یکم
-----درس مبانی و اصول مدیریت
دوره کارشناسی
این درس از جمله درسهای اضافه شده به علوم سیاسی با هدف غنا بخشی به آن است.
در این درس طی پانزده جلسه درسی دانشجویان را با دانش مدیریت و مباحث اصلی در آن آشنا خواهد
کرد.دلیل آموزش این درس این است که دانشجویان  ،چند بعدی تربیت شده و به مباحث حوزه های دیگر
اشراف نسبی داشته باشند.در این درس موارد زیر بررسی خواهد شد:
مدیریت و مفاهیم مرتبط
مدیریت از نگاهی تاریخی
برجستگان دانش مدیریت و فعالیت های آنها
مدیریت و شاخه های آن
مدیریت و ارتباط آن با شاخه های علوم انسانی
مدیریت و علوم سیاسی
مبانی مدیریت
نظریه های مدیریت
مدیریت در عمل
نگاه های جدید به مدیریت
بررسی فعالیت های دانشجویی در کالس
دوم
-----درس مسایل جدید در سیاستگذاری عمومی
دوره کارشناسی ارشد
این درس از جمله مهمترین دروس دوره کارشناسی ارشد رشته سیاستگذاری عمومی است .این درس طی پانزده
جلسه کالسی به پدیده مسئله به عنوان نقطه شروع و عزیمت سیاستگذاری عمومی خواهد پرداخت .هدف این
درس .تقویت دانشجویان در کار مسئله شناسی در سیاستگذاری عمومی به عنوان اولین و مهمترین گام و
سپس آشنایی با مسایل جدید در این حوزه خواهد بود.این درس در قالب زیر ارایه می گردد:
مقدمه ای کوتاه از سیاستگذاری
تعریف مفاهیم
مسئله در سیاستگذاری و اهمیت آن

تحلیل اصطالح مسایل جدید از ابعاد گوناگون
ورود در حوزه مسایل جدید شامل:
پویایی سیستمی
نظریه آشوب
روش شناسی سیستمی
دیدگاههای اجتماعی فرهنگی
نظریه انتخاب عمومی
نظریه جوامع منشوری
اندیشه تجمیعی
بررسی برخی مسایل بخشی مانند:
حوزه محیط زیست
حوزه انرژی
سوم
-------درس چارچوب های حقوقی سیاستگذاری
دوره دکترا
در طی این درس در مدت پانزده جلسه یکی از مهمترین جنبه های حقوقی در سیاسگذاری عمومی با عنوان
جرم  ،انحراف و فساد و چگونگی وضع سیاست برای مقابله با آنها و کاهش نرخ جرم انحراف در جامعه
مورد بررسی قرار میگیرد  .بحث از جرم  ،فساد و انحراف  ،یکی از پنج شاخه اصلی در سیاستگذاری است که از
آن با عنوان پنج غول سیاستگذاری یاد می شود طرح درس یاد شده به قرار زیر است
بازخوانی یکی از کتاب های اصلی این حوزه در دو جلسه
مفهوم شناسی در این حوزه
روش شناسی در این حوزه
هستی شناسی در این حوزه
داده کاوی و روند پژوهی در این حوزه
سیاست قانون و نظم
جرم شناسی و نظریه های مربوط به آن طی پنج جلسه
سبک زندگی
بررسی فعالیت های دانشجویی

در صورت پایان نیافتن مباحث بویژه در دوره دکترا  ،کالس های اضافی نیز برگزار خواهد شد

