
 

 

 دادکشنه مدرییت
 
 

 مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسالم عنوان درس:
  
 سازمانهای دولتی دوره دکتری مدیریت
  
 دانشگاه تهران استاد -سيد محمد مقيمی 

 هدف کلی درس: 

در  سازمانهای دولتی این درس با هدف افزایش توانایی تجزیه و تحليل  دانشجویان رشته مدیریت

مطالعات مدیریت از فرآیندها و موضوعات مرتبط با  ،رویکردها  الگوها، ،مفاهيممقطع دکتری با 

تا مهارت کافی در زمينه طراحی مدلهای مفهومی و عرضه نظریه  طراحی گردیده است دیدگاه اسالم

های بومی مدیریت مبتنی بر اندیشه های اسالمی و ارزش های الهی در جهت حل مسائل سازمانی و 

بدست آورند. بهبود مدیریت  

 اهداف رفتاری: 

که ذیالال  باله آنهالا     مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسالمرود که دانشجویان با مباحث مختلف  انتظار می 

متناسال  بالا مسالائل     آشنا گردیده و مهارتهای الزم را در تحليل و ارائه راهکارهای علمی ،گردد اشاره می

 مربوطه بدست آورند:  مدلها و الگوهایبه با عنایت  واقعی سازمانهای دولتی کشورمان

 

 مباحث مرتبط با چيستی و ماهيت مدیریت از دیدگاه اسالمجلسه اول و دوم: 
 

 هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی مدیریت اسالمی 

 مفهوم شناسی مدیریت اسالمی 

 جهان بينی توحيدی در علم مدیریت 

 اهداف مدیریت در مکت  اسالم 

 دیریت اسالمیپيش نيازهای م 

 مدیریت اسالمی و ضرورت توجه به آن در نظام اسالمی 

  (فقه االدارهدر اداره امور جامعه ) قواعد فقهینقد و بررسی چگونگی کاربرد 

 ماهيت و عناصر سازمان آخرت گرا 

 

1. KAMIL, N., M., (2011) Ontology and Epistemology in Management Research: 

An Islamic Perspective, Postmodern Openings, Year2, Vol.7, September, 2011, 

pp: 67-74. 



2. Murray Hunter(2007) , Integrating the philosophy of Tawhid – an Islamic 

approach to organization, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). 
 اسالم ، تهران: انتشارات راه دان. ( ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه1394مقيمی ، سيد محمد ) .3

( ، روش شناسی اجتهاد و اعتبار سنجی معرفتی 1386حسنی ، سيد حميد رضا؛ علی پور،  مهدی ) .4

 .50آن، ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، شماره 

نيازهای مدیریت اسالمی، انتشارات موسسه آموزشی و  (، پيش1391مصباح یزدی، محمدتقی) .5

 پژوهشی امام خمينی.

 (، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 1387) سالمی، رضاا .6

( ، فقه االداره ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنياد فقهی 1392قوامی ، سيد صمصام الدین ) .7

 مدیریت اسالمی.

 

 مباحث مرتبط با روش شناسی مدیریت اسالمیجلسه سوم و چهارم: 

 
 ت اسالمیروش شناسی مطالعات مدیری 

 ابزارهای شناخت در مطالعات مدیریت اسالمی 

 روش شناسی پژوهشهای قرآنی و فقهی و سيره ای و .... در مطالعات مدیریت اسالمی 

 جایگاه وحی و عقالنيت در مدیریت اسالمی 

1. Fadzila Azni Ahmad(2012)Philosophical Underpinnings of Islamic Management 

Method: Worldview, Epistemology and Ontology,International Journal of 

Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 20 [Special Issue – October 2012]. 

 

( ، روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان ، 1392ایمان، محمد تقی ؛ کالته ساداتی ) .2

 قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 ( ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ، تهران: انتشارات راه دان.1394ی ، سيد محمد )مقيم .3

(، روش پژوهش فرآیند چرخه ای تحليل، روشی برای گردآوری ، تحليل و 1388تُرک زاده، جعفر) .4

پژوهشی  –استنتاج از داد های کيفی پُربُعد در مسير توسعه دانش مدیریت اسالمی،فصلنامه علمی 

 .61وش شناسی علوم انسانی، شماره  ر

( ، روش شناسی علوم اجتماعی در اسالم با نگاهی 1389ایمان ، محمد تقی؛ کالته ساداتی ، احمد ) .5

پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –به دیدگاه مسعود العالم چودهاری، ، فصلنامه علمی 

63. 

فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم، ،  ( ، مبانی1386ابراهيم پور ، حبي ؛ نجاری، رضا ) .6

 .53پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –فصلنامه علمی 

( ، ارزیابی پارادایمی انسان به عنوان عنصر اساسی در طراحی پارادایم 1387ایمان ، محمد تقی) .7

 .54الهی، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، شماره 

 

 ی جریان های فکری  علم دینی و مدیریت اسالمیتحليل فلسفجلسه پنجم و ششم : 
 

 )تبيين و تحليل نظریه دانش والیی )والیت الهی بر فرآیند پيدایش علم 



 دانش ارزش مدار و مسئله عينيت 

 تحليل فلسفی رهيافت بومی سازی علوم انسانی و مدیریت 

 )ارتباط مدیریت غربی با مدیریت اسالمی)مقایسه علم اسالمی و علم غربی 

 ليل فلسفی جریان فکری اسالمی سازی دانشتح 

 تحليل فلسفی مدل تاسيسی علم دینی 
1. Abdul Khader Mohammed (2014) , A COMPARATIVE STUDY BETWEEN 

ISLAMIC MANAGEMENT AND CONVENTIONAL MANAGEMENT WITH 

SPECIAL REFERENCE TO HRM , Proceeding of the Social Sciences Research.  

( ، ارزش ها در علم، ترجمه: حسين قلی پور ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، 1386مولين ،  ارنان )مک  .2

 .50شماره 

پژوهشی روش شناسی  –( ، دانش ارزش مدار و مسئله عينيت، ، فصلنامه علمی 1393صادقی ، رضا ) .3

 .81علوم انسانی، شماره  

 یدگاه اسالم ، تهران: انتشارات راه دان.( ، اصول و مبانی مدیریت از د1394مقيمی ، سيد محمد ) .4

ی دین با  شناختی به رابطه (، نظریه علم تجربی دینی: نگاهی معرفت1391پرست، خسرو) باقری نوع .5

 پردازی. های نظریه علوم انسانی، تهران: دبيرخانه هيأت حمایت از کرسی

انتقادات و راهکارها،  اجتماعی از بحران تا بومی سازی: –(، علوم انسانی 1387) باقری، شهال .6

 .54پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –فصلنامه علمی 

 –( ، کدامين تلقی از علم؟ علم دینی، علم سنتی یا علم نوین؟، فصلنامه علمی 1387منصوری، رضا ) .7

 .54پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره  

واجهه با مساله علم، دین و توسعه، فصلنامه ( ، مالحظات انتقادی در باب م1387منصوری، عليرضا ) .8

 .54پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –علمی 

پژوهشی روش  –( علم دینی از منظر آیت اهلل جوادی آملی ، فصلنامه علمی 1387واعظی ، احمد ) .9

 .54شناسی علوم انسانی، شماره  

پژوهشی روش  –، فصلنامه علمی  (، رهيافت بومی سازی علوم انسانی،1389برزگر، ابراهيم ) .10

 .63شناسی علوم انسانی، شماره  

پژوهشی  –، فصلنامه علمی ( ، تبيين و تحليل نظریه دانش والیی1391خسرو پناه ، عبدالحسين ) .11

 .71روش شناسی علوم انسانی، شماره  

اجتماعی، ( ، نقش عقل متعارف در پارادایم علوم اسالمی علوم 1393کافی، مجيد ؛  اکبری ، رضا) .12

 .79پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –فصلنامه علمی 

 .23(، باورهای علم دینی، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، شماره 1379کافی، مجيد ) .13

 .17و  16( ، عينيت علمی و نگرش دینی، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، شماره 1377دیرباز، عسکر ) .14

 .17و  16فصلنامه حوزه و دانشگاه ، شماره  (، علم دینی،1377فتحعليخانی، محمد) .15

( ، ماهيت شناسی پدیده های اجتماعی از منظر یک 1388حسنی، سيد حميدرضا؛  علی پور مهدی ) .16

 .60پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –پارادایم تاسيسی، ، فصلنامه علمی 

 –افتنی است؟ ، فصلنامه علمی دست ی "اسالمی –الگوی توسعه ایرانی "(، آیا 1388پایا، علی ) .17

 .60پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره  

 .49( ، آینده علوم انسانی در ایران، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، شماره 1385پایا، علی) .18



نقد و بررسی دیدگاهها و نظریات اندیشمندان مدیریت جلسه هفتم و هشتم و نهم : 

