
 

 داوطلبان گرامی

 معرفی منابع مورد نیاز جهت مطالعه در آزمون دکتری پس از ثبت نام در آزمون، به داوطلبان ارائه خواهد شد.

 

 

 

 عناوین درسی

 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1

 مبانی سازمان و مدیریت( 2

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم( 3

 لتیها و مبانی مدیریت دونظریه( 4

 گذاری دولتیمشیها و مبانی خطنظریه( 5

 ( استعداد تحصیلی6

 ( زبان انگلیسی7
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 % اول50 -آزمون اول

 فهرست مباحث عنوان درس ردیف

 ، های پیوسته و گسستهارامترهای مرکزی و پراکندگی دادهآمار، پآمار توصیفی: کلیات  و کاربرد آن در مدیریتآمار  1

 مبانی احتمال: احتمال، احتمال شرطی، قضایای بیز و روابط احتمال

 گشتاور پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، و توابع چگالی احتمال متغیرهای تصادفی 

 . متغیرهای تصادفی مستقلواریانس، ضریب تعیین و عدم تعیینکومتغیرهای تصادفی توام، 

 مارکوف، چی بی شف،قضایای 

 تابع مولد گشتاور های احتمال گسسته و پیوسته،توزیع

 دومکل قسمت اول کتاب چاپ  مبانی سازمان و مدیریت 2

 کتاب ماهان چاپ هفتم 6و  5و 4و  3بخش های  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3

 شناسی اداره امور عمومی فصل اول: مفهوم دولتیها و مبانی مدیریت نظریه 4

های مدیریت خصوصی و  ، تفاوت«مدیریت»و « اداره امور»تفاوت ، مفاهیم پایه اداره امور عمومی، ماهیت اداره امور عمومی

 عمومی رویكردهای اداره امور، های اداره امور عمومی با مدیریت در بخش خصوصیتفاوت، ماهیت اداره امور عمومیی، عموم

 نظریه عامه در اداره امور عمومی :دوم فصل

 عناصر اساسی نظریه عمومی عامه در مدیریت دولتی، رویكرد پنج بعدی مفهوم عامه در مدیریت دولتیشناسی عامه،  مفهوم

 های مبنایی اداره امور عمومی نظریه :سوم فصل

 قنظریه اخالی، نظریه عدالت عمومی، مبادله، نظریه اعتماد عمومنظریه هزینه ، نظریه عاملیت و خادمیتی، انتخاب عمومنظریه 

 موضوعات پنجگانه بحث انگیزچهارم:  فصل

 های سازمان دولتی . نظریه5ت، . تئوری و عم4ت، . سازمان و مدیری3ی، . بوروکراسی و دموکراس2ه، . سیاست و ادار1

 ماهانکتاب انتشارات  گذاری دولتیمشیها و مبانی خطنظریه 5

 کلیات خط مشی گذاری عمومیفصل اول: 

مشی  های خطویژگیمشی عمومی، های خط، نقشهای عمومی مشی ، انواع خطمشی عمومیاجزای خطمشی عمومی، تعاریف خط

 عمومی



 

 گذاری عمومیمشیهای خطفصل دوم: مدل

( مدل 7، ( مدل مطلوبیت6، مدل مطلوب (5، ( مدل تلفیقی4تدریجی، -( مدل جزیی3بخش، ( مدل رضایت2مدل عقالیی، ( 1

( مدل 12، ( مدل انتخاب عمومی11، ( مدل سیستمی10، ( نظریه بازی9، گیری مقطعی( مدل تصمیم8، ارزیابی تكنولوژی

( مدل 16، ( مدل بحران15، هاها و دریچه( مدل جریان14، گیری اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم( مدل تصمیم13، آشفته

( نظریه نخبگان 22، ( مدل فرآیندی21، ( مدل چندبعدی20، ( مدل اقماری19، ای( مدل گردونه18، ( مدل نهادی17، اجتماعی

، های قدرت( مدل خوشه27، ( مدل مثلث آهنین26، ( مدل کارنگی25، گروهی( مدل24، ( نظریه جامعه مرکب23، قدرتمند

 سازان( مدل پادشاه و پادشاه28

 مشی گذارو انعکاس مسائل به مراجع خطیابی مسئله :فصل سوم

عوامل ، مشی گذاریهای دستور کار خطمدل، فرایند تدوین دستور کار، های شناسائی و طرح مسائل و مشكالت عمومیروش

