Revolution
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظریه مدیریت شهری معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی (رحمهاهلل) و رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظلهالعالی) بهعنوان دو اندشمند
برجسته اسالمی و سیاستورز و مجتهد و مرجع تقلید که در عمل نیز مشوق تحقق اعمال اراده مردم در اداره امور شهرها بوده و هستند
آشنا شوند و به تبع آن با نظریه مدیریت شهری اسالم نیز آشنا گردند.
شرح درس:
آموزههای اسالمی ،از آنجا که بر مناسبات جوامع انسانی و بر رابطه انسان و محیط تأثیرگذار هستند ،میتوانند بر سکونتگاهها و همچنین نظام
برنامهریزی و مدیریت آنها نیز مؤثر باشند .تمدن اسالمی با تعریف ارزشهای مخصوص به خود ،بستر کالبدی جامعه (یعنی شهر) را نیز تحت
تأثیر خود قرار داده است .بنابراین ،شهر و مدیریت شهری در سرزمینهای اسالمی ،باید تابع آموزههای دین مبین اسالم و فرهنگ اسالمی
باشد .به منظور نیل به این هدف ،یعنی مدیریت شهری اسالمی در نظام اسالمی ،بهرهگیری از رهنمودهای شخصیتهای شاخص دینی و
مذهبی همچون امام خمینی (رحمهاهلل) ،و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

مفهوم شهر و مدیریت شهری اسالمی
شاخصها و مؤلفههای شهر اسالمی
روش دستیابی به نظریه مدیریت شهری امامین انقالب اسالمی
مقولههای محوری مدیرت شهری اسالمی
شرایط علّی تحقق مدیریت شهری اسالمی

.6

شرایط زمینهای تحقق مدیریت شهری اسالمی
موانع تحقق مدیریت شهری اسالمی
راهبردهای تحقق مدیریت شهری اسالمی
پیامدهای تحقق الگوی نظاممند مدیریت شهری اسالمی

.7
.8
.9

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

1072

تحقیق یا پروژه

منبع اصلی:
 .1جلیلی ،محمد و آیینی ،محمد و عبدالحسین زاده ،محمد ( .)1397مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی (رحمهاهلل) .تهران :پژوهشکده امام
خمینی و انقالب اسالمی.
منابع فرعی:
 .1خلیلیان راد ،ندا ( .)1398مطالعه نقش رهبری در خدمات ارائه شده به شهروندان با میانجی گری مدیریت شهری .سومین کنفرانس
بینالمللی چشم اندازهای نوین در حسابداری ،مدیریت و کارآفرینی.
 .2کریم زاده ،طاهر ( .)1393شاخصههای مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری .مجله معارف .شماره .107
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

كارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت شهری»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سمینار مسائل نوین مدیریت شهری

Seminar on New Issues of Urban
Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مسائل واقعی موردی مدیریت شهری آشنا شود و راهحلهای ممکن را جستوجو نماید.
شرح درس:
با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتال و الکترونیک و توسعه فضای مجازی و واقعیت مجازی ،مسائل جدیدی را فراروی مدیریت شهری قرار میدهد.
شهر هوشمند و هوشمندسازی زندگی شهری و شهرسبز بدون سوخت فسیلی ،شهرهای عمودی و نظایر آن در حوزه کالبدی و در سایر
حوزههای فرهنگی و اجتماعی و شکلگیری و افزایش نهادهای مردمی ذینفع و مطالبه گر از این جملهاند .مدیریت مناسب این مسائل نوین
نیاز به بررسی و کنکاش جدیتری دارد که در سمینار و استفاده از حضور صاحب نظران بهتر میتواند طرح گردد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

طرح مسئله ویژه
تعیین ابعاد مسئله و ضرورت بررسی
تعیین حوزههای مرتبط و تشخیص مشکل اصلی یا مشکلیابی
طرح راهبردهای مدیریتی
طرح سیاستهای جایگزین
ارزیابی گزینهها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
منابع:

 .1برحسب موضوع سمینار ،منابع اعالم میشود.
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تحقیق یا پروژه

 )29بسته «مدیریت ارتباطات»
سازمان بهمثابه یک نظام اجتماعی به طور پیوسته در تعامل و کنش متقابل با سازمانهای دیگر (همکار و رقیب) در محیط تخصصی و
عمومی خود در سطح ملّی و بینالمللی قرار دارد .از اینرو الزم است مدیران سازمانها درک صحیح و جامعی از روابط و ارتباطات سازمانی
در این سطوح و محیطهای یاد شده داشته باشند .بسته «مدیریت ارتباطات» در پی آن است که این دانش ،مهارت و توانمندی را در
دانشجویان مدیریت ایجاد کند تا ایشان با بهرهگیری از بستر ارتباطات درونسازمانی ،میان سازمانی و فراسازمانی به توفیق بیشتری در
مدیریت سازمانها دست یابند.
کد
درس
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

مسائل مدیریت ارتباطات سازمانی
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت روابطعمومی
مشاوره مدیریت
تعامل انسان و سیستم
روابط میانسازمانی
مدیریت مشارکت بخش خصوصی و دولتی
مسئولیت اجتماعی سازمانی
نظریههای روابط بینالملل
حل تعارضها در حوزه بینالملل
دیپلماسی سیاسی
دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی عمومی و فرهنگی
جامعه شبکهای
تحلیل شبکههای اجتماعی
مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت قراردادها و پیمانها
مطالعه در مدیریت ارتباطات
پژوهش در مدیریت ارتباطات

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

36

608

جمع
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دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مسائل مدیریت ارتباطات سازمانی

Organizational Communication Management
Issues
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی در ارتباطات سازمانی ( )OCو مدیریت آن ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به نقش حیاتی ) (OCدر اثربخشی ارتباطات و موفقیت سازمانها ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3مهارتهای مؤثر در ارتباطات میانفردی و سازمانی را کسب کرده باشد.
شرح درس:
در این درس ،دانشجویان پس از آشنایی با ارتباطات سازمانی ( )OCو ابعاد آن ،نسبت به چرخه ارتباطات در سازمانها و نقشآفرینی ارتباطات
میانفردی در موفقیت سازمانها شناخت مییابند و در ادامه با نمونهپژوهی و ارزیابی و ممیّزی ارتباطات (،)Communication Auditing
به بررسی مسائل گوناگون و راهکارهای مرتبط با هر یک از جمله در موضوعات زیر میپردازند :سبکهای ارتباطی ،تعارض میان سبکها،
گوشدادنِ مؤثر ،ارتباطات غیرکالمی ،موانع ارتباطی ،ارتباطات در گروههای کوچک ،و مشارکت و رهبری در گروههای کوچک.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

شناخت  OCو فرایند ارتباطات در سازمانها و تفاوتهای ارتباطات در مکاتب و مدلهای سازمانی
دیدگاه اسالم به ارتباطات با تأکید بر OC
توسعه روابط میانفردی :سبکهای ارتباطی
فناوریهای نوین ارتباطی در سازمانها
ارتباطات رسمی و اداری (روشهای نوین ،کیفیت ،و مسائل)
شبکهسازی ارتباطی در سازمان
ارتباطات غیرکالمی در سازمان؛ مسائل و راهحلهای آن با توجه به دیدگاه اسالمی
موانع ارتباطی در سازمان و راهکارهای رفع آن با توجه به دیدگاه اسالمی
ارتباطات در گروههای کوچک؛ مسائل و راهحلهای آن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

1076

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

دماوندی ،سارا ( .)1394آسیبشناسی ارتباطات بین فردی کارکنان در سازمانها .تهران :جاجرمی.
جرسی ،مژگان ( .)1396آسیبشناسی ارتباطات سازمانی با استفاده از مدل سیستمهای پایا ( .)VSMتهران :انتشارات سنجش و دانش.
پوررشیدی ،حبیب ( .)1393ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران .تهران :سخنوران.
عباد ،پژمان ( .)1396ارتباطات درونسازمانی و واکنش کارکنان به تغییر سازمانی .تهران :ویهان.
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کد درس637 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت ارتباط با مشتری

)Customer Relationship Management (CRM
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی در ارتباط با مشتریان (مشتریمداری ،مشترینوازی ،خلق ارزش و  )...آشنا شده باشد.
 .2نسبت به نظام مدیریت ارتباط با مشتریان ( )CRMو ابعاد آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم جهت کار با نرمافزارهای موجود  CRMرا کسب کرده باشد.
شرح درس:
مدیریت ارتباط با مشتریان یا  CRMکه برخی آن را بازاریابی مشتری یا بازاریابی روابط مینامند یک فرایند کسبوکار است که روی مشتریان
متمرکز شده است .بسیاری بر این باورند که وظیفه اولیه کسبوکار ایجاد و حفظ مشتری است و وظیفه  CRMقادر ساختن شرکتها به انجام
این کار است .یک تفکر مشتریمدار ،مشتری را شریک کسبوکار میداند .بنابراین تفکر مشتریمداری یعنی «اعتماد به مشتری ،رعایت حقوق
وی ،احترام عمیق به مشتری و ارتباط دائم با وی از طریق ارزش گذاشتن به او و لمس روح و احساساتش» .این درس تالش میکند تا با استفاده
ترکیبی از مفاهیم برگرفته از مدیریت استراتژیک ،بازاریابی ،فروش ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات ،رهبری و مدیریت تغییرات ،اقدام به ارتباط
با مشتریان نماید .لذا این درس  CRMرا بهعنوان استراتژی اصلی کسبوکار در نظر میگیرد ،که هم کسبوکار و هم شبکه آن را سازماندهی
میکند تا برای مشتریان ایجاد ارزش نماید.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشنایی با مفاهیم مرتبط :مشتری و انواع آن ،جایگاه مشتری در کسبوکار ،مشتریمداری ،ارتباط با مشتری و مشترینوازی ،و ...
مشتریشناسی و عوامل مهم در شناسایی مشتریان ،سنخشناسی شخصیتی مشتریان
زنجیره ارزش در CRM
فناوری اطالعات درجهت ایجاد و اداره شبکه ارتباط با مشتریان ()e-CRM
خلق ارزش برای مشتریان
مدیریت دوره عمر مشتری (جذب ،حفظ و رشد مشتری)
سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتریان
مفهوم مشتری و مشتریمداری مبتنی بر آموزههای اسالمی
کارگاه آشنایی با نمونه نرمافزار  CRMدر یکی از سازمانها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
1078

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1فائزی پور ،مهدی ،خلفی ،علی ،و پورموسی ،شادمان (مترجم) .)1395( .مد یریت ارتباط با مشتریان (مفاهیم ،ابزارها و کاربردها) .تهران:
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

باتل ،فرانسیس ،و ترنبول ،جان ( .)1395مدیریت ارتباط با مشتریان .ترجمه کامبیز حیدرزاده و رضا رادفر .تهران :سیته.
بلوریانتهرانی ،محمد ( .)1394مشتریمداری و تکنیکهای رفتار با مشتری .تهران :سیته.
دارآفرین ،صیدطاهر ( .)1395مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی ( .)e-CRMتهران :انتشارات موجک.
درگی ،پرویز ( .)1392مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی .تهران :انتشارات بازاریابی.
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کد درس638 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت روابطعمومی

Public Relations Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ا یه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :کارورزی

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی در روابطعمومی مانند پیام ،رسانه ،ذینفعان ،عموم ،اعتماد ،روابط ،ارتباطات رسانهای و  ،...آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ابعاد چرخه علمی روابطعمومی بهعنوان ارتباطات برونسازمانی ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت طراحی برنامهها و پیامهای مؤثر روابط عمومی برای ذینفعان ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
روابطعمومی یا ارتباطات برونسازمانی آئینه تمامنما و مسئول برند و وجهه هر سازمان است که چگونگی عملکرد آن در معرفی سازمان و کارکرد
آن به مردم تأثیرگذار است و میزان رضایت و مقبولیت از سازمان را رقم میزند .دانشجویان در این درس ضمن آشنایی با مفاهیم مرتبط با دانش
روابطعمومی و نظریههای آن ،نحوه اجرای تحقیقات کاربردی ،برنامهریزی و سازماندهی در واحدهای روابطعمومی ،ارتباطات برونسازمانی،
ارتباطات رسانهای و تکنیکهای آن ،و ارزیابی فعالیتهای روابطعمومی را فرا میگیرند؛ ضمن آنکه با کاربردهای تجاری روابط عمومی و نیز
رویکرد روابطعمومی الکترونیک ( )EPRو قوانین و مقررات مرتبط با این رشته در عمل نیز آشنا میشوند .آموزش عملی و کارورزی در واحدهای
روابطعمومی سازمانهای منتخب نیز بخش مکمّل از یادگیری این درس است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نظریههای روابطعمومی
مدیریت علمی روابطعمومی (مبتنی بر چرخه تحقیق و تحلیل؛ برنامهریزی و سازماندهی؛ ارتباطات؛ و ارزیابی)
روابطعمومی اسالمی؛ ماهیت و کاربرد امروزین
ساختار ،ابزار و وظایف روابطعمومی تجاری
تصویرسازی ( )Image buildingاز سازمان و مدیریت آن
روابطعمومی الکترونیک و چندرسانهای ()ePR
نهادها و انجمنهای حرفهای و تخصصی داخلی و بینالمللی مرتبط با روابطعمومی
قوانین و مقررات در روابطعمومی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

1080

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3یحیایی ایلهای ،احمد ( .)1394الگوی کاربردی مدیریت علمی روابطعمومی .تهران :سیمای شرق.
 .4ویلکاکس ،دنیس آل ،.و دیگران ( .)1390روابطعمومی :نقش ،فرایند و استراتژی .ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی .تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
 .5ویلکاکس ،دنیس آل ،.و دیگران ( .)1390روابطعمومی :کاربردها و تاکتیکها .ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی .تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

بشیر ،حسن؛ باقریان ،مهدی ( )1393روابط عمومی اسالمی (مجموعه مقاالت) .تهران :کارگزار روابطعمومی
سعیدی ،رحمان ( .)1396تکنیکهای روابطعمومی .تهران :سمت.
طاهری ،محمد ( .)1395قوانین و مقررات در روابطعمومی .تهران :ساکو.
باشعور لشگری ،مریم ( .)1394روابطعمومی چندرسانهای .تهران :انتشارات کارگزار روابط عمومی.
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کد درس639 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مشاوره مدیریت

Management Consulting
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با فرصتهای متنوع مشاوره مدیریت در سازمانها آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ابعاد و چرخه مشاوره ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت اجرای چرخه مشاوره ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
دانشجویان در این درس پس از آشنایی با ابعاد بالقوه نقش مشاوران در سازمانها و دامنه فرصتهای متنوع مشاوره ،با موضوع مشاوره برای
تغییر که اصلیترین نیاز سازمانها برای اخذ مشاوره است آشنا میشوند و ضمن مرور نمونههای واقعی و تجربی از مشاورههای مدیریتی در
سازمانها ،اهمیت و ضرورت شناخت فرهنگ سازمانی و دیگر اقتضائات محیطی برای موفقیت مشاوران را درک میکنند .گام مهم دیگر این
درس ،فراگیری چرخه مشاوره از شناخت و تشخیص صحیح مشکل ،گزینهسازی و ارزیابی گزینهها و راهکارها تا اجرای برنامهها ،پایش و ارزیابی
آنها بهمنظور اصالح و بهبود اقدامهاست .آشنایی با فضای واقعی و عملیِ مشاوره در سازمانها و کسبوکارهای مختلف ،یکی از اصلیترین
روشهای توانمندسازی دانشجویان در این درس است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صنعت مشاوره مدیریت؛ دامنه و حدود خدمات آن
فرصتهای مشاوره مدیریت در سازمانها
مشاوره مؤثر مبتنی بر مخاطبشناسی و اقناع
مربیگری و مشاوره برای تغییر
روابط کارفرما -مشاور
اقتضائات محیط مشاوره؛ فرهنگ سازمانی
چرخه مشاوره (شناسایی و تشخیص مشکل ،گردآوری دادهها ،ارائه راهحلها و توصیهها ،اجرا و ارزیابی)
اخالق حرفهای در مشاوره؛ دیدگاه اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

1082

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1بارتونشاو -گان ،سایمون ای .)1391( .ابزارهای ضروری برای مشاوره مد یریت :ابزارها ،مدلها و رویکردها برای مشتریان و مشاوران.
ترجمه علی نعمتیشهاب .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
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.
منابع فرعی:
 .1نیومن ،دیوید ( .)1391بهرهمندی از مشاوران .ترجمه هومن اهرامی .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .2کنفرانس جهانی مشاوران مدیریت ( .)1376مدیریت و مشاوره مدیریت در آستانه قرن بیستویکم :گزیده مقاالت چهارمین کنفرانس
جهانی مشاوران مدیریت یوکوهاما -ژاپن -سپتامبر  .1996ترجمه پرویز بختیاری .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .3سازمان بینالمللی کار ( .)1373مشاوره در مدیریت .ترجمه و تلخیص غالمرضا نصیرزاده و بهمن رستگار .تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
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کد درس640 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تعامل انسان و سیستم

Human and System Interaction
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی در تعامل انسان و سیستم آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ابعاد توانمندیها و محدودیتهای انسان بهعنوان پردازشگر اطالعات ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت ایفای نقش بهعنوان مدیر پردازشگر اطالعات ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
شاید حساسترین بخش از هر سیستم اطالعاتی مدیریت ،تعامل میان سیستم و کاربران آن باشد .زیرا به نظر کاربران ،این تعامل ،معنیدارترین
بخش سیستم است .به همین علت ،شناخت انسانها بهعنوان پردازشگران اطالعات میتواند بسیار سودمند باشد .همچنین طراح باید محدودیتهای
عملکردی انسان را در سه دسته حسّی ،پاسخی و شناختی بشناسد.
این درس در پی شناخت محدودیتهای نسبی انسان بهعنوان پردازشگر اطالعات و کاربر سیستمها از یکسو و درک ویژگیهای عملکرد وی در
پردازش اطالعات و سرانجام نقش مدیر در پردازش اطالعات ازسوی دیگر است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مقدمهای بر تعامالت انسان -رایانه در نظامهای اطالعات مدیریت
انسان ،پردازشگر اطالعات
انسان سازمانی و ویژگیهای آن (توانمندیها و محدودیتها)
محدودیتهای نسبی انسان در پردازش اطالعات
مفاهیم شناخت و یادگیری در انسان
ویژگیهای عملکرد انسان در پردازش اطالعات
مدیر پردازشگر اطالعات
عاملهای انسانی در امنیت اطالعات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

1084

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1رضائیان ،علی ( .)1393تعامل انسان و سیستم اطالعاتی (سیستم اطالعات مدیریت) .تهران :سمت.
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.
منبع فرعی:
 .1فرشچی ،علیرضا ،و مهرورزی ،مصطفی (مترجم) .)1387( .نقش فناوریهای همگرا در بهبود عملکرد انسانی .تهران :مؤسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی ،مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی.
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کد درس641 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

روابط میانسازمانی

Inter organizational Relations
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی همکاری میان سازمانها با تأکید بر ارتباطات شرکتی ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ابعاد ارتباطات شرکتی و اهمیت و ضرورت آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت شناخت و بهکارگیری راهبردهای ارتباطات شرکتی ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
با افزایش رقابت و جهانیشدن فزاینده کسبوکارها ،اکثر سازمانها با تغ ییرات قابلتوجهی روبهرو شدهاند که آنها را ناگزیر از بهکارگیری
استراتژیهای جدیدی مینماید که تطابق بیشتری با محیطشان دارند .نظریه روابط بین سازمانی بیانگر تغییرات میان سازمانهاست و روی
چگونگی همکاری میان آنها متمرکز است .با این پیشفرض که ایجاد و توسعه اینگونه همکاریها در سطح جامعه ،سازمانها را برای مواجهه
با مسائل پیشبینینشده محیطی آمادهتر و توانمندتر میسازد .در این درس ،روابط میانسازمانی ( =Inter Organizational Relations
 )IORبا تأکید بر بستر ارتباطات مورد توجه واقع شده و تالش میشود ضمن تشریح ابعاد این مفهوم و مفاهیم کلیدی مرتبط با آن ،اتحادهای
راهبردی و انواع آن از جمله مشارکت در فروش ،سرمایهگذاری مشترک ،توسعه مشترک و  ...مورد بررسی قرار گیرند .آشنایی دانشجویان با
تجربه شرکتهای موفق در  IORدر قالب سمینار (کارگاه تجربه) مکمّل فراگیری این درس حواهد بود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

زمینههای شکلگیری  :IORمرور تئوریهای همکاری ،اقتصاد هزینههای معامالت ،تئوری بنگاه و تئوری وابستگی منابع
تبیین مفاهیم کلیدی مرتبط با  :IORاعتماد ،قدرت ،رهبری ،مشروعیت ،تأمین مالی ،ارزیابی و ...
دیدگاههای نظری به تئوری روابط میانسازمانی و ابعاد آن :دیدگاه شبکه اجتماعی؛ تئوری تکاملی؛ تئوری هزینه تبادل؛ دیدگاههای انتقادی؛
و دیدگاهّهای مدیریتی.
شناخت فرایند IOR
اتحادهای راهبردی و انواع آن :مشارکت در فروش ،سرمایهگذاری مشترک ،توسعه مشترک ،تحقیق و توسعه مشترک ،مشارکت در سرمایه،
برونسپاری شبکهسازی ،اتحادیهها و ائتالفها ...
 IORو مدلهای نوین کسبوکار
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

1086

تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
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 InterOrganizational Relations. Oxford University Press.
:منابع فرعی
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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کد درس642 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت مشارکت بخش خصوصی و دولتی

Public Private Partnership (PPP) Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر :بازدید

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی در  PPPآشنا شده باشد.
 .2نسبت به زمینهها و ابعاد  PPPشناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت تحلیل و درک نمونه همکاریهای  PPPکسب کرده باشد.
شرح درس:
مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی ( ،)Public Private Partnership= PPPبه همکاریها و سرمایهگذاریهایی اطالق میشود
که در آنها ،یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی ،با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی ،فعالیتهای تأمین مالی ،ساخت و بهرهبرداری
پروژهای را به عهده میگیرند و درآمدهای ناشی از راهاندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم
میگردد .با توجه به کمبود منابع مالی دولتهای ملّی و محلّی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژههای مختلف و بهرهبرداری از آنها ،استفاده
از منابع مالی ،تخصص ،بهرهوری و خالقیت بخش خصوصی ،جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه ،اجتناب
ناپذیر است.
بر این اساس کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روشهای گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی
استفاده میکنند .جمهوری اسالمی ایران نیز به منظور حرکت شتابان در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف سند چشمانداز  1404نیازمند استفاده از
روشهای مدرن مانند مشارکت عمومی و خصوصی است که این درس مسؤولیت آشناسازی دانشجویان با این زمینه ،اهمیت و ضرورت آن،
معرفی نمونههای موفق جهانی و بومی و ارائه راهکارهای اجرای آن را به عهده دارد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تبیین مفهوم  PPPو زمینههای مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی
انواع  PPPو ساختار آن
مدیریت دولتی نوین و PPP
طرح  PPPو محیط کسبوکار؛ روابط و تعامل دولت و ملّت
مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی در ج.ا .ایران
تصمیمهای سرمایهگذاری بخش عمومی و دیدگاه سرمایهگذار خصوصی
طرحهای PPP؛ نظرات موافقان و مخالفان
طرحهای PPP؛ نمونههای جهانی و درسهایی برای ج.ا .ایران
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1دلمون ،جفری ( .)1394مشارکت عمومی -خصوصی در پروژههای زیرساختی :یک راهنمای کلیدی برای سیاستگذاران .ترجمه ابوالفضل
عباسی .تهران :مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

نصیریاقدم ،علی ،و عباسی درهبیدی ،ابوالفضل (مترجم) .)1396( .مشارکت عمومی خصوصی و محیط کسبوکار :ارزیابی قابلیت دولت
برای آمادهسازی ،تدارک و مدیریت طرحهای مشارکت عمومی -خصوصی (گزارش سال  2017بانک جهانی) .تهران :پیک نور.
سعیدی ،محمدرضا ( .)1394درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی (ویراست  .)2تهران :سمت.
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ،امور بنگاهها ،شوراها و توسعه مشارکتهای مردمی ( .)1395چهارچوب موافقتنامه
مشارکت عمومی -خصوصی (ویراست  .)2ت هران :سازمان برنامه و بودجه ،مرکز اسناد ،مدارک و انتشارات.
رهنمایرودپشتی ،فریدون ،هیبتی ،فرشاد ،و احمدی ،موسی ( .)1391مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تأمین مالی آنها و با
رویکرد چشمانداز و آیندهپژوهی .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
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کد درس643 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مسئولیت اجتماعی سازمانی

Corporate Social Responsibility
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی مسؤولیت اجتماعی سازمانها ،نظریهها و رویکردها ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به مدلهای عملی و استانداردهای جهانی  CSRو چگونگی سازگاری بومی آنها ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت برنامهریزی  CSRبرای سازمانهای ایرانی ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
مطابق مفهوم مسؤولیتپذیری اجتماعی ،سازمانهایی که به نیازهای انسانی افراد توجه کرده و مأموریتها و دورنمای راهبردیشان را براساس
خواستههای بشردوستانه سازگار تدوین مینمایند ،جایگاه خود را در جامعه ارتقاء بخشیده ،بهعنوان یک عنصر اثرگذار و مؤثر در حفظ و پایداری
محیطی مطرح میشوند .با این رویکرد ،همه سازمانهایی که در گذشته صرفاً به سود و زیان خود میاندیشیدند ،تحت فشار مردم و همچنین
سازمانهای همکار و رقیب ،دید خود را گسترش داده ،اهدافی فراتر از منافع صرف سازمان را در نظر میگیرند .زیرا سازمانهای امروز دیگر صرفاً
در برابر سهامداران و کارکنانشان مسئول نیستند بلکه در رویکردهای جدید مدیریتی ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی ( )CSRفضایی جدید
را پیشِ روی سازمانها گشوده است .بر اساس این مفهوم ،از آنجا که سازمانها نیز مانند اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار میروند،
همانند سایر اعضای جامعه نسبت به محیط پیرامون خود مسئولیت دارند .بنابراین ،میتوان اذعان داشت که در حال حاضر به دوران پاسخگو بودن
سازمانها وارد شدهایم.
درس حاضر به دانشجویان کمک میکند با درک فضای رقابت در کسبوکارهای نوین و با شناخت اصول و راهبردهای نظری  CSRو مدلهای
بهکارگیری عملیاتی آن در سازمانهای بینالمللی ،تجربیات بومیشده در سازمانهای ایرانی را مرور کنند و با بهرهگیری از استانداردهای جهانی
 CSRاقدام به برنامهریزی ارتباطی و سنجش آن برای ایفای نقش پررنگترِ اجتماعی در سازمانهای ایرانی نمایند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

پیدایش و مفاهیم کلیدی مرتبط :محیط سازمانی ،مسؤولیت اجتماعی شرکتی و ...
اصول و راهبردها؛ دیدگاهها و نظریههای CSR
مدلهای  CSRو مزایا و منافع آنها
اسالم و مسؤولیت اجتماعی سازمانها
بومیسازی  CSRدر سازمانهای ایرانی؛ تجربیات و مدلها
ابزارهای سنجش  CSRدر سازمانها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
1090

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
1. Idowu, S., & Louche, C. (Eds). (2011). Theory and Practice of Corporate Social
Responsibility. Springer.
 .2شافعی ،رضا ،و احمدی دهرشید ،کیومرث ( .)1392مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی؛ مفاهیم ،نظریهها ،الگوها و کاربردها .تهران :سمت.
 .3فرزیننیا ،محمد ،رمضانی ،سعید ،و بهنام ،علی (مترجم) .)1395( .استاندارد  ISO 26000:2010راهنمای مسؤولیت اجتماعی .تهران:
پیوند مهر ،نکویان.
منابع فرعی:
1.