 اسالمی

 
 ندان قدیمی و معاصر مدیریت اسالمیتحليل فلسفی دیدگاه اندیشم 

 آسي  شناسی مطالعات مدیریت اسالمی در ایران 

 تحليل امکان پذیری پارادایم مدیریت اسالمی 

 مقایسه جهان بينی اسالمی و پارادایم کوهنی 

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

پژوهشی  –(، جامعه شناسی اسالمی: به سوی یک پارادایم، فصلنامه علمی 1388ن)بستان، حسي .2

 .61روش شناسی علوم انسانی، شماره  

(،گزارشی از کارگاه آموزشی پارادایمهای علوم انسانی، فصلنامه 1385موحد ابطحی سيد محمد تقی ) .3

 .48حوزه و دانشگاه ، شماره 

( ، درنگی در معنا شناسی و ماهيت شناسی تحليلی 1389حسنی، سيد حميد رضا؛ علی پور، مهدی ) .4

 .63پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، شماره   –، ، فصلنامه علمی "پارادایم"واژه 

(، دانشنامه فلسفه سياسی جهان اسالم ، موسسه پژوهشی 1392عليخانی ، علی اکبر و همکاران ) .5

 حکمت و فلسفه ایران.

 

آثار و مقاالت مرتبط با مدیریت اسالمی در سی دیدگاهها ، نقد و بررجلسه دهم و یازدهم: 

 چشم انداز جهانی

 
1. Abbas J. Ali(2009)Islamic perspectives on leadership: a model International 

Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management ,Vol. 2, No. 2, 

pp. 160-180. 

2. Azaharaini Hj. and  Mohd. Jamil(2015) , Approaches in Islamic Public Sector 

Management. 

3. Mawdudur Rahman and Muhammad Al- Buraey,An Islamic perspective of 

Organizational Controls and Performance Evaluation,The American Journal of 

Islamic Social Sciences. 

4. Syed Mohammad Ather and  Farid Ahammad Sobhani (2008) Managerial 

Leadership: An Islamic Perspective , IIUC STUDIES, Vol. – 4, pp. 7-24. 

5. Abbas J. Ali, (2010),"Islamic challenges to HR in modern organizations", 

Personnel Review, Vol. 39 Iss: 6, pp. 692 – 711. 

6. Mohamed Sulaiman1, Nur Arfifah Abdul Sabian & Abdul Kadir 

Othman(2014),The Understanding of Islamic Management Practices among 

Muslim Managers in Malaysia,Asian Social Science; Vol. 10, No. 1.  

7. Muhammad Ayub (2007) ,Understanding Islamic Finance,John Wiley & Sons Inc. 

8. OM Ashtankar(2015) ,Business Management from Islamic Perspectives, 

International Journal of Applied Research; 1(10): 809-812. 

9. Abbas Ali (1987) ,Scaling an Islamic Work Ethic The ,Journal of Social 

Psychology 128(5) pp. 575-583. 

10. Mufti Muhammad and Taqi Usmani(1998) , An Introduction to Islamic 

Finance,Karachi. 



11. Muhammad Adnan Khurshid  and Abdulrahman Al-Aali and Ahmed Ali Soliman 

and Salmiah Mohamad Amin (2014) ,  Developing an Islamic corporate social 

responsibility model, (ICSR) , Competitiveness Review ,Vol. 24 ,No. 4, pp. 258-

274. 

12. Abdul Hakim(2012),  The Implementation of Islamic Leadership and Islamic 

Organizational Culture and Its Influence on Islamic Working Motivation and 

Islamic Performance PT Bank Mu’amalat Indonesia Tbk. Employee in the Central 

Java,  Asia Pacific Management Review,   17(1) , pp. 77-90. 

 

13. Firman Shakti Firdaus, Muhammad Nasri Md. Hussain, Mohd Norhasni Mohd 

Asaad and Rushami Zien Yusoff (2015) , QUALITY MANAGEMENT 

        CONCEPT BASED ON ISLAMIC WORLDVIEW, International Academic  

Research Journal of Business and Technology 1(2) , pp. 208-213. 

14. Mohammad Rahim Uddin and Md. Jaweed Iqbal and Nazamul Hoque (2015) 

,Compensation Management from Islamic Perspective,International Journal of 

Islamic Management and Business, Vol. 1, No. 1. 

15. Md. Maruf Ullah and Taskina Binta Mahmud and Fatema Yousuf (2015) , 

Women Entrepreneurship: Islamic Perspective, International Journal of Islamic 

Management and Business,  Vol. 1, No. 1. 