ار انواع دستور ک، های تنظیم دستور کار خط مشی عمومیانواع شیوه، عوامل موثر بر تنظیم دستور کار، موثر بر تنظیم دستور کار

 های تدوین پیشنهادی خط مشی عمومیانواع شیوه، گذاریمشیخط

 بخش حل مساله و مقایسه های کمی: استعداد تحصیلی 6
مسافت، تقسیم به _؛ عبارت های جبری؛ مسایل کار؛ سرعتد،رابطه حروف،دنباله اعداد،شمارش مربع،مثلث و ...(امباحث هوش)رابطه اعد

 نسبت و درصد سهم، تشكیل معادله،

 بخش استدالل منطقی:
 فرض استدالل،توجیه تناقض،تضعیف استدالل،تقویت استدالل،ارزیابی استداللنتیجه گیری،پیش  دامه متن،ا

 کلیه مطالب انگلیسیزبان  7

 

  



 

 

 ومد% 50 -دومآزمون 

 فهرست مباحث عنوان درس ردیف

 ای تفاضل نسبت دو نمونهای نسبت نمونه، توزیع نمونهنمونهای واریانس، توزیع حد مرکزی، توزیع نمونهنمونه گیری، قضیه  و کاربرد آن در مدیریتآمار  1

 انس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه و ...ای، فاصله اطمینان برای واریای و فاصلهبرآوردهای نقطه

 خطاهای نوع اول و دوم و ... خطاهای آماری، آزمون نكویی برازش، آزمون استقالل،آزمون فرض ها، 

 و... های زمانیخطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری، و همبستگس رگرسیون

 تحلیل واریانس تک عامله و دو عامله و ...

 کل قسمت دوم کتاب ماهان چاپ اول مبانی سازمان و مدیریت 2

 کتاب ماهان چاپ پنجم 7و  6بخشهای  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3

 پنجم: اداره امور عمومی سنتی فصل دولتیها و مبانی مدیریت نظریه 4

، مبانی نظری الگوی سنتی اداره امور عمومی، اصالحات قرن نوزدهم: گذار اداره امور عمومی از نظام تاراج، های اداره امور عمومی ریشه

، بررسی اداره امور عمومی نقد و، انواع پاسخگویی، پاسخگویی در اداره امور عمومی سنتی، های اصلی اداره امور عمومی سنتی ویژگی

 مشكالت الگوی سنتی اداره امور عمومی

 اداره امور عمومی نوین: ششم فصل

رابط انسانی در اداره امور عمومی نوین،  کنفرانس مینوبروک نقش مكتب روابط، های پیدایش رویكرد اداره امور عمومی نوین زمینه

اصالح بوروکراسی در اداره امور و اداره در اداره امور عمومی نوین، دوگانگی سیاست ، بوروکراسی و دموکراسی در اداره امور عمومی نوین

 ند تاکید در اداره امور عمومی نویهای مور ارزش، عمومی نوین

 مدیریت دولتی نوینهفتم:  فصل

ماهیت نظری و ، مدیریت دولتی نوینهای پیدایش  زمینه، ماهیت نظری و عملی مدیریت دولتی نوین، های پیدایش مدیریت دولتی نوین زمینه

دوگانگی ، بوروکراسی در مدیریت دولتی نوین، های مختلف به مدیریت دولتی نوین های مشترک دیدگاه ویژگی، عملی مدیریت دولتی نوین

ری مدیریت دولتی مبانی نظ، ابعاد اصلی مدیریت دولتی نوین، پاسخگویی در مدیریت دولتی نوین، سیاست و اداره در مدیریت دولتی نوین

 انتقادهای وارد به مدیریت دولتی نوین، دو موضوع مهم در مدیریت دولتی نوین، های مورد تاکید مدیریت دولتی نوین ارزش، نوین



 

 خدمات عمومی نوینهشتم:  فصل

دوگانگی ، اسینگاه خدمات عمومی نوین به بوروکر، مبانی تئوریک خدمات عمومی نوین، های پیدایش خدمات دولتی نوین زمینه

 های خدمات دولتی نوین ویژگی، سیاست و اداره در خدمات عمومی نوین

 حکمرانی خوب :نهم فصل

نقش بازیگران ، عناصر حكومت داری خوب، نقش دولت در حكمرانی خوب، تعریف حكمرانی خوب، های پیدایش حكمرانی خوب زمینه