& Ferrell, o.c. (2018) Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility
Ethics, 6th ed., Chicago Business Press
 .2مون ،جرمی ( .)1396درآمدی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها :شکلگیری ایده مسئولیتهای اجتماعی از شرکت تا سطح بینالمللی .ترجمه
محمد سردارنیا .تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
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کد درس644 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نظریههای روابط بینالملل

International Relations Theories
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مکاتب و نظریههای اصلی روابط بینالملل ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به بازیگران و رویکردهای اصلی در روابط بینالملل ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت بررسی و نقد رفتارهای دولتها در این عرصه با تأکید بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،پیدا کرده باشد.
شرح درس:
نظریه روابط بینالملل به مطالعه نظری روابط بینالملل گفته میشود که تالش دارد چهارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل روابط بینالملل
ارائه کند .در عرصه سیاست بینالمللی کشورها بازیگران متعددی نقشآفرینی میکنند که دولتها اصلیترینِ این بازیگران به شمار میآیند.
دانشجویان در این درس با مطالعه نظری روابط بینالملل و تکثّر نظری در آن ،ضمن آشنایی با سیر تحوالت رویکردهای نظری مختلف در این
حوزه و بهویژه نظریههای نوین روابط بینالملل در سده جدید ،به جایگاه دیدگاههای دینی در این عرصه میپردازند و امکانسنجی نظریه ایرانی
اسالمی روابط بینالملل را مبتنی بر مرور پژوهشهای موجود و رفتار بینالمللی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار میدهند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مطالعه نظری روابط بینالملل و تکثّر نظری در آن
بازیگران عرصه سیاست بینالملل
رویکردهای انتقادی و بازتابی در روابط بینالملل
نظریههای روابط بینالملل :لیبرالیسم ،واقعگرایی و مکتب انگلیسی
نظریه نظام جهانی ،نظریه انتقادی ،پساتجددگرایی ،فمینسیم و سازهانگاری
کاربرد نظریههای روابط بینالملل
دین و روابط بینالملل؛ امکانسنجی نظریه ایرانی اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
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.
 .3قوام ،سیدعبدالعلی ( .)1394روابط بینالملل :نظریهها و رویکردها .تهران :سمت.
 .4مشیرزاده ،حمیرا ( .)1395تحول در نظریههای روابط بینالملل .تهران :سمت.
 .5قربانی شیخنشین ،ارسالن ،و صبوری ،ضیاءالدین ( .)1394نظریهپردازی ایرانی اسالمی در روابط بینالملل .تهران :دانشگاه امام
صادقعلیهالسالم ،و انجمن ایرانی روابط بینالملل.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

قوام ،سید عبدالعلی ( .)1393کاربرد نظریههای روابط بینالملل :سیاست بینالملل در عرصه تئوری و عمل .تهران :انتشارات دنیای اقتصاد.
گریفیتس ،مارتین ( .)1394نظریه روابط بینالملل برای سده بیستویکم .ترجمه علیرضا طیب .تهران :نشر نی.
واعظی ،محمود ( .)1390مجموعه مقاالت همایش ملی دین و روابط بینالملل .تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام.
اهلل)
(رحمه
و مقام معظم رهبری
نوشآبادی ،حسین ( .)1395دیپلماسی و نقشه راه در روابط بینالملل :برگرفته شده از سخنان امام خمینی
(مدظلهالعالی) .تهران :مجد.
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کد درس645 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حل تعارضها در حوزه بینالملل

International Conflicts Settlement
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی تعارض و تضاد در روابط بینالملل ،آشنا شده باشد.
 .2نسب به ابعاد منازعهها و تعارضها در روابط بینالملل ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت درک ریشهها و راهحلهای رفع تضاد و تعارضهای بینالمللی ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
روابط بینالملل همواره شاهد فرایندهای متضاد و متعارض بوده است .از یک سو ،منازعهها و مناقشهها بین کشورها جنگ و ستیز را در سطح
بینالمللی در پی داشته و تعارضها و اختالفهای درونکشوری نیز جنگهای داخلی و واگرایی ملی را برانگیخته است .از سوی دیگر ،اشتراکها
و انتظارات مشترک بین ملّتها و کشورها همکاری بینالمللی و همگرایی منطقهای را به بار آورده است .این دو فرایند و پدیده متضاد باعث
پردازش نظریههای متعارض در روابط بینالملل و مطالعات منطقهای شده است .بعضی از نظریهها منازعه و جنگ را در کانون تحلیل خود قرار
دادهاند و برخی دیگر از نظریهها بر همکاری و همگرایی تأکید و تمرکز کردهاند .از اینرو ،دو دسته از نظریههای جنگمحور و صلحمحور ساخته
و پرداخته شدهاند که البته غلبه و سلطه نظریههای منازعهمحور بر روابط بینالملل موجب به حاشیه رفتن یا غفلت از نظریههای همکاریمحور
شده است.
این درس بر آن است تا ضمن مرور بر نظریههای همکاری و تعارض در حوزه بینالمللی ،و کنکاش در ریشههای سیاسی و اقتصادی منازعات
بینالمللی ،با تمرکز بر الگوهای دوری از تضاد و تعارض ،دانشجو را با نظریههای همکاری بینالمللی آشنا سازد و به روشهای حلّ و فصل تضاد
و تعارض در نظریه روابط بینالملل و منازعات بینالمللی بپردازد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الگوهای احتراز از تضاد در نظام بینالمللی
همکاری بینالمللی در تئوریهای روابط بینالملل
نظریههای متعارض در روابط بینالملل
ریشههای سیاسی و اقتصادی منازعات بینالمللی
مرور تاریخی از وستفالیا تا جنگهای جهانی؛ جنگ سرد؛ و نظم نوین جهانی
نظریههای کالن منازعه؛ بازدارندگی و کنترل تسلیحات
جهانی شدن و وابستگی متقابل
حل و فصل تضاد در نظریه روابط بینالملل
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .3دوئرتی ،جیمز ،و فالتزگراف ،رابرت ( .)1393نظریههای متعارض در روابط بینالملل .ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی .تهران :قومس.
منابع فرعی:
 .1دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل ( .)1393نظریههای همگرایی منطقهای و رژیمهای بینالمللی .تهران :مخاطب.
 .2کرسنزی ،مارک جی .سی .)1387( .تأثیر روابط اقتصادی در مجادالت سیاسی و روابط بینالملل .ترجمه الیاس کرمی .تهران :مؤسسه
تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
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کد درس646 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

دیپلماسی سیاسی

Political Diplomacy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی دیپلماسی نوین ،فراملّی و جهانی ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به دیپلماسی اسالمی و اصول ،قواعد و سازوکارهای آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت بررسی و نقد دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
دیپلماسی بهعنوان روشی برای حلوفصل مسائل مربوط به روابط خارجی دولتها که بر گفتگو یا هر روش مسالمتآمیز دیگر مبتنی است در
دوران معاصر اهمیت فراوانی یافته و شرایط و ویژگیهای دوران گذار در مناسبات جهانی ،آن را بهخصوص برای جمهوری اسالمی ایران ضروری
ساخته است .با خاتمه نظام دوقطبی ،نظام بینالمللی جدید هنوز به نقطه کانونی مشخصی نرسیده و نظم نوینی در آن نهادینه نشده است .این
دوران گذار بهدلیل پیچیدگی از حساسترین ،مخاطرهآمیزترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ بهحساب میآید .گذار از تمرکز بر قدرت نظامی
سنتی به سایر ابعاد نوظهور قدرت ،اصالت یافتن مشخصههای فرهنگی ،معنایی ،هنجاری ،گفتمانی و نامتقارن و اشاعه معانی غیرنظامی قدرت
مانند قدرت اقتصادی ،قدرت تکنولوژیک ،قدرت بازیگری ،قدرت اجماعسازی ،و ظهور بازیگران غیردولتی ـ از سازمانها گرفته تا حتی افراد ـ و
نقشآفرینی آنها در کنار دولتها ،از نمادهای این تحول بوده است.
این درس با هدف درک این تحوالت از سوی دانشجو و با توصیف سیر تاریخی تحوالت دیپلماسی به تبیین مفاهیم تخصصی دیپلماسی و روابط
بینالملل میپردازد تا دانشجو با فراگیری تحوالت دوران معاصر به شناخت بهتری از دیپلماسی نوین ،فراملّی و جهانی دست یابد .آشنایی با
دیپلماسی دینی و اسالمی در دوران معاصر و سازوکارهای آن برای تبیین این رویکرد در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ازیکسو و
بررسی و نقد تحوالت دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر به دانشجو امکان درک و یادگیری بیشتر دیپلماسی
سیاسی نوین را میدهد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

تبیین مفاهیم دیپلماسی و روابط بینالملل
 oبازیگران جهانی ،عوامل مادی و معنوی قدرت ،جهانیشدن ...
سیر تاریخی تحوالت دیپلماسی با تأکید بر دوران معاصر
دیپلماسی جدید ،فراملّی و جهانی
بازیگران نوین دیپلماسی در جهان معاصر
 oبازیگران سیاسی؛ بازیگران ستادی؛ سازمانهای بینالمللی؛ جامعه مدنی؛ رسانهها ...
ابزار و لوازم دیپلماسی نوین
 oدیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی فرهنگی؛ دیپلماسی عمومی؛ قدرت نرم؛ قدرت هوشمند ...
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.6
.7
.8
.9

عرصههای موضوعی دیپلماسی
 oدیپلماسی امنیت؛ دیپلماسی خلع سالح؛ دیپلماسی تجاری؛ دیپلماسی سالمت؛ ورزش و دیپلماسی ...
دیپلماسی اسالمی؛ اهداف ،اصول و قواعد و ابزارها
سازوکارهای دیپلماسی اسالمی و تحوالت دیپلماسی در اسالم
دیپلماسی و سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران؛ نقد و بررسی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
1. Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (2013). The Oxford Handbook of Modern Diplomacy.
Oxford University Press.
 .2سیمبر ،رضا ،و قربانی شیخنشین ،ارسالن ( .)1394روابط بینالملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی .تهران :سمت.
 .3اخوان کاظمی ،بهرام ( .)1392دیپلماسی و رفتار بینالمللی در اسالم .تهران :سمت.
 .4ظریف ،محمدجواد ،و سجادپور ،سیدمحمدکاظم ( .)1391دیپلماسی چندجانبه :پویایی مفهومی و کارکردی سازمانهای منطقهای و بینالمللی.
تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
منابع فرعی:
 .1کر ،پالین ،و وایزمن ،جفری ( .)1392دیپلماسی در عصر جهانی شدن :از تئوری تا عمل .ترجمه عباس کاردان .تهران :مؤسسه فرهنگی
مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
 .2کیسینجر ،هنری ( .)1387دیپلماسی 2 .ج .ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و رضا امینی .تهران :اطالعات.
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کد درس647 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

دیپلماسی اقتصادی

Economic Diplomacy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با تاریخچه و مفاهیم و موضوعات اصلی مرتبط (اقتصاد سیاسی ،دیپلماسی اقتصادی ،تجارت جهانی و  )...آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ابعاد نظام تجارت جهانی و بازیگران دولتی و غیردولتی آن ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت درک و نقد سیاستهای دیپلماسی اقتصادی ج.ا .ایران و اجرای آنها ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
پس از پایان جنگ سرد در دو دهه گذشته ،عوامل امنیتی نقش کمتری یافتند و روابط اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار شدند .در فضای
جهانیسازی امروز که عمدتاً ناظر بر جریانهای اقتصادی و تجاری (کاال ،سرمایه و خدمات) در گستره فراملّی است توسّل به دیپلماسی سنّتی
برمبنای الگوی ساده تعاملهای دوجانبه و چندجانبه دولتها و برتری سیاست بر اقتصاد ،دیگر نمیتواند تضمینگر منافع دولتها در عرصه جهانی
شود .از سویی حکومتها همواره میکوشند سهگونه تنش را رفع کنند تا از اینطریق ،سیاستها بهجای تقابل و تنازع ،بهصورت متقابل یکدیگر را
تقویت کنند :تنش میان امور سیاسی و امور اقتصادی؛ تنش میان فشارهای داخلی و بینالمللی؛ و تنش میان حکومتها و سایر کنشگران (مانند
بخش خصوصی و سمنها) .دیپلماسی اقتصادی ( )EDتالش میکند با آگاهی از این جریانها و دادههای مرتبط با آنها ،ترکیب بهینهای از
سیاستها را به دولتها پیشنهاد دهد تا منافع ملی هر کشور بیشتر مراقبت شود.
دانشجویان در این درس در گام نخست با زمینههای اقتصاد سیاسی نوین و شکلگیری  EDو ماهیت آن آشنا میشوند تا ضمن شناخت بازیگران
تأثیرگذار در  EDجهانی ،رویههای تدوین و اجرای این دیپلماسی در سطح دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهای و جهانی را دنبال کنند .توانمندی درک
سیاستهای مرتبط با دیپلماسی اقتصادیِ جمهوری اسالمی ایران در مسیر تحقق چشمانداز کشور و الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،هدف دیگر
موردانتظار در این درس است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

زمینههای پیدایش و تعاریف دیپلماسی اقتصادی
ماهیت  :EDمرور مفاهیم و نظریهها
بازیگران تأثیرگذار در  EDبینالمللی
 oبازیگران دولتی و غیردولتی؛ سازمانهای پولی و مالی بینالمللی؛ شرکتهای فراملیتی ...
نظام تجارت جهانی و نهادهای اقتصادی بینالمللی
اتحادیههای تجاری منطقهای و جهانی؛
ّ
 oسازمان جهانی تجارت؛ گروههای تجاری  G7و G20؛
دیپلماسی اقتصادی دوجانبه؛ بررسی مطالعات موردی مرتبط
دیپلماسی اقتصادی منطقهای
 oبررسی مطالعات موردی مرتبط :دیپلماسی اقتصادی اروپا؛ پیمان شانگهای؛ پیمان اوراسیا ...
بررسی تطبیقی سیاستهای دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران و ارزیابی اجرای آنها
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
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.
 .2باین ،نیکالس ،و وولکاک ،استفان ( .)1388دیپلماسی اقتصادی نوین :تصمیمگیری و مذاکره در روابط اقتصادی بینالمللی .ترجمه
محمدحسن شیخاالسالمی .تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 .3سعادت ،رحمان ،و موسوی شفائی ،مسعود ( .)1394اقتصاد سیاسی بینالملل و دیپلماسی اقتصادی .سمنان :دانشگاه سمنان.
 .4بزرگی ،وحید ( )1396دیپلماسی تجاری؛ از اهداف تا ابزارها .تهران :نشر نی.
منابع فرعی:
1. Bergeijk, P. A., Okano-Heijmans, M., & Melissen, J. (Eds.). (2011). Economic Diplomacy:
Economic and Political Perspectives. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
 .2دامنپاک جامی ،مرتضی ( .)1388دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی .تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت
امور خارجه.
 .3رضوی ،سیدروحاهلل ،و قاسمنژاد ،میثم ( .)1394دیپلماسی انرژی؛ سیاستگذاری کشورهای  :5+1درآمدی بر راهبردهای کشورهای عضو
گروه  .5+1تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
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کد درس648 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

دیپلماسی عمومی و فرهنگی

Public and Cultural Diplomacy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به ابعاد نظری ،رهیافتها ،ابزارها و شیوههای مطرح در این حوزه ،شناخت پیدا کرده باشد.
 .3توانمندی الزم را جهت طراحی برنامههای مرتبط با بهکارگیری شیوهها و ابزارهای دیپلماسی عمومی و فرهنگی ،کسب کرده باشد.
شرح درس:
یکی از ویژگیهای برجسته عصر جهانیشدن ،افزایش روزافزون اهمیت «قدرت نرم» در روابط بینالمللی است .دیپلماسی فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران که با بهرهگیری از قدرت نرم اندیشهورزی و متقاعدسازی درصدد شناساندن تمدن نوین اسالمی -ایرانی و جهتدهی به افکار
عمومی بینالمللی در مسیر معرفتبخشی نسبت به ایدهها و ارزشهای فرهنگی و دینی است از اهمیت روزافزونی بهویژه در دوران معاصر
برخوردار است و ابزارهای آن انواع رسانهها (اخبار ،کتاب ،سینما ،بازی رایانهای ،ورزش ،سرگرمی و  ،)...و تبلیغات بوده و افسران و سربازان این
پیکار جهانی را نیز ارباب رسانه ،هنرمندان ،طراحان مد و لباس ،فعاالن فضای مجازی ،ورزشکاران ،نویسندگان و تمامی افراد و گروههای مرجع،
محبوب و تأثیرگذار تشکیل میدهند .در چنین بستری است که مفاهیمی چون «دیپلماسی عمومی» و «دیپلماسی فرهنگی» بهشکلی ممتاز جلوه
میکنند؛ زیرا از میان عناصر و مؤلفههای مؤثر در سیاست خارجی کشورها هیچکدام به اندازه عامل فرهنگی پایدارتر و تأثیرگذارتر نیست و هیچ
ظرفیتی نمیتواند بهاندازه دیپلماسی فرهنگی ( )CDبرای تعامل اثربخش با جهان امروز کارآمد باشد.
به همین دلیل دانشجویان در این درس عالوه بر آشنایی با مبانی و مفاهیم علمی دیپلماسی عمومی ( )PDو دیپلماسی فرهنگی و شناخت
نظریهها و رویکردهای مطرح در این حوزه با ابزارها و شیوههای جهانی کارآمدی در فعالیتهای  PDو  CDآشنا شده و ضمن آشنایی با
سازمانهای داخلی و جهانی مرتبط با این حوزه ،با شیوههای بهکارگیری این ابزارها در کشورهای مختلف آشنا میشوند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5

مفاهیم ،مبانی و ابزارهای دیپلماسی عمومی ( )PDو دیپلماسی فرهنگی ( )CDو اهمیت آنها در جهان معاصر
نظریهها و رویکردها در  PDو CD
سازمانهای فرهنگی ملّی و جهانی ،و تعاملهای فرهنگی
 oسازمان یونسکو ،سازمان جهانی گردشگری ،سازمان آیسسکو ،مؤسسه فرهنگی اِکو ،مؤسسه کنفوسیوس ،شورای بریتانیا ...
مطالعات موردی  :CDنمونههای جهانی
 oمسابقات ورزشی جهانی ،المپیکها ،جشنوارههای هنری (فیلم ،موسیقی ،انیمیشن ،هنرهای نمایشی  ،)...رویدادهای فرهنگی ...
دیپلماسی عمومی و فرهنگی از دیدگاه اسالم
 oبررسی گردشگری دینی (در آیین جهانی حج و راهپیمایی زیارت اربعین) و فرصتهای تعامل رسانهای (دو نامه رهبری به جوانان
غربی)
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 .6دیپلماسی عمومی و فرهنگی ج .ا .ایران :اهداف ،عوامل ،ابزارها و شیوهها
 oبررسی اسناد سیاستی باالدستی ،اساسنامه و وظایف سازمانهای مرتبط ،مقایسه مأموریت نهادهای تخصصی ملّی ...
 .7دیپلماسی عمومی و فرهنگی ج .ا .ایران :فرصتها ،چالشها ،مشکالت و الزامات
 oبررسی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،وزارت امور خارجه ،وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ،کمیته ملی المپیک،
و...
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5

اسنو ،نانسی ،و تیلور ،فیلیپ ام .)1390( .کتاب مرجع دیپلماسی عمومی .ترجمه روحاهلل طالبیآرانی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
دهشیری ،محمدرضا ( .)1393دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ایزدی ،جهانبخش ( .)1392پژوهش و تحقیق :آسیبشناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران .تهران :ابرار معاصر تهران.
بشیر ،حسن (مترجم) .)1394( .دیپلماسی عمومی :سیاستها و برنامههای جهانی .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
حاجیانی ،ابراهیم ( )1391حج؛ تجلی معنویت و کانون دیپلماسی فرهنگی جهان اسالم .تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

بشیر ،حسن ( .)1395دیپلماسی گفتمانی :تعامل سیاست ،فرهنگ و ارتباطات .تهران :دانشگاه امام صادقعلیهالسالم.
حاجیانی ،ابراهیم ،و ایرانشاهی ،حامد ( .)1393درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .تهران :مؤسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران.
فرازی ،مهدی ( .)1395دیپلماسی فرهنگی ایران در شرق آسیا :چالشها و فرصتها .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
اسفندیاری ،احمد ،و صادقی ،سیدصاحب ( .)1392دیپلماسی فرهنگی ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه (مطالعه موردی ایران) .تهران:
خبرگزاری فارس.
آر .اف ،ویلیام ( )1395خط مقدم دیپلماسی عمومی؛ سفارتخانههای آمریکا چگونه با افکار عمومی ارتباط برقرار میکنند؟ ،ترجمه محمدصادق
بیگلری .تهران :انتشارات بینالمللی الهدی.
دیویسکراس ،مایا؛ ملیسن ،جان ( )1397دیپلماسی عمومی اروپا؛ قدرت نرم در عمل ،ترجمه رضا باقری .تهران :پژوهشگاه دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی.
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کد درس649 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

جامعه شبکهای

Network Society
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با اشراف نسبی بر جایگاه بخش عمومی ،خصوصی و مردمی در جامعه اطالعاتی ،اقتضائات حکمرانی جامعه شبکهای را فهم نماید.
 .2روند تغییرات سازمان و مدیریت را از صنعتگرایی تا اطالعات گرایی را تحلیل نماید.
 .3به توان تحلیل جامعه فراصنعتی ،اطالعاتی و شبکهای دست یابد.
شرح درس:
جهان امروز در معرض دگرگونی ،تغییر و تحوالت فزایندهای است که جوامع بشری را کامالً متحول ساخته است ،تحوالتی که با انقالب علمی و
سقوط کمونیسم و پایان جنگ سرد آغاز شد و با تجدید حیات سرمایهداری ،فرایندهای جهانیشدن ،ظهور قطبهای اقتصادی و بحران در
حاکمیتهای ملی ادامه دارد .مشخصه اصلی جهان امروز که همچنان در سیطره سرمایهداری قرار دارد ،اقتصاد و سرمایهداری مبتنی بر اطالعات
است .جامعهای که چند سالی است با نظریات جامعه اطالعاتی و امروز با نظریات جامعه شبکهای فهم و تحلیل میشود .اقتصاد این جامعه ،بیش
از هر زمان دیگری بر دانش و فناوری پردازش آن دانش استوار است و در مقایسه با جوامع صنعتی – که انرژی محور – بودند ،اطالعات محور
است .اقتصاد اطالعاتی ،اقتصاد جهانی ،اقتصاد شبکها ی ،تحول در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال ،ظهور قطبهای متقابل ،فرهنگ مجازی،
قدرت رسانهها ،الزمانی و المکانی و  ...از مشخصههای فهم تحوالت جهان امروزی است و درس جامعه شبکهای ،متکفل ابعاد نظری فهم این
جهان است.
سرفصل درس:
 .1فهم انقالب صنعتی و آموزههای آن
 .2آشنایی با تحوالت فناوری اطالعات
 .3اطالعات گرایی در عرصه سیاسی و اقتصادی
 .4ظهور اقتصاد جهانی
 .5روندهای انتقال سرمایهداری صنعتی به سرمایهداری اطالعات
 .6شکلگیری شبکههای تجاری و اقتصادی
 .7از اقتصاد خدماتی تا جامعه اطالعاتی
 .8ظهور فرهنگ در رسانههای اجتماعی تا فضای مجازی
 .9توسعه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در عصر شبکهای
 .10جامعه شبکهای و حکمرانی عمومی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4

کاستلز ،مانوئل ( .)1380عصر اطالعات ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکهای) .تهران :طرح نو.
کاستلز ،مانوئل ( .)1394شبکههای خشم و امید؛ جنبشهای اجتماعی در عصر اینترنت .ترجمه مجتبی قلیپور .تهران :نشر مرکز.
والرشتاین ،ایمانوئل ( .)1396نظام جهانی مدرن :کشاورزی سرمایهدارانه و خاستگاههای اقتصاد جهانی اروپا در سده شانزدهم .تهران:
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
شواب ،کالوس ( .)1396انقالب صنعتی چهارم .تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
منابع فرعی:

 .1والرشتاین ،ایمانوئل ( .)1394پایان جهان آنگونه که آن را میشناسیم .تهران :ترجمان علوم انسانی.
 .2جاللی ،محمدمهدی ( .)1395آشنایی با شبکههای اجتماعی :فرصتها و تهدیدات .شاهرود :دانشگاه صنعتی شاهرود.
 .3رحمانزاده ،سیدعلی ،و بیگدلی ،محمد ( .)1395جهانیشدن و شبکههای اجتماعی مجازی .تهران :انتشارات سرگیس.
4. Koppenjan, Joop, and Erik Hans Klijn (2015). Governance networks in the public sector.
New York: Routledge.
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کد درس650 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل شبکههای اجتماعی

Social Network Analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1قدرت فهم عناصر شبکه در جامعه را خواهد داشت.
 .2میتواند روابط میان عناصر شبکه در جامعه را ترسیم نماید.
 .3بر اساس سنجههای مختلف ،امکان ارزیابی تحلیلی و قدرت تجویز در شبکه را خواهد یافت.
شرح درس:
ی ک شبکه اجتماعی شامل بازیگرانی است که بر اساس فهمی که از مسئله ،اهداف و ابزار خویش دارند ،به یکدیگر مربوط میشوند و در بستری
نهادی به تعامل با یکدیگر می پردازند .این بازیگران با توجه به منابع قدرتی که در اختیار دارند و همچنین ،با توجه به موقعیتی که در روابط میان
نودها در شبکه به دست آوردهاند ،جایگاه خود را در شبکه بازیگران اجتماعی تعیین میکنند .تحلیل شبکههای اجتماعی ،عهدهدار نظریات ،فنون
و ابزاری است که در فهم ،توصیف و ترسیم ویژگیهای شبکههای اجتماعی به کار بسته میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

شناخت عدم قطعیت ماهوی در شبکه
شناخت عدم قطعیت راهبردی در شبکه
شناخت عدم قطعیت نهادی در شبکه
نگاشت عدم قطعیت در شبکه
نظریات تحلیل شبکه
سنجههای تحلیل شبکه
متدولوژی پیمایش و نمونهبرداری در شبکه
ترسیم شبکه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی

میانترم

✓

✓
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تحقیق یا پروژه
✓

:منابع اصلی
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.
:منابع فرعی
. ثانیه: تهران. تحلیل شبکههای اجتماعی.)1394(  جواد، افتاده.1
2. Scott, J., & Carrington, P. J. (2011). The SAGE handbook of social network analysis.
SAGE publications.
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کد درس651 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

زنجیره تأمین ،اجزاء ،انواع و ماهیت آن را بشناسد.
با مفاهیم و موضوعات اصلی  SCMازجمله  NSP ،APSو مانند آنها ،آشنا شده باشد.
نسبت به روش و چگونگی برنامهریزی پیشرفته در چرحه تقاضا ،تولید ،توزیع و یکپارچهسازی ،شناخت پیدا کرده باشد.
توانمندی الزم را جهت طراحی و پشتیبانی از نظامهای جامع  SCMو برنامهریزی پیشرفته ،کسب کرده باشد.
شرح درس:

با توجه به اینکه دانش مدیریت زنجیره تأمین ( )SCMدر کشورهای پیشرفته برای حلّ مسائل و شرایط خاص همان کشورها از جمله
رقابتپذیری ،انعطافپذیری و تنوع محصوالت ابداع شده است ،لذا از دانشجویان در این درس انتظار میرود ضمن آشنایی با  SCMبهعنوان
یک نگرش ،تکنیکها و روشهای آن را درخصوص برنامهریزی پیشرفته در چرخه تقاضا ،تولید ،توزیع و یکپارچهسازی و هماهنگسازی آنها در
قالب یک نظام جامع فرا گیرند .برنامهریزی استراتژیک شبکه ،برنامهریزی تقاضا و نیز زمانبندی تولید ،برنامهریزی توزیع ،شناخت شبکه روابط
و سازوکار ایجاد همراستایی استراتژیک و همچنین هماهنگی و یکپارچهسازی زنجیره از دیگر موارد الزم برای یادگیری در این درس هستند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

ماهیت مدیریت زنجیره تأمین ( ،)SCMشناخت و تحلیل آن
آشنایی با انواع زنجیره تأمین
ساختار نظامهای برنامهریزی پیشرفته ()APS
 oبرنامهریزی استراتژیک شبکه ()NSP
 oبرنامهریزی تقاضا و روشهای آن
 oبرنامهریزی و زمانبندی تولید
 oبرنامهریزی توزیع و حملونقل
 oهماهنگی و یکپارچهسازی
آشنایی با چالشهای آتی مدیریت زنجیره تأمین
آشنایی با مفاهیم نوین در مدیریت زنجیره تأمین :نظام زنجیره تأمین جهانی ،مدیریت شبکه تأمین ،زنجیره تأمین الکترونیکی و ...
موردکاوی :پیادهسازی نظامهای برنامهریزی پیشرفته
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1چوپرا ،سونیل ،و میندل ،پیتر ( .)1394مدیریت زنجیره تأمین :استراتژی ،برنامهریزی و عملیات (ویراست پنجم) .ترجمه راشد صحرائیان و
رضا کامرانراد .تهران :مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
 .2لی ،ویلیام بی .)1396( .ایجاد زنجیرههای تأمین کارآفرینانه :راهنمایی برای نوآوری و رشد .ترجمه سیدمجتبی سجادی و نرگس صادقی
گنجه .تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 .3فروزانگهر ،علیرضا؛ قدیانی ،علی؛ شیخسجادیه ،محسن ( .)1395تکنیکهای عارضهیابی مدیریت زنجیره تأمین .تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
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.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4

