
 

 

 

 دادکشنه مدرییت
 

  
 

 اداره امور عمومی در اسالم عنوان درس:
  

 دولتی مدیریت کارشناسی ارشددوره 
  

 دانشگاه تهراناستاد  –سيد محمد مقيمی 

 

 هدف کلی درس: 

آگاهی و تقویت قدرت تحليل دانشجویان رشته مدیریت دولتی  در زمينه این درس با هدف افزایش 

همچنين و  واکاوی نوع مدیریت پيامبران الهیطراحی گردیده است تا با  الماداره امور عمومی در اس

نظری و عملی  البالغه و سيره ، نهجکریم؛ بویژه قرآناسالم بخشآیات و روایات در مكتب الهام

مبتنی بر اقتضائات زمانی و چارچوبی نوین، متناسب با نيازها و الزامات روز مدیریت ،  معصومين

با عنایت به  را شناسایی و مورد تجزیه و تحليل قرار دهند.در چارچوب نظام ارزشی اسالم مكانی 

ها و پيشتوان گزارهمی ،البالغه سرآمد آنهاستآیات قرآنی و سایرمنابع غنی اسالمی که نهج

هایی را فراروی پژوهشگران بينی مدیریت، چارچوبفرضهایی را تدوین نمود که ضمن تبيين جهان

گيری از فرضها و همچنين بهرهها و پيشه سازمان و مدیریت قرار دهد تا با الهام از این گزارهعرص

ذهن خالقانه خود، اصول و قواعد راهنما و حتی مدلها و فنون مدیریتی را برای سعادت دنيوی و 

 اخروی به رشته تحریر درآورند.

 

 اهداف رفتاری: 

آشانا  ، گاردد  که ذیالً به آنها اشااره مای  مدیریت اسالمی مختلف  رود که دانشجویان با مباحث انتظار می 

کاربست ایان اصاول و   و  مباحث اسالمی در حوزه سازمان و مدیریتگردیده و مهارتهای الزم در تحليل 

 بدست آورند:  مفروضات در سازمانهای کشورمان را
  آشنایی با سير تكامل اندیشه و مفروضات اساسی مدیریت اسالمی ؛ 

 با عنایت به آیات قرآن کریم و روایات  از دیدگاه اسالمو مدیریت سازمان  ه و تحليل ماهيتتجزی
 ؛معصومين ع

 اهميت و ضرورت مدیریت در و  تعاریف مدیریت اسالمی از دیدگاه اندیشمندان اسالمی نقد و بررسی
 ؛اسالم 



 شكل گيری علم  و  فرآیند های علم و دینانواع نسبت تحليل دیدگاه اندیشمندان در خصوص
  مدیریت اسالمی

  با عنایت به آیات قرآنی تجزیه و تحليل روش شناسی تحقيقات و مطالعات در حوزه مدیریت اسالمی
 های اندیشمندان اسالمی از ابزارهای شناخت و تقسيم بندی

  های بومی مبتنی بر تشریح دالیل اهميت نظریهو انواع رویكردها به مدیریت اسالمی آشنایی با
 های اسالمی اندیشه

 آشنایی با مفروضات و اصول برنامه ریزی  در مدیریت اسالمی 
  گرا  ریزی در سازمان آخرت ها و مراجع برنامه سطوح برنامهتجزیه و تحليل 
 و ماهيت اطالعات در مدیریت گذاری  گيری و سياست ها در نظام تصميم انواع سياست آشنایی با

 اسالمی؛
 و ضوابط تشخيص مصلحت در نظام مدیریت  امه در فرآیند تصميم گيریع مصلحت تجزیه و تحليل

 اسالمی 
 ؛در مدیریت اسالمیگيری بر مبنای توکل  تصميم و گيری بر مبنای مشورت تشریح تصميم 
  قوانين ثابت و و جایگاه قوانين و مقررات در مدیریت اسالمی   اهميت ، اهداف و ویژگيهایتشریح

 ؛ری اسالم متغير در سيستم قانونگذا
 گيری مدیریت  تلفيق مشروعيت و مقبوليت برای شكل آشنایی با اصول و مفروضات سازماندهی و

