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 حکینیا

 مذیریت ي رَبریتعریف ساحت  -1

 

 ثشًبهِ سيضي ثشاي دػتيبثي ثِ ّذف تؼييي ؿذُ ٍ تالؽ ثشاي ارشاي ثشًبهِ

 تَضيحبت تؼشيف :

ّبػت. ثشًبهِ سيضي، ّذف ٍ  ايي تؼشيف ػِ ثخؾ داسد كِ دس ٍالغ دس ثشگيشًذُ ي حَصُ  -الف

 ارشا .

ايي تؼشيف ثشاي دٍسُ حكوت رَيي ػي ثلَؽ تب اصدٍاد اػت. ػؼي ؿذُ ربهغ ٍ هبًغ ٍ  -ة

 هلوَع ثشاي ايي سدُ ػٌي ثبؿذ.

هذيش دس ايي تؼشيف كؼي ػت كِ ّذف هـخصي تؼييي كشدُ ٍ ثشاي سػيذى ثِ آى ّذف  -ح

 ثشًبهِ سيضي هيكٌذ.

 ، هَضَػي ػت كِ رض هؼئَليت ّبي هذيش لشاس دادُ ؿذُ اػت.تالؽ ثشاي ارشاي ّذف -ت

ايي تؼشيف ثشاي هذيشيت ثِ ػٌَاى يكي اص ػبحت ّبي ػلن اسائِ ؿذُ اػت ٍ هذيشيت سا ّن  -ث

سدُ ثب ػبحت ّبيي چَى ٌّش، فيضيك يب سيبضي هيذاًذ ٍ ثِ ػٌَاى يك تخصص دس كٌبس ػبيش 

 ػبحت ّب لحبػ هيگشدد.
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 مذیرت ي رَبریساحت  ضريریات ارائٍ یبیان َذف ي    -2

ّذف اص ايي ػبحت، اسائِ ي ػلن ٍ تكٌيك ّبي هذيشيت ثِ حكوت رَيبى اػت. يك ؿخص 

حكين )ثِ ػٌَاى خشٍري حكوت ػشا( الصم اػت، دس حذ هتؼبسف ٍ حذاللي ثب هذيشيت آؿٌب 

 ثبؿذ. دسٍالغ ثشاي ّوِ حكوت رَيبى تؼشيف ٍ ًمـِ ربهغ هذيشيت الصم اػت. 

اهب تخصصي ؿذى دس ػبحت هذيشيت، ثشاي حكوت رَيبًي كِ ػاللوٌذ ٍ تَاًوٌذ دس ثشًبهِ 

سيضي ، ّذف گضاسي ٍ ارشا ّؼتٌذ الصم اػت. اًتخبة ايي ػبحت ثشاي كؼبًي كِ لصذ داسًذ 

 ؿغل هذيشيت سا اًتخبة كٌٌذ الصم اػت.

كِ دس حَصُ ػلَم الصم ثِ ركشػت، سؿتِ ٍ ؿغل هذيشيت ثشاي ربهؼِ ي هب ًيبص هْوي ػت 

اًؼبًي هيگٌزذ. ايي ػلن دس حبل حبضش ثب هجٌبي غشثي ٍرَد داسد ٍ دس ًمغِ همبثل آى هذيشيت 

 ٍاليي لشاس داسد. الصم اػت هذيشيت غشثي اص هذيشيت ٍاليي تفكيك ؿذُ ٍ تجييي گشدد.

ّذف اسائِ كٌٌذگبى ايي ػبحت، تجييي هذيشيت ٍاليي ػت ٍ هؼتمذين حكوت رَ هذيش 

 ي ًويـَد هگش ايٌكِ :هَفم

 الف ( تذانذ هذیریت چیست.

 ب ( تخواهذ در زهینه هذیریت فعالیت کنذ.

 ج ( تتوانذ یك فعالیت را هذیریت کنذ.
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 مذیرت ي رَبری ساحت تعریف ي طبقٍ بىذی حًزٌ َای کلی ارائٍ، -3

تالؽ هذيشيت ثب تَرِ ثِ تؼشيف خَد داساي ػِ حَصُ اػت : ّذف گضاسي ، ثشًبهِ سيضي ، 

 ثشاي ارشاي ثشًبهِ

: كليِ تكٌيك ّب ٍ ػلَم هشتجظ ثب تؼشيف چـن اًذاص ، خظ هـي ، اّذاف  الف ( هذف گساری

ثلٌذهذت ، اّذاف كَتبُ هذت ، ؿبخص ّب ٍ ثِ عَس كلي اهَسي كِ ثشاي تؼييي ّذف اًزبم 

 هيـًَذ، دس ايي حَصُ اػت.