فیضآبادی ،جواد ،و کریمی دستجردی ،داوود ( .)1390مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین؛ همراه با مطالعه موردی در صنعت خودروی ایران.
تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
میرنظامی ،سیدهادی ( .)1394رقابت در زنجیره تأمین و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی .تهران :نشر تعالی.
سحرخوان ،عباس ( .)1395تکنیکهای ردیابی در زنجیره تأمین :الزامات مربوط به فرایندهای انجام کار و سیستمدهی برای ردیابی کامل
در زنجیره تأمین .تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
اشتدلر ،هارتموت ،و کیلگر ،کریستوف ( .)1390مدیریت زنجیره تأمین .ترجمه نسرین عسگری و رضا زنجیرانی فراهانی .تهران :دانشگاه
امیرکبیر.
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کد درس652 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «مدیریت ارتباطات»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مدیریت قراردادها و پیمانها

Contract Management
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پ ایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم و موضوعات اصلی قراردادهای تجاری و حقوقی دولتی ،خصوصی و بینالمللی ،آشنا شده باشد.
 .2نسبت به انواع قراردادها ،پیمانها و مناقصههای دولتی و خصوصی ،شناخت پیدا کرده باشد.
شرح درس:
دانشجویان در این درس با چگونگی ارتباطات حقوقی میان سازمانها و افراد حقیقی و حقوقی و انواع قراردادهای دولتی ،پیمانها و مناقصهها
آشنا میشوند ضمن اینکه شناخت قوانین و مقررات حقوقی و تجارتی مرتبط با برخی فرایندها و روشهای اجرای آن نیز از اهداف این درس
است .عالوه بر این موارد ،دانشجویان امکان شناخت و بررسی انواع قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی از جمله قراردادهای کنسرسیوم
و  BOTرا مییابند و ابعاد مختلف این قراردادها را نیز از طریق مرور نمونههای واقعی و عملی فرا میگیرند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشنایی با مفاهیم پایه قراردادها و معامالت دولتی
آشنایی با حقوق قراردادها (انعقاد ،آثار و انحالل)
طبقهبندی معامالت و انواع مناقصهها
ضوابط و مقررات عمومی و قوانین اختصاصی مناقصهها
فرایندها و روشهای اجرای پیمانها و مناقصهها
سایر امور مرتبط با پیمانها و مناقصهها :تعیین برنده ،ترک تشریفات ،نظام اطالعرسانی و ...
آشنایی با مفاهیم و ساختار ،حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای خاص (نظیر JV ،PPP ،EPC,BOT :و )...
آشنایی با اصول خاص قراردادهای بینالمللی و قوانین و سازمانهای ذیربط آن
آشنایی با مبانی اسالمی و فقهی قراردادها
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
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تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حسینی ،سیداسماعیل ( .)1384اصول حاکم بر قراردادهای دولتی (مباحث علمی -کاربردی) .تهران :بهنامی.
شیروی عبدالحسین (« ،)1397حقوق قراردادها (انعقاد ،آثار و انحالل)» ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت)
شیروی ،عبدالحسین ( .)1394قراردادهای بی او تی؛ تنظیم ،ساختار و قوانین .تهران :نشر میزان.
حاتمی علی ،کریمیان اسماعیل ( ،)1394حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری ،نشر تیسا.
محقق داماد مصطفی ,قنواتی جلیل ,وحدتی شبیری حسن ( ،)1390حقوق قراردادها در فقه امامیه ،تهران :سمت
اخالقی بهروز و امام فرهاد ( ،)1396اصول قراردادهای تجاری بین المللی ،تهران :شهر دانش
منابع فرعی:

 .1کشاورز ،بهمن ( .)1396آیین تنظیم قراردادها .تهران :انتشارات جنگل ،جاودانه.
 .2فالحی ،آزاد ( .)1393بررسی تحلیلی ساختار قرارداد  .B.O.Tتهران :بهنامی.
 .3عظیمی آقداش ،محمد ،و بقاییمهر ،نادر ( .)1393قوانین و مقررات پروژههای عمرانی .تهران :پارسیا.
 .4شکری ،نادر ( .)1390آشنایی با امور قراردادها و پیمانها .تهران :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 .5میالنیزاده ،علیرضا ( .)1386مدیریت و راهبرد مناقصات .مشهد :میالنافزار.
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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 )30بسته «محیطشناسی»
بسته محیطشناسی هرچند ممکن است بهعنوان یک بسته مجزا برای آموزش مورد استفاده قرار نگیرد ،اما دروس این بسته از نظر حقوقی،
اقتصادی و بینالمللی مکمل دروس سایر ماژولها خواهند بود.
کد
درس
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

کارگاه آشنایی با صنعت
سازمان ،محیطزیست و منابع طبیعی
سازمان ،علم و فناوری
سازمان ،سیاست و حکومت
نهادها و سازمانهای ملی
نهادها و سازمانهای منطقهای
نهادها و سازمانهای بینالمللی
سازمان ملل و کارگزاریهای آن
اسالم ،جوامع اسالمی و جهانیشدن
حقوق اساسی
حقوق اداری
حقوق صنعتی
حقوق شرکتهای تجاری و قراردادهای مالی
حقوق شرکتهای دولتی و قراردادهای دولتی
حقوق شرکتی و قراردادهای صنعتی
حقوق کسبوکار
حقوق بازار سرمایه
حقوق بانکی غیردولتی
حقوق بیمه
حقوق حکمرانی اسالمی
حقوق بخش سوم
حقوق بینالملل
مالیه عمومی و اقتصاد سیاسی
اقتصاد بخش عمومی
تحلیل اقتصاد خرد
تحلیل اقتصاد کالن
تاریخ عقاید و مکاتب اقتصادی
اقتصاد سیاسی بینالملل
تحلیل اقتصادی خطمشیگذاری عمومی
نقد و بررسی روندهای جهانیسازی
مطالعه در محیطشناسی
پژوهش در محیطشناسی

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

-

62

1024

جمع
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کد درس655 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

کارگاه آشنایی با صنعت

Industry Analysis Workshop
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

نظری

تکمیلی

عملی

عملی:

نظری
عملی

کارگاه
سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نسبت به مفهوم صنعت شناخت کافی داشته باشد.
 .2طبقهبندی صنایع مختلف را بر اساس  NAICSشناسایی کند.
 .3انواع صنایع و کاربرد آنها را درک کند.
 .4انقالب صنعتی و مزایا و معایب آن را بداند.
 .5نسبت به تاریخچه شکلگیری صنعت در ایران آشنایی کافی داشته باشد.
 .6نسبت به صنعتی شدن ،عوامل ،مزایا و معایب آن توصیف صحیحی داشته باشد.
 .7صنایع نوین و نوظهور و نحوه شکل گیری آنها را فهم کند.
 .8صنایع خالق و صنایع با فناوری باال را فهم کند.
 .9نحوه شکل گیری صنایع در فضای مجازی را بداند.
 .10خوشههای صنعتی و نحوه شکل گیری صنایع را بداند.
 .11با سیاستگذاریهای صنعتی کشور در سطح کالن آشنا شود.
شرح درس:
همواره از سوی دولتها برای صنایع سیاستگذاریهایی انجام میشود و در ذیل این سیاستگذاریها خوشههای صنعتی و زنجیرههای تأمین
مرتبط با صنایع باالدستی و پایین دستی شکل می گیرند .با توجه به ظهور فضای مجازی نیز رشد و توسعه صنایع مبتنی بر محتوا و خالقانه رو
به گسترش است .در این درس انتظار میرود دانشجویان با رشد و توسعه صنایع داخلی ایران و مفهوم صنعت و تاریخچه شکلگیری آن آشنا
شده و همچنین طبقهبندیهای رایج جهانی در زمینه صنایع همچون  NAICSرا بررسی کنند .ضرورت دارد که جایگاه شکل گیری صنایع را
در عصر اطالعات به خوبی به دانشجویان آموزش داده شود ،همچنین در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند با صنعت و همچنین تحوالت
صنعت و انقالب صنعتی آشنایی پیدا کنند .نسبت به مفاهیم مدیریت صنعتی و همچنین طراحی سازمانهای صنعتی درک کافی پیدا کنند و
تحلیلی در خصوص صنعتی شدن و مزایا و معایب آن داشته باشند .با توجه به ماهیت کارگاهی بودن این درس ،تحلیل یک صنعت منتخب از
سوی دانشجویان ضروری است.
سرفصل درس:
 .1مفهوم صنعت و نقش آن در زندگی انسان
 .2بررسی تاریخچه و الگوهای تاریخی صنعتی شدن جهان
 .3انقالب صنعتی و مناسبات آن
 .4صنعت در جهان و ایران
 .5طبقهبندی صنایع مختلف را بر اساس NAICS
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 .6کاربردهای صنایع مختلف
 .7توصیف و ویژگیهای سازمان صنعتی
 .8توسعه صنعت و عوامل مؤثر بر آن
 .9فراز و نشیب صنعتی شدن در جهان و ایران
 .10صنایع نوین
 .11خوشههای صنعتی و پارکهای علم و فناوری
 .12طبقهبندیهای متعارف در حوزه صنعت و شاخصهای ارزیابی میزان پیشرفت آن
 .13صنایع خالق
 .14مبانی آمایش سرزمینی در توسعه صنعت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1قانع بصیری ،محسن ( .)1395تاریخ تحلیلی صنعت در ایران .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 .2حسینی ،میرزا حسن و روح اله حسینی ( .)1389مبانی مدیریت صنعتی (رویکرد نوین) .تهران :انتشارات استادی.
 .3کمپ تام ( ،)1379الگوهای تاریخی صنعتی شدن ،مترجم :محمد ابراهیم فتاحی ،تهران :نشر نی.
 .4صفارزاده جالل ( ،)1397تاریخچه صنایع ایران ( 2جلد) ،تهران :پارس کتاب.
 .5رزاموند دیوس ،گاتی سیتورسون ( ،)1397آشنایی با صنایع خالق :از تئوری تا عمل ،مترجم :سعید شوال پور ،مجید فروزان مهر ،تهران:
انتشارات آفتاب گیتی
 .6علوی سیدفاخر ( ،)1397مبانی برنامهریزی آمایش سرزمین ،تهران :انتشارات حسینی اصل.
 .7ویلم فلور ( ،)1371صنعتی شدن ایران ،مترجم :دکتر ابوالقاسم سری ،تهران ،انتشارات توس.
8. Hewitt, T., & Wield, D. (1992). Industrialization and development. Oxford University Press.
منابع فرعی:
 .1ساوتکلیف اشتن ،تامس ( .)1384انقالب صنعتی ،ترجمه احمد تدین .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .2کوریک ،جیمز آ( .بی تا) .انقالب صنعتی ،ترجمه مهدی حقیقتخواه .تهران :انتشارات ققنوس.
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کد درس656 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:
Organization, The Environment &Natural
Resources

سازمان ،محیطزیست و منابع طبیعی

جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با مفاهیم محیطزیست و منابع طبیعی و نسبت آنها با سازمانها آشنا شوند.
نقش عملکرد سازمانها در رابطه با محیطزیست را فراگرفته باشند.
ارتباط بین محیطزیست و سازمان را در استراتژیهای مسئولیت اجتماعی فراگیرند.
با استانداردهای جهانی در حوزه محیطزیست آشنا شود.
با مفاهیمی همچون بازاریابی سبز ،استراتژی سبز و بازاریابی حفاظت (از منابع طبیعی و تنوع زیستی) conservation marketing
آشنا شوند.
مالحظات اسالمی درباره جایگاه محیطزیست و مسئولیتهای سازمان نسبت به آن را فهم کنند.
شرح درس:

در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند با کاربردهای مفاهیم مدیریتی همچون استراتژی سبز ،بازاریابی حفاظت از منابع طبیعی و تنوع
زیستی آشنا شوند .سازمانها از یکسو ،برای تعامل با محیطزیست اقدام به اجرا و عملیاتیسازی انواع استراتژیهای مسئولیت اجتماعی میکنند
و از سوی دیگر به نقش مهم اخالق نسبت به م حیطزیست توجه میکنند .شناخت محیطزیست و منابع طبیعی از سوی کسبوکارها اول ،برای
رعایتکردن مالحظات زیستمحیطی الزم است .دوم ،تحلیلگران مدیریت و سازمان ،برای اداره بهتر و بهینهتر سازمانها ،از محیطزیست
درسهایی میآموزند که در مکتب محیطی مدیریت استراتژیک ،در انواع استعارههای سازمانی و همچنین بازاریابی حفاظت به نقش مهم محیط
اشاره شده است .سوم ،متخصصان محیطزیست ،تنوع زیستی و محیط طبیعی به تخصصهای علوم اجتماعی نیاز دارند .سرانجام ،محیطزیست
از نظر دانشمندان اسالمی به طور جدی بررسی شده است که به صورت تلفیقی انتظار میرود در طرح درسهای استادان مورد توجه باشد.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

شناخت مفاهیم عمومی محیطزیست ،منابع طبیعی و تنوع زیستی )(Biodiversity
شناخت انواع مفاهیم مرتبط موجود در مدیریت برای حفظ محیطزیست و منابع طبیعی
شناخت بازاریابی و استراتژی حفاظت ) (Conservation Marketing and Strategyاز منابع طبیعی ،تنوع زیستی و منابع
طبیعی
تحلیل استراتژیهای مسئولیت اجتماعی و اخالق در تعامل کسبوکارها و سازمانها با محیطزیست
فهم کاربردهای محیطزیست و منابع طبیعی در ایجاد الگوها و فنون کاربردی در سازمان و مدیریت
تحلیل استراتژیهای سبز و بازاریابی سبز نسبت به محیط طبیعی
آشنایی با چالشها و سازوکارهای حفظ منابع طبیعی و منابع انرژی در جهان
بررسی انواع مسائل و چالشهای زیستمحیطی سازمانها
تحلیل استانداردهای جهانی محیطزیست و سازمان
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 سازمان سبز و زنجیره تأمین سبز.10
 تحلیل مباحث اسالمی در زمینه محیطزیست.11
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
 قم. نشر اسرا، اسالم و محیطزیست،)1394(  جوادی آملی عبداهلل.1
. نشر عطاران: تهران. محیطزیست و سازمان سبز.)1397(  صدیقه، افروز.2
 تابستان و، محمدکاظم؛ رویکردهای نوین به درون مایههای دینی در حفاظت از محیطزیست، اسحاق؛ شاکر، امیر حسین؛ اکبریان، صادقی.3
)177  تا157  از-  صفحه21( 31  و30  شماره- 1386 پاییز
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
.) دانشگاه آزاد اسالمی (واحد اردبیل: اردبیل. شناخت منابع طبیعی و محیطزیست.)1392(  ابراهیم، فتائی.1
. سازمان حفاظت محیطزیست. راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده.)1378(  هنریک، مجنونیان.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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کد درس657 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سازمان ،علم و فناوری

Organization, Science And Technology
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مفاهیم و ابزارهای علم و فناوری در سازمان را شناسایی ،توصیف کرده و از آنها بهرهبرداری کند.
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی علم و فناوری را در دانش مدیریت و سازمان تحلیل و ارزیابی کند.
از تکنیکها ،دانش ،علم و فناوری مدیریت ارزیابی انتقادی داشته باشد.
نحوه شکل گیری موضوعات علم و فناوری در حوزه سازمان در بستر اجتماعی را شناسایی و تحلیل کند.
با خلق دانش بومی در سازمانها از طریق علم و فناوری آشنایی داشته باشد.
کاربرد علم و فناوری را در مباحث مختلف سازمان همچون منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک فهم کند.
مباحث تلفیقی علم و فناوری در سازمان را با رویکرد اسالمی تحلیل کند.
به مباحث روششناسی علم و فناوری ،شناخت دانش بومی ) (indigenous knowledgeو علمشناسی ( )ethnoscineceبه منظور
بهکارگیری آن در دانش سازمانی مسلط شود.
شرح درس:

هدف اصلی از مطالعه علم و فناوری در سازمانها  ،درک بیشتر دانشجویان از معانی اجتماعی و فرهنگی علم و فناوری است .این مطالعات برای
دانشجویان مدیریت ،ایدهآل هستند ،زیرا به مطالعات بومی اشاره میکنند و ریشه در دانش علمی ( )scientific knowledgeدارند .علم یک
فرایند کامالً اجتماعی است ،از اینرو باید روشهای خلق دانش بومی و علمشناسی در سازمانها مطالعه و بررسی شود؛ بنابراین ،این درس برای
دانشجویانی که تمایل به مطالعه نظاممند و بینرشتهای نقش علم و فناوری در سازمان هستند مفید است؛ زیرا خلق دانش بومی و اسالمی -به
باور عمده متخصصان -از طریق شناخت علم و فناوری در حوزه مدیریت ممکن است .این درس از یکسو ،فرصتی را برای کشف پیامدهای
سیاسی و اخالقی در سازمان فراهم میکند و از سوی دیگر ،به مطالعه فرایندها ،محصوالت و تأثیر علم و فناوری از منظر علوم اجتماعی به ویژه
سازمان میپردازد .متناسب به حوزههای مورد عالقه و تخصص ،میتوان کاربرد علم و فناوری را در حوزههای مختلف سازمانی همچون مدیریت
منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت بازاریابی ،مدیریت اسالمی و  ...به کار گرفت .تمرکز بر بومیسازی و بین رشتهای بودن این حوزه از
دانش قابلیتهایی را برای مطالعه عمیقتر مطالعات اسالمی ذیل این درس فراهم کرده است.

سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

تعاریف علم و فناوری ،دانش بومی و دانش متعارف ) (western and indigenous knowledgeو علمشناسی
( )ethnoscineceاز جنبه کاربردهای آن در سازمان و بومیسازی دانش مدیریت؛
تاریخچه و نحوه شکلگیری دانش بومی و دانش متعارف ذیل مفاهیم مدیریتی و سازمانی و تمایز و تعامل آن با علم و فناوری؛
نوعشناسی ابزارهای علم و فناوری در سازمان و آشنایی با بهرهبرداری از آنها؛
فرایند بومیسازی دانش در سازمان از طریق علم و فناوری و مطالعه حوزههای بینرشتهای مرتبط؛
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 سیاسی و اقتصادی؛، فرهنگی،تحلیل محیط پیرامونی سازمان با تمرکز بر علم و فناوری از جنبههای اجتماعی
ارزیابی انتقادی تکنیکها و روشها و دانش مرتبط با علم و فناوری برای خلق دانش بومی سازمانی؛
روششناسی و فرایند علم و فناوری و خلق دانش بومی در سازمان؛
.تحلیل مباحث تلفیق علم و فناوری و مباحث اسالمی با تمرکز بر سازمان و مدیریت

.5
.6
.7
.8

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

. ترمه: تهران. مدیریت تکنولوژی و نوآوری.)1393(  رضا، نجف بیگی.1
Graffeo, Anthony P, (2018). Leading Science And Technology-Based Organizations:
Mastering The Fundamentals Of Personal, Managerial, And Executive Leadership. CRC
Press.
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.
Coriat, B., & Weinstein, O. (2002). Organizations, firms and institutions in the generation
of innovation. Research policy, 31(2), 273-290.
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
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)
Hackett, E. J., Amsterdamska, O., Lynch, M., & Wajcman, J. (2008). The handbook of
science and technology studies (No. 3rd). The MIT Press.
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.
 مروری بر شاخصها و سازمانهای فعال این: فناوری و نوآوری، ارزیابی علم.)1396(  و سیروس علیدوستی، نادیا کالنتری، لیال، نامداریان.3
. چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران: تهران. ویراسته هما ارشدی.حوزه
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کد درس658 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سازمان ،سیاست و حکومت

Organization, Policy And Government
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

رابطه بین سازمانهای بخش خصوصی را با حکومت فهم کرده و در عمل به کار گیرد.
نقش و جایگاه سازمانهای دولتی را در تعامل با حکومت بررسی کند.
ارتباط بین خطمشی (سیاست) را با سازمانهای بخش خصوصی فهم کرده و در عمل به کار گیرد.
نقش و جایگاه سازمانهای دولتی را در اجرایی کردن خطمشیها فهم و بررسی کند.
مفاهیم اسالمی و تلفیقی مرتبط با حکومت و خطمشیگذاری را احصا و جایگاه آنها را در مطالعات سازمانی مورد مداقه قرار دهد.
شرح درس:

ابتدا در این درس ضرورت دارد دانشجویان بین مفاهیم سازمانهای بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل شوند؛ بنابراین ،درس مذکور
به صورت چهار بخش مجزا به رابطه بین سازمان با حکومت و خطمشی میپردازد .بر این اساس رابطه اول ،در تعامل بین سازمانهای بخش
خصوصی با حکومت – یا سازمانهای دولتی درون حکومت-تعریف میشود .در این رابطه ،بخش خصوصی از انواع خطمشیهای وضعی دولت
متأثر است و همچنین دولت را به عنوان یک بخش جدی از محیط خود و همچنین ذینفع مورد مطالعه قرار میدهد .رابطه دوم بین سازمانهای
دولتی و غیر انتفاعی با حکومت تعریف میشود .در این حالت ،سازمانها مؤظف هستند آییننامهها و دستورالعملهای حکومت را اجرایی کنند.
رابطه سوم بین خطمشی با سازمانهای بخش خصوصی تعریف میشود .در این وضعیت هر خطمشی باید به استراتژی خطمشی تبدیل شده تا
بتواند در سازمانهای بخش خصوصی کاربرد داشته باشد .رابطه چهارم نیز به خطمشی و سازمانهای دولتی مرتبط است .عالوه بر این انتظار
می رود دانشجویان مفاهیم اسالمی و تلفیق را در هر یک از روابط چهارگانه خود مورد بررسی و مداقه قرار دهند.
سرفصل درس:
 .1شناخت رابطه بین سازمانهای بخش خصوصی با حکومت
 oبررسی تاریخچه و مفاهیم تعامل بخش دولتی و خصوصی public private parternships
 oتحلیل عوامل حیاتی موفقیت در زمینه برنامه ریزی و ارزیابی زیرساختهای عمومی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی
دارند
 oمطالعه طرحهای ناموفق و شکست خورده در تعامل بخش خصوصی با دولتی
 oشناسایی تکنیکهای مدیریت روابط و فضای حاکم بر تعامل بخش خصوصی با دولتی
 oتحلیل ابزارها و الگوهای نوآورانه در این زمینه
 .2شناخت رابطه بین سازمانهای بخش دولتی و غیر انتفاعی با حکومت
 oشناخت نقش و کارکرد سازمانهای بخش دولتی در اجرای بخشنامهها و آییننامههای دولتی
 oبررسی ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان نسبت به اجرای دستورالعملهای حکومت
 .3شناخت رابطه بین خطمشی و و سازمانهای بخش خصوصی
 oتحلیل اثرپذیری سازمانهای بخش خصوصی از خط مشیهای عمومی دولتها
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 تحلیل ذیفنفعان شبکه خط مشی در تعامل با شرکتهای بخش خصوصیo
 شناخت رابطه بین خطمشی و سازمانهای بخش دولتی و غیر انتفاعی.4
 تحلیل استراتژی خط مشی به عنوان حلقه ارتباطی خط مشی و اجرای استراتژیها در بخش دولتیo
 بررسی نقش و تعامل سازمانهای دولتی با رویکرد پایین به باال در طراحی خطمشیهای عمومیo
 انتخاب و بررسی مطالعههای موردی منتخب از تعاملهای چهارگانه فوق و تحلیل موفقیت یا شکست آنها.5
 تحلیل مباحث تلفیقی ذیل هر یک از بندهای فوق.6
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
.47-33  صص،52  شماره، دوره دهم، تحول اداری، دولت و اندازه حکومت،) حاکمیت1385( ، ابراهیم، گلشن.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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در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سازمانهای و نهادهای ملی مرتبط با قوه قضائیه را شناسایی و آنها را تحلیل کند.
سازمانها نهادهای ملی و زیر مجموعه قوه مجریه را شناسایی و آنها را تحلیل کند
سازمانها و نهادهای ملی مرتبط با قوه مققنه را شناسایی و آنها را تحلیل کند
سازمانها و نهادهای ملی مرتبط با دفتر ولیفقیه را شناسایی و آنها را تحلیل کند.
با انواع دستهبندیها همچون سازمانها ،نهادها ،شوراها ،کانونها ،صندوقها و موارد مشابه آشنا شود.
با سطوح شکلگیری سازمانهای ملی همچون بنگاههای مادر ،سازمانهای هلدینگ و موارد مشابه آشنا شود.
نهادها و سازمانهای مذهبی را شناسایی و تحلیل کند.
شرح درس:

در رأس نظام مدیریتی کشور جمهوری اسالمی ایران ولیفقیه قرار دارد و متولی خطمشیهای کالن است؛ هر یک از قوای سهگانه نیز متولی
سیاستهای عمومی هستند و ذیل آنها سازمانهایی برای اجرای دستورالعملها وجود دارد .قوه مجریه ،قوه قضائیه و قوه مقننه ،ستاد کل
نیروهای مسلح و سازمانهای زیرمجموعه بیت مقام معظم رهبردی (مدظله العالی) مجموعهای از نهادها و سازمانها را زیر نظر خود دارند .در
کشور ما این نهادها با عناوینی همچون بنیاد (برای مثال ،بنیاد ملی نخبگان) ،صندوق (برای مثال ،صندوق ذخیره ارزی) ،دیوان (برای مثال،
دیوان عالی کشور) ،پایگاه ملی (برای مثال ،پایگاه ملی دادههای علوم زمین کشور) ،پژوهشگاه (برای مثال ،پژوهشگاه فضایی ایران) ،جمعیت
(جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران) ،انواع سازمانها (برای مثال ،سازمان صدا و سیما) ،شرکت (برای مثال ،شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی) ،شورا (برای مثال ،شورای عالی مبارزه با پولشویی) ،کانون (برای مثال ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) ،کمیسیون (برای
مثال ،کمیسیون انجمنهای علمی ایران) ،و مرکز (برای مثال ،مرکز آمار ایران) ،ستاد (برایم مثال ،ستاد کل نیروهای مسلح) فعالیت میکنند .در
این درس انتظار میرود دانشجویان گرامی بتوانند با انواع این نهادها و سازمانها آشنا شده و فلسفه وجودی آنها را شناسایی کنند .عالوه بر این،
درک سطوح سازمانی و ساختاری این نهادها مهم و ضروری است.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بررسی و تعریف سازمانهای ملی و تفاوت آن با سایر سازمانها.
تحلیل فلسفه وجودی تشکیل سازمانها و نهادهای ملی و جایگاه عملکردی آنها در نظام مدیریت سیاسی کشور.
مطالعه تاریخچه ،ساختار ،نظام تصمیمگیری و موفقیتها و شکستهای دو سازمان به صورت منتخب
تحلیل و بررسی نظریههای شکلگیری سازمانهای ملی در حکومت و دولت ()State
تحلیل و بررسی سطوح سازمانی به ویژه سازمانهای هلدینگ
تحلیل نوعشناسی سازمانهای ملی زیرمجموعه بیت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ،قوای سهگانه و نیروهای لشکری (نیروهای مسلح).
تحلیل رابطه بین سازمانهای دولتی با یکدیگر )(Government to Government -G2G
تحلیل رابطه بین سازمانهای دولتی ملی با سازمانهای بخش خصوصی غیردولتی )(Government to Business -G2B
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(Government to Citizen -G2C)  تحلیل رابطه بین سازمانهای ملی با شهروندان به منظور ارائه خدمات.9
. برگزاری کارگاههایی برای یک یا چند سازمان به منظور تحلیل آن.10
. برگزاری سمینارهایی از سوی مدیران سازمانها و نهادهای فوق و تشریح عملکرد و نحوه سازماندهی آن.11
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها: تهران. چاپ چهارم، ترجمه مینا ددهبیگی، نهادها و سازمانها.)1396(  ریچارد، اسکات.1
.)(سمت
.) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت: تهران،) نهادها و سازمانها (اکولوژی نهادی سازمانها.)1392(  آرین، قلی پور.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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عملی
نظری
عملی
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سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1نظریههای زیربنایی شکلگیری نهادها و سازمانهای منطقهای را شناسایی و تحلیل کنند.
 .2به تحلیل توافقهای دوجانبه ،چندجانبه در سطح منطقهای بپردازند
 .3انواع سازمانها و نهادهای منطقهای و شناسایی کنند
 .4از نظر ژئوپلیتیکی ،نزدیکی جغرافیایی و هم پیوندی ببین اعضاء ،سازمان ها و نهادهای منطقهای را تحلیل کنند.
 .5استراتژیهای همکاری در سازمانهای منطقهای را بررسی کنید
 .6به توصیف و ارزیابی عملکرد توافقهای پولی و مالی منطقهای به ویژه اپک و اکو بپردازند
 .7با توجه به ظرفیت باالی کشورهای اسالمی ،انواع همکاریهای فعلی و آینده با این کشورها به صورت منطقهای و حتی فرامنطقهای بررسی
شود.
شرح درس:
عمدتاً سازمانهای منطقهای ،بین منطقهای و فرامنطقهای به منظور تأمین امنیت ،رفع اختالفها و گسترش همکاری در بین کشورهای هر
یک از قارهها شکل میگیرند .به منظور بهرهبرداری از فرصتهای نهضت سازمانسازی در سطح منقطهای ،ضرورت دارد که شکلگیری این
سازمانها به صورت چنددولتی –که بین سایر کشورها نیز شکل میگیرند -بررسی شوند .عالوه بر این ،انتظار میرود دانشجویان گرامی بتوانند
انواع سازمانهای منطقهای که ایران با آنها همکاری میکند همچون ،سازمان کنفرانس اسالمی ،سازمان همکاری عمران منطقهای (آر-سی-
دی) ،سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) ،سازمان همکاری شانگهای ،مجمع اقتصادی اوراسیا ،اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا با
نام اختصاری (سارک  ،)SAARCگروه هشت کشور اسالمی در حال توسعه با نام اختصاری  ،D8اتحادیه همکاریهای منطقهای حاشیه
اقیانوس هند ،جنبش عدم تعهد ،سازمان کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک را شناسایی و تحلیل کنند .بدین منظور ،الزم است
از یکسو ،ابعاد محتوایی و ساختاری این سازمانها و از سوی دیگر ،نظریههای زیربنایی شکلگیری این سازمانها همچون نظریه همگرایی،
کارکردگرایی و نوکارکردگرایی بررسی شود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعاریف و تحلیل فلسفه شکلگیری سازمانها و نهادهای منطقهای.
شناخت انواع نظریههای زیربنایی شکلگیری سازمانهای منطقهای همچون همگرایی ،کارکردگرایی و نوکارکردگرایی
فهم مبانی نظری توافقهای دوجانبه ،چندجانبه در تشکیل سازمانها و نهادهای منطقهای
تحلیل انواع استراتژیهای همکاری از جنبه قراردادهای حقوقی و سرمایهگذاریهای مالی
تحلیل وضعیت ژئوپلیتیکی ایران و نقش آن در توافقهای منطقهای
شناسایی انواع توافقهای پولی و مالی در پیمانهای منطقهای
تحلیل ساختارهای قانونی و سازمانی نهادهای منطقهای
تحلیل دو سازمان به صورت مطالعه موردی و شناسایی قوتها و ضعف آنها (بهویژه اکو و اپک)
پیشنهاد طراحی و تشکیل یک سازمان منطقهای با توجه به ظرفیتها و جایگاه ژئوپلیتیک ایران
1121

:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر
✓

:منابع اصلی
 انتشارات موسسه ابرار، دکتر مجید عباسی: مترجم، سازمانهای منطقهای و مدیریت امنیت.)1392(  روبرتو دومینگوئز، امیل جی کرچنر.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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الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تاریخچه نهادها و سازمانهای بینالمللی را بررسی کند.
 .2با مفاهیم و تعاریف سازمانهای بینالمللی آشنا شود
 .3از نحوه عضویت در این سازمانها اطالع پیدا کند.
 .4نوع شناسی و طبقهبندی آنها را فهم کند
 .5مزایا و اعتبار قطعنامههای آنها را نیز بشناسد.
 .6وضعیت ایجاد سازمانهای بینالمللی اسالمی را بررسی کند
 .7وضعیت هر یک از سازمانها و نهادهای بینالمللی ر ا از نظر مخاطرات و مزایای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و فناوری برای کشور ایران
تحلیل کند.
شرح درس:
عالوه بر سازمان ملل متحد ،سازمانهای بینالمللی همچون سازمانهای زیستمحیطی ،سازمانهای مرتبط با شیالت ،سازمانهای مهاجرتی،
سازمانهای دریایی ،سازمانهای نظامی ،سازمانهای اتمی ،سازمانهای مالی و تجاری ،سازمانهای حقوقی و سازمانهای مذهبی نیز وجود
دارند .در این درس انتظار میرود دانشجویان گرامی بتوانند با نوعشناسی این سازمانها آشنا شده و فرصتها و تهدیدات همکاری ایران با برخی
از این سازمانها را بررسی کنند .سرانجام به عنوان یک مطالعه موردی وضعیت ایجاد یک سازمان بینالمللی اسالمی را بررسی و تحلیل کنند.
سرفصل درس:
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

نهادها و سازمانهای بینالمللی
 oتاریخچه نهادها و سازمانهای بینالمللی
 oتعریف و ویژگیهای نهادها و سازمانهای بینالمللی
 oصالحیت نهادها و سازمانهای بینالمللی
 oعضویت در نهادها و سازمانهای بینالمللی
 oمزایا و مصونیتهای نهادها و سازمانهای بینالمللی
 oاعتبار قطعنامههای نهادها و سازمانهای بینالمللی
طبقهبندی نهادها و سازمانهای بینالمللی و انواع آن
مفهوم و ساختار نهادها و سازمانهای بینالمللی
بررسی چند نهاد یا سازمان شاخص بینالمللی به صورت موردی
امکانسنجی تأسیس یک سازمان اسالمی در سطح بینالمللی
نهادها و سازمانهای اسالمی در سطح بینالمللی
نقش نهادها و سازمانهای بینالمللی در حوزه اقتصاد
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 نقش نهادها و سازمانهای بینالمللی در حوزه سیاست-8
 نقش نهادها و سازمانهای بینالمللی در حوزه حکمرانی و مدیریت امنیت-9
. یک مورد از سازمانها انتخاب و آن را به صورت مطالعه موردی تحلیل کند-10
 برگزاری سمینارهایی تخصصی از سوی استادان مرتبط متناسب با یک یا چند سازمان-11
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

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.
.) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاهها (سمت: تهران. سازمانهای بینالمللی.)1386(  محمد، غفوری.9
. تهران، میزان: تهران. سازمانهای بینالمللی.)1396(  رضا، موسی زاده.10
. سرای عدالت: تهران. حقوق سازمانهای بینالمللی.)1393(  سید داوود، آقایی.11
. انتشارات ماهواره، نقش سازمانهای بینالمللی در حقوق و روابط بینالملل.)1397( ، سیامک، تیمورپور.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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کد درس662 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

سازمان ملل و کارگزاریهای آن

The United Nations And Its Brokerage Firms
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1تاریخچه و فلسفه وجودی شکلگیری سازمان ملل متحد را شناسایی کند
 .2با ارکان ششگانه سازمان ملل متحد آشنا شده و وضعیت تعامل ایران با آنها را ارزیابی کند.
 .3سازمانهای وابسته به مجمع عمومی را شناسایی و تحلیل کند
 .4کارگزاریها و آژانسهای تخصصی سازمان ملل را شناسایی کند
 .5شورای امنیت سازمان ملل متحد را شناخته و نهادهای مرتبط با آن را تحلیل کند.
 .6شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل را شناخته و تحلیل کند
 .7با دبیرخانه و کارکردهای آن آشنا شود.
 .8دیوان بینالمللی دادگستری یا دادگاه بینالمللی دادگستری را شناخته و ارزیابی کند
 .9شورای قیمومیت سازمان ملل متحد را شناخته و کارکردهای آن را تحلیل کند
 .10تعامل کشور جمهوری اسالمی ایران را با ارکان سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار دهد.
شرح درس:
سازمان ملل متحد معروفترین سازمان بینالمللی بین دولتی -سازمانی که دولتها در آن عضو هستند -است .این سازمان دارای شش رکن
اصلیِ شورای قیمومیت ،شورای امنیت ،مجمع عمومی ،شورای اقتصادی و اجتماعی ،دیوان بینالمللی و دادگستری و دبیرخانه است .شورای
امنیت و مجمع عمومی نهادهای وابسته به خود را دارند .عالوه بر این ،برنامهها و صندوقها ،مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی و صندوقهای
سازمان ملل متحد ذیل مجمع عمومی قرار میگیرند .شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز دارای کمیسیونهای کارکردی و کمیسیونهای
منطقهای است .دیوان بینالمللی دادگستری نیز دارای کارگزاریهای تخصصی ،گروه بانک جهانی است و دبیرخانه از ادارهها و دفترها تشکیل
شده است .در هر صورت کشور جمهوری اسالمی ایران در این سازمان عضو بوده و با عمده ارکان آن مرتبط است؛ بنابراین در این درس از
دانشجویان انتظار میرود ارکان ششگانه سازمان ملل را شناسایی کرده و جایگاه ایران را در تعامل با این سازمان شناسایی کنند.
سرفصل درس:
 .1بررسی تاریخچه ،نظریههای مبنایی و تعاریف مرتبط با سازمان ملل متحد
 .2تحلیل ساختار کلی سازمان ملل متحد و جایگاه هر یک از ارکان ششگانه در آن
 .3تحلیل سازمانهای وابسته به مجمع عمومی همچون :آنکتاد ) (UNCTACکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(UNCTAD: :
 ،United Nations Conference on Trade and Developmentمرکز تجارت بینالمللی آیتیسی
) ،(UNCTAD/WTOبرنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد ) ،(UNDCDبرنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد)، (UNDCD
برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد ) ،(UNEPبرنامه عمران ملل متحد ) (UNDPصندوق توسعه ملل متحد برای
زنان ) ،(UNIFEMداوطلبان ملل متحد ) ،(UNVصندوق توسعه سرمایه ملل متحد ) ،(UNCDEصندوق جمعیت ملل
1125

متحد ) ،(UNFPAکمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان ) ،(UNHCRبرنامه جهانی غذا ) ،(WFPIکارگزاری ،همیاری
و کار ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک ) ،(UNRWAبرنامه اسکان بشر ملل متحد ). (UN_HABITAT
 .4تحلیل کارگزاریها یا آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد همچون :سازمان تغذیه و خواربار جهانی ،سازمان بینالمللی کارسازمان
بینالمللی هوانوردی شهری ،سازمان بینالمللی دریانوردی ،سازمان بینالمللی پناهندگان ،برنامه مشترک سازمان ملل برای ایدز
 ،HIV/AIDSکمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل ،بنیاد کودکان ملل متحد ) ،(UNICEFبرنامه توسعه ملل متحد ،سازمان آموزشی،
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد .یونسکو ) ،(UNESCOبرنامه محیطزیست ملل متحد ،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ،برنامه
بینالمللی کنترل مواد مخدرملل متحد ،اتحادیه جهانی پست ،سازمان بهداشت جهانی ) ،(WHOسازمان مالکیت معنوی ،سازمان جهانی
هواشناسی ،سازمان بینالمللی جهانگردی
 .5آشنایی با دفترها و ادارات اصلی سازمان ملل همچون :جایگاه مقر ملل متحد (نیویورک) ،دفتر ژنو سازمان ملل متحد ،دفتر نایروبی سازمان
ملل متحد ،دفتر وین سازمان ملل متحد
 .6بررسی تعامل های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران با سازمان ملل متحد
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

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
 .6ایثاریکسمایی ،علی ( .)1389سازمان ملل متحد در دنیای امروز ،تهران :آبارون
 .7رحمانی ،شمسالدین ( .)1370ماهیت سازمان ملل ،تهران :کتاب جوان ،طبع و نشر
 .8دریایی ،محمدحسن ،مهدی علیآبادی ،حمید بعیدینژاد .)1384( ،تحول در ساختار نظام ملل متحد ،تهران :وزارت امور خارجه
 .9ذاکریان ،مهدی ( .)1396سازمان ملل متحد و امنیت جهانی ،تهران :خرسندی
منابع فرعی:
 .1هوم ،کامرون ر .)1376( .سازمان ملل متحد ،ایران و عراق .تهران :موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 .2گنجی ،منوچهر ( .)1352سازمان ملل متحد .تهران :فرانکلین.
 .3مروتی ،احمد ( .)1368سازمان ملل ،ترجمه شهال یاسایی و فاطمه موچانی .تهران :ایران صفحه.
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کد درس663 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اسالم ،جوامع اسالمی و جهانیشدن

Islam, Islamic Societies And Globalization
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1مفهوم جهانیشدن را درک نموده و زمینههای به وجود آمدن آن را بشناسد.
 .2سطوح جهانیشدن را فراگرفته باشد.
 .3نظریههای جهانیشدن را بداند.
 .4تأثیرهای جهانیشدن را بفهمد.
 .4نظرات اسالم در خصوص جهانیشدن را فهم کرده باشد.
 .5خطرات جهانیشدن را در تضعیف اسالم بداند.
شرح درس:
در این درس انتظار میرود دانشجویان بتوانند با مفهوم جهانیشدن آشنا شده و علل و زمینههای به وجود آمدن آن را درک نموده و در ضمن
شناخت سطح آن ،نظریههایش را نیز بداند ،همچنین نظر اسالم ،و خطرات جهانیشدن برای اسالم را فهم کند.
سرفصل درس:
 .1جهانیشدن
 oمفهوم
 oزمینههای به وجود آمدن
 oسطوح جهانیشدن
 oفرایندی فرهنگی
 oفرایندی اقتصادی
 oفرایندی سیاسی
 oفرایندی اجتماعی
 oتحول طبیعی و علمی
 oنظریهها
 .2تأثیر جهانیشدن
 oتأثیر بر کشورها
 oتأثیر بر تمدنها
 oلزوم شناخت و قواعد حاکم بر آن توسط کشورها
 .3مطالعات انتقادی جهانیشدن از مناظر علوم اجتماعی
 .4ابزارهای حکمرانی جهانی در بستر جامعه جهانی واحد
 .5جهانیشدن ،بحران دولت و خطمشیهای عمومی
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 .6چالشهای سیاستگذاری ملی در جمهوری اسالمی ایران در عصر جهانی
 .7اسالم و جهانیشدن
 oمالحظات اسالمی پیرامون جهانیشدن
 oجایگاه کشورها و جوامع اسالمی در مناسبات جهانیشدن
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1کچوئیان ،حسین ( .)1389نظریههای جهانیشدن :پیامد چالشهای فرهنگ و دین .تهران :نشر نی.
 .2سجادپور ،سیدمحمدکاظم ( .)1382جهانیشدن :برداشتها و پیامدها (مجموعه مقاالت) ،تهران :وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات.
منابع فرعی:
 .1اخوانزنجانی ،داریوش ( .)1383جهانیشدن و سیاست خارجی .تهران :وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات.
 .2گلمحمدی ،احمد ( .)1391جهانیشدن ،فرهنگ ،هویت .تهران :نشر نی ،تهران.
 .3توکلی ،جعفر ( .)1384جهانیشدن و چالش فقر در کشورهای در حال توسعه .تهران :سپهراندیش.
 .4افروز ،غالمعلی ( .)1385فرایند جهانیشدن و چالشهای فرهنگی :ضرورت حاکمیت ارزشها و اندیشههای جهانشمول .تهران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمی.
 .5امیدی ،مهدی ( .)1393اسالم ،جهانیشدن و جهانیسازی .قم :مرکز بینالمللی و نشر المصطفی.
 .6نهاوندیان ،محمد ( .)1383ما و جهانیشدن (پیشطرح شناخت و سیاستگذاری) .تهران :مرکز ملی مطالعات جهانیشدن.
 .7محمدی ،علی ( .)1385اسالم در مواجهه با جهانیشدن .تهران :مرکز ملی مطالعات جهانیشدن.
 .8تیلور ،پل ( .)1386سازمان بینالمللی در عصر جهانیشدن ،تلخیص و ترجمه جواد اصغری راد .تهران :مرکز ملی مطالعات جهانیشدن.
 .9صالحی امیری ،رضا ( .)1388اخالق و جهانیشدن ،مجمع تشخیص مصلحت نظام .تهران :پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 .10اخوان زنجانی ،داریوش ( .)1381جهانیشدن و سیاست خارجی .تهران :وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات.
 .11غالمی ،رضا ( .)1391اسالم و جهانیشدن :بررسی امکان جهانیشدن اسالمی در قرن  .21تهران :دانش و اندیشه معاصر.
 .12بحرانی ،مرتضی ( .)1384اسالم ،جهانیشدن و پستمدرنیته .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
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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کد درس664 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق اساسی

Constitutional Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجوی رشته مدیریت انتظار میرود:
-1
-2
-3
-4

با مفهوم حقوق و قانون اساسی و مفهوم حقوقی دولت آشنا شده باشد.
با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ساختار سیاسی آن آشنا شود.
با اختیارات نهادهای اساسی و نحوه مدیریت حقوقی کشور آشنا شود.
آشنایی الزم را درباره حقوق ملت در نسبت با دولت کسب کرده باشد.
شرح درس:

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 حقوق اساسی
و اصول قانون اساسی حاصل میگردد .حقوق اساسی از مهمترین گرایشهای حقوقی و اصلیترین شاخه حقوق عمومی است که از یکسو ناظر
به مبانی ،اصول و تنظیم ساختار دولت و از سوی دیگر ناظر به حقوق افراد ملت در قبال ساختار قدرت حکم میکند .مهمترین منبع حقوق اساسی
در هر کشور قانون اساسی (نوشته یا نوشته) است و رویههای اساسی نیز توسط نهاد دادرس اساسی ایجاد میشود .نهاد دادرس اساسی در ایران
شورای نگهبان است که از اصل حاکمیت قانون اساسی صیانت میکند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مفهوم حقوق اساسی (مادی و شکلی) و منابع آن (منابع مکتبی ،قانون اساسی ،رویههای اساسی و قضایی ،قوانین عادی ،نظریات)
مفهوم قانون اساسی (مادی و فرایندی) ،تحوالت قانون اساسی در ایران (مشروطه ( 1285و  1286و اصالحیهها) و انقالب اسالمی (1358
و  ))1368و ساختار قانون اساسی جمهوری ایران
دستورگرایی و اصل حاکمیت قانون اساسی و نحوه صیانت از آن
مفهوم دولت و اجزای آن (جمعیت ،سرزمین و قدرت عالی (حاکمیت و حکومت))
ریاست کشور و اختیارات رهبری (والیتفقیه)
نظام تفکیک قوا در ایران و وظایف آنها (تفکیک قوای افقی (مقننه ،مجریه و قضاییه) ،تفکیک قوای عمودی (تقسیمات کشوری))
نهادهای حکومتی خارج از قوا (مجلس خبرگان رهبری ،شوراهای عالی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شوراهای اسالمی)
حقوق ملت و سازوکارهای حمایت و تضمین آن (سیاسی و قضایی)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

توضیحات :دانشجو باید در طولترم اصول قانون اساسی را حفظ و ارتباط اصول را با یکدیگر یاد گرفته باشد.
1129

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1عمیدزنجانی ،عباسعلی ( .)1393کلیات حقوق اساسی ایران .تهران :مجد.
 .2مهرپور ،حسین ( .)1395مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران .تهران :دادگستر.
 .3غمامی ،سید محمد مهدی ( .)1390حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .4قاضی ،سیدابوالفضل ( .)1395حقوق اساسی و نهادهای سیاسی .تهران :میزان.
 .5محسنی ،فرید ( .)1396حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران شامل :مبانی نظام ،نهادهای سیاسی ،شرح قانون اساسی ،حقوق و آزادیها.
تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
6. Kanovitz, Jacqueline (2015). Constitutional Law. Routledge.
7. Banker Hames, Joanne; Ekern, Yvonne (2012). Constitutional Law: Principles And Practice.
Cengage Learning.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

پروین ،خیراهلل ( .)1396اصول و مبانی حقوق اساسی .تهران :دانشگاه تهران.
قاضی ،ابوالفضل ( .)1392بایستههای حقوق اساسی .تهران :میزان.
سلطانی ،سید ناصر ( .)1393جرائم علیه حقوق اساسی ملت .تهران :قوه قضا ییه ،مرکز مطبوعات و انتشارات.
جاوید ،محمدجواد ( .)1396حقوق شهروندی در نظام قضائی .تهران :مخاطب.
عباسی ،بیژن ( .)1394حقوق اساسی تطبیقی .تهران :دادگستر.
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کد درس665 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق اداری

Administrative Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع سازمانها و دستگاههای متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شده باشد.
 .2با نظام بهکارگیری نیرو در دستگاههای اجرایی آشنا باشد.
 .3نسبت به مسئولیت دستگاههای اجرایی ،مدیران و کارمندان دستگاههای اداری کسب دانش الزم را کرده باشد.
شرح درس:
حقوق اداری ،یکی از مهمترین دانشهایی است که یک مدیر باید در اداره یک سازمان و انجام امور اداری به آن اشراف داشته باشد تا از یکسو
مطابق قوانین و مقررات اقدام کرده و مرتکب خروج از صالحیت یا نقض صالحیت نشود و از سوی دیگر با استفاده از ظرفیتهای قانونی امکان
رشد و بهره وری اداره خود را بر اساس امکانات و الزامات قانونی فراهم کند.
سرفصل درس:
 .1کلیات مفهوم حقوق اداری
 oمنابع حقوق اداری
 oاصول بنیادین حقوق اداری
اصول حقوقی :اولیه و ثانویه :تناسب ،عقالیی بودن ،مالحظات مرتبط... ،
اصول شرعی :حقوق مکتسبه ،ابتنا بر موازین اسالمی ،تسلیط ،تقوا
 oتاریخچه حقوق اداری در ایران و جهان
 oمهمترین قوانین و مقررات حقوق اداری
 .2آشنایی با سازمان اداری کشور
 oآشنایی با مقامات عالی سازمان اداری کشور
 oانواع دستگاههای اجرایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها
 oوزارت خانه
 oموسسه دولتی
 oشرکت دولتی
 oموسسه عمومی غیردولتی
 oآشنایی با سازمانهای اداری متمرکز و غیرمتمرکز در ایران
 oآشنایی با سازمان بازرسی کل کشور

1131

 .3نحوه بهکارگیری نیرو در دستگاه اجرایی
 oاستخدام رسمی
 oاستخدام پیمانی
 oاستخدام قراردادی (ساعتی ،حجمی)
 oاستخدام بر مبنای قانون کار
 oبهکارگیری غیرمستقیم (شرکتی)
 .4مسئولیتهای انتظامی و مدنی کارمندان دستگاههای اجرایی و مجازات اداری و مراجع ذیصالح
 .5نظارت بر اداره (سلسله مراتبی ،قیمومیتی ،شبه قضایی ،قضایی)
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓
منابع اصلی:

 .1استوار سنگری ،کورش و محمد امامی ( .)1392حقوق اداری :سازمانهای اداری کشور ،استخدام کشوری .تهران :میزان.
 .2طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ( .)1387حقوق اداری .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .3امامی ،محمد ( .)1395حقوق اداری :سازمانهای اداری کشور ،استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری مسئولیت مدنی
دولت .تهران :میزان.
 .4رستمی ،ولی ( .)1396گفتارهایی در حقوق اداری (کاربردی و نظری) .تهران :خرسندی.
 .5دایره المعارف حقوق عمومی ( ،)1395تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
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.
منابع فر عی:
.1
.2
.3
.4
.5

شهسوار ،ساعد ( .)1395حقوق تخلفات اداری (مصادیق تخلفات اداری) .تهران :مجد.
غمامی ،سید محمدمهدی و حسین عزیزی ( .)1395عدالت استخدامی .تهران :دانشگاه امام صادق
طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ( .)1395حقوق اداری تطبیقی :حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ .تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
زرگوش ،مشتاق ( .)1392حقوق اداری :مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن (قواعد اختصاصی) .تهران :جنگل.
پتفت ،آرین و احمد مرکز مالمیری ( .)1396مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگیهای قضایی.
تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
(علیهالسالم).
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کد درس666 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق صنعتی

Industrial Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با روابط کار و حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در محیط صنعتی آشنا شده باشد.
 .2الزامات قانونی اخذ مجوزهای مربوط جهت انجام طرحهای صنعتی و بهرهمندی از حمایتهای قانونی را بشناسد.
شرح درس:
حقوق کار ،شناسایی روابط و تکالیف کارگر و کارفرما از منظر حقوقی و مناسبات مربوط به حقوق مالکیت معنوی و مالکیت صنعتی ازجمله مباحثی
است که نیازمند تعمیق و تدقیق توسط دانشجویان رشته مدیریت است .این درس میکوشد برخی از مسائل حقوقی که کسبوکارهای صنعتی را
تحت تأثیر قرار میدهد را بیان نموده و از ایجاد چالشهای آتی در این زمینه در صنایع جلوگیری نماید.
سرفصل درس:
الف) حقوق کار
 .1ماهیت و ارکان قرارداد کار
 .2انعقاد و خاتمه قرارداد کار
 .3شرایط کار
 .4دایره شمول قواعد حقوق کار و استثنائات آن
 .5محدودیتهای کارفرما در کارگاهها و کارخانههای صنعتی
 .6حقوق فردی و جمعی کارگران
 .7حقوق کار و کارگر در اسالم (تعاون ،عدم استثمار ،دستمزد عادالنه)... ،
ب) حقوق اختراع ،مالکیت و برندهای صنعتی
 .1اختراع
 oماهیت حقوقی اختراع و مراحل ثبت اختراع
 oحقوق ناشی از اختراع ثبت شده
 .2طرح صنعتی
 oماهیت حقوقی طرح صنعتی و مراحل ثبت
 oحقوق ناشی از طرح ثبت شده
 .3عالئم تجاری
 oارزش و اهمیت و ماهیت حقوقی عالمت تجاری
 oنحوه ثبت عالمت تجاری (ملی و بینالمللی)
 oاصالح و انتقال و اعراض از عالمت ثبت شده
1133

روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :در پروژه یا تحقیق دانشجو میتواند حسب راهنمایی استاد در تنظیم قرارداد کار یا در فرایند ثبت اختراع ،طرح صنعتی یا عالمت تجاری
یک شرکت مشارکت نماید و گزارشی را که مورد تائید مراجع مربوط است را به عنوان تحقیق یا پروژه ارائه دهد.
منابع اصلی:
 .1فضل اله موسوی ( .)1377گفتارهایی درباره حقوق کار .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .2هاشمی ،سید محمد ( .)1396مباحث نظری و عملی حقوق کار .تهران :میزان.
 .3میرحسینی سیدحسن ( .)1397حقوق طرحهای صنعتی ،تهران :میزان.
 .4عراقی ،سیدعزت اهلل ( .)1391حقوق کار ( )1و ( .)2تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .5شمس ،عبدالحمید ( .)1392حقوق مالکیت بر عالئم تجاری و صنعتی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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.
منابع فرعی:

 .1جاکوب ،سررابین ،دنیل الکساندر و لیندسی لین ( .)1386مالکیت فکری (حق اختراع ،عالمت تجاری ،حق طبع و نشر ،حق طرح صنعتی)،
ترجمه حمید هاشم بیگی .تهران :ابتکار نو.
2. Van Caenegem, William (2006). Intellectual And Industrial Property Law. Lexisnexis
Butterworths.
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کد درس667 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق شرکتهای تجاری و قراردادهای مالی

Law Of Commercial Companies And Financial
Contracts
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مفهوم شخصیت حقوقی را درک کرده باشد.
با انواع شرکتهای تجاری و تفاوتها و کارکردهای آنها آشنا شده باشد.
با شرکتهای سرمایه ،شیوه تشکیل ،دوره حیات و انحالل آنها آشنا شود.
با شرکتهای اشخاص ،شیوه تشکیل ،دوره حیات و انحالل آنها آشنا شود.
با شرکتهای مختلط ،شیوه تشکیل ،دوره حیات و انحالل آنها آشنا شود.
اطالعات کافی در خصوص انواع قراردادها بهویژه قراردادهای مالی به دست آورده باشد.
شرح درس:

در این درس ،دانشجو با همه انواع شرکتهای تجاری شامل شرکت تضامنی ،مسئولیت محدود ،سهامی عام و خاص ،انواع تعاونی و شرکتهای
دولتی آشنایی اجمالی پیدا میکند و فهم کافی نسبت به انواع قراردادهای مالی به دست میآورد.
سرفصل درس:
الف) شرکتهای تجاری
.1
.2
.3
.4

شخصیت حقوقی
شرکتهای سرمایه ،شرکتهای اشخاص و شرکتهای مختلط
انواع شرکتهای تجاری ،نحوه عملکرد و تصمیمگیری ،ورشکستگی ،انحالل :تضامنی ،نسبی ،با مسئولیت محدود ،سهامی (عام و خاص)،
انواع تعاونی (تولیدی ،توزیعی ،عام و خاص ،تعاونیهای چندمنظوره ،شرکت تعاونی فراگیر ملی)
شرکتهای تجاری فراملیتی
ب) قراردادهای مالی

 .1کلیات قراردادها (عقود ،ایقاعات ،قراردادهای جدید خاص)
 .2چیستی و ماهیت قراردادهای تأمین مالی
 .3انواع قراردادهای تأمین مالی (فاینانس (شرکتی و پروژهای) ،قراردادهای واگذاری امتیاز (ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری؛ ساخت ،مالکیت،
بهرهبرداری و واگذاری؛ طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری؛ طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری؛ ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداری؛ ساخت ،واگذاری،
بهرهبرداری؛ طراحی ،ساخت ،تأمین منابع ،بهرهبرداری) ،بیع متقابل)
 .4قراردادهای ضد رقابتی
 .5حل و فصل اختالفات در قراردادهای تأمین مالی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:
 .1شهیدی ،سید مهدی ( .)1395تشکیل قراردادها و تعهدات .تهران :مجد.
 .2اسکینی ،ربیعا ( .)1396حقوق تجارت شرکتهای تجاری  -جلد دوم :شرکتهای سهامی عام و خاص .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .3اسکینی ،ربیعا ( .)1395حقوق تجارت شرکتهای تجاری  -جلد اول :کلیات ،شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود .تهران:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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.
منابع فرعی:

