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  پيشگفتار
ها و  ، سياست 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  با نگاهي ويژه به چشم

از  يبرخوردار«موضوع  ،و نيز قانون آموزش عالي كشور، هاي توسعه متأثر از آن برنامه
دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري، متكي برسهم برتر منابع انساني و سرمايه 

با ...به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري  ندست يافت«و » در توليد ملياجتماعي 
وظايف و تكاليف تخصصي براي توسعه » ...افزاري و توليد علم و  تأكيد بر جنبش نرم

  .علمي كشور تعيين نموده است
سازي ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور با هدف ارتقاء  در خصوص بهينه    
هاي درسي بر اساس  شكوفائي علمي بر طراحي و تدوين متون، كتب و برنامهوري و  بهره

هاي علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي كشور  ويژه در رشتهه ب ،مباني فكري اسالم
هاي كلي نظام  سياست. (پردازي در اين زمينه، تأكيد شده است و اهتمام به بسط نظريه

كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي،  تحقيقاتي  -براي رشد و توسعه علمي 
  )مجمع تشخيص مصلحت نظام 15/12/83مصوبه 

هاي علوم انساني تعيين نموده  سياست فوق تكليف روشن و مشخصي را براي رشته
با قدمتي  ،هاي نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني است و در اين راستاست كه فعاليت

  .كند اي برخوردار مي ت ويژهاز اصال ، راسال 15در حدود 
گيري از توان  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در مدت فعاليت خود با بهره

اقدامات بسيار مؤثري را  ها دانشگاهت علمي ئفكري و كارشناسي خيل عظيمي از اعضاء هي
با  ريزي نموده و سازي و ايجاد بستر نقد و بررسي متون علمي پايه در ارتباط با فرهنگ

ها و معضالت  تر آسيب ي تخصصي فرصت و مجالي جهت بررسي عميقها گروهايجاد 
  .ها فراهم نموده است رشته
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گيري  ي كشور و با بهرهها دانشگاهعلمي  هيئتگروه مديريت شورا با تركيبي از اعضاء 
هاي  از امكانات موجود در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، همگام با سياست

بر اين اساس كتب . نمايد هاي مديريت اقدام مي ورا نسبت به نقد و بررسي كتب رشتهش
كه متشكل از اساتيد دانشگاه سراسر كشور   ،از لحاظ شكلي و محتوايي داورانرا مختلف 

هاي عملي براي  در قالب نقاط قوت و ضعف و پيشنهادنموده و نقد و بررسي باشد،  مي
چنين نتايج نقد و بررسي نيز به صورت  هم. گردد نعكس مياطالع به نويسنده و ناشر م

  .شود در فصلنامه علوم انساني منتشر ميانتقادي مقاالت 
گروه مديريت همواره اعتقاد داشته است كه صرف نقد و بررسي كتب كفايت الزم را 

تر، مالحظات بيشتري  هاي رشته مديريت نداشته و براي شناخت وسيع در مالحظه كاركرد
هاي تخصصي  رو برگزاري نشست از اين. يابي رشته الزم است شناسي و عارضه آسيب در

تر مسائل رشته در دستور كار قرار داشته و به اجرا درآمده  هاي جامع و دقيق جهت بررسي
  .شود است، حاصل و چكيده مباحث در مجلد حاضر به خوانندگان عرضه مي

مجال بيشتري ،  1390اني در سال با پيش رو بودن دومين كنگره ملي علوم انس
ها و  هاي مديريت قرار دارد تا با بررسي وضعيت برنامه روي مجموعه رشته پيش
همايش مورد  را در قالب سه پيش ها دانشگاه ،هاي مديريت ي دروس رشتهها فصل سر

  .بررسي و كنكاش علمي و اجرايي قرار دهند
هاي گسترده گروه  وچك از فعاليتاي ك نمونه منزلهاميد است تالش انجام شده به 

هاي  مديريت امكان تعامل مستمر و سازنده را با انديشمندان و صاحب نظران رشته
نظام در ناپذير  اركان يمديريت فراهم نموده و جايگاه اين مجموعه رشته را ضرورت

  .جمهوري اسالمي ايران در ابعاد حاكميتي و اجرايي بيش از پيش ا رتقاء بخشد
  
  

  
  بهروز دري دكتر

  رئيس گروه مديريت



 

  
  
  
  
  
  

  معرفي اجمالي
  گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  

  مقدمه
هر كشوري ) و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ها دانشگاه(هاي آموزشي و پژوهشي  نهاد

تماعي و فرهنگي، نقش محوري و در ابعاد مختلف جامعه نظير اقتصادي، سياسي، اج
ها،  در درون اين نهاد. بنيادي دارند و تبلور عيني و متجلي قوه عقالنيت انسان هستند

ي علمي نظير علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و پزشكي وجود دارد و در ها گروه
هاي  رشته گروه علوم انساني،. شود كنكاش مياز زاويه خاصي ندگي بشر زهر يك از آنها 

شناسي،  ادبيات، الهيات، فلسفه، تاريخ، علوم سياسي، علوم اجتماعي، روان: علمي چون
هاي علمي،  شود و در هر يك از اين رشته حقوق، اقتصاد، مديريت و غيره را شامل مي

ي دروس و كتب معين شده است كه در مقاطع مختلف تحصيلي ها فصل سراي از  مجموعه
ي دروس و ها فصل سر. شود سات آموزشي و پژوهشي تدريس ميو مؤس ها دانشگاهدر 

دهد  و قوانين علمي را به دانشجويان ارائه مي ها نظريهاي از  هاي فوق، مجموعه كتب رشته
حفظ و افزايش . گذار باشند ها در سطوح مختلف جامعه تأثير تا آنان بتوانند بر اساس آموخته

ي ها فصل سررساني و كاربردي كردن مطالب و محتواي  روز  ، بهگذاري، منوط به ميزان تأثير
لذا . هاي علمي بشر است هاي فوق و تجهيزات آنها به آخرين دستاورد دروس و كتب رشته

ي درسي و كتب علوم انساني به سطح علمي دانشجويان كمك ها فصل سرنقد و بررسي 
  .شاياني خواهد كرد
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، شوراي بررسي كتب علوم انساني  1375حال با توجه به موارد مطروحه، در سال 

شناسي، علوم  ي تخصصي ادبيات، الهيات، اقتصاد، تاريخ، حقوق، روانها گروه :متشكل از
اجتماعي، علوم تربيتي، علوم سياسي، فلسفه و مديريت در پژوهشگاه علوم انساني و 

  .مطالعات فرهنگي تشكيل شد
نشان داده  1انساني در نمودار ساختار كلي و وظايف شوراي بررسي متون و كتب علوم 

  .شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(نمودار شماره 
  

ي ها گروهكه مركب از رؤساي  ،وظايف شوراي بررسي متون و كتب علوم انسانياهم 
  :تخصصي نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني بوده، به شرح ذيل است

ي تخصصي نقد ها گروهاي ه ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت سياستگذاري، برنامه -1
  ؛و بررسي كتب و متون علوم انساني

  ؛ي تخصصي نقد و بررسي كتب و متون علوم انسانيها گروهانتصاب رؤسا و اعضاء  -2
ي تخصصي نقد و بررسي كتب و ها گروهگيري در زمينه مصوبات  ارزيابي و تصميم -3

  ؛متون علوم انساني
  .صالح جهت اقدام مقتضي ذي ابالغ مصوبات شورا به افراد و مراجع -4
  



  5  رفتار سازماني  

  :گروه مديريت
فعاليت  1375گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني از شهريور ماه سال 

  .خود را بر اساس اهداف، ساختار و وظايف ذيل آغاز كرده است
  

  اهداف: الف
  هدف اوليه -1

و ضعف و ارائه  بررسي و نقد كتب و متون رشته مديريت جهت تعيين نقاط قوت) الف
  .هايي براي بهبود شكل و محتواي آنها پيشنهاد

هاي اجرايي و عملكرد  هاي آموزشي و پژوهشي و شيوه بررسي و نقد مباني، برنامه  )ب
  .هاي مديريت رشته
  

  :هدف ثانويه -2
  .گسترش فرهنگ نقد و بررسي در مراكز آموزشي، پژوهشي و اجرايي مديريت كشور) الف
  .هاي مديريت روز كردن محتواي مطالب كتب و متون رشته هب سازي و غني) ب
هاي مديريت با توجه به فرهنگ و  رساني و كاربردي كردن متون و كتب رشته روز هب) ج

  .ي اسالميها ارزش
  
  :وظايف: ب

  :ازاند  گروه مديريت مركب از استادان حوزه و دانشگاه بوده و وظايف آن عبارت
  ؛و متون رشته مديريت جهت نقد و بررسيشناسايي و انتخاب كتب  -1
  ؛انتخاب داوران گروه مديريت جهت نقد و بررسي متون و كتب مديريت -2
  ؛ارجاع كتب و متون مديريت به داوران جهت نقد و بررسي -3
  ؛هاي گروه به شورا گيري در خصوص داوري كتب و اعالم نظر بررسي و تصميم -4
زمينه كتب و متون مديريت براي نشريه نامه علوم  هاي نقد در تهيه و تنظيم مقاله -5
  ؛انساني
  ؛هاي مديريت به شورا ي رشتهها فصل سرها در زمينه  بررسي و ارائه ديدگاه -6
  ؛هاي مديريت تهيه و تنظيم كتاب در زمينه دروس رشته -7
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هاي  هاي آموزشي و پژوهشي و شيوه هاي نقد مباني، برنامه تهيه و تنظيم مقاله -8
  .هاي مديريت ايي و عملكرد رشتهاجر

  
  :كار نقد و بررسي كتب و متون روش: ج

هاي مديريت بدين صورت است  شيوه و فعاليت نقد و بررسي كتب و متون مربوط به رشته
كتاب درسي و  ه صورتهاي مديريت را كه ب كه اعضاء گروه كتب و متون مربوط به رشته

شود، شناسايي و در جلسه گروه  يس ميي سراسر كشور تدرها دانشگاهكمك درسي در 
سپس با توجه به نوع كتاب در زمينه مباني سازمان و مديريت، رفتار  ؛كنند مطرح مي

كنند  يابي، پژوهش عملياتي، مالي و غيره، دو داور انتخاب مي سازماني، منابع انساني، بازار
  .گردد نظر به همراه فرم نقد و بررسي براي آنها ارسال مي و كتاب مورد

ي سراسر كشور ها دانشگاهقابل ذكر است داوران گروه مديريت، از استادان حوزه و 
هاي مديريت با توجه به  كتب رشته. شوند هستند كه با معرفي اعضاء گروه انتخاب مي

از حوزه  اندر حال حاضر، استاد. شود ارسال ميبرايشان نقد و بررسي براي تخصص آنان 
ور، عضو گروه داوران مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم ي سراسر كشها دانشگاهو 

هاي فرم نقد و بررسي  نظر را بر اساس سوال در ادامه، داوران متون مورد. انساني هستند
گاه داوري  آن. گردانند داوري قرار داده و به دبيرخانه شوراي نقد و بررسي متون برمي مورد

نظر نهايي گروه، شامل نقاط قوت و  ،ه و در نهايتمتون در جلسه گروه بازبيني قرار گرفت
. شود ي جهت بهبود شكل و محتواي كتاب از آنها استخراج مييها ضعف و ارائه پيشنهاد

  :يابد نظر نهايي گروه به طريق ذيل انعكاس مي
  ؛ارسال نظر نهايي گروه براي مؤلف و ناشر -1
  ؛»نامه علوم انساني«ن در نشريه ها و چاپ آ تهيه مقاله انتقادي از مجموعه داوري -2
دعوت از مؤلف در جلسات گروه و بحث و تبادل نظر در خصوص نتايج داوري  -3
  ؛كتاب
  .ها دانشگاهي تخصصي مديريت ها گروهارسال نتايج داوري به  -4
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  )2(نمودار شماره 

  مراحل كار نقد و بررسي كتب و متون
  :عملكرد گروه مديريت: د

شهريور ماه (راي بررسي كتب و علوم انساني از زمان تشكيل گروه مديريت شو
نامه مصوب شوراي  جلسه تشكيل داده و بر اساس آئين 150حدود ) 89– 1375

كتاب مديريتي را براي داور ارسال  207بررسي متون و كتب علوم انساني، حدود 
ف و نقاط قوت و ضع(و نتايج آن شده كتاب داوري  130آنها  ميانكرده كه از 
را براي مؤلف و ناشر ارسال و نيز به صورت مقاله انتقادي در ) ها ارائه پيشنهاد

هايي از نقد  نمونه  ،قابل ذكر است. نشريه نامه علوم انساني به چاپ رسيده است
  .مختصر كتب مديريت در بخش بعدي اين نشريه آمده است
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هاي ذيل نيز  يتهاي مديريت، فعال چنين عالوه بر نقد و بررسي كتب رشته هم
  :توسط گروه مديريت انجام پذيرفته است

  ؛نامه علوم انساني هاي دهگانه اول و دوم گروه مديريت مربوط به نقد تهيه نقد - 1
  ؛ويژه مديريت - در نشريه نامه علوم انساني انتقادي هاي  تهيه مقاله - 2
ارمين سومين و چه«ي اصفهان و كرمان در برگزاري ها دانشگاههمكاري با  - 3

  ؛»همايي استادان مديريت و حسابداري در اصفهان و كرمان گرد
برگزاري نشست داوران گروه مديريت، پيرامون موضوع نحوه نقد و بررسي كتب  -4

  ؛مديريت
برگزاري نشست استادان مديريت اسالمي در زمينه وضعيت كتب و نحوه تدريس  -5

  ؛ي سراسر كشورها دانشگاهدرس مديريت اسالمي در 
ي سراسر ها دانشگاهي آموزشي مديريت ها گروهبرگزاري نشست تخصصي مديران  -6