ئَسيك هؼيش حشكت سا تؼييي هيكٌٌذ. : تكٌيك ّبيي كِ ػوذتب ثب هجٌبي ت ب ( ترناهه ریسی

 اهَسي هبًٌذ صهبى ثٌذي ، تمؼين ٍظبيف ، تخصيص هٌبثغ ٍ هجبحج ايٌچٌيٌي دس ايي حَصُ هيگٌزذ.

: آى فؼبليت ّبيي كِ دس رْت ارشاي ثشًبهِ ٍ دػتيبثي ثِ  ج( تالش ترای اجرای ترناهه

، هذيشيت ثحشاى ٍ ثِ عَس كلي ّذف اًزبم هيـَد. فؼبليت ّبيي چَى هذيشيت استجبط ثب كبسكٌبى

 اهَس هشتجظ ثب فؼبليت ّبي ػوليبتي هذيش ، دس ايي حَصُ لشاس هيگيشد.

 

 

 

 

 



 
5 

 مذیریت ي رَبری ساحت طبقٍ بىذی ي تعریف عىايیه اصلی -4

هذيشيت اص حيج ًَع ّذف گضاسي ٍ گشٍُ هخبعجيي )هـتشيبى(، دس ثخؾ ّبي صيش هَسد 

 هغبلؼِ لشاس هيگيشد.

هذيشيت  –هذيشيت التصبدي  -هذيشيت خبًَادُ  –هذيشيت فشٌّگي آهَصؿي  -هذيشيت ديٌي 

 –هذيشيت پشٍطُ  –هذيشيت تَليذ  -هذيشيت دٍلتي  –هذيشيت ػيبػي  -ًظبهي ٍ اًتظبهي 

 هذيشيت ؿْشي –هذيشيت ثبصسگبًي

 حوزه های کلی

 عناوین اصلی
 ب(ترناهه ریسی الف(هذف گساری

ج(تالش ترای اجرای 

 ترناهه

تؼشيف چـن اًذاص ٍ خظ  1

 هـي

ثشًبهِ سيضي 

 اػتشاتظيك
 استجبط ثب كبسكٌبى

 حمَق ٍ پبداؽ هذيشيت صهبى اّذاف ثلٌذ هذت 2

 هذيشيت ثحشاى هذيشيت هٌبثغ كَتبُ هذت 3

 تخصيص هٌبثغ هذيشيت سيؼك ؿبخص گزاسي 4

 هذيشيت استجبط ثب هـتشي تمؼين ٍظبيف  5
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 مذیریت ي رَبری کاربردی ساحتتعییه جایگاٌ     -5

هذيشيت پيبهجشگًَِ ثش هزوَػِ ّبيي هبًٌذ هؼبرذ كِ ّذف، ارشاي هغلَة هذیریت دینی : 
 لَاًيي الْي ػت.

هذيشيت ثش هزوَػِ ّبيي هبًٌذ كتبثخبًِ ٍ آهَصؿگبُ كِ  هذیریت فرهنگی آهوزضی :
 هخبعت ثِ دًجبل كؼت ػلن اػت.

ًبهِ سيضي ٍ تالؽ دس خبًَادُ ثشاي هذيشيت ثش هؼبئل : ّذف گضاسي ٍ ثش هذیریت خانواده
 خبًَادُ

: هذيشيت ثش هزوَػِ ّبيي كِ ثب ّذف كؼت هٌبفغ التصبدي فؼبليت  هذیریت اقتصادی
 هيٌوبيٌذ هبًٌذ لشض الحؼٌِ.

: فشهبًذّي ٍ هذيشيت خشد ٍ كالى دس هزوَػِ ّبيي ثب ّذف  هذیریت نظاهی و انتظاهی
 ذ ًيشٍي اًتظبهي ٍ ػپبُ ٍ استؾايزبد اهٌيت ٍ ًظن هبًٌ

: هذيشيت ٍاحذ ّبي ػيبػي هبًٌذ گشٍُ ّب ٍ احضاة ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف  هذیریت سیاسی
 ػيبػي

: هذيشيت ثش ػبصهبى ّبي دٍلتي كِ هٌبفغ هلي سا ًؼجت ثِ هٌبفغ ػبصهبًي يب  هذیریت دولتی
 ؿخصي دس اٍلَيت لشاس هيذٌّذ. 

