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  و گزارشي از  دو نشست تخصصيكنگرة ملي علوم انساني 
  گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  
  :اولين نشست

  
  هاي سراسر كشور هاي آموزشي مديريت دانشگاه نشست مديران گروه

  هاي مديريت در نظام آموزش عالي هاي رشته پيرامون بررسي و تحليل چالش
  



 ٢

هاي  بررسي و تحليل چالش«حورهاي كنگره ملي علوم انساني و همايش بر اساس اهداف و م
ع و مـشكالت       » هاي مديريت در نظام آموزش عالي كشور  رشته ه منظـور شـناخت مواـن كـه ـب

هاي سازمانهاي توليـدي و   هاي مديريت در پاسخگويي به نياز فراروي توسعه همه جانبه رشته  
انداز  هاي مديريتي كشور با توجه به چشم  با نيازخدماتي و متناسب نمودن توانمنديهاي موجود

 86هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در نيمه اول سال  بيست ساله و برنامه  
ا هـدف       برگزار مي  شگاهها ـب گردد، نشست تخصصي مديران گروههاي آموزشي مديريت داـن

علمـي عنـاوين و محتـواي    هاي  بررسي جايگاه، نقش و ساختار گروههاي آموزشي و انجمن     
ه همـت گـروه مـديريت      هاي ارتقاء پايان نامه ها و رويكرد   سرفصل ها و تحقيقات مديريت ـب

ساني و    30/9/85شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در تاريخ    در پژوهـشگاه علـوم اـن
  .مطالعات فرهنگي تشكيل گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  

 شهيد بهشتي، عالمه –دانشگاههاي تهران در اين نشست مديران گروههاي آموزشي مديريت  
، علـم و فرهنـگ، خلـيج    )ع(طباطبايي، تربيت مدرس، اصفهان، فردوسي مشهد، امام حـسين     

رق،            فارس، چمران اهواز، شهيد باهنر كرمان، صـنعتي شـاهرود، مؤسـسه تحقيقـات وزارت ـب
نشست موضـوعات ذيـل   هاي  با توجه به برنامه. نور حضور داشتند الزهراء، آزاد اسالمي و پيام  

  :مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت
  :هاي آموزشي مديريت دانشگاهها وظايف و اختيارات گروه: الف

  



 ٣

  
  

ه وظـايف و          آيين35در اين قسمت از مبحث، ماده     وط ـب شگاهها كـه مرـب نامـه مـديريت داـن
 نظر قرار هاي آموزشي دانشگاهها بوده، بين اعضاء نشست مورد بحث و تبادل  اختيارات گروه 

هاي آموزشي براي اعـضاء هيئـت    گرفته و آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه اوالً وظايف گروه  
هاي آموزشي كم بوده و  علمي بطور كامل تبيين و تفهيم نگرديده، ثانياً اختيارات اجرائي گروه 

تقويت و سازي و   لذا به منظور توانمندي. تصميمات آنها ضمانت اجرائي محكم و قوي ندارد  
  :هاي ذيل را مطرح نمودند هاي آموزشي، پيشنهاد گسترش اختيارات اجرائي گروه

گيري  اين مهم با بكار. ها و پشتوانه اجرائي آن افزايش يابد گيري مديران گروه  قدرت تصميم-1
نامه مديريت دانشگاهها حاصل  در آيين» نظر، بررسي و پيشنهاد  اظهار نظارت،«عباراتي همچون 

  .گردد نمي
ها حق امضاء و مكاتبه مستقيم با ساير سازمانها به خـصوص مراكـز علمـي        مديران گروه  -2

  .داشته باشند
م  (ها در خصوص ظرفيت پذيرش، تعداد دانشجويان انتقـالي    مديران گروه  -3 ، )موقـت و داـئ

  . گيرنده مؤثر باشند ريزي آموزشي، تصميم ها، همچنين برنامه تطبيق و پذيرش واحد
  .هاي آموزشي باشد هاي جديد و مقاطع تحصيلي باالتر به عهده گروه اختيار ايجاد دوره -4
  .هاي آموزشي تامين شود  استقالل مالي گروه-5
  .اي داشته باشند  عالوه بر دانشجويان، گروههاي آموزشي نيز در ارزشيابي اساتيد سهم ويژه-6
ها رايـج و   ررسي علمي شرح درسهاي تخصصي به منظور ب  در گروههاي آموزشي، كميته -7

