


  

١

  

  

  تولیدات پژوهشی و علمی

  سازمان بازرسی کل کشور در زمینه مبارزه با فساد

  

:یافته پایان پژوهشیهاي  طرح فهرست

1386و 1385هاي اجرایی در سال  نحوه اجراي پیشنهادهاي سازمان در دستگاه- 1

هاي نظارت و بازرسی در صنعت طراحی و تبیین شاخص- 2

وندينقش آمبودزمان در حمایت از حقوق شهر- 3

نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادي و فرهنگی کشور- 4

فرایند بازرسی ییکاراهاي اثربخشی و  گیري شاخص اندازه- 5

هاي غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارائه مدل بومی نقش سازمان- 6

سنجش تمایل جامعه به اعالم موارد فساد - 7

هاي نظارت و بازرسی در ایجاد  اشتغال مولد شاخص- 8

)مطالعه موردي ایران و منطقه آسیاي جنوب شرقی(رسی عوامل اقتصادي اثرگذار بر فساد مالی بر- 9

بررسی مبانی نظري و راهکارهاي حقوقی و عملی مبازره با فساد در کشورهاي منتخب جهان و ایران-10

هوا در  یاز آلودگجلوگیري  در خصوصها و اقدامات وزارت نفت  ها، برنامه بررسی سیاست-11

شهرها کالن

هاي اجرایی ها و عملکرد دستگاه شناسی حوزه آسیب-12

در ایرانهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت نگا-13

بندي نیازهاي پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور نیازسنجی و اولویت-14

هاي کارآمدي نظام اداري و سنجش وضعیت موجود کشور بر اساس آن تعریف و تبیین شاخص-15

)منابع طبیعی، اراضی شهري و مناطق آزاد(اراضی  ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاري-16

بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفافیت در ایران و سایر کشورها-17

وري، هاي تورم، رشد اقتصادي، بهره ها و تعهدات دولت در ارتباط با شاخصبررسی میزان تحقق برنامه-18

گذاري و مالیات طی برنامه چهارم توسعه  سرمایه

هاي اجراي کنوانسیون مبارزه با فساد در حقوق ایرانرفت از چالشهکارهاي برونبررسی را-19

عوامل مؤثر بر قاچاق کاال در استان بوشهر-20

آن بر اساسو سنجش وضعیت موجود کشور  يمدار قانونهاي  تعریف و تبیین شاخص-21

هاي حقوق شهروندي و سنجش وضعیت موجود کشور بر اساس آن تعریف و تبیین شاخص-22

المللی  سی تطبیقی پیشگیري از جرائم اقتصادي در حقوق ایران و اسناد بینبرر-23
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هاي اعتماد مردم و مسئولین به سازمان بازرسی کل کشور و سنجش وضعیت موجود  تبیین شاخص-24

کشور بر اساس آن 

بر مشارکت مردم در بازار سرمایه  مؤثرسنجش میزان و عوامل -25

کشورهاسایرباآنسهیمقاوایراناسالمیوريجمهمرکزيبانکاستقاللدرجۀبررسی-26

ها شده بازرسی بررسی قیمت تمام-27

ها  نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان-28

بررسی راهکارهاي عملی بهبود فرایند جذب، نگهداشت و توسعه نیروي انسانی سازمان بازرسی کل -29

ارائه مدل عملیاتی بهبود بخش منظور بهکشور 

)مطالعه حقوقی(هاي نظارتی، فرصت یا تهدید گاهتعدد دست-30

)خواري زمین(تحلیل جرائم ارتکابی در حوزه اراضی -31

کنترل تورم  باهدفهاي پولی  نظارت بر سیاست-32

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهاي توسعه اقتصادي در حقوق ایران و -33

المللی هاي بینکنوانسیون

پیشگیريدردینیپذیريجامعهمسئولنهادهايسويازاجراشدهدینیهاي برنامهیاثربخشارزشیابی -34

اقتصاديجرایماز

راهنماي نحوه رسیدگی به عملکرد اعتباري شعب شبکه بانکی-35

از قوانین و مقررات با تخلفات اداري و احصا  ها سازمانبررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان -36

یرسان اطالعاي اطالعاتی و راهکارهاي نیازه نیتر مهم

چک در ایران با  کشورهاي منتخب شناختی فرآیند صدور دسته مطالعه آسیب-37

بررسی فصل سوم کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي با تأکید بر خألهاي قانونی -38

