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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    
حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 

 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  لذت ها و احياناً يري مواد اطالعاتي و جابجايي دادهگ پرسش از نحوة جاي

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر
  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو

ديشة متديك و بدون ترديد نقطة ثقل يك ان ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،حتمي يك پژوهشگر بدانيم هاي ويژگي
استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي

                                                           
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) نچه در متن مراد شدهاما نه الزاماً با آ(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
رات آواي نور، پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشا هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 1هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،2»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،3بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه »علمي

سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي ر دامنهفرهنگي و نيز د
ها، و پرهيز از  نگري دوري از ظاهر بيني و سطحي ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ابداع و توليد مكاتب و انديشه ،كه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين

بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانيًا )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

نديشه است و نه راه بردن به ايستادن در مرز ا ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«نقد علمي در زمانةما نيازمند  ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »نقد پژوهي ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

                                                           
ب، كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتا حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .1

  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .2

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
ساني و مطالعات فرهنگي، كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم ان CD: ك.ر .3

  .1392خرداد 



 5پيشگفتار   

ساختار پژوهش پيرامون نقد را به و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان 
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
يزي ر بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل وهشگر را در يك مرحلة و دردانشگاهي و يك پژ

 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و) آنها در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظران را در يك مجموعة كالن

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ديگر را فراهم مي ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي

 اي كه سامانة نقد ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  در گام پسين، زمينه گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. خواهد شددر قلمروهاي گوناگون  1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
صرفاً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام 

تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  ريهنيز، نقد نظ
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                           
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 1

  .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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در اين ميان و به وِزان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ولهژرژپ«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  كمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيت
وي معتقد است براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر   بدانيم؟ در نگاه پوله

ر زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنا
پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و 

آغازين و ناب  ها و ساختارها، آگاهي  شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  1.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي 

است كه جهان شهودي  ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه صرفاً   دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. انديشمند است تفكرات يك
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  مادام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست، 

ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي 
اي  حت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشهعلمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة ص
شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 

                                                           
شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي  ها و روش يشهبابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و اند: ك.ر. 1

  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن سخن گفت و به اين منظور 
ة اين قالب شود تا از زاوي محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «نه تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »انسانيبررسي متون و كتب علوم 

زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون 
هاي گوناگوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي شاخصهمحتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين 
گروه  13با در اختيار داشتن » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي  در تمامي رشته 1تخصصي
خود در  سال سابقة فعاليت 18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
اما نجيبانه به  ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
ي در توليدات علمي هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقاد از جملة سياست

دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة علوم 
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و 

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نبال مينيز د

                                                           
ــ علـوم   2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 1

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
ـ اقتصـاد و  12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13
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بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه تدوين و اصالح سرفصلاسالمي، 

  .ايرانيدانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ 
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانهمشفقانه مديران 
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر عاليتكيفيت وكميت ف و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  در اين رديف نقد و تحليل نظريه. ايم بوده

ار گرفت تابه اين طريق عالوه متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قر
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 گسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِ
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و انتخاب متون براساس تقسيم
نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور،  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
اق و همياري مراكز و خلّت اميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم 
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامه ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
علمي متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح پژوهشي پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...علمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و
هاي تخصصي در  تخصصي، تنظيم و چاپ نقدنامههاي  هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

حبنظران تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صانم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  مرتبط با رشته

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (و همچنين اعضاء گروه  )ري امور گروهگي اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي 
شوند و سپس براي  ي انتخاب ميدر گروه مطرح شده و جهت نقد و بررس ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                           

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 1
  .1390انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن  انتشارات پژوهشگاه علوم
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هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند ر جداول منعكس ميد
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  ي خواهد شد و به تائيد نهايي گروه ميساز نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  وه مربوط منعقد مياي كه به همين مناسبت توسط گر شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود را  منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
» دمقاله نق«صورت يك  به 1پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا
ور شپژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان ك

تواند اين فرايند را تكميل و  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد
است كه در پي هر نقدي، نقدي » دقن سامانة نقد«يافزايد امكان تحقّق بر بالندگي آن ب

پر تفطّن  ،علمي ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  اليه ،در حال حركت آمده و عالوه بر اين

  .الزم را ببردهاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره نيز ازة نخبگاني عجامو الزم درآيد، 
از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛

مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم
علمي نقدها و كم كردن تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت 

                                                           
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم
توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي

امي رداشتن تمربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 
  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود

يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع
است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 

و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«حلقة  برآمده از يك روند پرتكافو بين سه
بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه  ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«

  :كنند
نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1

ز فرهنگ نقد جاي و اي كه هنو رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه
داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري

 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
رويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از هاي تخصصي، عالوه بر ت هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«لفين محترم براي شركت در ؤصاحبنظران و به خصوص م  همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) انياز منظر كاركردهاي علوم انس( هو تحليل مسايل و معضالت روزآمد جامع حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه اگرچه براساس آيين. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  نديب علمي نهايي جمع
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ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد م
درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به اصل متن و يا  به

 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  گاه بين گروه و ،نقد
ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص گروه يا تفاوت سبك و  نامه
توان سبك  كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نميهاي تخصصي و يا تفاوت سياق  رشته

گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  قد نامه هاي گروهدر مجموعة منشورات پيش روي ن -5
بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك پيش ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات محترم گروهها بتواسا و دبيران ؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤانديشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همة ،سخن آخر
را ما در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود 

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«از رياست محترم الزم است 

اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت

پور،  مقيسه، نجف: و محسني و آقايان اسماعيلي: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي



 13پيشگفتار   

هاي ارزشمند استاد گرانمايه جنـاب آقـاي    گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس
كه  جناب آقاي پيمان دلسينارئيس محترم گروه مديريت و نيز دبير گروه  بهروز دريدكتر 

و  انـد، اعـالم كـرده    توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده داشـته 
  .باشيماين عزيزان هاي چشمگير  نشستن ساير فعاليتر اميدوارم پس از اين شاهد به با

  
  سيدحسين حسيني  

  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني
5/5/1392  

  





  
  
  
  
  
  
  

  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني مديريتمعرفي گروه 
  

  )گروهيادداشت رئيس (

 مقدمه





  
  
هر كشـوري  ) ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دانشگاه(هاي آموزشي و پژوهشي  نهاد  

در ابعاد مختلف جامعه نظير اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي، نقـش محـوري و     
هـا،   در درون ايـن نهـاد  . بنيادي دارند و تبلور عيني و متجلي قوه عقالنيت انسان هستند

پزشكي وجود دارد و در  هاي علمي نظير علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و گروه
هاي  گروه علوم انساني، رشته. شود هر يك از آنها زاويه خاصي از زندگي بشر كنكاش مي

شناسـي،   ادبيات، الهيات، فلسفه، تاريخ، علوم سياسي، علوم اجتمـاعي، روان : علمي چون
هـاي علمـي،    شود و در هر يك از اين رشـته  حقوق، اقتصاد، مديريت و غيره را شامل مي

هـاي دروس و كتـب معـين شـده اسـت كـه در مقـاطع مختلـف          اي از سرفصل جموعهم
هـاي   سرفصـل . شـود  ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تدريس مي تحصيلي در دانشگاه
ها و قوانين علمي را بـه دانشـجويان    اي از تئوري هاي فوق، مجموعه دروس و كتب رشته

گـذار   ا در سـطوح مختلـف جامعـه تـأثير    هـ  دهد تا آنان بتوانند بر اساس آموخته ارائه مي
رساني و كاربردي كردن مطالب و  گذاري، منوط به روز حفظ و افزايش ميزان تأثير. باشند

هـاي فـوق و تجهيـزات آنهـا بـه آخـرين        هـاي دروس و كتـب رشـته    محتواي سرفصـل 
هاي درسي و كتب علوم انسـاني   لذا نقد و بررسي سرفصل. هاي علمي بشر است دستاورد

  .سطح علمي دانشجويان كمك شاياني خواهد كردبه 
شـوراي بررسـي كتـب علـوم انسـاني       ،1375حال با توجه به موارد مطروحـه، در سـال   

شـناي، علـوم    هاي تخصصي ادبيات، الهيات، اقتصاد، تاريخ، حقـوق، روان  متشكل از گروه
سـاني و  اجتماعي، علوم تربيتي، علوم سياسي، فلسفه و مـديريت در پژوهشـگاه علـوم ان   

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

  .شده است
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هـاي   اهم وظايف شوراي بررسي متون وكتب علوم انسـاني كـه مركـب از رؤسـاي گـروه     
  :تخصصي نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني بوده، به شرح ذيل است

هاي تخصصي نقـد و   هاي گروه ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت سياستگذاري، برنامه -1
  بررسي كتب و متون علوم انساني

  هاي تخصصي نقد و بررسي كتب و متون علوم انساني انتصاب رؤسا و اعضاء گروه -2
هاي تخصصي نقـد و بررسـي كتـب و     گيري در زمينه مصوبات گروه ارزيابي و تصميم -3

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

  :گروه مديريت
 1375گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتـب علـوم انسـاني از شـهريور مـاه سـال       

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

  هدف اوليه -1
و نقد كتب و متون رشته مديريت جهت تعيين نقاط قوت و ضـعف و ارائـه   بررسي  -1/1

  هايي براي بهبود شكل و محتواي آنها پيشنهاد
هاي اجرايي و عملكـرد   هاي آموزشي و پژوهشي و شيوه بررسي و نقد مباني، برنامه -2/1

  هاي مديريت رشته
  :هدف ثانويه -2
  ي، پژوهشي و اجرايي مديريت كشورگسترش فرهنگ نقد و بررسي در مراكز آموزش -1/2
  هاي مديريت سازي و بروز كردن محتواي مطالب كتب و متون رشته غني -2/2
هاي مديريت با توجه به فرهنگ و  رساني و كاربردي كردن متون و كتب رشته بروز -3/2

  هاي اسالمي ارزش
  :وظايف: ب

  :آن عبارت است ازگروه مديريت مركب از استادان حوزه و دانشگاه بوده و وظايف 
  شناسايي و انتخاب كتب و متون رشته مديريت جهت نقد و بررسي -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
  شوراهاي گروه به  گيري در خصوص داوري كتب و اعالم نظر بررسي و تصميم -4
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  هاي نقد در زمينه كتب و متون مديريت براي نشريه نامه علوم انساني تهيه و تنظيم مقاله -5
  هاي مديريت به شورا هاي رشته ها در زمينه سرفصل بررسي و ارائه ديدگاه -6
  هاي مديريت تهيه و تنظيم كتاب در زمينه دروس رشته -7
هـاي   اي آموزشـي و پژوهشـي و شـيوه   هـ  هاي نقد مباني، برنامـه  تهيه و تنظيم مقاله -8

  هاي مديريت اجرايي و عملكرد رشته
  :كار نقد و بررسي كتب و متون روش: ج

هـاي مـديريت بـدين صـورت      شيوه و فعاليت نقد و بررسي كتب و متون مربوط به رشته
ـ   است كه اعضاء گروه كتب و متون مربوط به رشته عنـوان كتـاب    ههاي مديريت را كـه ب

شـود، شناسـايي و در    هاي سراسر كشـور تـدريس مـي    سي در دانشگاهدرسي و كمك در
كنند، سپس با توجه بـه نـوع كتـاب در زمينـه مبـاني سـازمان و        جلسه گروه مطرح مي

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

هـاي سراسـر كشـور     قابل ذكر است داوران گروه مديريت، از اسـتادان حـوزه و دانشـگاه   
هاي مديريت بـا توجـه بـه     كتب رشته. شوند هستند كه با معرفي اعضاء گروه انتخاب مي

از حوزه  در حال حاضر، استاد. شود تخصص آنان جهت نقد و بررسي براي آنها ارسال مي
هاي سراسر كشور، عضو گروه داوران مديريت شـوراي بررسـي متـون و كتـب      و دانشگاه

هـاي فـرم نقـد و     نظر را بر اساس سوال در ادامه، داوران متون مورد. علوم انساني هستند
. گرداننـد  بررسي تحت داوري قرار داده و به دبيرخانه شوراي نقد و بررسي متـون برمـي  

ر جلسه گروه مورد بازبيني قرار گرفته و در نهايت نظر نهايي گـروه،  آنگاه داوري متون د
هاي جهت بهبود شكل و محتواي كتاب از آنهـا   شامل نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهاد

  :يابد نظر نهايي گروه به طريق ذيل انعكاس مي. شود استخراج مي
  ارسال نظر نهايي گروه براي مؤلف و ناشر -1
  »نامه علوم انساني«ها و چاپ آن در نشريه  قادي از مجموعه داوريتهيه مقاله انت -2
  دعوت از مؤلف در جلسات گروه و بحث و تبادل نظر در خصوص نتايج داوري كتاب -3
  هاي تخصصي مديريت دانشگاهها ارسال نتايج داوري به گروه -4
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  :عملكرد گروه مديريت: د

 – 1375شهريور ماه (گروه مديريت شوراي بررسي كتب و علوم انساني از زمان تشكيل 
نامـه مصـوب شـوراي     جلسه تشكيل داده و بر اساس آئين 160حدود ) 90تا پايان سال 

كتاب مديريتي را براي داور ارسال كـرده   207بررسي متون و كتب علوم انساني، حدود 
نقاط قوت و ضعف و ارائه (ري قرار گرفته و نتايج آن كتاب مورد داو 130كه از بين آنها 

را براي مؤلف و ناشر ارسال و نيز به صورت مقالـه انتقـادي در نشـريه نامـه     ) ها پيشنهاد
هـايي از نقـد مختصـر كتـب      قابـل ذكـر اسـت نمونـه    . علوم انساني به چاپ رسيده است

  .مديريت در بخش بعدي اين نشريه آمده است
هـاي ذيـل نيـز توسـط      هاي مديريت، فعاليت قد و بررسي كتب رشتههمچنين عالوه بر ن

  :گروه مديريت انجام پذيرفته است
  نامه علوم انساني هاي دهگانه اول و دوم گروه مديريت مربوط به نقد تهيه نقد -1
  90تهيه وچاپ اولين نقد نامه گروه مديريت سال  -2
ســومين و چهــارمين «اري هــاي اصــفهان و كرمــان در برگــز همكــاري بــا دانشــگاه -3

  »همايي استادان مديريت و حسابداري در اصفهان و كرمان گرد
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برگزاري نشست داوران گروه مديريت، حول پيرامـون موضـوع نحـوه نقـد و بررسـي       -4
  كتب مديريت

برگزاري نشست استادان مديريت اسالمي در زمينه وضعيت كتـب و نحـوه تـدريس     -5
  هاي سراسر كشوردرس مديريت اسالمي در دانشگاه

برگزاري نشست تخصصي مديران گروههاي آموزشي مـديريت دانشـگاههاي سراسـر     -6
  :كشور در زمينه مباحث ذيل

 رو گروههاي آموزشي مديريت هاي پيش چالش -
 هاي ايجاد وحدت رويه نسبي بين گروههاي آموزشي مديريت راهكار -

ها حول پيرامـون مباحـث    دانشگاهبرگزاري نشست تخصصي مديران صنعت و اساتيد  -7
  :ذيل

 بخشي آموزش و پژوهش مديريت از منظر مديران اثر -
 نقش و اهميت نظرات مديريتي در عرصه عمل -
 هاي بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه رويكرد -

هـاي نـوين تـدريس و وضـعيت      هاي روش بررسي چالش«برگزاري نشست تخصصي  -8
  :در زمينه موضوعات ذيل» هاي مديريت تلف رشتهها و تحقيقات در مقاطع مخ نامه پايان

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

هاي  ريزي و سرفصل در برنامه پذيري عطافميزان ان«برگزاري نشست تخصصـي   -9
  »درسي رشته هاي مديريت

  :91هاي عملياتي گروه مديريت درسال  رئوس برنامه :ه
با توجه به سياستهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، اهداف و وظـايف گـروه   

  :اين گروه بشرح ذيل است 91هاي سال  مديريت، رئوس برنامه
  قالب خالصه نقد هاي مديريت در رشته كتب ملي در 24بررسي  و نقد -1
  قالب مقاالت نقد هاي مديريت در رشته كتب جهاني در 8بررسي  نقد و -2
  هاي علمي مطرح  نشست نقد نظريه 2برگزاري  -3
  .حوزه مديريت انجمن علمي در نشست تخصصي با گروهها و 2برگزاري  -4
  .همايش وكارگاه تخصصي 1برگزاري  -5



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقد و بررسي كتب



 



  
  
  

  »رفتار و روابط در سازمان و مديريت«
  

  سيد محمد ميركمالي: مؤلف
  يسطرون: ناشر

  1386: سال نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  مشهد: محل نشر

  329  :  تعداد صفحات
  

  :مقدمه
اهـداف و تاريخچـه رفتـار و روابـط در سـازمان،       كتاب فوق در پنج فصل شامل مفـاهيم، 

هاي رفتار و روابط، سازمانهاي غير رسمي و تعـارض و برقـراري    نظريه ،انگيزش و روحية
هـا، تئوريهـاي و    نظريـه  كه هريك از فصـول مفـاهيم،  . ارتباط تدوين و تنظيم شده است

حـال بـا توجـه بـه     . نمايـد  اصطالحات مربوط به مديريت رفتار سـازماني را تشـريح مـي   
در » مديريت رفتار سـازماني « هاي درسي توضيحات فوق، كتاب مذكور براساس سرفصل

رشته مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي مورد تجزيه و تحليل قرار 
  .گردد گيري و پيشنهادهاي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي گرفته و در نهايت نتيجه

o  نقد و بررسي  
  ازلحاظ شكلي :الف

نگارش مطالـب  . كيفيت خوبي دارد نگاري، آرايي و حروف كتاب از نظر طرح جلد، صفحه
كتاب ساده و روان بـوده ولـي قواعـد ويـرايش و نگـارش در آن بصـورت دقيـق صـورت         

هـاي فارسـي آن    ها داخـل پرانتـز و كنـار واژه    بعنوان مثال تايپ مترادف. نپذيرفته است
بايست و در زيرنويس يا پاورقي هر صـفحه   و مي) 68و  63نظير صفحات (متداول نبوده 

تا كتابشناسي تـا حـدي رعايـت      جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار. شود كتاب آورده از 
حجم كتاب بـا توجـه بـه تعـداد     . گيري و اهداف درس ندارد گرديده، ولي مقدمه، نتيجه
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فصـل بـوده و    5زيرا كل اثـر  . باشد كافي نمي» مديريت رفتار سازماني«واحدهاي درس 
  .رسد واحدي كافي بنظر نمي 4براي يك درس 

  :ازلحاظ محتوايي: ب
هاي تخصصي در متن كتاب نسبتاً درست بـوده،   سازي اصطالحات و واژه كاربرد و معادل

سـازي   كتـاب بدرسـتي معـادل    132ولي در بعضي موارد نظير بلوغ سازماني در صـفحه  
هاي  مطالب كتاب با عنوان و فهرست. تعريف شده است» آمادگي كار«نشده و به معناي 

ني داشته و بين مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسـجام منطقـي وجـود    آن همخوا
ها و اطالعات آن قديمي و  منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر بوده ولي داده. دارد

اكثـر  . باشـد  سال قبل مـي  20زيرا منابع مورد استفاده حداقل مربوط به . باشد كافي نمي
نويسنده در استناد و ارجـاع بـه منـابع مـورد اسـتفاده      مطالب كتاب با ذكر ماخذ بوده و 
هـاي شـوراي عـالي     هاي كتـاب بـا سرفصـل    سرفصل. دقت و امانت را رعايت كرده است

در . تناسب و مطابقت كامل ندارد» مديريت رفتار سازماني«ريزي و با اهداف درس  برنامه
، سياسي و اقتصادي هاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي نهايت كتاب با اصول ديني و ارزش

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

با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس مديريت رفتار سـازماني  
  .بعنوان منبع درسي مناسب بوده و براي افزايش كيفيت آن اصالحات ذيل ضروري است

  ادبي و علمي مجدد كتاب ـ ويرايش و نگارش1
  گيري و غيره به كتاب نتيجه ـ اضافه نمودن اهداف درس،2
ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزار علمي نظير تصوير، جدول، نمودار و غيره جهت تفهـيم  3

  بهتر مطالب كتاب
  هاي تخصصي مورد استفاده در متن كتاب سازي مجدد اصطالحات و واژه ـ معادل4
هاي شوراي عالي برنامه ريـزي درسـي و    هاي كتاب با سرفصل سرفصل ـ انطباق بيشتر5