  :كشور در زمينه مباحث ذيل
 ي آموزشي مديريتها گروهرو  هاي پيش چالش -
 ي آموزشي مديريتها گروه ميانهاي ايجاد وحدت رويه نسبي  راهكار -

  :مباحث ذيلپيرامون  ها دانشگاهبرگزاري نشست تخصصي مديران صنعت و اساتيد  -7
 بخشي آموزش و پژوهش مديريت از منظر مديران اثر -
 نقش و اهميت نظرات مديريتي در عرصه عمل -
 هاي بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه رويكرد -

هاي نوين تدريس و وضعيت  هاي روش بررسي چالش«برگزاري نشست تخصصي  -8
  :زمينه موضوعات ذيل در» هاي مديريت ها و تحقيقات در مقاطع مختلف رشته نامه پايان

 هاي تدريس در رشته مديريت ها و مهارت بخشي شيوه اثر -
 هاي مديريت هاي الزم براي تدريس رشته ها و توانمندي ويژگي -
 هاي مديريت ها و تحقيقات در مقاطع مختلف رشته نامه تحليل وضعيت پايان -
  

  :هاي آتي گروه مديريت رئوس برنامه: ه 
ي بررسي متون و كتب علوم انساني، اهداف و وظايف هاي شورا با توجه به سياست

  :شرح ذيل استه هاي آتي اين گروه ب گروه مديريت، رئوس برنامه
هاي مديريت با هدف تدوين و تنظيم مقاالت  نقد و بررسي كتب دانشگاهي رشته -1

  انتقادي؛
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  هاي مديريت؛ نامه هيه و تنظيم نقدت -2
ت در راستاي دومين كنگره علوم انساني جهت همايش گروه مديري برگزاري سه پيش -3

  :عناوين ذيل
هاي  ي درسي رشتهها فصل سرو   در برنامه  هاي انعطاف و راهكار ها راهبرد  )الف
  ؛مديريت
  ؛هاي مديريت هاي آموزش و پژوهش در مقاطع تحصيلي رشته ها و راهكار راهبرد) ب
  .ها و راهكار ها بردراه: ي دينيها ارزشتدوين علوم مديريت مبتني بر ) ج

  :هاي پژوهشي ذيل اجراي طرح -4
اي و  هاي بنيادي، توسعه ها در زمينه ها و رساله نامه بررسي چگونگي ارتقاء پايان  )الف

  هاي مديريت هاي موجود رشته ها و رساله نامه كاربردي مديريت با توجه به پايان
هاي  چالش(ه در صنعت وري بهين ضرورت رويكرد به علوم مديريت براي بهره  )ب
  )روي ارتباط علم با صنعت پيش
هاي درسي گروه مديريت و ارائه الگوئي براي  بررسي روند بازنگري و تدوين برنامه) ج

  هاي مذكور يكپارچه سازي برنامه
آفريني دانشجويان  تبيين تأثير نظام آموزش عالي در افزايش گرايش به كار) د
  هاي مديريت رشته
ي دولتي ها دانشگاههاي مديريت در  هاي آموزش در رشته بخشي شيوه بررسي اثر) ه
  ايران
  هاي بومي مديريت در ايران بسوي نظريه) ر
  و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاههاي مديريت  شناسي رشته آسيب) ز
  ي اسالمها ارزشطراحي و تدوين كتب پايه مديريت بر مبناي اصول و ) ط
  پردازي ت بومي براي پژوهش و نظريهطراحي و تدوين مدل مديري )ظ

در قالب نهاد عمومي » ايجاد سازمان ملي نظام مديريت ايران«سازي  طراحي و پياده -5
  :دولتي با هدف غير

ها و مؤسسات مشاور در زمينه  اري، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل بنگاهتگذسياس«
نگام نمودن آگاهي ه مر و بهعلوم مديريتي را بر عهده خواهد داشت و براي ارتقاء مست

ريزي نموده و ارزيابي  هاي مستمر را برنامه هاي علمي، آموزش مديران از آخرين دستاورد
  ».باشد دار مي بندي و صدور پروانه فعاليت براي آنها را عهده ن علوم مديريتي، رتبهامشاور

  



 



 

  
  
  
  

  نقد و بررسي كتب مديريت
  



 

  



 

  

  

  

  

  

  

  »يرفتار سازمان«

  
زادهرالواني و معما/ گريفين  –مورهد :  مترجم/  مؤلف*   
مرواريد: ناشر*   
1383: سال نشر*   
هشتم :نوبت چاپ *   
  تهران: محل نشر *

  

مديريت  هاي در رشته» مديريت رفتار سازماني«كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
 ،يو در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گير

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

مطالب . آرايي و حروف نگاري كيفيتي نسبتاً خوب دارد كتاب از نظر طرح جلد، صفحه
كتاب به صورت ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت 

جامعيت صوري كتاب از . است، ليكن نياز به ويراستاري تخصصي و ادبي دارد گرديده
پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي پيشگفتار و كتابشناسي ندارد حجم 
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ليكن برخي . است» مديريت رفتار سازماني«با تعداد واحدهاي درس متناسب  كتاب

اري و ارزيابي ذ، هدفگ)451الي  409 هاي صفحه(عناوين نظير ساختار اصلي سازمان 
ارتباط مستقيم با حوزه درس رفتار سازماني نداشته و ) 249الي  207صفحه (عملكرد 

  .بايست حذف گردد مي
  
  :از لحاظ محتوايي) ب

كار ه هاي تخصصي در متن كتاب نسبتاً درست معادل سازي و ب اصطالحات و واژه
هاي مورد استفاده در حوزه مديريت تحول  هرفته است، ليكن در بعضي موارد نظير واژ

هاي آن  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. سازماني و مديريت تضاد نياز به بازنگري دارد
از . مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد ميانتناسب داشته و 

خوبي ه ب كتاب بنقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالتصوير، : ابزار و فنون نظير
. هاي نو كم مطرح گرديده است استفاده شده ، اما در پايان هر فصل از كتاب سئوال و ايده

ها و اطالعات  منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتبر ولي ناكافي بوده و از داده
استناد  اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در. نسبتاً قديمي بهره برده است

سرفصل كتاب با . و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكرده است
مديريت رفتار سازمان نسبتاً «ي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس ها فصل سر

ي اخالقي، فرهنگي، ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . تناسب و مطابقت دارد
  . صادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارداجتماعي، سياسي و اقت

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

مديريت رفتار «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، منبع اصلي بوده و براي افزايش  در رشته» سازماني

  :گردد يل پيشنهاد ميي آن اصالحات ذيكيفيت شكلي و محتوا
  ؛مجدد ترجمه كتابـ ويرايش و نگارش 1
  ؛هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه2
  ؛ـ اضافه نمودن پيشگفتار و كتابشناسي3
  ؛هاي نو در پايان هر فصل كتاب ـ طرح سئوال و ايده4
  ؛ـ استفاده از منابع علمي جديد و نو در ويرايش مجدد5
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   ؛ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر هر فصلـ 6
گيري رفتار  مربوط به مسائل انضباط كاركنان، چگونگي شكلمباحثي ـ اضافه نمودن 7
  .و غيره

  
  



 



 

  
  
  
  
  

  »نظام روابط كار و صنعت«
  

  
  نژاد احمد جعفر: مؤلف * 
  دانشگاه تهران: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  اول :چاپ  نوبت* 
  تهران: محل نشر *
  

» روابط صنعتي«و » نظام روابط كار و صنعت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و مديريت دولتي و صنعتي  هاي در رشته

گيري پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن  و بررسي و پس از نتيجه
  :گردد ئه ميارا

  
  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

مطالب . كتاب از نظر طرح جلد و صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
كتاب تا حدي به صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب 

ي رعايت جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حد. رعايت گرديده است
تعداد  متناسب حجم كتاب. گرديده، ولي نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي ندارد

  .است» روابط صنعتي«و » نظام روابط كار و صنعت«واحدهاي درس 
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب به درستي به  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل  عنوان و فهرست مطالب كتاب با. كار رفته است

  .كتاب، نظم و انسجام نسبتاً منطقي وجود دارد
تصوير، شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كم  نقشه، :از ابزار و فنون نظير

منابع . هاي نو مطرح نشده است پايان هر فصل از كتاب سئوال و ايده راستفاده شده و د
روز ه ها و اطالعات نسبتاً ب ستفاده در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و از دادهعلمي مورد ا

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع . بهره برده است
ي شوراي ها سرفصلسرفصل كتاب با . مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است

» روابط صنعتي«و » نظام روابط كار و صنعت«اهداف درس  عالي برنامه ريزي و با
ي اخالقي، فرهنگي، ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و. مطابقت و تناسب دارد

  .اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران مغايرت ندارد
  

  :گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه 
نظام روابط كار و «تاب مذكور براي درس در با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، ك

هاي مديريت صنعتي و دولتي منبع  در مقطع كارشناسي رشته» روابط صنعتي«و » صنعت
  :گردد ي آن اصالحات ذيل پيشنهاد ميياصلي بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوا

  ؛ـ ويرايش و نگارش علمي و ادبي مجدد متن1
  ؛، خالصه و كتابشناسي به كتاب گيري ـ اضافه نمودن نتيجه2
ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارها نظير شكل، جدول و نمودار جهت تفهيم بهتر 3

  ؛مطالب كتاب
  ؛ها و اطالعات جديد در كتاب ـ استفاده از داده4
  :ـ اضافه نمودن مباحث ذيل به كتاب5

  ـ حوادث ناشي از كار
  ـ انضباط كاري

  نعتدر روابط كار و ص ها ارزشـ 
  ـ بررسي تحول و تكوين قوانين كار

  )صفحه 2حداقل (نحوه تدريس كتاب  يتهيه راهنما -6



 

  
  
  
  
  
  

  »تئوري سازمان «
  

  
  فر الواني و دانايي/ رابينز .بي.استيفن:  مترجم/  مؤلف* 
  صفار: ناشر* 
  1383: سال نشر* 
  هفتم :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي  در رشته» مباني سازمان و مديريت«رس كتاب فوق با توجه به سر فصل د
مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه 

  :گردد گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

مطالب كتاب . گاري كيفيت خوبي داردكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف ن
جامعيت . و قواعد ويرايش و نگارش آن خوب رعايت گرديده است باشد ميساده و روان 

ولي مقدمه و كتابشناسي  ،صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده
  .تاس» مباني سازمان و مديريت«با تعداد واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . ندارد
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  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي به كار رفته، ولي معادل ه هاي تخصصي در متن كتاب ب اصطالحات و واژه
اجتماعي «به معناي  "socialization"واژه  ،مثالبراي . سازي آنها نياز به اصالح دارد

مطالب كتاب با . آمده است» جامعه پذيري«كه در متن به صورت  بوده در حالي» كردن
هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي  و فهرستعنوان 
نقشه، تصوير، جدول و نمودار براي تفهيم  : از ابزارها و فنون نظير. مطالب وجود داردميان 

هاي نو مطرح  سوال و ايده ،خوبي استفاده شده و در پايان هر فصل از كتابه مطالب ب
ها و  استفاده در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و از دادهمنابع علمي مورد . گرديده است
اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد . روز بهره برده استه اطالعات ب

فصل كتاب با  سر. و ارجاع به منابع مورد استفاده ، دقت و امانت را رعايت كرده است
مطابقت و » مباني سازمان و مديريت«س ريزي و اهداف در فصل شوراي عالي برنامه سر

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . تناسب دارد
  .سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

باني سازمان و م«با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده ، كتاب مذكور براي درس 
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي منبع اصلي بوده و براي افزايش  در رشته» مديريت

  :گردد كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛ـ اضافه نمودن مقدمه و كتابشناسي به كتاب1
  ؛)صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 2
  .هاي تخصصي الحات و واژهـ بازنگري معادل سازي اصط3



 

  
  
  
  

  »هاي مالي تلفيقي حسابداري پيشرفته و صورت«
  

  
  نيكبخت  رضا محمد:  مؤلف* 
  دانشكده مديريت دانشگاه تهران: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  پنجم :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

و  در رشته حسابداري» 2حسابداري پيشرفته «كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
گيري،  در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

مطالب كتاب . كتاب ازنظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
و روان بيان شده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديده به صورت ساده 

و غيره از  3پاراگراف  4، صفحه 2پاراگراف  3صفحه  :در بعضي موارد نظير ،ليكن. است
جامعيت صوري . براي خواننده مشكل استمفاهيم درك  درجمالتي استفاده شده كه 

خالصه و  گيري رديده، ولي نتيجهكتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گ
» 2حسابداري پيشرفته «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسي . كتابشناسي ندارد

  .از تناسبي خوب برخوردار است
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب نسبتاً صحيح و  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
ه ب» بستانكار معوق«به معني  "Deffered credit"اژه و ،مثال براي. باشد مناسب مي

. استفاده نمود» هاي آتي انتقالي به دوره«توان از واژه  جاي آن ميه كار رفته، در حالي كه ب
هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب، نظم و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست

شكل، نقشه، نمودار و  :و فنون نظيراز ابزارها . مطالب وجود دارد ميانانسجام منطقي 
جدول براي تفهيم مطالب كتاب بخوبي استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب 

منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتبر . هاي نو مطرح شده است سئواالت و ايده
اكثر منابع مورد  زيرا. ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است ولي ناكافي بوده و از داده

مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده . باشد ميالدي مي 1991استفاده قبل از دهه 
سر فصل . در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكرده است

» 2حسابداري پيشرفته «ي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس ها سرفصلكتاب با 
هاي چند مليتي،  تاً مطابقت و تناسب داشته و مباحثي نظير گزارش دهي مالي شركتنسب

  .ورشكستگي  و تجديد سازمان و ارزش فعلي در آن وجود ندارد
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و 

  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد
  
  :گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه 

حسابداري پيشرفته «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده كتاب مذكور براي درس 
در رشته حسابداري و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع اصلي مناسب بوده، براي » 2

