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 پژُّؼی هذیزیت فزٌُگی، داًؼگاٍ ػلْم -تز اطاص ػٌاصز ُْیت در ایزاى، هجلَ ػلوی« اهٌیت فزٌُگی »لَ هما

 .0142ّ تحمیمات، تِار 

 پژُّؼی هذیزیت فزٌُگی، -همالَ تزرطی تاثیز طیاطتگذاری فزٌُگی تز هْطیمی هحلی گیالى، ، هجلَ ػلوی

 .0141داًؼگاٍ ػلْم ّ تحمیمات، 

 فزٌُگ در هؼاًّت صذا، هجلَ ػلوی ذیزیت هؼارکتی تز اثزتخؼی کارکٌاى ػثکَ رادیْییهمالَ تزرطی تاثیز ه-

 .0142تحمیمات،  پژُّؼی هذیزیت فزٌُگی، داًؼگاٍ ػلْم ّ

 ًظل جْاى تا ًظل تشرگظال ، هجلَ  همالَ تزرطی راتطَ ػکاف ًظلی تا هیل تَ هصزف کاالُای فزٌُگی هیاى

 0141تحمیمات،  اٍ ػلْم ّپژُّؼی هذیزیت فزٌُگی، داًؼگ -ػلوی

  همالَ تزرطی راتطَ هذیزیت هؼارکتی ّ اًگیشع کارکٌاى صذا ّ طیوا، هجلَ ػلوی تخصصی هؼاًّت پژُّؼی

 .0141رطاًَ هلی، 

 ػاغل هطالؼَ هْردی ّسارت جِاد کؼاّرسی،  همالَ تأثیز تزًاهَ ُای فزٌُگی ّ ػمیذتی تز ػادی ّ ًؼاط تاًْاى

  0141داًؼگاٍ ػلْم ّ تحمیمات، فزٌُگی،پژُّؼی هذیزیت -هجلَ ػلوی

 تواػاگزاى در هجوْػَ ُای ّرسػی ػِز  اجتواػی-همالَ تاثیز طیاطت فزٌُگی تز ًاتٌِجاری ُای فزٌُگی

 .0142، تِار 00راُثزدی ّرسع ّ جْاًاى، ػوارٍ  تِزاى، فصلٌاهَ ػلوی ـ پژُّؼی هطالؼات

 پژُّی فزٌُگی  ًظثت تَ تذى در ػِز تِزاى، جاهؼَ همالَ تاثیز ػْاهل فزٌُگی ّ اجتواػی تز ًگزع سًاى

 .0143پژُّؼی( ، -)ػلوی



 ّفصل ًاهَ جظتارُای طیاطی هؼاصز  همالَ راُثزدُای ًظارت ُوگاًی در هذیزیت طیاطی جاهؼَ دیي تٌیاى، د

 .0164هطالؼات فزٌُگی، ػوارٍ اّل،  پژُّؼی(، پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ-)ػلوی

  اًتؼارات ًگارطتاى اًذیؼَ، ؛ هجوْػَ هماالت تا ػٌْاى ُوایْى ًاهَ؛ جلذدّم،«َ ُْیتفزٌُگ ّ هظأل» یادداػت 

 0143 دی هاٍ

  ّیژٍ ًاهَ ی دّهیي ُوایغ  ،«هظألَ یاتی پیغ اس کٌغ ُای هذیزیتی»یادداػت گفتواى اػتذال ّ طزح هظألَ ی

 .0142هلی اػتذال، 

 هجوْػَ هماالت ُوایغ هذیزیت  همالَ جایگاٍ اهٌیت اجتواػی در تفکز هذیزیت اطتزاتژیک فزٌُگی کؼْر؛

فزٌُگی  -؛ هؼاًّت اهْر اجتواػی40 / 00 / 02 اطتزاتژیک فزٌُگی ػِز تِزاى )هاتزیض فزٌُگی(؛

 .ػِزداری

  ّالؼَ ػاػْرا، ُؼتویي ُوایغ هلی الطیز ّ  الکاًی در تثییي ّ لزائتی اس رطالَ« اهز ّالغ»همالَ دطتزطی تز

، پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی ّ اًجوي 0142 تِوي 04ّ  06پژُّغ ُای ستاى ّ ادتیات فارطی، 

 .ستاى ّ ادتیات فارطی ػلوی

  کتاب

 ،درآهذی تز ًظثت هیاى تاریخ ّ هطالؼات فزٌُگی، پژُّؼگاٍ ًؼز ػلْم اًظاًی  کتاب تَ صْرت هجوْػَ هماالت

 ّ هطالؼات فزٌُگی، در دطت چاپ

  پژُّؼی-ًؼظت ُای ػلوی

  ًؼظت ػلوی جظتاری در فلظفَ اجتواع در دیذگاٍ اطتاد هطِزی، پژُّؼکذٍ ػلْم طیاطی، پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی

 0164ّ هطالؼات فزٌُگی، آتاى 

 ُ0166ٌگی، اطفٌذ ًؼظت ػلوی تثییي رّیکزدی ًْ در هفِْم ػِزًّذی، پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ هطالؼات فز 

 گفتارُایی تا ػٌْاى اهٌیت در ًظام  اجتواػی" اس هجوْػَ درص -درآهذی اجوالی تز هفِْم "اهٌیت فزٌُگی

 0140خزداد  هطالؼات فزٌُگی، طالي اًذیؼَ، فزٌُگی، در پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ

  فؼالیت ُای پژُّؼی

  اػضا ُیات ػلوی پژُّؼگاٍ ػلْم  :هْردی )هطالؼَهجزی طزح هظالَ تؼِذ در ػاهالى فؼاِل حْسٍ ػلْم اًظاًی

 .0144اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی(، 

 0141اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی،  هجزی گفتواى ُای طیاطت فزٌُگی در ایزاى هؼاصز، پژُّؼگاٍ ػلْم. 