  در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي» مديريت رفتار سازماني«اهداف درس 
ـ اضافه نمودن مباحث جديد مديريت رفتـار سـازماني نظيـر رفتـار فـردي، گروهـي و       6

  .سازماني و نيز استراتژيهاي حاكم بر رفتار سازماني به آن



  
  
  

  »مديريت در اسالم«
  

  زاده آقا پيروز، ابوطالب خدمتي، عباس شفيعي و سيد محمود بهشتي  علي: مؤلف
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر

  1384: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  356  :  تعداد صفحات
  

  
o مقدمه:  

كتاب مذكور در قالب يك مقدمه شامل سـير منطقـي تئوريهـاي مـديريت و ضـرورت و      
گيـري   ريـزي، تصـميم   تعريف مديريت از ديدگاه اسالمي و هشـت بخـش شـامل برنامـه    

رهبري، كنترل و نظارت و خود كنترلي تدوين و تنظيم   سازماندهي، انگيزش، ارتباطات،
  .دهد گرديده و مفاهيم مديريتي فوق را از ديدگاه غربي و اسالمي مورد بحث قرار مي

در رشته مـديريت  » مديريت اسالمي«هاي درس  نقد و بررسي كتاب با توجه به سرفصل
و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفتـه و در    

جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقـاط ضـعف از لحـاظ    گيري و پيشنهادهاي  نهايت نتيجه
  .شكلي و محتوايي به صورت ذيل ارائه شده است

o نقد وبررسي  
  :از لحاظ شكلي:  الف

نگاري و صحافي از كيفيت خوبي برخـوردار بـوده ولـي     آرايي، حروف كتاب از نظر صفحه
استفاده شده  زيرا هرم سازماني. طرح جلد آن با عنوان و محتوايي كتاب همخواني ندارد

روي جلد معروف سلسله مراتب و ساختار بوروكراتيـك بـوده كـه بـا ارزشـهاي اسـالمي       
نگارش مطالب كتاب ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نيز خوب . تناسب ندارد



 مديريت نقدنامه  28
 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي رعايـت گرديـده،   . رعايت گرديده است
حجم كتاب با توجه به تعـداد  . صه و كتابشناسي در آن وجود نداردگيري، خال ولي نتيجه

  .باشد مناسب مي» مديريت اسالمي«واحدهاي درسي 
  :از لحاظ محتوايي: ب

هاي تخصصي در متن كتاب نسبتاً خـوب بـوده،    سازي اصطالحات و واژه كاربرد و معادل
. باشـد  روايات ضعف مـي  زيرا در بعضي موارد ترجمه. ولي نياز به ويرايش مجدد نيز دارد

مطالب كتاب با عنوان و فهرست آن تناسب داشـته ولـي نظـم و انسـجام منطقـي بـين       
سوم  ،هاي دوم زيرا در بعضي موارد نظير فصل. مطالب در هر فصل و كل اثر وجود ندارد

از ابزار و فنـون علمـي نظيـر    . بندي  مطالب بخوبي صورت نپذيرفته است و چهارم دسته
جدول، نمودار و تمرين براي تفهيم مطالب به اندازه كافي استفاده نشده و  تصوير، شكل،

منابع علمي مورد . هاي نو مطرح نشده است در پايان هر فصل از كتاب نيز سواالت و ايده
ها نسـبتاً قـديمي مـثالً     استفاده در متن كتاب معتبر و كافي بوده ولي از اطالعات و داده

اكثر مطالب كتـاب بـا ذكـر ماخـذ بـوده و      . بهره برده است مربوط به دو يا سه دهه قبل
. نويسنده در ارجاع و استناد به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايـت كـرده اسـت   

ريزي درسـي و بـا اهـداف درس     هاي در كتاب با سرفصلهاي شوراي عالي برنامه سرفصل
اصـول دينـي و ارزشـهاي     در نهايت كتاب با. مطابقت و تناسب دارد» مديريت اسالمي«

اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسـالمي ايـران مغـايرت    
  .ندارد

o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه:  
در » مديريت اسـالمي «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
بـوده و بـراي افـزايش     رشته مديريت و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع اصلي مناسـب 

  :گردد كيفيت شكلي و محتوايي آن اطالعات ذيل پيشنهاد مي
  ـ طراحي طرح جلد مناسب براي كتاب1
  گيري، خالصه و كتابشناسي به كتاب مذكور ـ اضافه نمودن نتيجه2
  ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون علمي نظير جدول، نمودار و غيره3
  هاي تخصصي در ويرايش بعدي كتاب ه اصطالحات و واژهسازي و كاربرد دوبار ـ معادل4
  ـ استفاده از علماي اسالمي جهت غني سازي بيشتر محتوايي كتاب5
  
 



  
  
  

  »يمباني رفتار سازمان«
  

  آزاده دلپور سليماني و محمدرضا  علي قلي : مؤلف
  وارسته: ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  464: تعداد صفحات
  
o مقدمه  

اي بـر رفتـار سـازماني،     كتاب مذكور در قالب يازده فصل و پيوست شـامل مقدمـه   
شخصيت و ادراك، يادگيري، انگيزش در سازمان، تجزيه و تحليل تعاملي ـ پويـايي   

فشارهاي شغلي، تحـول سـازماني،    ،گروه، رضايت شغلي، رهبري، تعارش، ارتباطات
. اعتماد، رفتارهاي سياسي، تعهد سازماني، تغيير و غيره تدوين و تنظيم شده اسـت 

ها و تئوريهاي مربوط به رفتار سـازماني را   اي از مفاهيم، نظريه كه هريك از آنها پاره
  .دهند مورد بحث و تبادل نظر قرار مي

مديريت «هاي درس  ر براساس سرفصلحال با توجه به توضيحات فوق، كتاب مذكو
در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شـكلي و محتـوايي   » رفتار سازماني

گيـري و پيشـنهادهايي بـراي     مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه و در نهايـت نتيجـه   
  .افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه شده است

o نقد وبررسي:  
  :از لحاظ شكلي: ب

نگـاري طـرح جلـد و صـحافي از كيفيـت خـوبي        آرايي، حـروف  نظر صفحهكتاب از 
نگارش مطالـب كتـاب سـاده و روان بـوده ولـي قواعـد ويـرايش و        .باشد برخودار مي

عبـارت   150بعنـوان مثـال در صـفحه    . نگارش آن بطور دقيق رعايت نشـده اسـت  
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حقق ارتباط موانع ت«اشتباه بوده و بهتر است به صورت » موانع تحقيق ارتباط موثر«
از » ...رهنمودهاي عملي براي ايجاد«عبارت  153و يا در صفحه . اصالح شود» موثر

جامعيــت صــوري كتــاب از پيشــگفتار و . باشــد نظــر نگــارش و روانــي ســبك مــي
. گيري و خالصه در آن وجود نـدارد  كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي نتيجه

مناسـب  » مـديريت رفتـار سـازماني   «يحجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس
  .نمي باشد

  :از لحاظ محتوايي:  ج
هاي تخصصي در كتاب نسبتاً خـوب بـوده،    معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه

 Locus ofواژه  12بعنـوان مثـال در صـفحه    . باشـد  ولـي نيازمنـد بـازنگري مـي    
control      ادبيـات   به صورت محل كنترل ترجمـه شـده در حـالي كـه ايـن واژه در

  .شناخته شده است» مركز كنترل«مديريت بعنوان 
مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن تناسب داشته و نظر و انسـجام منطقـي   

از ابزار و فنـون علمـي نظيـر تصـوير،     . بين مطالب در هر فصل و كل اثر وجود دارد
سـتفاده و  ، جدول، نمودار و تمرين براي تفهيم مطالب كتاب در حد متوسـط ا  شكل

منابع علمي . هاي نو مطرح نشده است نيز در پايان هر فصل از كتاب سواالت و ايده
  مورد استفاده در متن كتاب كافي و معتبر نبوده و از اطالعات نسـبتاً قـديمي بهـره   

انتشـار يافتـه بطـور طبيعـي      1380زيرا با توجه به اينكه كتاب در سال . برده است
وزي بـه سـازمان در كـانون    lتارهاي سياسي نگاه فـرا  برخي مباحث جديد نظير رف

اكثر مطالب كتاب با ذكر ماخذ بوده و نويسنده در ارجاع و استناد . توجه نبوده است
هـاي كتـاب بـا     سرفصـل . به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده اسـت 

ر مـديريت رفتـا  «ريـزي درسـي و اهـداف درس     هاي شـوراي عـالي برنامـه    سرفصل
بعنوان مثال در فصل سوم موضوع يادگيري . نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» سازماني

مطرح شده و مواردي نظير تئوريهـاي مربـوط بـه يـادگيري، سـطوح        بسيار خالصه
و يـا در مبحـث   . يادگيري، اصول يادگيري و غيره مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت     

ار و پنهان، نظريه تكامل يافته مازلو تئورهاي جديد نظير تئوري نيازهاي آشك نيازها،
در نهايـت كتـاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي،        . و غيره مطرح نشده است

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



 31مباني رفتار سازماني   

o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه  
مـديريت رفتـار   «س با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مـذكور بـراي در  

در رشته مديريت و در مقطـع كارشناسـي بعنـوان منبـع كمـك درسـي       » سازماني
مناسب بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيـل پيشـنهاد   

  :گرد مي
  ـ ويرايش ادبي و علمي متن كتاب در چاپ جديد1
  گيري به آخر هر فصل از كتاب ـ اضافه نمودن خالصه و نتيجه2
  هاي آتي ـ استفاده از منابع علمي جديد و بيشتر در ويرايش 3
  ها نو در پايان هر فصل از كتاب ـ طرح سواالت و ايده4
ـ اضافه نمودن مباحثي نظير ادراك، شخصـيت، گروههـا و مطالعـات مـوردي بـه      5

  كتاب
  

  
   





  
  
  

  »مديريت اسالمي و الگوهاي آن«
  

  علي كاظمي : مؤلف
  نيل آب: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  159:  تعداد صفحات
  
o مقدمه:  

كتاب مذكور در قالب سه فصل كليات و مفاهيم، انسان در نگـاه مـديريت اسـالمي و    
اصول مديريت اسالمي تدوين و تنظيم گرديـده و موضـوعاتي نظيـر    مديريت غربي و 

تعريف مديريت در مكاتب غربي و اسالمي، جايگاه انسان در مديريت اسالمي و غربي 
و اصول مختلف مديريت اسالمي نظير خدامحوري، ارزش مداري، توكل بـه خداونـد،   

ري و غيره را مورد بحـث  المال، واليت مداري، امانت داري، رازداري، وفادا رعايت بين
  .دهد قرار مي

هـاي درس   با توجه به مـوارد مطروحـه، نقـد و بررسـي كتـاب باتوجـه بـه سرفصـل        
در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي » مديريت اسالمي«

گيـري و پيشـنهادهايي جهـت     مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه و در نهايـت نتيجـه   
ت و رفع نقاط ضعف از لحاظ شكلي و محتوايي به صورت ذيـل ارائـه   تقويت نقاط قو

  .شده است
o نقد وبررسي  

  :ظ شكلي از لحا: الف
صحافي و طرح جلد كيفيت خوبي  نگاري، آرايي، حروف كتاب از نظر طرح جلد، صفحه

نگارش مطالب كتاب نسبتاً ساده و روان بـوده و قواعـد ويـرايش و نگـارش نيـز      . دارد
شناسـي رعايـت    جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار كتاب. ديده استخوب رعايت گر
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حجـم كتـاب بـا    . گيري، خالصه و كتابشناسي در آن وجود ندارد گرديده، ولي نتيجه
  .مناسب نمي باشد» مديريت اسالمي«توجه به تعداد واحدهاي درسي 

  :از لحاظ محتوايي: ب
متن كتاب نسبتاً خوب بوده هاي تخصصي در  سازي اصطالحات و واژه كاربرد و معادل

هاي آن تناسـب   مطالب كتاب با عنوان و فهرست. ولي نياز به ويرايش مجدد نيز دارد
از . نظم و انسـجام منطقـي بـين مطالـب وجـود دارد      ،داشته و در فصول و كل كتاب

ابزارهاي و فنون علمي نظير تصوير،  شكل جدول و نمودار بـراي تفهـيم مطالـب بـه     
هـاي نـو    تفاده نشده و در پايان هر فصل از كتـاب نيـز سـواالت وايـده    اندازه كافي اس

منابع علمي مورد استفاده در متن كتاب معتبر ولي ناكافي بـوده و  . مطرح نشده است
بـا ذكـر ماخـذ      اكثر مطالب كتـاب . از داده ها و اطالعات نسبتاً قدمي بهره برده است

ورد اسـتفاده دقـت و امانـت را رعايـت     بوده و نويسنده در ارجاع و استناد به منابع مـ 
ريـزي و بـا اهـداف     هاي شوراي عالي برنامه هاي كتاب با سرفصل سرفصل. كرده است

در نهايت كتاب با اصـول دينـي و   . مطابقت و تناسب ندارد» مديريت اسالمي«درس 
ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصـادي نظـام جمهـوري اسـالمي     

  .مغايرت ندارد
o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه  

» مـديريت اسـالمي  «كتاب مذكور براي درس  ،باتوجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده
در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع كمك درسـي مناسـب بـوده و    

  .گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  گيري، خالصه و كتابشناسي به كتاب نتيجه ـ اضافه نمودن پيشگفتار،1
هاي دينـي در ويـرايش مجـدد     سازي و بكارگيري مجدد اصطالحات و واژه ـ معادل2

  كتاب
ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارهاي علمي نظير تصوير، شكل، نمـودار و جـدول در   3

  تفهيم بهتر مطالب كتاب
  جدد كتابـ استفاده از داده و اطالعات جديد در ويرايش م4
سازماندهي، هماهنگي و رهبـري   ،ريزي ـ اضافه نمودن مباحث مديريت نظير برنامه5

  از ديدگاه اسالمي به كتاب
هاي شـوراي عـالي برنامـه ريـزي در      هاي كتاب با سرفصل ـ منطبق نمودن سرفصل6

  .و اهداف آن» مديريت اسالمي«خصوص درس 
 



 
  
  

  »مديريت دولتي نوين«
  

  خليلي شوريني و غالمرضا معمارزادهسيد مهدي ايواني، سهراب / آون هيوز  : مؤلف
  واريدمر: ناشر

  1384: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  397:  تعداد صفحات
  
o مقدمه:  

مذكوردر قالب زده فصل شامل عصر تغيير، الگوي سـنتي اداره امـور دولتـي،    كتاب 
مديريت دولتي نوين، نقش دولت، مؤسسات عمومي، خط مـش عمـومي و تجزيـه و    
تحليل خط مشي، مديريت استراتژيك، مديريت سيستم داخلـي سـازمان، مـديريت    

حال توسـعه  هاي محيطي، خط مشي و اداره مديريت دولتي در كشورهاي در  مؤلفه
هـاي مسـائل و مفـاهيم در     تدوين و ترجمه شده است كه هر يـك از ايـن سرفصـل   

  .دهند هاي مديريت دولتي و خط مشي گذاري را مورد و بحث قرار مي حوزه
مبـاني  «هـاي درس   حال با توجه به توضيحات فوق، كتاب مذكور بر اساس سرفصل

دولتـي و در مقطـع   در رشـته مـديريت   » هـا  مديريت دولتي و خـط مشـي گـذاري   
كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه و در نهايـت     

  .گردد گيري و پيشنهادهاي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي نتيجه
o نقد وبررسي:  

  :ازلحاظ شكلي: الف
نگـارش  . نگـاري كيفيـت خـوبي دارد    آرايي و حـروف  كتاب از نظر طرح جلد، صفحه

و غيـره وجـود   » ارتـس :،»مـديريت «ب نسبتاً چاپي در متن كتاب نظيـر  مطالب كتا
فنـون و ابزارهـاي علمـي نظيـر     . هاي بعدي رفع گردد بايست در چاپ داشته كه مي
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شكل، جدول، نمودار و تمرين علمي جهت تفهيم مطالب كتاب كمتر استفاده شـده  
ايت گرديـده،  شناسي تا حدودي رع جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار و كتاب. است

حجـم كتـاب بـا توجـه بـه تعـداد       . شناسي در آن وجـود نـدارد   ولي خالصه و كتاب
  .باشد كافي مي» مديريت دولتي و خط مشي گذاري«واحدهاي درس 

  :از لحاظ محتوايي: ب
هاي تخصصي در متن كتـاب درسـت بـوده،     سازي اصطالحات و واژه كاربرد و معادل

هـا   كـه يكـي از ايـن واژه   . ه شده وجـود دارد ولي برخي اشكاالت كلي در متن ترجم
public          آن » عمـومي «بوده كـه بـه درسـتي ترجمـه شـده در حـالي كـه ترجمـه
به درستي » مديريت دولتي نوين«باشد همچنين نام كتاب تحت عنوان  تر مي صحيح

مطالب كتـاب بـا   . بايست به صورت صحيح و درست ترجمه گردد ترجمه نشده و مي
ي آن همخواني داشته و بين مطالب در فصول و كل كتاب، نظـم  ها عنوان و فهرست

  .و انسجام منطقي وجود دارد
منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و از داده و اطالعـات نسـبتاً   

اكثر مطالب كتاب باز ذكر مĤخذ بـوده و نويسـنده در ارجـاع و    . بروز بهره برده است
  .تفاده دقت و امانت را رعايت كرده استاستناد به منابع مورد اس

ريزي درسـي انطبـاق نداشـته     هاي شوراي عالي برنامه هاي كتاب با سرفصل سرفصل
مباني مديريت دولتي و خط مشـي گـذاري، نسـبتاً تطـابق و     «ولي با اهداف درس  

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

  
o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه:  

مبـاني مـديريت   «باتوجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مـذكور بـراي درس   
به عنوان منبـع اصـلي مناسـب بـوده و بـراي افـزايش       » دولتي و خط مشي گذاري

  :كيفيت آن اصالحات ذيل ضروري است
مفـاهيم،  : هاي مـديريت  سير انديشه«نوان ترجمه شده كتاب به صورت ـ اصالح ع1

  هاي مديريت عمومي و اداره امور عمومي نظريه
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و تخصصي مجدد متن كتاب در ويرايش جديد2
  ـ اضافه نمودن خالصه و كتاب شناسي به كتاب3
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دول، نمـودار، تمـرين و   ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارهاي علمي نظير شـكل، جـ  4
  .غيره جهت تفهيم بهتر مطالب كتاب

ـ اضافه نمودن مباحث جديـد نظيـر خـدمات عمـومي نـوين، مـديريت جهـاني و        5
  المللي به سرفصلهاي كتاب بين

  ـ اضافه نمودن تمرين و آزمون در پايان هر فصل از كتاب6
  
   

    





 
  
  

  »يمشي دولت مديريت سياسي و خط«
  

  سيد علي اصغر كاظمي: مؤلف
  دفتر فرهنگ نشر اسالمي: ناشر

  1381: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  315:  تعداد صفحات
  

 در »تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتـي «كتاب فوق با توجه به سرفصل هاي درس 
پس  بررسي و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي ومحتوايي نقد و رشته مديريت دولتي و

  .محتوايي آن ارائه گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و گيري، از نتيجه
  

  :نقد وبررسي
  :از لحاظ شكلي )الف

 كتاب از لحاظ صفحه آرايي وحروف نگاري داراي كيفيت خوب بـوده ولـي در ابتـداي و   
 2،12،14،38،64،66،82،84،110انتهاي هر فصل يـك صـفحه سـفيد شـامل صـفحات      

همچنين طرح روي جلد با  .وجود دارد 302و298، 272، 238، 210، 208، 170، 132،
محتواي كتاب هم خواني ندارد،زيرا طرح مذكور نشاندهنده سياستگذاري عمومي نبـوده  

مطالب كتاب به صورت سـاده  .بازگو كند تواند مفهوم عنوان كتاب را براي خواننده نمي و
 .قواعد ويرايش ونگارش درمـتن كتـاب خـوب رعايـت شـده اسـت       وروان نگارش شده و

. جامعيت صوري اثر از پيشگفتار تا كتاب شناسي در كتاب به خوبي رعايـت شـده اسـت   
نسبتا » تصميم گري  و خط مشي گذاري«حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس 

  .باشد كافي مي
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  :از لحاظ محتوايي)ب

هاي تخصصـي در مـتن كتـاب بـه درسـتي       سازي اصطالحات و واژه كاربرد و معادل
 management process« واژه 73بعنوان مثال در صفحه .صورت نپذيرفته است

مـي  »فراينـد مـديريت   «ترجمه شده درحالي كه معناي آن »اعمال مديريت «به » 
ترجمـه شـده درحـالي كـه بـه معنـاي       » سـتادي «بـه  »  staffing«ويا واژه .باشد