  :گردد افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  مي مجددـ ويرايش و نگارش ادبي و عل1
  ـ اضافه نمودن پيشگفتار، مقدمه، نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي به كتاب2
  ها و اطالعات جديدتر در ويرايش مجدد ـ استفاده از داده3
  ـ استفاده از منابع علمي بيشتر در ويرايش مجدد4
  )صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 5
  :نظير ـ اضافه نمودن مباحث ذيل به كتاب6

  هاي چند مليتي ـ گزارش دهي مالي شركت
  ـ ورشكستگي و تجديد سازمان و ارزش فعلي و كاربرد آن 



 

  
  
  
  
  
  

  »اصول و متون مديريت در اسالم«
  

  
  جوادي حسين مشرف محمد: مؤلف * 
  نور علم: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  همدان: محل نشر *
  

مديريت  هاي رشتهدر » مباني مديريت اسالمي«درس  كتاب فوق با توجه به سر فصل
گيري،  و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

اظ صفحه آرايي، حروف نگاري و نوع كتاب از نظر طرح جلد مناسب بوده ولي از لح
مطالب كتاب نسبتاً ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش . كاغذ كيفيت خوبي ندارد

ولي «عبارت  :در بعضي موارد نظير ،ليكن. نيز نسبتاً خوب رعايت گرديده استآن نگارش 
خواست «و عبارت  16در سطر آخر صفحه » گاه مرحله عمل به خود نگرفته است هيچ

. به درستي نگارش نشده است 98در صفحه » خداوند بر خواست ديگران مقدم داشتن
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي خالصه و 
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» مباني مديريت اسالمي«حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسي . كتابشناسي ندارد

  .باشد مناسب مي
  
  :محتوايي از لحاظ) ب

. باشد هاي تخصصي در متن كتاب ضعيف مي كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
يا » باالخص«هاي  بايست از واژه جاي آن ميه اشتباه بوده و ب» خاصاً«واژه  ،مثالبراي 

چنين عبارت انگليسي پشت جلد كتاب با عبارت فارسي روي  هم. استفاده گردد» به ويژه«
هاي آن تناسب داشته و در  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. نداردجلد هيچ تناسبي 

 :از ابزارها و فنون نظير. مطالب وجود داردميان فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي 
 فصلهر تصوير، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كم استفاده گرديده و در پايان 

منابع علمي مورد استفاده در تدوين . ده استهاي نو مطرح نش كتاب سئواالت و ايده از
 ،مثال رايب. ها و اطالعات قديمي بهره برده است كتاب، معتبر ولي ناكافي بوده و از داده

در آن » فقه سياسي«و  »انديشه سياسي در اسالم«، » دين و دولت«مطالبي در زمينه 
در استناد و ارجاع به منابع اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده . وجود ندارد

ي شوراي ها فصل سرفصل كتاب با  سر. مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكرده است
در . نسبتاً تناسب دارد» مباني مديريت اسالمي«عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ها ارزشنهايت كتاب با اصول ديني و 
  .نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

مباني مديريت «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياده شده كتاب مذكور براي درس 
منبع كمك درسي بوده و  مناسبدر مقطع كارشناسي، و مديريت  هاي در رشته» اسالمي

  :گردد ات ذيل پيشنهاد ميبراي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالح
  ؛ـ استفاده از كاغذ مرغوب و صفحه آرايي و حروف نگاري مجدد1
  ؛ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد2
  ؛هايي تخصصي كارگيري مجدد اصطالحات و واژهه ـ معادل سازي و ب3
  ؛گيري، خالصه و كتابشناسي به كتاب ـ اضافه نمودن نتيجه4
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و ابزارهايي نظير جدول، نمودار و شكل در تفهيم مطالب ـ استفاده بيشتر از فنون 5
  ؛كتاب
  ؛ـ ذكر منابع مورد استفاده در هر صفحه از كتاب در پاورقي يا آخر هر فصل از آن6
  ؛ع علمي بيشتر در ويرايش مجددـ استفاده از مناب7
ريزي درسي در زمينه درس  ـ انطباق سر فصل كتاب با سرفصل شوراي عالي برنامه8

  ؛»مديريت اسالميني مبا«
  .)صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 9



 



 

  
  
  
  
  
  

  »ريزي توسعه اقتصادي و برنامه«
  

  
  يگانه موسوي جهرمي: مؤلف * 
  نور پيامدانشگاه : ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

 هاي در رشته» برنامه ريزيتوسعه اقتصادي و «كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه 

  :گردد گيري پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

قواعد . ط استكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري در حد متوس
ويرايش و نگارش در متن كتاب نسبتاً رعايت نشده و در نتيجه نگارش مطالب كتاب ساده 

و به ويژه فصل چهارم عبارات و ،  14و  3هاي  صفحه ،مثالبراي . باشد وروان نمي
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي . دنباش جمالت مبهم و گنگ مي

با تعداد واحدهاي متناسب حجم كتاب . لي پيشگفتار و خالصه نداردو ،رعايت گرديده
  .نيست» توسعه اقتصادي و برنامه ريزي«درسي 
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب صحيح و  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
و در هاي آن تا حدي تناسب داشته  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. باشد مناسب مي

نقشه،  :از ابزارها و فنون نظير. فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي نسبي وجود دارد
تصوير، شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده نشده و در پايان هر فصل از 

منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب . استنگرديده هاي نو مطرح  كتاب سئوال و ايده
اكثر مطالب كتاب . روز بهره برده استه ها و اطالعات نسبتاً ب بوده و از دادهمعتبر و كافي 

با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را 
ي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف ها سرفصلسر فصل كتاب با . رعايت كرده است

در نهايت كتاب با اصول . مطابقت و تناسب دارد» ه ريزيتوسعه اقتصادي و برنام«درس 
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ها ارزشديني و 

  .ايران مغايرت ندارد
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

توسعه «براي درس منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
مديريت و در مقطع كارشناسي، منبع اصلي بوده و  هاي در رشته» ريزي ي و برنامهاقتصاد

  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛ـ ويرايش و نگارش علمي و ادبي مجدد1
  ؛ـ اضافه نمودن پيشگفتار و خالصه2
ه، شكل، جدول و نمودار جهت تصوير، نقش :ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير3
  ؛مطالب كتاب تفهيم
  ؛هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده4
  ؛ها و اطالعات جديد و نو در ويرايش مجدد ـ استفاده از منابع علمي و داده5
 ميانـ انطباق بيشتر فهرست مطالب با محتواي كتاب و ايجاد نظم و انسجام منطقي 6

  ؛مطالب آن
  .م مطالب كتابـ افزايش حج7



 

  
  
  
  
  
  

  »هاي دولتي مديريت سازمان«
  

  
  منوريانعباس /  جان كوايمان وجل: مترجم/ مؤلف * 
  مركز آموزشي مديريت دولتي: ناشر* 
  1370: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران :محل نشر* 
  

مديريت هاي  رشتهدر » مباني مديريت دولتي«كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
،  گيري مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه و در  دولتي

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

كتاب از نظر طرح جلد مناسب ولي از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي و صحافي در 
چاپ شده حروف نسبتاً ريز بوده و ننوع كاغذ چندان مناسب  ،مثال براي. حد متوسط است

مطالب كتاب به صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش خوب  .است
گيري تا حدي  جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار، خالصه، نتيجه. رعايت گرديده است

مباني «ا توجه به واحدهاي درسي حجم كتاب ب. رعايت گرديده ولي كتابشناسي ندارد
  .باشد مناسب مي» مديريت دولتي
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  :از لحاظ محتوايي) ب
درستي به كار رفته ولي معادل ه هاي تخصصي در متن كتاب ب اصطالحات و واژه

به معناي  »Structure« واژه 179صفحه  مثال در براي . سازي آنها نياز به اصالح دارد
 Delphi" واژه   315جمه شده و يا در صفحه تر» تركيب«بوده ولي » ساختار«

Method"   مطالب . ترجمه شده است» روش داخلي«بوده ولي » شيوه دلفي«به معناي
و در فصول و كل كتاب نظم و انسجام بوده هاي آن  با عنوان و فهرستمتناسب كتاب 

و جدول براي  تصوير، نقشه، نمودار :از ابزارها و فنون نظير. منطقي بين مطالب وجود دارد
هاي نو  تفهيم مطالب كم استفاده شده، و در پايان هر فصل از كتاب سئواالت و نظريه

ها  منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و از داده. مطرح شده است
 ، اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسندهاست روز استفاده شدهه و اطالعات نسبتاً ب

سرفصل كتاب . در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است
تناسب  »مباني مديريت دولتي«با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

بخش اول كتاب با موضوع مديريت دولتي شروع شده كه زير  ،مثالبراي . زيادي ندارد
نظريه تصميم گيري، نظريه  :نظير» مباني مديريت دولتي« با سر فصل درس مجموعه آن

در نهايت . هاي سياسي تفاوت دارد نخبگان، نظريه دولت، نظريه قدرت و نظريه سيستم
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در نظام ها ارزشكتاب با اصول ديني و 

  .جمهوي اسالمي ايران مغايرت ندارد
  
  :رائه پيشنهادگيري و ا نتيجه 

مباني مديريت «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده كتاب مذكور براي درس 
كمك درسي بوده و  منبع مناسبدر رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي » دولتي
  :بايست با توجه به پيشنهادهاي ذيل اصالح گردد مي

  آرايي و صحافي مجدد كتاب؛ ي، صفحهنگار حروفـ 1
  مودن قسمت كتابشناسي به كتاب؛فه ناضا -2
  ؛هاي تخصصي سازي مجدد اصطالحات و واژه  معادل -3
ول و نمودار جهت استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير نقشه، شكل، تصوير، جد -4

  تفهيم بهتر كتاب؛
  ؛داده و اطالعات جديد و نو در ويرايش مجدداز استفاده -5
مباني «ريزي در خصوص درس  عالي برنامه انطباق بيشتر كتاب با سرفصل شوراي -6

  .»مديريت دولتي



 

  
  
  
  
  
  
  

  »نظام روابط كار در سازمان«
  

  
  علي حقيقي محمد: مؤلف * 
  ترمه: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  ترمه: محل نشر *
  

روابط «و » نظام روابط كار در سازمان«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
ه مديريت دولتي و صنعتي در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي در رشت» صنعتي

نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي 
  :گردد آن ارائه مي

  
  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگاري  ولي از نظر حروف ،كتاب از نظر طرح جلد و صفحه آرايي كيفيت خوبي داشته
 فضاها ،و غيره 330، 296، 273، 270، 262صفحات  ،مثالبراي . در حد متوسط است

مطالب كتاب به صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش . دارندخالي 
، 93، 87، 56، 32ليكن در بعضي موارد نظير صفحات  ؛نسبتاً خوب رعايت گرديده است

و غيره نياز به ويرايش  355، 343، 318، 317، 311، 218، 214، 107، 106، 104، 103
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جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي . مجدد دارد

حجم كتاب با توجه به تعداد . پيشگفتار، نتيجه گيري، خالصه و كتاب شناسي ندارد
  .باشد مناسب مي »روابط صنعتي«و » نظام روابط كار در سازمان«واحدهاي درس 

  
  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب صحيح و  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. باشد مناسب مي

نقشه،  :از ابزارها و فنون نظير. مطالب وجود دارد ميانكتاب، نظم و انسجام منطقي 
در پايان هر فصل از  ليتصوير، شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده شده و

منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر . هاي نو مطرح نشده است كتاب سئواالت و ايده
اكثر مطالب كتاب . ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است ولي ناكافي است و از داده

وده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را بدون ذكر مĤخذ ب
سرفصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف . رعايت نكرده است

در نهايت . نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» روابط صنعتي«و » روابط كار در سازمان«درس 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در نظام  ي اخالقي،ها ارزشكتاب با اصول ديني و 

  .جمهوري اسالمي ايران مغايرت ندارد
  
  :گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه 

نظام روابط كار در «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
هاي مديريت دولتي و صنعتي در مقطع كارشناسي  در رشته» روابط صنعتي«و » سازمان

منبع كمك درسي بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات  ناسبم
  :گردد ذيل پيشنهاد مي

  ؛ـ ويرايش و نگارش مجدد متن كتاب1
  ؛گيري و كتابشناسي ـ اضافه نمودن پيشگفتار، خالصه، نتيجه2
  ؛هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده3
  ؛ويرايش مجدد ـ استفاده از منابع جديد و نو در4
  ؛ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب5
  ؛ـ حذف مباحث انگيزش، استرس، فشار رواني و تفاوت فردي از متن كتاب6



  33   ماننظام روابط كار در ساز

هاي كاركنان اداري و كارفرمايي، انضباط در  تشكل :نظير يـ اضافه نمودن مباحث7
عي توليدي و هاي اصلي و فر و صنعت، رويكردها در روابط كار و صنعت و سيستم ؛كار

  .كار به كتاب، اثرات آن بر روابط 



 



 

  
  
  
  
  
  

  »گيري و تعيين خط مشي دولتي تصميم«
  

  
  مهدي الواني سيد: مؤلف * 
  نور پيامدانشگاه : ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  چهارم :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *

  
ته در رش» تصميم گيري و خط مشي دولتي«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 

مديريت دولتي و در مقطع كارشناسي از لحاظ شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از 
  :گردد نتيجه گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي

  
  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

تاب مطالب ك. كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
. به صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش خوب رعايت گرديده است

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي مقدمه، 
تصميم «با تعداد واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . نتيجه گيري و كتابشناسي ندارد
  .تاس» گيري و تعيين خط مشي دولتي
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  :از لحاظ محتوايي) ب
درستي به ه هاي تخصصي در متن كتاب ب معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه

هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. كار رفته است
تصوير،  :از ابزارها و فنون نظير. مطالب وجود دارد ميانكتاب، نظم و انسجام منطقي 