مناسب يگذار قانونایران در این مورد و ارائه پیشنهادهاي 

وسعه نظام در راستاي ت(بر درآمد مالیاتی دولت  ها شرکتتأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد  بررسی-39

)مالیاتی جهت کاهش فساد

اجرایی و ارائه پیشنهادهایی  يها دستگاههاي عمرانی بررسی نحوه بروز مفاسد اقتصادي در اجراي طرح-40

در خصوص مبارزه با آن

1387-1390ر دوره زمانی سازمان بازرسی کل کشور دتحلیل عملکرد -41

ها سازماننظارتی بر  ینیآفر نقشهاي جمعی در شناسایی موانع فراروي رسانه-42

منبع شناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد-43

: بر توانمندسازي بازرسان سازمان بازرسی کل کشور مطالعه موردي مؤثربندي عوامل بررسی و اولویت-44

اداره کل مرکز 16شاغل در بازرسان 

بررسی عملکرد شهرداري، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و وزارت کشور در برخورد  با  -45

گريپدیده  تکدي

1387تا  1383يها سال یدر بورس اوراق بهادار تهران ط واگذارشدهیدولت يها عملکرد شرکت یبررس-46
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:هاي دانشجویی رسالهفهرست 

انگیزش شغلی کارکنان سازمان  شیبرافزامشاوره گروهی با رویکرد سازگاري شغلی  خشیبررسی اثرب- 1

بازرسی کل کشور

درکشورهاي ایران، مالزي، چین و انگلستان مطالعه تطبیقی آمبودزمان- 2

اثر نظارت و بازرسی در تقویت فرهنگ پاسخگویی- 3

  هاي آموزشی بر ادراك توانمندي کارکنان سازمان اثربخشی دوره- 4

هاي  دولتی ارزیابی نظام نظارت مالی در کشور بر فساد اداري در سازمان- 5

تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور در عملکرد نیروي انتظامی- 6

مطالعه موردي سازمان (هاي دولتی  بررسی عوامل رفتاري و ساختاري مؤثر بر فساد اداري در سازمان- 7

)مسکن و شهرسازي استان تهران

کیفري ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون مریدا يگذار قانوناثرات - 8

مطالعه موردي اداره کل امور (بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداري در سازمان امور مالیاتی کشور - 9

)مالیاتی شمال تهران

سازمان بازرسی کل کشور ساختار سازمانی یشناس بیآس-10

اساسی قانون 174هاي فراروي سازمان در اجراي اصل چالش-11

طراحی و تبیین الگوي ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور-12

ارائه یک چارچوب مفهومی مناسب منظور بهبررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور -13

سازمان بازرسی کل کشور: کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی، مورد-14

ها اريتحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرد-15

سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران 2003بررسی تطبیقی کنوانسیون -16

کیفري ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون مریدا يگذار قانونالزامات -17

در سازمان ملل  2003هاي نامشروع با تأکید بر کنوانسیون  المللی حاکم بر استرداد دارایی قواعد بین-18

مبارزه با فساد خصوص

ریزي راهبردي مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور برنامه  يساز ادهیپیسنج امکان-19

بررسی نقش فناوري اطالعات در زمینه کاهش فساد اداري-20

بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده در حوزه ستادي سازمان بازرسی کل کشور-21

1389:آموزشی شهر تهران هاي سنجش عملکرد مدیریتی در بیمارستان يریکارگ بههاي  روش-22

شهرها کالنسازمان شهرداري ) مبارزه با فساد(مدل ارتقاي سالمت اداري  یاعتباربخشطراحی، تبیین و -23

بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور-24

سیقانون اسا 44کلی اصل  يها استیسنظارتی در تحقق  يها دستگاهتحلیل حقوقی نقش -25

هاي دولتی استان آذربایجان شرقیبررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش فساد اداري سازمان-26

مطالعه (هاي مقابله با فساد اداري در جمهوري اسالمی ایران و ارایه الگوي مطلوبسیاست یشناس بیآس-27

)ترکیه و پاکستان: تطبیقی
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  :پژوهشی گزارشنشریهفهرست 