16. Azhar Kazmi and Khaliq Ahmad(2015),MANAGING FROM ISLAMIC 

PERSPECTIVES: SOME PRILIMINARY FINDINGS FROM MALAYSIAN 

MUSLIM MANAGED ORGANIZATIONS,International Journal of Islamic 

Management and Business, Vol. 1, No. 1. 

17. Abdus Sattar Abbasi and  Kashif Ur Rehman and Amna Bibi(2010) , Islamic 

management model,African Journal of Business Management ,Vol. 4(9), pp. 

1873-1882. 

18. PAUL WOUTERS(2013) ,Elements of Islamic Wealth Management 

,Contemporary Islamic finance ,Edited by Karen Hunt-Ahmed , John Wiley & 

Sons, Inc. 

19. Rodrigue Fontaine, (2008),"Problem solving: an Islamic management approach", 

Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 15 Iss 3 pp. 264 – 

274. 

20. Bilal Khan, Ayesha Farooq, Zareen Hussain, (2010),"Human resource 

management: an Islamic perspective", Asia-Pacific Journal of Business 

Administration, Vol. 2 Iss 1 pp. 17-34 

21. Abbas J. Ali  and Abdulrahman Al-Aali and Abdullah Al-Owaihan (2012) 

,Islamic Perspectives on Profit Maximization, Journal of  Business Ethics 

,117:467–475. 

22. Abbas J. Ali and Abdullah Al-Owaihan(2008),  Islamic work ethic: a critical 

review, Cross Cultural Management: An International Journal,  Vol. 15,  No. 1, 

pp. 5-19. 

23. Shaukat Amer(2016) ,  Islamic Banking and Finance- Where are we,International 

Journal of Islamic Management and Business, Vol. 2, No. 2. 

24. Abrar Ansari(2008) ,  An Introduction to Management By Islam (MBI) , 

www.managementbyislam.com. 

25. Lukman Thaib and  Bharuddin Che Pa(2014) ,  ISLAMIC BUSINESS LEADERSHIP 

MODELLING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, International Journal of 

Multidisciplinary Academic Research,  Vol. 2, No. 1. 

26. Osman Chuah Abdullah and Mohd. Shuhaimi bin Haji Ishak(2012) ,  

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF GOOD MANAGEMENT FROM THE 



ISLAMIC PERSPECTIVE , INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS 

AND MANAGEMENT STUDIES , Vol 4, No 1. 

27. Jawad Syed and Abbas J. Ali(2010) , Principles of employment relations in Islam: 

a normative view, Employee Relations, Vol. 32, No. 5, pp. 454-469. 

28. Hilal Wani and Raihanah Abdullah and Lee Wei Chang(2015) , An Islamic 

Perspective in Managing Religious Diversity,Religions 2015, 6, 642–656. 

29. David Smock (2005) ,Applying Islamic Principles in the Twenty-first Century 

Nigeria, Iran, and Indonesia,UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE. 

30. The Department of Standards Malaysia (STANDARDS MALAYSIA(2009) 

VALUE-BASED MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FROM AN 

ISLAMIC PERSPECTIVE. 

31. Rafik BEEKUN and Jamal Badawi(1999) ,THE LEADERSHIP PROCESS IN 

ISLAM , Beekun and Badawi. 

 

تحليل  مبانی فلسفی کارکردها و اصول مدیریت از جلسه دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم: 

 دیدگاه اسالم

 
 مبانی فلسفی  ابتناء اصول مدیریت بر مبانی ارزشی 

 جایگاه سازمان و مدیریت در مکت  اسالم 

 مان آخرت گراماهيت ساز 

 چرایی، چيستی و چگونگی احکام حکومتی در مدیریت اسالمی 

 جایگاه مصلحت عامه در سياستگذاری از منظر اسالم 

 مبانی قانونگذاری در مدیریت اسالمی 

 انسان شناسی و مدیریت منابع انسانی در مدیریت اسالمی 

  پيرو در مدیریت اسالمی –فلسفه رهبری و تعامل رهبر 

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

( ، تبيين فلسفی از رویکرد مکانيکی و آشوب در تئوری سازمان به همراه 1386گائينی ، ابوالفضل ) .2

پژوهشی روش شناسی علوم انسانی،  –رویکرد فلسفه اسالمی به تئوری سازمان،، فصلنامه علمی 

 .53 شماره 

 ، قم: انتشارات کتاب فردا. )چرایی، چيستی، چگونگی( (، احکام حکومتی1391پرور، اسماعيل) .3