كل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كتاب نسبتاً كم استفاده شده و در پايان نقشه، ش
منابع علمي مورد استفاده در . هاي نو مطرح شده است هر فصل از كتاب سئواالت و ايده

. ها واطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است تدوين كتاب، معتبر ولي ناكافي بوده و از داده
ر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده، اكثر مطالب كتاب با ذك

دقت و امانت را رعايت كرده است سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي 
  .نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» دولتي  تصميم گيري و تعيين خط مشي«و با اهداف درس 

القي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ي اخها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و 
  .نظام جمهوري اسالمي ايران مغايرت ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

براي درس مناسب منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
در رشته مديريت دولتي و در مقطع كارشناسي، » تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي«

  :گردد ي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد ميبوده و برا
  ؛ـ اضافه نمودن مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي به كتاب1
شكل، جدول و نمودار جهت تفهيم بهتر  :ي نظيريـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارها2

  ؛مطالب كتاب
  ؛)صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 3
  :ضافه نمودن مباحث جديد نظيرـ ا4

  ـ اهميت تصميم گيري در مديريت
  ـ تصميم گيري در نظام هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي

  ـ اصل عدم تمركز و مشاركت
  ها ـ اثر جهاني شدن بر خط مشي گذاري دولت

  ـ اثر تكنولوژي جديد ارتباطي بر تصميم گيري
  ـ سيستم اطالعات مديريت

  در شرايط بحرانـ تصميم گيري 



 

  
  
  
  
  
  

  »مديريت عمومي«
  

  مهدي الواني سيد: مؤلف * 
  نشر ني: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  هشتم :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *

  
هاي  در رشته» مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 

و پس از نتيجه  مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي
  :گردد گيري پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي

  
  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش مطالب . دارد يكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي، حروف نگاري كيفيت خوب
خوب رعايت كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در آن نسبتاً 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، . گرديده است
مباني «با تعداد واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . ولي پيشگفتار و كتابشناسي ندارد

  .است» سازمان و مديريت
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  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي ه تن كتاب بهاي تخصصي در م كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
  .صورت پذيرفته است

مطالب در فصول ميان هاي آن نسبتاً تناسب داشته و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست
ي نظير عدم رعايت يها و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد، اگر چه ناهمگوني

  .شود توالي در تشريح وظايف مديريت و غيره ديده مي
تصوير، نقشه، شكل، جدول  و نمودار براي تفهيم مطالب كتاب  :راز ابزارها و فنون نظي

. هاي نو مطرح شده است خوب استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب سئواالت و ايده
ها و اطالعات  منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتبر ولي ناكافي بوده و از داده

الب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد اكثر مط. روز بهره برده استه نسبتاً ب
سر فصل كتاب با . و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكرده است

» مباني سازماني و مديريت«ي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس ها فصل سر
  .نسبتاً مطابقت و تناسب دارد

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و 
  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

  
  :گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه 

براي درس منبع كمك درسي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
براي افزايش هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، و  در رشته» مباني سازمان و مديريت«

  :گردد ذيل پيشنهاد مياصطالحات كيفيت شكلي و محتوايي آن 
  ؛ـ ويرايش و نگارش مجدد متن1
  ؛ـ اضافه نمودن پيشگفتار و كتابشناسي به كتاب2
  ؛ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر هر فصل3
  ؛يش مجددـ استفاده از منابع علمي بيشتر و جديد در ويرا4
ـ مطابقت دادن سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و اهداف 5

  ؛» مباني سازمان و مديريت«درس 
  .به پايان هر فصل (case study) مورديـ اضافه نمودن مطالعات 6



 

  
  
  
  
  
  

  »المللي حقوق بازرگاني بين«
  

  
  سري مسعود طارم: مؤلف * 
  يشركت چاپ و نشر بازرگان: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

در رشته مديريت » حقوق تجارت بين الملل«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
بازرگاني و در سطح كارشناسي ، از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه 

  :گردد ئه ميگيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارا
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

مطالب كتاب . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
به صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديده 

گرديده، ولي جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت . است
حقوق «با تعداد واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . مقدمه، نتيجه گيري و خالصه ندارد

  .است» تجارت بين المللي
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  :از لحاظ محتوايي) ب

كار رفته، ولي معادل ه درستي به هاي تخصصي در متن كتاب ب اصطالحات و واژه
هاي آن تناسب داشته و  هرستمطالب كتاب با عنوان و ف. سازي آنها نياز به اصالح دارد

از ابزارها و فنون . مطالب وجود داردميان در فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي 
تصوير، شكل، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كتاب كم استفاده شده و در  :نظير

ستفاده منابع علمي مورد ا. هاي نو مطرح نشده است پايان هر فصل از كتاب سئوال و ايده
اكثر . روز بهره برده استه ها و اطالعات ب در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و از داده

مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده، 
ريزي و  فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه سر. دقت و امانت را رعايت نكرده است

در نهايت كتاب با . تناسب و مطابقت دارد» حقوق تجارت بين الملل«ف درس با اهدا
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري ها ارزشاصول ديني و 

  .اسالمي ايران مغايرت ندارد
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

حقوق «راي درس بمنبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
در رشته مديريت بازرگاني و در سطح كارشناسي، بوده و براي افزايش »الملل تجارت بين

  :گردد آن اطالعات ذيل پيشنهاد مي محتواييكيفيت شكلي و 
  ؛ـ ويرايش و نگارش علمي و ادبي مجدد1
  ؛ـ اضافه نمودن مقدمه ، نتيجه گيري و خالصه به كتاب2
  ؛هاي تخصصي اصطالحات و واژه ـ بازنگري در معادل سازي3
  ؛هاي نو در پايان هر فصل از كتاب ـ طرح سئوال و ايده4
شكل، جدول و نمودار در تفهيم  :ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون آموزشي نظير5

  ؛مطالب كتاب
ـ اضافه نمودن مباحث مربوط به مقررات اعتبارات اسنادي و اسناد مورد استفاده در 6

  ؛للي به كتابتجارت بين الم
  ؛ـ استفاده از منابع علمي بيشتر و جديد در ويرايش مجدد7
  .ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر هر فصل8



 

  
  
  
  
  
  

  »مديريت«
  

  يان و اعرابيئپارسا/ استونر و فريمن :  مترجم/  مؤلف* 
  بازرگاني هاي مؤسسه مطالعات و پژوهش: ناشر* 
  1375: ل نشرسا* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي  در رشته» مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي شده و پس از نتيجه 

  :رددگ گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

مطالب كتاب . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
نسبتاً به صورت ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و نگارش تا حدي رعايت 

  .گرديده است
ده ولي پيشگفتار، جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گردي

مباني سازمان و «با توجه واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . خالصه، كتابشناسي ندارد
  .است» مديريت
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب در حد متوسط  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
كار رفته كه ه ب» قدينگين«جاي واژه ه ب» نقد«، واژه 396در صفحه  ،مثالبراي . باشد مي

هاي آن تناسب داشته و در فصول و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. باشد صحيح نمي
تصوير و  :از ابزارها و فنون نظير. مطالب وجود داردميان كل كتاب نظم و انسجام منطقي 

نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كم استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب 
منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب . هاي نو مطرح نگرديده است سئواالت و ايده

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و . روز استه ها و اطالعات ب معتبر و كافي بوده و داده
. نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است

مباني سازماني «ريزي و با اهداف درس  ي شوراي عالي برنامهها فصل سرسرفصل كتاب با 
ي اخالقي، ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . مطابقت و تناسب دارد» و مديريت

  .فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد
  
  :گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه 

مباني «براي درس منبع اصلي نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور با توجه به 
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بوده و براي افزايش  در رشته» سازماني و مديريت

  :گردد كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد ترجمه كتاب1
  ؛فتار، خالصه و كتابشناسي به كتابـ اضافه نمودن پيشگ2
نقشه، جدول و نمودار جهت تفهيم مطالب  :ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير3
  ؛كتاب
  ؛هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده4
  .هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه5



 

  
  
  
  
  
  

  »مديريت اسالمي«
  

  حسن نبوي محمد: مؤلف * 
  دفتر تبليغات اسالمي قم: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  پنجم :نوبت چاپ * 
  قم: محل نشر *
 

در رشته هاي مديريت و در » مديريت اسالمي«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري 

  :گردد ت شكلي و محتوايي آن ارائه ميپيشنهادهايي براي افزايش كيفي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
مطالب كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت 

» ساخت و مبتال ميكرد كشايد، مي مي«در بعضي موارد نظير كلمات  ،ليكن. گرديده است
» بكشايد، بسازد و مبتال كند«جاي آنها از كلمات ه ، بهتر است ب 56صفحه  16در سطر 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي . استفاده گردد
دهاي درسي تعداد واحمتناسب با حجم كتاب . نتيجه گيري، خالصه، كتابشناسي ندارد

  .است» مديريت اسالمي«
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي نسبتاً صحيح و مناسب  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
به  37در سطر يك صفحه » برنامه ريزي«واژه  :در بعضي موارد نظير ،ليكن. باشد مي

به معني  كه در حالي. تعريف شده است» تفكر در كليات و جزئيات برنامه«معناي 
عنوان و  امطالب كتاب ب. باشد مي» محصول تفكر در كليات و جزئيات برنامه«

مطالب  ل و كل كتاب نظم و انسجام منطقي ميانهاي آن تناسب داشته و در فصو فهرست
شكل، نقشه، نمودار و جدول براي تفهيم مطالب كتاب  :از ابزارها و فنون نظير. وجود دارد

منابع . هاي نو مطرح شده است يان هر فصل از كتاب سوال و ايدهكم استفاده شده ولي پا
روز ه ها و اطالعات نسبتاً ب علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتبر و كافي بوده و داده

  .باشد مي
اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده 

سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي  .كرده استدقت و امانت را رعايت 
در نهايت كتاب با اصول . مطابقت و تناسب دارد» مديريت اسالمي«و با اهداف درس 

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ها ارزشديني و 
  .ايران منافاتي ندارد

  
  :گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه 

مديريت «درس منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
و براي افزايش كيفيت شكلي است در مقطع كارشناسي، ، هاي مديريت در رشته» اسالمي

  :گردد و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه1
  ؛و نگارش ادبي و علمي مجدد كتاب ـ ويرايش2
  ؛با بحثارتباط  بيـ حذف و اصالح آيات و روايات 3
  ؛ـ افزودن نتيجه گيري، خالصه، نمايه و كتابشناسي به كتاب4
تصوير، شكل، جدول و نمودار براي تفهيم  :ـ استفاده بيشتر از ابزارها و فنون نظير5

  .مطالب كتاب



 

  
  
  
  
  
  

  »مانياصول مديريت و رفتار ساز«
  

  راد منوچهر حاضر و امير عابديني: مؤلف * 
  شركت داده سيستم مشهد: ناشر* 
  1375: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي مديريت  در رشته» مديريت رفتار سازماني«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
گيري،  س از نتيجهو در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پ

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
مطالب كتاب به صورت ساده و روان نبوده و قواعد ويرايش و نگارش آن خوب رعايت 

جمله  ،مثالبراي . زيرا اكثر جمالت كوتاه، شكسته و نامفهوم هستند. گرديده استن
  دست آورد و چگونگي آن برنامهه چرخه تصميم گيري از قبل درباره آنچه كه بايد ب«

در گاراژ منزل وي يك دستگاه ماشين برف روب، «و يا جمله  9در صفحه » ريزي گويند
نامفهوم  103در صفحه » ه همگي ساخت ژاپني بوديك قايق موتوري و يك ماشين بود ك

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي . باشند مي
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» مديريت رفتار سازماني«تعداد واحدهاي درس متناسب با حجم كتاب . گيري ندارد نتيجه
  .نيست
  
  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي به كار رفته،  ولي معادل سازي ه هاي تخصصي در كتاب ب اصطالحات و واژه
يس منيجر در فكلمات سوپروايزر، فورمن، ليدمن، آ ،مثال رايب. آنها نياز به اصالح دارد

سرپرست، استاد كار، سرگروه و  ،كه معادل فارسي آنها متن به التين آورده شده در حالي
هاي آن تناسب داشته و در فصول و  ب كتاب با عنوان و فهرستمطال. باشد مدير دفتر مي

در فصول  ،مثالبراي . مطالب نسبتاً وجود دارد ميانكل كتاب نظم و انسجام منطقي 
 :از ابزارها و فنون نظير. هم ريخته استه هفتم، نهم و دهم ترتيب و توالي منطقي بحث ب

الب استفاده شده و در پايان هر فصل تصوير، شكل، نقشه، نمودار و جدول براي تفهيم مط
منابع علمي مورد استفاده در تدوين . هاي نو مطرح گرديده است از كتاب سئوال و ايده

اكثر مطالب كتاب . باشند ميروز ه ها و اطالعات نسبتاً ب كتاب، معتبر و كافي بوده و داده
استفاده دقت و امانت را  بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد

سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف . رعايت نكرده است
در نهايت كتاب با اصول ديني و . مطابقت و تناسب ندارد» مديريت رفتار سازماني«درس 
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران ها ارزش
  .ي نداردمنافات
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

براي درس منبع كمك درسي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
هاي مديريت در مقطع كارشناسي مناسب بوده و براي  در رشته» مديريت رفتار سازماني«

  :گردد افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛و نگارش ادبي و علمي مجدد متنـ ويرايش 1
  ؛ـ اضافه نمودن نتيجه گيري به كتاب2
  ؛ـ افزايش حجم مطالب كتاب3
  ؛ـ بازنگري دوباره معادل سازي اصطالحات و واژه هاي تخصصي4
  ؛ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه و يا پايان هر فصل5