 .1مختارزاده آذر ،رامین ( .)1393قراردادهای سرمایهگذاری ساخت و روشهای تأمین منابع مالی در نظام فنی و اجرائی کشور (با رویکرد ویژه
به قراردادهای  .)B.O.Tتهران :ناقوس.
 .2حاتمی علی ،کریمیان اسماعیل ( .)1394حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری ،تهران :انتشارات تیسا
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کد درس668 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق شرکتهای دولتی و قراردادهای دولتی

Law Of Government Corporations And
Government Contracts
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با قواعد و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی اعم از ایجاد ،عملکرد و انحالل آشنا شده باشد.
 .2قراردادهای دولتی (قراردادهای اداری) را بشناسد و تفاوت آن با سایر قراردادها را تشریح کند.
 .3اصول حاکم بر قراردادهای دولتی را توضیح دهد.
شرح درس:
در این درس دانشجوی مدیریت پس از آشنایی با انواع شرکتها ،به شناخت شرکتهای دولتی و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها میپردازد .پس
از آن نیز با قراردادهای دولتی که از جهات متعددی با قراردادهای عادی بهویژه نحوه انعقاد و تعدیل و فسخ یکجانبه متفاوت بوده و برخی به آن
ایقاع میگویند ،آشنا میگردد.
سرفصل درس:
الف) شرکتهای دولتی
.1
.2
.3
.4
.5

شخصیت حقوقی
انواع شرکتهای تجاری
انواع شرکتها از حیث انتساب به دستگاههای اجرایی
شرکتهای دولتی خاص با فرض قانونی موسسه عمومی غیردولتی (همانند صندوق توسعه ملی)
شرکتهای دولتی (تشکیل ،صاحبان سهم ،دارایی و تأمین اعتبار ،نظارت مالی ،انحالل)

ب) قراردادهای دولتی
 .1انواع قراردادها (عقد و ایقاع)
 .2تفاوت قراردادهای دولتی (اداری) با قراردادهای خصوصی (عادی)
 .3قراردادهای دولتی (اداری)
 oعناصر قراردادهای اداری
 oانواع (قراردادهای مناقصه و مزایده ،امر عمومی ،امتیاز ،قرضه ،استخدام ،مقاطعه ،سرمایهگذاری ،عاملیت)... ،
 .4نحوه تعدیل قراردادهای دولتی (اداری)
 .5رسیدگی به اختالفات طرفین در قراردادهای دولتی (اداری)
 .6قراردادهای دولت ایران با سایر کشورها
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ج) اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
 .1نقش قرارداد در ایفای وظایف دستگاههای دولتی و در اعمال حقوقی دولت
 .2شرایط اساسی انعقاد و میزان آزادی دولت در این قراردادها
 .3محدودیت دولت در قراردادها ازنظر مقررات معامالتی و مالی مجوزها
 .4خرید کاال و خدمات (مناقصه) توسط دولت
 .5فروش (مزایده) و واگذاری بنگاههای دولتی
 .6آثار و اجرای قراردادهای دولتی
 .7الزامی بودن قراردادها و حق تغییر یا فسخ توسط دولت
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلی:

 .1امامی ،محمد ( .)1395حقوق اداری :اعمال اداره :اعمال یکجانبه اداره (عمل اداری ،عمل شبه تقنینی و عمل شبه قضایی) و قراردادهای
اداری .تهران :میزان.
 .2اسکینی ،ربیعا ( .)1396حقوق تجارت شرکتهای تجاری  -جلد دوم :شرکتهای سهامی عام و خاص .تهران :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .3عرفانی ،محمود ( .)1394حقوق تجارت  -جلد دوم  :شرکتهای تجارتی .تهران :جنگل ،جاودانه.
 .4حیدری مهارلویی ،رسول ( .)1396انحالل قرارداد :بررسی مبانی فسخ ،انفساخ و تفاسخ در قراردادها به همراه مطالعه موردی قراردادهای
دولتی .تهران :شاهق.
 .5شهیدی ،سیدمهدی ( .)1393حقوق مدنی :اصول قراردادها و تعهدات .تهران :مجد.
 .6اسماعیلی هریسی ،ابراهیم ( .)1386مبانی حقوق پیمان :شرح ماده به ماده موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان .تهران :جنگل ،جاودانه.
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.
منابع فرعی:
 .1بیگدلی ،سعید ( .)1394تعدیل قرارداد .تهران :میزان.
 .2انصاری ،ولی اهلل ( .)1392کلیات حقوق قراردادهای اداری به همراه نمونه مسائل امتحانی .تهران :دانش نگار ،حقوقدان.
 .3حبیبزاده محمدکاظم ( ،)1397اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ،تهران :انتشارات جاودانه
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کد درس669 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق شرکتی و قراردادهای صنعتی

Corporate Law And Industrial Contracts
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با انواع شرکتهای تجاری آشنا شده باشد.
 .2اطالعات کافی در خصوص انواع قراردادها بهویژه قراردادهای مالی و مالکیت صنعتی به دست آورده باشد.
شرح درس:
در این درس ،دانشجو با همه انواع شرکتهای تجاری شامل شرکت تضامنی ،مسئولیت محدود ،سهامی عام و خاص ،انواع تعاونی و شرکتهای
دولتی آشنایی اجمالی پیدا میکند و با ساختار کلی برخی قراردادهای صنعتی و مالکیتهای صنعتی آشنا میشود.
سرفصل درس:
الف) شرکتهای تجاری
 .1شخصیت حقوقی
 .2انواع شرکتهای تجاری -صنعتی
 oنحوه عملکرد و تصمیمگیری
 oورشکستگی
 oانحالل :تضامنی ،نسبی ،با مسئولیت محدود ،سهامی (عام و خاص)
ب) قراردادهای صنعتی و کار
 .1کلیاتی در باب انواع قراردادها (از حیث موضوع ،از حیث تجاری بودن ،از حیث اطراف قرارداد)
 .2انواع قراردادهای شایع صنعتی
 oقرارداد انتقال فناوری
 oقرارداد ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری
 oقرارداد ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداری و واگذاری
 oقرارداد طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری
 oقرارداد طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری
 oقرارداد ساخت ،مالکیت ،بهرهبرداری
 oقرارداد ساخت ،واگذاری ،بهرهبرداری
 oقرارداد طراحی ،ساخت ،تأمین منابع ،بهرهبرداری
 .3قراردادهای کار (انعقاد ،شرایط ،خاتمه)
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ج) جنبههای حقوقی و قراردادی پروژههای صنعتی
 .1رویکردهای شرکتها در قبال موضوعات حقوقی
 .2ساختار پروژه و مدیریت حقوقی پروژه
 .3اجزای مدیریت امور حقوقی پروژه
 .4مقاطع زمانی کلیدی قرارداد پروژه
 .5قرارداد بیمه پروژه
 .6تضمینات قرارداد
 .7قراردادهای مهندسی و لیسانس
 .8قیمتگذاری و تعدیل قیمت
 .9سفارشهای خرید
 .10عملیات ساخت و تغییر شرح کار
 .11وضعیت غیرمترقبه و الزامات سالمت ،ایمنی و محیطزیست (سام) ()HSE
 .12تخلفات قراردادی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1شهیدی ،سید مهدی ( .)1395تشکیل قراردادها و تعهدات .تهران :مجد.
 .2اسکینی ،ربیعا ( .)1396حقوق تجارت شرکتهای تجاری  -جلد دوم :شرکتهای سهامی عام و خاص .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .3اسکینی ،ربیعا ( .)1395حقوق تجارت شرکتهای تجاری  -جلد اول :کلیات ،شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود .تهران:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .4پاکدامن رضا ( ،)1395جنبههای حقوقی و قراردادی پروژههای صنعتی ،تهران :انتشارات خرسندی.
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.
منابع فرعی:
 .1الجوردی سیدعرفان و علی حیدری ( .)1392قراردادهای صنعتی :قرارداد طراحی ،تأمین تجهیزات ،ساخت مدل  EPC/Turnkeyبا
رویکرد تطبیقی ایران و اتحادیه بینالمللی مهندسان مشاور (فیدیک) .تهران :میزان.
 .2حاتمی علی ،کریمیان اسماعیل ( ،)1394حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری ،تهران :انتشارات تیسا
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کد درس670 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق کسبوکار

Business Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با قواعد حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر کسبوکار در مراحل مختلف از تأسیس تا امور مالی آشنا شده باشد.
 .2نسبت به الگوهای جدید کسبوکار ازجمله کسبوکار الکترونیک ،دانشبنیان و استارتآپها آشنا شود.
شرح درس:
درس حقوق کسبوکار شامل الزامات حقوقی انواع کسبوکار ،هزینههای قانونی هر کسبوکار ،نهادها و نظامهای نظارتی بر کسبوکارها،
الزامات برندینگ ،لیسانس ،قرارداد نویسی مقدماتی و حق اختراع و همچنین مسئولیت کیفری در کسبوکار میگردد.
سرفصل درس:
 .1ماهیت حقوق کسبوکار و تجارت
 .2الزامات حقوقی انواع کسبوکار
 oکسبوکار دانشبنیان
 oکسبوکار تجاری (در قالب شرکتهای تجاری) و غیرتجاری
 oکسبوکار الکترونیک و اینترنتی
 oکسبوکار خانوادگی
 .3هزینههای قانونی معمول کسبوکار:
 oگواهی و مجوزهای تأسیس و فعالیت
 oبیمه و معافیتها
 oعوارض و معافیتها
 oمالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده و معافیتها یا مالیات به نرخ کمتر یا صفر
 oحقوق ورودی و معافیتها
 .4مقررات و نظارت بر کسبوکار:
 oمقررات و نظارت صنفی
 oمقررات و نظارت نهاد تنظیمگر
 oقوانین تعزیراتی و نظارت قضایی
 .5قرارداد نویسی در کسبوکارها
 .6حق اختراع و ثبت آن
 .7مالکیتهای صنعتی و فکری
 .8عالئم تجاری و ثبت آن
 .9قواعد حقوقی حاکم بر دستاوردهای کسبوکار و مجوزهای بهرهبرداری
 .10حقوق جزای تجاری
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:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی

،) حق طرح صنعتی، حق طبع و نشر، عالمت تجاری، مالکیت فکری (حق اختراع.)1386(  دنیل الکساندر و لیندسی لین، سررابین، جاکوب.1
. ابتکار نو: تهران.ترجمه حمید هاشم بیگی
. چالش: تهران." حقوق و اقتصاد کسبوکار بنیانهای نظری "شاخص سهولت انجام کسبوکار.)1396(  سیدمحمدرضا، حسینی.2
. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش: تهران. حقوق کیفری کسبوکار.)1395(  امین، جعفری.3
. میزان: تهران. مالیه عمومی.)1395(  ولی، رستمی.4
. جنگل: تهران. موازین حقوق مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری.)1390(  حسینعلی، کریمی.5
. خرسندی: تهران. حقوق بازرگانی.)1394(  احسان، پهلوانی فرد.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.
:منابع فرعی
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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کد درس671 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق بازار سرمایه

Capital Market Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1ماهیت بازار سرمایه و مناسبات حقوقی آن را بشناسد.
 .2با الزامات حقوقی حاکم بر کنشگران و ناظران بازار سرمایه ملی و بینالمللی آشنا شود.
 .3ترجمان مفاهیم مالی را با نگاه حقوقی درک کند.
شرح درس:
آشنایی با الزامات حقوقی حاکم بر نهادهای مالی بازار سرمایه ،بورس ،اوراق بهادار و نحوه نظارت بر آنها در سطح ملی و بینالمللی و قواعد حاکم
بر حلوفصل اختالفات از اهداف این درس است.
سرفصل درس:
 .1کلیات و مفاهیم
 oماهیت بازار سرمایه و انواع آن
 oموضوع و منابع حقوق بازار سرمایه
 .1نهادهای مالی بازار سرمایه
 oماهیت نهاد مالی و نحوه ثبت آن
 oانواع نهادهای مالی و الزامات حقوقی حاکم بر هر یک (کارگزار ،سبدگردان ،صندوق سرمایه گزاری ،شرکت سرمایهگذاری ،شرکت
هلدینگ ،مشاور سرمایهگذاری ،بازار گردان ،شرکت تأمین سرمایه)
 .2بورس
 oماهیت و انواع بورس (بورس اوراق بهادار ،فرابورس ،بورس کاال ،بورس انرژی)
 oالزامات حقوقی عرضه در بورس
 oحلوفصل اختالفات
 .3اوراق بهادار
 oماهیت حقوقی اوراق بهادار
 oقابلیت انتقال اوراق بهادار
 oارکان انتشار اوراق بهادار (قرارداد ،بانی ،نهاد واسط ،عامل فروش و پرداخت ،ضامن)
 .4نظارت بر بازار سرمایه
 oمبانی و الزامات نظارت بر بازار سرمایه
 oنهادهای ناظر (شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار)
 oسازوکارها و رویههای نظارت بر بازار سرمایه
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 .5سرمایهگذاری بینالمللی
 oاصول و قواعد ناظر بر سرمایهگذاری بینالمللی (معیار ملی و بینالمللی ،ورود بیگانگان ،حاکمیت دولت)
 oشرایط سرمایهگذاری خارجی (ثبات ،حسن نیت ،موازنه اقتصادی ،مختلط)
 oمعاهدات دو و چندجانبه تسهیل سرمایهگذاری خارجی
 oانواع قراردادهای سرمایهگذاری خارجی
 oتضامین سرمایهگذاری خارجی
 oسلب مالکیت سرمایهگذاری خارجی
 oحلوفصل اختالفات
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1سلطانی ،محمد ( .)1395حقوق بازار سرمایه .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
 .2سلطانی ،محمد و مرضیه خلیلی ( .)1394بایستههای حقوق بازار سرمایه (اصول) .تهران :بورس (وابسته به شرکت اطالعرسانی و خدمات
بورس).
 .3سلطانی ،محمد و حامده اخوان هزاوه ( .)1394بایستههای حقوق بازار سرمایه (مقررات تحلیل گری) .تهران :شرکت اطالعرسانی و خدمات
بورس.
 .4امامی میبدی ،علیرضا ( .)1394بررسی تعهدات و مسئولیتهای کارگزاران بورس در حقوق ایران .تهران :مجد.
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.
منابع فرعی:
 .1شهیدی ،سیدمرتضی ( .)1396قواعد حقوقی حاکم بر معامالت در بورسهای کاالیی .تهران :میزان.
 .2اسفندیاری فر ،خشایار ( .)1394حقوق بورس انرژی .تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 .3ابراهیمی ،مریم ( .)1395حقوق نقل و انتقال سهام در بورس .تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
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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کد درس672 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق بانکی غیردولتی

Non-Governmental Banking Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

ماهیت حقوق بانکی و نظام بانکداری در ایران را درک کرده باشد.
با نظام تأسیس انواع بانکهای خصوصی آشنا شود.
قواعد حاکم ،انواع تسهیالت ،نحوه وصول مطالبات را در نظام بانکداری بینالمللی بشناسد.
نسبت به جرائم و مجازاتهای بانکی و نظام بانکداری بینالمللی آشنا کافی را کسب کرده باشد.
شرح درس:

حقوق بانکی بهویژه بانکهای غیردولتی پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44به یکی از گرایشهای کلیدی در نظام پولی
و مالی کشور بدل گشته است که بهواسطه آن عالوه بر موضوعات سنتی مربوط به انواع تسهیالت و ضمانتنامهها ،موضوعات مربوط به بانکداری
بهویژه با توجه به محدودیتهای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44برای بخش دولتی مطرح میگردد .آشنایی با قواعد و مناسبات حقوق
بانکی غیردولتی در سطح ملی و در نظام بینالمللی از اهداف این درس است.
سرفصل درس:
 .1تاریخچه بانکداری در ایران و جهان
 .2ماهیت حقوق بانکی و نظام بانکداری در ایران (بانکداری بدون ربا)
 .3تفاوت بانکهای دولتی و غیردولتی و ظرفیتهای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی برای ورود بانکهای غیردولتی
 .4تفاوت بانکها و مؤسسات مالی  -اعتباری
 .5ایجاد بانکهای غیردولتی و انواع آن (از حیث سهام ،از حیث تخصص ،از حیث کارکرد)
 .6انواع تسهیالت بانکی
 .7انواع ضمانتنامههای بانکی (وثایق بدهی ،اسناد وثیقه ،اسناد رسمی ذمهای ،رهن)
 .8روشهای وصول مطالبات بانکی (سررسیدگذشته ،معوق ،مشکوک الوصول)
 .9حقوق مصرفکنندگان نظام بانکی
 .10بانکداری الکترونیک و نظام کسبوکار
 .11بانکداری بینالمللی (مبادالت پیام ،اعتبارات بینالمللی)
 .12حقوق مجازات بانکی
 oجرائم و مجازاتهای بانکی سنتی
 oجرائم اینترنتی
 oمبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی
 .13میزان اهمیت و نقش اسالم در حقوق بانکی غیردولتی
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1السان ،مصطفی ( .)1395حقوق بانکی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .2نجفی ،علی ( .)1390حقوق بانکی :روشهای وصول مطالبات معوق بانک به استناد :سند رسمی (رهنی و  ،)...قرارداد داخلی .تهران :ققنوس.
 .3میرزایی پری ،امیرعلی ( .)1396حقوق کارتهای اعتباری بانکی بینالمللی .تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 .4خدابخشی ،عبداهلل ( .)1394حقوق دعاوی :تحلیل منتخب (داوری ،دادرسی ،حقوق بیمه ،حقوق بانکی ،حقوق قرارداد) .تهران :شرکت سهامی
انتشار.
 .5سلطانی ،محمد ( .)1395حقوق بانکی .تهران :میزان.
 .6باقری ،محمود و سعید رحمانی ( .)1396حمایت از حقوق مصرفکننده در نظام بانکی .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
 .7السان ،مصطفی ( .)1390حقوق پرداختهای بانکی .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
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
منابع فرعی:
 .1شاهمحمدی ،محسن ( .)1394حقوق بانکی :عقد موجد وثیقه بانکی .تهران :مجد.
& 2. Hong Kong Institute Of Bankers (HKIB), (2012). Banking Law And Practice. John Wiley
Sons.
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کد درس673 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق بیمه

Insurance Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

عملی

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظام حمایت از بیمهگذار در مقابل خطر و خسارت آشنا شود.
 .2سازوکارهای بیمهای پرداخت غرامت را بشناسد.
شرح درس:
در این درس به مجموع الزامات و قواعدی که نظام حقوقی میان بیمهگران و بیمهگذاران را تنظیم میکند و منافع و حقوق جامعه و بیمهگذاران،
بیمهشدگان و سایر اشخاص ذیحق (استفادهکنندگان و اشخاص ثالث) را حمایت و پشتیبانی میکند در قالب اصول و انواع بیمه پرداخته میشود.
سرفصل درس:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

قرارداد بیمه ،شرایط عقد بیمه و ویژگیهای آن
مفهوم ریسک و خسارت و جبران آن
اصول و ضوابط حاکم بر انواع بیمهها (اصل غرامت ،اصل جانشینی ،اصل صداقت و حسن نیت ،اصل نفع بیمهپذیر ،اصل تعدد بیمه ،قاعده
نسبی خسارت ،اصل تناسب ،اصل داوری ،اصل علت نزدیک ،اصل اتکایی)
انواع بیمه و اصول قراردادی هر یک
 oاختیاری و اجباری
 oبیمه مسئولیت
 oبیمه خسارت
 oبیمه اعتباری
 oبیمه حملونقل کاال
 oبیمه سرمایهگذاری
 oبیمه اشخاص و اجتماعی
مسئولیتهای حقوقی شرکتهای تجاری بیمه
سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی
فسخ و بطالن بیمه
حلوفصل اختالفات ناشی از بیمهنامه
میزان اهمیت و نقش اسالم در حقوق بیمه
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
1147

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1بابایی ،ایرج ( .)1396حقوق بیمه .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 .2شکوهی زاده ،رضا ،محمدحسن صادقی مقدم و فرشاد رضوان (ویراستار) ( .)1392حقوق بیمه :کلیات عقد بیمه .تهران :دانشگاه تهران.
 .3جباری ،غالمحسین و سمیرا دیلمقانی (ویراستار) .)1396( .حقوق بیمه .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .4نجومی ،عبدالعظیم ( .)1393نگرشی نو بر حقوق بیمه .تهران :مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 .5خروشی ،عبدالعظیم ( .)1391حقوق بیمه (تعهدات در بیمههای غرامت) .تهران :مجد.
 .6خدابخشی ،عبداهلل ( .)1392بیمه و حقوق مسئولیت مدنی  -جلد نخست :مبانی و مفاهیم بایسته بیمه و مسئولیت مدنی .تهران :جنگل،
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.
منابع فرعی:
 .1صادقی نشاط ،امیر ( .)1391حقوق بیمه دریائی .تهران :میزان.
 .2مالئکه پورشوشتری ،سیدمحمدحسن ( .)1394بیمه مسوولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس .تهران :مجد.
3. Pierpaolo Marano, Michele Siri, (2017). Insurance Regulation In The European Union:
Solvency II And Beyond. Springer.
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کد درس674 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق حکمرانی اسالمی

Insurance Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با نظام حقوق مربوط به حکومتداری در اسالم و فقه سیاسی شود.
 .2قواعد فقه حقوق عمومی را بشناسد.
شرح درس:
در این درس به مجموع الزامات و قواعدی که نظام حقوقی اسالم در امر حکمرانی بر کنشگران حوزه عمومی وضع کرده است پرداخته میشود.
سرفصل درس:
 .1چیستی فقه حکمرانی ،مبانی و منابع
 .2قواعد حقوقی نظام مبتنی بر والیتفقیه
 oتعیین ولیفقیه
 oنظام تعیین مقامات عمومی توسط ولیفقیه در حوزه تقنین و قضا و اجرا ،نیروهای مسلح
 oساختارهای زیر نظر ولیفقیه (تعیین ریاست توسط ولیفقیه ،تحت سیاستگذاری والیتفقیه ،تحت مدیریت ولیفقیه)
 oنظارت بر ولیفقیه
 oنظارت ولیفقیه بر نهادها و ساختارها
 oشئون والیت :والیت بر حسبه ،والیت بر قضا ،والیت افتاء
 .3قواعد فقه حکمرانی
 oقاعده حفظ نظام
 oقاعده مصلحت
 oقاعده الضرر
 oقاعده نفی خلو
 oقاعده اعتداد
 oقاعده حرمت والیت جائر
 oوالیت معصوم و منصوب وی بر جامعه
 oعدم والیت احد علی االحد
 oقبح عقاب بالبیان
 oنفی سبیل
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حسین جوان آراسته ،مبانی حکومت اسالمی ،قم :بوستان گفتگو.1380 ،
عباسعلی عمیدزنجانی ،فقه سیاسی ،تهران :امیرکبیر.1385 .
علی بن محمد ماوردی ،االحکام السلطانیة و الوالیات الدینیة ،بغداد .1989/1409
عباسعلی عمیدزنجانی ،قواعد فقه بخش حقوق عمومی ،تهران ،سمت.1390 ،
دایره المعارف حقوق عمومی ،تهران ،دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).1395 ،
آصف ،محمد مهدی ،مبانی نظری حکومت اسالمی (بررسی فقهی و تطبیقی) ،ترجمه محمد سپهری ،تهران ،انتشارات معاونت مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی 1385 ،ش.
منابع فرعی:

.1
.2
.3
.4

عباسعلی عمید زنجانی و محمدعلی محمدی ،منابع و مبانی حقوق عمومی در اسالم ،فصلنامه اندیشههای حقوقی ،شماره .1385 ،11
عباس سلیمانی؛ محمدعلی راغبی ،بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی ،فصلنامه حکومت اسالمی ،ش .1398 ،91
افسانه ترکاشوند ،محمود قیوم زاده ،عباسعلی حیدری ،نقش مصلحت در فعلیت دادن والیت مطلقه فقیه ،فصلنامه حکومت اسالمی ،ش
.1397 ،89
ولی رستمی و میالد قطبی ،تحلیلی بر نهادهای زیر نظر رهبری ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،ش .1393 ،9
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کد درس675 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق بخش سوم

Third Sector Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجوی رشته مدیریت انتظار میرود:
 .1آشنایی با نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی فعال در عرصه جامعه
 .2آشنایی با سازوکارهای حقوقی عملکردها نهادهای بخش سوم و مسائل حقوقی آنها
شرح درس:
در سه یا چهار دهه اخیر ،رشد فراوانی در رویکرد پژوهشگران و خطمشی گذاران به سازمانهای فعال بین حوزه بازار و دولت به وجود آمده است
که با برچسبهایی مانند بخش سوم ،سازمانهای داوطلبانه ،سازمانهای غیرانتفاعی و سازمانهای مردمنهاد و یا جامعه مدنی متشکل و
سازماندهی شده ،شناخته میشوند .سازمانهای موجود در بخش سوم ،نهادهای واسطاند که منافع مالی ندارند و اهداف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و ...را در جامعه دنبال می کنند و متناسب با ساختار فرهنگی هر جامعه دارای کارکردهای گوناگون هستند که به تبع منجر به ظهور نهادهای
مختلف خواهد شد .در این درس با ارائه چارچوب نظری مباحث حقوقی مربوط به بخش سوم ،مفاهیم ،شخصیت ،کارکردها و مباحث اقتصادی
انواع سازمانها و نهادهای حاضر در این بخش با نگاه حقوقی موردبررسی قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1چارچوب نظری مباحث حقوقی مربوط به بخش سوم
 oانواع نهادهای بخش عمومی غیردولتی
 oمفهوم حقوقی کنشگران و نهادهای بخش سوم
 oکارکردهای بخش سوم در حکمرانی
 oمصادیق حقوقی کنشگران و نهادهای بخش سوم
 oمنطق تحلیل حقوقی :مبانی و منابع در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
 .2مسجد
 oمفهوم فقهی – حقوقی مسجد
 oرژیم حقوقی حاکم بر شخصیت مسجد
 oکارکردهای حقوقی مسجد در بخش سوم
 oمباحث اقتصادی (بیمه و مالیات)
 .3وقف
 oمفهوم فقهی – حقوقی وقف
 oکارکردهای حقوقی وقف خاص در بخش سوم
 oکارکردهای حقوقی وقف عام در بخش سوم
 oمباحث اقتصادی (بیمه و مالیات)
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.4

.5

.6

.7

.8

سازمانهای مردمنهاد
 oمفهوم حقوقی سازمان مردمنهاد
 oانواع و شخصیت حقوقی سازمان مردمنهاد
 oکارکردهای حقوقی سازمانهای مردمنهاد در بخش سوم
 oمباحث اقتصادی (بیمه و مالیات)
خیریهها
 oمفهوم حقوقی خیریه
 oکارکرد و شخصیت حقوقی خیریههای خاص قانونی
 oکارکرد و شخصیت حقوقی خیریههای وقفی
 oکارکرد و شخصیت حقوقی خیریههای سازمان بهزیستی
 oمباحث اقتصادی (بیمه و مالیات)
بسیج
 oمفهوم حقوقی و مبانی ایجاد بسیج
 oکارکرد و شخصیت حقوقی بسیجهای تخصصی (اقشاری)
 oمباحث اقتصادی (بیمه و مالیات)
آمبودزمان
 oمفهوم حقوقی و مبانی ایجاد
 oانواع آمبودزمان و نقشهای آن
 oنقش بینالمللی آمبودزمانها.
اصناف و اتحادیهها
 oمفهوم و مبانی ایجاد
 oانواع و نقشها
 oاعمال نظارتهای قضایی و شبه قضایی و دولتی بر اصناف
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