 حكمرانی خوب 

 کتاب انتشارات ماهان گذاری دولتیمشیها و مبانی خطنظریه 5

 مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن پیشنهاد خط مشی عمومی :فصل چهارم

 انواع پیشنهادهای خط مشی عمومی، مرجع قانونی کردن، فرایند قانونی کردن

 مشی عمومی فصل پنجم: اجرای خط

مشی وظیفه:  ، اجرای خطمشی عمومیخطمراحل اجرای مشی عمومی، در مورد نحوه اجرای خطدو دیدگاه ، تعریف اجرای خط مشی

-نقش بوروکراسی در اجرای خط، الزامات اجرای خط مشی عمومی، مشی عمومیرویكردهای اجرای خط، ها )مسئوالن اداری(بوروکرات

 های عمومیمشیهای محلی در اجرای خطنقش سازمان، مشی عمومی

 مشی عمومی ارزیابی خط :فصل ششم

های ، مراحل ارزیابی خ.م.ع، رویهمشی عمومیهای ارزیابی خطانگیزه، مشی عمومیانواع ارزیابی خط، عمومیمشی تعریف ارزیابی خط

 خاتمه دادن به خ.م.ع، مشكالت روش شناسایی ارزیابی خ.م.ع، مشی عمومیهای ارزیابی خططرحارزیابی خ.م.ع، 

 مشی گذاری عمومیهای ذینفوذ در خطفصل هفتم: نقش گروه

مشكالت ناشی از ، های ذینفوذ در جامعههای مثبت گروهنقش، های ذینفودمنافع نفوذ گروه، های ذینفوذانواع گروه، های ذینفوذگروه

 چارچوبی برای مشارکت مردم در فرایند خط مشی گذاری عمومی، های ذینفوذ برای جامعهفعالیت گروه

 های عمومیمشیفصل هشتم: مسائل و مشکالت اجرای خط

د( مدل تحریف شده ، ج( مسائل ناشی از تمرکزگرائی شدید، های خارجیها و وامب( مسئله کمک، ف( مسائل مدیریت و سازمانال

 بوروکراسی وبر

 مشی گذاری عمومیهای آینده خطفصل نهم: افق

. حساس بودن نسبت 4به محیط متغیر و شكل دادن به آن،  . پاسخگوئی3، . عقالنیت نامعقول عمل کردن2، . پرهیز از شیوه تحصیلی1



 

سازی . حداکثرسازی موفقیت و حداقل6، های تاریخی اما اسیر نشدن در گذشته. توجه به تجربه5، های دیگرانها و شكستبه موفقیت

. 10، گذاریمشیهای خطوه. اقتضایی بودن شی9، های اساسی جامعه. تأکید بر سیاست8رفع مشكالت سیستم در عمل، . 7، شكست

. توان 13، های اجتماعی. توجه به ساختار مؤسسه12، نگری. جامع بودن و آینده11، نگرهای اساسی با دید کلتأکید بر انتخاب

. 16، هاگذاری دانشی گرانبار از ارزشمشی. خط15، گذاری در شرایط عدم اطمینانمشی. خط14، های گستردهرویاروئی با پیچیدگی

. گرایش 19، های بحرانی. پاسخگو بودن در موقعیت18، گیری خالقیت و نوآوری در تصمیم. 17، گذارییادگیرنده بودن نظام خط مشی

. خودآگاهی 22، گذاریمشیرسانی در خطهای اطالع.  سیستم21، مشی گذاری ای شدن خطحرفه. 20، مشی گذاریسیاسی در خط

-های پشتیبانی تصمیم. کاربرد سیستم24، مشی گذاریهای سازمانی و آموزش دانش جدید خط رتضرو. 23، گذاریمشینظام خط

 گیری

 بخش حل مساله: استعداد تحصیلی 6
مسافت، تقسیم به سهم، _های جبری؛ مسایل کار؛ سرعتد،رابطه حروف،دنباله اعداد،شمارش مربع،مثلث و ...( ؛ عبارت مباحث هوش)رابطه اعدا

 تشكیل معادله،نسبت و درصد،هندسه، بخش پذیری ،آنالیز ترکیبی

 بخش استدالل منطقی:
پیش فرض استدالل،توجیه تناقض،تضعیف استدالل،تقویت استدالل،ارزیابی استدالل،استدالل مشابه،نقش عبارت، نقص  نتیجه گیری، ادامه متن،