  47   اصول مديريت در رفتار سازماني

فصل شوراي عالي برنامه ريزي در زمينه درس  ـ انطباق بيشتر سر فصل كتاب با سر6
   ؛»مديريت رفتار سازماني«

  .ها و اطالعات جديد و نو در ويرايش مجدد ـ استفاده از منابع، داده7



 



 

  
  
  
  
  
  

  »رفتار سازماني«
  

  غالمعلي سرمد/ فردلوتانز :  مترجم/  مؤلف* 
  مؤسسه بانكداري ايران: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي مديريت  در رشته» مديريت رفتار سازماني«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري، 

  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي يپيشنهادهاي
  

  نقد و بررسي 
  :اظ شكلياز لح) الف

مطالب . دارد يكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت متوسط
كتاب نسبتاً ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي . گرديده است
تعداد واحدهاي درس متناسب با حجم كتاب . شناسي نداردمقدمه، فهرست منابع و كتاب

  .است» مديريت رفتار سازماني«
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  :از لحاظ محتوايي) ب

كار رفته، ولي معادل ه درستي به هاي تخصصي در متن كتاب ب اصطالحات و واژه
صفحه (هاي مديريتي ليكرت  در نظريه سيستم ،مثالبراي . سازي آنها نياز به اصالح دارد

نام ه كه در متن كتاب ب نام سيستم مديريت مشاركتي بوده، در حاليه ب 4سيستم  ،)779
هاي آن  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. مديريت دموكراتيك نامگذاري شده است

از . مطالب وجود دارد ميانتناسب داشته و در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي 
خوبي ه ه ، نمودار و جدول براي تفهيم مطالب بتصوير، شكل، نقش :ابزارها و فنون نظير

منابع . هاي نو مطرح گرديده است استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب سئوال و ايده
روز ه ها و اطالعات نسبتاً ب علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و داده

ه در استناد و ارجاع به منابع، دقت اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسند. است
ي شوراي عالي برنامه ريزي و ها فصل سرفصل كتاب با  سر. و امانت را رعايت نكرده است

در نهايت كتاب با اصول . مطابقت و تناسب دارد» مديريت رفتار سازماني«با اهداف درس 
هوري اسالمي ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمها ارزشديني و 

  .ايران منافاتي ندارد
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

مديريت رفتار «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
بوده و براي  يهاي مديريت و در مقطع كارشناسي منبع اصلي مناسب در رشته» سازماني

  :گردد هاد ميافزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشن
  ؛ـ اصالح شكل كتاب از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري1
  ؛ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد ترجمه كتاب2
  ؛ـ اضافه نمودن مقدمه، فهرست منابع و كتابشناسي به كتاب3
  ؛هاي تخصصي ـ بازنگري معادل سازي اصطالحات و واژه4
  .ن كتاب در پاورقي هر صفحه يا پايان هر فصلـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوي5



 

  
  
  
  
  
  

  »آمار در اقتصاد و بازرگاني«
  

  محمد نوفرستي: مؤلف * 
  رسا: ناشر* 
  1372: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *

  
هاي  در رشته» آمار و كاربرد آن در مديريت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 

ناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه مديريت و در مقطع كارش
  :گردد گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي

  
  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
وده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت مطالب كتاب به صورت ساده و روان ب

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي . گرديده است
آمار و كاربرد آن در «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس . كتابشناسي ندارد

  .متناسب است» مديريت
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  :از لحاظ محتوايي) ب

كار رفته، ولي معادل ه درستي به هاي تخصصي در متن كتاب ب اصطالحات و واژه
حدود «جاي واژه ه ب» حدود واقعي«از واژه  ،مثالبراي . سازي آنها نياز به اصالح دارد

هاي آن تناسب داشته و در  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. استفاده شده است» طبقات
 :از ابزارها و فنون نظير. وجود داردمطالب ميان فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي 

تصوير، نقشه، شكل، نمودار و جدول براي تفهيم مطالب استفاده شده و در پايان هر فصل 
منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب . هاي نو مطرح شده است از كتاب سواالت و ايده

كتاب با ذكر مĤخذ بوده  اكثر مطالب. روز استه ها و اطالعات ب  معتبر و كافي بوده و داده
. و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده، دقت و امانت را رعايت كرده است

آمار و كاربرد «هاي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس  فصل فصل كتاب با سر سر
 يها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . مطابقت و تناسب دارد» آن در مديريت

اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي 
  .ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

آمار و «براي درس منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده ، كتاب مذكور 
افزايش  برايو هاي مديريت در مقطع كارشناسي، بوده  در رشته» كاربرد آن در مديريت

  :گردد كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛ـ اضافه نمودن كتابشناسي به كتاب1
  ؛هاي مديريتي در متن كتاب ـ استفاده از مثال2
شده در مطرح هاي  در حل تمرين spssسوم نظير رـ استفاده از نرم افزارهاي م3
  ؛كتاب
  .تخصصي ها و اصطالحات ـ بازنگري معادل سازي واژه4



 

  
  
  
  
  
  

  »يت منابع انسانيرمدي«
  

  فريده آل آقا/ مارك ج سينجر : مترجم/ مؤلف * 
  مركز آموزش مديريت دولتي: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي مديريت و  در رشته» مديريت منابع انساني«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري، در مقطع كارشناسي 

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي  
  :از لحاظ شكلي) الف

كتاب از نظر صفحه آرايي كيفيت خوبي داشته ، ولي حروف نگاري و طرج جلد آن 
ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و  مطالب كتاب به صورت. باشد مناسب نمي

از كلمات  9ليكن در بعضي موارد نظير صفحه  ؛نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديده است
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي . عربي، زياد استفاده شده است

هاي درس حجم كتاب با توجه به تعداد واحد. رعايت گرديده ولي كتابشناسي ندارد
  .متناسب است» مديريت منابع انساني«
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب صحيح و  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. باشد مناسب مي

تصوير، نقشه،  :ابزار و فنون نظيراز . مطالب وجود دارد ميانكتاب، نظم و انسجام منطقي 
شكل، نمودار و جدول براي تفهيم مطالب كتاب استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب 

در تدوين كتاب معتبر و  ،منابع علمي مورد استفاده. هاي نو مطرح شده است سواالت و ايده
مطالب كتاب تا حدي  .ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است از داده، ولي كافي بوده

با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده؛ دقت و امانت را 
بدون ذكر مĤخذ  17ـ2و  13ـ1،  8ـ3نمايه  :ليكن در بعضي موارد نظير. رعايت كرده است

  .باشند مي
يت مدير«سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

ي اخالقي، ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . مطابقت و تناسب دارد» منابع انساني
  .فرهنگي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

ع مديريت مناب«با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده كتاب مذكور براي درس 
بوده و براي  يهاي مديريت و در مقطع كارشناسي ، منبع اصلي مناسب در رشته» انساني

  :گردد افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد ترجمه كتاب1
  ؛ـ اضافه نمودن كتابشناسي به كتاب2
  ؛اب در پاورقي هر صفحه يا در پايان هر فصلـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كت3
  ؛هاي منطبق با فرهنگ بومي كشور ـ استفاده از مطالعات موردي و مثال4
  .ها و اطالعات جديد و نو در ويرايش مجدد ـ استفاده از داده5



 

  
  
  
  
  
  

  »ها مديريت تعاوني«
  

  شكيبا مقدم محمد: مؤلف * 
  انتشارات امير: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *

    
در رشته مديريت » اصول مديريت تعاونيها«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 

دولتي و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري، 
  :گردد پيشنهادهاي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي

  
  سينقد و برر 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد
مطالب كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت 

  .گرديده است
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي نتيجه 

مديريت «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس . خالصه و كتابشناسي نداردگيري، 
  .استمتناسب » ها تعاوني
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  :از لحاظ محتوايي) ب
كار رفته، ولي معادل ه هاي تخصصي در متن كتاب به درستي ب اصطالحات و واژه

» ياريهم«بجاي » ديگر ياري«بعنوان مثال از واژه . سازي آنها نياز به اصالح دارد
مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و . استفاده شده است

از ابزارها و فنون نظير تصوير، . كل كتاب نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد
شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كتاب كم استفاده شده و در پايان هر فصل از 

منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب . نو مطرح شده است هاي كتاب سوال و ايده
زيرا اكثر منابع . ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است معتبر ولي ناكافي بوده و از داده

اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در . باشد مي 1960مورد استفاده قبل از 
 ، مثال براي. استفاده، دقت و امانت را رعايت نكرده استاستناد و ارجاع به منابع مورد 

، كه  61و پاراگراف دوم صفحه  25، پاراگراف آخر صفحه 24پاراگراف اول و آخر صفحه 
  سرفصل. باشد، منابع علمي مورد استفاده ذكر نشده است در زمينه اقتصاد و تعاون مي

اصول مديريت «اهداف درس ريزي و با  الي برنامهع   ي شورايها سرفصلكتاب با 
ي ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» ها تعاوني

اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي 
  .ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

اصول مديريت «ور براي درس با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده ، كتاب مذك
منبع كمك درسي بوده مناسب در رشته مديريت دولتي و در مقطع كارشناسي، » ها تعاوني

  :گردد و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه1
  ؛خالصه و كتابشناسي ـ اضافه نمودن نتيجه گيري،2
  ؛ها و اطالعات جديد در ويرايش مجدد ـ استفاده از منابع، داده3
  ؛ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه و يا آخر هر فصل4
نقشه، تصوير، جدول و نمودار جهت تصميم  :ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير5

  ؛مطالب كتاب
ر سر فصل كتاب با سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي در زمينه درس ـ انطباق بيشت6

  .»ها اصول مديريت تعاوني«



 

  
  
  
  
  
  

   »نويسي نامه  روش تحقيق با رويكرد پايان«
  

  
  غالمرضا خاكي: مؤلف * 
  بازتاب: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي مديريت و در  در رشته» ش تحقيقرو«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري، 

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . ردكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دا
مطالب كتاب به صورت ساده و روان نبوده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً رعايت گرديده 

هاي پژوهشي به فرضيات  هاي فرض و يا تبديل فرضيه آزمون ،عنوان مثاله ب. است
جامعيت صوري . ساده و روان نگارش نشده است 154الي  150هاي  آماري در صفحه

شناسي تا حدي رعايت گرديده ولي پيشگفتار، مقدمه، نتيجه كتاب از پيشگفتار تا كتاب
با به تعداد متناسب حجم كتاب . گيري، خالصه، فهرست منابع و كتابشناسي ندارد

  .است» روش تحقيق«واحدهاي درس 
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  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصي در متن كتاب نسبتاً صحيح و  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

 problem)» حوزه يك مسئله«نظير واژه  ،ليكن در بعضي موارد. باشد مناسب مي
area)  هاي تجربي روش«و يا «(empirical methods) 17و  6هاي  در صفحه 

. استفاده شود» هاي تجربي شيوه«و » حوزه مسئله«هاي  جاي آنها از واژهه بهتر است ب
فصول و كل كتاب، نظم و  هاي آن تناسب داشته و در مطالب كتاب با عنوان و فهرست

تصوير، شكل، جدول و  :از ابزارها و فنون نظير. مطالب وجود دارد ميانانسجام منطقي 
خوبي استفاده شده ولي در پايان هر فصل از كتاب، ه نمودار براي تفهيم مطالب كتاب ب

ر و منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتب. هاي نو مطرح نشده است سوال و ايده
زيرا اكثر منابع مورد . ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است كافي بوده ولي از داده

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده . باشد مي،  1990و  1980استفاده قبل از 
سر فصل . در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است

تطابق و » روش تحقيق«ر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس كتاب با س
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و . تناسب ندارد

  .سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

براي درس منبع كمك درسي  شده، كتاب مذكور با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد
و براي افزايش كيفيت بوده هاي مديريت و در مقطع كارشناسي  در رشته» روش تحقيق«

  :گردد شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد كتاب -1
رست منابع و كتابشناسي ـ اضافه نمودن پيشگفتار، مقدمه، نتيجه گيري، خالصه، فه2

  ؛به كتاب
  ؛هاي تخصصي ـ بازنگري معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه3
  ؛)صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 4
  ؛هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده5
  ؛ها و اطالعات جديد در ويرايش مجدد ـ استفاده از داده6
تاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي در زمينه ـ مطابقت دادن سر فصل ك7

  .»روش تحقيق«درس 



 

  
  
  
  
  
  

  »مديريت تحول سازمان«
  
  

  سعيد تسليمي محمد: مؤلف * 
  سمت: ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

در رشته مديريت دولتي و در » بهبود سازماني«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
قطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري، م

  :گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . دارد يف نگاري كيفيت خوبوكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حر
رعايت  يخوببه وده و قواعد ويرايش و نگارش بو روان مطالب كتاب به صورت ساده 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي . گرديده است
 يبا تعداد واحدهاي درسمتناسب حجم كتاب . نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي ندارد

  .است» بهبود سازماني«
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  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي ه هاي تخصصي در متن كتاب ب عادل سازي اصطالحات و واژهكاربرد و م
هاي آن تناسب داشته و در فصول  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. صورت پذيرفته است

از ابزارها و فنون . مطالب تا حدي وجود دارد ميانو كل كتاب نظم و انسجام منطقي 
مطالب كم استفاده شده و در پايان  تصوير، نقشه، شكل، جدول و نمودار براي تفهيم: نظير

منابع علمي مورد استفاده در . اي نو مطرح نشده استه هر فصل از كتاب سواالت و ايده
. روز بهره برده استه ها و اطالعات نسبتاً ب تدوين كتاب، معتبر ولي ناكافي است و از داده

اع به منابع مورد استفاده اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارج
سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي . دقت و امانت را رعايت نكرده است

در نهايت كتاب با اصول ديني . مطابقت و تناسب دارد» بهبود سازماني«و با اهداف درس 
ن ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايراها ارزشو 