  .ارائه پيشنهادات سازنده ايجاد گردد
  . مكانيزم انتخاب مدير گروه آموزشي و تعيين شرايط احراز آن بازنگري شود-8
  .هاي آموزشي با عنوان مديريت گروه آموزشي براي مديران گروهها  برگزاري سمينار-9

روهي و موارد انظبـاطي پرهيـز كـرده و    هاي آموزشي از اعمال روابط رسمي بين گ  گروه -10
  .توان خويش را در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي بكار گيرد

  :سرفصل و محتوائي دروس: ب



 ٤

هاي مديريت، با توجه به سـرعت   در اين قسمت از مبحث، سرفصل و محتوائي دروس رشته     
ته و تمامي اعضاء بر تغييرات محيطي و تاثير آن بر سازمانها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرف

ه منظـور توسـعه ارتبـاط        لزوم بازنگري در سرفصل و محتوائي دروس رشته  هـاي مـديريت ـب
  لذا به منظور بروز رساني و كاربردي كردن سرفصل. دار دانشگاهها با صنعت تأكيد داشتند معني

  :هاي ذيل را مطرح نمودند هاي مديريت، پيشنهاد و محتوائي دروس رشته
وع دروس از حيـث اجبـاري يـا           اختيار   -1 تغييرات سرفـصل و محتـواي دروس، عنـوان و ـن

ها الزامـي    گروه قابل ذكر است در زمينه فوق هماهنگي. ها واگذار گردد اختياري بودن به گروه 
ي   است، زيرا عدم هماهنگي باعث مي    گردد دانشجويان براي ادامه تحصيل با مشكالت فراواـن

  .موجب شوند
  هاي آموزشي هاي مديريت با مشاركت كليه گروه  دروس رشته بازنگري كليه-2
ه تـوان و عالقمنـدي      در مقاطع تحصيالت تكميلي، دروس رشته     -3 هاي تحصيلي با توجه ـب

  .برگزاري امتحان جامع  هدايت گردد) ب  نامه نگارش پايان) دانشجويان به دو شيوه الف
  هاي مديريت  رشته درapplied margement اضافه نمودن درس با عنوان -4
  هاي مديريت در سازمانهاي مختلف آموزي براي دانشجويان رشته هاي كار  برگزاري دوره-5
   تدوين و تنظيم كتب علمي مديريت با رويكرد بومي و اسالمي-6
  .هاي مديريت براي اساتيد رشته هاي آموزشي نحوه تدريس دروس رشته  برگزاري دوره-7
  :هاي علمي انجمن: ج

هـاي علمـي مـديريت در رشـته و توسـعه        قسمت از مبحث، نقش و جايگـاه انجمـن    در اين 
هاي مديريت و مديريت علمي كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و اعضاء به اين  رشته

ه       نكته تأكيد داشتند كه هدف انجمن    شگاهها، همـواره دسـتيابي ـب هاي علمي مـديريت در داـن
با اين رويكـرد، ضـرورت   . آن در دانشگاهها و صنعت استهاي جديد علمي و كاربرد     يافته

هاي آموزشي  هاي علمي در دانشگاهها، محسوس بوده و گروه تشكيل، تقويت و توسعه انجمن
  :هاي علمي با اهداف ذيل همت گمارند بايست نسبت به تشكيل انجمن مديريت مي

  نامه مديريت  تبيين و تدوين نظام-1
   پژوهشي در زمينه علوم مديريت–لمي  ايجاد و توسعه مجالت ع-2



 ٥

   ترويج تفكر مديريتي در ميان مديران جامعه-3
   ايجاد پل ارتباطي بين دانشگاه و صنعت-4
هاي رايج و جلوگيري از  رويه از طريق رانت هاي مديريت و منع ورود بي رشته...... از  ....... -5