توضیحات :دانشجو باید در طولترم اصول قانون اساسی را حفظ و ارتباط اصول را با یکدیگر یاد گرفته باشد.
منابع اصلی:
 .1صداقتی ،کیوان و دیگران ( .)1393مسجد در نظم حقوقی کنونی ،تهران :مرکز رسیدگی به امور مساجد
 .2آجرلو ،اسماعیل ( .)1395مبانی ،کارکردها و بایستههای حقوقی حاکم بر سازمانهای مردمنهاد.
 .3رفیعی ،احمد ( .)1393قانون کار در نظم حقوقی کنونی ،تهران :موسسه فرهنگی هنری انتشاراتی نگاه بینه
 .4غمامی ،سید محمد مهدی ( .)1390حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .5موسی زاده ،ابراهیم و جوکار فضل اهلل ( .)1391آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دادگستر.
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:
 .1مصطفی منصوریان ،اسماعیل آجرلو ( .)1395تشکیالت و بایستههای حقوق داخلی و بینالمللی سازمانهای مردمنهاد ،پژواک عدالت.
 .2دایره المعارف حقوق عمومی ( .)1396تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق ع.
 .3لطفی ،بهنام ( .)1397توسعه مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد در ج.ا.ا.
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 .4ملکزاده ،رضا ( .)1396درآمدی بر مفاهیم و قوانین و مقررات تشکلهای مردمنهاد NGOs
 .5فالح ،علی ( .)1397سازمانهای مردمنهاد و حقوق شهروندی
 .6سید محمدمهدی غمامی و دیگران ( .)1397تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران،
پژوهشنامه حقوق اسالمی سال نوزدهم پاییز و زمستان  1397شماره ( 2پیاپی )48
 .7کوشکی ،غالمحسن ( .)1396جایگاه سازمانهای مردمنهاد در فرایند دادرسی کیفری ،پژوهشهای اخالقی ،پاییز ،شماره .1
 .8عسکری ،علی ( .)1398وقف و بررسی فقهی و حقوقی آن.
 .9مجموعه قوانین و مقررات بسیج ()1395
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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کد درس676 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

حقوق بینالملل

International Law
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایه حقوق بینالملل عمومی آشنا شده باشد.
 .2با مفاهیم پایه حقوق بینالملل خصوصی آشنا شده باشد.
 .3با فرایند و قواعد داوری بینالمللی آشنا شده باشد.
شرح درس:
روابط بینالملل امروزه بدون اطالع از قواعد حقوق بینالملل ممکن نیست بهویژه آنکه کنشگران متعدد دولتی و غیردولتی در عرصه بینالملل
بر روابط تجاری ،مالی و صنعتی اثرگذار بوده و شناخت ماهیت ،کارکرد و نحوه حلوفصل دعاوی از الزامات یک مدیریت بهینه و کارآمد محسوب
میگردد .بنابراین در این درس دانشجو با مباحثی از حقوق بینالملل عمومی ،حقوق بینالملل خصوصی و داوری باید آشنا گردد.
سرفصل درس:
الف) کلیات حقوق بینالملل
.1
.2
.3
.4

تعریف و منابع حقوق بینالملل عمومی و خصوصی
تاریخچه حقوق بینالملل
مبانی حقوق بینالملل
قواعد اسالمی حقوق بینالملل (نفی سبیل ،احترام به قراردادها ،حقوق اقلیتها)... ،

ب) حقوق بینالملل عمومی
.5
.6
.7
.8
.9

حاکمیت و صالحیت و مسئولیت دولتها
صالحیت ،اختیارات و انواع سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای
مراجع قضایی بینالمللی و منطقهای
مراجع حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات
حمایت دیپلماتیک از اتباع

ج) حقوق بینالملل خصوصی
 .10تابعیت و اقامتگاه
 .11وضع اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه در یک کشور
 .12تعارض قوانین و اجرای قانون صالحیتدار (اموال ،اسناد و قراردادها)
 .13داوری (انواع (موردی و نهادی /اختیاری و اجباری) ،قرارداد داوری ،آیین داوری)
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د) مباحث کاربردی در حقوق بینالملل
 .14حقوق بینالملل هوایی و فضایی
 .15حقوق دریاها و آبراهها
 .16حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 .17مسئولیت بینالمللی
 .18حل اختالفات بینالمللی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

توضیحات :در خصوص تحقیق یا پروژه ،در هر یک از گرایشها ی مدیریت ،دانشجویان در مورد ماهیت ،عملکرد و یکی از قضایای سازمانهای
بینالمللی تخصصی (مالی ،اقتصادی ،توسعهای )... ،با مراجعه به منابع دسته اول مطالعه انجام دهند.
منابع اصلی:
 .1مقتدر ،هوشنگ ( .)1395حقوق بینالملل عمومی .تهران :وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات.
 .2نژندی منش ،هیبت اهلل ( .)1394حقوق بینالملل عمومی معاصر .تهران :خرسندی.
 .3الماسی ،نجادعلی ( .)1396حقوق بینالملل خصوصی .تهران :میزان.
 .4ابراهیم ،محمد؛ و سید علیرضا حسینی ( .)1379اسالم و حقوق بینالملل عمومی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت).
 .5شیروی ،عبدالحسین ( .)1395داوری تجاری بینالمللی (آیین داوری) .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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.
منابع فرعی:
 .1موسوی ،فضلاهلل (مترجم) ( .)1392حقوق بینالملل محیطزیست .تهران :میزان ،بهمن.
 .2تطیف ،مجتبی ( .)1391مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق بینالملل خصوصی .تهران :دادگستر.
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کد درس677 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

مالیه عمومی و اقتصاد سیاسی

Public finance and political economy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

توانایی تحلیل ابزارهای مالیه عمومی را داشته باشد.
جایگاه دولت در اقتصاد را تشریح کرده و حدود مداخله آن را از دیدگاههای مختلف تبیین نماید.
با مفاهیم بودجه اعم از اصول ،ابزارها وکسری آن آشنا شده باشد.
مفاهیم اولیه مالیه بینالملل را تبیین کرده و اثرات آن را در سطح کشور تحلیل کند.
درباره جایگاه دولت در تأمین اجتماعی و بیمه دانش کافی کسب کرده باشد.
جایگاه و ابزارهای مالیات و یارانه و اثرات آن بر اقتصاد را تشریح نماید.
شرح درس:

مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینههای دولتها ،روشهای جمعآوری درآمدها و نحوه اداره وجوه و منابع
مالی است .مالیه عمومی یکی از موضوعاتی است که در مرز بین اقتصاد و سیاست قابل تحلیل است و در آن ،رابطه با فرد ،خانوار ،بنگاه ،جامعه
و سطح بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد .ارتباط مفاهیم اقتصاد سیاسی در سطح ملی با مباحث مالیه عمومی زمینه فهم عمیقتر مناسبات
اقتصاد و سیاست را در چارچوب دولت و بازار فراهم میسازد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با کلیات مالیه عمومی
 oتعاریف و مفاهیم مالیه عمومی
 oسیر تاریخی اقتصاد سیاسی (از زمان فئودالیسم تا ظهور اقتصاد سیاسی بینالملل)
 oابزارهای اثباتی و دستوری در مالیه عمومی و نارسایی بازار
 .2چارچوب تصمیم گیری در بخش عمومی
 oجایگاه کلی دولت در اقتصاد
 oراههای ممکن برای انتخاب دسته جمعی
 .3نقش دولت در تخصیص منابع
 oبحث تخصیص و نقش دولت در آن
 oکاالهای عمومی و چگونگی تأمین آنها
 oپیامدها و آثار خارجی (جانبی)
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.4

.5

.6

.7

.8

بودجه ،تثبیت اقتصادی و توزیع درآمد
 oبودجه ،مراحل و اصول آن
 oکسری بودجه و روند تثبیت اقتصادی
 oتوزیع درآمد و نقش دولت در آن
هزینهها و درآمدهای بخش عمومی
 oجایگاه و نقش هزینههای بخش عمومی
 oمالیات و یارانه و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی آنها
آشنایی با تراز پرداختها
 oمفهوم تراز پرداخت
 oاقالم بدهکار و بستانکار در مبادالت خارجی
 oجدول بدهکاران و بستانکاران در نظام تراز پرداختها
آشنایی با مالیه بینالملل
 oبازار ارز و وظایف آن
 oانواع نرخ ارز
 oآشنایی با نظامهای مختلف ارزی
 oسیاستهای پولی و مالی در نظام نرخ ارز ثابت و شناور
تأمین اجتماعی و قرضه ملی
 oچارچوب کلی تأمین اجتماعی و بیمه
 oقرضه ملی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1دادگر ،یداهلل ( .)1384مالیه عمومی و اقتصاد دولت .تهران :انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
 .2رنگریز ،حسن و غالمحسین خورشیدی ( .)1390مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت .تهران :انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
3. Gruber, Jonathan (2016). Public Finance And Public Policy Revised.5ed. Edition.
Massachusetts Institute Of Technology.
منابع فرعی:
 .1توکلی ،احمد ( .)1391بازار – دولت :کامیابیها ،ناکامیها .تهران :انتشارات سمت.
 .2احمدی ،حیدر ( .)1388مالیه عمومی و بودجه .تهران :انتشارات دانشگاه تهران و شهرداری تهران.
 .3پژویان ،جمشید ( .)1390مالیه عمومی و تعیین خطمشی دولتها .تهران :انتشارات دانشگاه پیامنور.
 .4مصالییپور ،عباس ( .)1394اقتصاد سیاسی ایران دوران معاصر .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .5دومینیک ،سالواتوره ( .)1395مالیه بینالملل ،ترجمه حمیدرضا ارباب .تهران :نشر نی.
 .6جمسی ،یوسف ( .)1384مباحثی در باب نظریه انتخاب عمومی ،ترجمه محمد قاسمی و علی یوسفیان .تهران :دفتر مطالعات برنامه و بودجه
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
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.
9. Richard W. Tresch, (2008). Public Sector Economics. New York: Palgrave Macmillan.
10. Harvey S. Rosen And Ted Gayer, (2013). Public Finance, 10th Edition.New York: McgrawHill/Irwin.
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11. Jonathan Gruber, (2016). Public Finance And Public Policy. 5th Edition.New York:
Macmillan Learning.
12. Karl E. Case, (1986). Economics And Tax Policy.Boston: Oelgeschlager, Gunn & Hain.
13. Richard Goode, (1984). Government Finance In Developing Countries.Washington, D.C.:
The Brookings Institution.
14. A.R. Prest, (1985). Public Finance In Developing Countries, 3rd Edition.New York: St.
Martin’s Press.
15. Sanjeev Gupta, Benedict Clements, And Gabriela Inchauste, Eds., (2004). Helping Countries
Develop: The Role Of Fiscal Policy.Washington, D.C.: International Monetary Fund.
16. Stephen Lewis, Jr. (1984). Taxation For Development: Principles And Applications.New
York: Oxford University Press.
17. R. Bird And O. Oldman, Eds. (1990). Taxation In Developing Countries, 4th
Edition.Baltimore: Johns Hopkins University Press.
18. David Newbery And Nicholas Stern, Eds. (1987). The Theory Of Taxation For Developing
Countries. (New York: Oxford University Press For The World Bank.
19. Parthasarathi Shome, Ed. (1995). Tax Policy Handbook.Washington, D.C.: International
Monetary Fund.
20. Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel, And Jane G. Gravelle, Eds. (2005). The Encyclopedia Of
Taxation And Tax Policy, 2nd Edition.Washington, D.C.: The Urban Institute Press And The
National Tax Association.
21. Ronald C. Fisher, (2016). State And Local Public Finance, 4th Edition.Oxford: Routledge.
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کد درس678 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد بخش عمومی

Public Sector Economic
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

با تاریخچه تحوالت اقتصاد بخش عمومی و اثرات آن بر جوامع آشنا شده باشد.
توانایی تحلیل علل و حدود مداخله دولت در اقتصاد را کسب کرده باشد.
با انواع کاالها در اقتصاد (با تاکید بر کاالهای عمومی) آشنا شده باشد.
درآمدها و مخارج دولت را توضیح دهد.
درباره نظامهای تأمین اجتماعی و یارانه توضیح دهد.
تفاوت اقتصاد بخش عمومی در نظام اسالمی در مقایسه با نظام غرب را شرح دهد.
شرح درس:

اقتصاد بخش عمومی از یکسو به تجزیهوتحلیل کارکرد دولت در اقتصاد میپردازد و از سوی دیگر مبادرت به ارائه پیشنهادها و توصیههایی به
سیاستگذاران مینماید لذا هم جنبه علمی و دانشگاهی دارد و هم از لحاظ عملی و کاربردی میتواند ،مفید فایده باشد از این جهت است که
گاهی اقتصاد بخش عمومی را ،اقتصاد دولت نیز مینامند .ارزیابی هزینهها و درآمدهای بخش دولتی ،تبیین و تحلیل کارکرد دستگاه دیوان
ساالری ،ارتباط بخش خصوصی و بخش دولتی ،تحلیل و ارزیابی کارآمدی سیاستهای رفاهی دولت و بررسی عادالنه بودن یا نبودن خط مشیهای
اقتصادی از دیگر مباحث بخش عمومی محسوب میشوند.
ارزیابی نارسایی بخش دولتی و بخش خصوصی در دخالتهای اقتصادی ،تحلیل وضعیت بودجه عمومی ،توضیح چگونگی اتخاذ تصمیم در بخش
دولتی ،ساختارهای مالیاتی و یارانهای ،مقوله استقراض ملی ،خصوصی سازی ،تأمین اجتماعی ،کوچک شدن و یا بزرگ شدن دولت از دیگر مباحث
اقتصاد بخش عمومی است .سیاستهای اقتصادی دولت از قبیل تخصیص منابع ،ایجاد ثبات اقتصادی ،توزیع درآمد و ثروت از راه دریافت مالیات،
انتشار اوراق قرضه ،تخصیص بودجه و انجام هزینههای عمومی از موضوعات مورد بررسی در اقتصاد بخش عمومی است ،ضمن اینکه مطالعه
تأثیر هزینههای عمومی و مالیاتها بر اقتصاد ،حوزه و قلمرو فعالیت اقتصادی دولت ،تأثیر فعالیت دولت بر رفتار و رفاه مصرفکننده و تولیدکننده
نیز از محورهای تخصصی این عنوان درسی است.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با اقتصاد بخش عمومی:
 oتعریف بخش عمومی
 oتاریخچه تحوالت اقتصاد بخش عمومی
 oاهمیت و ضرورت مطالعه اقتصاد بخش عمومی
 oطبقهبندی کاالها در اقتصاد
 .2جایگاه دولت در اقتصاد:
 oبررسی نظریات نقش دولت در اقتصاد
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 oعوامل توجیه کننده نقش و دخالت دولت در اقتصاد (شکست بازار ،پیامدهای خارجی اقتصادی و غیر اقتصادی ،کاالها و خدمات
عمومی)... ،
 .7تجزیه و تحلیل کاالی عمومی:
 oتعریف کاالی عمومی و ویژگیهای آن (استثناپذیری ،رقابت ناپذیری و )...
 oپدیده سواری مجانی
 oکارایی در تولید کاالهای عمومی و مقایسه آن با کاالهای خصوصی
 oالگوهای تهیه کاالی عمومی
 .8درآمدهای دولت:
 oدرآمدهای غیرمالیاتی
 oدرآمدهای مالیاتی (انواع مالیات ،اصول مالیاتبندی ،تحلیل اثر مالیات و )...
 .9مخارج دولت:
 oبودجهبندی و مسائل مربوط به آن (مفهوم بودجه ،روشهای بودجهریزی ،کسری بودجه و )...
 oکارایی مخارج دولتی
 oمخارج غیردفاعی دولت
 .10تأمین اجتماعی و نقش دولت
 oچارچوب کلی تأمین اجتماعی
 oبیمههای خصوصی و تأمین اجتماعی
 oتأثیر تأمین اجتماعی بر رفتارهای اقتصادی
 oبررسی تطبیقی تکافل اجتماعی در اسالم با تأمین اجتماعی در غرب
 .11تامالتی پیرامون اقتصاد بخش عمومی از دیدگاه اسالم
 oاهداف اقتصادی دولت از نظر اسالم
 oوظایف اقتصادی دولت اسالمی
 oدیدگاه اسالم درباره توزیع عادالنه درآمد
 oدیدگاه اسالم درباره مالیات و تأمین اجتماعی
 oاصول حاکم بر رفتار دولت اسالمی در تأمین مخارج عمومی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1پژویان ،جمشید ( .)1384اقتصاد بخش عمومی :هزینههای دولت .تهران :انتشارات جنگل.
 .2دادگر ،یداهلل ( .)1393اقتصاد بخش عمومی .قم :انتشارات دانشگاه مفید.
منابع فرعی:
.1
.2
.3
.4
.5

ماسگریو ،ریچارد آبل و ماسگریو ،پگی ( .)1372مالیه عمومی در تئوری و عمل ،ترجمه مسعود محمدی و عبداهلل ابراهیمیفر .تهران :سازمان
برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی  -اجتماعی و انتشارات.
استیگلیتز ،ژوزف ای ( .)1393اقتصاد بخش عمومی (دو جلد) ،ترجمه محمد مهدی عسکری .تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
پورمقیم ،سیدجواد ( .)1390اقتصاد بخش عمومی .تهران :نشر نی.
توکلی ،احمد ( .)1391بازار – دولت :کامیابیها ،ناکامیها .تهران :انتشارات سمت.
جعفریصمیمی ،احمد ( .)1395اقتصاد بخش عمومی ( .)1تهران :انتشارات سمت.
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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.

1161

کد درس679 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل اقتصاد خرد

Microeconomic analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

پایه

نوع درس:

الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با مفاهیم پایهای اقتصاد خرد آشنا شده باشد و محدوده آن را توصیف نماید.
نظریه مصرف کننده و تقاضا را شرح دهد.
با انواع بازارها آشنا باشد و آنها را بر اساس مبانی اقتصادی تحلیل نماید.
چگونگی رفتار انسانها و انتخابهایشان را در سطح واحدهای مختلف اقتصادی نقد کند.
شرح درس:

تحلیل اقتصاد خرد یکی از دروسی است که جنبه تحلیلگری دانشجویان را ارتقاء میبخشد .در این درس ،به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد،
تجزیهوتحلیل بازار ،رفتار مصرفکنندگان و خانوارها و بنگاهها پرداخته میشود هر چند در اقتصاد متعارف ،اساس مباحث اقتصاد خرد ،مدلهای
ریاضی است ولی میتوان به تحلیلهای کیفی نیز پرداخت .اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسانها و انتخابهایشان را در سطح واحدهای خرد یا
کوچک اقتصادی مانند یک فرد ،یک بنگاه ،یک صنعت یا بازار یک کاالی خاص بررسی میکند و به چگونگی تعامل بین خریداران و
مصرفکنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران میپردازد .اقتصاد خرد بهخصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کاالها و خدمات و همچنین
تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معموالً در بازارهایی که در آن کاالها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد.
سرفصل درس:
 .1مقدمه ،ماهیت و محدود اقتصاد خرد
 .2نظریه (تئوری) مصرفکننده و تقاضا
 oمفاهیم و تعاریف اولیه در تئوری مصرف
 oرفتار بهینه مصرفکننده و روابط تقاضا
 oنظریه ترجیحات آشکار شده
 oمفهوم مطلوبیت و انواع توابع آن
 .3نظریه (تئوری) بنگاه و تولید
 oبهینهسازی
 oروابط تولیدی یک بنگاه
 oهزینه بنگاه و ترکیب بهینه نهادها
 oویژگیهای تابع هزینه و تابع سود
 oآشنایی با منحنیهای بیتفاوتی
 oآشنایی با انواع کشش
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.4

.5

.6

.7

نظریه (تئوری) بازار
 oتعریف بازار و مفاهیم اولیه تقاضا ،عرضه و تعادل در بازار
 oانواع بازار از نظر درجه رقابت
 oبازار رقابت کامل
 oبازار انحصار کامل
 oبازار انحصار دوگانه و چندگانه
نظریه (تئوری) توزیع
 oقیمتگذاری عوامل تولید
 oتابع تقاضا برای عوامل تولیدی در شرایط گوناگون (رقابت کامل ،انحصار در خرید و )...
مباحث خاص در اقتصاد خرد
 oتئوری تعادل عمومی (تعادل در یک نظام اقتصادی صرفاً مبادلهای ،تعادل والراس و )...
 oشکست بازار (تأمین عدالت اجتماعی ،اثرات بیرونی مثبت ،کاالهای عمومی ،وجود شرایط غیررقابتی)
 oنظریه اطالعات
آشنایی با مباحث اسالمی در اقتصاد خرد و نقد دیدگاههای متعارف
 oانواع بازار در اقتصاد اسالمی
 oنسبت فرد و بازار در اقتصاد اسالمی
 oعوامل تولید در اقتصاد خرد اسالمی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1منکیو ،گریگوری ( .)1395نظریه اقتصاد خرد ،ترجمه حمیدرضا ارباب .تهران :نشر نی.
 .2سالواتوره ،دومینیک ( .)1390تئوری و مسائل اقتصاد خرد ،ترجمه حمیدرضا ارباب .تهران :نشر نی.

3. Paul Krugman, Robin Wells (2011). Microeconomics. USA.
منابع فرعی:
 .1واریال ،هال ( .)1388تحلیل اقتصاد خرد ،ترجمه رضا حسینی .تهران :نشر نی.
 .2غزالی ،عیدیت ،عمر سیدعقیل و سعید طاهر ( .)1374مباحثی در اقتصاد خرد :نگرش اسالمی ،ترجمه حسین صادقی .تهران :انتشارات
دانشگاه تربیت مدرس ،موسسه تحقیقات اقتصادی.
 .3جیمز .م .هندرسن و ریچارد ا .کوانت ( .)1396تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی) ،ترجمه مرتضی قرهباغیان و جمشید پژویان .تهران ،نشر
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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کد درس680 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل اقتصاد کالن

Macroeconomic analysis
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با مفاهیم پایه اقتصاد کالن آشنا شده باشد.
 .2توانایی تحلیل سیستم حسابداری ملی را کسب کرده باشد.
 .3منحنی ( )ISو ( )LMرا بشناسد و روابط آنها را توضیح دهد.
 .4با تحلیلهای ایستا و پویای اقتصاد کالن آشنا باشد.
 .5روابط بین تورم و بیکاری را شرح دهد و مدلهای آن را نقد کند.
 .6مدلهای رشد اقتصادی را بشناسد و آنها را نقد کند.
شرح درس:
اقتصاد کالن شاخهای از علم اقتصاد است که با کارایی ،ساختار ،رفتار و تصمیمگیری اقتصاد در سطح کالن سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد
ملی ،منطقهای و جهانی میشود .اقتصاد کالن به مطالعه شاخصهای تجمعی مثل تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری ،درآمد ملی ،شاخص قیمت
و رابطه متقابل بین بخشهای مختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد میپردازد .اقتصاددانان کالن مدلهای اقتصادی را
توسعه میبخشند تا ارتباط بین درآمد ملی ،تولید ،مصرف ،بیکاری ،تورم ،پسانداز ،سرمایهگذاری ،تجارت بینالملل و مالیه بینالملل را توضیح
دهند .بررسی سیستم حسابداری ملی ،تحصیل اجزای تشکیلدهنده تقاضا و عرضه کل .تنظیم مدل ایستای کالن و ارزیابی آثار سیاستهای
پولی ،مالی و درآمدی بر متغیرهای کالن در قالب این مدل ،تحلیل روند قیمتها ،بیکاری و ارتباط بینآنها و همچنین آشنا نمودن دانشجویان
با مفاهیم رشد اقتصادی از عمده مسائلی است که در این درس مورد توجه قرار میگیرد.
سرفصل درس:
 .1مرور اجمالی از مفاهیم و متغیرهای اقتصاد کالن
 oتحلیل حسابداری ملی
 oمفاهیم ارزش افزوده و ارزش تولید
 oتولید ناخالص داخلی ،تولید ناخالص ملی و درآمد ملی
 oمحاسبه درآمد ملی از سه جنبه تولید ،درآمد و هزینه
 oاندازهگیری به قیمتهای جاری و ثابت
 oکاربرد شاخص قیمتها در تحلیلهای کالن.
 .2تحلیل تقاضای کل:
 oچگونگی تعیین درآمد در قالب مدل دو و سه بخشی
 oمفاهیم ضریب افزایش
 oمنحنی ( )ISو منحنی ()LM
 oتحلیل بازارهای پول و اوراق قرضه
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

 oعرضه و تقاضای پول
 oمدل تعادل ایستا در بخش تقاضای اقتصاد
 oمنحنی تقاضای کل
 oارزیابی آثار سیاستهای پولی و مالی و اختالالت در بخش تقاضای اقتصاد.
تحلیل عرضه کل:
 oتجزیه و تحلیل بازار کار
 oتابع تولید
 oآثار تغییر قیمتها
 oدستمزدها و انتظارات قیمتی
 oبه دست آوردن منحنی عرضه کل
 oاختالالت در بخش عرضه اقتصاد.
مدل تعادل ایستای کالن:
 oتعیین مقدار تعادلی درآمد
 oاشتغال
 oقیمتها و نرخ تنزیل
 oارزیابی آثار سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای کالن
 oارزیابی آثار سیاستهای درآمدی (سیاستهای کنترل قیمت و دستمزدها).
اقتصاد کالن باز:
 oدخالت بخش تجارت خارجی
 oتحرک بینالمللی سرمایه
 oتحلیل تزار پرداختها
 oآثار سیاستهای پولی و مالی در شرایط متنوع نرخ ارز در اقتصاد باز.
تعمیم مدل تعادل ایستای کالن:
 oتحلیل اجمالی از تئوریهای مصرف و سرمایهگذاری،
 oتئوریهای تقاضا و عرضه پول
 oتعیین مقدار تعادلی درآمد
 oاشتغال
 oقیمتها و نرخ بهره در قالب مدل تعمیمیافته.
تحلیلهای پویا (میانمدت):
 oتحلیل روند قیمتها (تورم)
 oدستمزدها
 oرابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس)
 oسیاستهای تثبیت اقتصادی
معرفی اجمالی از مفاهیم رشد و ویژگیهای کلی مدلهای رشد اقتصادی.
 oانباشت سرمایه و رشد جمعیت
 oتأثیر فناوری
 oمدلهای رشد و نقد تحلیلی آنها
ریشههای خردِ اقتصاد کالن
 oمصرف
 oسرمایهگذاری
 oعرضه پول و تقاضای پول
 oنظریه ادوار تجاری

.10

مالحظات اسالمی در اقتصاد کالن
 oمبانی و اهداف نظام اقتصادی اسالم
 oرفتار عقالیی فرد مسلمان و جامعه اسالمی
 oتحلیل همزمان پول و کاال از منظر اسالم
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روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1اخوی ،احمد ( .)1383اقتصاد کالن کاربردی .تهران :نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 .2منکیو ،گریگوری ( .)1395نظریه اقتصاد کالن ،ترجمه حمیدرضا ارباب .تهران :نشر نی.
منابع فرعی:
 .1تفضلی ،فریدون ( .)1395اقتصاد کالن ،نظریهها و سیاستهای اقتصادی .تهران :نشر نی.
 .2طبیبیان ،سیدمحمد ( .)1390اقتصاد کالن .تهران :نشر بازتاب.
 .3برانسون ( .)1388تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن ،ترجمه عباس شاکری .تهران :نشر نی.
 .4رومر ( .)1383اقتصاد کالن پیشرفته ،ترجمه مهدی تقوی .تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
 .5میرمعزی سیدحسین ( ،)1384اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
Blanchard, Olivier. (2003). Macroeconomics, 3rd Ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
)M.Woodford (Eds.). Handbook Of Macroeconomics (Chapter 14, Vol. 1B, 927‐1007
Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics, 3rd Ed. New York: Mcgraw-Hill Irwin.
Sargent, T. J. (1987). Dynamic Macroeconomic Theory. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press.
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کد درس681 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تاریخ عقاید و م کاتب اقتصادی

History of economic ideas and schools
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1با زمینههای شکلگیری مکاتب و نظریات اقتصادی آشنا شود.
 .2توانایی تحلیل مکاتب و نظریات اقتصادی از دوران یونان باستان تا دوره معاصر را به دست آورد.
 .3آرای اقتصادی اندیشمندان مسلمان را بیان کرده و بر اساس آن نظریات متعارف را نقد کند.
شرح درس:
مکاتب اقتصادی در بستری از وقایع و رخدادهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و دینی شکل میگیرد و شناسایی این زمینهها در کنار فهم نظریاتی
که میکوشند به نیازهای اقتصادی جوامعشان با توجه به مالحظات گوناگون پاسخ گویند یکی از مقدمات الزم برای استفاده از این نظریات و
حتی نظریهپردازی است .این درس میکوشد با تجزیهوتحلیل اصول فکری و آرای مکاتب اقتصادی تا دوره معاصر ،قدرت تحلیلگری دانشجویان
را افزایش دهد .بنابراین ،پس از بررسی ارتباط بین علوم اقتصادی و تاریخ عقاید اقتصادی ،عوامل شکلگیری نظریات و مفاهیم پایه به سیر
اندیشههای اقتصادی از جهان باستان ،یعنی دوران یونان و روم قدیم ،تا دوره معاصر یعنی تا پایان مکتب پولی پرداخته میشود .ضمن اینکه با
مرور نظریات اقتصادی اندیشمندان مسلمان ،نقدی کوتاه بر نظریات متعارف صورت خواهد گرفت.
سرفصل درس:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