  .منافاتي ندارد
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

براي درس مناسب منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
در رشته مديريت دولتي و در مقطع كارشناسي بوده و براي افزايش » بهبود سازماني«

  :گردد كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ؛گيري، خالصه و كتابشناسي نمودن نتيجهـ اضافه 1
 ميانـ انطباق بيشتر فهرست مطالب با محتواي كتاب و ايجاد نظم و انسجام منطقي 2

  ؛مطالب آن
  ؛ـ استفاده از منابع و اطالعات جديد و نو در ويرايش مجدد3
  ؛ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر فصل4
جدول، نمودار و شكل جهت تفهيم مطالب  :ه بيشتر از ابزار و فنون نظيرـ استفاد5
  ؛كتاب
  .هاي نو در پايان هر فصل  ـ طرح سوال و ايده6



 

  
  
  
  
  
  

  »3و2و1تحقيق در عمليات «
  
  

  بهروز الري سمناني: مؤلف * 
  هور: ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي مديريت و  در رشته» تحقيق در عمليات«درس   ه سر فصلكتاب فوق با توجه ب
در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيري، 

  .گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . دارد يخوبكيفيت روف نگاري، كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و ح
، 319، 32،  5،6صفحات  :مطالب كتاب نسبتاً ساده و روان بوده، ولي در بعضي موارد نظير

قواعد . استمشكل درك مفاهيم براي خواننده و غيره از جمالتي استفاده شده كه  412
 :موارد نظيرويرايش و نگارش در متن كتاب نسبتاً خوب رعايت گرديده ، لكن در بعضي 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا . و غيره مشكل دارد 319، 42، 41، 24صفحات 
حجم . كتابشناسي تا حدودي رعايت گرديده، ولي مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي ندارد

  .است» 3و  2، 1تحقيق در عمليات «با تعداد واحدهاي درس متناسب كتاب 
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب در حد متوسط  معادل سازي اصطالحات و واژه كاربرد و
، صفحه » پايه«از واژه » اي جواب پايه«، به جاي واژه 236در صفحه : راي مثالاست؛ ب

به جاي  35، صفحه »اي مسائل فرابهينه«از واژه » تحليل حساسيت«به جاي واژه  295
به جاي واژه  46، صفحه » صميم گيريدرخت ت«از واژه » اي تصميم گيري شاخه«واژه 

از » نامحدود در عالمت«به جاي واژه  309، صفحه » نقطه تعادل«از واژه » نقطه اتكا«
از واژه » رابطه تكراري«به جاي واژه  567و صفحه » آزاد در عالمت يا نامقيد«واژه 

  .استفاده شده است» رابطه برگشتي«
تناسب نسبي داشته و در فصول و كل هاي آن   مطالب كتاب با عنوان و فهرست
 :از ابزار و فنون آموزش نظير. مطالب وجود دارد ميانكتاب، نظم و انسجام منطقي متوسط 

خوبي استفاده شده، ه تصوير، نقشه، جدول و نمودار در متن كتاب براي تفهيم مطالب آن ب
  .هاي نو مطرح نشده است هاي كتاب، سواالت و نظريه ولي در پايان فصل

ه ها واطالعات ب منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب كافي و معتبر بوده ولي داده
 ، 1995هاي قبل از  روز نيست؛ زيرا عمدة منابع مورد استفاده در كتاب، مربوط به سال

اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد . است
سرفصل كتاب با سر فصل شوراي عالي . امانت را رعايت نكرده استاستفاده دقت و 

در . نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» تحقيق در عمليات«ريزي درسي و اهداف درس  برنامه
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ها ارزشنهايت كتاب با اصول ديني و 

  .نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد
  
  :پيشنهادهاگيري و  نتيجه 

تحقيق «براي درس منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد » در عمليات

  :گردد مي
   ؛ـ ويرايش و نگارش مجدد1
  ؛ـ اضافه نمودن نتيجه گيري و كتابشناسي به كتاب2
   ؛هاي تخصصي الح و معادل سازي مجدد اصطالحات و واژهـ اص3
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 ميانـ انطباق فهرست مطالب با محتواي كتاب و ايجاد نظم و انسجام منطقي 4
  ؛مطالب آن

   ؛ـ طرح سوال و نظريه هاي نو در پايان هر فصل5
  ؛ـ استفاده از منابع جديد و نو در ويرايش جديد6
  ؛اب در پاورقي هر صفحه يا آخر فصلذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتـ 7
ريزي درسي در زمينه درس  انطباق سرفصل كتاب با سرفصل شوراي عالي برنامهـ 8

  .»تحقيق در عمليات«



 



 

  
  
  
  
  
  

  »مباني سازمان و مديريت«
  

  حسن زارعي متين: مؤلف * 
  تهراندانشگاه : ناشر* 
  1380: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  
هاي  در رشته» مباني سازمان و  مديريت«ي درس ها سرفصلب فوق با توجه به كتا

مديريت و در مقطع كارشناسي نقد و بررسي شده، پس از نتيجه گيري ، پيشنهادهايي 
  .گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي

  
  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . يي و حروف نگاري در حد متوسط استكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرا
مطالب كتاب، ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در متن آن رعايت شده است، 

،  53در صفحه  Coordinationكلمه  :هاي امالئي فراوان در متن كتاب نظير ولي غلط
كلمه ، 75در زير نويس صفحه  Heathrne، كلمه 212در صفحه  prefessionlكلمه 

Confidenee  كلمه 236در زير نويس صفحه ،Conection  در زير نويس صفحه
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار . و مواردي ديگر در منابع آخر هر فصل وجود دارد 248

تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي مقدمه، اهداف فصل، نتيجه گيري و خالصه 
  .است» مباني سازمان و مديريت«احدهاي درس با تعداد ومتناسب حجم كتاب . ندارد
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب صحيح و  كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. مناسب است

فصول دوم،  ،مثال مطالب تا حدي وجود دارد؛ براي ميانكتاب، نظم و انسجام منطقي 
سوم، چهارم، پنجم، ششم، يازدهم داراي مقدمه، ولي فصول اول، هفتم، هشتم، نهم و 

  .دهم بدون مقدمه است
تصوير، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب تا حدي  :از ابزار و فنوني نظير

. ده استهاي نو مطرح نش استفاده شده، اما در پايان هر فصل از كتاب سواالت و نظريه
ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده  منابع مورد استفاده، معتبر ولي ناكافي بوده و از داده

اكثر . باشد مي ، 1991هاي قبل از  زيرا عمده منابع مورد استفاده مربوط به سال ؛است
ت و مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده، دق

موضوع ضرورت و  :امانت را نسبتاً خوب رعايت كرده است، ولي در بعضي موارد نظير
،  145و  168اي براي تجزيه و تحليل در صفحه  ، قضيه180ريزي در صفحه  فوائد برنامه

شوراي عالي   كتاب با سرفصل  فصل سر. بدون ذكر مĤخذ در متن كتاب آورده شده است
زيرا  .تناسب و مطابقت، ندارد» مباني سازمان و مديريت«س ريزي و با اهداف در برنامه

در حالي كه بر ، كتاب مذكور، فقط مسائل مديريتي را از نظر رويكرد اقتضائي بررسي كرده
مسائل » مباني سازمان و مديريت«ريزي ، درس  شوراي عالي برنامه  اساس سر فصل

مكتب نئوكالسيك، نگرش مكتب كالسيك،  :هاي مختلف نظير مديريت را از ديدگاه
  .كند سيستمي و غيره، بررسي مي

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ها ارزشدر نهايت كتاب با اصول ديني و 
  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد

  
  :پيشنهادهاگيري و  نتيجه 

براي درس منبع كمك درسي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
شكلي و محتوايي آن اصالحات راي افزايش كيفيت و ببوده » مباني سازمان و مديريت«

  :گردد  ذيل پيشنهاد مي
   ؛ـ بررسي مجدد شكل كتاب از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري1
  ؛هاي امالئي در متن ـ رفع غلط2
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  ؛ـ اضافه نمودن مقدمه، اهداف فصل، نتيجه گيري و خالصه3
  ؛ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون آموزشي نظير تصوير، نقشه، جدول و نمودار در متن4
  ؛ـ طرح سواالت و نظريه هاي نو در پايان هر فصل5
ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا در آخر هرفصل از ـ 6
  ؛آن

زي درسي در زمينه درس ري شوراي عالي برنامه  انطباق سرفصل كتاب با سرفصل -7
  .مباني سازمان و مديريت



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  »مديريت كيفيت فراگير«
  

  
  مصطفي جعفري: مؤلف * 
  مؤسسه خدمات فرهنگي رسا: ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

در رشته » مديريت كيفيت و بهره وري«درس   كتاب فوق با توجه به سر فصل
تي و در مقطع كارشناسي ارشد از لحاظ شكلي و محتوايي نقد و بررسي شده، مديريت صنع

  .گردد ي براي افزايش كيفيت آن ارائه مييپس از نتيجه گيري، پيشنهادها
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

ش رنگا. كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيتي نسبتاً خوب دارد
،  19،  14،  13صفحات  :بتاً ساده و روان بوده، ولي در بعضي موارد نظيرمطالب كتاب، نس

براي و غيره از جمالتي استفاده شده كه درك مفاهيم  183،  173،  38،  37،  33،  31
قواعد ويرايش و نگارش در متن كتاب نسبتاً خوب رعايت گرديده، . استمشكل خواننده 

و غيره  49،  48،  38،  34، 32،  23،  21،  17 ،13صفحات  :ليكن در بعضي موارد نظير
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي . مشكل دارد
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تعداد واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . گيري و كتابشناسي ندارد مقدمه، نتيجه

  .است» مديريت كيفيت و بهره وري«
  
  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي ه هاي تخصصي در متن كتاب ب عادل سازي اصطالحات و واژهكاربرد و م
ميان هاي آن تناسب داشته و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. صورت پذيرفته است

  .مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد
ه ب تصوير، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب :از ابزار و فنون آموزشي نظير

هاي نو مطرح شده  خوبي استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب، سواالت و نظريه
منابع مورد استفاده در تدوين كتاب كافي و معتبر نبوده و اكثر مطالب كتاب بدون . است

ذكر مĤخذ است و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده ، دقت و امانت را 
فصل كتاب با سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي درسي و با اهداف  سر. رعايت نكرده است

در نهايت كتاب با اصول . تناسب و مطابقت ندارد» مديريت كيفيت و بهره وري«درس 
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ها ارزشديني و 

  .ايران منافاتي ندارد
  
 :پيشنهادهاگيري و  نتيجه 

مناسب به منبع كمك درسي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
بوده، براي افزايش كيفيت آن، اصالحات زير » مديريت كيفيت و بهره وري«براي درس 
  .ضروري است

  ؛ـ ويرايش و نگارش مجدد متن1
  ؛ـ اضافه نمودن مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي2
  ؛و معتبر در ويرايش جديد ـ استفاده از منابع بيشتر3
ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر هر فصل از 4
  ؛كتاب
ريزي درسي در زمينه درس  انطباق سرفصل كتاب با سرفصل شوراي عالي برنامه -5

  .»وري مديريت كيفيت و بهره«



 

  
  
  
  
  
  
  

  »ها و حيطه عملكرد آن بهبود روش«
  
  

  زاده شگرنابخش داخد: مؤلف * 
  مركز آموزش مديريت دولتي: ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  چهارم :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

در » تجزيه و تحليل و طراحي سيستم«كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
نقد و بررسي شده،  محتواييمديريت و در مقطع كارشناسي از لحاظ شكلي و  هاي رشته

  .گردد ، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت آن ارائه ميپس از نتيجه گيري
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش . دارد يكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوب
گرديده مطالب كتاب، ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در متن آن رعايت 

، تحليل گرد )59صفحه (گردآوري  :در متن كتاب نظير هاي امالئي متعدد ولي غلطاست، 
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي . و غيره وجود دارد) 61صفحه (

حجم كتاب با توجه به تعداد . رعايت گرديده، ولي نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي ندارد
  .نيست، مطلوب » تجزيه و تحليل و طراحي سيستم«واحدهاي درس 
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  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي ه هاي تخصصي در متن كتاب ب كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
ميان هاي آن تناسب داشته و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. صورت پذيرفته است

آموزشي و فنون از ابزار . مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد
خوبي استفاده شده، ولي در ه نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب ب تصوير، :نظير

منابع مورد استفاده در . هاي نو مطرح نشده است پايان هر فصل از كتاب، سواالت و نظريه
اكثر مطالب . ها و اطالعات آنها جديد و نو است تدوين كتاب، كافي و معتبر بوده و داده

نده در استناد و ارجاع به منابع ، دقت و امانت را كامل كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويس
و ابزار و فنون مورد استفاده در  18تا  3رعايت نكرده است؛ براي مثال، مĤخذ صفحات 

شوراي عالي برنامه ريزي   فصل كتاب با سرفصل سر. ، نامشخص است170تا  85صفحات 
در نهايت . بقت نسبي داردو مطا» تجزيه و تحليل و طراحي سيستم« و با اهداف درس 

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام ها ارزشكتاب با اصول ديني و 
  .جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

  
  :پيشنهادهاگيري و  نتيجه 

براي درس كمك درسي منبع با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده ، كتاب مذكور 
وده، براي افزايش كيفيت ، اصالحات زير بايد ب» يستمتجزيه و تحليل و طراحي س«

  :صورت پذيرد
  هاي امالئي در متن كتاب؛ رفع غلط ـ1
  ن نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي؛ـ اضافه نمود2
  هاي نو در پايان هر فصل؛ و نظريه ـ طرح سوال3
  اصطالحات تخصصي به پايان هر فصل؛ ها و ـ اضافه نمودن واژه4
  مĤخذ مورد استفاده و ارجاعات آن؛ ذكر ـ بازنگري در5
  ريزي درسي؛ شوراي عالي برنامه  صلكتاب با سر ف  ـ انطباق دادن سر فصل6
  .»ها هاي اطالعاتي و ارتباط آن با بهبود روش سيستم« با نامـ اضافه نمودن فصلي 7