  ؛اسالمی 

  و فرآیند مدیریت منابع انسانی در مدیریت اسالمی؛ماهيت منابع انسانی از دیدگاه اسالم تحليل 
  در مدیریت اسالمی سازمانی رفتار بررسی مفروضات و مبانی 
 ؛مفروضات اساسی حاکم بر مدیریت برای تأمين نيازها ودر اسالم  شانگيز يلتجزیه و تحل 
  کارکردهای ابعاد شخصيت انسانی در بهداشت و عناصرشخصيت و رفتارهای سازمانینوع شناسی

 ؛روانی و مدیریت  استرس 
 ؛در مدیریت اسالمی  و مهارتهای ارتباطات ماهيت ارتباطات تجزیه و تحليل 
   در مدیریت اسالمی؛ کسب و کار اخالق وها، فرهنگ سازمانی  ارزشآشنایی با 
 و اندیشمندان مدیریت های مدیریت تعارض از منظر قرآن کریم  استراتژیو مدیریت تعارض  بررسی

 اسالمی؛
  پيرو با توجه به آیات و روایات و همچنين دیدگاه  -ارتباطات رهبر  و الگوهایرهبری شناسی مفهوم

 اندیشمندان اسالمی 
  تعاون محور، مشفقانه، مراوده ای خدمتگزار  ، جهادی، رهبری ناصحانه های سبکتجزیه و تحليل

 و.... در مدیریت اسالمی؛

  با توجه به آیات و روایات و  در مدیریت اسالمی اصول کنترل و نظارتتجزیه و تحليل مفروضات و
 همچنين دیدگاه اندیشمندان اسالمی 

 :تكاليف

يکی از محورهای مطروحه در مبحث ، وعات و محورهای مورد بحث در هر جلسه. با توجه به موض 1

و مقااتت  انتخاب می گردد و  دانشجويان بايد ضمن کسب آمادگی از طريق مطالعه اهداف رفتاری 

 در مباحث کالس مشارکت فعال داشته باشند. ، معرفی شده کتب

يکای از   ،ر مبحث اهداف رفتاری درس. هر دانشجو موظف است با توجه به محورهای مطروحه د 2

و پرسشنامه معتبر، ابزار طراحی شده را در يک  ضمن طراحی سنجه ها موضوعات را انتخاب نموده و

براساس برنامه  واقعی اجرا نموده و نتیجه مطالعات را در قالب گزارش تحقیق میدانی، جامعه آماری 

زارش نهاايی واود را حاداقر در بیسات  ا حه      زمانبندی در کالس ارائه نمايد. دانشجويان بايد گا 



های گزارش  تنظیم نمايند و ضمن تهیه اساليد منابع فارسی و انگلیسیگیری از  بصورت تايپی و با بهره

 گازارش موضوع  تشريحبه در کالس   ساعت يکحداکثر به مدت ، PowerPointدر قالب نرم افزار 

 د.نبپرداز

و ن ره ، يکی از کتب مطرح در حوزه مطالعات مديريت اسالمی . دانشجويان موظ ند با تشکیر تیم د3

)پیوسات  را از فهرست ضمیمه طرح درس انتخاب نموده و بر اسااس ضاوابت تعیاین شاده در کالس    

) ازجنبه عنا ار نقاددرونی ، نقادبیرونی و تحلیار محتاوا و      ، مورد نقد و بررسی قرار دهند(2شماره 

و نتیجاه کاار را باه مادت ياک سااعت در        (منطقی نقد رونمنطقی و ب قواعد و آداب درونهمچنین 

 کالس ارائه نمايند.  
 

 :نحوه ارزیابی 

  ؛نمره( 4ارائه نتايج مطالعات در کالس )و  تحقیقیتنظیم گزارش  .1

در کالس  معرفی شده و کتب از طريق مطالعه مقاتتمشارکت فعاتنه در مباحث مطروحه  .2

 ؛نمره( 5/2) درس

 نمره(؛ 5/1ر حوزه مطالعات مديريت اسالمی )نقد و بررسی کتاب د .3

  .نمره( 12جزوات و چکیدة گزارشات) ،مقاتتآزمون از مطالب  .4

 

 : منابع و ماخذ

 ( ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ، تهران: انتشارات راه دان.1394مقيمی ، سيد محمد ) .1

به مالک اشتر،  )ع(رمان امام علی(، منشور مدیریت: نگرشی تطبيقی به ف1385مقيمی، سيد محمد) .2

 انتشارات مهربان.

