
 زبان انگليسي:

 زبان انگليسي عمومي دكتري، انتشارات مدرسان شريف -1

  هادي جهانشاهي بين،كتاب واژگان زير ذره -2

 استعداد تحصيلي:

  ، انتشارات مدرسان شريفها به جز فني و مهندسي)استعداد تحصيلي (ويژه تمام گروه -1

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

 شريف مدرسان كتابـ ١
  ـ آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و منصور مومني و سعيد جعفري ٢

  مديريت: و سازمان مبانی

  شريف مدرسان ـ كتاب١

 دانراه، انتشارات مقيمی سيدمحمد ،مبانی سازمان و مديريت -٢
  ـ مبانی سازمان و اصول مديريت، علی رضائيان، تهران، انتشارات سمت۳

  ـ مديريت عمومي، سيدمهدي الواني۴

  اسفنديار سعادت  ـ منابع انساني،۵

  ها، علي رضائيانـ تجزيه و تحليل سيستم۶

  ، رابينز ـ طراحي و ساختار۷

  ـ رفتار سازماني، علی رضائيان۸

  انیبازرگهای د اعرابی، مؤسسه مطالعات و پژوهشترجمه علی پارساييان و محم ،مديريت رفتار سازمانی رابينز -۹

  جهاد دانشگاهی بند،ترجمه علی عالقه ،نت ايچ بالنچاردك پاول هرسی، مديريت رفتار سازمانی، -۱۰

  نگاه دانش عليرضا اميركبيری، ها و اصول مديريت،یمروری بر تئور -۱۱

كبر افجههای رهبری و رفتار سازمانی، علیمبانی فلسفی و تئوری -۱۲   سمتانتشارات ، ایا

  صفار انتشارات -فردحسن دانايی -رح سازمانی)، استفن رابينز، ترجمه مهدی الوانی(ساختار و ط سازمانتئوری  -۱۳

  یهای فرهنگ. دفت، ترجمه علی پارساييان، سيدمحمد اعرابی، دفتر پژوهشريچارد التئوری و طراحی سازمان،  -4۱

  دانشگاه تهرانسازمان و مديريت رويكرد اقتضايی، حسن زارعی متين، انتشارات  مبانی -5۱

  سمت، انتشارات رضا سيدجواديناصول و...) سيد ها،(مفاهيم، تئوری های مديريت و سازماننظريه -16

  اسالم: ديدگاه از مديريت مبانی و اصول

  شريف مدرسان ـ كتاب١



  دانسيدمحمد مقيمی، انتشارات راه اصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم، -٢

  البالغه نهج اصغرپور عزت، بنياد ، علی(ع)علی البالغه اماممديريت ما، مديريت اسالمی در پرتو نهج ـ٣

  سمت انتشارات ـ مديريت اسالمی، رويكردها، علی نقی اميری و حسن عابدی جعفری، ۴

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

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

  جاری، انتشارات دانشگاه پيام نورمبانی مديريت اسالمی، رضا ن -۷

  هكری، دانشگاه پيام نوراهللا فروزنده دـ مديريت اسالمی و الگوهای آن، لطف۸

  پورفر، مركز آموزش مديريت دولتیاهللا نقیمديريت اسالمی و الگوهای آن، ولیـ اصول ۹

  مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاهيريت در اسالم، زير نظر دكتر سيدمد -۱۰

  ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه

  :پيشرفته مديريت اطالعات هايسيستم

  شريف مدرسان كتابـ ١

كبر مصطفوي، سيدمجتبي حسيني، هاي اطالعاتي مديريت، ترجمه سيدالودن، كنت ـ الودن، جين، سيستم -٢ ا

  به بعد ١١ويرايش  ،١٣٩٣تر، انتشارات رهنما، تهران: دانشگاه صنعتي مالك اش

كاس، ترجمه اأهای اطالعات مديريت، تكتاب مبانی سيستم -٣ مير مانيان و مهدی ليف جيمز ابراين و جرج مارا

  فتاحی، انتشارات نگاه دانش

  دانشگاه پيام نورهای اطالعات مديريت پيشرفته، محمدعلی سرلک، حسن فراتی، سيستم -٤ 

  ١٣٧١ان سيستم، نشر ويدا، تهران: ها، ترجمه همكاريافته سيستمـ ال ويور، فيليپ، روش تحليل و طراحي ساخت٥