هاي آن همخواني داشـته   مطالب كتاب با عنوان و فهرست.  مي باشد» كارمنديابي«
از ابزاروفنـون  .و بين مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد

ب جدول،نمودار وشكل به اندازه كافي جهـت تفهـيم مطالـب كتـا    ،نظير تصوير،نقشه
  .استفاده نشده است

منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي  ناكـافي بـوده و از داده و اطالعـات    
اكثر مطالب كتاب باز ذكر مĤخذ بـوده و نويسـنده در   . نسبتاً قديمي بهره برده است

  .ارجاع و استناد به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است
ريزي درسـي بـا اهـداف درس      هاي شوراي عالي برنامه سرفصل هاي كتاب با سرفصل

زيرا مباحثي نظير .تصيميم گيري و خط مشي گذاري، نسبتاً تطابق و تناسب ندارد«
مدلهاي تصميم گيري،فرايند خط مشي گذاري،موانع فراروي تصميمگيري وغيره كه 

در نهايـت    .جزء سرفصل هاي شواريعالي برنامه ريزي مي باشد را پوشش نمي دهد
كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي     

  .نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد
  

o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه:  
تصـميم گيـري  و   «باتوجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 

ب بـوده و بـراي افـزايش كيفيـت     به عنوان منبع كمكـي  مناسـ  » خط مشي دولتي
  :شكلي ومحتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد ميگردد

  ايجاد ارتباط معني دار  بين طرح جلد با محتواي مطالب كتاب -1
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و تخصصي مجدد متن كتاب در ويرايش جديد2
تمـرين و  ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارهاي علمي نظير شـكل، جـدول، نمـودار،    3

  .غيره جهت تفهيم بهتر مطالب كتاب
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فراينـد خـط مشـي    ،ـ اضافه نمودن مباحث جديـد نظيـر مـدلهاي تصـميم گيري    4
  .موانع فراروي تصميمگيري به  سرفصل هاي كتاب ،گذاري

  ـ اضافه نمودن تمرين و آزمون در پايان هر فصل از كتاب5
  

   

    





 
  
  

  »هاي حقوقي، حقيقي و باز سيستم: سازمانها«
  

  محمدرضا بهرنگي/ ريچارد اسكات  : مؤلف
  كمال تربيت: ناشر

  1382: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  520:  تعداد صفحات
  
o مقدمه  

دررشـته مـديريت   »مباني سازمان ومديريت «هاي درس كتاب فوق با توجه به سرفصل 
ــه       ــس از نتيج ــي وپ ــد وبررس ــوايي نق ــكلي ومحت ــر ش ــي از نظ ــع كارشناس ودر مقط

  .پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي ومحتوايي آن ارائه گردد،گيري
  
o نقد وبررسي:  

  :از لحاظ شكلي)الف
حاظ صـفحه آرايـي وحـروف    محتواي كتاب با  طرح جلد رابطه معني دار داشته ولي از ل

زيرا فونـت بكاررفتـه در چـاپ كتـاب نامناسـب بـوده       ،نگاري داراي كيفيت خوب نبـوده 
مطالـب كتـاب بـه صـورت سـاده      ..وفشردگي وعدم رعايت فاصله بين خطوط وجود دارد

وروان نگارش نشده وقواعد ويرايش ونگارش درمتن كتاب درحد متوسـط  رعايـت شـده    
محيط هـاي نهادي،اغلـب انـواع    «عبارت  282راف دوم صفحه بعنوان مثال درپاراگ.است

را كه بايد با وظايف يا نقشهاي خاصي در -آنها)عمدتا آموزشي (عامالني برحسب كيفيات
جامعيت صوري كتاب از پيشـگفتار تـا   .گويا ورسا نمي باشد».نظر آوردمشخص مي سازد

حجـم كتـاب بـا    . ندارد كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي پيشگفتار و كتابشناسي
  .باشد نسبتا كافي مي» مباني سازمان ومديريت«توجه به تعداد واحدهاي درس 
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  :از لحاظ محتوايي)ب

هـاي تخصصـي در مـتن كتـاب بـه درسـتي        سازي وكاربرد اصطالحات و واژه معادل
بجـاي  » هزينـه معـامالت   « واژه 73بعنوان مثـال در صـفحه   .صورت نپذيرفته است

ــه « ــه مبادل ــاواژه »هزين ــت «ي ــاي »حجي ــروعيت«بج ــاواژه » مش ــتمهاي «ي سيس
اسـتفاده شـده   » سيستمهاي عقالني،طبيعـي وبـاز  «بجاي »عقالني،حقيقي وحقوقي

هاي آن همخواني داشـته و بـين مطالـب در     مطالب كتاب با عنوان و فهرست.  است
ــود دارد   ــي وج ــاب، نظــم و انســجام منطق ــل كت ــر .فصــول و ك ــون نظي از ابزاروفن

جدول،نمودار وشكل به اندازه كافي جهت تفهيم مطالب كتاب اسـتفاده  ،هتصوير،نقش
  .شده است

منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي  ناكـافي بـوده و از داده و اطالعـات    
اكثر مطالب كتاب باز ذكر مĤخذ بـوده و نويسـنده در   . نسبتاً قديمي بهره برده است

  .اده دقت و امانت را رعايت كرده استارجاع و استناد به منابع مورد استف
ريزي درسـي بـا اهـداف درس      هاي شوراي عالي برنامه هاي كتاب با سرفصل سرفصل

در رشته مديريت ومقطع كارشناسـي تناسـب ومطابقـت    » مباني سازمان ومديريت«
در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسـي  .دارد

  .ظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي نداردو اقتصادي ن
  

o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه:  
مبـاني سـازمان   «باتوجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتـاب مـذكور بـراي درس    

دررشته مديريت ودرسطح كارشناسي به عنوان منبع اصلي  مناسب بوده » ومديريت
  :يشنهاد ميگرددو براي افزايش كيفيت شكلي ومحتوايي آن اصالحات ذيل پ

  صفحه آرايي وحروف نگاري مجدد اثر مذكور-1
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و تخصصي مجدد متن كتاب در ويرايش جديد2
  .ـ معادل سازي وكاربرد مجدد اصطالحات وواژه هاي تخصصي3
  .درج شماره صفحه درفهرست مطالب واضافه نمودن فهرست موضوعي به اثر-4
  .استفاده از منابع علمي بيشترو اطالعات بروز ونو در ويرايش جديد كتاب -5

  
    



 
  
  

  »ها شناسي مباني و روش: پردازي نظريه«
  

  حسن دانايي فرد: مؤلف
  سمت  :ناشر
  1389  :نشرسال 

  اول  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  304:  تعداد صفحات
  
o مقدمه:  

در رشـته   »روش تحقيـق در مـديريت   «كتاب فوق با توجه به سر فصل هاي درس 
مديريت و در مقطع كارشناسي ارشد از شكلي و محتوايي نقـد و بررسـي و پـس از    
نتيجه گيري پيشنهادهايي براي افزايش كيفيـت شـكلي و محتـوايي آن ارائـه مـي      

   :گردد
  :نقد و بررسي •

   :از لحاظ شكلي) الف
كتاب از  نظرطرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگـاري و صـحافي از كيفيـت خـوبي     

مطالب كتاب ساده و روان بـوده و قواعـد ويـرايش و نگـارش در آن      .برخوردار است
جامعيت صوري كتاب از پيشـگفتار تـا كتابشناسـي تـا      .بخوبي رعايت گرديده است

حجم كتاب با تعداد واحدهاي درسي  .حدودي رعايت گرديده ولي كتابشناسي ندارد
در رشته مديريت و در سطح كارشناسي ارشد مناسب  »روش تحقيق در مديريت «

   .مي باشد
   :از لحاظ محتوايي) ب

اصطالحات و واژه هاي تخصصي در متن كتاب بـه درسـتي معـادل سـازي و بطـور      
مطالب كتاب بـا عنـوان و فهرسـت آن تناسـب داشـته و در       .صحيح بكاررفته است
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ابـزار و فنـون علمـي نظيـر     از  .فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي وجود دارد
جدول و نمودار براي تفهيم مطالب به خوبي استفاده شده و در پايـان  ،تصوير ،نقشه

منابع علمي مورد استفاده  .سوال و ايده هاي نو مطرح گرديده است ،هر فصل از آن
زيرا  .در تدوين كتاب معتبر و كافي بوده و از داده ها و اطالعات بروز بهره برده است

ريه هاي به روز با توجه به شرايط فعلي كشور نظير نظريه  جابجـايي مـديران   از نظ
 .نظريه كوسماژ عقالنيت و استراتژي در بخش دولتـي اسـتفاده شـده اسـت     ،دولتي

اكثر مطالب كتاب با ذكر ماخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع بـه منـابع مـورد    
اثـر   1600ا در تدوين اثر به حـدود  زير ،دقت و امانت را رعايت كرده است ،استفاده

 ،محـل چـاپ   ،خارجي اشاره شده كه همگي داراي آدرس قابل از لحاظ سـال نشـر  
سر فصل هاي كتاب با سر فصل هاي شـوراي عـالي    .عنوان و نمره مي باشد ،صفحه

در مقطع كارشناسي  »روش تحقيق در مديريت «برنامه ريزي درس و اهداف درس 
در نهايت كتاب با اصول دينـي و   .ارشد رشته مديريت نسبتا مطابقت و تناسب دارد

سياسـي و اقتصـادي نظـام جمهـوري اسـالمي      ،اجتماعي،فرهنگي ،ارزشهاي اخالقي
  . اردايران منافاتي ند

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد •

روش تحقيـق در  «كتاب مذكور بـراي درس   ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده
بعنـوان منبـع كمكـي     ،در رشته مديريت و در مقطـع كارشناسـي ارشـد   »مديريت 

مناسب بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيـل پيشـنهاد   
  : مي گردد

 اضافه نمودن كتابشناسي به متن كتاب  -1
 ش اسالمي ويرايش مجدد با توجه به رويكرد فرهنگي و ارز -2
هـاي شـوراي عـالي     اق مطالب كتاب با اهداف و سر فصلايجاد تناسب و انطب -3

در مقطـع كارشناسـي    »روش تحقيق در مديريت«ريزي در زمينه درس برنامه
 .ارشد رشته هاي مديريت

  
   

    



 
  
  

  »يپژوهش علميات«
  

  منصور مؤمني: مؤلف
  سمت: ناشر

  1380: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  386:  تعداد صفحات
  

در رشته مديريت  »تحقيق در عمليات  «كتاب فوق با توجه به سر فصل هاي درس 
و در مقطع كارشناسي از شكلي و محتوايي نقد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري     

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

   :از لحاظ شكلي) الف 
 .كتاب از  نظرطرح جلد، صفحه آرايي و حـروف نگـاري كيفيـت نسـبتا خـوبي دارد     

مطالب كتاب به صورت ساده و روان ترجمه شده  و قواعد ويرايش و نگارش نسـبتا  
جامعيت صوري كتـاب از پيشـگفتار تـا كتابشناسـي تـا       .خوب رعايت گرديده است

تمرين و آزمون و كتابشناسي ،حدودي رعايت گرديده ولي اهداف رفتاري، پيشگفتار
 »تحقيق در عمليـات   «درسي  حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي .وجود ندارد

   .متناسب مي باشد
   :از لحاظ محتوايي) ب

معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه هاي تخصصي در زمينه پژوهش عمليـاتي  
ــد   ــي باشـ ــب مـ ــحيح و مناسـ ــاب صـ ــتن كتـ ــر  . در مـ ــون نظيـ ــزار و فنـ از ابـ

شـده  نقشه،جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كتاب به خوبي استفاده ،شكل،تصوير
مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن تناسب داشته و در فصول و كـل   ..است
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منابع علمي مورد استفاده در .  سجام منطقي ميان مطالب وجود داردكتاب نظم و ان
العات نسبتا قديمي بهره برده تدوين كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و از داده ها و اط

خذ بوده و نويسنده در استناد و ارجـاع بـه منـابع    مطالب كتاب اكثر با ذكر ما. است
سـر فصـل هـاي كتـاب بـا سـر       . دقت و امانت را رعايت كرده اسـت  ،مورد استفاده

در رشته مديريت و  »تحقيق درعمليات «هاي شوراي عالي برنامه ريزي درس  فصل
زيـرا مباحـث جديـد در زمينـه      ،مطابقت و تناسـب داشـته   مقطع كارشناسي نسبتاً

در نهايت كتـاب بـا اصـول     .احتمال در حوزه تحقيق در عمليات در آن وجود ندارد
سياسـي و اقتصـادي نظـام جمهـوري     ،اجتماعي،فرهنگي ،ديني و ارزشهاي اخالقـي 

   .ندارد اسالمي ايران منافاتي
  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد •

تحقيـق در  «كتـاب مـذكور بـراي درس     ،با توجه به نقاط قوت و ضـعف يـاد شـده   
 ،بعنوان منبع كمـك درسـي در رشـته مـديريت و در مقطـع كارشناسـي       »عمليات

براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي  ،مناسب بوده
  : گردد

تمـرين و آزمـون و  كتابشناسـي بـه      ،اهداف رفتـاري  ،اضافه نمودن پيشگفتار -1
 كتاب

 نابع جديد و نو در ويرايش آتي كتاب استفاده از م -2
 اضافه نمودن مباحث جديد احتمال در حوزه تحقيق در عمليات به آن  -3
ذكر دقيق منابع استفاده شده در تدوين كتاب در پاورقي و انتهاي هر فصل از  -4

 كتاب 
  
  
 



 
  
  

  »ها تجزيه و تحليل سيستم«
  

  السادات زاهدي شمس: مؤلف
  نور پيام: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  228:  تعداد صفحات
  

در رشـته   »تجزيه وتحليل سيستم ها  «كتاب فوق با توجه به سر فصل هاي درس 
مــديريت و در مقطــع كارشناســي از شــكلي و محتــوايي نقــد و بررســي و پــس از  

گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيـت شـكلي و محتـوايي آن ارائـه مـي       جهنتي
   :گردد
  :نقد و بررسي •

   :از لحاظ شكلي) الف 
مطالـب   .كتاب از  نظرطرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيـت خـوبي دارد  

كتاب تا حدي به صورت ساده و روان نگارش شده  و قواعد ويرايش و نگارش نسبتا 
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسـي بطـور    .خوب رعايت گرديده است

تجزيـه و تحليـل    «حجم كتاب با تعداد واحـدهاي درسـي    .كامل رعايت شده است
   .تناسب دارد »سيستم ها  

   :يياز لحاظ محتوا) ب
معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه هاي تخصصي در متن كتاب بدرستي بكار 

نقشـه،جدول و نمـودار بـراي تفهـيم     ،شكل،از ابزار و فنـون نظيـر تصوير   .رفته است
مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالـب  . مطالب كتاب به خوبي استفاده شده است

آن تناسب داشته ولي ميان مطالب در فصول و كل كتاب، نظـم و انسـجام منطقـي    
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در فصـل هفـتم فهرسـت مطالـب شـامل فرمـول كدگـذاري و         وجود نـدارد، مـثالً  
صل مذكور يكمرتبه بدون مقدمه وارد بحث براي جـا و  دستورالعمل ها بوده ليكن ف

منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي ناكافي بـوده    .مكان مي شود 
و از داده ها و اطالعات نسبتا قديمي بهره برده است، زيرا مباحث مربوط به سيستم 

كتـاب بـا ذكـر    اكثـر مطالـب   .ها و اطالعات مكانيزه در اين كتاب مطرح نشده است
دقـت و امانـت را    ،ماخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مـورد اسـتفاده  

سر فصل هاي كتاب با سر فصل هاي شوراي عالي برنامـه ريـزي    .رعايت كرده است
در  .نسـبتا مطابقـت و تناسـب دارد    »تجزيه و تحليل سيستم ها و روشـها   «درس 

سياســي و ،اجتماعي،فرهنگي ،هاي اخالقــينهايــت كتــاب بــا اصــول دينــي و ارزشــ
   .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد •

تجزيـه و تحليـل    «كتاب مذكور براي درس  ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده
منبع اصلي بـوده  و   ،در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي »سيستم ها و روشها 

  : براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي گردد
 استفاده از منابع و اطالعات جديد در چاپ هاي آتي كتاب  -1
 ايجاد نظم و انسجام اين مطالب در فصول و كل كتاب  -2
 و غيره به كتاب   IT ،اضافه نمودن مباحث مربوط به سيستم هاي اطالعات -3
 ،برخي از مباحث مربوط به بررسي جا ومكان نظير فرمولهاي كد گـذاري حذف  -4

كنترل فرمها و غيـره بـا توجـه بـه مكـانيزه شـدن آنهـا و مطالـب مربـوط بـه           
 سازماندهي 

 model making , decision trees ,Dataاضافه نمودن مباحثي نظيـر   -5
flow , flow diagram    و غيره 

  
   

    



 
  
  

  »نهادها و سازمانها«
  

  پور آرمين قلي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1384: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  388:  تعداد صفحات
  

در رشـته   »تئوريهـاي مـديريت پيشـرفته     «كتاب فوق با توجه به سر فصل هاي درس 
مديريت و در مقطع كارشناسي ارشد از نظر شكلي و محتوايي نقـد و بررسـي و پـس از    

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

   :از لحاظ شكلي) الف 
مطالـب   .ردكتاب از  نظرطرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت نسبتا خـوبي دا 

كتاب تا حدي به صورت ساده و روان نگارش شـده  و قواعـد ويـرايش و نگـارش نسـبتا      
ارتباط قوي "عبارت  25ليكن در بعضي موارد مثال در صفحه .خوب رعايت گرديده است

دعـوت بـراي    "عبـارت  126يـا در صـفحه    "بين ساختارها و رفتارها مورد انتقاد اسـت  
جامعيـت صـوري كتـاب از     .تهاي گويا و رسا نمـي باشـند  و غيره عبار"پيوستن به تباني

پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدودي رعايت گرديده ولي خالصه بطور كلي و فصلي وجود 
تئوريهـاي مـديريت    «حجم كتاب بـا توجـه بـه تعـداد واحـدهاي درسـي درس         .ندارد

   .تناسب ندارد »پيشرفته  
   :از لحاظ محتوايي) ب

اصطالحات و واژه هاي تخصصي در متن كتاب نسبتا درست بكار  معادل سازي و كاربرد
يا در صـفحه   "شبه"به معناي  "sami" 132رفته، ليكن در برخي از مواردنظير صفحه 
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 .و غيـره نيـاز بـه بـازنگري دارنـد       "تنـاقض "به معناي  "contradiction"واژه  172
فصول و كل كتاب نظم و مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن تناسب داشته و در 

نقشه،جدول و نمودار براي ،شكل،از ابزار و فنون نظير تصوير  .انسجام منطقي وجود دارد
منابع علمي مـورد اسـتفاده در تـدوين    .تفهيم مطالب كتاب به خوبي استفاده شده است

 اكثـر  .كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و از داده ها و اطالعات نسبتا قديمي بهره برده است
 ،مطالب كتاب با ذكر ماخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع بـه منـابع مـورد اسـتفاده    

سر فصل هاي كتاب با سر فصل هـاي شـوراي عـالي     .دقت و امانت را رعايت كرده است
در نهايـت   .تناسـب و مطابقـت نـدارد    »تئوريهاي مديريت پيشرفته «برنامه ريزي درس 

سياسـي و اقتصـادي نظـام    ،اجتماعي،فرهنگي ،كتاب با اصول ديني و ارزشـهاي اخالقـي  
   .جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد

  
  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد •

تئوريهـاي مـديريت    «كتاب مذكور بـراي درس   ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده
در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع كمكي مناسب بـوده و   »پيشرفته 

مي توان  براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن بر اساس پيشنهادهاي ذيل بازنگري 
    :نمود

 ويرايش مجدد كتاب از لحاظ ادبي و علمي  -1
عنوان بندي و شماره گذاري جـداول مـورد اسـتفاده در مـتن كتـاب و ذكـر منبـع         -2

 تخراج آنها اس
 استفاده از منابع علمي جديد و بروز در چاپهاي بعدي  كتاب  -3
 استفاده از مباحث مربوط به نهادها با توجه به فرهنگ بومي و اسالمي  -4
 "تئوريهاي مديريت پيشرفته "كتاب به منظور پوشش بيشتر براي بازنگري سر فصل  -5



 
  
  

  »نهادها و سازمانها«
  

  يبيگمينا ده  /ريچارد اسكات: مترجم/  مؤلف
  سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  368:  تعداد صفحات
  