 ( ، مدیریت ما ، تهران: انتشارات نگاه دانش.1395پور عزت ، علی اصغر ) .3

 .مجموعه مقاالت فصلنامه مدیریت اسالمی، نشریه دانشگاه امام حسين )ع( .4

 البالغه، ترجمه: محمد دشتی ، قم: انتشارات الهادی.( ، نهج1380) )ع(امام علی  .5

( ، روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان ، 1392ایمان، محمد تقی ؛ کالته ساداتی ) .6

 .قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نيازهای مدیریت اسالمی، انتشارات موسسه آموزشی و  (، پيش1391مصباح یزدی، محمدتقی) .7

 پژوهشی امام خمينی)ره(.

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسالمی مدیریتسی ماخذ شنا: 1پيوست شماره 

 (مبانی مدیریت اسالمی )مباحث فلسفی، اصول، وظایف، نظام، اهداف، الگوهاالف . 

                                                                 ( ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ، تهران: انتشارات راه دان.1394مقیمی ، سید محمد ) 
 .176، ص1384خمینی، عباس شفیعی، تهران، چاپ و نشر عروج،  بری امامستراتژی رها

 .ص350م، 2002اصول اإلدارة من القرآن والسنة، جمیل جودت ابوالعینین، بیروت، منشورات دار و مکتبة الهالل ـ دار البحّار، بیروت،  

 .1372الدین، قم، دارالنشر،  اصول مدیریت از دیدگاه اسالم، محمدمهدی شمس 

 .ص364اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، شهین انغانلودین، مشهد، واسع،  

 .ص208ش، 1385اهلل نقی پورفر، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ بیست و پنجم،  اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن، ولی 

 .ص128اصول مدیریت و مدیریت اسالمی، محمد علی ضمیری، شیراز، لطیفی، 

 .ص226ش، 1386ل و مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن، سکینه روشنی، تهران، کتاب مهربان نشر، چاپ دوم، اصو 

 .ص140اصول و مبانی مدیریت اسالمی، اسماعیل قبادی، قم، انتشارات فقه،  

 .ص168ش، 1383نیا، تهران، شهر آشوب، چاپ دوم،  اصول و مبانی مدیریت اسالمی، محمدحسین ساجدی 

 .ص408ل و متون مدیریت در اسالم )دو جلد(، محمدحسین مشرف جوادی، همدان، نور علم، اصو

 .ص428سینا،  امامت و رهبری، محمدحسین مختاری مازندرانی، تهران، انتشارات مؤسسه پژوهشی ابن 

 .110ش، ص1382یک دبیران، با نگرش تطبیقی، حسین خنیفر، تهران، پ  پیش درآمدی بر اصول و مبانی مدیریت و دیدگاه امام علی 

 .ص272ش، 1385، چاپ دوم، 6نیازهای مدیریت اسالمی، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی پیش 

 .ص520ش، 1385، مجتبی اسکندری، تهران، نشر عروج، 6گیری و سیاستگذاری امام خمینی ن الگوی تصمیمیتبی 

 .کریمی، تهران، انتشارات کانون علوم دین حدیث مدیریت و رهبری، محمدعلی

 .راهنمای اصول مدیریت اسالمی و الگوهای آن، آزاده کریمی آهوئی، تهران، انتشارات ناقوس

 .رهبر و رهبری، حسین جوان آراسته، تهران، دانش و اندیشه معاصر 

 .، تهران، امیرکبیرالدین موسوی، ترجمه محمدجعفر امامی ترجمه المراقبات(، شرف( رهبری امام علی 

 .1376شهری، شهر ری، دارالحدیث،  رهبری در اسالم، محمد محمدی ری

 .1358شناسی،  رهبری و مدیریت در اسالم، قم، مؤسسه مکاتباتی اسالم 

 .1362رهبری و مدیریت در اسالم، منوچهر مظفریان، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، 

 .رات امیر امجدعلی احمدی، تهران، انتشا رهبری، حسین 

 .هایی از قرآن سیصد اصل در مدیریت اسالمی، محسن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگی درس 

 .1382عناصر رهبری امام خمینی، محمدعلی مهدوی، تهران، امیرکبیر، 

                                                                                                             .1361فلسفه مدیریت در اسالم، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی،  
 .1375گیری اسالمی، علی فایضی، فطرت،  کاربرد اصول مدیریت در جوامع با جهت