  افتهیتوسعهبا فساد در چند کشور بررسی سازوکارهاي مقابله .1

غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد يها سازماننقش .2

)ترجمه(2008پیمایش رشوه دهندگان در سال .3

اي در حوزه بازرسی،  ارزشیابی و نظارت خطاهاي هاله.4

درآمدي بر نظارت همگانی.5

آرمان نظارت و ارزیابی مثابه بهحکمرانی خوب .6

سنجش فساد يها روش.7

)ترجمه(2008گزارش جهانی شفافیت بودجه سال .8

جریان آزاد  اطالعات و مبارزه با فساد.9

) محرمانه(1387گزارش اجمالی عملکرد  سازمان در سال.10

بررسی مفاهیم، ابعاد و آثار حاکمیت قانون.11

در مبارزه با فساد یمال يساز شفافو  ینقش حسابرس.12

مبارزه با آن يها روشپولشویی و .13

)ترجمه(2009ی فساد سنجش جهان.14

ییقضا زداهاي قضایی و تدابیر گزارش تحلیلی علل تشکیل پرونده.15

سنجش فساد اداري و میزان تمایل شهروندان به گزارش دهی.16

  المللیبا چند آمبودزمان ملی و بین کل کشور یبازرسمقایسه نقش و کارکرد سازمان.17

نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراك فساد.18

CPIعلل کاهش رتبه ایران در گزارش بررسی .19

ر آسیائیکشوچند حقوقی مبارزه با فساد در  قواعدو ساختارها بررسی .20

) ترجمه(فساد بر درآمدهاي مالیاتی در خاورمیانه ریتأث.21

هاي بهبود آنهاي دولتی؛ راهکارها و سیاستوري منابع انسانی در سازمانبهره.22

زيسا شاخصو  کنکاش نظري و مفهومیر؛حسن جریان امو.23

تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران.24

کار مضاعف و کارکردها و راهکارهایی براي نظام بازرسی-همت مضاعف یشناخت جامعهتبیین .25

) ترجمه(کتابچه راهنماي سازمان ملل متحد دربارة سیاست مقابله با فساد.26

ها و راهکارها؛ آسیبایران سالمت اداري در.27

) ترجمه(اي ضد فساد نگاهی به راهبرده.28

)ترجمه(یک بررسی و شواهد جدید: هاي اقتصادي فسادهزینه.29

) ترجمه(2010بارومتر جهانی فساد سال .30

بررسی استراتژي ملی مبارزه با فساد در کویت.31

رسانی به مردم در جمهوري اسالمی ایران با تأکید بر قوانین و مقرراتنظام خدمات.32
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و ارائه مدل راهبرد جامع پیشگیري از فساد  در ایراندولتی  در بخشکنترل فساد اداري .33

پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی.34

)ترجمه(راهکارهاي حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه.35

بررسی رابطه بین فساد، فرهنگ و ساختار سازمانی.36

دولتی در ایران و راهکارهاي تقویت آن يها دستگاهمشارکت مردم در نظارت بر .37

باید بداند هایسینو گزارشو  هایبررسزرس یا کارشناس بازرسی در آنچه یک با.38

در بازرسی یسینو گزارشيها وهیشاصول و .39

  توانمندسازي بازرسان سازمان بازرسی کل کشور يها روشنگاهی به الزامات و .40

نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون.41

زرسی کل کشور در تحقق آنجهاد اقتصادي و نقش سازمان با.42

هايشهردارتحلیل حقوقی نظارت بر .43

اي فسادتحلیلی بر الگوهاي منطقه.44

  هاي مبارزه با فسادبررسی علل ناکامی سیاست.45

أثیر شفافیت اقتصادي در پیشگیري و مبارزه با فساد اقتصاديت.46

بازرسی کل کشور بررسی راهکارهاي بهبود فرایند جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی سازمان.47

زمان و تحول دوران درگذربازشناسی نهاد بازرسی در ایران ، .48

2011-2012پذیري جهانیگزارش رقابت.49

بررسی وضعیت حقوق شهروندي در نظام اداري ایران و عوامل مؤثر بر آن.50

فساد چهار سندروم: و چین نیپیلیفژاپن، کره جنوبی، .51

شت و توسعه سرمایه انسانی سازمان بازرسی کل کشوربررسی راهکارهاي بهبود فرایند جذب، نگهدا.52