 (، منابع قانونگذاری در حکومت اسالمی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.1382صرامی، سيف اهلل ) .4

 

 

تحليل مباحث و اندیشه های مدیریتی در سيره نظری جلسه پانزدهم و شانزدهم و هفدهم: 

 انبيا و معصومين)ع( و بزرگان دینیو عملی 

 
 و انبياء الهی در حوزه حکمرانی (ص)سيره نظری و عملی پيامبر اعظم  فلسفی تحليل 

  در حوزه حکمرانی (ع)و امامان معصوم  (ع)امام علی سيره نظری و عملی فلسفی تحليل 

 در حوزه حکمرانی و رهبر معظم انقالب اسالمی (ره )سيره نظری و عملی امام خمينی فلسفی تحليل 



 البالغه، ترجمه: محمد دشتی ، قم: انتشارات الهادی.( ، نهج1380امام علی)ع ( ) .1

 امام هایمبنای اندیشه بر تضاد مدیریت الگوی تبيين و طراحی»( ، 1390مقيمی، سيد محمد ) .2

 .1 شماره ، 19 سال اسالمی، مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه دو،  «خمينی)ره(

 ( ، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ، تهران: انتشارات راه دان.1394محمد ) مقيمی ، سيد .3

 ( ، مدیریت ما ، تهران: انتشارات نگاه دانش.1395پور عزت ، علی اصغر ) .4

به مالک اشتر،  )ع((، منشور مدیریت: نگرشی تطبيقی به فرمان امام علی1385مقيمی، سيد محمد) .5

 انتشارات مهربان.

های حکومت دینی در  (، پيامبران دولتمرد؛ پژوهشی درباره مدل1387يد محمد علی)دیباجی، س .6

 های مجلس شورای اسالمی. قرآن، تهران: مرکز پژوهش

 (، ماهيت حکومت نبوی، قم: موسسه بوستان کتاب.1389مزینانی، محمدصادق ) .7

: سيری در ( ، الگوی مدیریت توسعه بر مبنای ارزش های اسالمی1390مقيمی ، سيد محمد ) .8

 .8، شماره دیدگاههای امام خمينی )ره( ، فصلنامه مدیریت دولتی 

 

 :تکاليف

یکی از محورهای مطروحه در مبحث اهداف  ،. با توجه به موضوعات و محورهای مورد بحث در هر جلسه1

 فارسالی و  مقالاالت انتخاب می گردد و  دانشجویان باید ضمن کسال  آمالادگی از طریالط مطالعاله     رفتاری 

 در مباحث کالس مشارکت فعال داشته باشند.  ،ليسی معرفی شدهانگ

یکالی از  ، . هر دانشجو موظف است با توجه باله محورهالای مطروحاله در مبحالث اهالداف رفتالاری درس      2

موضوعات را انتخاب نموده و براساس برنامه زمانبندی در کالس ارائه نماید. دانشالجویان بایالد گالزارش    

گيالری از   پژوهشی بصورت تایپی و با بهره –فحه و در قال  مقاله علمی نهایی خود را حداقل در بيست ص

های گزارش در قال  نالرم   تنظيم نمایند و ضمن تهيه اسالید و فارسی حداقل بيست منبع معتبر انگليسی

 د.نبپرداز به نقد و بررسی موضوع مورد بحثدر کالس   حداکثر به مدت دو ساعت،  PowerPointافزار 

ن موظفندیکی از کتب انگلیسی مطرح در حوزه مطالعاا  مادیریا اما می را انت اا      . دانشجویا3

( ، مورد نقاد و بررمای اارار د ناد           2نموده و بر اماس ضوابط تعیین شده در ک س )پیوما شماره 

منطقای و   اواعاد و ددا  درون ) ازجنبه عناصر نقددرونی ، نقدبیرونی و تحلیا  محتاوا و  میناین    

 ( و نتیجه کار را به مد  یک ماعا در ک س ارائه نمایند.  قی نقدمنط برون

 

 :نحوه ارزیابی 

 نمره(  3ارائه نتایج مطالعات در کالس )و تنظيم گزارش علمی وپژوهشی  .1

در کالس  ،از طریط مطالعه مقاالت انگليسی معرفی شدهمشارکت فعاالنه در مباحث مطروحه  .2

 نمره( 4) درس

 نمره( 3ليسی )نقد و بررسی کتاب انگ .3

  نمره( 10) و چکيدة گزارشاتجزوات  ،مقاالتکت  ، آزمون از مطال   .4

 

 