وَػِ ّبي تَليذي كِ هحصَلي سا هكشسا تَليذ هيٌوبيٌذ، ثب : هذيشيت ثش هز هذیریت تولیذ
 سٍيكشد ّذف گضاسي ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ تالؽ 

 : هذيشيت ثش يك پشٍطُ كِ آغبص ٍ پبيبى هـخص داسد. هذیریت پروشه
: هذيشيت ثش هزوَػِ ّبيي كِ ثب سٍيكشد تزبست ٍ ثبصسگبًي فؼبليت  هذیریت تازرگانی

 هيٌوبيٌذ.
: هذيشيت ثش هزوَػِ ّبيي هبًٌذ ؿْشداسي كِ ّذفـبى ػبهبًذّي ؿْش ثِ  هذیریت ضهری

 صَست غيش اًتفبػي ػت.
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 مذیریت ي رَبری پیرامًن ساحت معرفی کتب ي مىابع مًجًد -6

ي ايي ػبحت هَرَد هي ثبؿذ اص لجيل ًشم افضاسّبيي هبًٌذ رٌت، ي حَصُ ّبي چْبس گبًِهٌبثغ ثؼيبسي دس صهيٌِ

 اؿبسُ ؿذُ اػت: التفبػيش ًَس ٍكتت هختلفي كِ دس صيش ثِ ًوًَِ ّبيي اص آىهبئذُ ٍ ربهغ 

 ناضر هولف/هترجن عناوین کتة

 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ ػجبػي سػَل دكتش هؼزذ ثخؾ احش هذيشيت الگَي

 هتَى ثِ ًگبّي ثب ػبصهبى دس خالليت

 اػالهي
 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ پشكبى حؼيي

 اػالم دس هذيشيت

 اثَعبلت پيشٍص، آلب ػلي

 ٍ ؿفيؼي ػجبع خذهتي،

 ًظاد ثْـتي ػيذهحوَد

 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ

 ػلَي هذيشيت
 ػلي خذهتي، اثَعبلت

 ؿفيؼي ػجبع آلبپيشٍص،
 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ

 ّبي تئَسي ؿٌبػي هؼشفت هجبًي دسػٌبهِ

 ػبصهبى
  گبئيٌي اثَالفضل

 هذيشيتي پظٍّؾ) هذيشيت داًؾ ثش ًمذي

 (هذيشيت داًؾ ٍ

 هصغفي دكتش گشيضسي/ پبل

 صبئجي
 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ

 اػالهي سٍيكشد ثب ػبصهبًي سفتبس
 اثَعبلت ؿفيؼي، ػجبع

 پيشٍص آلب ػلي ٍ خذهتي
 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ

 كتبة ثَػتبى  هظبّشيحؼيي  اداسُ دس اخالق

 الولل ثيي ًـش ٍ چبح ؿشكت لبػن ٍاحمي هذيشيت اخالق

 اػالهي تجليغبت دفتش ؿْشي هحوذ هحوذي سي اػالم دس هذيشيت اخالق

 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ ػجبػي سػَل دكتش هؼزذ ثخؾ احش هذيشيت الگَي

 دسيب اًتـبسات  تْشاًي دلـبدهصغفي  الجالغِ  ًْذ دس اداسي اهبًت، اخالق اسثبة
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 ناضر هولف/هترجن عناوین کتة

 دٍلتي هذيشيت آهَصؽ هشكض پَسفش ًمي اهلل ٍلي آى  الگَّبي ٍ اػالهي هذيشيت اصَل

 فمِ اًتـبسات لجبدياػوبػيل  اػالهي  هذيشيت هجبًي ٍ اصَل

 ًَس ّذايت ثيبى اًصبسيهحوذػلي   ًجَي هذيشيت اص پشتَي هحوذ اػتذال

 ايالف پَس سضَيػيذغفبس  اػالهي  هذيشيت دس اًگيضؽ

 يضدي هصجبحهحوذتمي  اػالهي  هذيشيت ًيبصّبي پيؾ
 اهبم پظٍّـي ٍ آهَصؿي هَػؼِ

 خويٌي

 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ ؿفيؼيػجبع  اػالهي  سٍيكشد ثب ػبصهبًي سفتبس