 

  
  
  
  
  
  

   »مباني سازمان و مديريت«
  

  
  علي رضاييان: مؤلف * 
  سمت: ناشر* 
  1379: شرسال ن* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

هاي  در رشته» مباني سازمان و مديريت«ي درس ها سرفصلكتاب فوق با توجه به 
مديريت و در مقطع كارشناسي از لحاظ شكلي و محتوايي نقد و بررسي شده، پس از 

  .گردد نتيجه گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي
  

  ررسينقد و ب 
  :از لحاظ شكلي) الف

نگارش مطالب كتاب، . داردكيفيت خوبي كتاب از نظر صفحه آرايي و حروف نگاري 
جامعيت . ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در متن آن، نسبتاً رعايت شده است

صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي مقدمه، نتيجه گيري 
مباني سازمان و «با تعداد واحدهاي درس متناسب حجم كتاب . تابشناسي نداردو ك

  .است» مديريت
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  :از لحاظ محتوايي) ب

درستي به كار رفته ، ولي استفاده از ه هاي تخصصي در متن كتاب ب اصطالحات و واژه
با مشكل مواجه را براي خواننده درك مفاهيم  ،سازي هاي فارسي خاص در معادل واژه
، در صفحه  "Outputs"ترجمه » ها باز داده«كلمه  127در صفحه براي مثال، كند،  يم

اختيار «كلمه  348در صفحه و  "Synergy"ترجمه » ييوزارهم ني«كلمه  205
مطالب كتاب با عنوان و . آمده است "brain strorming"ترجمه » كاربردي
كتاب، نظم و انسجام  مطالب در فصول و كلميان هاي آن تناسب داشته و  فهرست

در فصل هفتم صفحه  ،مثالبراي  .شود منطقي وجود دارد، گر چه ناهمگوني نيز ديده مي
اي به حيطه نظارت گرديده، در حالي كه در فصل نهم به طور كامل مطرح  ، اشاره 290

تصوير، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب  :از ابزار و فنون آموزشي نظير. شده است
هاي نو مطرح شده  ا حدي استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب ، سواالت و نظريهت

ها و اطالعات آنها  منابع مورد استفاده در تدوين كتاب كافي و معتبر بوده ، ولي داده. است
اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به . روز نيسته چندان ب

سر فصل كتاب با سرفصل شوراي عالي . تاً دقت و امانت را رعايت كرده استمنابع ، نسب
در . تناسب داردو مطابقت » ريتيمباني سازمان و مد«برنامه ريزي و با اهداف درس 

ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ها ارزشنهايت كتاب با اصول ديني و 
  .دنظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندار

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 

  براي درسمناسبي منبع اصلي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده ، كتاب مذكور 
  :شود بوده، براي افزايش كيفيت آن، اصالحات زير پيشنهاد مي» مباني سازمان و مديريت«

  هاي تخصصي؛ سازي اصطالحات و واژه ـ بازنگري در معادل1
  منطقي بين مطالب فصول و كل كتاب؛ نسجامـ ايجاد نظم و ا2
  .ذي كه در تدوين كتاب استفاده شدهـ ذكر مĤخ3



 

  
  
  
  
  
  

  »مديريت منابع انساني«
  
  

  كريمي و حسن رنگريز عباسعلي حاجي: مؤلف * 
  شركت چاپ و نشر بازرگاني: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ * 
  تهران: محل نشر *
  

و در   در رشته مديريت» مديريت منابع انساني«سرفصل درس كتاب فوق با توجه به 
گيري،  مقطع كارشناسي از لحاظ شكلي و محتوايي نقد و بررسي شده، پس از نتيجه

  .گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي
  

  نقد و بررسي 
  :از لحاظ شكلي) الف

فضاهاي براي فحه آرايي از نظر صاما كتاب از نظر طرح جلد و حروف نگاري خوب 
، 417، 353، 285، 284، 52، 49، 45، 15صفحات  :خالي در كتاب ضعيف است، مانند

نگارش مطالب كتاب، ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در متن . و غيره 418
، )170صفحه ( Crateهاي امالئي در متن كتاب نظير  آن رعايت شده است، ولي غلط

Teorie ) جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا . و غيره وجود دارد) 296صفحه
متناسب حجم كتاب . كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي پيشگفتار و كتابشناسي ندارد

  .است» مديريت منابع انساني«تعداد واحدهاي درس با 
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  :از لحاظ محتوايي) ب

صورت پذيرفته،  درستيه هاي تخصصي در متن كتاب ب كاربرد اصطالحات و واژه
 "Taboos"واژه  12در صفحه ، ا در حد متوسط است، براي نمونههسازي آن ليكن معادل

» ها مقدس«يا » ها نهي شده«ترجمه شده، در حالي كه در فارسي به معناي » تابوها«به 
ترجمه شده، در » روز بودنه ب«به  "Day to Day"،  واژه  29و در صفحه  ،آيد مي

هاي آن  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. باشد مي »روز به روز«ي حالي كه به معنا
مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد؛  ميان تناسب داشته و 

اي شروع و پس از طرح سازمان، طراحي شغل، تجزيه و  نگرش پايه كتاب از ،ثالبراي م
از ابزار و فنون . رسد ساني به پايان ميتحليل شغل و غيره با مبحث آينده مديريت منابع ان

تصوير، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب خوب استفاده شده و در  :آموزشي نظير
منابع مورد استفاده در . هاي نو مطرح شده است پايان هر فصل از كتاب، سواالت و نظريه
تاً قديمي است؛ زيرا عمده ها و اطالعات آنها نسب تدوين كتاب، كافي و معتبر بوده ولي داده

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و . باشد مي، 1980منابع مورد استفاده مربوط به دهة 
نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده ، دقت و امانت را رعايت كرده است، 

، 167 ،117، 107، 69، 53، 51، 50، 41، 27، 16صفحات  :ليكن در بعضي موارد نظير
 421و  393، 386، 340، 312، 310، 281، 280، 277، 275، 269، 209، 205، 191، 180
سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه . مĤخذ ندارد آن ها، نمودارها و جداول شكل

در نهايت كتاب . تناسب و مطابقت دارد »يمديريت منابع انسان«ريزي و با اهداف درس 
ي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام ها شارزبا اصول ديني و 

  .جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد
  
  :پيشنهادهاگيري و  نتيجه 

براي درس منبع اصلي مناسبي با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور 
  :شود مي بوده، براي افزايش كيفيت آن، اصالحات زير پيشنهاد» مديريت منابع انساني«

  ؛ـ بررسي مجدد شكل كتاب از لحاظ صفحه آرايي و حروف نگاري1
  ؛هاي امالئي در متن ـ اصالح غلط2
  ؛ـ اضافه نمودن پيشگفتار و كتابشناسي3
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  ؛هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي اصطالحات و واژه4
  ؛ـ استفاده از منابع جديد و نو در ويرايش جديد5
  .كتاب استفاده شده ـ ذكر مĤخذي كه در تدوين6
  



 



 

  
  
  
  
  

ي آموزشي مديريت ها گروهگزارش نشست تخصصي مديران 
  ي سراسر كشورها دانشگاه
  )30/9/85مورخ (

  
  كليات: الف

  :موضوعات نشست -1
  ي آموزشي مديريتها گروه يرو هاي پيش چالش )الف
  ي آموزشي مديريتها گروهميان هاي ايجاد وحدت رويه نسبي  راهكار )ب
  :ين نشستمدعو -2

ي تهـران، شـهيد بهشـتي، عالمـه     هـا  دانشـگاه ي آموزشـي مـديريت   هـا  گروهمديران 
طباطبايي، تربيت مدرس، اصفهان، فردوسي مشهد، امام خمينـي، علـم و فرهنـگ، خلـيج     
فارس بوشهر، چمران اهواز، شهيد باهنر كرمان، صـنعتي شـاهرود، الزهـراء، آزاد اسـالمي،     

  و مؤسسات تحقيقات وزارت برق) ع(نور، شاهد، امام صادق  پيام
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: محل نشست -3
  30/9/85: زمان نشست -4
  
  مطالب نشست: ب

هاي مديريت  هاي رشته بررسي و تحليل چالش«بر اساس اهداف و محورهاي همايش 
ه همـه  كه به منظور شناخت موانع و مشكالت فراروي توسع» در نظام آموزش عالي كشور

هـاي توليـدي و خـدماتي و     هـاي سـازمان   هاي مديريت در پاسخگويي به نيـاز  جانبه رشته
انـداز   هاي مديريتي كشور بـا توجـه بـه چشـم     هاي موجود با نياز متناسب نمودن توانمندي

گـردد،   هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي كشـور برگـزار مـي     بيست ساله و برنامه
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با هدف بررسـي جايگـاه،    ها دانشگاهي آموزشي مديريت ها هگرونشست تخصصي مديران 

و  هـا  فصـل  سـر هاي علمي عناوين و محتـواي   ي آموزشي و انجمنها گروهنقش و ساختار 
بـر اسـاس موضـوعات ذيـل تشـكيل      ها و تحقيقات مديريت  هاي ارتقاء پايان نامه رويكرد
  :گرديد
  

  :ها گاهدانشي آموزشي مديريت ها گروهوظايف و اختيارات  -1
ي هـا  گـروه كه مربـوط بـه وظـايف و اختيـارات      ها دانشگاهنامه مديريت  آيين 35ماده 
اعضاء نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و آنها بـر  ميان بوده،  ها دانشگاهآموزشي 

ـ   ها گروهوظايف  ،اوالً :اين نكته تاكيد داشتند كه ه ي آموزشي براي اعضاء هيئـت علمـي ب
ي آموزشـي كـم بـوده و    ها گروهاختيارات اجرائي  ،ثانياً ؛ن و تفهيم نگرديدهطور كامل تبيي

سازي و تقويـت و    لذا به منظور توانمند. تصميمات آنها ضمانت اجرائي محكم و قوي ندارد
  :هاي ذيل را مطرح نمودند ي آموزشي، پيشنهادها گروهگسترش اختيارات اجرائي 

اين مهم بـا  . پشتوانه اجرائي آن افزايش يابد و ها گروهگيري مديران  قدرت تصميم -1
نامه مـديريت   در آيين» نظر، بررسي و پيشنهاد اظهار  نظارت،«چون  گيري عباراتي هم بكار

  .گردد حاصل نمي ها دانشگاه
ها به خصـوص مراكـز    حق امضاء و مكاتبه مستقيم با ساير سازمان ها گروهمديران  -2

  .علمي داشته باشند
موقـت و  (در خصوص ظرفيت پذيرش، تعداد دانشـجويان انتقـالي    ها وهگرمديران  -3
  .گيرنده مؤثر باشند  ريزي آموزشي، تصميم چنين برنامه ها، هم ، تطبيق و پذيرش واحد)دائم

ي آموزشـي  هـا  گروههاي جديد و مقاطع تحصيلي باالتر به عهده  اختيار ايجاد دوره -4
  .باشد
  .تامين شود ي آموزشيها گروهاستقالل مالي  -5
اي  ي آموزشي نيـز در ارزشـيابي اسـاتيد سـهم ويـژه     ها گروهعالوه بر دانشجويان،  -6

  .داشته باشند
هـا   هاي تخصصي به منظور بررسي علمي شرح درس ي آموزشي، كميتهها گروهدر  -7

  .رايج و ارائه پيشنهادات سازنده ايجاد گردد
  .ايط احراز آن بازنگري شودمكانيزم انتخاب مدير گروه آموزشي و تعيين شر -8
  .ها گروهمديريت گروه آموزشي براي مديران به نام هاي آموزشي  برگزاري سمينار -9
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گروهي و مـوارد انظبـاطي پرهيـز    ميان ي آموزشي از اعمال روابط رسمي ها گروه -10
  .دنكار گيره كرده و توان خويش را در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي ب

  
  :هاي مديريت ي دروس رشتهها فصل سرتواي عناوين و مح -2

هاي مديريت، با توجه به سرعت تغييـرات محيطـي و    دروس رشته محتوايسرفصل و 
ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تمامي اعضاء بر لزوم بـازنگري   تاثير آن بر سازمان

دار  يهـاي مـديريت بـه منظـور توسـعه ارتبـاط معنـ        دروس رشـته  محتواييدر سرفصل و 
و   روز رساني و كاربردي كردن سرفصله لذا به منظور ب. با صنعت تأكيد داشتند ها دانشگاه
  :هاي ذيل را مطرح نمودند هاي مديريت، پيشنهاد دروس رشته محتوايي

ختيار تغييرات سرفصل و محتواي دروس، عنوان و نوع دروس از حيث اجباري يـا  ا -1
 هـا  گـروه   قابل ذكر است در زمينه فـوق همـاهنگي  . رددواگذار گ ها گروهاختياري بودن به 

گـردد دانشـجويان بـراي ادامـه تحصـيل بـا        الزامي است، زيرا عدم هماهنگي باعـث مـي  
  .مشكالت فراواني موجب شوند

  .ي آموزشيها گروههاي مديريت با مشاركت كليه  بازنگري كليه دروس رشته -2
تحصـيلي بـا توجـه بـه تـوان و       هـاي  در مقاطع تحصيالت تكميلي، دروس رشـته  -3

برگـزاري امتحـان جـامع     ) ب؛ نامـه  نگارش پايان) الف :عالقمندي دانشجويان به دو شيوه
  .هدايت گردد

  .هاي مديريت در رشته applied margementاضافه نمودن درس با عنوان  -4
هـاي مـديريت در سـازمانهاي     آموزي براي دانشجويان رشته هاي كار برگزاري دوره -5