آشنایی با نقش و اهمیت تاریخ علم اقتصاد و روشهای بررسی تاریخ عقاید و مکاتب اقتصادی
 oعقاید اقتصادی در یونان قدیم
 oعقاید اقتصادی در رم قدیم
 oعقاید اقتصادی در قرون وسطی
 oتاریخ اقتصادی دوران بردهداری
 oتاریخ اقتصادی دوران فئودالیسم
آشنایی با عوامل شکلگیری مکاتب اقتصادی و بسترهای اجتماعی توسعه آنها (مسیحیت ،کلیسا ،وضعیت اقتصادی ،جنگ ،بیماریهای
فراگیر و )...
آشنایی با مفاهیم و تعاریف اقتصاد ارتدوکس و اقتصاد هترودکس
آشنایی با مبانی اقتصادی مکتب دوران مرکانتلیسم و نقد و بررسی آن
آشنایی با مکتب فیزیوکراسی و اندیشههای دکتر کنه و کتاب جدول اقتصادی
آشنایی با مکتب اقتصاد کالسیک و اندیشمندان آن (آدام اسمیت ،مالتوس ،ریکاردو و )...
آشنایی با مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و اندیشمندان آن (فردریک لیست و )...
آشنایی با مکتب سوسیالیسم و انواع آن (سوسیالیسم ایدهآلیست ،مارکسیسم و )...
مکتب تاریخ آلمان و انتقادات آن به مکتب کالسیک
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 .10مکتب نئوکالسیک و اندیشمندان آن (مارشال و )...
 .11آشنایی با مکتب روانشناسی اتریشی
 .12آشنایی با تحوالت مکاتب اقتصادی در اوایل قرن بیستم (نئولیبرالیسم ،نئومارکسیسم ،نئوسوسیالیسم)
 .13آشنایی با نظرات کینز و بستر شکلگیری آن
 .14آشنایی با نظرات پس از کینز
 .15آشنایی با مکتب نئوکالسیک پولی
 .16آشنایی با اندیشههای نهادگرایان
 .17نظریات اقتصادی در جهان اسالم و اندیشمندان مسلمان
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1شارل ،ژید و ژیست شال ( .)1396تاریخ عقاید اقتصادی ،ترجمه کریم سنجابی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 .2تفضلی ،فریدون ( .)1395تاریخ عقاید اقتصادی از افالطون تا دوره معاصر (از  600قبل از میالد تا  2000میالدی) .تهران :نشر نی.
منابع فرعی:
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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کد درس682 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

اقتصاد سیاسی بینالملل

International Political Economy
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4

با خاستگاه ،مفاهیم و نظریههای اقتصاد سیاسی بینالمللی آشنا شده باشد.
اثر تعیینکننده قدرت و ثروت بر روابط بینالمللی را فهم کرده باشد.
به تحلیل جایگاه مباحث اقتصاد سیاسی بینالمللی برای گفتمان انقالب اسالمی ایران بپردازد.
سازوکار ایجاد زمینهها و ابزارهای قدرت سیاسی و اقتصادی را با استفاده از مناسبات بینالمللی تشریح کند.
شرح درس:

فهم مناسبات ثروت و قدرت از یک سو و تبیین جایگاه دولت و بازار به عنوان دو رکن در جوامع امروزین از سوی دیگر ،زمینه شکلگیری مکاتب
و اندیشههای گوناگونی در حوزههای مختلف اقتصاد ،سیاست و جامعهشناسی گردیده است .درس اقتصاد سیاسی بینالمللی میکوشد با در نظر
گرفتن سه مفهوم ثروت ،قدرت و امنیت به عنوان سه ارزشِ محوری در مکاتب گوناگون ،سازوکار شکلگیری و روابط پیچیده بین آنها را در
فضای بینالمللی تبیین کند .اشاره به جایگاه سازمانهای بینالمللی و روند شکلگیری آنها به ویژه پس از جنگهای جهانی یکی دیگر از نقاط
عطف این درس محسوب میشود.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با مفاهیم اقتصاد سیاسی بینالملل
 oسیر تاریخی
 oمفاهیم کلیدی (ازجمله :قدرت ،ثروت ،دولت ،بازار ،امنیت و )...
 .2نظریهها و رویکردهای مطرح در اقتصاد سیاسی بینالملل
 oقبل از فئودالیسم
 oدوران فئودالیسم
 oدوران مرکانتلیسم
 oرهیافت لیبرالیسم کالسیک
 oرهیافت لیبرالیسم مدرن
 oرهیافت محافظه کاران
 oرهیافت رادیکال و مارکسیسم
 .3موضوعات اصلی در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 oمناسبات دولت و بازار در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 oتورم و بیکاری در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 oفقر و نابرابری در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
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 oکار و صنعت در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 oاقلیت و تبعیض در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 oجنسیت در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 oدالیل توسعه نیافتگی در هر یک از رهیافتها و مکاتب اقتصاد سیاسی بینالملل
 .4بازاندیشی درباره مفاهیم اقتصاد سیاسی بینالملل با رویکرد اسالمی
 oنقد دیدگاههای موجود با مبانی اسالمی
 oشناسایی خطوط اصلی اسالم در زمینه مفاهیم اقتصاد سیاسی بینالملل
 .5موردکاوی در اقتصاد سیاسی بینالملل (با توجه به سازمانهای بینالمللی)
 oحوزه انرژی و محیطزیست
 oحوزه آموزش عالی و نظام علمی
 oحوزه غذا و کشاورزی
 oجایگاه و مناسبات تحریمهای بینالمللی
 oحوزه پولی و مالی و نظام ارزی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1کالرک ،باری ( .)1390اقتصاد سیاسی تطبیقی ،ترجمه عباس حاتمی .تهران :نشر کویر.
2. Balaam, D., & Dillman, B. (2011). Introduction To International Political Economy (5th
Ed.). New Jersey: Pearson Education.
منابع فرعی:
 .1کالرک ،باری ( .)1390اقتصاد سیاسی تطبیقی ،ترجمه عباس حاتمی .تهران :نشر کویر.
 .2ابراهیمینژاد ،مهدی ( .)1394سازمانهای مالی و پولی بینالمللی .تهران :سمت.
 .3امیدبخش ،اسفندیار ( .)1384اقتصاد سیاسی بینالمللی .تهران :مؤسسه انتشاراتی ایران.
 .4پورتر ،تونی ( .)1385جهانیشدن و مالیه ،تلخیص و ترجمه علی حسینیخواه .تهران :مرکز ملی مطالعات جهانیشدن.
 .5جهانبین ،اسماعیل و محمد جالل حیدری ( .)1393سازمان همکاری اسالمی :بررسی ناکامیها با تأکید بر عوامل واگرایی .مطالعات
تاریخی جهان اسالم ،صص .7-30
 .6حسینی ،میرعبداهلل ( .)1390توسعه تجارت ایران با سازمان همکاری شانگهای .تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 .7سازمان تجارت جهانی ( .)1383شناخت سازمان تجارت جهانی ،ترجمه محمد جواد ایروانی .تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی.
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بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

تحلیل اقتصادی خطمشیگذاری عمومی

Economic analysis of public policy making
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
.1
.2
.3
.4
.5

بتواند به تصریح منطق سیاستگذاریهای عمومی از منظری اقتصادی بپردازد؛
مفروضات مورد استفاده در تحلیلهای خطمشیگذاری را شناسایی کند؛
با رویکردی انتقادی به شناسایی هزینهها و فواید سیاستگذاریهای عمومی بپردازد؛
با جریانهای بدیلِ رویکردهای متعارف اقتصادی در تحلیل و اتخاد سیاستگذاریهای عمومی آشنا باشد؛
داللتهای اقتصادی و کاربردی ناظر به سیاستگذاری در حوزههای مورد عالقه خویش را تشخیص داده و منابع مرتبط اقتصادی را به
درستی انتخاب و مورد واکاوی قرار دهد.
شرح درس:

این دوره برای این منظور طراحی شده است که دانشجویان را در معرض نظریه و تحلیل اقتصادی قرار دهد .این درس بر پایه اطالعات کسب
شده در دوره اقتصاد خرد پیگیری شده و در پی تحلیل عمیقتر مسائل خطمشیگذاری از منظری اقتصادی است؛ مفاهیم و موضوعاتی چون
تخصیص منابع محدود ،اقتصاد رفاه ،آزادی اقتصادی ،کارایی ،برابری ،عدالت ،شکست بازار ،شکست دولت ،تحلیل هزینه-فایده و هزینه مبادله
ازجمله مقوالت مورد اشاره در این حوزه خواهد بود .این درس به طور عمده بر منطق دخالت دولت در اقتصاد متمرکز بوده و به دنبال ارائه جایگاه
سیاستگذاری در طیف سازماندهیهای مختلف فعالیتهای اقتصادی (همچون بازار ،بنگاه ،دولت) است.
سرفصل درس:
.1
.2

.3

.4

آشنایی با مفهوم تحلیل خطمشی و ابعاد اقتصادی آن
مروری بر بازارها ،نظریه قیمت و ابزارهای تحلیل متعارف اقتصادی
 oعرضه ،تقاضا و بازار رقابتی
 oتعادل ،مازاد رفاه اجتماعی و ایده دست نامرئی آدام اسمیت
 oکارایی (کارایی و بازارهای ناقص ،کارایی و نقش حکومت)
 oتقسیمبندی چهارگانه کاالها و خدمات در علم اقتصاد
 oشکست بازار و دخالت دولت شامل آثار خارجی و راهحلهای خصوصی ،آثار خارجی و راهحلهای عمومی ،سیاستگذاریهای
عمومی قیّم مآبانه
 oشکست دولت و مسائل مربوط به آن
فلسفه اخالق برای تحلیلگر خطمشی
 oفایده گرایی
 oمبنای «معیار کارایی» و «تحلیلهای هزینه-فایده» و بررسی آن
رویکردهای بدیل در تحلیل اقتصادی (در صورت وجود فرصت)
 oنهادگرایی
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 نظریه و کاربرد طراحی بازار و تخصیصهای پایدار.5
 طراحی سازوکار و طراحی بازارo
، سیاستگذاری سالمت و طراحی بازار کلیه، سیاستگذاری در حوزه محیطزیست، کاربرد عملی نظیر سیاستگذاری در بازار انرژیo
. سیاستگذاری در حوزه حمل و نقل شهری،سیاستگذاری سالمت و به هم رسانی در بازار کار پزشکان
:روش ارزشیابی
تحقیق یا پروژه

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلی
1. Bellinger, William K. (2007). The Economic Analysis Of Public Policy. Routledge.
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کد درس684 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسیارشد پیوسته معارف اسالمی و مدیریت

بسته «محیطشناسی»

نام درس به فارسی:

نام درس به انگلیسی:

نقد و بررسی روندهای جهانیسازی

Critique of globalization trends
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلی

سمینار

عملی:

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود:
 .1به تعاریف و نظریات جهانیسازی آشنا باشد.
 .2تحلیلی قابل قبول از موانع و چالشهای جهانیسازی ارائه کند.
 .3نقش تسهیلگران جهانیسازی و توسعه سازمانهای بینالمللی در این زمینه را شرح دهد.
 .4به تحلیل الگوهای توسعه ملی بر اساس روندهای جهانیسازی بپردازد.
 .5نسبت جهانیسازی با ارزشهای دینی را بیان کند.
شرح درس:
جهانیشدن به عنوان یکی از پدیدههایی که طی دو دهه اخیر از نظر مفهومی و نظری توسعه فراوانی داشته است از پیچیدهترین موضوعاتی
است که فهم آن نیازمند دقت نظرهای گسترده است .از سوی دیگر ،به موازات مفهوم جهانیشدن ،مفهوم دیگری تحت عنوان «جهانیسازی»
طرح شده است که به دنبال شناسایی روندهای اجباری و اختیاری در امر جهانیشدن است .گره خوردن مقوله جهانیسازی با مفاهیم دینی از
یک سو و توسعه ارتباطات جهانی از سوی دیگر ،ضرورت نقد و تحلیل این روند را بیشتر میکند .این درس میکوشد پس از مرور کوتاه نظریات
جهانیشدن ،به بررسی روندهای جهانیسازی پرداخته و تسهیلگران ،موانع و چالشهای آنها را به دانشجویان معرفی کند.
سرفصل درس:
.1

.2

.3

.4

آشنایی با مفاهیم پایه در جهانیشدن
 oتعاریف و نظریات
 oفهم ماهیت جهانیشدن
آشنایی با مفاهیم پایه در جهانیسازی
 oتعاریف و نظریات در جهانیسازی
 oتفاوت جهانیشدن و جهانی سازی
 oتفاوت جهانی سازی و غربیسازی
 oچالشها و موانع پایهای در جهانیسازی
دگرگونیهای بنیادین در فرآیند جهانیسازی
 oمقوله ثروت و فقر
 oهویت فرهنگی
 oالگوهای توسعه بینالمللی
نقش سازمانهای بینالمللی در جهانیسازی
 oسیر تاریخی شکلگیری سازمانها
 oجایگاه پیمانها و معاهدات بینالمللی
 oنقش شرکتهای چندملیتی و فراملیتی
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 .5تسهیلگران فرآیند جهانیسازی
 oتوسعه فضای مجازی و اینترنت
 oتوسعه فناوریهای ارتباطی
 oنقش زبان
 .6الگوهای مختلف توسعه ملی در راستای جهانیسازی
 oفهم نسبت الگوهای توسعه با جهانی سازی
 oموردکاوی برخی از الگوهای توسعه (آمریکایی ،چینی ،ژاپنی و )...
 .7نسبت ادیان با جهانیسازی
 oنسبت مفهومی جهانیسازی با مبانی ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی
 oنقد تحلیلی جهانیسازی بر اساس مبانی اسالمی
 oجایگاه موعودباوری و نسبت آن با جهانیسازی
 oنقد جنبشهای اسالمی و مردمی بر اساس الگوهای جهانیسازی
 oمنطقهگرایی و سازمانهای اسالمی و تحلیل جایگاه آنها در روند جهانیسازی
روش ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلی:
 .1استیگلیتز ،جوزف ( .)1394جهانیسازی و مسائل آن ،ترجمه حسن گلریز .تهران :نشر نی.

 .2جهانشمولی اسالم و جهانیسازی (مجموعه مقاالت) ( 3جلد)؛ به اهتمام سیدطه مرقاتی؛ شانزدهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی؛
اردیبهشت .82
منابع فرعی:
 .1کالین؛ نائومی ( .)1391دکترین شوک :ظهور سرمایهداری فاجعه ،ترجمه خلیل شهابی و میرمحمود نبوی .تهران :کتاب آمه.
 .2هانتینگتون ،ساموئل ( .)1374نظریه برخورد تمدنها :هانتینگتون و منتقدانش ،ترجمه و ویرایش وحید مجتبی امیری .تهران :وزارت امور
خارجه.
 .3بهکیش ،م .م .)1380( .اقتصاد ایران در بستر جهانیشدن .تهران ،نشر نی.
 .4گل محمدی ،احمد ( .)1394جهانیشدن و فرهنگ .تهران :نشر نی.
 .5کستلز ،م .)1380( .اقتصاد ،جامعه و فرهنگ (جلد اول) عصر اطالعات :ظهور جامعه شبکهای ،ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز ،ویراستار
ارشد :علی پایا .تهران :انتشارات طرح نو.
 .6کستلز ،م .)1380( .اقتصاد ،جامعه و فرهنگ (جلد دوم) عصر اطالعات :قدرت هویت ،ترجمه چاووشیان ،ویراستار ارشد :علی پایا .تهران:
انتشارات طرح نو.
 .7کستلز ،م .)1380( .اقتصاد ،جامعه و فرهنگ (جلد سوم) :عصر اطالعات :پایان هزاره ،مترجم احد علیقلیان و افشین خاکباز ،سرویراستار
علی پایا .تهران :انتشارات طرح نو.
 .8گریفین ،ک .)1378( .مروری بر جهانیشدن و گذار اقتصادی ،ترجمه محمد رضا فرزین .تهران :سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک
اقتصادی اجتماعی و انتشارات.
 .9گیدنز ،آ .)1379( .جهانیشدن ،گفتارهائی در باره یکپارچگی جهانی ،ترجمه علی اصغر سعیدی .تهران :انتشارات علم و ادب.
 .10مارفلیت ،ف .)1380( .جهانیشدن و جهان سوم ،ترجمه حسن سوزانی .تهران :وزارت امور خارجه.
 .11واترز ،م .)1379( .جهانیشدن ،ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و همکاران .تهران :سازمان مدیریت صنعتی
 .12هودشتیان ،ع .)1380( .مدرنیته ،جهانیشدن و ایران .تهران :چاپخش.
13. Barry Eichengreen (2008). Globalizing Capital: A History Of The International Monetary
System, 2nd Edition. Princeton University Press.
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 )31بسته «روششناسي پژوهش»
پدیدههای اجتماعی و انسانی با پدیده های طبیعی متفاوت هستند و شناخت آنها و حل مسئله های متناظر آنها نیازمند مسیری متفاوت است .بنابراین یك
پژوهشگر حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیازمند آن است که بداند اساساً شناخت چیست و چگونه ممکن است؛ کدام شناخت معتبر است؛ برای شناخت هر
پدیده از چه روشها و ابزاهایی میتوان استفاده کرد؛ نقص هر روش چیست .این سؤاالت و امثال آن را باید در بسته «روششناسی پژوهش» دنبال کرد.
کد
درس
687
688
689
690
691
692
693
694
695

عنوان درس

واحد

ساعت

پیشنیاز

کارگاه روش پژوهش کمی
کارگاه روش پژوهش کیفی
روش پژوهش ترکیبی
روشهای پژوهش اسالمی
سنجش و اندازهگیری
تاریخ و فلسفه علم
فلسفه علوم اجتماعی
مطالعه در روششناسی
پژوهش در روششناسی

2
2
2
2
2
2
2
1
1

64
64
32
32
32
32
32
32
32

-

16

352

جمع
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کد درس687 :
علیهالسالم

دانشگاه امام صادق
کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

کارگاه روش پژوهش کمی

Quantitative Research Method Workshop
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 64 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار

عملی

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
 .1مبانی پژوهش کمی
 .2موقعیتهای پژوهشی متناسب با پژوهش کمی
 .3طراحی و اجرای عملیاتی یك پژوهش کمی
 .4منتخبی از نرمافزارهای پرکاربرد در پژوهش کمی
شرح درس:
علی رغم افول نسبی جریان اثباتگرایی در حوزه علوم اجتماعی ،هنوز هم برخی از مسائل پژوهشی این حوزه صرفاً با روشهای کمی قابل
بررسی و پاسخگویی است؛ مسائلی نظیر تبیین برخی ارتباطات علّی میان پد یدههای اجتماعی ،برخی از پژوهشهای تطبیقی و مقایسهای و ...؛
از همین رو دانشجویان علوم اجتماعی همچنان نیازمند آموختن این روشها و بهرهگیری از آنها در پژوهشهای خود هستند .در این درس
انتظار بر این است که دانشجویان پس از آشنایی مبانی و خردمایه بهرهگیری از روشهای پژوهش کمی ،روشهای کمیای که خاص پژوهش
در حوزه علوم اجتماعی هستند را فراگرفته ،به صورت کارگاهی به تمرین این روشها بپردازند و در نهایت توانمندی بهرهگیری از اصلیترین
نرمافزارهایی که پژوهش توسط روشهای کمی را تسهیل میکنند کسب کنند.
سرفصل درس:
.1
.2
.3

.4
.5

.6

آشنایی با مبانی پژوهشهای کمی
آشنایی موقعیتهای متناسب با پژوهشهای کمی
آشنایی با منتخبی از چهار استراتژی اصلی پژوهش کمی:
 oپیمایش
 oهمبستگی
 oآزمایشی
 oشبه آزمایشی
نقد و بررسی نمونهای از پژوهشهای انجام شده با روشهای کمی معرفی شده
آشنایی با منتخبی از اصلیترین نرمافزارهای مورد استفاده در پژوهش کیفی
Statistical Package for Social Science (SPSS) o
LISREL o
STATA o
SAS o
انجام حداقل یك پژوهش کامل یا بخشهایی از یك پژوهش مبتنی بر یك یا چند مورد از روشهای معرفی شده
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلي:
 .1داناییفرد ،حسن ،الوانی ،سید مهدی و آذر ،عادل ( .)1387روششناسی پژوهش کمی در مدیریت :رویکردی جامع .تهران :انتشارات صفار
– اشراقی.
 .2نیومن ،ویلیام الورنس ( .)1395شیوههای پژوهش اجتماعی (رویکردهای کیفی و کمی) .ترجمه حسن دانایی فرد و سید حسین کاظمی،
جلد اول و دوم .تهران :موسسه کتاب مهربان نشر.
 .3مؤمنی ،منصور و فعال قیومی ،علی ( .)1396تحلیلهای آماری با استفاده از  .SPSSتهران :مؤلف.
 .4امیرنژاد ،قنبر ( .)1396روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی در مدیریت (با رویکرد پایاننامه نویسی و آشنایی با نرمافزار لیزرل) .تهران:
تعلیم و تربیت اسالمی.
 .5هیلز ،میشل و دیاستاووال ،بیانکا آل ( .)1395مبانی اصلی برنامه  .STATAترجمه قباد مرادی ،فاطمه غالمی ،محمدعزیز رسولی ،نصراهلل
ویسی و علیرضا علیخانی .تهران :گپ.
 .6نصیری ،رسول ( .)1384آموزش گام به گام  :SASسادهترین روش انجام تحلیلهای آماری با  .SASتهران :نشرگستر.
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.
منابع فرعي:

 .1فقیهی پور ،جواد و حسنقلی پور یاسوری ،طهمورث ( .)1394روش تحقیق به زبان خیلی ساده :پژوهش کمی (ویژه دانشجویان و پژوهشگران
ارشد سازمانی) .تهران :دارالفنون.
 .2ساروخانی ،باقر ( .)1390روشهای تحقیق در علوم اجتماعی :بینشها و فنون .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .3ساروخانی ،باقر ( .)1396روشهای تحقیق در علوم اجتماعی :روشهای کمی آمار پیشرفته .تهران :دیدار.
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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کد درس688 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

کارگاه روش پژوهش کیفی

Qualitative Research Method Workshop
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 64 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
 .1مبانی پژوهش کیفی
 .2روشهای کیفی پژوهش در مدیریت
 .3طراحی و اجرای عملیاتی یك پژوهش کیفی
 .4اصلیترین نرمافزارهای پژوهش کیفی
شرح درس:
با افول جریان اثباتگرایی در حوزه علوم اجتماعی و پر رنگ شدن توجه به تفاوتهای نوعی (و نه درجهای) علوم طبیعی و علوم اجتماعی،
خصلت فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایی علوم اجتماعی بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت؛ موضوعی که زمینهساز حرکت
به سمت طراحی روشهایی نو و متناسب با اقتضائات بیان شده گردیده و موجب شکلگیری روشهایی کیفی نظیر قومنگاری ،پدیدارشناسی،
داده بنیاد و  ...شد .در این درس انتظار بر این است که دانشجویان پس از آشنایی با تفاوتهای بنیادین علوم طبیعی و علوم اجتماعی ،روشهای
کیفی که خاص پژوهش در حوزه علوم اجتماعی هستند را فراگرفته ،به صورت کارگاهی به تمرین این روشها بپردازند و در نهایت توانمندی
بهرهگیری از اصلیترین نرمافزارهایی که پژوهش توسط روشهای کیفی را تسهیل میکنند کسب کنند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با اصلیترین تفاوتهای علوم طبیعی و علوم اجتماعی به عنوان خردمایه پژوهشهای کیفی
 .2آشنایی با منتخبی از اصلیترین استراتژیهای پژوهش کیفی در مدیریت نظیر:
 oتحلیل مضمون
 oتحلیل محتوا
 oتحلیل گفتمان
 oتحلیل روایت
 oداده بنیاد
 oپدیدارشناسی
 oقوم نگاری
 oپژوهش تاریخی
 oتبارشناسی
 oمطالعه موردی
 oاقدام پژوهی
 oو ...
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 .3نقد و بررسی نمونهای از پژوهشهای انجام شده با روشهای کیفی معرفی شده
 .4آشنایی با منتخبی از اصلیترین نرمافزارهای پژوهش کیفی
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 o
 .5انجام حداقل یك پژوهش کامل یا بخشهایی از یك پژوهش مبتنی بر یك یا چند مورد از روشهای معرفی شده
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

کرسول ،جان ( .)1391پویش کیفی و طرح پژوهش .ترجمه حسن دانایی فرد و سید حسین کاظمی .تهران :انتشارات صفار – اشراقی.
خنیفر ،حسین و مسلمی ،ناهید ( .)1396اصول و مبانی روشهای پژوهش کیفی (رویکردی نو و کاربردی) .تهران :انتشارات نگاه دانش.
ایمان ،محمدتقی ( .)1391روششناسی تحقیقات کیفی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سیدجوادین ،سیدرضا و اسفیدانی ،محمدرحیم ( .)1389تئوری سازی داده بنیاد و نرم افزار  .Atlas.tiتهران :موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی.
تاریخ نشر 23 :شهریور،
نیمی ،امیلیای؛ گست ،گرگ و میچلناشر ،مریلینال ( .)1394مقدمهای بر روش پژوهش کیفی با کاربرد نرمافزار  .NVIVO10ترجمه
محمدرضا واشقانی فراهانی ،مریم ظریف ثاقب اکبرپور و بهرام خیری .تهران :دارالفنون.
بهمن کار ،مسلم؛ مرتضویان ،سیدمحمدمهدی؛ صالحی ،مریم و علیزاده ،زهرا ( .)1395خودآموز تصویری  :Mendeleyپیشرفتهترین نرم

افزار مدیریت منابع مقاالت و پایاننامهها (پوشش دهی منابع فارسی) کاربردی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در تمامی رشتههای
تحصیلی .تهران :جهاد دانشگاهی.
 .8هوبر ،گونترال و گروتلر ،لئو ( .)1395راهنمای تحلیل دادههای کیفی با نرمافزار  .AQUAD7ترجمه علیرضا علیاحمدی ،محمدجواد
آذرشاهی ،عصمت مسعودی ندوشن و سمیه اصالحی .تهران :تولید دانش.
 .9رحمدل ،ناصر ( .)1394تحلیل محتوا و پژوهش داده بنیاد با استفاده از نرم افزار  .MAXQDAتهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
اجتماعی.
 .10بخش  Helpنرمافزارهای ،Transana ،HyperRESEARCH ،Dedoose ،Tams Anazyler ،QDA Miner
.Focuss On ،Qiqqa ،Raven’s Eye ،webQDA ،Quirkos
11. Cassell, Catherine; Symon, Gillian (2004). Essential guide to qualitative methods in
organizational research. London, Thousand Oaks: SAGE Publications.