  2011-2012پذیري جهانیگزارش رقابت.53

  بررسی وضعیت حقوق شهروندي در نظام اداري ایران و عوامل مؤثر بر آن.54

  فساد چهار سندروم: و چین نیپیلیفژاپن، کره جنوبی، .55

  در پیشگیري از فساد حضور مردم.56

  فساد دولتی و حمایت عمومی.57

استان خراسان جنوبی: جراي نظارت الکترونیک مطالعه مورديشناسی اآسیب.58

نظارت و بازرسی در فرانسه.59

نظارتی، فرصت یا تهدید يها دستگاهتعدد .60

اجرایی يها دستگاهاز ارزیابی عملکرد  ییها تجربه.61

رایانه و فضاي مجازي منشأنظارت الکترونیک و کاهش جرایم  با .62

ازرسانبررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازي ب.63

  نیازهاي نظري اقتصاد مقاومتیجستاري در پیش.64

  هاي دولتی در استان قممقررات و تشریفات مناقصه و مزایده یشناس بیآس.65

هاي عمرانی دولتیمروري بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمان در پروژه.66
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ارت و بازرسیدر امر نظ يخود اظهارهاي استفاده از شیوه بررسی نقاط قوت  و ضعف و محدودیت.67

هاي سنجش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانیتعیین شاخص.68

مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسیماهیت .69

هاي ادراك فسادد و نقد شاخصهاي سنجش فساچالش.70

  

  :در فصلنامه دانش ارزیابی  شده چاپفهرست  مقاالت 

1اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرائم مالی- 

  نظارت نوین و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن - 

  هاي دولتیبررسی عوامل رفتاري و ساختاري مؤثر در بروز فساد اداري در سازمان- 

  بررسی تأثیر بازرسی اثربخش بر فساد اداري در گمرك جمهوري اسالمی ایران- 

  هاي دولتیسازمانی در دستگاه –ارائه مدلی جامع براي بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندي - 

  یشناخت جامعههاي عمومی؛ رهیافتی در اجراي سیاست واکاوي علل انحراف مجریان- 

  بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیري از تخلف کارکنان شاغل در نظام اداري- 

oهاي تخصصیگزارش  

  ها بررسی طرح تحول اقتصادي دولت با تأکید بر هدفمندي یارانه- 

  ارآفرینهاي اقتصادي کوچک زودبازده و کبررسی اثربخشی طرح اعطاي تسهیالت به بنگاه- 

oالمللیمطالعات بین  

  هادر ارزیابی سیاست یشناس روشهاي چالش- 

  

2اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  دیدگاه تفسیري در کنترل استراتژیک- 

  ابزار کنترل رانت و فساد عنوان بهها آنهاي نفتی و کارکرد صندوق- 

  دولت الکترونیک و مبارزه با فساد - 

مطالعه موردي در اداره کل امور مالیاتی (اداري در سازمان امور مالیاتی کشور  ترین عوامل بروز فسادبررسی و شناخت مهم-

  )شمال تهران

  هاي فساد بر رشد اقتصادي در کشورهاي اسالمیهاي حکمرانی خوب و شاخصبررسی تأثیرات شاخص- 

  ازيبندي عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرتبه- 

oهاي تخصصیگزارش  

  بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور - 

  هاي تابعهو واگذاري شرکت 44اجراي اصل  خصوصدرگزارشی از عملکرد ادارات راه و ترابري - 

o الملل نیبمطالعات  

  توسعه درحالهاي مبارزه با فساد در کشورهاي حکمرانی خوب و سیاست- 
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3اره ــشم:  

oویژه يوگو گفت  

  ها و الزاماتزه با فساد؛ بایدمبار- 

oمقاالت علمی  

  نظارتی در مبارزه مؤثر با فسادهاينقش مدیریت بهینه منابع انسانی دستگاه- 

  نقش توسعه سرمایه اجتماعی در کاهش فساد- 

  گیري فساد اداريهاي اندازهرویکرد اجتماعی در تدوین شاخص- 

  هاي پالرمو و مریدانوانسیونبررسی مفاسد مالی با نگاهی به جرم و رشوه در پرتو ک- 

  ارتقاي فرهنگ و آموزش عمومی براي مقابله با فساد- 

  هویت جمعی و فساد اداري و مالی- 

oگزارش تخصصی  

  بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران - 

  

4اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  فرهنگ دینی اساسبرارزیابی عملکرد - 

  )سازمان بازرسی کل کشور(ارت کاربرد مدیریت دانش سازمانی در کنترل و نظ- 

  هاي مدیریت دانشارزیابی نظام آموزش عالی بر مبناي مؤلفه- 

  مروري بر مفاهیم و الگوهاي ارزیابی عملکرد و ارزیابی فرهنگی- 

oگزارش تخصصی  

  1388هاي اجرایی طی سال ها در دستگاهها و مزایدهنظارت بر مناقصه ياظهارخودهاي بررسی و تحلیل گزارش- 

  

5اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  )با تأکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران(اداري کشور  نظامدرگرایی بررسی عوامل مؤثر بر قانون- 

  هاي نامشروع و تعهدات اعضاي کنوانسیون ملل متحد براي مقابله با فساد مصادره و استرداد دارایی- 

  ل متحد براي مبارزه با فساد در حقوق ایران هاي اجراي کنوانسیون سازمان ملاز چالش رفت برونراهکارهاي - 

  )هاي سنجش فسادارزیابی گزارش(گذاري مبارزه با فساد مبتنی بر مدارك و شواهد سیاست- 

oگزارش تخصصی بازرسی  

  بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کاال در استان بوشهر- 

oگزارش علمی  

  آذر  18تا  13(اداري کشور  نظاممت گزارش از همایش و نمایشگاه همت مضاعف، کار مضاعف و ارتقاء سال-

1389(  
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6اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  شناسی مناسب در کنترل استراتژیکتبیین روش- 

  تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد؛ تحول سازمانی و ارزیابی کارکردي نهاد بازرسی در ایران معاصر- 

  مبارزه با فساد در حقوق ایرانلل متحد برايهاي اجراي کنوانسیون سازمان ماز چالش رفت برونراهکارهاي - 

  کارکنان بخش دولتی شهرستان بروجرد ازنظرعلل سازمانی فساد اداري - 

  هاي اجرایی منتخب شیرازبررسی ارتباط بین نوع ساختار سازمانی و میزان فساد اداري؛ مطالعه موردي دستگاه- 

  هاي توسعه و بودجه رنامهدر ب ها آنهاي اجتماعی و کاربرد هاي پایش سیاسترهیافت- 

oگزارش تخصصی بازرسی  

  رکز بر عملکرد سازمان مسکن و شهرسازيمتزیابی اجراي سیاست مسکن مهر؛ با ار- 

  

7اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  هاي نظارتی؛ فرصت یا تهدیدتعدد دستگاه- 

  در فرآیند مبارزه با فساد يگذار قانونبررسی نقش و جایگاه دستگاه - 

  ل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مقایسه آن با سایر کشورهابررسی درجه استقال- 

  بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران - 

  گیري آن هاي اندازهرانت اقتصادي و شاخص- 

oگزارش تخصصی  

  براي مقابله با آن  شده انجامهاي اجرایی استان همدان و اقدامات هاي فساد در دستگاهگاهگلو- 

  

8اره ــشم:  

oلمیمقاالت ع  

  ر نظام بانکی در ایران و کشورهاي منتخببمطالعه تطبیقی نظارت - 

-بیمارستان: مطالعه موردي(هاي سنجش عملکرد و رویکردهاي خودارزیابی در بخش بهداشت و درمان بررسی انواع نظام-

  )هاي آموزشی شهر تهران

  ت اداريهاي بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور براي کاهش تخلفااستراتژي- 

مطالعه موردي شهرداري (گیري مدیران هاي تصمیمهاي آموزشی ضمن خدمت بر مهارتبررسی تأثیر سپري کردن دوره- 

  )تهران

  با آن  کنندهمبارزهالمللی پولشویی و نهادهاي بین- 

  ه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشوریثر بر سرماؤبررسی عوامل م- 

oگزارش تخصصی  

  هاي اجرایی کشور در زمینه پیشگیري و مقابله با آلودگی هوا هارزیابی عملکرد دستگا- 

  

9اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  هاي شکلی حسابگري کیفري در پیشگیري از جرایم اقتصاديجلوه- 

