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حسن دانائیفرد

رتبه :سوم بخش بزرگسال
تحصیالت :دکتری
عنوان اثر :نهضت های مدیریتی در بخش دولتی؛ گذشته ،حال
و آینده (جلد اول و دوم)

درباره نویسنده

دکتـر حسـن دانائیفـرد در دوم اسـفندماه  1348در شـهر بردخون از توابع شهرسـتان ّدیر در اسـتان
بوشـهر به دنیا آمد .وی مدرک کارشناسـی خود را در رشـته مدیریت بازرگانی از دانشـگاه اصفهان،
کارشناسـی ارشـد در رشـته مدیریت دولتی را از دانشـگاه شـهید بهشـتی و دکتری خود را در رشـته
مدیریـت دولتـی تطبیقـی و توسـعه از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی اخـذ کـرد .ایشـان عضـو هیئت
علمی دانشـگاه تربیت مدرس اسـت و نفر بیسـتم فهرسـت دانشـمندان پرتألیف ایران اسـت .دکتر
دانائیفـرد مطالعـات و پژوهشهـای زیـادی در زمینههـای ارزیابـی عملکـرد ،طراحـی سـاختار،
طراحی نظام آموزشـی ،توسـعه مدیریت ،نظام ملی نوآوری ،برنامهریزی اسـتراتژیک ،بازمهندسـی
فرایندهـا ،مدیریـت دولتـی تطبیقـی و چندیـن حـوزه دیگـر انجـام داده اسـت که حاصـل زحمات
ایشـان تألیـف ،ترجمـه ،ویرایـش ،تألیـف به زبان انگلیسـی حـدود  130کتـاب و مقاله میباشـد.
از جملـه کتابهـای ایشـان میتـوان بـه «چالشهـای مدیریـت دولتـی ایـران» و «پژوهشهـای
تفسـیری در مطالعـات سـازمان :پدیـدار شناسـی و پدید انگاری تهـران» و  ...اشـاره کرد.

چکیده اثر
وقتـی حکومتهـا شـکل گرفتنـد و دولتهـا بهوجـود آمدنـد ،اداره امور عمومـی هسـتی یافت .به بیـان دیگر،
اداره امـور عمومـی عملی اسـت که از دولت سـاطع میشـود و چـون نقطه تماس مـردم و حاکمیـت ،مدیریت
دولتـی اسـت ،مردمـان هـر دیـار ،اداره امـور عمومـی را همـان دولت یـا حکومت تصـور میکنند .ایـن کتاب،
از نهضتهـای مهـم مدیریتـی در بخـش دولتـی سـخن میگویـد .نویسـنده در این اثـر دو جلدی تلاش دارد
نوعـی چارچـوب هنجـاری -آرمانـی برای اندیشـمندان اسلامی و غیراسلامی دربـاره فهم اداره امـور عمومی
در ایـران ارائـه دهـد و بـا مطالعـه سـیر تطور کامـل نهضـت اداره امـور عمومی اسلامی ،بررسـی پژوهشها و
آثـار منتشـر شـده داخلـی و خارجـی دربـاره آن ،توجیـه امکانپذیـری شـکلدهی اداره امـور عمومی اسلامی
و برشـمردن مبانـی نظـری آن ،فرامیـن یـا درسهـای مهـم حاکـم بـر ایـن نهضـت را تدویـن کنـد و چارچوب
مطالعاتـی اداره امـور عمومـی اسلامی را در پرتـوی آن فرامیـن ارائه دهد.
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