1180

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.
:منابع فرعي
 انتشارات صفار: تهران. رویکردی جامع: روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت.)1390(  حسن، عادل و داناییفرد، سید مهدی؛ آذر، الوانی.1
.– اشراقی
. سمت: تهران. استراتژیهای نظریهپردازی.)1389(  حسن، داناییفرد.2
، ترجمه حسن دانایی فرد و سید حسین کاظمی.) شیوههای پژوهش اجتماعی (رویکردهای کیفی و کمی.)1395(  ویلیام الورنس، نیومن.3
. موسسه کتاب مهربان نشر: تهران.جلد اول و دوم
. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. هنر تجزیه و تحلیل متن:11  مکس کیودا.)1396(  یحیی و همکاران، علی بابایی.4
)السالم
(علیه
.
 دانشگاه امام صادق: تهران.NVivo8  نظریه پردازی داده بنیاد با نرم افراز.)1390(  میثم، محمدرضا و لطیفی، ذوالفقاریان.5
. روش شناسان: تهران.MAXQDA11  تحلیل دادههای کیفی با نرم افزار.)1395(  سیدصمد، بهشتی.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 Stepby-Step Guide. SAGE Publications Ltd.
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کد درس689 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

روش پژوهش ترکیبی

Mixed Method Research
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
 .1مبانی پژوهشهای ترکیبی
 .2موقعیتهای پژوهشی متناسب با پژوهش ترکیبی
 .3فرایند طراحی و اجرای عملیاتی یك پژوهش ترکیبی
شرح درس:
در حوزه علوم اجتماعی مسائلی وجود دارد که روشهای پژوهش کمی و کیفی به تنهایی توان پاسخگویی شایسته و حتی گاه صحیح به آنها
را ندارند و همین موضوع گاه پژوهشهای اجتماعی را با بنبست رو به رو میکند .ابداع روش پژوهش ترکیبی در واقع پاسخی عملگرایانه به
این معضل روششناختی است؛ پاسخی که تالش میکند ضمن بهرهگیری دقیق از مزایای دو روش کمی و کیفی (و با توسعه منطق پژوهش
ترکیبی دو یا چند استراتژی کمی یا دو یا چند استراتژی کیفی) در ترکیب و طرحی سنجیده و دقیق ،راهحلی را جهت بررسی مسائل پیچیده
انسانی و اجتماعی ارائه کند .در این درس انتظار بر این است که دانشجویان ضمن آشنایی اجمالی با مبانی پراگماتیستی روش پژوهش ترکیبی،
با انواع طرحها و استراتژیهای این روش آشنا شده و توان طراحی و اجرای یك پژوهش ترکیبی را کسب نمایند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی اجمالی با تاریخچه شکلگیری و مبانی فلسفی پژوهشهای ترکیبی
 oآشنایی با سیر شکلگیری روشهای کمی و کیفی پژوهش
 oآشنایی با مشکالت استفاده مجزا از روشهای کمی و کیفی در برخی پژوهشهای علوم اجتماعی
 oآشنایی با پراگماتیسم به عنوان فلسفهای جهت تلفیق مزایای روشهای کمی و کیفی
 .2آشنایی موقعیتهای متناسب با پژوهشهای ترکیبی
 .3آشنایی با استراتژیهای اصلی پژوهشهای ترکیبی
 oاستراتژی تبیینی متوالی
 oاستراتژی اکتشافی متوالی
 oاستراتژی تبدیلی متوالی
 oاستراتژی متکثر همزمان
 oاستراتژی آشیانهای همزمان
 oتبدیلی همزمان
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 به عنوان روشی قابل طبقه بندی در میان روشهای ترکیبیQ  آشنایی با روش.4
 نقد و بررسی نمونهای از پژوهشهای انجام شده با روش ترکیبی.5
 انجام حداقل یك پژوهش کامل یا بخشهایی از یك پژوهش مبتنی بر روش ترکیبی.6
:روش ارزشیابي
تحقیق یا پروژه
✓

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

ارزشیابی مستمر

:منابع اصلي
: تهران. ترجمه حسن داناییفرد و علی صالحی.) کیفی و شیوه ترکیبی، (رویکردهای کمی: طرح پژوهش.)1391(  جاندبلیو، کرسول.1
.موسسه کتاب مهربان نشر
. صفار: تهران. شالودههای نظری و چارچوب انجام پژوهش: روش شناسی کیو.)1392(  حسن و یعقوب حسینی و روزبه شیخها، دانائی فرد.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.
:منابع فرعي
. دیدار: تهران. رویکردهای متداول در علوم رفتاری: مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته.)1396(  عباس، بازرگان هرندی.1
. ویرایش: تهران. روش تحقیق آمیخته.)1396(  شیرین، علی و کوشکی، دالور.2
. جامعه شناسان: تهران. فراروش بنیانهای فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری.)1390(  احمد، 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 MixedMethods Continuum. Operant Subjectivity, 34(3), 172–191.
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کد درس690 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

روشهای پژوهش اسالمی

Islamic Research Methods
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار
سفر علمی

عملی

سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
.1
.2
.3
.4
.5

آشنایی با خردمایه و مبانی پژوهشهای اسالمی در مدیریت
آشنایی با مبانی ،روش و منابع پژوهش قرآنی در مدیریت
آشنایی با مبانی ،روش و منابع پژوهش حدیثی در مدیریت
آشنایی با مبانی ،روش و منابع پژوهش فقهی در مدیریت
آشنایی با مبانی ،روش و منابع پژوهش سیرهای در مدیریت
شرح درس:

نظر به ماهیت بومی و ارزشبار علوم اجتماعی و از جمله مدیریت و حاکمیت ارزشهای اسالمی در دو سطح فرهنگ ملی مردم ایران و نظام
جمهوری اسالمی ایران ،شکلگیری جریان پژوهشهای اسالمی روشمند و متقن در حوزه علوم اجتماعی ضروری به نظر میرسد؛ از همین رو
در این درس انتظار میرود که دانشجویان ضمن آشنایی با خردمایه ،مبانی و الگوی مطلوب پژوهش اسالمی در حوزه مدیریت ،مبانی ،منابع و
روش پژوهش قرآنی ،حدیثی ،فقهی و سیرهای را فراگرفته و ضمن کسب توانمندی نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده با این روشها ،خود
نیز مهارت الزم جهت انجام چنین پژوهشهایی را کسب نمایند.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با خردمایه پژوهشهای اسالمی در مدیریت
 .2آشنایی با الگوها و جریانهای فکری موجود پیرامون شیوه تعامل میان اسالم و علوم موسوم به علوم غربی (و از جمله مدیریت):
 oالگوی غرب ستیز
 oالگوی غرب گریز
 oالگوی غرب پذیر
 oالگوی غرب گزین (رویکرد منتخب)
 .3آشنایی با پژوهش قرآنی در مدیریت
 oآشنایی با مبانی پژوهش قرآنی در مدیریت
 oآشنایی با منابع (اعم از مکتوب و نرم افزاری) پژوهش قرآنی در مدیریت
 oآشنایی با روشهای پژوهش قرآنی در مدیریت
▪ روشهای تدبری اعم از روشهای آیه محور ،سیاق محور ،سوره محور ،داستان محور و مسئله محور
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▪ روشهای تفسیری اعم از ترتیبی ،موضوعی و تنزیلی
 oنقد و بررسی برخی پژوهشهای منتخب قرآنی
 .4آشنایی با پژوهش حدیثی در مدیریت
 oآشنایی با مبانی پژوهش حدیثی در مدیریت
 oآشنایی با منابع پژوهش (اعم از مکتوب و نرم افزاری) حدیثی در مدیریت
 oآشنایی با روش پژوهش حدیثی در مدیریت
 oنقد و بررسی برخی پژوهشهای منتخب حدیثی
 .5آشنایی با پژوهش فقهی در مدیریت
 oآشنایی با مبانی پژوهش فقهی در مدیریت
 oآشنایی با منابع پژوهش (اعم از مکتوب و نرم افزاری) فقهی در مدیریت
 oآشنایی با رویکردهای پژوهش فقهی در مدیریت
▪ رویکرد فقه موضوعات
▪ رویکرد فقه نظامات
▪ رویکرد فقه سرپرستی
 oآشنایی با روش پژوهش فقهی در مدیریت
 oنقد و بررسی برخی پژوهشهای منتخب فقهی
 .6آشنایی با پژوهشهای سیرهای در مدیریت
 oآشنایی با مبانی پژوهش سیرهای در مدیریت
 oآشنایی با منابع پژوهش (اعم از مکتوب و نرم افزاری) سیرهای در مدیریت
 oآشنایی با روش پژوهش سیرهای در مدیریت
 oنقد و بررسی برخی پژوهشهای منتخب سیرهای
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلي:
 .1قراملکی ،احد فرامرز ( .)1391روششناسی مطالعات دینی (تحریری نو) .قم :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
 .2بستان نجفی ،حسین ،محمد فتحعلی خانی ،ابوالفضل گائینی ( .)1391گامی به سوی علم دینی (جلد  :)1ساختار علم تجربی و امکان علم
دینی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3بستان نجفی ،حسین ،سعید رضا علی عسکری .)1392( .گامی به سوی علم دینی (جلد  :)2روش بهرهگیری از متون دینی در علوم اجتماعی.
قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .4لسانی فشارکی ،محمدعلی و حسین مرادی زنجانی .)1385( .روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم .قم :قلم مهر.
 .5باقری ،خسرو .)1390( .هویت علم دینی (نگاهی معرفتشناختی به نسبت دین با علوم انسانی) .تهران :سازمان چاپ و انتشارات ارشاد.
 .6پاکتچی ،احمد .)1391( .روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .7پاکتچی ،احمد .)1392( .مجموعه درس گفتارهایی درباره روششناسی تاریخ .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .8کالته ساداتی؛ احمد ،ایمان ،محمدتقی و علی عسکری ،سعیدرضا (ویراستار) ( )1393روششناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان
(ارائه مدلی روششناختی از علم اسالمی) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .9میرباقری ،سید محمدمهدی و عبداللهی ،یحیی (تحلیل و نگارش) ( .)1396درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی .قم :تمدن نوین اسالمی.
 .10جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1386منزلت عقل در هندسه معرفت دینی .قم :اسراء.
 .11خسروپناه ،عبدالحسین ( .)1392در جستجوی علوم انسانی اسالمی .قم :دفتر نشر معارف.
 .12شریفی ،احمدحسین ( .)1395روششناسی علوم انسانی اسالمی .تهران :مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسالمی صدرا.
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 .13صابری ،حسین ( .)1392مهارتهای تحقیق و مأخذشناسی علوم اسالمی .تهران :سمت.
 .14علی پور ،مهدی و حسنی ،سید حمیدرضا ( .)1389پارادایم اجتهاد دانش دینی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .15مسعودی ،عبدالهادی ( .)1386روش فهم حدیث .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشکده علوم
حدیث.
 .16موسوی ،سید مهدی ( .)1394الگوهای کالن تولید علوم انسانی اسالمی در بستر انقالب اسالمی .تهران :آفتاب توسعه.
 .17نرمافزارهای جامع التفاسیر ،جامع االحادیث ،معجم موضوعی بحار االنوار ،کتابخانه فقه اهل بیت ،نور الشریعه ،نور السیره ،سیره معصومان
علیهمالسالم.
منابع فرعي:
 .1لطیفی ،میثم .)1390( .روششناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم :استقرایی از پژوهشهای میان رشتهای مدیریت اسالمی در دهه اخیر.
اندیشه مدیریت راهبردی.55 -25 :)2( 5 .
 .2پارسانیا ،حمید .)1393( .روششناسی انتقادی حکمت صدرایی .قم :کتاب فردا.
 .3قائمی نیا ،علیرضا .)1389( .بیولوژی نص :نشانهشناسی و تفسیر قرآن .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .4قائمی نیا ،علیرضا .)1390( .معناشناسی شناختی قرآن .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .5پاکتچی ،احمد .)1391( .مجموعه درس گفتارهایی درباره روش تحقیق عمومی با رویکرد علوم انسانی  -اسالمی .تهران :دانشگاه امام
صادق (علیهالسالم).
 .6سعیدی روشن ،محمدباقر .)1391( .تحلیل زبان قرآن و روششناسی فهم آن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .7صادقی ،اصغر ،سید علی رضوی (مصحح) .)1378( .خطوط روش تحقیق در منابع اسالمی .قم :نشر آفاق.
 .8فرد ،محمدامین .)1384( .روش تحقیق برای دانشجویان علوم انسانی به ویژه قرآن .قم :شایسته.
 .9دشتی ،محمد .)1389( .روشهای تحقیق در نهجالبالغه .نشر امیرالمؤمنین (علیهالسالم).
 .10رشاد ،علی اکبر .)1389( .منطق فهم دین :دیباچه وارهای بر روششناسی اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی .تهران :سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .11صفایی حائری ،علی .)1389( .روش برداشت از قرآن .قم :مؤسسه تحقیقاتی لیله القدر.
 .12بهشتی ،محمد .)1390( .روش برداشت از قرآن .قم :نشریه روزنه.
 .13پرور ،اسماعیل ( )1394احکام حکومتی :چرایی ،چیستی و چگونگی .قم :فردا.
 .14جوادی آملی ،عبداهلل ( )1391نسبت دین و دنیا :بررسی و نقد نظریه سکوالریسم .قم :اسراء.
 .15چیتسازیان ،علیرضا و جوانعلی آذر ،مرتضی ( .)1394نقطههای آغاز در مدیریت اسالمی .تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).
 .16سوزنچی ،حسین ( .)1389علم دینی :معنا ،امکان و راهکارها .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .17قوامی ،صمصام الدین ( .)1392فقه االداره (چیستی و کلیات) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .18مجمع عالی حکمت اسالمی ( .)1394ظرفیت شناسی علوم اسالمی در تحول علوم انسانی .قم :انتشارات حکمت اسالمی.
 .19نفیسی ،شادی ( .)1384عالمه طباطبایی و حدیث (روششناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان) .تهران :علمی و
فرهنگی.
 .20نقی پورفر ،ولی اهلل ( .)1387پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن :زمینهها ،کلیدها ،اصول ،شیوهها ،مراحل ،نمونهها .تهران :سازمان حج اوقاف
و امور خیریه ،اسوه.
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کد درس691 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

سنجش و اندازهگیری

Measurement
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعریف اندازهگیری
مواقع نیاز به طراحی یك ابزار اندازهگیری
انواع ابزارهای اندازهگیری
شیوه تهیه طرح ابزار اندازهگیری
شیوه طراحی سؤاالت ابزار اندازهگیری
تدوین ابزار اندازهگری
استانداردسازی ابزار اندازهگیری
سنجش روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
شرح درس:

یکی از امور مورد نیاز در پژوهش و به ویژه پژوهشهای کمی بهرهگیری از ابزارهای سنجش و اندازهگیری است؛ ابزارهایی که در برخی موارد
با بهرهگیری از پژوهشهای پیشین قابل دستیابی هستند و در برخی موارد نیز پژوهشگر باید خود دست به تهیه آنها بزند .در این درس انتظار
بر این است که دانشجویان ضمن آشنایی با تعریف و انواع ابزارهای اندازهگیری متغیرهای پژوهشی ،توانایی تهیه طرح ابزار اندازهگیری ،نوشتن
سؤالهای ابزار اندازهگیری ،تدوین ابزار اندازهگیری ،استاندارد سازی ابزار اندازهگیری و در نهایت روایی سنجی و پایایی سنجی ابزار اندازهگیری
را کسب نمایند.
سرفصل درس:
 .1تعریف اندازهگیری
 oتعریف اندازهگیری
 oتعریف سنجش
 oتعریف آزمون
 oتعریف آزمودن
 oتعریف ارزشیابی
 oویژگیهای موضوعات قابل سنجش و اندازهگیری
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

مقیاسهای اندازهگیری
 oاسمی
 oترتیبی
 oفاصلهای
 oنسبتی
طیفهای اندازهگیری
 oطیف بوگاردوس
 oطیف ترستون
 oطیف لیکرت
 oطیف گاتمن
 oطیف اوزگود و ...
روشهای کلی اندازهگیری
 oپرسشنامه
 oمصاحبه
 oمشاهده
 oمختلط
تهیه طرح ابزار اندازهگیری
 oتعیین هدف ابزار اندازهگیری
 oتعریف متغیر ابزار اندازهگیری
 oتعیین دامنه ابزار اندازهگیری
 oتهیه جدول مشخصات ابزار اندازهگیری
طراحی و تدوین سؤاالت ابزار اندازهگیری
 oمنابع طراحی سؤاالت
 oقواعد طراحی سؤاالت
 oاصول طراحی ابزار اندازهگیری
تحلیل و استانداردسازی ابزار اندازهگیری
 oسنجش ضریب دشواری
 oسنجش ضریب تمییز
 oبررسی همبستگی سؤالها به هم
 oبررسی همبستگی هر سؤال با کل آزمون
 oتحلیل گزینهها انحرافی و ...
سنجش روایی ابزار اندازهگیری
 oروایی محتوایی
 oروایی صوری
 oروایی مالکی
 oروایی سازه
 oروایی پیشبینی
 oروایی هم زمان و ...
سنجش پایایی ابزار اندازهگیری
 oروش بازآزمایی
 oروش فرمهای موازی
 oروش همسانی درونی
 oروش دو نیمه کردن
 oروش کودر – ریچاردسون و ...
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روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه
✓

منابع اصلي:
 .1سیف ،علیاکبر ( .)1394ساختن ابزارهای اندازهگیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی (ویرایش دوم) .تهران :نشر دیدار.
 .2سیف ،علیاکبر ( .)1386اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش هفتم) .تهران :دوران.
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.
منابع فرعي:
 .1سیف ،علیاکبر ( .)1375روشهای اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی .تهران :نشر دوران.
 .2سیف ،علیاکبر ( .)1390اندازهگیری و سنجش در علوم تربیتی .با ویراستاری حمزه گنجی .تهران :دانشگاه پیام نور.
 .3نوروزی ،ابوالقاسم ( .)1386مقدمهای بر :سنجش و اندازهگیری در علوم تربیتی .تهران :آوای نور.
 .4ساروخانی ،باقر ( .)1393روشهای تحقیق در علوم اجتماعی :اصول و مبانی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .5سادمن ،سیمور و برادبرن ،نورمن ام ( .)1388روشهای طراحی پرسشنامه .ترجمه عبدالباقی روشنی ،عزت اهلل پوریان ،سلیمان پاک سرشت
و رضا یارزلو (ویراستار) .تهران :کارا پیام (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام).
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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کد درس692 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

تاریخ و فلسفه علم

Philosophy and History of Science
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار
سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
 .1تاریخچه اجمالی علم در ایران و جهان اسالم
 .2تاریخچه تکوین علم مدرن
 .3تاریخچه شکلگیری فلسفه علم
 .4جایگاه فهم نظریات مطرح در فلسفه علم در پژوهش
 .5رویکرد اثباتگرایانه به علم
 .6رویکرد ابطالگرایانه به علم
 .7رویکردهای ساختارگرایانه به علم
 .8رویکردهای آنارشیستی به علم
 .9مفاهیمی نظیر نسبیگرایی ،عینیگرایی ،ذهنیگرایی ،عقالنیت ،ابزارگرایی ،واقعگرایی و  ...و طبقهبندی نظریات مطرح در حوزه فلسفه
علم بر اساس این مفاهیم.
 .10نقد و بررسی نظریات مطرح در فلسفه علم بر اساس مبانی فلسفه اسالمی
شرح درس:
فلسفه علم به عنوان یکی از جوانترین شاخههای فلسفه غرب ،فلسفهای است که به کنکاش نظری پیرامون ماهیت علم ،روش تولید علم،
ارزش معرفتی نظریات علمی و  ...میپردازد .جریانی که با صرفنظر کردن از اندک اظهارات مرتبط با فلسفه علم از ارسطو در یونان باستان،
فرانسیس بیکن در قرن شانزدهم و تعداد اندکشماری از متفکران قرن نوزدهم مانند جان استوارت میل میتوان ادعا کرد با اثباتگرایان منطقی
آغاز شده ،با نقد اثباتگرایی و نگاههایی نظیر ابطالگرایی مدعیات دقیقتری را مطرح کرده و در نهایت با اشخاصی نظیر توماس کوهن به
سمت نسبیگرایی حرکت کرده و قرابت زیادی با تاریخ علم ،روانشناسی علم و جامعهشناسی علم پیدا کرده است؛ جریانی که زمینه را برای
ابراز نظریات نظم گریزانهای نظیر نظریات فایرابند فراهم کرده است .در این درس انتظار بر این است که دانشجویان ضمن آشنایی با تاریخچه
علم مدرن و تاریخچه و جایگاه فلسفه علم در پژوهشهای علمی ،با نظریات مطرح و مفاهیم کلیدی این حوزه فلسفی آشنا شده و در نهایت
بتوانند مدعیات مطرح شده در این حوزه فلسفی را از منظر فلسفه اسالمی مورد نقد و بررسی قرار دهند.
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سرفصل درس:
 .1تاریخچه و سیر علم در ایران و جهان اسالم
 .2تاریخچه تکوین علم مدرن
 .3تاریخچه شکلگیری فلسفه علم
 .4جایگاه فلسفه علم در پژوهشهای علمی
 .5آشنایی با رویکردهای اثباتگرایانه به علم
 oآشنایی با تاریخچه اثباتگرایی
 oآشنایی با برجستهترین اندیشمندان اثباتگرا نظیر کارنپ ،رایشنباخ و ...
 oآشنایی با اصلیترین مدعیات اثباتگرایان منطقی
 oآشنایی با اصلیترین مدعیات اثباتگرایی تعدیل شده
 oآشنایی با اصلیترین نقدهای وارد شده بر رویکرد اثباتگرایی
 .6آشنایی با رویکرد ابطالگرایانه به علم
 oآشنایی با کارل ریموند پوپر
 oآشنایی با اصلیترین مدعیات ابطالگرایی
 oآشنایی با اصلیترین نقدهای وارد شده بر رویکرد ابطالگرایی
 .7آشنایی با رویکردهای ساختارگرایانه به علم
 oآشنایی با ایمره الکاتوش
 oآشنایی با نگاه علم به مثابه یك برنامه پژوهشی
 oآشنایی با اصلیترین نقدهای وارد شده بر نگاه علم به مثابه یك برنامه پژوهشی
 oآشنایی با توماس کوهن
 oآشنایی با نگاه به علم به مثابه یك پارادایم
 oآشنایی با اصلیترین نقدهای وارد شده بر نگاه پارادایمی به علم
 .8آشنایی با رویکرد آنارشیستی به علم
 oآشنایی با پل فایرابند
 oآشنایی با نگاه به علم به مثابه پدیداری نظم گریز
 oآشنایی با اصلیترین نقدهای وارد شده بر نگاه نظم گریزانه پل فایرابند
 .9آشنایی با کلیدیترین مفاهیم ناظر به ماهیت علم و طبقهبندی نظریات مطرح در فلسفه علم بر اساس این مفاهیم
 oنسبیگرایی
 oعینیگرایی
 oذهنیگرایی
 oعقالنیت
 oابزارگرایی
 oواقعگرای
 oو ...
 .10بررسی نظریات مطرح در فلسفه علم بر اساس مفاهیم کلیدی مورد بررسی در این فلسفه
 .11نقد مبانی کلی مطرح در نظریات فلسفه علم بر اساس فلسفه اسالمی
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓
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تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

چالمرز ،آلن فرانسیس ( .)1395چیستی علم :درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی .ترجمه سعید زیباکالم .تهران :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها.
اهلل)
(رحمه
.
حبیبی رضا و میرسپاه ،اکبر (زیرنظر) ( .)1387درآمدی بر فلسفه علم .قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دامپی یر ،ویلیام سسیل ( .)1386تاریخ علم .ترجمه عبدالحسین آذرنگ .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
غفاری ،حسین و مازیار ،امیر ( .)1395معرفتشناسی در فلسفه اسالمی .تهران :حکمت.
رونان ،کالین ( .)1394تاریخ علم کمبریج .ترجمه حسن افشار .تهران :نشر مرکز.
هیل ،دونآلدراتلیج ( .)1393تاریخ تحلیلی علم و فناوری در جهان اسالم .ترجمه سعید رفعت جاه .تهران :جوانه رشد.
معتمدی اسفندیار ( .)1391تاریخ علم در ایران (دوره چهار جلدی) ،با ویراستاری شادی نجوان .تهران :مهاجر.
منابع فرعي:

 .1اکاشا ،سمیر ( .)1396فلسفه علم .ترجمه هومن پناهنده .تهران :فرهنگ معاصر.
 .2صادقی ،رضا ( .)1395آشنایی با فلسفه علم معاصر .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها و مرکز تحقیق و توسعه
علوم انسانی.
 .3کوستلر ،آرتور ( .)1393خوابگردها .ترجمه منوچهر روحانی و زیر نظر فؤاد روحانی .تهران :امیرکبیر.
 .4گیلیس ،دانالد ( .)1394فلسفه علم در قرن بیستم :چهار موضوع اصلی .ترجمه حسن میانداری .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها.
 .5کوهن ،تامس ( .)1396ساختار انقالبهای علمی .ترجمه سعید زیباکالم .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
 .6الزی ،جان ( .)1396درآمدی تاریخی به فلسفه علم (ویراست جدید با تجدیدنظر) .ترجمه علی پایا .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها.
 .7وستفال ،ریچارد ( .)1395تاریخ پیدایش علم جدید .ترجمه عبدالحسین آذرنگ .تهران :نشر نی.
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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کد درس693 :

دانشگاه امام صادق

علیهالسالم

کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و مدیریت

بسته «روششناسي پژوهش»

نام درس به فارسي:

نام درس به انگلیسي:

فلسفه علوم اجتماعی

Philosophy of Social Sciences
جبرانی

تعداد واحد 2 :واحد

پیشنیاز :ندارد

تعداد ساعت 32 :ساعت

همنیاز :ندارد

نوع درس:

پایه
الزامی
اختیاری

ندارد

نظری
عملی
نظری
عملی
نظری
عملی
نظری

آموزش

کارگاه

تکمیلي
عملي:

سمینار

عملی

سفر علمی
سایر:

اهداف درس:
در انتهای این دوره از دانشجو انتظار میرود با موارد زیر آشنا شده باشد:
.1
.2
.3
.4
.5

تاریخچه شکلگیری علوم اجتماعی مدرن
تفاوتهای اصلی علوم طبیعی و علوم اجتماعی
دوگانهای اصلی مطرح در فلسفه علوم اجتماعی
طبقهبندی جریانهای فلسفه علوم اجتماعی در قالب جریانهای کلی اثباتگرایی ،تفسیری ،انتقادی ،فمینیستی و پستمدرن.
نقد و بررسی فلسفه علوم اجتماعی بر اساس مبانی فلسفه اسالمی
شرح درس:

با افول جایگاه علوم مدرن در پرتو پژوهشهای شکل گرفته در حوزه فلسفه علم و زیر سؤال رفتن مدعیاتی نظیر صدق ،عقالنیت و عینیت
مطلق این علوم و هم چنین توجه بیشتر اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی به تفاوتهای نوعی انسان و سایر موجودات ،زمینههای الزم جهت
شکلگیری پژوهشهایی نظری در حوزه مبانی علوم اجتماعی ایجاد شد ،پژوهشهایی که امروزه در قالب فلسفه علوم اجتماعی مورد بررسی
قرار گرفته و در ضمن آنها به بررسی اصلیترین تفاوتهای علوم تجربی طبیعی و علوم اجتماعی تجربی پرداخته میشود .در این درس انتظار
بر این است که دانشجویان ضمن آشنایی با تاریخچه شکلگیری علوم اجتماعی مدرن و بررسی اصلیترین تفاوتهای علوم طبیعی و علوم
اجتماعی ،با اصلیترین جریانهای فلسفی فعال در حوزه علوم اجتماعی (اثباتگرایی ،تفسیری ،انتقادی ،فمینیستی و پستمدرن) آشنا شده و
تفاوتهای مدعیات این جریانها را در قالب اصلیترین دوگانهای مطرح در حوزه فلسفه علوم اجتماعی شناسایی کنند .موضوعی که میتواند
زمینههای مناسبی را جهت بررسی تطبیقی و نقد و بررسی فلسفههای علوم اجتماعی از منظر مبانی فلسفه اسالمی فراهم آورد.
سرفصل درس:
 .1آشنایی با تاریخچه شکلگیری علوم اجتماعی مدرن
 oآشنایی با زمینههای تاریخی و اجتماعی شکلگیری علوم اجتماعی مدرن
 oآشنایی با زمینههای فکری و فلسفی شکلگیری علوم اجتماعی مدرن
 .2آشنایی با تفاوتهای علوم طبیعی و علوم اجتماعی
 oآشنایی با تفاوتهای درجهای علوم طبیعی و علوم اجتماعی
 oآشنایی با تفاوتهای نوعی علوم طبیعی و علوم اجتماعی
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 .3آشنایی با دوگانهای اصلی مطرح در فلسفه علوم اجتماعی
 oمن جوهری – من تعاملی
 oذاتگرایی – ساختگرایی
 oعاملیت – ساختار
 oالقیاسیت فرهنگی – گفتگوی فرهنگی
 oجهانشمولی شاخصهای عقالنیت کنشها – منطقهای بودن شاخصهای عقالنیت کنشها
 oعینیگرایی در پژوهشهای اجتماعی – ذهنیگرایی در پژوهشهایی اجتماعی
 oواقعگرایی تاریخی – ساختگرایی تاریخی
 oو ...
 .4آشنایی با فلسفههای علوم اجتماعی در قالب جریانهای کلی:
 oاثباتگرایی
 oتفسیری
 oانتقادی
 oفمینیستی
 oپستمدرن
 .5نقد بررسی فلسفههای علوم اجتماعی بر اساس مبانی فلسفی اسالمی
 oآشنایی با مبانی شناختشناسانه در فلسفه اسالمی
 oآشنایی با مبانی انسان شناسانه در فلسفه اسالمی
 oآشنایی با نظریه اعتباریات
 oنقد و بررسی فلسفههای علوم اجتماعی از منظر مبانی شناختشناسانه و انسانشناسانه فلسفه اسالمی
 oنقد و بررسی فلسفههای علوم اجتماعی از منظر نظریه اعتباریات
روش ارزشیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون نهایی
✓

میانترم
✓

تحقیق یا پروژه

منابع اصلي:
 .1فی ،برایان ( .)1393فلسفه امروزین علوم اجتماعی :نگرشی چندفرهنگی .ترجمه خشایار دیهیمی .تهران :طرح نو.
 .2ایمان ،محمدتقی ( .)1394فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3تریگ ،راجر ( .)1394فهم علم اجتماعی .تهران :نشر نی.
 .4پارسانیا ،حمید ( .)1395جهانهای اجتماعی .قم :کتاب فردا.
 .5خسروپناه ،عبدالحسین ( .)1394روششناسی علوم اجتماعی .تهران :موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
 .6خسروپناه ،عبدالحسین ( .)1394فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری) .تهران :نشر معارف و موسسه فرهنگی حکمت نوین اسالمی.
 .7طباطبائی ،سید محمدحسین ( .)1395اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد  ،)2به همراه حواشی و شرح شهید مرتضی مطهری .تهران :صدرا.
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.
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