
 زبان انگليسي:

  .زبان انگليسی عمومی دكتری، انتشارات مدرسان شريف -۱

 استعداد تحصيلي:

  .ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شريفاستعداد تحصيلی (ويژه تمام گروه -۱

 :كارشناسي سطح در دروس مجموعه
 :مديريت در آن كاربرد و آمار

  شريف مدرسان ـ كتاب۱

  ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري ۲

 مديريت: و سازمان مباني
  شريف مدرسان ـ كتاب١

 .راه دان، انتشارات سيدمحمدمقيمی ،مبانی سازمان و مديريت - ٢
  ـ مبانی سازمان و اصول مديريت، علی رضائيان، تهران، انتشارات سمت۳

  سيدمهدي الوانيـ مديريت عمومي، ۴

  ـ منابع انساني،  اسفنديار سعادت ۵

  ها، علي رضائيانـ تجزيه و تحليل سيستم۶

  ـ طراحي و ساختار ، رابينز ۷

  ـ رفتار سازماني، علی رضائيان۸

  اسالم: ديدگاه از مديريت مباني و اصول
  شريف مدرسان ـ كتاب١

  البالغه اصغرپور عزت، بنيادنهجالبالغه امامعلی، علیـمديريت ما، مديريت اسالمی در پرتو نهج٢

  ـ مديريت اسالمی، رويكردها، علی نقی اميری و حسن عابدی جعفری، سمت ۳

  اصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم،سيد محمد مقيمی، انتشارات راه دان. - ۴

  قی به فرمان امام علی(ع)به مالک اشتر، انتشارات مهربان.منشور مديريت،رويكرد تطبي - ۵

كبر افجهـ مديريت اسالمی، علی۶   ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبايیا

  مبانی مديريت اسالمی، رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پيام نور. - ۷

  نور اهللا فروزنده دهكری، دانشگاه پيامـ مديريت اسالمی و الگوهای آن، لطف۸

  پورفر، مركز آموزش مديريت دولتیـ اصول مديريت اسالمی و الگوهای آن، ولی اهللا نقی۹

  مديريت در اسالم، زير نظر دكتر سيد مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه - ۱۰

 
 



  :ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه
  دولتي: مديريت مباني و هانظريه

  شريف مدرسان كتابـ ۱

، ترجمه سيدمهدی الوانی، خليلی شورينی و معمارزاده طهران. انتشارات هيوز، مديريت دولتی نوينـ آون ۲

  مرواريد.

  انتشارات صفار. ،های سازمان دولتی (ترجمه سيدمهدی الوانی و حسن دانايی فرد)تئوری، رابرت دنهارتـ ۳

  ـ علی اصغر پورعزت، مبانی مديريت دولتی، انتشارات سمت.۴

  غر پورعزت، دانش اداره دولت و حكومت، انتشارات سمت.ـ علی اص۵

  ايران، انتشارات سمت. در دولتی مديريت های ـ حسن دانايی فرد، چالش۶

  ـ حسن دانايی فرد، نهضت های مديريتی در بخش دولتی (１ذشته، حال و آينده)، دو جلدی، انتشارات سمت.۷

  :دولتي گذاري مشيخط مباني و هانظريه
  شريف مدرسان ـ كتاب۱

  ، انتشارات سمت.مشی دولتیگيری و تعيين خطتصميم )،۱۳۹۰ـ الوانی، سيد مهدی (۲
  .انتشارات عالمه طباطبايی ،گذاری عمومیمشیفرايند خط)، ۱۳۹۰(سيدمهدی ، الوانی .فتاح ،زادهشريفـ ۳
 ،منوريان و ابراهيم گلشن)مشی عمومی (ترجمه عباس ). مطالعه خط۱۳۹۴رامش، ام ( .هاولت، مايكلـ ۴

  .انتشارات مهربان

 .، انتشارات يكانمشی دولتیگيری و تعيين خطتصميم)، ۱۳۹۰( محمدرضا ،ربيعی مندجين .حسن ،گيوريانـ ۵
گذاری عمومی، رويكردی تكاملی (ترجمه مجتبی مشیفرايند خط ،)۱۳۸۱لستر، جيمز پی. استوارت، جوزف (ـ ۶

   نشر ساواالن. ،ی، و سهيل خورشيدی)طبری، تورج مجيبی ميكاييل

  ، انتشارات سمت، چاپ سوم.گذاري عموميمشيگيري سازماني و خطتصميم )،۱۳۹۱( لهارحمت، پورقليـ ۷

ـ كوين بی اسميت و كريستوفر دابليو الريمر، درآمدی بر نظريه خط مشی گذاری عمومی (تقابل نظری عقالنيت ۸

  حسن دانايی فرد. انتشارات صفار.ه گراها و فرااثبات گراها)، ترجم

  .)، ارزشيابی عملكرد دولت و حكومت، انتشارات سمت۱۳۹۶ـ علی اصغر پورعزت (۹

  

 