  )BSC(هاي دولتی با استفاده از مدل اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمان- 
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  ابع انسانی با استفاده از الگوي آرمسترانگ، انتخاب و استخدام کارکنان در مدیریت منیابیکارمند- 

  المللیدر حقوق ایران و اسناد بین ياقتصادبررسی تطبیقی پیشگیري از فساد - 

  اداري در گمرکات  يهايروکجشناسایی عوامل مؤثر بر - 

  )مطالعه موردي(بررسی نگرش به فساد اداري و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی - 

  درآمدي بر نظریه مثلث نظارت همگانی: ایراننظارت همگانی در  یشناس بیآس- 

  

10اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  هاي مسئول ساماندهی متکدیان ارزیابی عملکرد سازمان- 

  در بورس اوراق بهادار تهران  واگذارشدههاي دولتی بررسی عملکرد شرکت- 

و امالك  اسناد ثبتدر سازمان  بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در کاهش عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري- 

  استان لرستان از دید پرسنل آن سازمان 

  نظام پاسخگویی مطلوب در مدیریت دولتی با تأکید بر مدل حکمرانی خوب- 

با استفاده از الگوهاي هم جمعی و OECDوOPECمطالعه موردي در کشورهاي ایران، : مالیات و رشد اقتصادي- 

Var-Panel  

  . روندي در نظام اداري ایران و عوامل مؤثر بر آنبررسی وضعیت حقوق شه- 

oگزارش تخصصی  

  گذاري مستقیم خارجی در ایران و نقش نظارت و بازرسی در تحقق آن سرمایه برجذبشناسایی عوامل اقتصادي مؤثر - 

  

15اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  هاي دولتیاي بر سازمانسازمانی نظارت رسانه - موانع اداري- 

  شدنیجهانمتأثر از پدیده  الزاماتنسانی و وجود مدیریت منابع ا- 

  ارائه چارچوبی آرمانی و کارکردي براي کنترل استراتژیک سازمانی- 

  )شهرداري زاهدان گانه سهمناطق (بررسی تأثیر عوامل رفتاري بر ارتقاي سالمت سازمانی مطالعه موردي - 

  هاي اجراییهاي عمرانی دستگاهمفاسد اقتصادي طرح- 

ل توزیع درآمد و درآمد ملی بر مصرف بخش خصوصی در ایران و نقش نظارت و بازرسی در تحقق توزیع آثار متقاب- 

  تر درآمد در کشورعادالنه

oگزارش تخصصی  

  و ارائه راهکار  یرانادر جمهوري اسالمی واگذاري اراضی ملی و دولتی یشناس بیآس- 

  

16اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

 16مطالعه موردي بازرسان شاغل در (بر توانمندسازي بازرسان سازمان بازرسی کل کشوربندي عوامل مؤثر بررسی و اولویت-

  )اداره کل سازمان بازرسی کل کشور

  )مطالعه موردي بانک ملت(ها بانک الملل نیبیند مبارزه با پولشویی در بخش آثیر عوامل قانونی در فرأبررسی نقش و ت- 

  )استان هرمزگان وپرورش آموزشيها ادارهمطالعه موردي (عات با فساد اداريبررسی رابطه عدالت سازمانی و فناوري اطال- 
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: مطالعه موردي(مدل سروکوال  اساسبرکارکنان و کیفیت ارائه خدمات  یشناخت روانبررسی رابطه بین توانمندسازي -

  )شهرداري زاهدان

  هاي انتخابآزمون: هاهاي انتخاب متقاضیان جدید در سازمانروش- 

قانون اساسی  174هاي بین حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین موضوع اصل ها و شباهتوقی تفاوتتحلیل حق- 

  جمهوري اسالمی ایران 

oگزارش تخصصی  

  1392تحلیلی بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار - 

  

  

17اره ــشم:  

oمقاالت علمی  

  فاده از دو رویکرد ساختاري و فرآیندياز چالش فساد اداري در شهرداري تهران با است رفت برونراهکارهاي - 

هاي اجرایی در مطالعه موردي سامانه کشوري نظارت بر معامالت دستگاه(شناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی آسیب-

  )خراسان جنوبی

  )ارومیه هاي دولتی شهرستاندستگاه: مطالعه موردي(بررسی رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و فساد اداري - 

