
 داًشگبُ آساد اسالهی ٍاحذ آستبرا

 99-99ًیوسبل دٍم   -گیزی و خط مشی گذاری عمومی تصمیمگزایش:  -دکتزی تخصصی رشتِ هذیزیت دٍلتی –هٌببغ آسهَى جبهغ 

 منابع دروس آسمون جامع دانشکده واحد دانشگاهی ردیف

 خط هشی گذاری ػوَهی ّبی تئَری ػلَم اًسبًی آستبرا 1

 تکثیز شذُ اس هٌببغ التیي بب هَضَع درسجشٍُ  -1

 .فزد ییداًبیٌذ خط هشی ػوَهی، پل آی، سبببتیِ، تزجوِ دکتز حسي فزآ ّبی ًظزیِ -2

تِ کَیي بی اسویت ٍ کزیستَفز ( ًَشگزاّب فزا اثببتگزاّب ٍ هشی گذاری ػوَهی )تقببل ًظزی ػقالًیت کتبة درآهذی بز ًظزیِ خط -3

 . اًتشبرات صفبر.فزد ییداًبکتز حسي یَ الریوز. تزجوِ ددابل

4- Games E. Anderson. (2014). Public  policy Making. 
5- Charles l. Cochran and Eloise F. Malone. (2014). Public policy: perspectives and Choices. 

 ػوَهی ّبی یهشاجزا ٍ ارسیببی خط  ػلَم اًسبًی آستبرا 2

 هٌببغ التیي در رابطِ بب هَضَع درسجشٍُ تکثیز شذُ اس  -1

 هشی( هشی دٍلتی ًَشتِ دکتز سیذ هْذی الَاًی، اًتشبرات سوت )فصل اجزای خط گیزی ٍ تؼییي خط تصوین -2

 . 1394سادُ. ًبشز: داًشگبُ ػالهِ طببطببیی.  یفشزهشی گذاری ػوَهی، سیذ هْذی الَاًی، فتبح  فزآیٌذ خط -3
4- Hill Hupe (2014). Implementing public policy. 

5- Helga pulzi (2017) implementing public policy 

6- Smallwood and nakumara (1980). The politics of policy implementation  

7- Stuart s.Nagel (2003). Hand book of public policy evaluation 

 بَرٍکزاسی ٍ جبهؼِ ػلَم اًسبًی آستبرا 3

 تکثیز اس هٌببغ التیي در رابطِ بب هَضَع درسجشٍُ  -1

زًجبًی ٍ احوذ تذیٌی. ًبشز: ًَّیي. ًَشتِ ًیکَس هَسیس. تزجوِ حسي هیزسایی ا ّبی تئَریسبسهبى ٍ  بَرٍکزاسی: تجشیِ ٍ تحلیلی اس  -2

 .1395داًشگبُ تْزاى. 

 . ًشز فزدا.فزد ییداًب بَرٍکزاسی ٍ تَسؼِ در ایزاى )ًگبّی تبریخی ٍ تطبیقی( تألیف فقیْی ٍ  -3

 . ًبشز: ًشز هزکش.آٍریز. تزجوِ شوس یپدر سی. ًَشتِ ّبلیِ اًقالة هبرکس: دٍلت ٍ بَرٍکزاًظز -4

5- T.waters (2015). Waber's  Rationalism and modern society: New Translations on politics 

Bureaucracy and social stratification publisher palgrave macmillan ua 2015. 
6- Max weber (1964). The theory of social and Economic Organization 

7- Ali Farazmand (2012). Bureaucracy and Administration. 

 سبسهبى ٍ هذیزیت ّبی ًظزیًِقذ ٍ بزرسی  ػلَم اًسبًی آستبرا 4

ٌی. یسبسهبى ٍ هذیزیت(. ًَشتِ استیفي کبهیٌگز. تزجوِ ٍ تلخیص دکتز سْزاة خلیلی شَر ّبی ًظزیِببسآفزیٌی استزاتژی )ًقذ ٍ بزرسی  -1

 اًتشبرات یبدٍارُ کتبة.

 ًَیسٌذگبى هَرگبى ٍ بَریل. تزجوِ هحوذتقی ًَرٍسی. .کالى جبهؼِ شٌبختی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل سبسهبى ّبی ًظزیِ -2

 پَر ػشت.هببًی سبسهبى ٍ هذیزیت دکتز رضبییبى ٍیزاستِ  -3

 ایزٍاًی. ًشز سیبست هحوذجَاددرآهذی بز ًظزیِ ًْبدی.  -4

5- Tuomo Peltonen (2016). Organization Theory: Critical and philosophical Engagements. 

 

 