در رشـته   »تئوريهـاي مـديريت پيشـرفته     «كتاب فوق با توجه به سر فصل هاي درس 
مديريت و در مقطع كارشناسي ارشد از نظر شكلي و محتوايي نقـد و بررسـي و پـس از    

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

   :از لحاظ شكلي) الف 
مطالـب   .داردكتاب از  نظرطرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت نسبتا خـوبي  

كتاب تا حدي به صورت ساده و روان نگارش شـده  و قواعـد ويـرايش و نگـارش نسـبتا      
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حـدودي   .خوب رعايت گرديده است

فهرست موضوعي و پيشگفتار در كتاب وجـود   ،رعايت گرديده ولي مقدمه براي هر فصل
تئوريهـاي مـديريت    «تعـداد واحـدهاي درسـي درس      حجم كتاب بـا توجـه بـه    .ندارد

    .متناسب نبوده و مي بايست حجم آن افزايش يابد »پيشرفته  
   :از لحاظ محتوايي) ب

اصطالحات و واژه هاي تخصصي در متن كتاب نسبتا درست معادل سازي و بكـار رفتـه   
يـا واژه   "آزادخواهي"به معناي  "liberalism"است، ليكن در برخي از مواردنظير واژه 

"authority"  و يـا   "اقتـدار رد علـم اداره  "به معناي"affirmative  action "   بـه
مطالب كتاب با عنوان و فهرسـت مطالـب    .گويا و واضح نمي باشد "اقدام مثبت"معناي 
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آن همخواني داشته و ميان مطالب در فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقـي وجـود   
نقشه،جدول و نمودار براي تفهيم مطالـب كتـاب   ،شكل،و فنون نظير تصويراز ابزار   .دارد

منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتـاب معتبـر و كـافي    .به خوبي استفاده شده است
 2000بوده و از داده ها و اطالعات نسبتا جديد  بهره برده زيرا متن اصلي كتاب در سال 

با ذكر ماخذ بوده و نويسـنده در اسـتناد و    اكثر مطالب كتاب .ميالدي ترجمه شده است
سر فصل هاي كتاب بـا   .دقت و امانت را رعايت كرده است ،ارجاع به منابع مورد استفاده

تناسـب و   »تئوريهاي مديريت پيشرفته «سر فصل هاي شوراي عالي برنامه ريزي درس 
ــدارد  ــل  ن ــت كام ــي     .مطابق ــهاي اخالق ــي و ارزش ــول دين ــا اص ــاب ب ــت كت  ،در نهاي

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

نوشـته ريچـارد اسـكات از كتـب اساسـي در بحـث جامعـه         "نهادها و سازمانها  "كتاب 
اما ترجمه برخي از واژه ها و اصطالحات تخصصي كتاب اصلي در  ،شناسي سازمانها بوده

لـذا   .رجمه شده رسا و گويا نبوده و درك برخي از آنها پيچيده به نظـر مـي رسـد   متن ت
چنانچه ترجمه آن با حواشي روشن همراه شود مي توانـد بعنـوان منبـع تكميلـي بـراي      

همچنين  مي توان  بـا توجـه بـه    .استفاده مي شود »تئوريهاي مديريت پيشرفته «درس
    :كتاب مذكور را مورد  بازنگري قرار داد  ،پيشنهادهاي ذيل

 فهرست موضوعي و پيشگفتار به كتاب  ،اضافه نمودن مقدمه براي هر فصل -1
 معادل سازي و كاربرد مجدد اصطالحات و واژه هاي تخصصي در متن كتاب  -2
در  "تئوريهـاي مـديريت پيشـرفته   "از كتاب بعنوان منبـع كمكـي درس    استفاده  -3

 مقطع كارشناسي ارشد 



 
  
  

  »يمديريت رفتار سازمان«
  

  پور آرمين قلي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1388: سال نشر
  هشتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  464:  تعداد صفحات
  

در رشـته   »مـديريت رفتـار سـازماني      «كتاب فوق با توجه بـه سـر فصـل هـاي درس     
مديريت و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پـس از نتيجـه   

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

   :از لحاظ شكلي) الف 
ـ .كتاب از  نظرطرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت نسبتا خوبي دارد ي مـي  ول

توان بين اشكال روي جلد و مباحث رفتار سازماني در سـطح فـردي ارتبـاط معنـي دار     
مطالب كتاب تا حدي به صورت ساده و روان نگارش شده  و قواعـد    .بهتري ايجاد نمود

ليكن در بعضي فصول نظير  ،ويرايش و نگارش ادبي آن نسبتا خوب رعايت گرديده است
 "را به صورت  "مريدي  –سواد  "در انتهاي جدول رابطه  ،47فصل كليات و در صفحه 

جامعيـت صـوري كتـاب از     .كه بهتر است اصـالح شـود   ،عنوان نموده "مديري  –سواد 
   .پيشگفتار تا كتابشناسي به طور كامل رعايت گرديده است

   :از لحاظ محتوايي) ب
بدرسـتي بكـار   معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه هاي تخصصي در مـتن كتـاب    

مطالب كتاب با عنوان و فهرست مطالب آن تناسب داشته وميان مطالـب در  . .رفته است
ــود دارد    ــي وج ــجام منطق ــم و انس ــاب نظ ــل كت ــر    .فصــول و ك ــون نظي ــزار و فن از اب
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نقشه،جدول و نمودار براي تفهيم مطالب كتاب به خوبي استفاده شـده، امـا   ،شكل،تصوير
منابع علمي مـورد اسـتفاده در تـدوين    .رفتاري بيان نشده  استدر ابتدا هر فصل اهداف 

اكثر مطالب  .كتاب كافي و معتبر بوده و از داده ها و اطالعات نسبتا بروز  بهره برده است
دقـت و   ،كتاب با ذكر ماخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منـابع مـورد اسـتفاده   

اب با سر فصل هـاي شـوراي عـالي برنامـه     سر فصل هاي كت .امانت را رعايت كرده است
تناسب و مطابقت نداشته زيرا كتاب مذكور فقـط   »مديريت رفتار سازماني «ريزي درس 

در  .رفتار فردي را مورد بررسي قرار داده و رفتار گروهي و سازماني را ناديده گرفته است
و اقتصـادي  سياسـي  ،اجتماعي،فرهنگي ،نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقـي 

   .نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد
  

  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد •
كتاب مذكور بعنوان منبـع كمـك درسـي بـراي      ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده

در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي مناسب بـوده   »مديريت رفتار سازماني  «درس 
     :و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي گردد

 ايجاد ارتباط معني دار بين طرح روي جلد با مباحث رفتار سازماني  -1
 اضافه نمودن مباحث مربوط به رفتار گروهي و سازماني به كتاب  -2
اب با سر فصل هاي شـوراي عـالي برنامـه ريـزي درسـي و      انطباق سر فصل هاي كت -3

  اهداف درس اضافه نمودن اهداف رفتاري به ابتدا هر يك از فصول كتاب 
 
   

    



 
  
  

  »مديريت استراتژيك«
  

  سرشت داوود محب علي، حسين رحمان: مؤلف
  دانشگاه عالمه طباطبايي: ناشر

  1376: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  268:  تعداد صفحات
  

در رشته مديريت و بازرگاني و در » مديريت استراتژيك«كتاب فوق با توجه به سر فصل 
مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،          

  :گردد افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه ميپيشنهادهايي براي 
o نقد و بررسي:  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتـاب  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي ندارد

به صورت ساده و روان بيان شده و قواعد ويرايش و نگارش در متن خوب رعايت گرديده 
گفتار تا كتابشناسي تا حـدي رعايـت گرديـده، ولـي     جامعيت صوري كتاب از پيش. است

حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسـي  . مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي ندارد
  .تناسب ندارد» مديريت استراتژيك«
  :از لحاظ محتوايي) ب

مطالب . هاي تخصصي در متن كتاب خوب است كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
ان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتـاب، نظـم و انسـجام    كتاب با عنو

از ابزارها و فنون نظير تصـوير، شـكل، جـدول و نمـودار     . منطقي بين مطالب وجود دارد
هـاي نـو مطـرح     براي تفهيم مطالب استفاده و در پايان هر فصل از كتاب سئوال و ايـده 

ها  كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و از داده منابع علمي مورد استفاده در تدوين. شده است
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اكثـر مطالـب كتـاب بـدون ذكـر مĤخـذ بـوده و        . و اطالعات نسبتاً بروز بهره برده اسـت 
. نويسنده در ارجاع و استناد به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكـرده اسـت  

مـديريت  « سرفصل كتاب با سر فصلهاي شوراي عـالي برنامـه ريـزي و بـا اهـداف درس     
  .نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» استراتژيك

در نهايت كتاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و         
  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي مغايرت ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
» ژيكمديريت اسـترات «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 

در رشته مديريت بازرگاني و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع كمكي درس مناسب بوده 
  :گردد و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  .ـ طراحي طرح جلد مناسب با موضوع كتاب1
  .ـ اضافه نمودن مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي به كتاب2
  .بع علمي بيشتر در ويرايش جديد كتابـ استفاده از منا3
هـاي اسـتراتژيك بـه     ـ اضافه نمودن مباحث برنامه ريزي، فرهنگ سـازماني، تاكتيـك  4

  .كتاب
  )صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 5
ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا در آخر هر فصـل از  6
  .آن

   
    



 
  
  

  »مديريت در سازمانها«
  

  ترنس ميچل: مؤلف
  نژاد محمدحسين نظري: مترجم
 آستان قدس رضوي: ناشر

  1376: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  مشهد: محل نشر

  567:  تعداد صفحات
  

در رشته مـديريت و در  » مديريت رفتار سازماني«كتاب فوق با توجه به سر فصل  درس 
مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،          

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

  :از لحاظ شكلي) الف
نگارش مطالب . ت خوبي داردكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري، كيفي

كتاب نسبتاً ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نيز نسبتاً خوب رعايت گرديـده  
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتاب شناسي تا حدي رعايت گرديـده، ولـي   . است

حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسي . نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي ندارد
  .باشد مناسب مي» باني مديريت اسالميم«
  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
در صـفحه  » اقتضـائي «ه  ژبجاي وا» مدلهاي توافقي«باشد، بعنوان مثال واژه  مناسب مي

در صـفحه  » صـف و سـتار  سلسله مراتـب  «بجاي » سلسله مراتب و پرسنلي«يا واژه  40
مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و . بكار رفته است 219
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از ابزارها و فنون نظير تصـوير،  . كل كتاب، نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد
شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده و در پايان هر فصل از كتاب سئواالت 

منابع علمي مورد استفاده در تـدوين كتـاب معتبـر ولـي     . هاي نو مطرح شده است دهواي
اكثر مطالب كتاب با ذكـر  . ها و اطالعات نسبتاً بروز بهره برده است ناكافي بوده و از داده

مĤخذ بوده و نويسنده در ارجاع و به منابع مورد استفاده دقت و امانـت را رعايـت كـرده    
مـديريت  «رفصل شوراي عالي برنامه ريـزي و بـا اهـداف درس    سرفصل كتاب با س. است

تطابق و تناسـب دارد و در نهايـت كتـاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي        » رفتار سازماني
  .اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي مغايرت ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
مـديريت رفتـار   «شـده، كتـاب مـذكور بـراي درس     با توجه به نقاط قوت و ضـعف يـاد   

در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع اصـلي مناسـب بـوده و    » سازماني
  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  .ـ ويرايش و نگارش مجدد ترجمه كتاب1
  .هاي تخصصي در ترجمه كتاب هـ معادل سازي و بكارگيري مجدد اصطالحات و واژ2
  .ها و اطالعاتتازه و جديد در ويرايش مجدد كتاب ـ استفاده از داده3
  .ـ اضافه نمودن نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي به كتاب4
  .ـ اضافه نمودن مباحث استرس، تعارض، طراحي شغل، فرهنگ سازماني به كتاب5
 



 
  
  

  »آمار و كاربرد آن در مديريت«
  

  خديجه جمشيدي: مؤلف
  نور دانشگاه پيام: ناشر

  1383: سال نشر
  دوازدهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  351:  تعداد صفحات
  

در رشـته  » 2و  1آمـار و كـاربرد آن در مـديريت    «كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوائي نقد و بررسـي و پـس از نتيجـه     مديريت

  :گردد گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوائي آن ارائه مي
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالـب  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري، كيفيتي نسبتاً خوب دارد

ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايـت   كتاب به صورت
ليكن در بعضي موارد نظير پاراگراف زير جدول صفحه سوم، پاراگراف دوم . گرديده است

و غيــره داراي جمــالت غيــر ضــروري و بلنــد  252صــفحه اول، پــاراگراف اول صــفحه 
ير نقطه گذاري، قـرار دادن  همچنين در متن كتاب ضعف عالمت دستوري نظ. باشند مي

حال فرض «پس از عبارت  144صفحه  19بعنوان مثال در سطر . كاما و غيره وجود دارد
جامعيـت صـوري كتـاب از    . از عالمت دستور نقطه بجاي كاما استفاده شده است» كنيد

پيشگفتار كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي پيشگفتار، نتيجه گيري و كتابشناسي 
و  1آمار و كـاربرد آن در مـديريت   «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس  .ندارد

  .باشد كم مي» 2
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  :از لحاظ محتوائي) ب

هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
» طبقه يا سلول يا دسـته «بجاي » رده«ولي در بعضي موارد نظير، واژه . باشد مناسب مي

  . بكار رفته است» تركيب«بجاي » ها شمارش جايگشت«و 
و كل كتاب، نظـم و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست هاي آن تناسب داشته و در فصول 

 ،از ابزارها و فنون نظيـر تصـوير، نقشـه، مشـكل    . انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد
جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده و در پايـان هـر فصـل از كتـاب سـئواالت و      

منابع علمي مورد استفاده در تـدوين كتـاب، معتبـر ولـي     . هاي نو مطرح شده است ايده
اكثـر مطالـب كتـاب    . ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره بـرده اسـت   از دادهناكافي است و 

بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانـت  
  .را رعايت نكرده است

آمار و كـاربرد آن  «سرفصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 
نسبتاً مطابقت و تناسب داشته و مباحثي نظير روشهاي ناپـارامتري،  » 2 و 1در مديريت 

در . رگرسيون چندگانه و غير خطي، تحليل سريهاي زمـاني و غيـره درآن وجـود نـدارد    
نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي   

  .نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد
o يجه گيري و ارائه پيشنهادنت:  

آمـار و كـاربرد آن در   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور بـراي درس  
در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبـع كمـك درسـي    »  2و  1مديريت 

  :گردد مناسب بوده براي افزايش كيفيت شكلي و محتوائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  .يش و نگارش مجدد متن كتابـ ويرا1
  .ـ اضافه نمودن پيشگفتار، نتيجه گيري و كتابشناسي2
  .ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه هاي تخصصي3
  .ـ افزايش حجم مطالب كتاب4
  .ها و اطالعات جديد در ويرايش مجدد ـ استفاده از منابع، داده5
  .كتابـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين 6
  :ـ اضافه نمودن مباحث جديد نظير7

  .ـ رگرسيون چندگانه و غير خطي



 63آمار و كاربرد آن در مديريت   

  .هاي ناپارامتري ـ روش
  .ـ آزمون مربع كاي دو

  .ـ تحليل سريهاي زماني
  .ـ مدلهاي پيش بيني و نظريه تصميم

   
    





 
  
  

  »توسعه سازمان«
  

  زاده جعفر ممي: مؤلف
  روايت: ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  298:  تعداد صفحات
  

در رشـته مـديريت دولتـي و در    » توسعه سازمان«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
 ،مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري         

  .گردد پيشنهادهاي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
o نقد و بررسي:  

  :از لحاظ شكلي) الف
قواعـد  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري، كيفيتي نسبتاً خـوب دارد 

ويرايش و نگارش در متن كتاب نسبتاً رعايت نشده و در نتيجـه نگـارش مطالـب كتـاب     
هاي مختلف كتاب نظيـر   به عنوان مثال از ضمير جمع در قسمت. باشد نميساده و روان 

جامعيت صوري كتاب . نادرست استفاده شده است 12در سطر  55فصل چهارم، صفحه 
. از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي نتيجه گيـري و خالصـه نـدارد   

از تناسـبي خـوب   » ازمانتوسـعه سـ  «حجم كتاب با توجـه بـه تعـداد واحـدهاي درس     
  .برخوردار است

  :از لحاظ محتوائي) ب
كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه هاي تخصصي در متن كتـاب نسـبتاً صـحيح و    

پـژوهش  «بجـاي  » بررسـي عملكـرد  «ولي رد بعضي موارد نظيـر، واژه  . باشد مناسب مي
مطالـب  . ه اسـت بكـار رفتـ  » هاي كيفيـت  حلقه«بجاي » هاي كيفيت هسته«و يا » علمي
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هاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب، نظـم و انسـجام    كتاب با عنوان و فهرست
  .منطقي بين مطالب وجود دارد

از ابزارها و فنوني نظير تصوير، نقشه، جـدول و نمـودار بـراي تفهـيم مطالـب تـا حـدي        
. ح نشـده اسـت  هاي نو مطر استفاده شده، اما در پايان هر فصل از كتاب سواالت و نظريه

هـا و   منابع علمي مورد اسـتفاده در تـدوين كتـاب، معتبـر ولـي ناكـافي اسـت و از داده       
. باشـد  مي 1373اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است، زيرا تاريخ انتشار كتاب در سال 

اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجـاع بـه منـابع مـورد     
 ،16در صـفحه   1ــ 1به عنوان مثـال شـكل   . و امانت را رعايت نكرده استاستفاده دقت 
سـر فصـل كتـاب بـا     . باشـد  و غيره فاقد منبع مـي  70جدول صفحه  ،23جدول صفحه 

مطابقت و تناسـب  » توسعه سازمان«سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 
رهنگي، اجتمـاعي، سياسـي و   در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، ف. دارد

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

در » توسـعه سـازمان  «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياده شده، كتاب مذكور براي درس 
رشته مديريت دولتي و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع اصـلي مناسـب بـوده و بـراي     

  :گردد يفيت شكلي و محتوائي آن اصطالحات ذيل پيشنهاد ميافزايش ك
  ـ ويرايش و نگارش مجدد متن كتاب1
  گيري و خالصه ـ اضافه نمودن نتيجه2
  هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه3
  ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير تصوير، نقشه، شكل، جدول و نمودار4
  هاي نو در پايان هر فصل سوال و ايدهـ طرح 5
  ـ استفاده از منابع جديد و نو در ويرايش مجدد6
  .ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب7
  .در پايان هر فصل از كتاب (case study)ـ استفاده از مطاعات موردي 8



 
  
  

  »سازمان و مديريت«
  

  محمد علي اقتداري: مؤلف
  موسوي: ناشر

  1382: سال نشر
  وپنجم سي: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  332:  تعداد صفحات
  

در رشته مـديريت و در  » مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
گيــري،  شــكلي و محتــوائي نقــد و بررســي و پــس از نتيجــهمقطــع كارشناســي از نظــر 

  :پيشنهادهائي براي افزايش كيفيت شكل و محتوائي آن ارائه ميگردد
o نقد و بررسي:  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتـاب  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري، كيفيت خوبي دارد

. يش و نگارش خوب رعايت گرديده استبه صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرا
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديـده، ولـي نتيجـه    

مباني «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس . گيري، خالصه و كتابشناسي ندارد
  .باشد مناسب مي» سازمان و مديريت

  :از لحاظ محتوائي) ب
صصي در متن كتاب بدرستي بكار رفته، ولي معادل سازي آنها هاي تخ اصطالحات و واژه
» گزينـه «از واژه » ؟؟؟«توانـد بجـاي واژه    بعنوان مثال نويسنده مـي . نياز به اصالح دارد

اسـتفاده  ) 84صـفحه  (» راهبـرد «از واژه » استراتژي«و يا بجاي واژه ) 84و  83صفحه (
سب داشته و در فصـول و كـل كتـاب    هاي آن تنا مطالب كتاب با عنوان و فهرست. نمايد

ليكن در بعضي موارد نظير مبحـث  . نظم و انسجام نسبتاً منطقي بين مطالب وجود دارد



 مديريت نقدنامه  68
 
بايست در فصل ششـم گنجانـده    مي 215الي  213در صفحات » سازمان بر مبنا پروژه«

  .شود
از ازارها و فنون نظير تصوير، نقشه، شـكل، جـدول و نمـودار بـراي تفهـيم مطالـب كـم        

. هاي نو مطرح نشده اسـت  استفاده شده و نيز در پايان هر فصل از كتاب سئواالت و ايده
هـا و   منابع علمي مورد اسـتفاده در تـدوين كتـاب، معتبـر ولـي ناكـافي اسـت و از داده       

