
 اداره امور عمومی در اسالم طرح درس

 69-69سال تحصيلی  دومنيمسال 

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه 
 

 محمد ذاکریدکتر  مدرس:

 2تعداد واحد: 

 -پيشنياز:

 05:41الی  00:11زمان کالس: سه شنبه ساعت 

 22/0/0031زمان امتحان: شنبه 

 

 هدف درس:
اصول و احکام دین، اصول مدیریت اسالمی، آشنایی با حکمت سیاسی متعالی و رویکردهای گوناگون به مدیریت اسالمی، آشنایی دانشجویان با 

 بررسی اداره امور عمومی در قرآن و سیره، بررسی اندیشه های مدیریتی و حکمرانی امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 
 

 :مطالبزمانبندی ارائه و  محتوا
 بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان رابطه علم و دین و اسالمی سازی علم -: مفهوم شناسی علم دینی 21/00/34شنبه  سه  -هفته اول

(؛ تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان 0032مطالعه مقاالت علم دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی)واعظی،

 ( 0033علم دینی)مسعودی،

 
 : تاملی بر پیش نیازها و اصول و مفاهیم مدیریت اسالمی بر مبنای اندیشه های آیت اهلل مصباح یزدی0/02/34سه شنبه  -هفته دوم

 
: تاملی بر ویژگی ها، اصول و مبانی فکری و مفهومی مدیریت در اسالم، بررسی تطبیقی اصول و مفاهیم  01/02/34سه شنبه  -هفته سوم

 غربی و اسالمیمدیریت در اندیشه 
ه عمطالعه مقاالت ویژگی های عمومی مدیریت از دیدگاه اسالم)آیت اهلل سبحانی،(؛ ویژگی های مدیریت اسالمی)آیت اهلل مکارم شیرازی،(، مطال

 ( 0030تطبیقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج)بهارستان،

 
وهای نظریه پردازی در حوزه مدیریت اسالمی، تاملی بر پژوهش های تاملی بر مباحث روش شناختی و الگ:  02/02/34سه شنبه  -هفته چهارم

 انجام شده در این حوزه
(؛ مدل روش شناختی نظریه پردازی در علوم انسانی اسالمی)کافی و 0034مطالعه مقاالت روش نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی)بستان،

 (0035ن )صادقی و دیگران،(، فراروش پژوهش های مدیریت اسالمی در ایرا0030جمشیدیها،
 

 تاملی بر اصول خط مشی گذاری و تصمیم گیری مدیران از منظر اسالمی)جلسه اول(:  25/02/34سه شنبه  -هفته پنجم
طراحی الگوی تصمیم گیری اخالقی مدیران بر اساس (؛ 0035مطالعه مقاالت طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسالمی )رازینی و عزیزی،

 (0035(، بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسالم )دانش فرد و دیگران،0035نهج البالغه )خسروآبادی و رضایی منش،
 

 وم(تاملی بر اصول خط مشی گذاری و تصمیم گیری مدیران از منظر اسالمی)جلسه د:  04/0/31سه شنبه  -هفته ششم
(؛ الگوی مناسب خط مشی گذاری در حکومت اسالمی 0035مطالعه مقاالت سیاست گذاری در اسالم، متمرکز، غیرمتمرکز یا راه سوم )واثق،

 (0031(، فقه حکومتی و خط مشی عمومی )جعفری،0034مبتنی بر آینده موعود )غفاری و دیگران،



 ز منظر قرآن و نهج البالغه)شایستگی و جانشین پروری(مدیریت منابع انسانی ا:  23/0/31سه شنبه  -هفته هفتم
(؛ تبیین الگوی جانشین 0035مطالعه مقاالت تبیین الگوی جانشین پروری مدیران با بهره گیری از داستان خلیفه اللهی آدم)ع( )ذاکری و دیگران،

 (0034پروری مدیران در حکومت علوی مبتنی بر نهج البالغه )ذاکری و دیگران،
 

 مدیریت رفتار سازمانی در اسالم)با تاکید بر مفهوم انگیزش در اندیشه غربی و اسالمی(:  02/2/31سه شنبه  -هشتمهفته 
(؛ الگوی انگیزش انسان در سازمان از 0032مطالعه مقاالت ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم )رضاییان و عبدالهی،

(؛ یک بحث بنیادین در ریشه های انگیزش برای فعالیت های مدیریت در جامعه اسالمی)مرحوم استاد 0032دیگران، منظر قرآن کریم )احمدنیا و
 جعفری(

 
 اصول اخالق اداری و آسیب های اخالقی مدیران و کارگزاران در نظام اداری اسالمی:  03/2/31سه شنبه  -هفته نهم

شریفی و ) آسیب شناسی اخالقی کارگزاران حکومت دینی در نهج البالغه(؛ 0035،ر و دیگرانخنیف) فلسفه اخالق در علم مدیریتمطالعه مقاالت 
 (0032شهاب،)بررسی تحلیلی مهم ترین اصول اخالقی حاکم بر نظام مالیاتی علوی(؛ 0034،فائق

 
 ابعاد و روش های کنترل و نظارت در حکومت اسالمی و نظام اداری : 21/2/31سه شنبه  -هفته دهم

(؛ تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت در حکومت علوی از منظر رابطه 0021مطالعه مقاالت نظارت و کنترل سازمانی از دیدگاه اسالم )جاسبی،
 (0031دموکراسی و بوروکراسی)ذاکری و دیگران،

 
 تاملی بر الگوی مدیریت، رهبری و حکمرانی حضرت امام خمینی)ره(: 2/0/31سه شنبه  -هفته یازدهم

(؛ طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد بر مبنای اندیشه های امام 0032مطالعه مقاالت سبک رهبری رابطه گرایانه امام خمینی )درودی،
 (0032( ؛ ملت سازی در اندیشه و اخالق حکمرانی امام خمینی)طاهری عطار و دیگران،0031خمینی)مقیمی،

 
جمع  ،عه و تعالی جامعه اسالمی در اندیشه امام علی)ع(، امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبریپیشرفت، توس:  01/3/34سه شنبه  -هفته دوازدهم
 بندی مباحث

(؛ بررسی مبانی و مفهوم توسعه از 0030مطالعه مقاالت ویژگی های پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی)ع( )پورعزت و سعدآبادی،
 (0034(؛ مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری )قاضی میرسعید و تاج آبادی،0033دیدگاه امام خمینی)ره( )اسماعیل زاده،

 

 

 نحوه ارزيابی دانشجويان:

 نمره 2حضور و مشارکت در کالس                   
 نمره 2                                      ارائه کالسی

 نمره+ 2مطالعه و خالصه نویسی کتاب                
 + نمره0نگارش مقاله                                    
 نمره 01امتحان پایان ترم                               

 
 

 فعاليت کالسی

 وانندمی تدانشجویان هریک از  معرفی شده هستند.ضمن آنکههریک از دانشجویان ملزم به ارائه یکی از سرفصل های هفتگی درس از منابع 
 به صورت انفرادی اقدام نموده و آن را تا پایان ترم تحویل نمایند.یکی از کتب مدیریت اسالمی نسبت به مطالعه و خالصه نویسی 

 