 .مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن، علی کاظمی، تهران، انتشارات نیل آب

 .1384اهلل دعائی و سید سعید مرتضوی، انتشارات هدایت نور،  علی انصاری، حبیبمبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن، محمد

 .مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن، محمود کریمی، اسماعیل بـابـاپـور، مشهد، کنکاش دانش

 .مبانی مدیریت اسالمی، رضا نجاری، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور 

 .رئیس السادات، مشهد، ماهوانمبانی مدیریت اسالمی، سید حسین  

 .1361مبانی مدیریت در اسالم، تقی شریفیان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی،  

 .1361مبانی مدیریت در اسالم، فاضل لنکرانی، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی، 

 .قمبانی مدیریت در اسالم، محمد حسینی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری حدیث عش 

 .1365مبانی مدیریت و مدیریت اسالمی، حسن توانایان فرد، تهران، الهام، 

 .1383مبانی و اصول مدیریت اسالمی، علیرضا علی احمدی و حسینعلی احمدی، تهران، تولید دانش، 

 .احمدی، تهران، تولید دانش های اسالمی، علیرضا علی مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش 

 .1383، مبانی و مفاهیم مدیریت اسالمی(، مسعود احمدی، تهران، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، مدیریت اسالمی )اصول

 .پور، تهران، شورا البالغه )دو جلد(، محمد اصلی مدیریت و رهبری با سیری در نهج 

 .محمد رفیعی، تهران، انتشارات قطره های اسالمی، هشام الطالب، ترجمه سید علی مدیریت و رهبری در تشکل

 .1369مدیریت و فرماندهی در اسالم، ناصر مکارم شیرازی، تهران، هدف، 

 .ص 674ق، 1413الدین، قم، دارالثقافه،  نظام الحکم و االداره فی االسالم، مهدی شمس 

 .نظام الحکومة النبویة المسمی التراتیب اإلداریة، عبدالحی الکتانی، بیروت، دارالکتاب العربی

 .1375زاده شیرازی، تهران، دانشگاه تهران،  اهلل در اسالم، ترجمه مرتضی آیت نظام حکومت و مدیریت 



 .نظام مدیریت با کیفیت، مدیریت بر مبنای صلوه، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری

 .هران، جمهوریگرایی فراگیر شناخت ناس )مردم( حسنات... و فرهنگ اسالمی، فریور باتمانقلیچ، ت نظام مدیریت با کیفیت، نظام مردم

 .1375نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسالمی، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری اسالمی، 

ها و مطالعات استراتژیک سازمان امور اداری و استخدامی  نگرش توحیدی در مدیریت و اداره امور عمومی، مفاهیم، اصول و یک مدل جدید، مرکز بررسی 
 .1376کشور، 

 .فروشان، محمد علی انصاری، حمید رضا نگهبان، مشهد، جامعه قاریان قرآن مشهد مبانی مدیریت اسالمی، غالمرضا چینی نگرشی تحلیلی بر

 .پور گیالنی، تبریز، فروزش البالغه، مسلم قلی والیت و رهبری در نهج

 .1360والیت یا سرپرستی، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 

 .1360ای، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  اکبر افجه یوالیت یا سرپرستی، عل 

 (ها و آفات مدیریت اسالمی ها، مهارت ها، نقش ( اخالق مدیریت اسالمی )ویژگیب

 .1376آفات مدیریت از دیدگاه قرآن و روایات، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 

 .ص256اخالق مدیران، محمدجواد خالقی، قم، ندای دوست، 

 .1375شهری، شهر ری، دارالحدیث،  اخالق مدیریت در اسالم، محمد محمدی ری 

 .ص282، 1379اخالق مدیریت، قاسم واثقی، تهران، امیرکبیر، 

 .الدینی، سازمان تبلیغات اسالمی اخالق مدیریت، محمد تاج

 .ص136اخالق مدیریت، مصطفی آخوندی، قم، کوثر قدیر،  

 .ص116، 1384ی، تهران، نشر عروج، اکبر ذاکر اخالق مسئوالن، علی 

 .1373، دفتر سوم سیره مدیریتی، مصطفی دلشاد تهرانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، «منطق عملی»سیره نبوی 
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