 1970زيـرا اكثـر منـابع مـورد اسـتفاده قبـل از دهـه        . اطالعات قديمي بهره برده است
ا ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منـابع  مطالب كتاب ب. باشد ميالدي مي

با سرفصل شوراي عـالي    سرفصل كتاب. مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است
در . تناسـب و مطابقـت دارد  » مباني سـازمان و مـديريت  «برنامه ريزي و با اهداف درس 

تماعي، سياسـي و اقتصـادي   نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اج
  .نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
مبـاني سـازمان و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده، كتـاب مـذكور بـراي درس     

در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع اصـلي مناسـب بـوده و    » مديريت
  :گردد شكلي و محتوائي آن اطالعات ذيل پيشنهاد ميبراي افزايش كيفيت 

  خالصه و كتابشناسي ،ـ اضافه نمودن نتيجه گيري1
  هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي اصطالحات و واژه2
  ـ استفاده از منابع علمي و اطالعات جديد و نو در ويرايش مجدد3
  نقشه، جدول و نمودارـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير تصوير، شكل، 4
  هاي نو در پايان هر فصل از كتاب ـ طرح سئوال و ايده5
  ـ تنظيم مجدد مطالب فصول كتاب6
  .در پايان هر فصل از كتاب (case study)ـ استفاده از مطالعات موردي 7



 
  
  

  »هاي سازمان و مديريت نظريه هاي برگزيده«
  

  اكبر نيكو اقبال علي: مؤلف
  سمت: ناشر

  1378: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  287:  تعداد صفحات
  

در رشته مـديريت و در  » مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
نتيجـه گيـري،    مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوائي نقـد و بررسـي و پـس از       

  .گردد پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوائي آن ارائه مي
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتـاب  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري، كيفيت خوبي دارد

به صورت ساده و روان نگارش شـده و قواعـد ويـرايش و نگـارش نسـبتاً خـوب رعايـت        
، پـاراگراف اول صـفحه   1ليكن در بعضي موارد نظير پاراگراف سوم صفحه . گرديده است

، 75و  74، پـاراگراف آخـر صـفحه    49، پاراگراف اول صفحه 14، پاراگراف آخر صفحه 3
و غيـره داراي جمــالت بلنــد   117، پــاراگراف دوم صــفحه 116پـاراگراف ســوم صـفحه   

تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولي  جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار. باشند مي
حجم كتاب با توجه به تعداد واحـدهاي درس  . خالصه و كتابشناسي ندارد ،نتيجه گيري

  .از تناسب خوب برخوردار است» مباني سازمان و مديريت«
  :از لحاظ محتوائي) ب

آنها هاي تخصصي در متن كتاب بدرستي بكار رفته، ولي معادل سازي  اصطالحات و واژه
، كـه بـه صـورت    »پايـداري «به معنـي   stabilityبعنوان مثال واژه . نياز به اصالح دارد
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، كه به »مديريت استثناء«به معني   management by exceptionو يا » مداومت«

  .ترجمه شده است» مديريت بر مبناي موارد استثنائي«صورت 
ر فصول و كل كتاب، نظـم و  مطالب كتاب با عنوان و فهرست هاي آن تناسب داشته و د

از ابزارها و فنـوني نظيـر تصـوير، شـكل، نقشـه،      . انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد
جدول و نمودار براي تفهيم مطالب بخوبي استفاده شده و در پايان هـر فصـل از كتـاب،    

منابع علمي مورد استفاده در تـدوين كتـاب،   . هاي نو مطرح گرديده است سواالت و ايده
زيرا اكثر منابع مورد استفاده . بر و كافي بوده ولي داده و اطالعات نسبتاً قديمي استمعت

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسـنده در  . باشد ميالدي مي 1990قبل از دهه 
سرفصل كتـاب بـا سرفصـل    . استناد و ارجاع به منابع دقت و امانت را رعايت نموده است

تناسب و مطابقت » مباني سازمان و مديريت«ي و با اهداف درس شوراي عالي برنامه ريز
در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي و   . دارد

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

ـ     مبـاني سـازمان و   «راي درس با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده، كتـاب مـذكور ب
در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع اصـلي مناسـب بـوده و    » مديريت

  :گردد براي افزايش كيفيت شكل و محتوائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ـ ويرايش و نگارش مجدد متن كتاب1
  ـ اضافه نمودن نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي2
  هاي تخصصي ل سازي اصطالحات و واژهـ بازنگري در معاد3
  ـ استفاده از منابع و اطالعات جديد و نوع در ويرايش مجدد4
  در پايان هر فصل از كتاب (case study)ـ استفاده از مطالعات موردي 5



 
  
  

  »يحقوق بازرگان«
  

  ارسالن ثابت سعيدي: مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1383: سال نشر
  پانزدهم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  243:  تعداد صفحات
  

در رشـته مـديريت و در مقطـع    » حقـوق بازرگـاني  «كتاب فوق با توجـه بـه سـر فصـل     
پيشـنهادهايي   ،گيـري كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه 

  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
o نقد و بررسي:  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتاب . كتاب از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد

هب صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويـرايش و نگـارش نسـبتاً خـوب رعايـت      
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده،  .گرديده است

حجـم كتـاب بـا توجـه بـه تعـداد       . ولي نتيجه يگري، خالصه و كتابشناسي وجود ندارد
  .از تناسبي خوب برخوردار است» حقوق بازرگاني«واحدهاي درس 

  :از لحاظ محتوايي) ب
ي در متن كتاب به درستي بـه كـار   هاي تخصص كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

مطالب كتاب با عنـوان و فهرسـتهاي آن تناسـب داشـته و در فصـول و كـل       . رفته است
از ابزارها و فنون نظيـر نقشـه، تصـوير، شـكل،     . كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد

جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده شده و در پايان هر فصل از كتـاب سـئوال و   
منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبـر و كـافي   . هاي نو مطرح شده است يدها



 مديريت نقدنامه  72
 

بعنوان مثال تغييـرات مربـوط   . ها و اطالعات نسبتاً بروز استفاده شده است بوده و از داده
اكثر مطالب كتاب بدون . به قانون مالك و مستاجر، چك و برات در آن اعمال نشده است

ده در استناد و ارجاع به منـابع مـورد اسـتفاده دقـت و امانـت را      ذكر مĤخذ بود و نويسن
سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف . نسبتاً رعايت كرده است

در نهايـت كتـاب بـا اصـول دينـي و      . مطابقـت و تناسـب دارد  » حقوق بازرگاني«درس 
نظام جمهوري اسـالمي ايـران   ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

  .مغايرت ندارد
o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  

در » حقوق بازرگـاني «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياده شده، كتاب مذكور براي درس 
مقطع كارشناسي در رشته مديريت بازرگاني، بعنوان منبع اصـلي مناسـب بـوده و بـراي     

  :گردد يل پيشنهاد ميافزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذ
  ـ ويرايش و نگارش مجدد متن كتاب1
  ري، خالصه و كتابشناسي به كتابيـ اضافه نمودن نتيجه گ2
  ها و اطالعات در ويرايش بعدي ـ استفاده از داده3
  ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب4
  :ـ اضافه نمودن مباحث جديد نظير5

  مستأجرمبحث تغيير قانون مالك و : الف
  مبحث تغيير قانون چك: ب
  مبحث برات: ج
   
    



 
  
  

  »مديريت بر سه بنيان«
  

  عباس پورسيف: مؤلف
  وثقي: ناشر

  1375: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  271:  تعداد صفحات
  

در رشته مـديريت و در مقطـع   » مديريت اسالمي«سرفصل درس كتاب فوق با توجه به 
كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسي و پس از نتيجه گيـري، پيشـنهادهايي   

  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
نگارش مطالب . يت خوبي داردصفحه آرايي و حروف نگاري كيف ،كتاب از نظر طرح جلد

كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديـده  
 190صـفحه   14در سـطر  » اخـالق عمليـه  «ليكن در بعضي موارد نظيـر عبـارت   . است

جامعيـت صـوري كتـاب از    . باشـد  مـي » اخـالق عملـي  «درست نبوده و عبارت صـحيح  
. اسي تا حدي رعايت گرديـده ولـي خالصـه و كتابشناسـي نـدارد     پيشگفتار تا كتاب شن

از تناسـبي خـوب   » مـديريت اسـالمي  «حجم كتاب با توجه بـه تعـداد واحـدهاي درس    
  .برخوردار نيست

  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصي در متن كتـاب بـه درسـتي بكـار      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

هـاي نظيـر    توانسـت بجـاي واژه   بعنوان مثـال نويسـنده مـي   . نرفته و نياز به اصالح دارد
مطالـب كتـاب بـا    . استحكام، بنيان، توضيحات و غيره از واژه هاي رايجتر استفاده نمايد



 مديريت نقدنامه  74
 

عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب، نظـم و انسـجام منطقـي    
وير، جدول و نمودار بـراي  از ازارها و متون نظير شكل، نقشه، تص. بين مطالب وجود دارد

هاي نو مطـرح   هاي كتاب سواالت و ايده تفهيم مطالب كم استفاده شده و در پايان فصل
ها  منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و ازداده. نشده است

 مطالـب كتـاب تـا حـدي بـا ذكـر مĤخـذ بـوده و        . و اطالعات نسبتاً بروز بهره برده است
سرفصل كتاب با . نويسنده در استناد و ارجاع به منابع دقت و امانت را رعايت كرده است

تناسـب و  » مـديريت اسـالمي  «سرفصلهاي شوراي عالي برنامه ريزي و بـا اهـداف درس   
در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي،    . مطابقت ندارد

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

در » مديريت اسـالمي «كتاب مذكور براي درس  ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده
رشته مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع كمـك درس مناسـب بـوده و بـراي     

  :ددگر افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد1
  ـ استفاده از مطالب مديريتي در متن كتاب2
  تر كردن مباحث ـ استفاده از متخصصين حوزه و دانشگاه در غني3
  ـ اضافه نمودن نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي4
  هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي اصطالحات و واژه5
  اطالعات جديد نو در ويرايش مجددـ استفاده از منابع و 6
  ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير جدول، نمودار و غيره7
  هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئواالت و ايده8
   
    



 
  
  

  »ها ها و روش تجزيه و تحليل سيستم«
  

  منصور منصور كيا: مؤلف
  مرواريد: ناشر

  1379: سال نشر
  هشتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  386:  تعداد صفحات
  

رشته مديريت و در » تجزيه و تحليل و طراحي سيستم«كتاب فوق با توجه به سر فصل 
گيــري،  مقطــع كارشناســي از نظــر شــكلي و محتــوايي نقــد و بررســي و پــس از نتيجــه

  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه ميپيشنهادهايي 
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتاب به . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي، حروف نگاري كيفيت خوبي دارد

. صورت ساده روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش آن خوب رعايت گرديده اسـت 
ار تـا كتابشناسـي تـا حـدي رعايـت گرديـده، ولـي        جامعيت صـوري كتـاب از پيشـگفت   

تجزيه و تحليـل  «حجم كتاب با تعداد واحدهاي درسي . گيري و كتابشناسي ندارد نتيجه
  .از تناسبي خوب برخوردار است» و طراحي سيستم

  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصي در متن كتـاب بدرسـتي بـه كـار      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب . رفته است
از ابزارهـا و فنـون نظيـر تصـوير، نقشـه،      . نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجـود دارد 

هـاي آن   تاب خوب استفاده شده و در پايـان فصـل  جدول و نمودار براي تفهيم مطالب ك
منـابع علمـي مـورد اسـتفاده در تـدوين      . هاي نسبتاً نو مطرح شدهاست سئواالت و ايده
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اكثـر  . ها و اطالعات نسبتاً به روز بهره بـرده اسـت   كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و از داده
بـه منـابع مـورد اسـتفاده      مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع

سرفصل كتاب با سر فصل، شوراي عالي برنامه ريـزي  . دقت و امانت را رعايت كرده است
در نهايـت كتـاب بـا    . تناسـب دارد » تجزيه و تحليل طراحي سيسـتم «و با اهداف درس 

اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظـام جمهـوري   
  .منافاتي ندارد اسالمي ايران

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
تجزيـه و تحليـل و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتـاب مـذكور بـراي درس    

بعنوان منابع اصـلي مناسـب    ،در رشته مديريت و در مقطع كارشناسي» طراحي سيستم
  :رددگ بوده و براي افزايش كيفيت مشكلي و محتوائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  ـ اضافه نمودن نتيجه گيري و كتابشناسي به كتاب1
  ها و اطالعات تازه در ويرايش مجدد ـ استفاده از داده2
  ـ استفاده از منابع بيشتر و تازه در ويرايش مجدد3
  هاي جديد در پايان هر فصل از كتاب ـ طرح سئوال و ايده4
  )صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 5
   
    



 
  
  

  »2و  1زبان تخصصي «
  

  شهربانو ثمربخش : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1376: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  315: تعداد صفحات
  

هاي مديريت و در  در رشته» 2و  1تخصصي زبان «كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،          

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

  :از نظر شكلي) الف
مطالـب  . اسـت كتاب از نظر طرح جلد و صفحه آرايي و حروف نگـاري در حـد متوسـط    

كتاب نسبتاً ساده و روان نگارش شده و قواعد نگارش و ويرايش آن نسبتاً خـوب رعايـت   
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديـده  . گرديده است
حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي . نتيجه گيري و كتابشناسي ندارد ،ولي پيشگفتار

  .از تناسبي خوب برخوردار نيست» 2و  1زبان تخصصي «درس 
  
  :از نظر محتوايي) ب

. باشـد  هاي تخصصي در متن كتـاب ضـعف مـي    كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
بكار برده «بوده، در حاليكه به معناي » كاربردي«به معناي  appliedبعنوان مثال كلمه 

  . در متن كتاب آورده شده است» شده
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وان و فهرسـت آن تناسـب داشـته و در فصـول و كـل كتـاب نظـم و        مطالب كتاب با عن
كتاب  11بعنوان مثال در صفحه . انسجام منطقي بين مطالب تا حدي رعايت شده است

. گردد نه قبل از آن معموالً بعد از آشنايي دانشجويان با متن ارائه مي Macthingبخش 
ـ   راي تفهـيم مطالـب كتـاب كـم     از ابزارها و فنون نظير تصوير، شكل، جدول و نمـودار ب

هاي نو تا حـدي مطـرح شـده     استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب سئواالت و ايده
هـا و   منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي ناكـافي بـوده و از داده  . است

اكثـر مطالـب كتـاب بـدون ذكـر مĤخـذ بـوده و        . اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است
. سنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكـرده اسـت  نوي

 1زبان تخصصـي  «سرفصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 
در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشـهاي اخالقـي،   . نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» 2و 

  .صادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي نداردفرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقت
o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  

» 2و  1زبان تخصصي «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع كمك درسـي مناسـب بـوده     در رشته

  :گردد الحات ذيل پيشنهاد ميبراي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اص
  ـ ويرايش و نگارش علمي و ادبي مجدد1
  ـ اضافه نمودن پيشگفتار، نتيجه گيري و كتابشناسي2
  هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه3
  ـ افزايش حجم مطالب كتاب4
  ويرايش مجددها و اطالعات جديد در  ـ استفاده از منابع علمي بيشتر و داده5
  ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب هر پاورقي يا آخر هر فصل از كتاب6
  هاي نظر در پايان هر فصل  ـ طرح سئواالت و ايده7
ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون نظير نقشه، تصوير، شكل، جـدول و نمـودار در تفهـيم    8

  مطالب كتاب
ي كتاب و ايجاد نظم و انسـجام منطقـي بـين    ـ انطباق بيشتر فهرست مطالب با محتوا9

  مطالب آن
ريزي و  ـ مطابقت و متناسب نمودن سر فصل كتاب با سر فصلهاي شوراي عالي برنامه10

  »2و1زبان تخصصي «اهداف درس 



 
  
  

  »عقالئي، طبيعي و بازهاي  سيستم: سازمانها«
  

  ريچارد اسكات : مؤلف
 حسن ميرزائي اهرنجاني: مترجم
  دانشگاه تهران: ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  296:  تعداد صفحات
  

هاي مديريت و  در رشته» مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،       در مقطع كارشناسي از نظر شكلي 

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

  :از نظر شكلي) الف
مطالـب كتـاب   . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد

نگارش نسبتاً خـوب رعايـت گرديـده    نسبتاً ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و 
جامعيـت صـوري از پيشـگفتار تـا كتابشناسـي تـا حـدي رعايـت گرديـده، ولـي           . است
مبـاني  «حجم كتاب با توجه به تعداد واحـدهاي درس  . گيري و كتابشناسي ندارد نتيجه

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

هاي تخصصي در متن كتاب صـحيح و مناسـب    كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتـاب،  . باشد مي
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از ابزارهـا و فنـون نظيـر نقشـه، تصـوير،      . نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجـود دارد 
لب كتاب كم اسـتفاده شـده و نيـز در پايـان هـر      شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطا

منـابع علمـي مـورد اسـتفاده در     . هاي نو مطرح نشده اسـت  فصل از كتاب سئوال و ايده
. ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده اسـت  تدوين كتاب معتبر و كافي بوده ولي از داده

ع به منابع مورد استفاده اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجا
هـاي شـوراي عـالي     اب بـا سرفصـل  سرفصـل كتـ  . دقت و امانت را رعايـت كـرده اسـت   

. نسبتاً مطابقـت و تناسـب دارد  » مباني سازمان و مديريت«ريزي و با اهداف درس  همبرنا
در نهايت كتـاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي          

  .ن مغايرت نداردجمهوري اسالمي ايرا
o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه:  

مبـاني سـازمان و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده، كتـاب مـذكور بـراي درس     
در مقطع كارشناسي بعنوان منبع كمك درسي مناسب بـوده و بـراي افـزايش    » مديريت

  :گردد كيفيت شكلي و محتوائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  مجدد ترجمه كتاب ـ ويرايش و نگارش1
  ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارهاي نظير شكل، جدول، نمودار در تفهيم مطالب كتاب2
  ـ اضافه نمودن نام و نام خانوادگي نويسنده اصلي كتاب بر روي جلد آن3
  گيري و كتابشناسي به كتاب ـ اضافه نمودن نتيجه4
  هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده5
   
    



 
  
  

  »)ساختار طراحي ـ كاربرد(تئوري سازمان «
  

  استيفن رابينز : مؤلف
 الواني و دانايي فرد: مترجم
  صفار: ناشر

  1383: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  424:  تعداد صفحات
  

در رشته مديريت و در » مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
 ،مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري         

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

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتـاب  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيتي خوبي دارد

به صورت ساده و روان ترجمه نشده و قواعد ويـرايش و نگـارش خـوب رعايـت گرديـده      
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حـدي رعايـت گرديـده، ولـي     . است

مبـاني  «جـه بـه تعـداد واحـدهاي درسـي      حجم كتاب بـا تو . مقدمه و كتابشناسي ندارد
  .از تناسبي خوب برخوردار است» سازمان و مديريت

  
  
  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب بدرستي بكار رفته، ولي معادل سازي آنها  اصطالحات و واژه
» اجتمـاعي كـردن  «به معناي  "socialitation"بعنوان مثال كلمه . نياز به اصالح دارد
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مطالـب كتـاب بـا عنـوان و     . ترجمـه شـده اسـت   » جامعـه پـذيري  «بوده، در حاليكه به 
فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب نظم و انسجام نسبتاً منطقـي بـين   

از ابزارها و فنون نظير تصوير، شـكل، نقشـه، جـدول و نمـودار بـراي      . مطالب وجود دارد
هـاي نـو    پايان هر فصل از كتاب، سئوال و ايـده تفهيم مطالب بخوبي استفاده شده و در 

منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتب معتبر و كـافي بـوده و از   . مطرح گرديده است
مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در . ها و اطالعات بروز استفاده شده است داده

ر فصـل كتـاب بـا سـر     سـ . استناد و ارجاع به منابع دقت و امانت را رعايت كـرده اسـت  
نسـبتاً  » مباني سـازمان و مـديريت  «فصلهاي شوراي عالي برنمه ريزي و با اهداف درس 

در نهايت كتاب با اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي،      . تناسب و مطابقت دارد
  .اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد

o دنتيجه گيري و ارائه پيشنها:  
مبـاني سـازمان و   «كتـاب مـذكور بـراي درس     ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده 

هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع اصلي مناسب بوده  در رشته ،»مديريت
  :گردد و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  بـ اضافه نمودن مقدمه و كتابشناسي به كتا1
  )صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 2
  ـ ويرايش و نگارش مجدد ترجمه كتاب3
  هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه4
   