  .نظرهاي غير كارشناسانه در خصوص علوم مديريت اظهار
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  :دومين نشست
  هاي  هاي رشته نشست مديران صنعت پيرامون همايش بررسي و تحليل چالش

  
  مديريت در نظام آموزش عالي كشور

  
  
  
  

  
  
  
  

بررسي و تحليل «بر اساس محورها و موضوعات فراخوان كنگره ملي علوم انساني و همايش 
ع و    بـ » هاي مديريت در نظام آموزش عالي كـشور  هاي رشته   چالش ه منظـور شـناخت مواـن

هاي سـازمانهاي   هاي مديريت در پاسخگويي به نياز مشكالت فراروي توسعه همه جانبه رشته   
هاي مديريتي كشور با توجه به  توليدي و خدماتي و متناسب نمودن توانمنديهاي موجود با نياز

 كه در نيمه اول هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور انداز بيست ساله و برنامه چشم
 تخصصي مديران صنعت و اعضا هيئت علمي دانشگاهها با گردد، نشست  برگزار مي 86سال  

هدف بررسي چالشهاي فراروي ارتباط دانشگاه با صنعت و دريافت انتظارات مديران صنعت   
ساني متخـصص       كردهاي گروه   از كار  شگاهها در تربيـت نيـروي اـن هاي آموزشي مديريت داـن
نعت به همت گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در تـاريخ    نياز ص   مورد

  . در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تشكيل گرديد14/10/85



 ٧

در اين نشست مديراني از وزارت نفت و شركتهاي تابعه، وزارت دفاع و پـشتيباني نيروهـاي     
وري منابع انساني و  ه مطالعات و بهرهمسلح، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، موسس  

در ابتدا نشست، جنـاب آقـاي   . اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي سراسر كشور حضور داشتند     
بررسـي و تحليـل   «دكتر دري رئيس گروه مديريت شوراي بررسـي متـون و دبيـر همـايش      

هـاي  ، پيرامون اهداف و محور» هاي مديريت در نظام آموزش عالي كشور   هاي رشته   چالش
سپس با توجه به برنامه نشست، جناب . همايش و موضوعات نشست توضيحاتي ارائه نمودند  

آقاي دكتر ياريگرروش معاون محترم اداري و آموزش شركت ملي صنايع پتروشيمي در زمينه 
بخـشي   آئـي و اثـر   هـاي مـديريت در كـار    ارتباط دانشگاه با صنعت و نقش مؤثر رشـته  «

ه شـرح ذيـل       »تيسازمانهاي توليدي و خدما    مطالبي ارائه و در خـصوص آن پيـشنهادهاي ـب
  :عنوان كردند

  
  
  
  
  
  
  
  
هاي مديريت با همكاري اساتيد  براي رشته» ارتباط دانشگاه و صنعت« تدوين و ارائه درس -1

  .مديريت و مديران صنعت
شجويان، اسـا   هاي در حوزه گردها و كنفرانس    تشكيل ميز  -2 تيد هاي مديريت با محوريت داـن

  .مديريت و مديران صنعت
هاي عملياتي و كاربردي در قالب  هاي مديريت به انجام پروژه  ملزم نمودن فراگيران رشته     -3

  .دروس علمي



 ٨

زاده رياست محترم حوزه تعالي سازمان صنايع دفاع  در ادامه نشست، جناب آقاي دكتر فرتوك
ديريت در توسـعه خـرد   هاي م كاركردهاي رشته«و پشتيباني نيروهاي مسلح در خـصوص    

كه در سازمان صنايع دفاع و » با رويكرد يادگيري در عمل) تا بهبود... از دغدغه (سازماني 
سپس جناب . پشتيباني نيروهاي مسلح تجربه گرديده را به سمع و نظر اعضاء نشست رسانيد   

آقاي دكتر غفاري مدير محترم آموزش و جذب نيروي انساني سـازمان گـسترش و نوسـازي         
هاي آموزشي مديريت در صنعت و سنجش  هاي فراروي دوره چالش«صنايع ايران در زمينه    

اند سازمان گـسترش و نوسـازي صـنايع ايـران،      توضيحاتي ارائه و اظهار داشته » بخشي آن   اثر
هاي آموزشي از مدل چهار سطحي كيت و اگر استفاده نموده و  بخشي دوره  جهت سنجش اثر  