 اػالهي تجليغبت ػبصهبى هحوذتمي سّجش (ع) ػلي اهبم ديذگبُ اص هذيشيت ٍ ػيبػت

 ًظاد هحؼي ػجبع ػلي اهبم هذيشيتي ػيشُ
 ٍ حَصُ لشآًي پظٍّـْبي ثٌيبد

 داًـگبُ

 دسيب تْشاًي هصغفي  دلـبد ًجَي ػيشُ

 ثشاػبع اػالهي هذيشيت دس ًكتِ ػيصذ

 ًَس تفؼيش
 لشآى اص دسػْبيي فشٌّگي هشكض هحؼي لشآئتي

 لشآى اص دسػْبيي فشٌّگي هشكض ًضاد هحوذ هَحذي يَػف ػَسُ دس هَفك هذيش ػيوبي

 ًَس پيبم داًـگبُ سضب ًزبسي اػالهي هذيشيت هجبًي

 ًَس ّذايت ثيبى هحوذػلي اًصبسي آى الگَّبي ٍ اػالهي هذيشيت هجبًي

 اػالهي تجليغبت دفتش حؼي ًجَي هحوذ اػالهي هذيشيت

 فشٌّگي پظٍّـْبي اًتـبسات هؼؼَد احوذي اػالهي هذيشيت

اػالهي هذيشيت  اػالهي تجليغبت دفتش هحوذحؼيي اثشاّيوي 

 ػفيٌِ ًـش عيتهْذي  اػالهي هذيشيت

 ّذايت صهضم لبػن ٍاحمي  اػالهي هذيشيت

 ًَس پيبم داًـگبُ اهلل فشٍصًذُ  لغف آى الگَّبي ٍ اػالهي هذيشيت
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 ػوَهي :

تشروِ: هحوذػلي حميمي، هحوذ هْذي  - ًَؿتِ: لؼتش ثيتل - ػبػت 63آهَصؽ هذيشيت دس 

 ًبؿش: ػبصهبى هذيشيت صٌؼتي - ػليوشداًي

 modiresabz.comػبيت    mgtsolution.comػبيت    e-modiran.comػبيت 

 

 

 

 

 

 ناضر هولف/هترجن عناوین کتة

 داًـگبُ ٍ حَصُ پظٍّـگبُ ػجبع ؿفيؼي اػالم دس هذيشيت

 داًـگبّي رْبد هصغفي ػؼكشيبى اػالم دس هذيشيت

 الولل ثيي ًـش ٍ چبح ؿشكت ػجبػؼلي اختشي اػالم ديذگبُ اص هكتجي ػلوي، هذيشيت

 ػلي اهبم ديذگبُ اص اداسي ًظبم ٍ هذيشيت

 الؼالم ػليِ
 سضَي لذع آػتبى ػيذحؼيي ػيذي

 دس هذيشيت اص ّبيي رلَُ ػليوبى هلك

 لشآى
 ًَس ّذايت ثيبى هحوذػلي اًصبسي

  كتبًيػجذالحي  اػالم صذس دس هؼلوبًبى اداسي ًظبم

 سػبى پيبم هحوذسضب ػشهذي اػالهي هذيشيت هجبًي ثش ًگشؿي

 الولل ثيي ًـش ٍ چبح ؿشكت ػيذ سضب تمَي اػالهي هذيشيت ثش ًگشؿي
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 مذیریت ي رَبریپیرامًن ساحت  معرفی متفکران ي راٌ َای ارتباطی با ایشان   -7
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  مذیریت ي رَبریساحت  تاریخچٍ یارائٍ    -8

ثشاي ارشاي ثشًبهِ( هذيشيت ثب تَرِ ثِ تؼشيف آى )ثشًبهِ سيضي ثشاي سػيذى ثِ ّذف ٍ تالؽ 

، اص اثتذاي خلمت ثـش ٍرَد داؿتِ اػت. ًمغِ ػغف تبسيخي هذيشيت ، ديذگبُ ّبي هذيشيتي 

اػالم اػت. هذيشاى اػالهي كِ دس ساع آًْب ائوِ اعْبس ّؼتٌذ، سٍؽ هذيشيت ٍاليي سا دس همبثل 