    



 
  
  

  »يبازرگانسياست «
  

  اژدر كرمي : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1381: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  198:  تعداد صفحات
  

در رشـته مـديريت بازرگـاني در    » مديريت اسـتراتژيك «كتاب فوق با توجه به سر فصل 
مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،          

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

  :از لحاظ شكلي) الف
كتاب از نظر صفحه آرايي و حروف نگارش كيفيـت خـوبي داشـته ولـي طـرح جلـد آن       

مطالب به صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگـارش  . باشد مناسب نمي
هاي امالئـي در مـتن كتـاب نظيـر پـانويس       ليكن غلط. ديده استنسبتاً خوب رعايت گر

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي خـوب  . وجود دارد 36و   2هاي  صفحه
مـديريت  «حجـم كتـاب بـا توجـه بـه تعـداد واحـدهاي درسـي         . رعايت گرديـده اسـت  

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

هاي تخصصي در متن كتاب بدرستي به كار رفته، ولي معـادل سـازي    حات و واژهاصطال
بخـش  «هـاي نظيـر    توانـد بجـاي واژه   بعنوان مثال نويسنده مـي . آنها نياز به اصالح دارد

واحـد  «هـاي نظيـر    از واژه» مقابله و مصـالحه «و » هدفهاي كلي«، »استراتژيك شركتها
مطالـب كتـاب بـا    . استفاده نمايـد » ده و بستانب«و » رسالت« ،»استراتژيك كسب و كار
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عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب، نظـم و انسـجام منطقـي    
از ابزارها و فنون نظير شكل، نقشه، تصوير، نمودار و جدول براي . بين مطالب وجود دارد

هاي نـو   ت و ايدهتفهيم مطالب بخوبي استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب، سئواال
منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و . مطرح گرديده است

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخـذ بـوده و   . ها و اطالعات نسبتاً بروز بهره برده است از داده
 سر فصل كتـاب . نويسنده در استناد و ارجاع به منابع دقت و امانت را رعايت كرده است

تناسب » مديريت استراتژيك«با سر فصلهاي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 
در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتمـاعي،  . و  مطابقت دارد

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

» مديريت اسـتراتژيك «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
در رشته مديريت بازرگاني و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبـع اصـلي مناسـب بـوده و     

  : گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ـ طراحي طرح جلد مناسب براي كتاب1
  و نگارش ادبي و علمي مجدد ـ ويرايش2
  ـ استفاده از منابع علمي بيشتر و جديد در ويرايش مجدد3
هاي محيطي فرا روي شركتها در قرن معاصر با توجـه   ـ اضافه نمودن مبحث در چالش4

  به گسترش اطالعات و تكنولوژي به كتاب
  )صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 5
  هاي تخصصي اصطالحات و واژه  ـ بازنگري معادل سازي6
   
    



 
  
  

  »تجزيه و تحليل و طراحي سيستم«
  

  علي رضائيان : مؤلف
  سمت: ناشر

  1386: سال نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  375:  تعداد صفحات
  

هاي  در رشته» تجزيه و تحليل و طراحي سيستم«فصل درس كتاب فوق با توجه به سر 
مــديريت و در مقطــع كارشناســي از نظــر شــكلي و محتــوايي نقــد و بررســي و پــس از 

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

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالب كتاب به . آرايي، حروف نگاري كيفيت خوبي داردكتاب از نظر طرح جلد، صفحه 

. صورت ساده و روان نگارش شده و قواعد ويرايش و نگارش خوب رعايت گرديـده اسـت  
جامعيـت صــوري كتــاب از پيشـگفتار تــا كتابشناســي تــا حـدي رعايــت گرديــده ولــي    

درس  حجم كتاب با توجه بـه تعـداد واحـدهاي   . گيري خالصه و كتابشناسي ندارد نتيجه
  .از تناسبي خوب برخوردار است» ها و روشها تجزيه و تحليل سيستم«
  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب به درستي بـه كـار    كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
مطالب كتاب با عنوان و فهرسـتهاي آن تناسـب داشـته و در فصـول و كلـي      . رفته است

 ،تصـوير، شـكل   ،از ابزارها و فنون نظيـر نقشـه  . وجود دارد كتاب، نظم و انسجام منطقي
جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده شده ولي در پايان هر فصل از كتاب سـئوال  

منابع علمي مـورد اسـتفاده در تـدوين كتـاب معتبـر و      . هاي نو مطرح نشده است و ايده
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اكثر مطالب كتاب بـا ذكـر مĤخـذ    . ها و اطالعات بروز بهره برده است كافي بوده و از داده
دقت و امانت را رعايـت كـرده    ،بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده

تجزيـه  «سر فصل كتاب با سر فصلهاي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس . است
با اصـول  در نهايت كتاب . مطابقت و تناسب دارد» ها و روشها و تحليل و طراحي سيستم

ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي 
  .ايران مغايرت ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
تجزيـه و تحليـل   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياده شـده، كتـاب مـذكور بـراي درس     

سي بعنوان منبـع اصـلي   هاي مديريت و در مقطع كارشنا در رشته» ها ها و روش سيستم
مناسب بوده و براي افـزايش كيفيـت شـكلي و محتـوائي آن اصـالحات ذيـل پيشـنهاد        

  :گردد مي
  گيري، خالصه و كتابشناسي به كتاب ـ اضافه نمودن مقدمه، نتيجه1
  هاي تخصصي در متن كتاب ـ معادل سازي دوباره اصطالحات و واژه2
  ر فصل از كتابهاي نو در پايان ه ـ طرح سئواالت و ايده3
  به هر فصل از كتاب (case study)ـ اضافه نمودن مطالعات موردي 4
  )هحداقل دو صفح(ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 5
   

    



 
  
  

  »تحقيق در عمليات«
  

  پور بهمن حاجيمنصور مؤمني و  : مؤلف
  آموزش مديريت دولتيمركز : ناشر

  1380: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  386:  تعداد صفحات
  

هاي مـديريت   در رشته» 2و  1تحقيق در عمليات «كتاب فوق با توجه به سرفصل درس 
در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،       

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

  :از لحاظ شكلي) الف
كتاب از نظر صفحه آرايي و حروف نگـاري كيفيـت خـوبي داشـته ولـي طـرح جلـد آن        

مطالب . زيرا طرح جلد آن ارتباطي با موضوع تحقيق در عمليات ندارد. باشد مناسب نمي
ساده و روان نگارش شده و قواعـد ويـرايش و نگـارش آن نسـبتاً خـوب      كتاب به صورت 

بكـار رفتـه،   » ثانوي«كلمه  118ليكن در بعضي موارد نظير صفحه . رعايت گرديده است
  .باشد بهتر مي» ثانويه«در حاليكه كلمه 

جامعيـت صـوري كتـب از پيشـگفتار تـا كتابشناســي تـا حـدي رعايـت گرديـده، ولــي          
 1تحقيق در عمليـات  «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسي . كتابشناسي ندارد

  .از تناسبي خوب برخوردار است» 2و 
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  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
ي درت هـا  و غيره واژه 72، 64، 26ليكن در برخي موارد نظير صفحات . باشد مناسب مي

هاي آن تناسـب داشـته و در فصـول و     مطالب كتاب با عنوان و فهرست. بكار نرفته است
  .كل كتاب نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد

از ابزارها و فنون نظير تصوير، نقشه، شكل، جـدول و نمـودار بـراي تفهـيم مطالـب كـم       
. هـاي نـو مطـرح نشـده اسـت      استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب سئواالت و ايده

هـا و اطالعـات    منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر و كـافي بـوده و از داده  
اكثر مطالب كتاب بدون مĤخذ بوده و نويسـنده در اسـتناد و   . نسبتاً بروز بهره برده است

 سـر فصـل كتـاب بـا    . ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكـرده اسـت  
» 2و  1تحقيق در عمليات «سرفصلهاي عالي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

مطابقت و تناسب دارد و در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي،    
  .اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
و  1تحقيق در عمليات «نقاط ضعف و قوت ياد شده، كتاب مذكور براي درس با توجه به 

هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبـع اصـلي مناسـب بـوده و      در رشته ،»2
  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  ـ ويرايش و نگارش مجدد متن كتاب از لحاظ ادبي و علمي1
  ـ اضافه نمودن كتابشناسي به كتاب2
ـ استفاده بيشتر از فنون و ابزارهايي نظير شكل، جدول و نمودار جهت تفهيم مطالـب  3

  كتاب
  هاي تخصصي در متن ـ معادل سازي دوباره و بكارگيري درست از اصطالحات و واژه4
يـا در   ـ ذكر منابع علمي مورد استفاده براي هر صفحه از كتاب در پـاورقي آن صـفحه  5

  پايان فصل
  هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده6
  :ـ اضافه نمودن مباحث ذيل به كتاب7

  .مباني رياضي برنامه ريزي خطي: الف
  .استفاده بيشتر از مدلها در مسائل تصميم گيري: ب
 



  
  

  
  

  »يحسابداري صنعت«
  

  فرهنگ كاشف بهرامي : مؤلف
  دانشگاه آزاد اسالمي: ناشر

  1375: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  465:  تعداد صفحات
  

هاي حسابداري و  در رشته» 1حسابداري صنعتي «كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
محتوايي نقد و بررسي شده و پس مديريت صنعتي، در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و 

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

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالـب  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي، حروف نگاري كيفيت نسـبتاً خـوبي دارد  

قواعد ويرايش و نگارش نسـبتاً خـوب   كتاب نسبتاً به صورت ساده و روان نگارش شده و 
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حـدي رعايـت   . رعايت گرديده است

حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسـي  . گرديده ولي خالصه و كتابشناسي ندارد
  .از تناسبي خوب برخوردار است» 1حسابداري صنعتي «
  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      معادل سازي اصطالحات و واژهكاربرد و 
مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته، در فصول و كـل  . باشد مناسب مي

از ابـزار هـا و فنـون نظيـر نقشـه،      . كتاب نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجـود دارد 
كتاب كم استفاده شده و در پايان هـر  تصوير، شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب 
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منـابع علمـي مـورد اسـتفاده در     . هاي نو مطرح شـده اسـت   فصل از كتاب سئوال و ايده
ها و اطالعات نسبتاً قديمي بهره برده است  تدوين كتاب معتبر ولي ناكافي بوده و از داده

منـابع مـورد   و اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسـنده در اسـتناد و ارجـاع بـه     
سر فصل كتاب با سرفصـلهاي شـوراي عـالي    . استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است

. نسبتاً مطابقـت و تناسـب دارد  » )1(حسابداري صنعتي «برنامه ريزي و با اهداف درس 
در نهايت كتاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و         

  .ي ايران منافاتي ندارداقتصادي نظام جمهوري اسالم
o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  

حسـابداري صـنعتي   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مـذكور بـراي درس   
هاي حسابداري و مديريت صنعتي و در مقطع كارشناسـي، بعنـوان منبـع     در رشته» )1(

ذيل پيشـنهاد   اصلي مناسب بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوائي آن اصالحات
  :گردد مي
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد1
  هاي تخصصي ـ معادل سازي و بكارگيري مجدد اصطالحات و واژه2
  ـ استفاده از منابع بيشتر در ويرايش جديد3
  ها و اطالعات تازه در ويرايش جديد ـ استفاده از داده4
  ـ اضافه نمودن خالصه و كتابشناسي به كتاب5
ه بيشتر از فنون و ابزارهاي نظير شكل، جدول، نمودار جهـت تفهـيم مطالـب    ـ استفاد6

  كتاب
  )صفحه 3حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس 7
اي به منبع درسي فصـول ذيـل    پايان نامه/ ـ به منظور تبديل كتاب از رويكرد پژوهش 8

  .به آن اضافه گردد
  جايگاه اهميت و كاربردهاي حسابداري صنعتي) الف
  فاهيم اساسي حسابداري صنعتيم) ب
  هاي هزينه يابي همراه با دفتر داري و كاربردهاي آنها سيستم) ج
هـاي   از حسـابداري صـنعتي شـركت    (case study)ـ اضافه نمودن مطالعـه مـوردي   9

  ايراني به فصول كتاب
  



 
  
  

  »درآمدي بر مديريت«
  

  اسماعيل رضاييفرهاد باروتي ـ  : مؤلف
  انتشارات بحرالعلوم: ناشر

  1378: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  قزوين: محل نشر

  189:  تعداد صفحات
  

هاي مـديريت   در رشته» مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
گيـري   توايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه    و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و مح

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

  :از لحاظ شكلي) الف
نگارش مطالب . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگارش كيفيت خوبي دارد

كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديـده  
صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تـا حـدي رعايـت گرديـده ولـي       جامعيت. است

حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي . خالصه، نمايه، كتابشناسي و فهرست منابع ندارد
  .از تناسبي خوب برخوردار است» مباني سازمان و مديريت«درس 

  :از لحاظ محتوايي) ب
خصصي در متن كتاب به درستي صـورت  هاي ت كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشـته و بـين مطالـب در    . پذيرفته است
  .فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي وجود دارد

از ابزارها و فنون نظير شكل، تصوير، نمودار و جـدول بـراي تفهـيم مطالـب كتـاب كـم       
منـابع  . هاي نو مطرح نشده است كتاب سئوال و ايده استفاده شده و در پايان هر فصل از
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ها و اطالعات بـروز   علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتبر ولي ناكافي بوده و از داده
اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجـاع  . بهره نبرده است

سر فصل كتاب با سر فصلهاي . ه استبه منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت نكرد
. تناسب و مطابقـت نـدارد  » مديري اسالمي«شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

در نهايت كتاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و         
  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران منافاتي ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
مبـاني سـازمان و   «كتـاب مـذكور بـراي درس     ،توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده با 

هاي مديريت در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع كمك درسي مناسب  در رشته» مديريت
  :گردد بوده براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  ـ ويرايش و نگارش مجدد متن1
  ه، نمايه، كتابشناسي و فهرست منابعـ اضافه نمودن خالص2
  ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون آموزشي نظير تصوير، نقشه، جدول و نمودار در متن3
  هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سئوال و ايده4
  ـ استفاده از منابع علمي بيشتر و جديد در ويرايش مجدد5
مباني «ـ تطابقت سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه ريزي در زمينه درس 6

  » سازمان و مديريت
  ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر هر فصل 7



 
  
  

  »و كاربرد آن در مديريت آمار«
  

  جمشيد صالحي و ايرج ابراهيمي : مؤلف
  نشر هستان: ناشر

  1383: سال نشر
  هفتم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  362:  تعداد صفحات
  

هـاي   در رشـته » آمـار و كـاربرد آن در مـديريت   «كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
محتــوايي نقــد و بررســي و پــس از مــديريت و در مقطــع كارشناســي از نظــر شــكلي و 

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

  :از لحاظ شكلي) الف
نگارش مطالب . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد

ويرايش و نگارش نسـبتاً خـوب رعايـت    كتاب نسبتاً به صورت ساده و روان بوده و قواعد 
  .گرديده است

ولـي مقدمـه،    ،جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده
حجم كتاب با توجه بـه تعـداد واحـدهاي درس    . گيري، خالصه، كتابشناسي ندارد نتيجه

  .از تناسبي خوب برخوردار است ،»آمار و كاربرد آن در مديريت«
  
  
  :ز لحاظ محتواييا) ب

هاي تخصصي در متن كتاب بدرستي بكار رفته ولي معادل سازي آنهـا   اصطالحات و واژه
ديـاگرام بـه   «و » آناليز به تحليل«ها مانند  بعنوان مقال بعضي از واژه. نياز به اصالح دارد
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مطالب كتاب بـا عنـوان و فهرسـتهاي آن نسـبتاً     . اند درست معادل سازي نشده» نمودار
ب داشته و بين مطالب در فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقـي نسـبي وجـود    تناس
بايست در فصل اول  بعنوان مثال مبحث جمع آوري اطالعات و طبقه بندي آنها مي. دارد

. آورده شود، در حالي كه بعد از مبحث شاخصهاي مركزي و پراكندگي آورده شده اسـت 
و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده شـده و در  از ابزار و فنون نظير تصوير، نقشه، شكل 

منـابع علمـي مـورد    . پايان هر فصل از كتاب سواالت و ايده هاي نو مطـرح شـده اسـت   
هـا و اطالعـات نسـبتاً قـديمي      استفاده در تدوين كتاب، معتبر ولي كافي نبوده و از داده

ر استناد و ارجاع به اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده د. بهره برده است
سر فصل كتـاب بـا سرفصـلهاي    . منابع مورد استفاده، دقت و امانت را رعايت نكرده است

مطابقـت و  » آمار و كـاربرد آن در مـديريت  «شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 
در نهايت كتاب با اصول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي،      . تناسب دارد
  .تصادي نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي نداردسياسي و اق

o گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه:  
آمـار و كـاربرد آن در   «كتاب مذكور بـراي درس   ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده

هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع اصلي مناسب بوده  در رشته» مديريت
  :گردد توائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد ميو براي افزايش كيفيت مشكلي و مح

  ـ ويرايش و نگارش علمي و ادبي مجدد1
ـ اضافه نمودن مقدمه، اهداف فصل، نتيجه گيري، خالصه، فهرست منابع و كتابشناسي 2

  به كتاب
  ـ استفاده از منابع علمي بيشتر و جديد در ويرايش مجدد3
  قي هر صفحه يا آخر هر فصلـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاور4
  )صفحه 2حداقل (ـ تهيه راهنما نحوه تدريس كتاب 5
  .هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي اصطالحات و واژه6
ـ انطباق فهرست مطالب با محتواي كتاب و ايجاد نظم و انسجام منطقي بـين مطالـب   7
  آن

   
    



 
  
  

  »سازمان و طراحي ساختار«
  

  ريچارد ال دفت : مؤلف
 پارسانيان و اعرابي: مترجم
  نشر بازرگانيمركز : ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  411:  تعداد صفحات
  

هاي مـديريت   در رشته» سازمان و مديريتمباني «كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتوايي نقد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،     

  :گردد پيشنهادهائي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالـب كتـاب   . خوبي داردكتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت 

نسبتاً به صورت ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و نگارش آن تا حدي رعايـت  
و پـاراگراف دوم صـفحه    648و  94هاي  بعنوان مثال پاراگراف اول صفحه. گرديده است

جامعيت صوري كتـاب از پيشـگفتار تـا    . به صورت ساده و روان ترجمه نشده است 846
حجـم  . ا حدي رعايت گرديده، ولي پيشگفتار، مقدمه و كتابشناسـي نـدارد  كتابشناسي ت

از تناسـبي خـوب   » مباني سـازمان و مـديريت  «كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس 
  .برخوردار است

  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

معـادل مناسـبي بـراي واژه    » الژوي نظام ناشـناخته «بعنوان مثال واژه . باشد مناسب مي
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"Garbagecan mode" مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته . نيست
بعنـوان  . و در فصول و كل كتاب نظم و انسجام منطقي بـين مطالـب نسـبتاً وجـود دارد    

م تمركـز كـه كـامالً بـه هـم      مثال موضوعاتي نظير طراحي ساختار، تفويض اختيار و عد
  .مرتبط هستند در فصول متفاوتي آورده شده است

از ابزارها و فنون نظير شكل، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب استفاده شده و در پايان 
منابع علمي مـورد اسـتفاده در   . هاي نو مطرح شده است هر فصل از كتاب سئوال و ايده

. ها و اطالعات نسبتاً بروز بهره بـرده اسـت   ه و از دادهتدوين كتاب معتبر ولي ناكافي بود
اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده 

سـر فصـل كتـاب بـا سـر فصـلهاي شـوراي عـالي         . دقت و امانت را رعايت كـرده اسـت  
حـدي مطابقـت و تناسـب    تـا  » مباني سازمان و مـديريت «ريزي و با اهداف درس  برنامه
در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزشهاي اخالقي فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و    . دارد

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

مبـاني سـازمان و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده، كتـاب مـذكور بـراي درس     
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع اصلي مناسب بـوده   در رشته» مديريت

  :گردد و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد ترجمه كتاب1
  ـ اضافه نمودن پيشگفتار، مقدمه و كتابشناسي به كتاب2
  هاي تخصصي اصطالحات و واژه ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد3
  ـ ايجاد نظم و انسجام منطقي بيشترين مطالب كتاب4
ـ انطباق بيشتر سر فصل كتاب با سر فصلهاي شوراي عالي برنامه ريزي و اهداف درس 5
  . »تمباني سازماني در مديري«



 
  
  