  :زاين چهار سطح عبارتند ا
  هاي آموزشي ابزار: سطح يك -
 گيري فراگيران ياد: سطح دو -

 تغيير رفتاري فراگيران: سطح سوم -

 هاي آموزشي در تحقق اهداف سازمان گذاري دوره تاثير: سطح چهارم -

هاي  هاي مديريت اين است كه تئوري هاي فراروي رشته همچنين به نظر ايشان يكي از چالش  
شگا   بوميمديريت غالباً ترجمه بوده و بدون  هـاي آموزشـي ضـمن     ههـا و دوره  سازي، در داـن

هـاي توليـدي و    بخـشي آن در سـازمان   گردد، كه نتيجه امر كاهي ميزان اثر خدمت تدريس مي 
  .باشد خدماتي مي

مدير محترم اداري و آموزش شركت ملي پااليش و پخش در ادامه نشست، جناب آقاي قرباني 
هـاي مـديريتي در جـذب     سـنجش قابليـت  «صوص هاي نفتي و همكارانشان در خ  فرآورده

 مطالبي ارائه و اظهار داشته است اگر چنانچه سـوابق   »هاي مديريت دانشگاهها متقاضيان رشته 
شگاهها قـرار     اجرائي و مديريتي در صنعت را پيش شرط ورود به رشته   هاي مـديريت در داـن

. ريت در صنعت خواهد شدهاي مدي بخشي رشته اين عامل موجب افزايش كارآئي و اثر . دهيم
سپس جناب آقاي دكتر مبيني قائم مقام محترم منابع انساني و مديريت وزارت نفت در زمينه      

اند كه با توجه  مطالبي ارائه و اظهار داشته» انداز مديريت و نقش دانشگاه در تحقق آن   چشم«



 ٩

ته نگر را كنار بايست رويكرد گذش به شرايط رقابتي در عصر حاضر، مديريت كالن جامعه مي
هـا و   بايـست چـالش   بر اساس اين ديـدگاه مـي  . نگر استفاده نمايند گذاشته و از رويكرد آينده 

نظر قرار گيـرد و   نگر مورد بحث و تبادل هاي مديريت بر اساس رويكرد آينده انداز رشته   چشم
اقتصادي، هاي توسعه  انداز بيست ساله كشور و برنامه هاي مديريت در تحقق چشم    اينكه رشته 

  .توانند انجام دهد اجتماعي و فرهنگي كشور چه كمكهايي را مي
نقـش  «در پايان نشست، جناب آقاي نوري مدير كل محترم پـژوهش وزارت نفـت در زمينـه     

  »هـاي اجرائـي آن   هاي مـديريتي و راهكـار   بخش شدن رفتار عامل عالقه شخصي در اثر   
هاي مديريت  ل از ورود متقاضيان تحصيل در رشتهتوضيحاتي ارائه و عنوان نموده است كه قب

بايست ميزان توان، عالقه و تمايل آن سنجيده شده و در صورت كسب نمره مطلوب بتوانند  مي
در خاتمه نشست جناب آقاي دكتر دري دبير همـايش،  . هاي مديريت تحصيل نمايد    در رشته 

هاي مديريت در  هاي رشته بررسي و تحليل چالش«مشاركت فعال مديران صنعت در همايش 
   . برگزار خواهد شد، را خواستار گرديد86كه در سال » نظام آموزش عالي كشور
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  :نشست سوم
  

  كنگرة ملي علوم انساني و سومين نشست گروه مديريت شوراي بررسي متون 
  و كتب علوم انساني

با همايش  (   بررسي گزارش از نشست تخصصي استادان مديريت در ارتباط 
  )هاي مديريت در نظام آموزش عالي هاي رشته تحليل چالش

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

هاي  بررسي و تحليل چالش«بر اساس اهداف و محورهاي كنگره ملي علوم انساني و همايش 
ع و مـشكالت       » هاي مديريت در نظام آموزش عالي كشور  رشته ه منظـور شـناخت مواـن كـه ـب