 هذيشيت عبغَتي اسائِ ًوَدُ اًذ.
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 ي رَبریمذیریت  َای ساحتتعییه حذاقل -9

دس هَضَع هذيشيت ، حذالل ثبيذ ػاللوٌذ ثَد. اص ًظش ؿخصيتي تشريحب فشد ثشًٍگشا ٍ ثب لذست 

 تصوين گيشي لبعغ ًيبص اػت. هذيش ثبيذ هحمك خَثي ثَدُ ٍ اعالػبت خَد سا  ثِ سٍص ػبصد.
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 مذیریت ي رَبریبرای ساحت  تعییه حذاقل پیشىیازَا -11

كبسي كِ هذيشيت هيكٌذ تخصص كبفي داؿتِ ثبؿذ. هخال ثشاي هذيشيت يك  هذيش هَفك ثبيذ دس

هزوَػِ تَليذي ثبيذ اصَل فٌي ٍ تخصصي هحصَل سا ثـٌبػذ. ثشاي هذيشيت يك هزوَػِ ديٌي 

 ثبيذ احكبم ٍ اصَل ديٌي ٍ هؼشفتي سا ثذاًذ ٍ ثِ آفت ّبي احتوبلي صيشهزوَػِ خَد ٍالف گشدد.
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  با کتب وظام فعلی مذیریت ي رَبری ساحت اوطباق محتًای -11

 دس ًظبم آهَصؽ ٍ پشٍسؽ فؼلي دسع هذيشيت اص داًـگبُ ثِ ثؼذ اسائِ هيگشدد.
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 مذیریت ي رَبری آسیب شىاسی ساحت -12

هغبلت ٍ هٌبثغ هَرَد دس هَسد هذيشيت، )ثب تَرِ ثِ سيـِ ّبي اًؼبًي( هتبحش اص سيـِ ّبي 

هحمميي اػت. ثب تَرِ ثِ ايٌكِ اكخش هٌبثغ هذيشيت يب هؼتميوب غشثي ػت ٍ يب اػتمبدي ٍ ديٌي 

ثشگشفتِ اص سٍيكشدّبي غيش اػالهي ػت، دػتيبثي ثِ ػلن هذيشيت اػالهي هبًٌذ هذيشيت 

 رْبدي الصم اػت.

ثِ ًظش هي سػذ اسائِ ي حكوت گًَِ هفبّين هذيشيتي غشثي ، حكوت رَ سا دچبس 

ذ. لزا الصم اػت پبيِ ّبي اػتمبدي دس هَارِْ ثب هجبحج هذيشيتي ػشدسگوي ٍ التمبط ًوبي

 تمَيت گشدد.
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 مذیریت ي رَبری شیًٌ َای اختصاصی ارائٍ ی محتًای ساحت -13

دس اثتذا ثبيذ حكوت رَ دس كٌبس هذيشاى هَفك لشاس گيشد تب ثتَاًذ يك ربيگبُ كبسثشدي 

 هَسد ػاللِ خَد كِ دس آى هؼتؼذ اػت سا اًتخبة ًوبيذ. 

 ػپغ ثِ صَست تخصصي حَل هجبحج پيشاهَى آى هغلت اعالػبت ٍ تزشثِ كؼت ًوبيذ.

 هَسد ًظش ثپشداصد.دس گبم ػَم ثبيذ ثِ صَست تخصصي ثِ ّوكبسي ثب هذيش هَفك 

 ًْبيتب حكوت رَ هيتَاًذ يك هزوَػِ دس صهيٌِ هَسدًظشؽ سا هذيشيت ًوبيذ.
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 مذیریت ي رَبری معرفی ارزیابان ي تصذیقگران ساحت -14
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 اجِعَلْنَا وَ   أَعِيهُ قُزَّةَ ذُرِّيَّتِنَا وَ أَسِوَاجِنَا مِهْ لَنَا هَبِ رَبَّنَا يَقُولُونَ الَّذِيهَ وَ

 إِمَامّا لِلْمُتَّقِيهَ

 و همسران از ما به پروردگارا،: »گويند مى كه اند كسانى و

 پيشواى را ما و باشد،[ ما] چشمان روشنىِ مايه كه ده آن فرزندانمان

 گردان. پرهيسگاران

 <سوره فرقان  47آیه  >

 

  