 اسالمی مدیریت: ماخذ شناسی منابع فارسی 1پيوست شماره 

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

 دگاه اسالم ، تهران: انتشارات راه دان.                                                                ( ، اصول و مبانی مدیریت از دی1394مقیمی ، سید محمد ) 
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 .110ش، ص1382با نگرش تطبیقی، حسین خنیفر، تهران، پیک دبیران،   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 وی تصمیمن الگیتبی 

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

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

 .جوان آراسته، تهران، دانش و اندیشه معاصررهبر و رهبری، حسین  

 .الدین موسوی، ترجمه محمدجعفر امامی، تهران، امیرکبیر 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، 

 .علی احمدی، تهران، انتشارات امیر امجد 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،  ت در جوامع با جهتکاربرد اصول مدیری

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

 .1384اهلل دعائی و سید سعید مرتضوی، انتشارات هدایت نور،  مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن، محمدعلی انصاری، حبیب

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

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

 .مبانی مدیریت اسالمی، سید حسین رئیس السادات، مشهد، ماهوان 

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

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

 .مبانی مدیریت در اسالم، محمد حسینی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری حدیث عشق 

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

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

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

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

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

 .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،  سالم، مهدی شمسنظام الحکم و االداره فی اال 

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

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

 .مدیریت بر مبنای صلوه، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهورینظام مدیریت با کیفیت، 

 .گرایی فراگیر شناخت ناس )مردم( حسنات... و فرهنگ اسالمی، فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری 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، 

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

 .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 والیت یا سرپرستی، علی 

 (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، 1379کبیر، اخالق مدیریت، قاسم واثقی، تهران، امیر

 .الدینی، سازمان تبلیغات اسالمی اخالق مدیریت، محمد تاج

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

 .ص116، 1384اکبر ذاکری، تهران، نشر عروج،  اخالق مسئوالن، علی 

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

 .1376راد، تهران، مسعی،  های مدیریت از دیدگاه اسالم، محمدعلی تقوی لغزشگاه

 .1360مدیر الیق از دیدگاه اسالم، حسن منفرد، تهران، سازمان مدیریت صنعتی مرکز آموزش،  

 .1385مدیر موفق )مدیریت اسالمی(، عباس رحیمی، قم، نشر جمال، 

 .1360مدیریت در اسالم، حسین باهر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی،  مدیر و

 .1372آبادی، تهران، نشر رامین،  مدیران جامعه اسالمی، علیرضا علی

 ص محمد البالغه، ناصر بهرامی، قم، انتشارات دهکده جهانی آل مدیران در نهج

 .زاده، قم، بوستان کتاب مدیران و اخالق اسالمی، محمدعلی حسین

 .صمحمد زاده، قم، انتشارات دهکده جهانی آل مدیران و اخالق اسالمی، محمدعلی حسین

 .های مدیران نمونه از دیدگاه اسالمی، مطهره تهامی، قم، مهر امیرالمؤمنین مدیریت و ویژگی 

 .1364ای بر مدیریت از دیدگاه اسالم و نقش مدیریت خوب در جامعه، صدرالدین شریعتی،  مقدمه

 .1372ای مدیریت از نظر اسالم، مختار مسعود، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ه مهارت 

 .1370های اسالمی،  ها، محمد حسینی شیرازی، ترجمه علی کاظمی، قم، کانون اندیشه نقش مدیریت در پیشرفت ملت

 .های مدیریت اسالمی، بانو حسینی بوشهری، قم، انصاریان ویژگی

 )فقهی( فقه سازمانی )مدیریت ج

 .1391(، سید صمصام الدین قوامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1فقه االداره )

 .فقه سازمانی، قم، انتشارات مرکز تحقیقات اسالمی
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 )ای مباحث عام مدیریت اسالمی)مباحث کلی، مقدمهد(
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 .م1981اإلدارة فی االسالم، ابوسن احمد ابراهیم، دبی، المطبعة العصریه،  

 .773، ص2008االسالم فی حضارته ونظمه االداریة والسیاسیة واالدبیة، انور رفاعی، دمشق، دارالفکر، 
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 .درآمدی بر مدیریت اسالمی، عبدالرحیم عناقه، اصفهان، غزل

                                       (، منشور مدیریت: نگرشی تطبیقی به فرمان امام علی ع به مالک اشتر، انتشارات مهربان.                           1385مقیمی، سید محمد)
 ( ، مدیریت ما ، تهران: انتشارات نگاه دانش.1395پور عزت ، علی اصغر )
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