هاي سازمانهاي توليـدي و   ديريت در پاسخگويي به نيازهاي م فراروي توسعه همه جانبه رشته  
ا نيـاز   خدماتي و متناسب نمودن توانمندي    ه        هاي موجود ـب ا توجـه ـب هـاي مـديريتي كـشور ـب

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در نيمه اول  انداز بيست ساله و برنامه چشم
ريت به همت گروه مديريت شـوراي  گردد، نشست تخصصي استادان مدي  برگزار مي 86سال  



 ١١

ه موضـوعات ذيـل تـشكيل     26/11/85بررسي متون و كتب علوم انساني در تاريخ     با توجه ـب
  :گرديد

  هاي مديريت  سير تكامل و تحول رشته-1
   تبيين مفاهيم مديريت بومي و اسالمي-2
  هاي مديريت هاي صنفي رشته هاي تشكل  چالش-3
ها در  هاي مديريت با هدف افزايش پتانسيل رشته ي رشته بررسي مختصات نقشه جامع علم-4

  .هاي تخصصي سازمانها و جامعه پاسخگويي به نياز
  هاي بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه  رويكرد-5

در اين نشست استاداني از دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي، تربيت مدرس،      
د اسالمي، صنعتي شـريف، علـم و فرهنـگ، وزارت    اصفهان، فردوسي مشهد، كرمان، يزد، آزا  

نفت، معاونت مطالعات و تحقيقات بسيج، سازمان صنايع دفاع و پـشتيباني نيروهـاي مـسلح،     
ساني حـضور داشـتند     سازمان مديريت صنعتي و موسسه مطالعات و بهره  در . وري نيـروي اـن

 متـون و دبيـر   ابتداي نشست جناب آقاي دكتر دري رئيس گـروه مـديريت شـوراي بررسـي         
د    همايش، پيرامون اهداف و محورهاي همايش و برنامه  ه نمودـن . هاي نشست توضـيحاتي اراـئ

شگاه علـم و       سپس با توجه به برنامه نشست، جناب آقاي دكتر اهدائي عضو هيئت علمي داـن
فرهنگ و شوراي سياستگذاري همـايش گزارشـي از نشـست تخصـصي مـديران گروههـاي            

شگا   ا همـايش و حـول پيرامـون      ) 30/9/85در تـاريخ  (هها آموزشي مديريت داـن در ارتبـاط ـب
  .موضوعات ذيل برگزار گرديد، توضيحاتي ارائه نمودند

  هاي آموزشي مديريت دانشگاهها  جايگاه، وظايف و اختيارات گروه-1
  هاي مديريت  و محتوايي دروس رشته  سرفصل-2
  هاي علمي مديريت  انجمن-3

شگاه شـهيد     دكتر حميديدر ادامه نشست، جناب آقاي    زاده مدير گروه مديريت بازرگاني داـن
ه و اظهـار داشـت    » آفريني در مديريت ضرورت دستيابي به علم«بهشتي در زمينه     مطالبي اراـئ

آفريني در مديريت، توانمند شدن در توليد  آمد و مهم در دستيابي به مزيتهاي علم استراتژي روز



 ١٢

اين استراتژي از بررسي سواالت ذيل استخراج . لي استو نشر علم در مقاطع تحصيالت تكمي
  :شده است

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
هاي توليـد علـم    هاي تحصيالت تكميلي به نياز تا چه اندازه طرحهاي پژوهشي رساله  -

  دهد؟ براي جامعه علمي و صنعت پاسخ مي
 آفريني هماهنگ هستند؟ چه ميزان اين طرحهاي پژوهشي با تحوالت علم -

هاي مديريت  ريخ طرحهاي تحقيقاتي مقاطع تحصيالت تكميلي دانشكده  چه ميزان تا   -
 رسد؟ اي توليد علم مي به مصرف مستقيم و مصرف واسطه

تا چه اندازه از دستاوردها و تجارب حصل از اجرا و طرحهاي تحقيـق آتـي اسـتفاده       -
 شود؟ مي

يد علـم چـه   هاي پژوهشي براي دستيابي به فرايند تكاملي تول ح ارزشيابي اين نوع طر   -
 جايگاهي دارد؟