 استدالل،گزاره های منطقی

 بخش درك مطلب
 کل مباحث

 بخش تحلیلی

 کل مباحث
 کلیه مطالب انگلیسیزبان  7

 

  



 

 

 جامع اول -سومآزمون 

 فهرست مباحث عنوان درس ردیف

 کلیه مطالب و کاربرد آن در مدیریتآمار  1

 کل کتاب ماهان  مدیریتمبانی سازمان و  2

 کتاب ماهان چاپ هفتم 7و 6و  5و 4و 3بخشهای اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3

 کلیه مطالب ها و مبانی مدیریت دولتینظریه 4

 کلیه مطالب گذاری دولتیمشیها و مبانی خطنظریه 5

 کلیه مطالب استعداد تحصیلی 6

 کلیه مطالب انگلیسیزبان  7

 

 جامع دوم -چهارمآزمون 

 فهرست مباحث عنوان درس ردیف

 کلیه مطالب و کاربرد آن در مدیریتآمار  1

 کل کتاب ماهان مبانی سازمان و مدیریت 2

 کتاب ماهان چاپ هفتم 7و  6و  5و 4و  3بخشهای  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3

 کلیه مطالب ها و مبانی مدیریت دولتینظریه 4

 کلیه مطالب گذاری دولتیمشیها و مبانی خطنظریه 5

 کلیه مطالب استعداد تحصیلی 6

 کلیه مطالب انگلیسیزبان  7

  



 

 

 :پیشنهادی منابع مطالعاتی

 فهرست مباحث عنوان درس ردیف

 رسا نشر، نوفرستی محمد، بازرگانی و اقتصاد در آمار و کاربرد آن در مدیریتآمار  1
 جعفری سعید و مؤمنی منصور ،آذر عادل، مدیریت در آن کاربرد و آمار

 آذر عادل، احتماالت و آمار

 رنجبران هادی ،مدیریت در آن کاربرد و آمار

 فر ناصحی وحید ،مدیریت در آن کاربرد و آمار

 تبریزی محمدرضا حاجی بابک تبریز، عالم اکبر، (آماری تحلیل) کاربردی آمار و احتماالت تئوری

 ، نشر نیالوانیمهدی  ،مدیریت عمومی سازمان و مدیریتمبانی  2

 ، انتشارات سمتیانعلی رضایمبانی سازمان و مدیریت، 

 ، انتشارات اشراقیفرددانایی حسن و الوانی مهدی، رابینز استیونسازمان، تالیف  طرح و ساختار: سازمان تئوری

 ، انتشارات نگاه دانشمقیمیمحمد مبانی سازمان و مدیریت، 

 هایپژوهش دفتر، انتشارات اعرابی محمد و پارساییان علیترجمه ، دفت سازمان، تالیف ریچاردال طراحی و تئوری مبانی

 فرهنگی

 دان راه نشر ،مقیمی سیدمحمد، اسالم دیدگاه از مدیریت مبانی و اصول اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3

الوانی،  مهدی نظر زیر نژاد،بهشتی محمود سید و شفیعی عباس، خدمتی ابوطالب، پیروز آقا علی اسالم، در مدیریت

 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه انتشارات

 البالغه نهج بنیاد، پورعزت اصغرعلی(، السالم علیه علی امام البالغهنهج پرتو در اسالمی مدیریت) ما مدیریت

 بوستان کتاب قم ، انتشاراتنبوی اسالمی، محمدحسن مدیریت

 طباطبایی عالمه دانشگاه دانشگاهی جهاد انتشارات ،ایافجه اکبر علی سید، اسالمی مدیریت

 خبرگان مجلس دبیرخانه، تهران، قوامی الدینصمصام سید، سنت و کتاب منظر از مدیریت

 ، نشر مهرباناسالم دیدگاه از مدیریت مبانی و اصول



 

 نور پیام دانشگاهانتشارات  ،جوکار اکبر علی، دهكردی فروزنده اهلللطف، آن الگوهای و اسالمی مدیریت

 سمت انتشارات ،جعفری عابد حسن و امیری نقی علی ،(رویكردها) اسالمی مدیریت

 اسالمی مدیریت تحقیقات و مطالعات مرکز انتشارات، پورفر نقی اهللولی ،آن الگوهای و اسالمی مدیریت اصول
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