  »يحسابداري منابع انسان«
  

  سي دي پاركر : مؤلف
 ناصر ميرسپاسي: مترجم
  آموزش مديريت دولتيمركز : ناشر

  1374: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  213:  تعداد صفحات
  

هـاي مـديريت و    رشتهدر » مديريت منابع انساني«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري       

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

  :از لحاظ شكلي) الف
كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي، حروف نگاري كيفيت خوبي دارد مطالب كتاب بـه  
بصورت ساده و روان ترجمه نشده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديـده  

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تـا حـدي رعايـت گرديـده ولـي      . است
» مديريت منابع انساني«حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درس . كتابشناسي ندارد
  .نسبتاً تناسب دارد

  :توايياز لحاظ مح) ب
هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل . باشد مناسب مي
از ابزارها و فنون نظير شكل، نقشه، . كتاب، نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد

هيم مطالب كتاب استفاده نشده ولي در پايان هر فصل از كتـاب  نمودار و جدول براي تف
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منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب، معتبـر  . هاي نو مطرح شده است سوال و ايده
اكثر مطالب كتـاب بـدون ذكـر    . ها و اطالعات بروز بهره برده است و كافي بوده و از داده

نابع مورد استفاده، دقت و امانت را رعايـت  مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع به م
هر فصل كتاب با سر فصلهاي شوراي عالي برنامه ريـزي و بـا اهـداف درس    . نكرده است

در نهايت كتاب با اصـول دينـي و   . مطابقت و تناسب كمي دارد» مديريت منابع انساني«
ي ايـران  ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسـالم 

  .منافاتي ندارد
o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  

» مديريت منابع انساني«با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس 
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع كمك درسـي مناسـب بـوده     در رشته

  :گردد يبراي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد م
  ـ اضافه نمودن كتابشناسي به كتاب1
  ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي تجدد ترجمه كتاب2
  هاي تخصصي سازي و كاربرد اصطالحات و واژه ـ بازنگري در معادل3
  ـ به كارگيري ابزار و فنون نظير شكل، جداول و نمودارها براي تفهيم مطالب كتاب4
  .كتاب در پاورقي هر صفحه و يا پايان هر فصل ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين5
   
    



 
  
  

  »يمديريت رفتار سازمان«
  

  استيفن رابينز : مؤلف
 علي پارسانيان و اعرابي: مترجم
  نشر بازرگانيمركز : ناشر

  1380: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  623:  تعداد صفحات
  

ي مديريت و در  در رشته» مديريت رفتار سازماني«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
مقطع كارشناسـي از نظـر شـكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،          

  :گردد پيشنهادهاي براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن ارائه مي
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالـب كتـاب   . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد

به صورت ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و نگارش آن خوب رعايـت گرديـده   
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حـدي رعايـت گرديـده، ولـي     . است

مـديريت  «حجم كتاب با توجه به واحدهاي درس . تابشناسي نداردمقدمه و ك ،پيشگفتار
  .از تناسبي خوب برخوردار است» رفتار سازماني

  از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

فصول و كل مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشته و در . باشد مناسب مي
از ابزارهـا و فنـون نظيـر تصـوير،     . نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجـود دارد  ،كتاب

شكل، نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب بخـوبي اسـتفاده شـده و در پايـان هـر      
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منابع علمـي مـورد اسـتفاده در    . هاي نو مطرح گرديده است فصل از كتاب سئوال و ايده
اكثـر  . ها و اطالعات نسبتاً بروز بهره بـرده اسـت   افي بود و از دادهتدوين كتاب معتبر و ك

مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع بـه منـابع مـورد اسـتفاده،     
سـر فصـل كتـاب بـا سرفصـلهاي شـوراي عـالي        . دقت و امانت را رعايـت نمـوده اسـت   

  .نسبتاً مطابقت و تناسب دارد» يمديريت رفتار سازمان«ريزي و با اهداف درس  برنامه
در نهايت كتاب بـا اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و         

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

مـديريت رفتـار   «با توجه به نقاط قوت و ضـعف يـاد شـده، كتـاب مـذكور بـراي درس       
بعنوان منبع اصلي مناسب بوده  ،هاي مديريت و در مقطع كارشناسي ر رشتهد» سازماني

  :گردد و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ـ اضافه نمودن پيشگفتار، مقدمه و كتابشناسي به كتاب1
  هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه2
  مثالهاي مورد استفاده در كتاب بر اساس فرهنگ بومي كشور ـ بومي سازي3
هاي شـوراي عـالي برنامـه ريـزي در زمينـه       ـ انطباق بيشتر سر فصل كتاب با سرفصل4

  .»مديريت رفتار سازماني«درس 
   
    



 
  
  

  »2و  1اصول مديريت «
  

  هارولد كنتزو : مؤلف
 ...محمدعلي طوسي و: مترجم
  آموزش مديريت دولتيمركز : ناشر

  1370: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  534:  تعداد صفحات
  

هاي مـديريت   در رشته» مباني سازمان و مديريت«كتاب فوق با توجه به سر فصل درس 
 ،محتوايي نقد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري    و در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و 

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

  :از لحاظ شكلي) الف
مطالـب كتـاب   . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي دارد

نگارش آن نسبتاص خوب رعايـت  به صورت ساده و روان ترجمه شده و قواعد ويرايش و 
در » فشـار پيوسـته بـر برنامـه ريـزي     «ليكن در بعضي موارد نظير عبارت . گرديده است

  .تأكيد دائم بر برنامه ريزي بكار برده شود«بهتر است به صورت  291صفحه 
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولي پيشگفتار، 

مبـاني  «حجم كتاب با توجه به تعداد واحدهاي درسي . كتابشناسي ندارد نتيجه گيري و
  .از تناسبي خوب برخوردار است ،»سازمان و مديريت

  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصـي در ترجمـه مـتن كتـاب در حـد       كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

و در فصـول و كـل    مطالب كتاب با عنوان و فهرستهاي آن تناسب داشـته . متوسط است
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از ابزارهـا و فنـون نظيـر نقشـه،     . كتاب، نظم و انسجام منطقي بين مطالـب وجـود دارد  
هاي نـو   تصوير، نمودار و جدول استفاده شده و در پايان هر فصل از كتاب سواالت و ايده

هـا و   منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر و كافي است و از داده. مطرح شده است
اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد . ت بروز بهره برده استاطالعا

سر فصل كتاب با سر فصـلهاي  . و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و رعايت كرده است
مطابقت و تناسب » مباني سازمان و مديريت«شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

ديني و ارزشهاي اخالقي، فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي و    در نهايت كتاب با اصول. دارد
  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران مغايرت ندارد

  :نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد
مبـاني سـازمان و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف يـاد شـده كتـاب مـذكور بـراي درس      

مناسب بـوده   هاي مديريت و در مقطع كارشناسي بعنوان منبع اصلي در رشته» مديريت
  :گردد و براي افزايش كيفيت شكلي و محتوائي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي

  ـ ويرايش و نگارش مجدد ترجمه كتاب1
  ـ اضافه نمودن پيشگفتار، نتيجه گيري و كتابشناسي به كتاب2
  .ـ حذف برخي از مطالعات موردي به دليل عدم سنخيت با فرهنگ بومي كشور3
  .هاي تخصصي ي و كاربرد اصطالحات و واژهـ بازنگري معادل ساز4
   
    



 
  
  

  »يفنون امور استخدام«
  

  هارو داود مدني : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  175:  تعداد صفحات
  

هـاي مـديريت و    در رشته» مديريت منابع انساني«فوق با توجه به سر فصل درس  كتاب
در مقطع كارشناسي از نظر شكلي و محتـوايي نقـد و بررسـي و پـس از نتيجـه گيـري،       

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

  :از لحاظ شكلي) الف
نگارش مطالب . صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيت خوبي نداردكتاب از نظر طرح جلد، 

. كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش خوب رعايت گرديده اسـت 
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده ولـي خالصـه،   

مديريت منـابع  «دهاي درس حجم كتاب با توجه به تعداد واح. نمايه و كتابشناسي ندارد
  .از تناسبي خوب برخوردار است» انساني

  :از لحاظ محتوايي) ب
هاي تخصصي در مـتن كتـاب نسـبتاً صـحيح و      كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

مـديريت  «بـه معنـاي    "MBO"لـيكن در بعضـي مـوارد نظيـر واژه     . باشـد  مناسب مي
مطالب كتاب با عنـوان و  . ه كار رفته استب» مديريت بر مبناي هدف«به جاي » هدفگرا

فهرستهاي آن تناسب داشته و در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي بين مطالب 
از ابزارها و فنون نظير تصوير، نقشه، جـدول و نمـودار بـراي تفهـيم مطالـب      . وجود دارد
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مطـرح نشـده   هاي نـو   كتاب استفاده شده ولي در پايان هر فصل از كتاب سواالت و ايده
هـا و   منابع علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولي ناكـافي بـوده و از داده  . است

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسـنده در  . اطالعات نسبتاً بروز بهره برده است
سر فصل كتاب . استناد و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است

» مـديريت منـابع انسـاني   «فصلهاي شوراي عالي برنامه ريـزي و بـا اهـداف درس     با سر
در نهايت كتاب با اصول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي،     . مطابقت و تناسب ندارد

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

» مديريت منابع انساني«ت و ضعف ياد شده، كتاب مذكور براي درس با توجه به نقاط قو
هاي مديريت و در مقطع كارشناسي، بعنوان منبع كمك درسي مناسب بـوده و   در رشته

  :گردد براي افزايش كيفيت شكلي و محتوايي آن اصالحات ذيل پيشنهاد مي
  ـ طراحي مجدد شكل از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري1
  ـ اضافه نمودن خالصه، نمايه و كتابشناسي در كتاب2
  هاي نو در پايان هر فصل ـ اضافه نمودن سوال و ايده3
  ـ استفاده از منابع علمي بيشتر در ويرايش جديد4
  هاي تخصصي ـ بازنگري معادل سازي و كاربرد اصطالحات و واژه5
ريـزي در زمينـه درس   ـ مطابقت دادن سر فصل كتاب با سر فصل شوراي عالي برنامه 6
  .»مديريت منابع انساني«
   
    



 
  
  

  »يمديريت منابع انساني، نگرش كاربرد«
  

  اهللا دعايي حبيب : مؤلف
  دانشگاه فردوسي مشهد: ناشر

  1374: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  مشهد: محل نشر

  289:  تعداد صفحات
  

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

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

  :شكلياز لحاظ ) الف
نگارش مطالب . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري كيفيتي خوبي دارد

كتاب به صورت ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً خوب رعايت گرديـده  
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تـا حـدي رعايـت گرديـده ولـي      . است

مـديريت  «حجم كتاب با توجه بـه واحـدهاي درسـي    . دنتيجه گيري و كتابشناسي ندار
برنامه ريزي نيـروي انشـان و   «بعنوان مثال مباحث . تا حدي تناسب دارد» منابع انساني

  .محدود بيان شده است» آموزش كاركنان
  
  :از لحاظ محتوايي) ب

هاي تخصصي در متن كتاب به درستي بـه كـار    كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
مطالب كتاب با عنـوان و فهرسـتهاي آن تناسـب داشـته و در فصـول و كـل       . است رفته

  .كتاب، نظم و انسجام منطقي بين مطالب وجود دارد
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از ابزارها و فنون نظير نقشه، شكل، تصوير، نمـودار و جـدول بـراي تفهـيم مطالـب كـم       
منـابع  . تهاي نو مطرح نشـده اسـ   استفاده شده و در پايان هر فصل ازكتاب سوال و ايده

هـا و اطالعـات    علمي مورد استفاده در تدوين كتاب معتبـر ولـي ناكـافي بـوده و از داده    
اكثر مطالب كتاب بدون ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد . نسبتاً بروز بهره برده است

سر فصل كتاب با سر . و ارجاع به منابع مورد استفاده دقت و امانت يا رعايت نكرده است
تـا حـدي   » مديريت منابع انسـاني «وراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس فصلهاي ش

در نهايت كتاب با اصـول دينـي و ارزشـهاي اخالقـي، فرهنگـي،      . تناسب و مطابقت دارد
  .اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران مغايرت ندارد

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
» مديريت منابع انساني«ف ياد شده، كتاب مذكور براي درس با توجه به نقاط قوت و ضع

بعنوان منبع اصلي مناسب بوده و براي افزايش كيفيت شكلي و محتـوايي آن اصـالحات   
  :گردد ذيل پيشنهاد مي

  ـ ويرايش و نگارش ادبي و علمي مجدد كتاب1
  ـ اضافه نمودن نتيجه گيري و كتابشناسي به كتاب2
  ابـ افزايش حجم مطالب كت3
ـ استفاده بيشتر از ابراز و فنون نظير تصوير، نقشـه، مشـكل، جـدول و نمـودار جهـت      4

  تصميم بهتر مطالب كتاب
  هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سواالت و ايده5
  ـ ذكر مĤخذ مورد استفاده در تدوين كتاب در پاورقي هر صفحه يا آخر هر فصل6
  عات جديد و نو در ويرايش مجددها و اطال ـ استفاده از منابع علمي و داده7
  :ـ افزايش مطالب مباحث ذيل8

  ـ برنامه ريزي نيروي انساني
  ـ آموزش

  ـ روابط كارگري و قوانين كار
  باط و نگهداري منابع انسانيـ انض

   
    



 
  
  

  »مباني سازمان مديريت«
  

  طاهره فيضي : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1376: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  264:  تعداد صفحات
  

رشـته مـديريت و   » مباني سازمان و مديريت«هاي درس  كتاب فوق با توجه به سر فصل
شــود پــس از  بررســي مــي  در مقطــع كارشناســي از لحــاظ شــكلي و محتــوايي نقــد و

  .گردد گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي نتيجه
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
نگـارش  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حـروف نگـاري در حـد متوسـط اسـت     

مطالب كتاب، ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در متن آن رعايت شده است، 
، )208صـفحه  ( 2هاي امالئي فراوان در مـتن كتـاب نظيـر زيرنـويس شـماره       ولي غلط

و غيـره وجـود   ) 205صفحه ( 2و  1، زير نويس شماره )207صفحه ( 4زيرنويس شماره 
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حـدي رعايـت گرديـده، ولـي     . دارد

حجـم كتـاب بـا توجـه بـه تعـداد       . ردمقدمه، اهداف فصل، نتيجه گيـري و خالصـه نـدا   
  .از تناسبي خوب برخوردار است» مباني سازمان و مديريت«واحدهاي درس 

  
  :از لحاظ محتوايي) ب

هـا   هاي تخصصي در متن كتاب بدرستي به كار رفته ولي معادل سازي اصطالحات و واژه
 به معني سيستم پشتيبان تصميم گيـري بـه صـورت    DSSضعيف است، براي اصطالح 
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مطالب كتاب با عنوان و فهرست آن تناسب . ترجمه شده است ،سيستم اطالعات اجرائي
از ابـزار  . داشته و بين مطالب در فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقـي وجـود دارد  

نقشه، جدول و نمودار براي تفهيم مطالب تا حدي اسـتفاده شـده،    ،آموزشي نظير تصوير
منـابع مـورد   . هاي نو مطرح نشـده اسـت   سواالت و نظريهاما در پايان هر فصل از كتاب، 

ها نسـبتاً قـديمي    ها و اطالعات آن استفاده در تدوين كتاب كافي و معتبر بوده، ولي داده
ولي نويسنده در استناد و ارجاع بـه   ،در پايان هر فصل از كتاب مĤخذ ذكر گرديده. است

هـاي كتـاب بـا سـر      سـر فصـل  . استمنابع مورد استفاده، دقت و امانت را رعايت نكرده 
مطابقت » مباني سازمان و مديريت«فصلهاي شوراي عالي برنامه ريزي و با اهداف درس 

هاي اخالقي، فرهنگـي، اجتمـاعي،    در نهايت كتاب با اصول ديني و ارزش. و تناسب دارد
  .سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد

o  پيشنهادنتيجه گيري و ارائه:  
مبـاني سـازمان و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف يـاد شـده كتـاب مـذكور بـراي درس      

به عنوان كتاب درسي مناسب بوده، براي افزايش كيفيـت آن، اصـالحات زيـر    » مديريت
  .ضروري است

  .ـ بررسي مجدد شكل كتاب از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري1
  .كتاب هاي امالئي در متن ـ رفع غلط2
  .ـ اضافه نمودن مقدمه، اهداف فصل، نتيجه گيري و خالصه3
  .هاي تخصصي ـ بازنگري در معادل سازي اصطالحات و واژه4
  .ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون آموزشي در تفهيم مطالب5
  .هاي نو در پايان هر فصل ـ طرح سواالت و نظريه6
  .يدـ استفاده از منابع جديد و نو در ويرايش جد7
  .ـ مĤخذي كه در تدوين كتاب استفاده شده، در پاورقي هر صفحه از آن ذكر گردد8
  .تغيير يابد» مباني سازمان و مديريت«به » مباني سازمان مديريت«ـ عنوان كتاب از 9

  .اضافه گردد (Case Study)ـ در پايان هر فصل از كتاب، مطالعات موردي 10
   

    



 
  
  

  »هاي سازمان و مديريت اي بر تئوري مقدمه«
  

  داود مدني : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1377: سال نشر
  ششم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  277: تعداد صفحات
  

در رشته مـديريت  » سازمان و مديريتمباني «هاي درس  كتاب فوق با توجه به سر فصل
ــس از     ــد و بررســي شــده، پ ــوايي نق و در مقطــع كارشناســي از لحــاظ شــكلي و محت

  . گردد گيري، پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي نتيجه
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
ش نگـار .  كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگـاري در حـد متوسـط اسـت    

پاراگراف سـوم،   17مطالب كتاب، نسبتاً ساده و روان بوده و در بعضي موارد نظير صفحه 
پـاراگراف اول و دوم،   151، پاراگراف آخر صـفحه  104پاراگراف آخر، صفحه  47صفحه 
پاراگراف آخر، صفحه  234پاراگراف آخر، صفحه  175صفحه  ،پاراگراف دوم 159صفحه 

پاراگراف اول از جمالت بلند استفاده شـده اسـت كـه     334پاراگراف دوم و صفحه  311
قواعـد ويـرايش و نگـارش در مـتن     . سـازد  خواننده را در درك مفاهيم، دچار مشكل مي

 ،)54صـفحه  (وسـكا  كتاب نسبتاً خوب رعايت گرديده، اما بعضي اسـامي التـين نظيـر م   
) 230صـفحه  (و الزلـو  ) 212صـفحه  (، كيـت ديـويس   )192صـفحه  (كريس آرجويس 

جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تـا كتابشناسـي تـا حـدي     . درست ترجمه نشده است
حجم كتاب بـا توجـه بـه    . رعايت گرديده، ولي مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي ندارد

  .از تناسبي خوب برخوردار است» و مديريت مباني سازمان«تعداد واحدهاي درس 
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  :از لحاظ محتوائي) ب

هاي تخصصي در متن كتـاب بدرسـتي صـورت     كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه
هاي آن تناسب داشته و بـين مطالـب در    مطالب كتاب با عنوان و فهرست. پذيرفته است

ثال فصل اول كتاب مفاهيم فصول و كل كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد؛ براي م
هاي آن و از فصـل   اصلي و كلي علم و تئوري، در فصل دوم جايگاه علم مديريت و نظريه

  . گردد سوم به بعد نظريه هاي مديريت، مطرح مي
جدلو و نمودار براي تفهيم مطالب تـا حـدي    ،از ابزار و فنون آموزشي نظير تصوير، نقشه

. هاي نـو مطـرح شـده اسـت     كتاب، سواالت و نظريه استفاده شده و در پايان هر فصل از
هـا و اطالعـات آن    منابع مورد استفاده در تدوين كتاب، كـافي و معتبـر بـوده ولـي داده    

 ،140تـا   142صـفحه   ،65تا  66صفحه  ،37قديمي است، براي نمونه در مطالب صفحه 
يمي اسـتفاده  ها و اطالعات نسـبتاً قـد   از داده 331تا  332و صفحه  289تا  291صفحه 

اكثر مطالب كتاب با ذكر مĤخذ بوده و نويسنده در استناد و ارجاع بـه منـابع   . شده است
مĤخـذ، فصـل    24مورد استفاده دقت و امانت را رعايت كرده است؛ مثالً براي فصـل اول  

مĤخـذ و   35مĤخذ، فصـل پـنجم    57مĤخذ، فصل چهارم  45مĤخذ، فصل سوم  20دوم 
هـاي شـوراي عـالي     هـاي كتـاب بـا سرفصـل     سرفصل. است مĤخذ آورده 28فصل ششم 

