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 خرد و جان خداوند به نام
 

 بخش دولتیبری در ره طرح درس: 
        

 96-97نیمسال اول  ترم ارائه
ارائه مباحث اصلی توسط استاد، مباحثه و مشارکت فعال  روش ارائه

تقویت ذهن ) دانشجویان با  تشویق پرسش و پاسخ
  خالقیتطرز تفکر انتقادی و  ،(پرسشگر

  پیش نیازها
 مژگان ضرغامی فرد مدرس

 دفتر گروه مدیریت دولتی -ساختمان علوم پایه قدیم  آدرس دفتر

 zarghami@hormozgan.ac.ir ایمیل
mzarghamifard@yahoo.com 

 14-11:30ساعت  شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت مشاوره حضوری
 10-8و سه شنبه  

است رفتارسازمانی، رهبری، اخالق در مدیریت، ر زمینه های پژوهشی
کرداری،  رهبری و اشتغال زنان، سقف شیشه ای  و 

 صخره شیشه ای

 کارگاه مدیریت مکان برگزاری کالس

 12-10شنبه سه  زمان برگزاری کالس

 
 :درس با دانشجو كلي آشنایي

 
همچنین، آشنایی و بررسی حوزه ها و موضوعات پژوهشی و  بخش دولتیبری در ره ویژگیهایآشنایی با

 در داخل و خارج از کشور های  دولتیسازمان هبری ر

 

 قواعد برگزاری کالسها:  

 استاد حضور از قبل كالس در دانشجو موقع به حضور 

mailto:m.zarghamifard@hormozgan.ac.ir
http://us.f601.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mzarghamifard@yahoo.com
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 ام به همدیگرراحت 

 مجوز بدون آمد و رفت قبیل از كالس براي مزاحمت ایجاد عدم 

 كالس در موبایل داشتن نگه خاموش 

 وجزوه و  كتاب داشتن همراه ... 

 شود مي آن نمره دادن دست از باعث  كالسي كار ارائه عدم و میان ترم امتحان در حضور عدم 

 و ارائه نظر و تحلیل فردی  مطالب تعیین شدهبا مطالعه مقاالت و کالسها  یشدن برا آماده 

 

 بخش دولتیبری در ره دانشجویان مکلفند یک موضوع مربوط به حوزه های پژوهشی جدید در 

را انتخاب نمایند و با بررسی کتب و مقاالت جدید، ادبیات آن را بررسی نموده و  در صورت 

 امکان بطور عملی آن را در یک سازمان  تحقیق نمایند. گزارش پژوهش باید مانند یک

پروپوزال شامل بیان مساله، اهمیت موضوع، بررسی ادبیات پژوهش، سوال )های( پژوهش، 

پژوهش )در صورت وجود(، و روش پژوهش  و نحو جمع آوری  های هاهداف پژوهش، فرضی

و قسمت  شینه پژوهش مهمپژوهش باشد.  بخش بررسی ادببات موضوع یا مبانی نظری و پی

 اعظم کار است.

 

 ارزیابی و نمره:
 

 

  6= دانشجو  و پژوهشی  یفعالیت هاي کالس
 6=  مطالب  کالس و کتاب( %50ترم ) انیم امتحان
  8=ترم  انیپا امتحان

 
 
 

 منابع آموزشی درس:
 

The New Public Leadership Challenges (2010) Edited By Stephen Brookes and 
Keith Grint, Palgrave Macmillan 
 
James M. Kouzes Barry Z. Posner, The Leadership Challenge (2007), John Wiley & 
Sons 
 
Kathryn A. Agard, Leadership In Non-Profit Organizations (Handbook),(2011), Sage 
  
Montgomery Van Wart, (2003), Public Sector Leadership Theory: An Assessment, 
Public Administration Review, 63(2) 
 
Montgomery Van Wart, (2013), Administrative Leadership Theory: A Reassessment 
after 10 Years, Public Administration, 91(3) 
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، ر بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی در سازمان های دولتیبررسی تأثیر رهبری خدمتگذا مقاله

بهار و تابستان مدیریت دولتی،   ؛حضرتی، محمود ؛پورعزت، علی اصغر ؛قلی پور، آرین :نویسنده
 2شماره  - 1388

  
 1388فت ، سال رحامد وارث، مجله معیریت در هزاره سوم ، سید دو مرهبری مقاله 
 

 

 ر کالسدطالعه هاي موردي كه م. مکمل دیگر که در طول ترم معرفی خواهد شد مقاالت و تمرینهای
 .ارائه می گردد

 

 
 
These journals feature cutting edge management research: 
  
Academy of Management Journal 
Academy of Management Review 
Administrative Science Quarterly 
Decision Sciences 
Journal of Applied Psychology 
Journal of International Business Studies 
Journal of Management 
Journal of Management Studies 
Journal of Organizational Behavior 
Journal of Vocational Behavior 
Leadership Quarterly 
Organization Science 
Organization Studies 
Research in Organizational Behavior 
Strategic Management Journal 

 
 
 

 برنامه ارائه  درس :

 

 موضوع درس
 

 هفته

 اول هفته و ویژگیهای سازمانهای دولتی مقدمات

 فته دومه های دولتینسازما هبریرکلیات 

 فته سومه جدید ظریه هاینکهای رهبری به خصوص سبنظریه ها وبررسی 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/488451/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/488451/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/99058/%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86_%d9%82%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/99058/%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86_%d9%82%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/75220/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/75220/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/121725/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/121725/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/25740
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/25740
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/25740
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 هفته چهارم های دولتیندر سازما هبریر ویژگیهای بررسی

  های دولتینسازما و رهبریرتباطات ا

 فته پنجمه های دولتینسازما و رهبریانگیزش 

 هفته ششم امتحان میان ترم

رسازمانهای دولتیدرهبری فرصتها و چالشهای   فته هفتمه 

 هفته هشتم تماعی رهبری در سازمانهای دولتیو مسئولیت اجخالق ا

 فته دهمه ی دولتیمانهازسا رسمیرسمی و غیرضای ف

 هفته یازدهم رهبری در واحدهای دولتی تئوریهای جدیدمباحث و 

 هفته دوازدهم ارائه پژوهشهای انجام شده 

 هفته سیزدهم ارائه پژوهشهای انجام شده

 هفته چهاردهم و مرور درس و پاسخپرسش 

 
 

 این برنامه ممکن هست با توجه میزان تشکیل کالسها تغییر یابد. 
 
فیلمهای برخی ( مختلف و Cases) کاویهای مچنین سعی می شود عالوه بر درس اصلی ، مورده

آموزشی در هر جلسه  ارائه گردد تا موضوعات درس  بطور عملی در سازمانها  مورد بررسی قرار 
 گیرند. 

 

 
 ضرغامی فرد –با آرزوی موفقیت 
 

                                                 

 

 

 

 

 