  بررسی میزان تأثیر عوامل سازمانی و مدیریتی در بروز رفتار کاري انحرافی- 

و  رجوع اربابهاي استان آذربایجان غربی از دید بندي عوامل بروز فساد اداري در شهرداريبررسی و اولویت- 

  کارکنان 

  )ی شیرازمطالعه موردي سازمان تأمین اجتماع(ثیر سالمت اداري بر رضایت شغلی أبررسی ت- 

o گزارش تخصصی  

  در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهاي منتخب شده انجاممطالعه تطبیقی اقدامات - 

  

 18شمــاره:  

oمقاالت علمی  

  یافته در ایجاد فساد مالی در کشورهاي درحال توسعهنقش کشورهاي توسعه- 

  ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزوم بازنگري در قوانین مربوطه- 

  بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مالی در سازمان بازرسی- 

  گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي در کشورهاي اسالمی مناو سرمایه وکار کسببررسی تأثیر فضاي - 

  رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا- 

  هاي دینیآموزه با تأکید بر: هاي ادارياي نظارت  و بازرسی در دستگاهاخالق حرفه- 

o گزارش تخصصی  

  هاي اجرایی در مقوله امنیت غذایی و ایمنی غذاهاي نظارتی بر لزوم تغییر دیدگاه دستگاهضرورت تأکید دستگاه- 

  

 19شمــاره:  

oمقاالت علمی  

  در قراردادهاي نفتی ایران يگذار قانونسیاسی اقتصادي و تحوالت حقوقی و  يها چالش- 

و سایر عوامل در پیشگیري از جرایم اقتصادي يدار نیدپذیري دینی، درجه تلف جامعهارزیابی اثربخشی عوامل مخ- 
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هاي دولتی مناطق جنوبی کشورها و سازمانبررسی رابطه سرمایه فکري و  عملکرد سازمانی، در اداره- 

تان و بلوچستانهاي اجرایی استان سیسدر پیشگیري و مقابله با فساد اداري در دستگاه نهاد مردميها سازماننقش - 

  سازمان تأمین اجتماعی شهرستان ارومیه يا مهیبارزیابی کیفیت خدمات درمانی و - 

  هاي تاریخی فساد اداري و مبارزه با آن در روسیهریشه- 

  مالی در بین کارکنان بانک و ارایه راهکارهایی براي کاهش آن - علل بروز تخلف اداري یشناس بیآس- 

  

 20شمــاره:  

oمقاالت علمی  

  هاي اجتماعی بر رشد اقتصادي ایرانسی تأثیر ارتقاء سطح نظارت و افزایش سرمایهبرر- 

  ها و مؤسسات مالی استان خوزستانعوامل مؤثر بر فساد مالی از نگاه کارکنان بانک- 

  جستاري در کارکرد سازمان بازرسی کل کشور- 

  نقش نهادهاي مدنی در پیشگیري از فساد- 

  ت اداريکاربرد روش پیمایش در سنجش سالم- 

  تأملی بر راهکارهاي بنیادین ارتقاء فرهنگ عمومی در مبارزه با فساد- 

o گزارش تخصصی  

  هاي قانون برگزاري مناقصاتاي بر برخی ابهامات و چالشحاشیه- 

  

 21شمــاره:  

oمقاالت علمی

سیاستی يها هیتوصاداري؛  يها دستگاهتبیین ارتباط رضایتمندي شغلی کارکنان و فساد در - 

دولتی  يها انسازممالی در  - نسبت عوامل سازمانی، مدیریتی و فساد اداري- 

در بهبود کار و کاهش ناکارآمدي حکومت در متون دینی اراننقش اخالق کارگز- 

انسانی با توزیع درآمد در ایران يها هیسرماارتباط میان انباشت  یبررس- 

در مبارزه با فساد اجرا قابلو راهبردهاي  ها مدل- 

  حقوق بشر الملل نیبچارچوب نظام  درفسادبررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه - 

oیگزارش تخصص  

به معیارهاي نظارت و  توجهباین حسن جریان امور  و اجراي صحیح قوان يهایناهمخوانو  هایهمخوانمروري بر 

  بازرسی در قانون سازمان  بازرسی کل کشور
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  هاي مطالعات و پژوهشمرکز 

  ري و مبارزه با فساداداسالمت 
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