كري، بتول، روش٦ ازمان هاي اطالعاتي، جلد چهارم، سطراحي سيستمو يافته تجزيه و تحليل هاي ساختـ ذا

  ١٣٧٨مديريت صنعتي، تهران: 

: نتشارات كمال تربيت، تهرانها و متون اطالعات استراتژيك، ترجمه محمدرضا بهرنگي، اـ راولي، جنيفر، سيستم٧

١٣٧٩  

  ١٣٦٩انون انتشارات علمي، تهران: ها، كـ روحاني رانكوهي، سيد محمدتقي، سيستم و ساختار فايل٨

  ١٣٧٦اه عالمه طباطبايي، تهران: ها، جلد اول، دانشگالسادات، تجزيه و تحليل و طراحي سيستمـ زاهدي، شمس٩

كبر پورعطاآباـ مك لود، ريموند، سيستم١٠ دي، دانشگاه هاي اطالعات مديريت، ترجمه مهدي جمشيديان و ا

  ١٣٧٧اصفهان، تهران: 

جواد بهرامي، ج اول، ن رضايي، ماندانا كاوياني و محمديافته نوين، ترجمه مرجا، ادوارد، تحليل ساختـ يوردون١١

 ١٣٧٦ازمان مديريت صنعتي، تهران: س
  

  دانش: مديريت

  شريف مدرسان ـ كتاب١



  ١٣٨٩: تهران نگر،انتشارات آتی ،مديريت دانش، از ايده تا عمل، الهباقری، روح ؛پيمان خوان،ـ ا٢

: هرانت انتشارات مديران امروز، ،با رويكرد بستر سازمانی دانشمديريت ، انديش، مهدیخير ؛حسينبطحی، سيداـ ٣

١٣٩١  

 ١٣٨٥: تهران مديريت دانش در سازمان، انتشارات پيوند نور،، صلواتی، عادل ؛حسينابطحی، سيدـ ٤
هران: ت خواه، نشر يسطرون،ترجمه علی حسينی ،مديريت دانش، رومهاردت، كای ؛پروست، گيلبرت؛ روب، استفانـ ٥

١٣٨٥ 
ونقل و توسعه، مجله حمل ،وكارهای سازمانیزمديريت دانش، ساختارها و سا، زاده، مهدیحسين ؛سميعی، مهدیـ ٦

 ١٣٩٢ ، بهمن٧٨ شماره
سازمان  انتشاراتوكارها، های فكری در كسبيند خلق، تسهيم و كاربرد سرمايهآمديريت دانش فر، قليچ لی، بهروزـ ٧

 ١٣٨٨تهران:  (سمت)، هامطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه
 ١٣٨٩تهران:  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، ،مديريت دانش، حقی تالی، مهدی ؛كريمی، محمدرضاـ ٨
 انداز مديريتفصلنامه چشم ،رائه الگوی توفيق مديريت دانش؛ احيدری، حامد؛ رامين مهر، حميد ؛هاديزاده مقدمـ ٩

 ١٣٨٩ ، زمستان٤ دولتی، شماره
 سال ،١١ـ١١٣ مجله مديريت، شماره ،مدار به مديريت دانشنگاهی دانش، متولی حبيبی، مسلم ؛واعظی، رضاـ ١٠

١٣٨٥  

  ليف هادی دارمی، بابک سهرابی و سميه صنعتی، انتشارات سمتأ، تMBA كتاب مديريت دانش با رويكرد -١١

  حميد زرگرپور ،حميد پريمانی ،سعيد زرآبادی پور ترجمه، مديريت دانش در تئوری و عمل ،كيميز دالكير -١٢
13- Petrides, A, Knowledge Management for School Leader: An Ecological 
Framework for Thinking School, Teacher college record volume 401, columbia 
university, (2002). 
14- Davenport. T & prusak. L, Working knowledg:How Organizations Manage 
What They Know, Boston: Harvard Business School Press, (1998) 
15- Nonaka,I, Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, In: 
organization science, vol.5, No.1:14-35, (1994). 
16- Reynolds. E, The Contribution of Knowledge Management to Learning: An 
Exploration of Its Practice and Potential in Australian and Newzealand school s, 
Univesity of Pretoria. Dissrtation center, (2002). 
 

  

  

 