. تناسب و مطابقت نسـبي دارد » مباني سازمان و مديريت«ريزي و با اهداف درس  برنامه
هـاي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و       در نهايت كتاب با اصـول دينـي و ارزش  

  .اقتصادي نظام جمهوري اسالمي ايران، منافاتي ندارد
o رائه پيشنهادنتيجه گيري و ا:  

مبـاني سـازمان و   «كتـاب مـذكور بـراي درس     ،با توجه به نقاط قوت و ضعف ياد شـده 
براي افزايش كيفيـت آن، اصـالحات زيـر     ،به عنوان كتاب درسي مناسب بوده» مديريت

  .ضروري است
  .ـ بررسي مجدد شكل كتاب از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حروف نگاري1
  .ـ ويرايش و نگارش مجدد2
  .ـ اضافه نمودن مقدمه، نتيجه گيري و كتابشناسي3
  .ـ استفاده بيشتر از ابزار و فنون آموزشي نظير تصوير، نقشه، جدول و نمودار در متن4
  .ـ استفاده از منابع جديد و نو در ويرايش جديد5



 111هاي سازمان و مديريت    اي بر تئوري مقدمه

به مطالب ) هاي شوراي عالي برنامه ريزي بر اساس سر فصل(ـ مباحث فراگرد مديريت 6
  .ضافه گرددكتاب ا

   .اضافه گردد (Case Study)ـ در پايان هر فصل از كتاب مطالعات موردي 7
    





 
  
  

  »ياصول مديريت بازرگان«
  

  كامران فيضي : مؤلف
  دانشگاه پيام نور: ناشر

  1375: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  215:  تعداد صفحات
  

در رشته مـديريت  » مباني سازمان و مديريت«هاي درس  كتاب فوق با توجه به سر فصل
ــس از     ــد و بررســي شــده، پ ــوايي نق و در مقطــع كارشناســي از لحــاظ شــكلي و محت

  .رددگ پيشنهادهايي براي افزايش كيفيت آن ارائه مي ،گيري نتيجه
o نقد و بررسي  

  :از لحاظ شكلي) الف
نگـارش  . كتاب از نظر طرح جلد، صفحه آرايي و حـروف نگـاري در حـد متوسـط اسـت     

. مطالب كتاب ساده و روان بوده و قواعد ويرايش و نگارش در مـتن رعايـت شـده اسـت    
جامعيت صوري كتاب از پيشگفتار تا كتابشناسي تا حدي رعايت گرديده، ولـي مقدمـه،   

مبـاني  «حجم كتاب با توجه به تعداد واحـدهاي درس  . گيري و كتابشناسي ندارد نتيجه
  .از تناسبي خوب برخوردار است» سازمان و مديريت

  :از لحاظ محتوايي) ب
. هاي تخصصي در متن كتاب بجا و مناسب است كاربرد و معادل سازي اصطالحات و واژه

هاي آن تناسب داشته و بين مطالـب در فصـول و كـل     مطالب كتاب با عنوان و فهرست
از ابزار و فنون آموزشـي نظيـر تصـوير، نقشـه،     . كتاب، نظم و انسجام منطقي وجود دارد

ا حدي استفاده شده و در پايان هر فصل از كتـاب،  جدول و نمودار براي تفهيم مطالب ت
منابع مورد استفاده در تدوين كتاب معتبر ولـي  . هاي نو مطرح شده است سواالت و ايده
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اكثر مطالب كتاب با ذكـر مĤخـذ   . باشد ها و اطالعات نسبتاً جديد مي ناكافي است و داده
دقت و امانت را رعايـت كـرده    ،هبوده و نويسنده در استناد و ارجاع به منابع مورد استفاد

هاي كتاب با سرفصل هاي شوراي عالي برنامـه ريـزي و بـا اهـداف درس      سرفصل. است
در نهايت كتاب با اصول ديني . تناسب و مطابقت نسبي دارد» مباني سازمان و مديريت«

هاي اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصـادي نظـام جمهـوري اسـالمي      و ارزش
  .نافاتي نداردايران، م

o نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:  
مبـاني سـازمان و   «با توجه به نقاط قوت و ضعف يـاد شـده كتـاب مـذكور بـراي درس      

به عنوان كتاب درسي مناسب بوده، براي افزايش كيفيـت آن بايـد اصـالحات    » مديريت
  :زير صورت پذيرد

  .وف نگاريـ بررسي مجدد شكل كتاب از لحاظ طرح جلد، صفحه آرايي و حر1
  .ـ اضافه نمودن نتيجه گيري، خالصه و كتابشناسي2
  .ـ استفاده از منابع جديد و نو در ويرايش جديد3
  هاي شوراي عالي برنامه ريزي  هاي كتاب با سر فصل ـ انطباق سر فصل4
 ـ افزودن مباحث انگيزش، نظارت و كنترك5

 
   



 انديشي گزارش هم





  
  

هاي  ريزي و سرفصل پذيري در برنامه ميزان انعطاف« :نشست تخصصي
 »هاي مديريت درسي رشته

 )22/2/90(  
  :محورهاي همايش دومين كنگره علوم انساني با محوريت با توجه به اهداف و

  ريزي دركشور برنامه سياستگذاري و، علوم انساني -1
  ايراني پيشرفت -تدوين الگوي اسالمي نقش علوم انساني در -2
  پژوهش دركشور نظام آموزش و علوم انساني و -3
  هاي جمعي رسانه علوم انساني و -4
  ميراث تمدن اسالمي علوم انساني و -5
  دستارودها كاركردها و،علوم انساني -6
  كشور ريزي دروس علوم انساني در رنامهنظام ب -7

ريزي  برنامه پذيري در ميزان انعطاف«اولين نشست تخصصي گروه مديريت با عنـوان  
مطالعـات   پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    در » هاي مديريت هاي درسي رشته سرفصل و

  .فرهنگي برگزارگرديد
 پيرامـون اهـداف و  محتـرم   مقدم به حضـار  دري ضمن خير ابتداء نشست آقاي دكتر در

سـپس آقـاي يوسـفي     .گيري آن توضيحاتي ارائـه نمودنـد   محورهاي نشست وروند شكل
فعاليتهـاي   اهـداف و  معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

تشريح ودرزمينه دومين كنگره ملي علـوم   مطالعات فرهنگي را پژوهشگاه علوم انساني و
آمـوزش دولتـي    مهدوي رئيس مركز ادامه آقاي دكتر در. دندانساني توضيحاتي ارائه نمو

ضرورت تدوين طـرح تناسـب   « زمينه  وعضو گروه مديريت شوراي بررسي متون در
  :عنوان نمودند» راهكارهاي آن نيازهاي اداري با محتواي دروس دانشگاهي و

نظام اداري و نظـام دانشـگاهي    ،رسد اين است كه  بين نظام سياسي آنچه كه به نظر مي
توانـد پيشـرفت    نظام اداري فارغ از نظام دانشگاهي نمـي . داري وجود ندارد ارتباط معني

كما اينكه نظام دانشگاهي اگر يكطرفـه حركـت كنـد و    . نموده و مشكل خود را حل كند
ي كما اينكه االن نيز چنين احساسـ . نظام اداري را نبيند، دچار همين مشكل خواهد شد
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حـال بـا توجـه    . باشـد  وجود داشته و نظام اداري كشور با مشكالت زيادي مواجهـه مـي  
اي  نظام اداري و نظام دانشگاهي كشـور داراي حلقـه مفقـوده   ،نظام سياسي ،مباحث فوق

كه ايـن امـر بسـتر خـاص خـودش را      . هست كه بايد تالش كرد آنها را بهم متصل نمود
نظـام علمـي و    را بـه سـمت نظـام سياسـي و    طلبد و نظام اداري ميبايست خـودش   مي

  . آكادميك سوق دهد و بالعكس
هـاي درسـي علـوم     آقاي دكتر شرقي رئيس دبيرخانه بازنگري سرفصـل  ،درادامه نشست

منابع دروس  مروري برروش اجرائي طرح بازنگري سرفصلها و«انساني درخصوص 
  :شتندتوضيحاتي ارائه و اظهار دا »رشته علوم انساني دانشگاهها 38

هـاي اسـالمي و    ها بايـد بـر اسـاس چـارچوب ارزش     فصلانتظار ما اين است كه سر
اي به هم پيوسـته،   د و به عنوان مجموعهاهداف بلند مدت و راهبردهاي كالن كشور باش

 : اي طراحي و تدوين شود كه متعادل و متعامل به گونه
  اجزاي آن از انسجام، پيوستگي و چيدمان مناسب برخوردار باشند  •
ها بر اساس علم روز و آخرين دسـتاوردهاي دانـش بشـري تهيـه      سرفصل •

  . شده باشند
محتواي اصلي هر سرفصل بايد حوزه علمي مشخصي را پوشش دهـد كـه    •

  . در قالب مجموعه دروس اصلي تشكيل دهنده آن برنامه نمود يابد
ايد از انعطاف الزم بـراي تطبيـق بـا تحـوالت دانـش بشـري،       ها ب سرفصل •

اي و  هـاي نسـبي منطقـه    نيازهاي جامعه و مزيت مقتضيات زمان و مكان،
پذيري بايد در سـاير اجـزاء    اين انعطاف. ها برخوردار باشد امكانات دانشگاه

  .ها نيز لحاظ شود سرفصل
هاي نظـري   ه جنبهها عالوه بر پرداختن ب ها بايد در بعضي از درس سرفصل •

هاي كاربردي دانش نظري و به تبـع آن توسـعه وجـود مهـارتي      بايد جنبه
 .كارفرما را مورد توجه قرار دهند

اي تدوين شوند كـه زمينـه شـكوفايي اسـتعدادها،      ها بايد به گونه سرفصل •
  .ايجاد خالقيت و ابتكار مداوم در دانشجويان را فراهم آورند

 در قالب دو موضوع ذيل بين حضار جلسه مورد بحـث و مباحث نشست  ادامه، سپس در
  :تبادل نظر قرارگرفت
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هـا   دانشـگاه  هاي درسي در تدوين سرفصل ريزي و بررسي وضعيت برنامه :الف
  :مشكالت موانع و كشور،

هـاي   تـدوين سرفصـل   ريـزي و  زمينه وضعيت موجود برنامـه  در ،دراين بخش از نشست
  :شرح ذيل عنوان گرديدمباحثي به  ،دانشگاهها درسي در

هـاي درسـي دارا    بـازنگري سرفصـل   :بهشتي آقاي دكتر اكبري از دانشگاه شهيد-
زيرا دردانشگاه هريك از اساتيد براساس تجربه و كتـب تـاليفي    .باشد ضمانت اجراي نمي

  .نمايد خود نسبت به تدريس دروس اقدام مي
هـا يـك    پـروژه بـازنگري سرفصـل    :مدهوشي از دانشـگاه مازنـداران   آقاي دكتر-

بايست نگاه ما به آن يك نگاه  مي نيازمند پروسه زماني طوالني بوده و كارفرهنگي بوده و
  ،همچنين نظام آموزشي و اداري ما بايد با فرهنگ جامعه سـازگار باشـد   .سيستمي باشد

يوه تدريس بايست ش ها مي بهنگام بازنگري سرفصل تا بتوانند كارآئي و اثربخشي داشته و
  . را نيز مدنظر قرارداد

 واقعيـت ايـن اسـت كـه دانشـگاه       :آقاي دكتر معمار زاده از دانشگاه آزاد اسالمي-
خـتم   PHDبلكه مركز علم است و مقاطع تحصيلي دانشگاه به  ،مركز تربيت مديرنبوده

و اين . هم محقق و مدرس است و به هيچ وجه توان اداره سازمان را ندارد PHDشده و 
  .باور غلطي است كه فكر كنيم ما مي توانيم دردانشگاه مدير تربيت كنيم

هـاي بزرگـي كـه رشـته      يكي از افـت :آقاي دكتر طبرسا از دانشگاه شهيد بهشتي-
التحصـيالن   بنحوه كه فارغ .باشد توسعه كمي آن مي،مديريت با آن دست به گريبان بوده

  .ندارندها  آن كمترين جايگاه اجتماعي را در سازمان
درحال حاضر رشته هاي مديريت با  :آقاي دكترعادل آذر ازدانشگاه تربيت مدرس-

ديدگاه كارگـاهي   ،جزءنگري ،خردنگري التحصيالن مديريت، مشكالتي نظير بيكاري فارغ
ها با بدنـه نظـام اداري مواجهـه     عدم تعامل مديريتي نحوه تدريس آنها و ها و سرفصل در
  .باشد مي

بايسـت   رويكرد به مـديريت مـي   :تضوي از دانشگاه فردوسي مشهدآقاي دكتر مر-
هـا   لذا بهنگام بازنگري سرفصـل . ت باشدبرداش داشت و ،يك نگاه كشاورزي يعني كاشت

  .بايست رويكرد فوق در مدنظر قرارداد دروس مديريت مي
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هاي درسـي   سرفصل ريزي و رنامهبررسي پيرامون ميزان انعطاف درب بحث و :ب

م جسـاله پـن  جقانون برنامـه پن  18مديريت با محوريت بند الف ماده  هاي رشته
  :فناوري بخش علوم و توسعه كشوردر

  :دراين بخش محورهاي ذيل
 محتـوا و  بـازنگري متـون و   اسـالمي در هويتي ايرانـي ـ    هاي ديني و ارزش ها و آموزه -

  هاي آموزشي برنامه
  اي ميان رشته زمينه هاي تحصيالت تكميلي بويژه در تقويت دوره -
  اي  مطالعات ميان رشته هاي علوم انساني و رشته هاي كيفي در ارتقاء شاخص تدوين و -
  هاي علميه با حوزه تعامل فعال دستگاههاي متولي آموزشي كشور توسعه همكاري و -
  روش تدريس ارائه طرح درس و مدرسين در نقش استادان و -
مقـاطع مختلـف    هـاي دروس در  سرفصل ها و نظم منطقي برنامه چگونگي پيوستگي و -

  تحصيلي
  هاي قابل تدوين زمينه ها و اولويت :كتب درسي وضعيت منابع و -

بين حضار مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت وهريك از  آنها در زمينـه محورهـاي فـوق    
  :توضيحاتي بشرح ذيل ارائه  نمودند

ا برداشـتهاي متفـاوتي از   هريـك از مـ   :آقاي دكترمدهوشي از دانشگاه مازنداران-
هـاي دروس مـورد    لذا اگر فقط سرفصل و. تجربه خود داريم سرفصل با توجه به دانش و

  .گيرد و اساتيد رشته را فراموش كنيم مانند آب درهاون كوبيدن است بازنگري قرار
هـاي مـديريت در    ها رشـته  بازنگري سرفصل :آقاي دكترشائمي از دانشگاه اصفهان-

سراسري بازنگري  زمينه آن نيز سمينار در صورت پذيرفته و 85اصفهان درسال دانشگاه 
يكي از مشكالت اساسي تجربه فوق اين بود كـه ايـن بـازنگري     .گرديد ها برگزار سرفصل
را طـي   يـك از آنهـا مسـير قبلـي خـود      هـر  ها براي اساتيد جـا نيفتـاده بـود و    سرفصل

  .كردند مي
هاي اساسـي بـده بسـتان بـين      ز چالشيكي ا :تهرانآقاي دكترآقازاده از دانشگاه -

بين مباحث دورس دانشگاهي  نظريه و كاربرد مديريت است، بدين معنا كه درحال حاضر
هـاي مـديريت    التحصيالن رشته فارغ داشته و اجرائي شكاف بزرگي وجود با مباحث امور

رفـت از ايـن    بـراي بيـرون   .باشـند  اري با مشكالت فراواني مواجهه مـي هاي ك در محيط
  :پيشنهاد بشرح ذيل دارم وضعيت اينجانب دو
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  ايجاد نظام مهندسي مديريت -
  هاي مديريت جهت كارعملي رشته اختصاص هشت تا ده واحد درسي در -
هاي دورس رشته هاي مديريت در  سرفصل :آقاي ابراهيمي نژاد از دانشگاه كرمان -

نظيـر  . باشـند  هـا اشـتباه مـي    برخي از درسها نيـز سرفصـل   در دانشگاهها قديمي بوده و
 هـا را بـازنگري و   بايست سرفصل لذا مي .المللي بين هاي درس سازمانهاي پولي و سرفصل

  .نظر گرفت پذير آنها را در بصورت انعطاف
  
  .بعداز ظهر به تمام رسد 13ساعت  نهايت جلسه در در
  





  
  
  

  :فهرست داوران به ترتيب حروف الفبا
  

  دانشگاه عالمه طباطبايي      دكترسيد مهدي الواني 
  دانشگاه شهيد بهشتي        دكتربهروزدري 

  دانشگاه صنايع ومعدن         دكترنوتاش
  كرماندانشگاه          دكتراسد اهللا كارنما
  دانشگاه شهيدبهشتي         دكترغالمرضا طبرسا
  دانشگاه شهيدبهشتي         دكتر اكرم هادي زاده

  دانشگاه عالمه طباطبايي       دكترقاسم انصاري رناني
  دانشگاه عالمه طباطبايي           دكترافجه

  دانشگاه شهيدبهشتي         دكترپورسعيد
  دانشگاه تهران         دكتر مهرگان

  دانشگاه تربيت مدرس         دكتر خائف الهي
  دانشگاه شهيد بهشتي         دكتر اكبريان

  حوزه ودانشگاه         حجت اسالم نبوي
  دانشگاه شهيد بهشتي         دكتر منيژه قره چه

  دانشگاه عالمه طباطبايي         دكتر رحمان سرشت
  دانشگاه عالمه طباطبايي        دكتر منصورمومني

  يدانشگاه عالمه طباطباي      دكترابوالحسن فقيهي
  دانشگاه عالمه طباطبايي       دكتر سيد محمد اعرابي

  دانشگاه اصفهان        دكتر چيت ساز
  )ع(دانشگاه امام صادق        دكترمهدوي

  دانشگاه اصفهان         دكتر سعيده كتابي
 
  
 
  





 :نمايه كتب و مؤلفين
  

  محمدعلي طوسي/ ، هارولدكونتز)دوجلد(اصول مديريت 
  پارسيان و اعرابي/ دفت.ال.ريچارد ،)دو جلد(تئوري و طراحي سازمان 

  معمارزاده/الواني/اداره امور عمومي تطبيقي، فرل هدي
 الواني/مديريت دولتي نوين، آون هيوز
  معمارزاده ،الواني/ رفتار سازماني، مورهدگريفين

  محمدرضا بهرنگي/هاي حقوقي حقيقي و باز، ريچارد اسكات مسازمانها و سيست
  دل پور و محمدرضا آزاده علي قلي مباني رفتار سازماني،

  بيگي مينا ده/ نهادها و سازمانها، ريچارد اسكات
 سيدمحمد ميركمالي ،رفتار و روابط در سازمان مديريت

  پور آرين قلي ،مديريت رفتار سازماني
  علي كاظمي ،و الگوهاي آنمباني مديريت  اسالمي 

  سيدعلي اصغر كاظمي ،مديريت سياسي و خط مشي دولتي
  السادات زاهدي شمس ،نظام روابط كار) روابط صنعتي(

  منصور مومني ،پژوهش عملياتي
  منصور منصور كيا ،تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

  شهربانو ثمربخش ،2و  1زبان تخصصي 
  حسن ميرزائي اهرنجاني/ ريچارد اسكات  ،طبيعي و بازهاي عقالئي،  سيستم: سازمانها

  الواني و دانايي فرد/ استيفن رابينز  ،)ساختار طراحي ـ كاربرد(تئوري سازمان 
  اژدر كرمي ،سياست بازرگاني

  علي رضائيان ،تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
  منصور مؤمني و بهمن حاجي پور ،تحقيق در عمليات
  كاشف بهرامي فرهنگ ،حسابداري صنعتي
  فرهاد باروتي  ـ اسماعيل رضايي ،درآمدي بر مديريت

  جمشيد صالحي و ايرج ابراهيمي ،آمار و كاربرد آن در مديريت
  پارسانيان و اعرابي/ ريچارد ال دفت  ،تئوري سازمان و طراحي ساختار

  ناصر مير سپاسي/ سي دي پاركر ،حسابداري و منابع انساني
  علي پارسائيان و اعرابي/ استيفن رابينز ،مديريت رفتار سازماني

  ...محمد علي طوسي و/ هارولد كنتزو  ،2و 1اصول مديريت جلد 
  داود مدني ،فنون امور استخدامي
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  حبيب اهللا دعايي ،مديريت منابع انساني، نگرش كاربردي
  طاهره فيضي ،مباني سازمان مديريت

  داود مدني ،اي بر تئوريهاي سازمان و مديريت مقدمه
  كامران فيضي ،اصول مديريت بازرگاني
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