 یک ًِاد ًظارتی تز اطاص هؤلف ّ ًوایٌذٍ پژُّؼگاٍ در طزح هصْب ارائَ الگْی هطلْب ًظارت در هجزی َ

کل کؼْر(، تَ طفارع طاسهاى تاسرطی کل کؼْر،  ُای ًظارت اثزتخغ )هْرد پژُّی: طاسهاى تاسرطی

0140. 

 ایزاى، )ًمغ خیال در ُْیِت ُْیت تاسخْاًی اًتمادی الگُْای تحلیل تحزاى ُْیت در هجزی در طزح هصْب: 

 0166-4اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی،  ػلْم پیؼٌِاد ّ پزداسع یک ًظزیَ(، پژُّؼگاٍ

 ُای کالى ًظارت ُوگاًی، دتیزخاًَ هجوغ تؼخیص هصلحت ًظام،  تحمیماتی تذّیي طیاطت  ُوکار اصلی در طزح

60-0164 

 ٍدتیزخاًَ  ػٌاطی دطتگاُِای فزٌُگی کؼْر؛ تحمیماتی تؼییي چگًْگی تزرطی ّ آطیة  ُوکار اصلی در پزّژ

 0163-64ػْرایؼالی اًمالب فزٌُگی، 

 هزکش تحمیمات ّ هؼاًّت پژُّؼی ـ  اتی تکزین ارتاب رجْع در دطتگاُِای اداری،هجزی در طزح هلی ارسی

 0161 -62آهْسػی طاسهاى تاسرطی)طزح هلی( ، 

 تأکیذ تز پاطخگْیی، هزکش تحمیمات ّ  رطاًی دطتگاُِای اداری تا ُوکار اصلی در طزح هلی ارسیاتی خذهت

 0160 -61 ، (طزح هلی) هؼاًّت پژُّؼی ـ آهْسػی طاسهاى تاسرطی

  فؼالیت ُای آهْسػی



 رطالَ ّ پایاى ًاهَ تیغ اس پٌجاٍ ػٌْاى راٌُوایی، هؼاّرٍ ّ داّری  

 طاسهاى ّ هذیزیت، هذیزیت  تذریض درّص هذیزیت ّ تزًاهَ ریشی اطتزاتژیک، اصْل طاسهاًذُی، هثاًی

ارػذ ّ دکتزی(، هظائل فزٌُگی )کارػٌاطی ارػذ ّ  اطالهی، ًظزیَ ُای فزٌُگی جِاى هؼاصز )کارػٌاطی

اصْل ّ رّع تحمیك؛ دیپلواطی فزٌُگی، رّاتظ تیي الولل فزٌُگی، اصْل ّ  دکتزی(، هثاًی جاهؼَ ػٌاطی،

  ...تزًاهَ ریشی، اصْل فلظفَ ّ رّع تؼلین ّ تزتیت،  هثاًی

  فؼالیت ُای اجزایی

 0143ت طَ طال )تا هؼاّر فزٌُگی ریاطت هحتزم کتاتخاًَ هلی تَ هذ( 

 ( 0142-0140هؼاًّت پژُّؼکذٍ هطالؼات اجتواػی پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی( 

 0140-0140پژُّؼی طیاطت پژُّی )-هؼاّى طزدتیزی هجلَ ػلوی( 

 ( 0146-0141دتیز تذّیي تزًاهَ راُثزدی پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی( 

 ّ رییض کویظیْى ًظارت ّ ارسیاتی پژُّؼگاٍ در هماطغ سهاًی هختلف رییض کویظیْى پیؼثزد تزًاهَ راُثزدی 

... 

 فزٌُگی پژُّؼگاٍ ػلْم اًظاًی ّ هطالؼات فزٌُگی؛ ػضْیت در ػْرای -ػضْیت در ػْرای اجتواػی

 ... راُثزدی پژُّؼگاٍ

 اػتذال ّ طیاطتگذاری ُوایغ هلی هاًٌذ لفػضْیت در اًجوي ُای هختلف ػلوی؛ ػضْیت در ػْراُای هخت …

جولَ ػضْیت در اّلیي ُوایغ تزرطی ًمغ ًخثگاى ٌُزی ّ ّرسػی  ؛ ضْیت در کویتَ ُای هختلف ػلوی اس

  .0142جاهؼَ، آتاى  در تحْالت فزٌُگی

 کارگزٍّ تخصصی  ػضْ ػْرایؼالی طیاطتگذاری طزح جاهغ اػتالی ػلْم اًظاًی پژُّؼگاٍ؛ کویتَ ػلوی ّ

 ... هزتثظ ّ

 