السادات زاهدي عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در ارتباط  سپس سركار خانم شمس
عنوان داشت كه در حال حاضر » سرمايه امتحان كشور..... هاي دانشگاهي،  تشكل«با موضوع   

هيئـت  انجمن صنعتي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها با هدف حفظ و امنيت از حقوق اعـضاء    



 ١٣

ضمناً ايشان خواستار عضويت اعضاء نشست در . دهد علمي تاسيس و به فعاليت خود ادامه مي
  .اين انجمن شدند

الهـي،   سپاسي، دكتر فقيهي، دكتر خـائف  گردي متشكل از آقايان دكتر مير در پايان نشست، ميز 
هاي  ي رشتهدكتر دري و سركار خانم دكتر زاهدي، به منظور بررسي مختصات نقشه جامع علم

هـاي تخصـصي سـازمانها و     ها در پاسخگويي به نيـاز  مديريت با هدف افزايش پتانسيل رشته   
گرد مسائل و مشكالت فراروي تدوين، اجراء و ارزيابي نقشه  در اين ميز. جامعه تشكيل گرديد

ه عنـوان    جامع علمي رشته   هاي مديريت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مقرر گرديده ـب
هـاي مـديريت در نظـام     هاي رشـته  بررسي و تحليل چالش«در همايش ....  مبحث مهم       يك

  .مطرح شود» گردد  برگزار مي86كه در نيمه اول سال » آموزش عالي كشور
در ادامه نشست، جناب آقاي دكتر ياريگرروش معاون محترم مدير اداري و آمـوزش شـركت    

مطالبي ارائه و » هبود ارتباط صنعت و دانشگاههاي ب رويكرد«ملي صنايع پتروشيمي در زمينه   
هاي مديريت دانشگاهها با برقراري ارتباط مستمر  اظهار داشت كه معاونت پژوهشي دانشكده   

نامه هاي كارشناسي ارشد و  با سازمانها، موضوعات تحقيقاتي آنها را دريافت و از طريق پايان
. ها و صنعت افزايش يابد اط و تعامل دانشگاهگردد كه ارتب اين امر باعث مي. دكترا انجام دهند

مفاهيم مديريت «سپس جناب آقاي دكتر توالئي معاونت تحقيقات و مطالعات بسيج در ارتباط 
سيجي      » بسيجي و ويژگيهاي آن  توضيحاتي ارائه و به اين نكته اشـاره داشـت كـه مـديريت ـب

اي منابع مادي و معنوي  گرانه يثارآمد، مخلصانه و ا گيري مؤثر، كار عبارت است از فراگرد بكار   
ة دينـي و           براي دستيابي به اهداف تعيين شده است كه بر مبناي نظام ارزشـي تكليـف گراياـن

  :ويژگيهاي مديران بسيجي عبارت است از. گيرد انقالبي صورت مي
  مدير بسيجي فردي خود ساخته و ويژگيها و صفات اخالقي نيكوست -
 ي و روحيات معنوي استمدير بسيجي داراي تقيدات مذهب -

 گر و فداكار بوده و داراي روحيه جهادي و شهادت طلبانه است مدير بسيجي ايثار -

 .مدير بسيجي مديريتي با تدبير و بصير است -

 .مدير بسيجي؛ الگو اسوه، مربي و جهت دهنده نيروهاي تحت امر است -



 ١٤

بي وزارت علـوم،   جناب آقاي دكتـر واعظـي معـاون دفتـر نظـارت و ارزيـا         در ادامه نشست،  
كـه در وزارت  » رويكرد نوين ارزيابي گروههـاي آموزشـي  «تحقيقات و فنĤوري در خصوص    

سـپس  . سازي بوده را به سمع اعصاء نشست رسـانيد  علوم، تحقيقات و فنĤوري در حال پياده     
كنكاشـي در  «جناب آقاي دكتر ساينان عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در ارتباط با موضوع  

هاي اطالعاتي،  مبحث پيدايش، علل فلسفه وجودي سيستم» هاي اطالعاتي سفي سيستممباني فل
  .نقش و اهميت آنها در سازمانهاي كنوني را تشريح نمودند

  
  
  
  

  
  
  