  .مختلف
  .تدوين و تنظيم كتب علمي مديريت با رويكرد بومي و اسالمي -6
هاي مديريت بـراي اسـاتيد    هاي آموزشي نحوه تدريس دروس رشته برگزاري دوره -7
  .رشته
  

  :هاي مديريت هاي صنفي رشته و تشكل هاي علمي انجمن -3
ديريت و هـاي مـ   و توسعه رشته گسترشهاي علمي مديريت در  نقش و جايگاه انجمن

مديريت علمي كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتـه و اعضـاء بـه ايـن نكتـه تأكيـد       
هـاي   ، همواره دستيابي به يافتـه ها دانشگاههاي علمي مديريت در  داشتند كه هدف انجمن
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با ايـن رويكـرد، ضـرورت تشـكيل،     . و صنعت است ها دانشگاهجديد علمي و كاربرد آن در 

ي آموزشـي  هـا  گـروه ، محسـوس بـوده و   ها دانشگاههاي علمي در  نتقويت و توسعه انجم
  :هاي علمي با اهداف ذيل همت گمارند بايست نسبت به تشكيل انجمن مديريت مي

  .نامه مديريت تبيين و تدوين نظام -1
  .پژوهشي در زمينه علوم مديريت –ايجاد و توسعه مجالت علمي  -2
  .جامعهترويج تفكر مديريتي در ميان مديران  -3
  .ايجاد پل ارتباطي بين دانشگاه و صنعت -4
هاي رايـج و   رويه از طريق رانت هاي مديريت و منع ورود بي رشتهحراست از اعتبار  -5

  .نظرهاي غير كارشناسانه در خصوص علوم مديريت جلوگيري از اظهار
  



 

  
  
  
  
  
  

  و مديران صنعت ها دانشگاهنشست تخصصي مشترك اساتيد مديريت 
  )26/11/85و  14/10/85مورخ (

  
  كليات: الف

  :موضوعات نشست -1
  بخشي آموزش و پژوهش از منظر مديران اثر  )الف
  هاي بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه رويكرد )ب
  هاي مديريت بررسي مختصات نقشه جامع علمي رشته )ج
  
  :مدعوين نشست -2

يش وبخـش  مديران شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي، شركت ملـي پـاال   )الف
ي مسلح، سازمان گسترش و نوسـازي  هاهاي نفتي، سازمان صنايع و پشتيباني نيرو فرآورده

صنايع ايران، سازمان مديريت صـنعتي، مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات بسـيج و مؤسسـه       
  انساني نيرويوري  همطالعات و بهر

بيـت  ي تهـران، شـهيد بهشـتي، عالمـه طباطبـايي، تر     هـا  دانشگاهاساتيد مديريت  )ب
مدرس، اصفهان، فردوسي مشـهد، كرمـان، يـزد، آزاد اسـالمي، صـنعتي شـريف، علـم و        

  نور  فرهنگ و پيام
  
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: محل نشست -3
  
  26/11/85و  14/10/85: زمان نشست -4
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  مطالب نشست: ب
اي هـ  هـاي رشـته   بررسـي و تحليـل چـالش   «و محورهاي همـايش  با توجه به اهداف 

كه به منظور شـناخت موانـع و مشـكالت فـراروي     » مديريت در نظام آموزش عالي كشور
هـاي سـازمانهاي توليـدي و     هاي مديريت در پاسخگويي بـه نيـاز   توسعه همه جانبه رشته

هاي مـديريتي كشـور بـا توجـه بـه       هاي موجود با نياز خدماتي و متناسب نمودن توانمندي
هاي توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور برگـزار      انداز بيست ساله و برنامه چشم
بـا هـدف    هـا  دانشـگاه مديران صنعت و اعضاي هيئت علمـي  گردد، نشست تخصصي  مي

هاي فراروي ارتباط دانشگاه با صنعت و دريافت انتظارات مـديران صـنعت از    بررسي چالش
سـاني متخصـص   در تربيـت نيـروي ان   هـا  دانشگاهي آموزشي مديريت ها گروههاي  كاركرد
  :نياز صنعت تشكيل گرديد مورد

جناب آقاي دكتر دري رئيس گروه مديريت شوراي بررسي متـون و   ،در ابتداي نشست
هـاي مـديريت در نظـام     هـاي رشـته   بررسي و تحليل چالش« دبير همـايش 

موضـوعات  پيرامون اهداف و محورهاي همـايش و  توضيحاتي   ،»آموزش عالي كشور
معاون  ،ياريگرروشسپس با توجه به برنامه نشست، جناب آقاي دكتر  .نشست ارائه نمودند

ارتباط دانشـگاه بـا   «محترم اداري و آموزش شركت ملي صنايع پتروشيمي در زمينـه  
هاي  بخشي سازمان و اثركارايي هاي مديريت در  صنعت و نقش مؤثر رشته

شرح ذيـل عنـوان   هايي به  مطالبي ارائه و در خصوص آن پيشنهاد» توليدي و خدماتي
  :كردند
هـاي مـديريت بـا     بـراي رشـته  » ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت   «تدوين و ارائه درس  -1

  ؛همكاري اساتيد مديريت و مديران صنعت
يـت دانشـجويان،    هاي مديريت با محور ي در حوزهيها ها و كنفرانس گرد تشكيل ميز -2

  ؛اساتيد مديريت و مديران صنعت
هاي عمليـاتي و كـاربردي    هاي مديريت به انجام پروژه تهملزم نمودن فراگيران رش -3

  ؛در قالب دروس عملي
ي سـازمان  ونزاده رياست محتـرم حـوزه تعـا    فرتوكدر ادامه نشست، جناب آقاي دكتر 

هـاي   هـاي رشـته   كـاركرد « در خصـوص  ،هـاي مسـلح   صنايع دفاع و پشتيباني نيرو
بـا رويكـرد   ) بـود تـا به ... از دغدغـه  (رد سـازماني  مديريت در توسعه خُ
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كه در سازمان صـنايع دفـاع و پشـتيباني نيروهـاي مسـلح تجربـه        ،»يادگيري در عمل
مـدير   ،سپس جناب آقـاي دكتـر  غفـاري   . گرديده را به سمع و نظر اعضاء نشست رسانيد

در زمينـه   ،محترم آموزش و جذب نيروي انساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايـران 
هاي آموزشـي مـديريت در صـنعت و سـنجش      هاي فراروي دوره چالش«

اند سـازمان گسـترش و نوسـازي صـنايع      توضيحاتي ارائه و اظهار داشته »بخشي آن اثر
استفاده  ،هاي آموزشي از مدل چهار سطحي كيت واگر بخشي دوره ايران، جهت سنجش اثر

  :د ازان اين چهار سطح عبارتكه وده من
 هاي آموزشي ابزار: سطح يك -
 گيري فراگيران ياد: سطح دو -
 تغيير رفتاري فراگيران: سطح سوم -
 هاي آموزشي در تحقق اهداف سازمان  گذاري دوره تأثير: سطح چهارم -
هاي مديريت ايـن اسـت كـه     هاي فراروي رشته چنين به نظر ايشان يكي از چالش  هم
 هـاي  و دوره هـا  دانشـگاه سـازي، در   هاي مديريت غالباً ترجمه بـوده و بـدون بـومي    تئوري

بخشـي آن در   ميـزان اثـر   شگردد، كه نتيجه امـر كـاه   آموزشي ضمن خدمت تدريس مي
  .باشد هاي توليدي و خدماتي مي سازمان

مدير محترم اداري و آموزش شركت ملي پااليش  ،در ادامه نشست، جناب آقاي قرباني
هـاي   سـنجش قابليـت  «و همكارانشـان در خصـوص    ،هـاي نفتـي   و پخش فـرآورده 
مطـالبي ارائـه و     »ها دانشگاههاي مديريت  ب متقاضيان رشتهمديريتي در جذ

ـ اگر چنانچه سوابق اجراند اظهار داشت ي و مـديريتي در صـنعت را پـيش شـرط ورود بـه      ي
بخشـي   ي و اثرياين عامل موجب افزايش كارآ. قرار دهيم ها دانشگاههاي مديريت در  رشته
قائم مقام محتـرم   ،دكتر مبيني سپس جناب آقاي. هاي مديريت در صنعت خواهد شد رشته

انـداز مـديريت و نقـش     چشـم «در زمينـه   ،منابع انسـاني و مـديريت وزارت نفـت   
اند كه با توجه به شرايط رقـابتي در   مطالبي ارائه و اظهار داشته» دانشگاه در تحقق آن

بايسـت رويكـرد گذشـته نگـر را كنـار گذاشـته و از        عصر حاضر، مديريت كالن جامعه مي
انـداز   هـا و چشـم   بايسـت چـالش   بر اساس اين ديدگاه مي. نگر استفاده نمايند آينده رويكرد
نظر قـرار گيـرد و اينكـه     نگر مورد بحث و تبادل هاي مديريت بر اساس رويكرد آينده رشته
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هـاي توسـعه اقتصـادي،     انداز بيست ساله كشور و برنامه هاي مديريت در تحقق چشم رشته

  .توانند انجام دهد هايي را مي كمك اجتماعي و فرهنگي كشور چه
در زمينـه   ،مدير كل محترم پـژوهش وزارت نفـت   ،در ادامه نشست، جناب آقاي نوري

هـاي مـديريتي و    بخـش شـدن رفتـار    نقش عامل عالقه شخصي در اثر«
كه قبل از ورود متقاضـيان  ند ا و عنوان نموده ،توضيحاتي ارائه  »ي آنيهاي اجرا راهكار

بايست ميزان توان، عالقه و تمايل آن سـنجيده شـده و    هاي مديريت مي تحصيل در رشته
در خاتمـه  . هـاي مـديريت تحصـيل نمايـد     در صورت كسب نمره مطلوب بتوانند در رشـته 

نشست جناب آقاي دكتر دري دبير همايش، مشاركت فعـال مـديران صـنعت در همـايش     
عـالي   هاي مديريت در نظـام آمـوزش   هاي رشته بررسي و تحليل چالش«

  .برگزار خواهد شد، را خواستار گرديد 86كه در سال » كشور
معاون دفتر نظارت و ارزيـابي وزارت علـوم،    ،در ادامه نشست، جناب آقاي دكتر واعظي

كـه در وزارت   ،»ي آموزشيها گروهرويكرد نوين ارزيابي «در خصوص  ،تحقيقات و فنĤوري
. را به سمع و نظر اعضاء نشست رسانيد ،دهسازي بو علوم، تحقيقات و فنĤوري در حال پياده

عضو هيئت علمي دانشگاه تهـران در ارتبـاط بـا موضـوع      ،سپس جناب آقاي دكتر مانيان
مبحث پيدايش، علل فلسفه وجـودي  » هاي اطالعاتي در مباني فلسفي سيستم» كنكاشي«

  .ندهاي كنوني را تشريح نمود هاي اطالعاتي، نقش و اهميت آنها در سازمان سيستم
مدير گروه مديريت بازرگـاني دانشـگاه    ،زاده در ادامه نشست، جناب آقاي دكتر حميدي

مطـالبي ارائـه و   » آفرينـي در مـديريت   ضرورت دستيابي به علـم «در زمينه  ،شهيد بهشتي
آفرينـي در مـديريت،    هاي علـم  آمد و مهم در دستيابي به مزيت اظهار داشت استراتژي روز

ايـن اسـتراتژي از   . و نشر علم در مقاطع تحصيالت تكميلـي اسـت  توانمند شدن در توليد 
  :بررسي سواالت ذيل استخراج شده است

  
هـاي توليـد    هاي تحصيالت تكميلي به نياز هاي پژوهشي رساله تا چه اندازه طرح -

  دهد؟ علم براي جامعه علمي و صنعت پاسخ مي
 هنگ هستند؟آفريني هما هاي پژوهشي با تحوالت علم چه ميزان اين طرحتا  -
هـاي   هاي تحقيقاتي مقاطع تحصيالت تكميلي دانشـكده  چه ميزان تاريخ طرحتا  -

 رسد؟ اي توليد علم مي مديريت به مصرف مستقيم و مصرف واسطه
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هـاي تحقيـق آتـي     حصـل از اجـرا و طـرح   ماتا چه اندازه از دستاوردها و تجارب  -
 شود؟ استفاده مي

دستيابي به فرايند تكاملي توليد علـم   هاي پژوهشي براي ح ارزشيابي اين نوع طر -
 چه جايگاهي دارد؟

عضـو هيئـت علمـي دانشـگاه عالمـه       ،السـادات زاهـدي   سپس سـركار خـانم شـمس   
» سـرمايه امتحـان كشـور    مولـد هاي دانشـگاهي،   تشكل«در ارتباط با موضوع  ،طباطبايي

هـدف   بـا  هـا  دانشـگاه عنوان داشت كه در حال حاضر انجمن صنعتي اعضاء هيئت علمي 
ضـمناً  . دهـد  حفظ و امنيت از حقوق اعضاء هيئت علمي تاسيس و به فعاليت خود ادامه مي

  .ايشان خواستار عضويت اعضاء نشست در اين انجمن شدند
سپاسـي، دكتـر فقيهـي، دكتـر      گردي متشكل از آقايان دكتر ميـر  در پايان نشست، ميز

نظور بررسي مختصات نقشه جـامع  الهي، دكتر دري و سركار خانم دكتر زاهدي، به م خائف
هـاي   هـا در پاسـخگويي بـه نيـاز     رشـته  تواناييهاي مديريت با هدف افزايش  علمي رشته

گرد مسـائل و مشـكالت فـراروي     در اين ميز. ها و جامعه تشكيل گرديد تخصصي سازمان
هاي مديريت بحـث و تبـادل نظـر و مقـرر      تدوين، اجراء و ارزيابي نقشه جامع علمي رشته

هاي  هاي رشته بررسي و تحليل چالش«در همايش .... ديده به عنوان يك مبحث مهم  گر
مطـرح   ،گـردد  برگزار مي 86كه در نيمه اول سال ،  »مديريت در نظام آموزش عالي كشور
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