
 زبان انگليسي:

  .زبان انگليسي عمومي دكتري، انتشارات مدرسان شريف - 1

 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

 .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

  اسفنديار سعادت  ـ منابع انساني،۵

  ها، علي رضائيانـ تجزيه و تحليل سيستم۶

  ، رابينز ـ طراحي و ساختار۷

  ـ رفتار سازماني، علی رضائيان۸

  اسالم: ديدگاه از مديريت مبانی 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

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

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

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

  پيام نوراهللا فروزنده دهكری، دانشگاه ـ 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

  كارآفرينی: هاينظريه

  شريف مدرسان ـ كتاب١

  .كارآفريني، تعاريف، نظريات، الگوها،.انتشارات جاجرمي1387احمد.پوردارياني. 2 -
  ، كارآفريني در ازمان هاي دولتي، انتشارات دانشگاه تهران1384مقيمي. محمد،3- 

  )، مباني كار آفريني، انتشارات فرا انديش.١٣٨٥ـ پوردارياني. احمد، مقيمي. محمد، (4

كيد بر ١٣٨٣ـ مقيمي. محمد، (5 هاي ايران. انتشارات NGO)، مباني كار آفريني، در نهادهاي جامعه مدني با تأ

  مركز كار آفريني دانشگاه تهران.

كبري. مرتضي، (6   هاي كارآفريني، انتشارات دانشگاه تهران.)، نظريه١٣٩٢ـ مقيمي. سيدمحمد، وكيلي. يوسف، ا

ياري. حميدرضا، مؤسسه انتشارات رضا، تقيبخش. سيدعليكارآفريني، ترجمه فيض)، ١٣٩٠ـ وپيترز. هيسريچ، (7

  علمي دانشگاه صنعتي شريف.

هاي كارآفريني، انتشارات ها و ايده)، فرصت١٣٩٠فارسي. جهانگير، گالبي. اميرمحمد، محرابي. رزا، ( ـ يدالهي8

  جهاد دانشگاهي تهران.

محرابي. ابراهيم، تبرائي. محسن، معاصر بر كارآفريني، ترجمه عامل)، نگرشي ١٣٨٧ـ كوراتكو و هاجتس، (9

  دانشگاه فردوسي مشهد.

ها و راهكارها، انتشارات ترمه هاي كارآفريني، چالش)، گفتارهايي در تئوري١٣٩٢ـ زارع. بهروز، بوداليي. حسن، (10

  تهران.

  

  های نوآوری: تئوری

گربرگ، بن آر. ما، مولف: آتیمطالعات نوآوری سير تكامل و چالشهای 1 -  رتين و ايزبن اس. اندرسن ؛ جان فا

  انتشارات هزاره ققنوس ،احمد جعفرنژاد ، ابوالفضل كيانی بختياری و محمد حاجعلی ترجمه

كبری، مرتضی   سيد مصطفی رضوی ، ، مولف:نظام نوآوری2-   انتشارات دانشگاه تهرانا

هنری ويليام  ، مولف:با هدف رشد و رقابت در زمان های نويننوآوری باز خدماتی؛ بازنگری در كسب و كار 3-

  رسا. انتشارات چسبرو؛ ترجمه سيدكامران باقری

هنری چسبرو، برگردان: سيد كامران باقری،  سازی فناوری، مولف:نوآوری باز، پارادايم نوين آفرينش و تجاری - 4

  مرضيه شاوردی، انتشارات دانشگاه هاروارد. 

  بيگی. لوژی و نوآوری، مولف: دكتر رضا نجفمديريت تكنو - 5

جلد)، مولفين: جو تيد و جان بسنت،  ٢سازی تغييرات فناورانه، بازار و سازمان (مديريت نوآوری، يكپارچه - 6

  پور، جواد محبوبی، هادی نيلفروشان. محمدرضا آراستی، مرضيه شاوردی، مرضيه رستمی، آزيتا كرمی مترجمين:

  نی، مولفين: محمود احمدپور داريانی، سيد محمد مقيمی. مبانی كارآفري - 7



  پيشرفته: استراتژيک مديريت

  شريف مدرسان ـ كتاب١

دفتر ـ هانگر. جی، ديويد. ويلن، تامس، مبانی مديريت استراتژيک (ترجمه داود ايزدی، سيد محمد اعرابی)، ٢

  .های فرهنگیپژوهش

  .های فرهنگیدفتر پژوهشـ ديويد، فرد آر. مديريت استراتژيک (ترجمه علی پارساييان، سيد محمد اعرابی)، ٣

 –صفار ، سيدحميد خدادادحسينی، شهريار عزيزی، مديريت و برنامه ريزی استراتژيک؛ رويكردی جامع - ٤

  .اشراقی

)، سهراب خليلی شورينیاستراتژيک (ترجمه ريزی و مديريت ، برنامهريچارد ،برادن رابينسون .جان ،پيرسـ ٥

  انتشارات: يادواره كتاب.

سيدمحمد   جى. ديويد هانگر، توماس ال . ويلن (ترجمه، جلدی)٢ديريت استراتژيک و سياست كسب و كار (م - ٦

  .دفتر پژوهش های فرهنگی )،اعرابی و هاشم آقازاده

  .جاجرمی ،محموداحمدپور داريانیهنری مينتزبرگ، جوزف لمپل، ترجمه ، جنگل استراتژی - ٧

دفتر  ،پيتر لورنژ، مايكل اف. اسكات مورتن، سومانترا گوشل ، ترجمه سيدمحمداعرابی، كنترل استراتژيک - ٨

  .پژوهشهای فرهنگی

  

  

  

 

 

  

  

  

 


