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 -53حضور مرد در پیشگیری از فساد
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 -55آسیب شناسی اجرای نظارت الکترونیک مطالجعجه مجوردی :اسجتجان
خراسان جنوبی
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استان قم
 -63مروری بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمجان در پجروژههجای
عمرانی دولتی
 -64بررسی نقاب قوت و ضعف و محدودیجتهجای اسجتجفجاده از شجیجوه
خوداظهاری در امر نظارت و بازرسی
 -65تعیین شاخصهای سناش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانی
 -66ماهیت مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسی
 -67چالشهای سناش فساد و نقد شاخصهای ادراک فساد
 -68فرهن نظارتپذیری
 -69گذری بر برخی کنوانسیونهای منطقهای ضدفساد
 -71کرامت انسانی ،نظا اداری و سرمایه اجتماعی
 -71پیشنیازهای علمی و مهارتی تحقق اهداف چشجمانجداز سجازمجان
بازرسی کل کشور در افق 1414
 -72بارومتر جهانی مبارزه با فساد 2113
 -73آمبودزمان چیست؟
 -74مبارزه با فساد ،دستورکاری برای سازمانهای بینالمللی
 -75رسیدگی به شکایات مردمی
 -76تأملی بر پدیده قانونگریزی

 -77رسیدگی به شکایان مردمی در کشورهای چین ،سنگاپور،
کره جنوبی ،مالزی و هن کن
 -78مروری بر مفهو فساد و برنامههای رایج جهانی علیه آن
فصلنامهدانشارزیابی:

فصلنامه سازمان بازرسی از جمله فصلنامههجای تجخجصجصجی اسجت کجه
عرصه ای مناسب را برای ارایه مقاالت نظری و کاربردی پجژوهشجگجران و
نویسندگان فراهم میآورد .این ماله در شمارههایی که به زیور طبع آراسته
است ،ماموعهای از مقاالت را در معرض دید عالقهمندان قجرار داده کجه
عناوین برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:














نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی
بررسی عوامل رفتاری و ساخجتجاری مجؤثجر در بجروز فسجاد اداری در
سازمانهای دولتی
واکاوی علل انحراف ماریان در اجرای سیاستهای عمومی رهیافتی
جامعهشناختی
بررسی و شناخت مهم ترین عوامل بروز فساد اداری در سازمجان امجور
مالیاتی کشور (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
بررسی مفاسد مالی با نگاهی به جر و رشوه در پرتو کنوانسیونهجای
پالرمو و مریدا
بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران
بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مجنجاقصجههجا و
مزایدهها در دستگاههای اجرایی طی سال 1388
بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظا اداری کشور (با تأکیجد بجر
ادارات دولتی مشهد و تهران)
مصادره و استرداد دارایی های نامشروع و تعهدات اعضای کنوانسیجون
ملل متحد برای مقابله با فساد
تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد تحجول سجازمجانجی و ارزیجابجی
کارکردی نهاد بازرسی در ایران معاصر
علل سازمانی فساد اداری ازنظر کارکنان بخش دولتجی شجهجرسجتجان
بروجرد

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران
 پولشویی و نهادهای بینالمللی مبارزه کننده با آن
 بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه پیشگیری و مقابله
با آلودگی هوا
 اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمانهای دولتی با استفاده از مدل()BSC
 کارمندیابی ،انتخاب و استخدا کارکنان در مدیریت منابع انسجانجی بجا
استفاده از الگوی آرمستران
 بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بجهجادار
تهران
 مالیات و رشد اقتصادی :مطالعه موردی در کشورهای ایرانOPEC ،و
OECD

 ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی
 مفاسد اقتصادی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی
 آسیبشناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران
و ارایه راهکار
 بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه بجا پجولشجویجی در
بخش بینالملل بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیجت ارایجه
خدمات براساس مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهرداری زاهدان)
 آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی (مطالعه موردی
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی)
 ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزو بازنگری در قوانین مربوطه
 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مجالجی در سجازمجان
بازرسی
 رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا
 اخالق حرفهای نظارت و بازرسی در دستگاههای اداری :با تأکجیجد بجر
آموزههای دینی
 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعهپذیری دینی ،درجه دینداری و
سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی
 تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقای فرهن عمومی در مبارزه با فساد
 حاشیهای بر برخی ابهامات و چالشهای قانون برگزاری مناقصات

 نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت
در متون دینی
 سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 فساد دولتی و دسترسی به اطالعات در کشورهای OECD
کتابهایمنتشرشده:

 ماموعه مقاالت همایش نظارت کارآمد( 3دوره)
 ماموعه مقاالت همایش ارتقای سالمت نظا اداری
 ماموعه مقاالت همایش همت مضجاعجف ،کجارمضجاعجف و ارتجقجای
سالمت اداری
 چالش فساد در آسیا
 شیوههای نظارت و کنترل سیاسی از دیدگاه حضرت امیر(ع)
 ماموعه سخنرانیها و ماموعجه مجقجاالت سجیجزدهجمجیجن اججالس
آمبودزمان آسیایی
 مدیریت ریسک تقلب
 تحلیل فساد در بخش جنگل
 مبارزه با فساد در بخش عمومی
 سیری در تاارب بینالمللی مبارزه با فساد
 آمبودزمان در آسیا
 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد :راهنمایی برای مسئوالن
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سازمانبازرسیکلکشور

مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری
و مبارزه با فساد
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مقدمه
مقوله شناخت از مقوالت مقدماتی و پیششرطی کنشها محسوب میشود.
کنشها هرچه پیچیدهتر باشند ،شناختهایی عمیقتر و چندالیهای را طلب
میکنند .در این میان ،وظیفه کنترل و نظارت بهعنوان یکی از پیچیدهترین
وظایف سازمانی ،به ویژه در نهادی با کارکردهای گسترده همچون سازمان
بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری کشور
را برعهده دارد ،شناختی متناسب را نیازمند است.
بههمین منظور مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه
با فساد سازمان بازرسی کل کشور ،باهدف تقویت شناختها ،برای انجاجا
طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و شناسایی مؤلفههای بروز فساد و
ارایه راهکارهای ارتقای سالمت اداری در سجازمجان بجازرسجی کجل کشجور
تأسیسشده است.
ماموعه ی حاضر ،فهرست برخی از فعالیت های مرکز مجطجالجعجات،
(عناوین پروژههای پژوهشی و پایاننامههای دانشاویی حمجایجت شجده از
سوی سازمان بازرسی ،کتب ،بولتنها و فصلنامه دانجش ارزیجابجی)را بجرای
اطالع و استفاده عالقهمندان و فعاالن این حوزه ارایه مینماید.
پروژههایپژوهشی:

 -1بررسی نحوهی اجرای پیشنهادهای سازمان در دستگاههای اجرایی
 -2طراحی و تبیین شاخصهای نظارت و بازرسی در صنعت
 -3نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور
 -4اندازهگیری شاخصهای اثربخشی و کارایی فرایند بازرسی
 -5نقش سازمانهای غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارایه مدل بومی
 -6شاخصهای نظارت و بازرسی در ایااد اشتغال مولد
 -7بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی (مطالعه موردی ایجران و
منطقه آسیای جنوب شرقی)
 -8بررسی مبانی نظری و راهکارهای حقوقی و عملی مبازره بجا فسجاد در
کشورهای منتخب جهان و ایران
 -9شناخت معضالت ،تنگناها و دغدغههای کالن نظا اداری کشور
 -11نگاهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت در ایران
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 -11نیازسنای و اولویتبندی نیازهای پژوهشی سجازمجان بجازرسجی کجل
کشور
 -12تعریف و تبیین شاخص های کارآمدی نظا اداری و سناش وضعیت
موجود کشور بر اساس آن
 -13ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاری اراضی
-14بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفجافجیجت در ایجران و سجایجر
کشورها
 -15بررسی میزان تحقق برنامه هجا و تجعجهجدات دولجت در ارتجبجاب بجا
شاخصهای تور  ،رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایهگذاری و مالجیجات
طی برنامه چهار توسعه
 -16بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اجرای کنوانسیون مبارزه
با فساد در حقوق ایران
 -17بررسی وضعیت قانونگرایی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر بر آن
 -18بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثجر
بر آن
 -19بررسی تطبیقی پیشگیری از فساد اقتصادی در حقوق ایران و اسجنجاد
بینالمللی
 -21تبیین شاخصهای اعتماد مرد و مسئولین به سازمان بجازرسجی کجل
کشور و سناش وضعیت موجود کشور بر اساس آن
 -21سناش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت مرد در بازار سرمایه
 -22بررسی درجهی استقالل بانک مرکزی جمهجوری اسجالمجی ایجران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 -23بررسی قیمت تما شده بازرسیها
 -24نظا مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سازمانها
 -25بررسی راهکارهای عملی بهبود فرایند جذب ،نگهداشجت و تجوسجعجه
نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور ارایه مدل عملیاتجی
بهبود بخش
 -26تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید (مطالعه حقوقی)
 -27نظارت بر سیاستهای پولی باهدف کنترل تور
 -28مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهای توسجعجه
قتصادی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
 -29ارزشیابی اثربخشی برنامههای دینی اجراشجده از سجوی نجهجادهجای
مسئول جامعهپذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی
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 -31راهنمای نحوهی رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب شبکه بانکی
 -31بررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان سازمانها از قوانیجن و
مقررات با تخلفات اداری و احصای مهمترین نیازهجای اطجالعجاتجی و
راهکارهای اطالعرسانی
 -32مطالعه آسیبشناختی فرآیند صدور دستهچک در ایران با کشورهجای
منتخب
 -33بررسی فصل سو کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسجد
اقتصادی با تأکید بر خألهای قجانجونجی ایجران در ایجن مجورد و ارایجه
پیشنهادهای قانونگذاری مناسب
 -34بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها بر درآمد مالیجاتجی
دولت (در راستای توسعه نظا مالیاتی جهت کاهش فساد)
 -35بررسی نحوهی بروز مفاسد اقتصادی در اجرای طرحهجای عجمجرانجی
دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن
 -36شناسایی موانع فراروی رسانههای جمعی در نقشآفرینی نظارتجی بجر
سازمانها
 -37منبعشناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد
 -38بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان سازمجان
بازرسی کل کشور مطالعه موردی :بازرسان شاغل در 16اداره کل مرکز
 -39بررسی عملکرد شهرداری ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد اما خمینی
و وزارت کشور در برخورد با پدیده تکدیگری
 -41بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بهجادار
تهران طی سالهای  1383تا 1387
رسالههایدانشجویی:

 -1بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی برافزایش
انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
 -2مطالعه تطبیقی آمبودزمان درکشجورهجای ایجران ،مجالجزی ،چجیجن و
انگلستان
 -3اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنج پجاسج گجویجی در
سازمان بازرسی کل کشور
 -4بررسی نگرش کارشناسان سازمان بازرسجی کجل کشجور نسجبجت بجه
دورههای آموزشی کوتاهمدت و رابطه آن با ادراک توانمندی آن
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 -5ارزیابی نظا نظارت مالی در کشور بر فساد اداری در سجازمجانهجای
دولتی
 -6تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی
 -7بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران)
 -8بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالجیجاتجی
کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
 -9آسیبشناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
 -11طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور
 -11بررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور بهمنظور ارایه
یک چارچوب مفهومی مناسب
 -12کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی ،مورد :سازمجان
بازرسی کل کشور
 -13تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها
 -14بررسی تطبیقی کنوانسیون  2113سازمان ملل متحد علیه فساد بجا
حقوق ایران
 -15الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مریدا)
 -16تعهدات دولتهای عضو کنوانسجیجون مجبجارزه بجا فسجاد :اسجتجرداد
داراییهای نامشروع
 -17بررسی نقش فناوری اطالعات در زمینه کاهش فساد اداری
 -18بررسی عوامل مؤثر بر ایااد سازمان یادگیرنجده در حجوزه سجتجادی
سازمان بازرسی کل کشور
 -19روشهای بهکارگیری سناش عملکرد مدیریتی در بیمارستانهجای
آموزشی شهر تهران1389:
 -21طراحی ،تبیین و اعتباربخشی مدل ارتقای سالمت اداری (مبارزه بجا
فساد) سازمان شهرداری کالنشهرها
 -21بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کجارکجنجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -22تعیین عوامل مؤثر بر کجرویهای اداری در گجمجرک ججمجهجوری
اسالمی ایران
 -23سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 -24نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
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 -25استراتژیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشجور بجرای
کاهش تخلفات اداری
 -26آسیبشناسی سیاستهای مقابله با فساد اداری در جمهوری اسالمی
ایران و ارایه الگوی مطلوب (مطالعه تطبیقی :ترکیه و پاکستان)
بولتنگزارشپژوهشی
 -1بررسی سازوکارهای مقابله با فساد در چند کشور توسعهیافته
 -2نقش سازمانهای غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد
 -3پیمایش رشوهدهندگان در سال 2118
 -4خطاهای هالهای در حوزه بازرسی ،ارزشیابی و نظارت
 -5درآمدی بر نظارت همگانی
 -6حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی
 -7روشهای سناش فساد
 -8گزارش جهانی شفافیت بودجه سال 2118
 -9جریان آزاد اطالعات و مبارزه با فساد
-11بررسی مفاهیم ،ابعاد و آثار حاکمیت قانون
 -11نقش حسابرسی و شفافسازی مالی در مبارزه با فساد
 -12پولشویی و روشهای مبارزه با آن
 -13سناش جهانی فساد 2119
 -14گزارش تحلیلی علل تشکیل پروندههای قضایی و تدابیر قضازدایی
 -15مقایسه نقش و کارکرد سازمان بازرسی کل کشور با چند آمبودزمان
ملی و بینالمللی
 -16نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراک فساد
 -17بررسی علل کاهش رتبه ایران در گزارش CPI
 -18بررسی ساختارها و قواعد حقوقی مبجارزه بجا فسجاد در چجنجد کشجور
آسیایی
 -19تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه
 -21بهرهوری منابع انسجانجی در سجازمجانهجای دولجتجی راهجکجارهجا و
سیاستهای بهبود آن
 -21حسن جریان امور کنکاش نظری و مفهومی و شاخصسازی
 -22تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران
 -23تبیین جامعهشناختی همت مضاعف-کار مضاعجف و کجارکجردهجا و
راهکارهایی برای نظا بازرسی
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 -24کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد دربارهی سیاست مقابله با فساد
 -25سالمت اداری در ایران آسیبها و راهکارها
 -26نگاهی به راهبردهای ضدفساد
 -27هزینههای اقتصادی فساد :یک بررسی و شواهد جدید
 -28بارومتر جهانی فساد سال 2111
 -29بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد در کویت
 -31نظا خدمات رسانی به مرد در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بجر
قوانین و مقررات
 -31کنترل فساد اداری در بخش دولتجی و ارایجه مجدل راهجبجرد ججامجع
پیشگیری از فساد در ایران
 -32پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی
 -33راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه
 -34بررسی رابطه بین فساد ،فرهن و ساختار سازمانی
 -35مشارکت مرد در نجظجارت بجر دسجتجگجاههجای دولجتجی درایجران و
راهکارهای تقویت آن
 -36آنججچججه یججک بججازرس یججا کججارشججنججاس بججازرسججی در بججررسججیهججا و
گزارشنویسیها باید بداند.
 -37اصول و شیوههای گزارشنویسی در بازرسی
 -38نگاهی به الزامات و روشهای توانمنجدسجازی بجازرسجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -39نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
 -41جهاد اقتصادی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن
 -41تحلیل حقوقی نظارت بر شهرداریها
 -42تحلیلی بر الگوهای منطقهای فساد
 -43بررسی علل ناکامی سیاستهای مبارزه با فساد
 -44تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
 -45بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -46بازشناسی نهاد بازرسی در ایران ،درگذر زمان و تحول دوران
 -47گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -48بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -49ژاپن ،کره جنوبی ،فیلیپین و چین :چهار سندرو فساد
 -51بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
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مقدمه
مقوله شناخت از مقوالت مقدماتی و پیششرطی کنشها محسوب میشود.
کنشها هرچه پیچیدهتر باشند ،شناختهایی عمیقتر و چندالیهای را طلب
میکنند .در این میان ،وظیفه کنترل و نظارت بهعنوان یکی از پیچیدهترین
وظایف سازمانی ،به ویژه در نهادی با کارکردهای گسترده همچون سازمان
بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری کشور
را برعهده دارد ،شناختی متناسب را نیازمند است.
بههمین منظور مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه
با فساد سازمان بازرسی کل کشور ،باهدف تقویت شناختها ،برای انجاجا
طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و شناسایی مؤلفههای بروز فساد و
ارایه راهکارهای ارتقای سالمت اداری در سجازمجان بجازرسجی کجل کشجور
تأسیسشده است.
ماموعه ی حاضر ،فهرست برخی از فعالیت های مرکز مجطجالجعجات،
(عناوین پروژههای پژوهشی و پایاننامههای دانشاویی حمجایجت شجده از
سوی سازمان بازرسی ،کتب ،بولتنها و فصلنامه دانجش ارزیجابجی)را بجرای
اطالع و استفاده عالقهمندان و فعاالن این حوزه ارایه مینماید.
پروژههایپژوهشی:

 -1بررسی نحوهی اجرای پیشنهادهای سازمان در دستگاههای اجرایی
 -2طراحی و تبیین شاخصهای نظارت و بازرسی در صنعت
 -3نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور
 -4اندازهگیری شاخصهای اثربخشی و کارایی فرایند بازرسی
 -5نقش سازمانهای غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارایه مدل بومی
 -6شاخصهای نظارت و بازرسی در ایااد اشتغال مولد
 -7بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی (مطالعه موردی ایجران و
منطقه آسیای جنوب شرقی)
 -8بررسی مبانی نظری و راهکارهای حقوقی و عملی مبازره بجا فسجاد در
کشورهای منتخب جهان و ایران
 -9شناخت معضالت ،تنگناها و دغدغههای کالن نظا اداری کشور
 -11نگاهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت در ایران
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 -11نیازسنای و اولویتبندی نیازهای پژوهشی سجازمجان بجازرسجی کجل
کشور
 -12تعریف و تبیین شاخص های کارآمدی نظا اداری و سناش وضعیت
موجود کشور بر اساس آن
 -13ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاری اراضی
-14بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفجافجیجت در ایجران و سجایجر
کشورها
 -15بررسی میزان تحقق برنامه هجا و تجعجهجدات دولجت در ارتجبجاب بجا
شاخصهای تور  ،رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایهگذاری و مالجیجات
طی برنامه چهار توسعه
 -16بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اجرای کنوانسیون مبارزه
با فساد در حقوق ایران
 -17بررسی وضعیت قانونگرایی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر بر آن
 -18بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثجر
بر آن
 -19بررسی تطبیقی پیشگیری از فساد اقتصادی در حقوق ایران و اسجنجاد
بینالمللی
 -21تبیین شاخصهای اعتماد مرد و مسئولین به سازمان بجازرسجی کجل
کشور و سناش وضعیت موجود کشور بر اساس آن
 -21سناش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت مرد در بازار سرمایه
 -22بررسی درجهی استقالل بانک مرکزی جمهجوری اسجالمجی ایجران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 -23بررسی قیمت تما شده بازرسیها
 -24نظا مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سازمانها
 -25بررسی راهکارهای عملی بهبود فرایند جذب ،نگهداشجت و تجوسجعجه
نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور ارایه مدل عملیاتجی
بهبود بخش
 -26تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید (مطالعه حقوقی)
 -27نظارت بر سیاستهای پولی باهدف کنترل تور
 -28مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهای توسجعجه
قتصادی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
 -29ارزشیابی اثربخشی برنامههای دینی اجراشجده از سجوی نجهجادهجای
مسئول جامعهپذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی
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 -31راهنمای نحوهی رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب شبکه بانکی
 -31بررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان سازمانها از قوانیجن و
مقررات با تخلفات اداری و احصای مهمترین نیازهجای اطجالعجاتجی و
راهکارهای اطالعرسانی
 -32مطالعه آسیبشناختی فرآیند صدور دستهچک در ایران با کشورهجای
منتخب
 -33بررسی فصل سو کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسجد
اقتصادی با تأکید بر خألهای قجانجونجی ایجران در ایجن مجورد و ارایجه
پیشنهادهای قانونگذاری مناسب
 -34بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها بر درآمد مالیجاتجی
دولت (در راستای توسعه نظا مالیاتی جهت کاهش فساد)
 -35بررسی نحوهی بروز مفاسد اقتصادی در اجرای طرحهجای عجمجرانجی
دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن
 -36شناسایی موانع فراروی رسانههای جمعی در نقشآفرینی نظارتجی بجر
سازمانها
 -37منبعشناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد
 -38بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان سازمجان
بازرسی کل کشور مطالعه موردی :بازرسان شاغل در 16اداره کل مرکز
 -39بررسی عملکرد شهرداری ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد اما خمینی
و وزارت کشور در برخورد با پدیده تکدیگری
 -41بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بهجادار
تهران طی سالهای  1383تا 1387
رسالههایدانشجویی:

 -1بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی برافزایش
انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
 -2مطالعه تطبیقی آمبودزمان درکشجورهجای ایجران ،مجالجزی ،چجیجن و
انگلستان
 -3اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنج پجاسج گجویجی در
سازمان بازرسی کل کشور
 -4بررسی نگرش کارشناسان سازمان بازرسجی کجل کشجور نسجبجت بجه
دورههای آموزشی کوتاهمدت و رابطه آن با ادراک توانمندی آن
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 -5ارزیابی نظا نظارت مالی در کشور بر فساد اداری در سجازمجانهجای
دولتی
 -6تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی
 -7بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران)
 -8بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالجیجاتجی
کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
 -9آسیبشناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
 -11طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور
 -11بررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور بهمنظور ارایه
یک چارچوب مفهومی مناسب
 -12کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی ،مورد :سازمجان
بازرسی کل کشور
 -13تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها
 -14بررسی تطبیقی کنوانسیون  2113سازمان ملل متحد علیه فساد بجا
حقوق ایران
 -15الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مریدا)
 -16تعهدات دولتهای عضو کنوانسجیجون مجبجارزه بجا فسجاد :اسجتجرداد
داراییهای نامشروع
 -17بررسی نقش فناوری اطالعات در زمینه کاهش فساد اداری
 -18بررسی عوامل مؤثر بر ایااد سازمان یادگیرنجده در حجوزه سجتجادی
سازمان بازرسی کل کشور
 -19روشهای بهکارگیری سناش عملکرد مدیریتی در بیمارستانهجای
آموزشی شهر تهران1389:
 -21طراحی ،تبیین و اعتباربخشی مدل ارتقای سالمت اداری (مبارزه بجا
فساد) سازمان شهرداری کالنشهرها
 -21بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کجارکجنجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -22تعیین عوامل مؤثر بر کجرویهای اداری در گجمجرک ججمجهجوری
اسالمی ایران
 -23سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 -24نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
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 -25استراتژیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشجور بجرای
کاهش تخلفات اداری
 -26آسیبشناسی سیاستهای مقابله با فساد اداری در جمهوری اسالمی
ایران و ارایه الگوی مطلوب (مطالعه تطبیقی :ترکیه و پاکستان)
بولتنگزارشپژوهشی
 -1بررسی سازوکارهای مقابله با فساد در چند کشور توسعهیافته
 -2نقش سازمانهای غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد
 -3پیمایش رشوهدهندگان در سال 2118
 -4خطاهای هالهای در حوزه بازرسی ،ارزشیابی و نظارت
 -5درآمدی بر نظارت همگانی
 -6حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی
 -7روشهای سناش فساد
 -8گزارش جهانی شفافیت بودجه سال 2118
 -9جریان آزاد اطالعات و مبارزه با فساد
-11بررسی مفاهیم ،ابعاد و آثار حاکمیت قانون
 -11نقش حسابرسی و شفافسازی مالی در مبارزه با فساد
 -12پولشویی و روشهای مبارزه با آن
 -13سناش جهانی فساد 2119
 -14گزارش تحلیلی علل تشکیل پروندههای قضایی و تدابیر قضازدایی
 -15مقایسه نقش و کارکرد سازمان بازرسی کل کشور با چند آمبودزمان
ملی و بینالمللی
 -16نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراک فساد
 -17بررسی علل کاهش رتبه ایران در گزارش CPI
 -18بررسی ساختارها و قواعد حقوقی مبجارزه بجا فسجاد در چجنجد کشجور
آسیایی
 -19تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه
 -21بهرهوری منابع انسجانجی در سجازمجانهجای دولجتجی راهجکجارهجا و
سیاستهای بهبود آن
 -21حسن جریان امور کنکاش نظری و مفهومی و شاخصسازی
 -22تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران
 -23تبیین جامعهشناختی همت مضاعف-کار مضاعجف و کجارکجردهجا و
راهکارهایی برای نظا بازرسی
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 -24کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد دربارهی سیاست مقابله با فساد
 -25سالمت اداری در ایران آسیبها و راهکارها
 -26نگاهی به راهبردهای ضدفساد
 -27هزینههای اقتصادی فساد :یک بررسی و شواهد جدید
 -28بارومتر جهانی فساد سال 2111
 -29بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد در کویت
 -31نظا خدمات رسانی به مرد در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بجر
قوانین و مقررات
 -31کنترل فساد اداری در بخش دولتجی و ارایجه مجدل راهجبجرد ججامجع
پیشگیری از فساد در ایران
 -32پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی
 -33راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه
 -34بررسی رابطه بین فساد ،فرهن و ساختار سازمانی
 -35مشارکت مرد در نجظجارت بجر دسجتجگجاههجای دولجتجی درایجران و
راهکارهای تقویت آن
 -36آنججچججه یججک بججازرس یججا کججارشججنججاس بججازرسججی در بججررسججیهججا و
گزارشنویسیها باید بداند.
 -37اصول و شیوههای گزارشنویسی در بازرسی
 -38نگاهی به الزامات و روشهای توانمنجدسجازی بجازرسجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -39نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
 -41جهاد اقتصادی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن
 -41تحلیل حقوقی نظارت بر شهرداریها
 -42تحلیلی بر الگوهای منطقهای فساد
 -43بررسی علل ناکامی سیاستهای مبارزه با فساد
 -44تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
 -45بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -46بازشناسی نهاد بازرسی در ایران ،درگذر زمان و تحول دوران
 -47گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -48بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -49ژاپن ،کره جنوبی ،فیلیپین و چین :چهار سندرو فساد
 -51بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
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مقدمه
مقوله شناخت از مقوالت مقدماتی و پیششرطی کنشها محسوب میشود.
کنشها هرچه پیچیدهتر باشند ،شناختهایی عمیقتر و چندالیهای را طلب
میکنند .در این میان ،وظیفه کنترل و نظارت بهعنوان یکی از پیچیدهترین
وظایف سازمانی ،به ویژه در نهادی با کارکردهای گسترده همچون سازمان
بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری کشور
را برعهده دارد ،شناختی متناسب را نیازمند است.
بههمین منظور مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه
با فساد سازمان بازرسی کل کشور ،باهدف تقویت شناختها ،برای انجاجا
طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و شناسایی مؤلفههای بروز فساد و
ارایه راهکارهای ارتقای سالمت اداری در سجازمجان بجازرسجی کجل کشجور
تأسیسشده است.
ماموعه ی حاضر ،فهرست برخی از فعالیت های مرکز مجطجالجعجات،
(عناوین پروژههای پژوهشی و پایاننامههای دانشاویی حمجایجت شجده از
سوی سازمان بازرسی ،کتب ،بولتنها و فصلنامه دانجش ارزیجابجی)را بجرای
اطالع و استفاده عالقهمندان و فعاالن این حوزه ارایه مینماید.
پروژههایپژوهشی:

 -1بررسی نحوهی اجرای پیشنهادهای سازمان در دستگاههای اجرایی
 -2طراحی و تبیین شاخصهای نظارت و بازرسی در صنعت
 -3نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور
 -4اندازهگیری شاخصهای اثربخشی و کارایی فرایند بازرسی
 -5نقش سازمانهای غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارایه مدل بومی
 -6شاخصهای نظارت و بازرسی در ایااد اشتغال مولد
 -7بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی (مطالعه موردی ایجران و
منطقه آسیای جنوب شرقی)
 -8بررسی مبانی نظری و راهکارهای حقوقی و عملی مبازره بجا فسجاد در
کشورهای منتخب جهان و ایران
 -9شناخت معضالت ،تنگناها و دغدغههای کالن نظا اداری کشور
 -11نگاهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت در ایران
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 -11نیازسنای و اولویتبندی نیازهای پژوهشی سجازمجان بجازرسجی کجل
کشور
 -12تعریف و تبیین شاخص های کارآمدی نظا اداری و سناش وضعیت
موجود کشور بر اساس آن
 -13ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاری اراضی
-14بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفجافجیجت در ایجران و سجایجر
کشورها
 -15بررسی میزان تحقق برنامه هجا و تجعجهجدات دولجت در ارتجبجاب بجا
شاخصهای تور  ،رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایهگذاری و مالجیجات
طی برنامه چهار توسعه
 -16بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اجرای کنوانسیون مبارزه
با فساد در حقوق ایران
 -17بررسی وضعیت قانونگرایی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر بر آن
 -18بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثجر
بر آن
 -19بررسی تطبیقی پیشگیری از فساد اقتصادی در حقوق ایران و اسجنجاد
بینالمللی
 -21تبیین شاخصهای اعتماد مرد و مسئولین به سازمان بجازرسجی کجل
کشور و سناش وضعیت موجود کشور بر اساس آن
 -21سناش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت مرد در بازار سرمایه
 -22بررسی درجهی استقالل بانک مرکزی جمهجوری اسجالمجی ایجران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 -23بررسی قیمت تما شده بازرسیها
 -24نظا مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سازمانها
 -25بررسی راهکارهای عملی بهبود فرایند جذب ،نگهداشجت و تجوسجعجه
نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور ارایه مدل عملیاتجی
بهبود بخش
 -26تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید (مطالعه حقوقی)
 -27نظارت بر سیاستهای پولی باهدف کنترل تور
 -28مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهای توسجعجه
قتصادی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
 -29ارزشیابی اثربخشی برنامههای دینی اجراشجده از سجوی نجهجادهجای
مسئول جامعهپذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی
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 -31راهنمای نحوهی رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب شبکه بانکی
 -31بررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان سازمانها از قوانیجن و
مقررات با تخلفات اداری و احصای مهمترین نیازهجای اطجالعجاتجی و
راهکارهای اطالعرسانی
 -32مطالعه آسیبشناختی فرآیند صدور دستهچک در ایران با کشورهجای
منتخب
 -33بررسی فصل سو کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسجد
اقتصادی با تأکید بر خألهای قجانجونجی ایجران در ایجن مجورد و ارایجه
پیشنهادهای قانونگذاری مناسب
 -34بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها بر درآمد مالیجاتجی
دولت (در راستای توسعه نظا مالیاتی جهت کاهش فساد)
 -35بررسی نحوهی بروز مفاسد اقتصادی در اجرای طرحهجای عجمجرانجی
دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن
 -36شناسایی موانع فراروی رسانههای جمعی در نقشآفرینی نظارتجی بجر
سازمانها
 -37منبعشناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد
 -38بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان سازمجان
بازرسی کل کشور مطالعه موردی :بازرسان شاغل در 16اداره کل مرکز
 -39بررسی عملکرد شهرداری ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد اما خمینی
و وزارت کشور در برخورد با پدیده تکدیگری
 -41بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بهجادار
تهران طی سالهای  1383تا 1387
رسالههایدانشجویی:

 -1بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی برافزایش
انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
 -2مطالعه تطبیقی آمبودزمان درکشجورهجای ایجران ،مجالجزی ،چجیجن و
انگلستان
 -3اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنج پجاسج گجویجی در
سازمان بازرسی کل کشور
 -4بررسی نگرش کارشناسان سازمان بازرسجی کجل کشجور نسجبجت بجه
دورههای آموزشی کوتاهمدت و رابطه آن با ادراک توانمندی آن
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 -5ارزیابی نظا نظارت مالی در کشور بر فساد اداری در سجازمجانهجای
دولتی
 -6تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی
 -7بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران)
 -8بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالجیجاتجی
کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
 -9آسیبشناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
 -11طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور
 -11بررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور بهمنظور ارایه
یک چارچوب مفهومی مناسب
 -12کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی ،مورد :سازمجان
بازرسی کل کشور
 -13تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها
 -14بررسی تطبیقی کنوانسیون  2113سازمان ملل متحد علیه فساد بجا
حقوق ایران
 -15الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مریدا)
 -16تعهدات دولتهای عضو کنوانسجیجون مجبجارزه بجا فسجاد :اسجتجرداد
داراییهای نامشروع
 -17بررسی نقش فناوری اطالعات در زمینه کاهش فساد اداری
 -18بررسی عوامل مؤثر بر ایااد سازمان یادگیرنجده در حجوزه سجتجادی
سازمان بازرسی کل کشور
 -19روشهای بهکارگیری سناش عملکرد مدیریتی در بیمارستانهجای
آموزشی شهر تهران1389:
 -21طراحی ،تبیین و اعتباربخشی مدل ارتقای سالمت اداری (مبارزه بجا
فساد) سازمان شهرداری کالنشهرها
 -21بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کجارکجنجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -22تعیین عوامل مؤثر بر کجرویهای اداری در گجمجرک ججمجهجوری
اسالمی ایران
 -23سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 -24نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
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 -25استراتژیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشجور بجرای
کاهش تخلفات اداری
 -26آسیبشناسی سیاستهای مقابله با فساد اداری در جمهوری اسالمی
ایران و ارایه الگوی مطلوب (مطالعه تطبیقی :ترکیه و پاکستان)
بولتنگزارشپژوهشی
 -1بررسی سازوکارهای مقابله با فساد در چند کشور توسعهیافته
 -2نقش سازمانهای غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد
 -3پیمایش رشوهدهندگان در سال 2118
 -4خطاهای هالهای در حوزه بازرسی ،ارزشیابی و نظارت
 -5درآمدی بر نظارت همگانی
 -6حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی
 -7روشهای سناش فساد
 -8گزارش جهانی شفافیت بودجه سال 2118
 -9جریان آزاد اطالعات و مبارزه با فساد
-11بررسی مفاهیم ،ابعاد و آثار حاکمیت قانون
 -11نقش حسابرسی و شفافسازی مالی در مبارزه با فساد
 -12پولشویی و روشهای مبارزه با آن
 -13سناش جهانی فساد 2119
 -14گزارش تحلیلی علل تشکیل پروندههای قضایی و تدابیر قضازدایی
 -15مقایسه نقش و کارکرد سازمان بازرسی کل کشور با چند آمبودزمان
ملی و بینالمللی
 -16نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراک فساد
 -17بررسی علل کاهش رتبه ایران در گزارش CPI
 -18بررسی ساختارها و قواعد حقوقی مبجارزه بجا فسجاد در چجنجد کشجور
آسیایی
 -19تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه
 -21بهرهوری منابع انسجانجی در سجازمجانهجای دولجتجی راهجکجارهجا و
سیاستهای بهبود آن
 -21حسن جریان امور کنکاش نظری و مفهومی و شاخصسازی
 -22تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران
 -23تبیین جامعهشناختی همت مضاعف-کار مضاعجف و کجارکجردهجا و
راهکارهایی برای نظا بازرسی
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 -24کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد دربارهی سیاست مقابله با فساد
 -25سالمت اداری در ایران آسیبها و راهکارها
 -26نگاهی به راهبردهای ضدفساد
 -27هزینههای اقتصادی فساد :یک بررسی و شواهد جدید
 -28بارومتر جهانی فساد سال 2111
 -29بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد در کویت
 -31نظا خدمات رسانی به مرد در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بجر
قوانین و مقررات
 -31کنترل فساد اداری در بخش دولتجی و ارایجه مجدل راهجبجرد ججامجع
پیشگیری از فساد در ایران
 -32پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی
 -33راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه
 -34بررسی رابطه بین فساد ،فرهن و ساختار سازمانی
 -35مشارکت مرد در نجظجارت بجر دسجتجگجاههجای دولجتجی درایجران و
راهکارهای تقویت آن
 -36آنججچججه یججک بججازرس یججا کججارشججنججاس بججازرسججی در بججررسججیهججا و
گزارشنویسیها باید بداند.
 -37اصول و شیوههای گزارشنویسی در بازرسی
 -38نگاهی به الزامات و روشهای توانمنجدسجازی بجازرسجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -39نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
 -41جهاد اقتصادی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن
 -41تحلیل حقوقی نظارت بر شهرداریها
 -42تحلیلی بر الگوهای منطقهای فساد
 -43بررسی علل ناکامی سیاستهای مبارزه با فساد
 -44تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
 -45بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -46بازشناسی نهاد بازرسی در ایران ،درگذر زمان و تحول دوران
 -47گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -48بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -49ژاپن ،کره جنوبی ،فیلیپین و چین :چهار سندرو فساد
 -51بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
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مقدمه
مقوله شناخت از مقوالت مقدماتی و پیششرطی کنشها محسوب میشود.
کنشها هرچه پیچیدهتر باشند ،شناختهایی عمیقتر و چندالیهای را طلب
میکنند .در این میان ،وظیفه کنترل و نظارت بهعنوان یکی از پیچیدهترین
وظایف سازمانی ،به ویژه در نهادی با کارکردهای گسترده همچون سازمان
بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری کشور
را برعهده دارد ،شناختی متناسب را نیازمند است.
بههمین منظور مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه
با فساد سازمان بازرسی کل کشور ،باهدف تقویت شناختها ،برای انجاجا
طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و شناسایی مؤلفههای بروز فساد و
ارایه راهکارهای ارتقای سالمت اداری در سجازمجان بجازرسجی کجل کشجور
تأسیسشده است.
ماموعه ی حاضر ،فهرست برخی از فعالیت های مرکز مجطجالجعجات،
(عناوین پروژههای پژوهشی و پایاننامههای دانشاویی حمجایجت شجده از
سوی سازمان بازرسی ،کتب ،بولتنها و فصلنامه دانجش ارزیجابجی)را بجرای
اطالع و استفاده عالقهمندان و فعاالن این حوزه ارایه مینماید.
پروژههایپژوهشی:

 -1بررسی نحوهی اجرای پیشنهادهای سازمان در دستگاههای اجرایی
 -2طراحی و تبیین شاخصهای نظارت و بازرسی در صنعت
 -3نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور
 -4اندازهگیری شاخصهای اثربخشی و کارایی فرایند بازرسی
 -5نقش سازمانهای غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارایه مدل بومی
 -6شاخصهای نظارت و بازرسی در ایااد اشتغال مولد
 -7بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی (مطالعه موردی ایجران و
منطقه آسیای جنوب شرقی)
 -8بررسی مبانی نظری و راهکارهای حقوقی و عملی مبازره بجا فسجاد در
کشورهای منتخب جهان و ایران
 -9شناخت معضالت ،تنگناها و دغدغههای کالن نظا اداری کشور
 -11نگاهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت در ایران
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 -11نیازسنای و اولویتبندی نیازهای پژوهشی سجازمجان بجازرسجی کجل
کشور
 -12تعریف و تبیین شاخص های کارآمدی نظا اداری و سناش وضعیت
موجود کشور بر اساس آن
 -13ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاری اراضی
-14بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفجافجیجت در ایجران و سجایجر
کشورها
 -15بررسی میزان تحقق برنامه هجا و تجعجهجدات دولجت در ارتجبجاب بجا
شاخصهای تور  ،رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایهگذاری و مالجیجات
طی برنامه چهار توسعه
 -16بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اجرای کنوانسیون مبارزه
با فساد در حقوق ایران
 -17بررسی وضعیت قانونگرایی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر بر آن
 -18بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثجر
بر آن
 -19بررسی تطبیقی پیشگیری از فساد اقتصادی در حقوق ایران و اسجنجاد
بینالمللی
 -21تبیین شاخصهای اعتماد مرد و مسئولین به سازمان بجازرسجی کجل
کشور و سناش وضعیت موجود کشور بر اساس آن
 -21سناش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت مرد در بازار سرمایه
 -22بررسی درجهی استقالل بانک مرکزی جمهجوری اسجالمجی ایجران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 -23بررسی قیمت تما شده بازرسیها
 -24نظا مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سازمانها
 -25بررسی راهکارهای عملی بهبود فرایند جذب ،نگهداشجت و تجوسجعجه
نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور ارایه مدل عملیاتجی
بهبود بخش
 -26تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید (مطالعه حقوقی)
 -27نظارت بر سیاستهای پولی باهدف کنترل تور
 -28مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهای توسجعجه
قتصادی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
 -29ارزشیابی اثربخشی برنامههای دینی اجراشجده از سجوی نجهجادهجای
مسئول جامعهپذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی
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 -31راهنمای نحوهی رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب شبکه بانکی
 -31بررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان سازمانها از قوانیجن و
مقررات با تخلفات اداری و احصای مهمترین نیازهجای اطجالعجاتجی و
راهکارهای اطالعرسانی
 -32مطالعه آسیبشناختی فرآیند صدور دستهچک در ایران با کشورهجای
منتخب
 -33بررسی فصل سو کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسجد
اقتصادی با تأکید بر خألهای قجانجونجی ایجران در ایجن مجورد و ارایجه
پیشنهادهای قانونگذاری مناسب
 -34بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها بر درآمد مالیجاتجی
دولت (در راستای توسعه نظا مالیاتی جهت کاهش فساد)
 -35بررسی نحوهی بروز مفاسد اقتصادی در اجرای طرحهجای عجمجرانجی
دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن
 -36شناسایی موانع فراروی رسانههای جمعی در نقشآفرینی نظارتجی بجر
سازمانها
 -37منبعشناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد
 -38بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان سازمجان
بازرسی کل کشور مطالعه موردی :بازرسان شاغل در 16اداره کل مرکز
 -39بررسی عملکرد شهرداری ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد اما خمینی
و وزارت کشور در برخورد با پدیده تکدیگری
 -41بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بهجادار
تهران طی سالهای  1383تا 1387
رسالههایدانشجویی:

 -1بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی برافزایش
انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
 -2مطالعه تطبیقی آمبودزمان درکشجورهجای ایجران ،مجالجزی ،چجیجن و
انگلستان
 -3اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنج پجاسج گجویجی در
سازمان بازرسی کل کشور
 -4بررسی نگرش کارشناسان سازمان بازرسجی کجل کشجور نسجبجت بجه
دورههای آموزشی کوتاهمدت و رابطه آن با ادراک توانمندی آن
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 -5ارزیابی نظا نظارت مالی در کشور بر فساد اداری در سجازمجانهجای
دولتی
 -6تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی
 -7بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران)
 -8بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالجیجاتجی
کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
 -9آسیبشناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
 -11طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور
 -11بررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور بهمنظور ارایه
یک چارچوب مفهومی مناسب
 -12کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی ،مورد :سازمجان
بازرسی کل کشور
 -13تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها
 -14بررسی تطبیقی کنوانسیون  2113سازمان ملل متحد علیه فساد بجا
حقوق ایران
 -15الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مریدا)
 -16تعهدات دولتهای عضو کنوانسجیجون مجبجارزه بجا فسجاد :اسجتجرداد
داراییهای نامشروع
 -17بررسی نقش فناوری اطالعات در زمینه کاهش فساد اداری
 -18بررسی عوامل مؤثر بر ایااد سازمان یادگیرنجده در حجوزه سجتجادی
سازمان بازرسی کل کشور
 -19روشهای بهکارگیری سناش عملکرد مدیریتی در بیمارستانهجای
آموزشی شهر تهران1389:
 -21طراحی ،تبیین و اعتباربخشی مدل ارتقای سالمت اداری (مبارزه بجا
فساد) سازمان شهرداری کالنشهرها
 -21بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کجارکجنجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -22تعیین عوامل مؤثر بر کجرویهای اداری در گجمجرک ججمجهجوری
اسالمی ایران
 -23سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 -24نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
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 -25استراتژیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشجور بجرای
کاهش تخلفات اداری
 -26آسیبشناسی سیاستهای مقابله با فساد اداری در جمهوری اسالمی
ایران و ارایه الگوی مطلوب (مطالعه تطبیقی :ترکیه و پاکستان)
بولتنگزارشپژوهشی
 -1بررسی سازوکارهای مقابله با فساد در چند کشور توسعهیافته
 -2نقش سازمانهای غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد
 -3پیمایش رشوهدهندگان در سال 2118
 -4خطاهای هالهای در حوزه بازرسی ،ارزشیابی و نظارت
 -5درآمدی بر نظارت همگانی
 -6حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی
 -7روشهای سناش فساد
 -8گزارش جهانی شفافیت بودجه سال 2118
 -9جریان آزاد اطالعات و مبارزه با فساد
-11بررسی مفاهیم ،ابعاد و آثار حاکمیت قانون
 -11نقش حسابرسی و شفافسازی مالی در مبارزه با فساد
 -12پولشویی و روشهای مبارزه با آن
 -13سناش جهانی فساد 2119
 -14گزارش تحلیلی علل تشکیل پروندههای قضایی و تدابیر قضازدایی
 -15مقایسه نقش و کارکرد سازمان بازرسی کل کشور با چند آمبودزمان
ملی و بینالمللی
 -16نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراک فساد
 -17بررسی علل کاهش رتبه ایران در گزارش CPI
 -18بررسی ساختارها و قواعد حقوقی مبجارزه بجا فسجاد در چجنجد کشجور
آسیایی
 -19تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه
 -21بهرهوری منابع انسجانجی در سجازمجانهجای دولجتجی راهجکجارهجا و
سیاستهای بهبود آن
 -21حسن جریان امور کنکاش نظری و مفهومی و شاخصسازی
 -22تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران
 -23تبیین جامعهشناختی همت مضاعف-کار مضاعجف و کجارکجردهجا و
راهکارهایی برای نظا بازرسی

5

 -24کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد دربارهی سیاست مقابله با فساد
 -25سالمت اداری در ایران آسیبها و راهکارها
 -26نگاهی به راهبردهای ضدفساد
 -27هزینههای اقتصادی فساد :یک بررسی و شواهد جدید
 -28بارومتر جهانی فساد سال 2111
 -29بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد در کویت
 -31نظا خدمات رسانی به مرد در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بجر
قوانین و مقررات
 -31کنترل فساد اداری در بخش دولتجی و ارایجه مجدل راهجبجرد ججامجع
پیشگیری از فساد در ایران
 -32پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی
 -33راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه
 -34بررسی رابطه بین فساد ،فرهن و ساختار سازمانی
 -35مشارکت مرد در نجظجارت بجر دسجتجگجاههجای دولجتجی درایجران و
راهکارهای تقویت آن
 -36آنججچججه یججک بججازرس یججا کججارشججنججاس بججازرسججی در بججررسججیهججا و
گزارشنویسیها باید بداند.
 -37اصول و شیوههای گزارشنویسی در بازرسی
 -38نگاهی به الزامات و روشهای توانمنجدسجازی بجازرسجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -39نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
 -41جهاد اقتصادی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن
 -41تحلیل حقوقی نظارت بر شهرداریها
 -42تحلیلی بر الگوهای منطقهای فساد
 -43بررسی علل ناکامی سیاستهای مبارزه با فساد
 -44تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
 -45بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -46بازشناسی نهاد بازرسی در ایران ،درگذر زمان و تحول دوران
 -47گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -48بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -49ژاپن ،کره جنوبی ،فیلیپین و چین :چهار سندرو فساد
 -51بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
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مقدمه
مقوله شناخت از مقوالت مقدماتی و پیششرطی کنشها محسوب میشود.
کنشها هرچه پیچیدهتر باشند ،شناختهایی عمیقتر و چندالیهای را طلب
میکنند .در این میان ،وظیفه کنترل و نظارت بهعنوان یکی از پیچیدهترین
وظایف سازمانی ،به ویژه در نهادی با کارکردهای گسترده همچون سازمان
بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری کشور
را برعهده دارد ،شناختی متناسب را نیازمند است.
بههمین منظور مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه
با فساد سازمان بازرسی کل کشور ،باهدف تقویت شناختها ،برای انجاجا
طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و شناسایی مؤلفههای بروز فساد و
ارایه راهکارهای ارتقای سالمت اداری در سجازمجان بجازرسجی کجل کشجور
تأسیسشده است.
ماموعه ی حاضر ،فهرست برخی از فعالیت های مرکز مجطجالجعجات،
(عناوین پروژههای پژوهشی و پایاننامههای دانشاویی حمجایجت شجده از
سوی سازمان بازرسی ،کتب ،بولتنها و فصلنامه دانجش ارزیجابجی)را بجرای
اطالع و استفاده عالقهمندان و فعاالن این حوزه ارایه مینماید.
پروژههایپژوهشی:

 -1بررسی نحوهی اجرای پیشنهادهای سازمان در دستگاههای اجرایی
 -2طراحی و تبیین شاخصهای نظارت و بازرسی در صنعت
 -3نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور
 -4اندازهگیری شاخصهای اثربخشی و کارایی فرایند بازرسی
 -5نقش سازمانهای غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارایه مدل بومی
 -6شاخصهای نظارت و بازرسی در ایااد اشتغال مولد
 -7بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی (مطالعه موردی ایجران و
منطقه آسیای جنوب شرقی)
 -8بررسی مبانی نظری و راهکارهای حقوقی و عملی مبازره بجا فسجاد در
کشورهای منتخب جهان و ایران
 -9شناخت معضالت ،تنگناها و دغدغههای کالن نظا اداری کشور
 -11نگاهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت در ایران
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 -11نیازسنای و اولویتبندی نیازهای پژوهشی سجازمجان بجازرسجی کجل
کشور
 -12تعریف و تبیین شاخص های کارآمدی نظا اداری و سناش وضعیت
موجود کشور بر اساس آن
 -13ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاری اراضی
-14بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفجافجیجت در ایجران و سجایجر
کشورها
 -15بررسی میزان تحقق برنامه هجا و تجعجهجدات دولجت در ارتجبجاب بجا
شاخصهای تور  ،رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایهگذاری و مالجیجات
طی برنامه چهار توسعه
 -16بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اجرای کنوانسیون مبارزه
با فساد در حقوق ایران
 -17بررسی وضعیت قانونگرایی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر بر آن
 -18بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثجر
بر آن
 -19بررسی تطبیقی پیشگیری از فساد اقتصادی در حقوق ایران و اسجنجاد
بینالمللی
 -21تبیین شاخصهای اعتماد مرد و مسئولین به سازمان بجازرسجی کجل
کشور و سناش وضعیت موجود کشور بر اساس آن
 -21سناش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت مرد در بازار سرمایه
 -22بررسی درجهی استقالل بانک مرکزی جمهجوری اسجالمجی ایجران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 -23بررسی قیمت تما شده بازرسیها
 -24نظا مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سازمانها
 -25بررسی راهکارهای عملی بهبود فرایند جذب ،نگهداشجت و تجوسجعجه
نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور ارایه مدل عملیاتجی
بهبود بخش
 -26تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید (مطالعه حقوقی)
 -27نظارت بر سیاستهای پولی باهدف کنترل تور
 -28مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهای توسجعجه
قتصادی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
 -29ارزشیابی اثربخشی برنامههای دینی اجراشجده از سجوی نجهجادهجای
مسئول جامعهپذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی
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 -31راهنمای نحوهی رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب شبکه بانکی
 -31بررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان سازمانها از قوانیجن و
مقررات با تخلفات اداری و احصای مهمترین نیازهجای اطجالعجاتجی و
راهکارهای اطالعرسانی
 -32مطالعه آسیبشناختی فرآیند صدور دستهچک در ایران با کشورهجای
منتخب
 -33بررسی فصل سو کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسجد
اقتصادی با تأکید بر خألهای قجانجونجی ایجران در ایجن مجورد و ارایجه
پیشنهادهای قانونگذاری مناسب
 -34بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها بر درآمد مالیجاتجی
دولت (در راستای توسعه نظا مالیاتی جهت کاهش فساد)
 -35بررسی نحوهی بروز مفاسد اقتصادی در اجرای طرحهجای عجمجرانجی
دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن
 -36شناسایی موانع فراروی رسانههای جمعی در نقشآفرینی نظارتجی بجر
سازمانها
 -37منبعشناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد
 -38بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان سازمجان
بازرسی کل کشور مطالعه موردی :بازرسان شاغل در 16اداره کل مرکز
 -39بررسی عملکرد شهرداری ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد اما خمینی
و وزارت کشور در برخورد با پدیده تکدیگری
 -41بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بهجادار
تهران طی سالهای  1383تا 1387
رسالههایدانشجویی:

 -1بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی برافزایش
انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
 -2مطالعه تطبیقی آمبودزمان درکشجورهجای ایجران ،مجالجزی ،چجیجن و
انگلستان
 -3اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنج پجاسج گجویجی در
سازمان بازرسی کل کشور
 -4بررسی نگرش کارشناسان سازمان بازرسجی کجل کشجور نسجبجت بجه
دورههای آموزشی کوتاهمدت و رابطه آن با ادراک توانمندی آن
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 -5ارزیابی نظا نظارت مالی در کشور بر فساد اداری در سجازمجانهجای
دولتی
 -6تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی
 -7بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران)
 -8بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالجیجاتجی
کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
 -9آسیبشناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
 -11طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور
 -11بررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور بهمنظور ارایه
یک چارچوب مفهومی مناسب
 -12کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی ،مورد :سازمجان
بازرسی کل کشور
 -13تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها
 -14بررسی تطبیقی کنوانسیون  2113سازمان ملل متحد علیه فساد بجا
حقوق ایران
 -15الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مریدا)
 -16تعهدات دولتهای عضو کنوانسجیجون مجبجارزه بجا فسجاد :اسجتجرداد
داراییهای نامشروع
 -17بررسی نقش فناوری اطالعات در زمینه کاهش فساد اداری
 -18بررسی عوامل مؤثر بر ایااد سازمان یادگیرنجده در حجوزه سجتجادی
سازمان بازرسی کل کشور
 -19روشهای بهکارگیری سناش عملکرد مدیریتی در بیمارستانهجای
آموزشی شهر تهران1389:
 -21طراحی ،تبیین و اعتباربخشی مدل ارتقای سالمت اداری (مبارزه بجا
فساد) سازمان شهرداری کالنشهرها
 -21بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کجارکجنجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -22تعیین عوامل مؤثر بر کجرویهای اداری در گجمجرک ججمجهجوری
اسالمی ایران
 -23سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 -24نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
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 -25استراتژیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشجور بجرای
کاهش تخلفات اداری
 -26آسیبشناسی سیاستهای مقابله با فساد اداری در جمهوری اسالمی
ایران و ارایه الگوی مطلوب (مطالعه تطبیقی :ترکیه و پاکستان)
بولتنگزارشپژوهشی
 -1بررسی سازوکارهای مقابله با فساد در چند کشور توسعهیافته
 -2نقش سازمانهای غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد
 -3پیمایش رشوهدهندگان در سال 2118
 -4خطاهای هالهای در حوزه بازرسی ،ارزشیابی و نظارت
 -5درآمدی بر نظارت همگانی
 -6حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی
 -7روشهای سناش فساد
 -8گزارش جهانی شفافیت بودجه سال 2118
 -9جریان آزاد اطالعات و مبارزه با فساد
-11بررسی مفاهیم ،ابعاد و آثار حاکمیت قانون
 -11نقش حسابرسی و شفافسازی مالی در مبارزه با فساد
 -12پولشویی و روشهای مبارزه با آن
 -13سناش جهانی فساد 2119
 -14گزارش تحلیلی علل تشکیل پروندههای قضایی و تدابیر قضازدایی
 -15مقایسه نقش و کارکرد سازمان بازرسی کل کشور با چند آمبودزمان
ملی و بینالمللی
 -16نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراک فساد
 -17بررسی علل کاهش رتبه ایران در گزارش CPI
 -18بررسی ساختارها و قواعد حقوقی مبجارزه بجا فسجاد در چجنجد کشجور
آسیایی
 -19تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه
 -21بهرهوری منابع انسجانجی در سجازمجانهجای دولجتجی راهجکجارهجا و
سیاستهای بهبود آن
 -21حسن جریان امور کنکاش نظری و مفهومی و شاخصسازی
 -22تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران
 -23تبیین جامعهشناختی همت مضاعف-کار مضاعجف و کجارکجردهجا و
راهکارهایی برای نظا بازرسی
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 -24کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد دربارهی سیاست مقابله با فساد
 -25سالمت اداری در ایران آسیبها و راهکارها
 -26نگاهی به راهبردهای ضدفساد
 -27هزینههای اقتصادی فساد :یک بررسی و شواهد جدید
 -28بارومتر جهانی فساد سال 2111
 -29بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد در کویت
 -31نظا خدمات رسانی به مرد در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بجر
قوانین و مقررات
 -31کنترل فساد اداری در بخش دولتجی و ارایجه مجدل راهجبجرد ججامجع
پیشگیری از فساد در ایران
 -32پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی
 -33راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه
 -34بررسی رابطه بین فساد ،فرهن و ساختار سازمانی
 -35مشارکت مرد در نجظجارت بجر دسجتجگجاههجای دولجتجی درایجران و
راهکارهای تقویت آن
 -36آنججچججه یججک بججازرس یججا کججارشججنججاس بججازرسججی در بججررسججیهججا و
گزارشنویسیها باید بداند.
 -37اصول و شیوههای گزارشنویسی در بازرسی
 -38نگاهی به الزامات و روشهای توانمنجدسجازی بجازرسجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -39نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
 -41جهاد اقتصادی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن
 -41تحلیل حقوقی نظارت بر شهرداریها
 -42تحلیلی بر الگوهای منطقهای فساد
 -43بررسی علل ناکامی سیاستهای مبارزه با فساد
 -44تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
 -45بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -46بازشناسی نهاد بازرسی در ایران ،درگذر زمان و تحول دوران
 -47گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -48بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -49ژاپن ،کره جنوبی ،فیلیپین و چین :چهار سندرو فساد
 -51بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
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مقدمه
مقوله شناخت از مقوالت مقدماتی و پیششرطی کنشها محسوب میشود.
کنشها هرچه پیچیدهتر باشند ،شناختهایی عمیقتر و چندالیهای را طلب
میکنند .در این میان ،وظیفه کنترل و نظارت بهعنوان یکی از پیچیدهترین
وظایف سازمانی ،به ویژه در نهادی با کارکردهای گسترده همچون سازمان
بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت و بازرسی دستگاههای اداری کشور
را برعهده دارد ،شناختی متناسب را نیازمند است.
بههمین منظور مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه
با فساد سازمان بازرسی کل کشور ،باهدف تقویت شناختها ،برای انجاجا
طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و شناسایی مؤلفههای بروز فساد و
ارایه راهکارهای ارتقای سالمت اداری در سجازمجان بجازرسجی کجل کشجور
تأسیسشده است.
ماموعه ی حاضر ،فهرست برخی از فعالیت های مرکز مجطجالجعجات،
(عناوین پروژههای پژوهشی و پایاننامههای دانشاویی حمجایجت شجده از
سوی سازمان بازرسی ،کتب ،بولتنها و فصلنامه دانجش ارزیجابجی)را بجرای
اطالع و استفاده عالقهمندان و فعاالن این حوزه ارایه مینماید.
پروژههایپژوهشی:

 -1بررسی نحوهی اجرای پیشنهادهای سازمان در دستگاههای اجرایی
 -2طراحی و تبیین شاخصهای نظارت و بازرسی در صنعت
 -3نقش نظارت و بازرسی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور
 -4اندازهگیری شاخصهای اثربخشی و کارایی فرایند بازرسی
 -5نقش سازمانهای غیردولتی در امر مبارزه با فساد و ارایه مدل بومی
 -6شاخصهای نظارت و بازرسی در ایااد اشتغال مولد
 -7بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر فساد مالی (مطالعه موردی ایجران و
منطقه آسیای جنوب شرقی)
 -8بررسی مبانی نظری و راهکارهای حقوقی و عملی مبازره بجا فسجاد در
کشورهای منتخب جهان و ایران
 -9شناخت معضالت ،تنگناها و دغدغههای کالن نظا اداری کشور
 -11نگاهی به تحول نهاد بازرسی و نظارت در ایران
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 -11نیازسنای و اولویتبندی نیازهای پژوهشی سجازمجان بجازرسجی کجل
کشور
 -12تعریف و تبیین شاخص های کارآمدی نظا اداری و سناش وضعیت
موجود کشور بر اساس آن
 -13ترسیم و تحلیل وضعیت واگذاری اراضی
-14بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفجافجیجت در ایجران و سجایجر
کشورها
 -15بررسی میزان تحقق برنامه هجا و تجعجهجدات دولجت در ارتجبجاب بجا
شاخصهای تور  ،رشد اقتصادی ،بهرهوری ،سرمایهگذاری و مالجیجات
طی برنامه چهار توسعه
 -16بررسی راهکارهای برون رفت از چالش های اجرای کنوانسیون مبارزه
با فساد در حقوق ایران
 -17بررسی وضعیت قانونگرایی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر بر آن
 -18بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثجر
بر آن
 -19بررسی تطبیقی پیشگیری از فساد اقتصادی در حقوق ایران و اسجنجاد
بینالمللی
 -21تبیین شاخصهای اعتماد مرد و مسئولین به سازمان بجازرسجی کجل
کشور و سناش وضعیت موجود کشور بر اساس آن
 -21سناش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت مرد در بازار سرمایه
 -22بررسی درجهی استقالل بانک مرکزی جمهجوری اسجالمجی ایجران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 -23بررسی قیمت تما شده بازرسیها
 -24نظا مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سازمانها
 -25بررسی راهکارهای عملی بهبود فرایند جذب ،نگهداشجت و تجوسجعجه
نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور بهمنظور ارایه مدل عملیاتجی
بهبود بخش
 -26تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید (مطالعه حقوقی)
 -27نظارت بر سیاستهای پولی باهدف کنترل تور
 -28مطالعه تطبیقی سیاست جنایی مقابله با فساد در قراردادهای توسجعجه
قتصادی در حقوق ایران و کنوانسیونهای بینالمللی
 -29ارزشیابی اثربخشی برنامههای دینی اجراشجده از سجوی نجهجادهجای
مسئول جامعهپذیری دینی در پیشگیری از جرایم اقتصادی
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 -31راهنمای نحوهی رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب شبکه بانکی
 -31بررسی رابطه میان آگاهی مراجعین و کارکنان سازمانها از قوانیجن و
مقررات با تخلفات اداری و احصای مهمترین نیازهجای اطجالعجاتجی و
راهکارهای اطالعرسانی
 -32مطالعه آسیبشناختی فرآیند صدور دستهچک در ایران با کشورهجای
منتخب
 -33بررسی فصل سو کنوانسیون ملل متحد در رابطه با مبارزه با مفاسجد
اقتصادی با تأکید بر خألهای قجانجونجی ایجران در ایجن مجورد و ارایجه
پیشنهادهای قانونگذاری مناسب
 -34بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها بر درآمد مالیجاتجی
دولت (در راستای توسعه نظا مالیاتی جهت کاهش فساد)
 -35بررسی نحوهی بروز مفاسد اقتصادی در اجرای طرحهجای عجمجرانجی
دستگاههای اجرایی و ارایه پیشنهادهایی درخصوص مبارزه با آن
 -36شناسایی موانع فراروی رسانههای جمعی در نقشآفرینی نظارتجی بجر
سازمانها
 -37منبعشناسی توصیفی آثار و مطالعات بازرسی ،نظارت و مبارزه با فساد
 -38بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان سازمجان
بازرسی کل کشور مطالعه موردی :بازرسان شاغل در 16اداره کل مرکز
 -39بررسی عملکرد شهرداری ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد اما خمینی
و وزارت کشور در برخورد با پدیده تکدیگری
 -41بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بهجادار
تهران طی سالهای  1383تا 1387
رسالههایدانشجویی:

 -1بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سازگاری شغلی برافزایش
انگیزش شغلی کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
 -2مطالعه تطبیقی آمبودزمان درکشجورهجای ایجران ،مجالجزی ،چجیجن و
انگلستان
 -3اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنج پجاسج گجویجی در
سازمان بازرسی کل کشور
 -4بررسی نگرش کارشناسان سازمان بازرسجی کجل کشجور نسجبجت بجه
دورههای آموزشی کوتاهمدت و رابطه آن با ادراک توانمندی آن
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 -5ارزیابی نظا نظارت مالی در کشور بر فساد اداری در سجازمجانهجای
دولتی
 -6تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی
 -7بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای
دولتی (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران)
 -8بررسی و شناخت عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالجیجاتجی
کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
 -9آسیبشناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور
 -11طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور
 -11بررسی وضعیت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور بهمنظور ارایه
یک چارچوب مفهومی مناسب
 -12کاربرد مدیریت دانش سازمانی در نظارت و بازرسی ،مورد :سازمجان
بازرسی کل کشور
 -13تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها
 -14بررسی تطبیقی کنوانسیون  2113سازمان ملل متحد علیه فساد بجا
حقوق ایران
 -15الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با فساد (مریدا)
 -16تعهدات دولتهای عضو کنوانسجیجون مجبجارزه بجا فسجاد :اسجتجرداد
داراییهای نامشروع
 -17بررسی نقش فناوری اطالعات در زمینه کاهش فساد اداری
 -18بررسی عوامل مؤثر بر ایااد سازمان یادگیرنجده در حجوزه سجتجادی
سازمان بازرسی کل کشور
 -19روشهای بهکارگیری سناش عملکرد مدیریتی در بیمارستانهجای
آموزشی شهر تهران1389:
 -21طراحی ،تبیین و اعتباربخشی مدل ارتقای سالمت اداری (مبارزه بجا
فساد) سازمان شهرداری کالنشهرها
 -21بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کجارکجنجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -22تعیین عوامل مؤثر بر کجرویهای اداری در گجمجرک ججمجهجوری
اسالمی ایران
 -23سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 -24نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
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 -25استراتژیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشجور بجرای
کاهش تخلفات اداری
 -26آسیبشناسی سیاستهای مقابله با فساد اداری در جمهوری اسالمی
ایران و ارایه الگوی مطلوب (مطالعه تطبیقی :ترکیه و پاکستان)
بولتنگزارشپژوهشی
 -1بررسی سازوکارهای مقابله با فساد در چند کشور توسعهیافته
 -2نقش سازمانهای غیردولتی در امر نظارت و مبارزه با فساد
 -3پیمایش رشوهدهندگان در سال 2118
 -4خطاهای هالهای در حوزه بازرسی ،ارزشیابی و نظارت
 -5درآمدی بر نظارت همگانی
 -6حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی
 -7روشهای سناش فساد
 -8گزارش جهانی شفافیت بودجه سال 2118
 -9جریان آزاد اطالعات و مبارزه با فساد
-11بررسی مفاهیم ،ابعاد و آثار حاکمیت قانون
 -11نقش حسابرسی و شفافسازی مالی در مبارزه با فساد
 -12پولشویی و روشهای مبارزه با آن
 -13سناش جهانی فساد 2119
 -14گزارش تحلیلی علل تشکیل پروندههای قضایی و تدابیر قضازدایی
 -15مقایسه نقش و کارکرد سازمان بازرسی کل کشور با چند آمبودزمان
ملی و بینالمللی
 -16نقد و ارزیابی اعتبار گزارش شاخص ادراک فساد
 -17بررسی علل کاهش رتبه ایران در گزارش CPI
 -18بررسی ساختارها و قواعد حقوقی مبجارزه بجا فسجاد در چجنجد کشجور
آسیایی
 -19تأثیر فساد بر درآمدهای مالیاتی در خاورمیانه
 -21بهرهوری منابع انسجانجی در سجازمجانهجای دولجتجی راهجکجارهجا و
سیاستهای بهبود آن
 -21حسن جریان امور کنکاش نظری و مفهومی و شاخصسازی
 -22تحلیلی پیرامون ارزیابی عملکرد در ایران
 -23تبیین جامعهشناختی همت مضاعف-کار مضاعجف و کجارکجردهجا و
راهکارهایی برای نظا بازرسی
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 -24کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد دربارهی سیاست مقابله با فساد
 -25سالمت اداری در ایران آسیبها و راهکارها
 -26نگاهی به راهبردهای ضدفساد
 -27هزینههای اقتصادی فساد :یک بررسی و شواهد جدید
 -28بارومتر جهانی فساد سال 2111
 -29بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد در کویت
 -31نظا خدمات رسانی به مرد در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بجر
قوانین و مقررات
 -31کنترل فساد اداری در بخش دولتجی و ارایجه مجدل راهجبجرد ججامجع
پیشگیری از فساد در ایران
 -32پرتویی از اخالق اسالمی در بازرسی
 -33راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در ترکیه
 -34بررسی رابطه بین فساد ،فرهن و ساختار سازمانی
 -35مشارکت مرد در نجظجارت بجر دسجتجگجاههجای دولجتجی درایجران و
راهکارهای تقویت آن
 -36آنججچججه یججک بججازرس یججا کججارشججنججاس بججازرسججی در بججررسججیهججا و
گزارشنویسیها باید بداند.
 -37اصول و شیوههای گزارشنویسی در بازرسی
 -38نگاهی به الزامات و روشهای توانمنجدسجازی بجازرسجان سجازمجان
بازرسی کل کشور
 -39نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق و پیشبرد حاکمیت قانون
 -41جهاد اقتصادی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن
 -41تحلیل حقوقی نظارت بر شهرداریها
 -42تحلیلی بر الگوهای منطقهای فساد
 -43بررسی علل ناکامی سیاستهای مبارزه با فساد
 -44تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
 -45بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -46بازشناسی نهاد بازرسی در ایران ،درگذر زمان و تحول دوران
 -47گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -48بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -49ژاپن ،کره جنوبی ،فیلیپین و چین :چهار سندرو فساد
 -51بررسی راهکارهای بهبود فرایند جذب ،نگهداشت و توسعه سرمایجه
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انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -51گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -52بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -53حضور مرد در پیشگیری از فساد
 -54فساد دولتی و حمایت عمومی
 -55آسیب شناسی اجرای نظارت الکترونیک مطالجعجه مجوردی :اسجتجان
خراسان جنوبی
 -56نظارت و بازرسی در فرانسه
 -57تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید
 -58تاربههایی از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 -59نظارت الکترونیک و کاهش جرایم با منشأ رایانه و فضای ماازی
 -61بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان
 -61جستاری در پیشنیازهای نظری اقتصاد مقاومتی
 -62آسیبشناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههای دولجتجی در
استان قم
 -63مروری بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمجان در پجروژههجای
عمرانی دولتی
 -64بررسی نقاب قوت و ضعف و محدودیجتهجای اسجتجفجاده از شجیجوه
خوداظهاری در امر نظارت و بازرسی
 -65تعیین شاخصهای سناش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانی
 -66ماهیت مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسی
 -67چالشهای سناش فساد و نقد شاخصهای ادراک فساد
 -68فرهن نظارتپذیری
 -69گذری بر برخی کنوانسیونهای منطقهای ضدفساد
 -71کرامت انسانی ،نظا اداری و سرمایه اجتماعی
 -71پیشنیازهای علمی و مهارتی تحقق اهداف چشجمانجداز سجازمجان
بازرسی کل کشور در افق 1414
 -72بارومتر جهانی مبارزه با فساد 2113
 -73آمبودزمان چیست؟
 -74مبارزه با فساد ،دستورکاری برای سازمانهای بینالمللی
 -75رسیدگی به شکایات مردمی
 -76تأملی بر پدیده قانونگریزی

 -77رسیدگی به شکایان مردمی در کشورهای چین ،سنگاپور،
کره جنوبی ،مالزی و هن کن
 -78مروری بر مفهو فساد و برنامههای رایج جهانی علیه آن
فصلنامهدانشارزیابی:

فصلنامه سازمان بازرسی از جمله فصلنامههجای تجخجصجصجی اسجت کجه
عرصه ای مناسب را برای ارایه مقاالت نظری و کاربردی پجژوهشجگجران و
نویسندگان فراهم میآورد .این ماله در شمارههایی که به زیور طبع آراسته
است ،ماموعهای از مقاالت را در معرض دید عالقهمندان قجرار داده کجه
عناوین برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:














نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی
بررسی عوامل رفتاری و ساخجتجاری مجؤثجر در بجروز فسجاد اداری در
سازمانهای دولتی
واکاوی علل انحراف ماریان در اجرای سیاستهای عمومی رهیافتی
جامعهشناختی
بررسی و شناخت مهم ترین عوامل بروز فساد اداری در سازمجان امجور
مالیاتی کشور (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
بررسی مفاسد مالی با نگاهی به جر و رشوه در پرتو کنوانسیونهجای
پالرمو و مریدا
بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران
بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مجنجاقصجههجا و
مزایدهها در دستگاههای اجرایی طی سال 1388
بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظا اداری کشور (با تأکیجد بجر
ادارات دولتی مشهد و تهران)
مصادره و استرداد دارایی های نامشروع و تعهدات اعضای کنوانسیجون
ملل متحد برای مقابله با فساد
تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد تحجول سجازمجانجی و ارزیجابجی
کارکردی نهاد بازرسی در ایران معاصر
علل سازمانی فساد اداری ازنظر کارکنان بخش دولتجی شجهجرسجتجان
بروجرد

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران
 پولشویی و نهادهای بینالمللی مبارزه کننده با آن
 بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه پیشگیری و مقابله
با آلودگی هوا
 اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمانهای دولتی با استفاده از مدل()BSC
 کارمندیابی ،انتخاب و استخدا کارکنان در مدیریت منابع انسجانجی بجا
استفاده از الگوی آرمستران
 بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بجهجادار
تهران
 مالیات و رشد اقتصادی :مطالعه موردی در کشورهای ایرانOPEC ،و
OECD

 ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی
 مفاسد اقتصادی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی
 آسیبشناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران
و ارایه راهکار
 بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه بجا پجولشجویجی در
بخش بینالملل بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیجت ارایجه
خدمات براساس مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهرداری زاهدان)
 آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی (مطالعه موردی
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی)
 ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزو بازنگری در قوانین مربوطه
 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مجالجی در سجازمجان
بازرسی
 رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا
 اخالق حرفهای نظارت و بازرسی در دستگاههای اداری :با تأکجیجد بجر
آموزههای دینی
 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعهپذیری دینی ،درجه دینداری و
سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی
 تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقای فرهن عمومی در مبارزه با فساد
 حاشیهای بر برخی ابهامات و چالشهای قانون برگزاری مناقصات

 نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت
در متون دینی
 سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 فساد دولتی و دسترسی به اطالعات در کشورهای OECD
کتابهایمنتشرشده:

 ماموعه مقاالت همایش نظارت کارآمد( 3دوره)
 ماموعه مقاالت همایش ارتقای سالمت نظا اداری
 ماموعه مقاالت همایش همت مضجاعجف ،کجارمضجاعجف و ارتجقجای
سالمت اداری
 چالش فساد در آسیا
 شیوههای نظارت و کنترل سیاسی از دیدگاه حضرت امیر(ع)
 ماموعه سخنرانیها و ماموعجه مجقجاالت سجیجزدهجمجیجن اججالس
آمبودزمان آسیایی
 مدیریت ریسک تقلب
 تحلیل فساد در بخش جنگل
 مبارزه با فساد در بخش عمومی
 سیری در تاارب بینالمللی مبارزه با فساد
 آمبودزمان در آسیا
 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد :راهنمایی برای مسئوالن
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نشانی :تهران ،خیابان طالقانی ،تقاطع سپهبد قرنی
سازمان بازرسی کل کشور ،طبقه ششم
شماره تماس20326316 :
نشانی الکترونیکbazrasi.research@136.ir :
www.bazrasi.ir

انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -51گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -52بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -53حضور مرد در پیشگیری از فساد
 -54فساد دولتی و حمایت عمومی
 -55آسیب شناسی اجرای نظارت الکترونیک مطالجعجه مجوردی :اسجتجان
خراسان جنوبی
 -56نظارت و بازرسی در فرانسه
 -57تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید
 -58تاربههایی از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 -59نظارت الکترونیک و کاهش جرایم با منشأ رایانه و فضای ماازی
 -61بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان
 -61جستاری در پیشنیازهای نظری اقتصاد مقاومتی
 -62آسیبشناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههای دولجتجی در
استان قم
 -63مروری بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمجان در پجروژههجای
عمرانی دولتی
 -64بررسی نقاب قوت و ضعف و محدودیجتهجای اسجتجفجاده از شجیجوه
خوداظهاری در امر نظارت و بازرسی
 -65تعیین شاخصهای سناش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانی
 -66ماهیت مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسی
 -67چالشهای سناش فساد و نقد شاخصهای ادراک فساد
 -68فرهن نظارتپذیری
 -69گذری بر برخی کنوانسیونهای منطقهای ضدفساد
 -71کرامت انسانی ،نظا اداری و سرمایه اجتماعی
 -71پیشنیازهای علمی و مهارتی تحقق اهداف چشجمانجداز سجازمجان
بازرسی کل کشور در افق 1414
 -72بارومتر جهانی مبارزه با فساد 2113
 -73آمبودزمان چیست؟
 -74مبارزه با فساد ،دستورکاری برای سازمانهای بینالمللی
 -75رسیدگی به شکایات مردمی
 -76تأملی بر پدیده قانونگریزی

 -77رسیدگی به شکایان مردمی در کشورهای چین ،سنگاپور،
کره جنوبی ،مالزی و هن کن
 -78مروری بر مفهو فساد و برنامههای رایج جهانی علیه آن
فصلنامهدانشارزیابی:

فصلنامه سازمان بازرسی از جمله فصلنامههجای تجخجصجصجی اسجت کجه
عرصه ای مناسب را برای ارایه مقاالت نظری و کاربردی پجژوهشجگجران و
نویسندگان فراهم میآورد .این ماله در شمارههایی که به زیور طبع آراسته
است ،ماموعهای از مقاالت را در معرض دید عالقهمندان قجرار داده کجه
عناوین برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:














نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی
بررسی عوامل رفتاری و ساخجتجاری مجؤثجر در بجروز فسجاد اداری در
سازمانهای دولتی
واکاوی علل انحراف ماریان در اجرای سیاستهای عمومی رهیافتی
جامعهشناختی
بررسی و شناخت مهم ترین عوامل بروز فساد اداری در سازمجان امجور
مالیاتی کشور (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
بررسی مفاسد مالی با نگاهی به جر و رشوه در پرتو کنوانسیونهجای
پالرمو و مریدا
بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران
بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مجنجاقصجههجا و
مزایدهها در دستگاههای اجرایی طی سال 1388
بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظا اداری کشور (با تأکیجد بجر
ادارات دولتی مشهد و تهران)
مصادره و استرداد دارایی های نامشروع و تعهدات اعضای کنوانسیجون
ملل متحد برای مقابله با فساد
تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد تحجول سجازمجانجی و ارزیجابجی
کارکردی نهاد بازرسی در ایران معاصر
علل سازمانی فساد اداری ازنظر کارکنان بخش دولتجی شجهجرسجتجان
بروجرد

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران
 پولشویی و نهادهای بینالمللی مبارزه کننده با آن
 بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه پیشگیری و مقابله
با آلودگی هوا
 اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمانهای دولتی با استفاده از مدل()BSC
 کارمندیابی ،انتخاب و استخدا کارکنان در مدیریت منابع انسجانجی بجا
استفاده از الگوی آرمستران
 بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بجهجادار
تهران
 مالیات و رشد اقتصادی :مطالعه موردی در کشورهای ایرانOPEC ،و
OECD

 ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی
 مفاسد اقتصادی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی
 آسیبشناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران
و ارایه راهکار
 بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه بجا پجولشجویجی در
بخش بینالملل بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیجت ارایجه
خدمات براساس مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهرداری زاهدان)
 آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی (مطالعه موردی
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی)
 ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزو بازنگری در قوانین مربوطه
 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مجالجی در سجازمجان
بازرسی
 رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا
 اخالق حرفهای نظارت و بازرسی در دستگاههای اداری :با تأکجیجد بجر
آموزههای دینی
 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعهپذیری دینی ،درجه دینداری و
سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی
 تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقای فرهن عمومی در مبارزه با فساد
 حاشیهای بر برخی ابهامات و چالشهای قانون برگزاری مناقصات

 نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت
در متون دینی
 سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 فساد دولتی و دسترسی به اطالعات در کشورهای OECD
کتابهایمنتشرشده:

 ماموعه مقاالت همایش نظارت کارآمد( 3دوره)
 ماموعه مقاالت همایش ارتقای سالمت نظا اداری
 ماموعه مقاالت همایش همت مضجاعجف ،کجارمضجاعجف و ارتجقجای
سالمت اداری
 چالش فساد در آسیا
 شیوههای نظارت و کنترل سیاسی از دیدگاه حضرت امیر(ع)
 ماموعه سخنرانیها و ماموعجه مجقجاالت سجیجزدهجمجیجن اججالس
آمبودزمان آسیایی
 مدیریت ریسک تقلب
 تحلیل فساد در بخش جنگل
 مبارزه با فساد در بخش عمومی
 سیری در تاارب بینالمللی مبارزه با فساد
 آمبودزمان در آسیا
 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد :راهنمایی برای مسئوالن
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نشانی :تهران ،خیابان طالقانی ،تقاطع سپهبد قرنی
سازمان بازرسی کل کشور ،طبقه ششم
شماره تماس20326316 :
نشانی الکترونیکbazrasi.research@136.ir :
www.bazrasi.ir

انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -51گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -52بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -53حضور مرد در پیشگیری از فساد
 -54فساد دولتی و حمایت عمومی
 -55آسیب شناسی اجرای نظارت الکترونیک مطالجعجه مجوردی :اسجتجان
خراسان جنوبی
 -56نظارت و بازرسی در فرانسه
 -57تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید
 -58تاربههایی از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 -59نظارت الکترونیک و کاهش جرایم با منشأ رایانه و فضای ماازی
 -61بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان
 -61جستاری در پیشنیازهای نظری اقتصاد مقاومتی
 -62آسیبشناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههای دولجتجی در
استان قم
 -63مروری بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمجان در پجروژههجای
عمرانی دولتی
 -64بررسی نقاب قوت و ضعف و محدودیجتهجای اسجتجفجاده از شجیجوه
خوداظهاری در امر نظارت و بازرسی
 -65تعیین شاخصهای سناش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانی
 -66ماهیت مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسی
 -67چالشهای سناش فساد و نقد شاخصهای ادراک فساد
 -68فرهن نظارتپذیری
 -69گذری بر برخی کنوانسیونهای منطقهای ضدفساد
 -71کرامت انسانی ،نظا اداری و سرمایه اجتماعی
 -71پیشنیازهای علمی و مهارتی تحقق اهداف چشجمانجداز سجازمجان
بازرسی کل کشور در افق 1414
 -72بارومتر جهانی مبارزه با فساد 2113
 -73آمبودزمان چیست؟
 -74مبارزه با فساد ،دستورکاری برای سازمانهای بینالمللی
 -75رسیدگی به شکایات مردمی
 -76تأملی بر پدیده قانونگریزی

 -77رسیدگی به شکایان مردمی در کشورهای چین ،سنگاپور،
کره جنوبی ،مالزی و هن کن
 -78مروری بر مفهو فساد و برنامههای رایج جهانی علیه آن
فصلنامهدانشارزیابی:

فصلنامه سازمان بازرسی از جمله فصلنامههجای تجخجصجصجی اسجت کجه
عرصه ای مناسب را برای ارایه مقاالت نظری و کاربردی پجژوهشجگجران و
نویسندگان فراهم میآورد .این ماله در شمارههایی که به زیور طبع آراسته
است ،ماموعهای از مقاالت را در معرض دید عالقهمندان قجرار داده کجه
عناوین برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:














نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی
بررسی عوامل رفتاری و ساخجتجاری مجؤثجر در بجروز فسجاد اداری در
سازمانهای دولتی
واکاوی علل انحراف ماریان در اجرای سیاستهای عمومی رهیافتی
جامعهشناختی
بررسی و شناخت مهم ترین عوامل بروز فساد اداری در سازمجان امجور
مالیاتی کشور (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
بررسی مفاسد مالی با نگاهی به جر و رشوه در پرتو کنوانسیونهجای
پالرمو و مریدا
بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران
بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مجنجاقصجههجا و
مزایدهها در دستگاههای اجرایی طی سال 1388
بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظا اداری کشور (با تأکیجد بجر
ادارات دولتی مشهد و تهران)
مصادره و استرداد دارایی های نامشروع و تعهدات اعضای کنوانسیجون
ملل متحد برای مقابله با فساد
تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد تحجول سجازمجانجی و ارزیجابجی
کارکردی نهاد بازرسی در ایران معاصر
علل سازمانی فساد اداری ازنظر کارکنان بخش دولتجی شجهجرسجتجان
بروجرد

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران
 پولشویی و نهادهای بینالمللی مبارزه کننده با آن
 بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه پیشگیری و مقابله
با آلودگی هوا
 اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمانهای دولتی با استفاده از مدل()BSC
 کارمندیابی ،انتخاب و استخدا کارکنان در مدیریت منابع انسجانجی بجا
استفاده از الگوی آرمستران
 بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بجهجادار
تهران
 مالیات و رشد اقتصادی :مطالعه موردی در کشورهای ایرانOPEC ،و
OECD

 ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی
 مفاسد اقتصادی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی
 آسیبشناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران
و ارایه راهکار
 بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه بجا پجولشجویجی در
بخش بینالملل بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیجت ارایجه
خدمات براساس مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهرداری زاهدان)
 آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی (مطالعه موردی
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی)
 ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزو بازنگری در قوانین مربوطه
 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مجالجی در سجازمجان
بازرسی
 رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا
 اخالق حرفهای نظارت و بازرسی در دستگاههای اداری :با تأکجیجد بجر
آموزههای دینی
 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعهپذیری دینی ،درجه دینداری و
سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی
 تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقای فرهن عمومی در مبارزه با فساد
 حاشیهای بر برخی ابهامات و چالشهای قانون برگزاری مناقصات

 نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت
در متون دینی
 سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 فساد دولتی و دسترسی به اطالعات در کشورهای OECD
کتابهایمنتشرشده:

 ماموعه مقاالت همایش نظارت کارآمد( 3دوره)
 ماموعه مقاالت همایش ارتقای سالمت نظا اداری
 ماموعه مقاالت همایش همت مضجاعجف ،کجارمضجاعجف و ارتجقجای
سالمت اداری
 چالش فساد در آسیا
 شیوههای نظارت و کنترل سیاسی از دیدگاه حضرت امیر(ع)
 ماموعه سخنرانیها و ماموعجه مجقجاالت سجیجزدهجمجیجن اججالس
آمبودزمان آسیایی
 مدیریت ریسک تقلب
 تحلیل فساد در بخش جنگل
 مبارزه با فساد در بخش عمومی
 سیری در تاارب بینالمللی مبارزه با فساد
 آمبودزمان در آسیا
 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد :راهنمایی برای مسئوالن
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نشانی :تهران ،خیابان طالقانی ،تقاطع سپهبد قرنی
سازمان بازرسی کل کشور ،طبقه ششم
شماره تماس20326316 :
نشانی الکترونیکbazrasi.research@136.ir :
www.bazrasi.ir

انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -51گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -52بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -53حضور مرد در پیشگیری از فساد
 -54فساد دولتی و حمایت عمومی
 -55آسیب شناسی اجرای نظارت الکترونیک مطالجعجه مجوردی :اسجتجان
خراسان جنوبی
 -56نظارت و بازرسی در فرانسه
 -57تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید
 -58تاربههایی از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 -59نظارت الکترونیک و کاهش جرایم با منشأ رایانه و فضای ماازی
 -61بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان
 -61جستاری در پیشنیازهای نظری اقتصاد مقاومتی
 -62آسیبشناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههای دولجتجی در
استان قم
 -63مروری بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمجان در پجروژههجای
عمرانی دولتی
 -64بررسی نقاب قوت و ضعف و محدودیجتهجای اسجتجفجاده از شجیجوه
خوداظهاری در امر نظارت و بازرسی
 -65تعیین شاخصهای سناش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانی
 -66ماهیت مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسی
 -67چالشهای سناش فساد و نقد شاخصهای ادراک فساد
 -68فرهن نظارتپذیری
 -69گذری بر برخی کنوانسیونهای منطقهای ضدفساد
 -71کرامت انسانی ،نظا اداری و سرمایه اجتماعی
 -71پیشنیازهای علمی و مهارتی تحقق اهداف چشجمانجداز سجازمجان
بازرسی کل کشور در افق 1414
 -72بارومتر جهانی مبارزه با فساد 2113
 -73آمبودزمان چیست؟
 -74مبارزه با فساد ،دستورکاری برای سازمانهای بینالمللی
 -75رسیدگی به شکایات مردمی
 -76تأملی بر پدیده قانونگریزی

 -77رسیدگی به شکایان مردمی در کشورهای چین ،سنگاپور،
کره جنوبی ،مالزی و هن کن
 -78مروری بر مفهو فساد و برنامههای رایج جهانی علیه آن
فصلنامهدانشارزیابی:

فصلنامه سازمان بازرسی از جمله فصلنامههجای تجخجصجصجی اسجت کجه
عرصه ای مناسب را برای ارایه مقاالت نظری و کاربردی پجژوهشجگجران و
نویسندگان فراهم میآورد .این ماله در شمارههایی که به زیور طبع آراسته
است ،ماموعهای از مقاالت را در معرض دید عالقهمندان قجرار داده کجه
عناوین برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:














نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی
بررسی عوامل رفتاری و ساخجتجاری مجؤثجر در بجروز فسجاد اداری در
سازمانهای دولتی
واکاوی علل انحراف ماریان در اجرای سیاستهای عمومی رهیافتی
جامعهشناختی
بررسی و شناخت مهم ترین عوامل بروز فساد اداری در سازمجان امجور
مالیاتی کشور (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
بررسی مفاسد مالی با نگاهی به جر و رشوه در پرتو کنوانسیونهجای
پالرمو و مریدا
بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران
بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مجنجاقصجههجا و
مزایدهها در دستگاههای اجرایی طی سال 1388
بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظا اداری کشور (با تأکیجد بجر
ادارات دولتی مشهد و تهران)
مصادره و استرداد دارایی های نامشروع و تعهدات اعضای کنوانسیجون
ملل متحد برای مقابله با فساد
تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد تحجول سجازمجانجی و ارزیجابجی
کارکردی نهاد بازرسی در ایران معاصر
علل سازمانی فساد اداری ازنظر کارکنان بخش دولتجی شجهجرسجتجان
بروجرد

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران
 پولشویی و نهادهای بینالمللی مبارزه کننده با آن
 بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه پیشگیری و مقابله
با آلودگی هوا
 اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمانهای دولتی با استفاده از مدل()BSC
 کارمندیابی ،انتخاب و استخدا کارکنان در مدیریت منابع انسجانجی بجا
استفاده از الگوی آرمستران
 بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بجهجادار
تهران
 مالیات و رشد اقتصادی :مطالعه موردی در کشورهای ایرانOPEC ،و
OECD

 ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی
 مفاسد اقتصادی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی
 آسیبشناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران
و ارایه راهکار
 بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه بجا پجولشجویجی در
بخش بینالملل بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیجت ارایجه
خدمات براساس مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهرداری زاهدان)
 آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی (مطالعه موردی
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی)
 ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزو بازنگری در قوانین مربوطه
 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مجالجی در سجازمجان
بازرسی
 رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا
 اخالق حرفهای نظارت و بازرسی در دستگاههای اداری :با تأکجیجد بجر
آموزههای دینی
 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعهپذیری دینی ،درجه دینداری و
سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی
 تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقای فرهن عمومی در مبارزه با فساد
 حاشیهای بر برخی ابهامات و چالشهای قانون برگزاری مناقصات

 نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت
در متون دینی
 سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 فساد دولتی و دسترسی به اطالعات در کشورهای OECD
کتابهایمنتشرشده:

 ماموعه مقاالت همایش نظارت کارآمد( 3دوره)
 ماموعه مقاالت همایش ارتقای سالمت نظا اداری
 ماموعه مقاالت همایش همت مضجاعجف ،کجارمضجاعجف و ارتجقجای
سالمت اداری
 چالش فساد در آسیا
 شیوههای نظارت و کنترل سیاسی از دیدگاه حضرت امیر(ع)
 ماموعه سخنرانیها و ماموعجه مجقجاالت سجیجزدهجمجیجن اججالس
آمبودزمان آسیایی
 مدیریت ریسک تقلب
 تحلیل فساد در بخش جنگل
 مبارزه با فساد در بخش عمومی
 سیری در تاارب بینالمللی مبارزه با فساد
 آمبودزمان در آسیا
 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد :راهنمایی برای مسئوالن
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نشانی :تهران ،خیابان طالقانی ،تقاطع سپهبد قرنی
سازمان بازرسی کل کشور ،طبقه ششم
شماره تماس20326316 :
نشانی الکترونیکbazrasi.research@136.ir :
www.bazrasi.ir

انسانی سازمان بازرسی کل کشور
 -51گزارش رقابتپذیری جهانی 2111-2112
 -52بررسی وضعیت حقوق شهروندی در نظا اداری ایران و عوامل مؤثر
بر آن
 -53حضور مرد در پیشگیری از فساد
 -54فساد دولتی و حمایت عمومی
 -55آسیب شناسی اجرای نظارت الکترونیک مطالجعجه مجوردی :اسجتجان
خراسان جنوبی
 -56نظارت و بازرسی در فرانسه
 -57تعدد دستگاههای نظارتی ،فرصت یا تهدید
 -58تاربههایی از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 -59نظارت الکترونیک و کاهش جرایم با منشأ رایانه و فضای ماازی
 -61بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی بازرسان
 -61جستاری در پیشنیازهای نظری اقتصاد مقاومتی
 -62آسیبشناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههای دولجتجی در
استان قم
 -63مروری بر دالیل بروز اختالف میان طرفین پیمجان در پجروژههجای
عمرانی دولتی
 -64بررسی نقاب قوت و ضعف و محدودیجتهجای اسجتجفجاده از شجیجوه
خوداظهاری در امر نظارت و بازرسی
 -65تعیین شاخصهای سناش و ارزیابی عملکرد آمبودزمانی
 -66ماهیت مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان بازرسی
 -67چالشهای سناش فساد و نقد شاخصهای ادراک فساد
 -68فرهن نظارتپذیری
 -69گذری بر برخی کنوانسیونهای منطقهای ضدفساد
 -71کرامت انسانی ،نظا اداری و سرمایه اجتماعی
 -71پیشنیازهای علمی و مهارتی تحقق اهداف چشجمانجداز سجازمجان
بازرسی کل کشور در افق 1414
 -72بارومتر جهانی مبارزه با فساد 2113
 -73آمبودزمان چیست؟
 -74مبارزه با فساد ،دستورکاری برای سازمانهای بینالمللی
 -75رسیدگی به شکایات مردمی
 -76تأملی بر پدیده قانونگریزی

 -77رسیدگی به شکایان مردمی در کشورهای چین ،سنگاپور،
کره جنوبی ،مالزی و هن کن
 -78مروری بر مفهو فساد و برنامههای رایج جهانی علیه آن
فصلنامهدانشارزیابی:

فصلنامه سازمان بازرسی از جمله فصلنامههجای تجخجصجصجی اسجت کجه
عرصه ای مناسب را برای ارایه مقاالت نظری و کاربردی پجژوهشجگجران و
نویسندگان فراهم میآورد .این ماله در شمارههایی که به زیور طبع آراسته
است ،ماموعهای از مقاالت را در معرض دید عالقهمندان قجرار داده کجه
عناوین برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:














نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی
بررسی عوامل رفتاری و ساخجتجاری مجؤثجر در بجروز فسجاد اداری در
سازمانهای دولتی
واکاوی علل انحراف ماریان در اجرای سیاستهای عمومی رهیافتی
جامعهشناختی
بررسی و شناخت مهم ترین عوامل بروز فساد اداری در سازمجان امجور
مالیاتی کشور (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)
رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش قاچاق در ایران با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
بررسی وضعیت مطالبات معوق شبکه بانکی کشور
بررسی مفاسد مالی با نگاهی به جر و رشوه در پرتو کنوانسیونهجای
پالرمو و مریدا
بررسی وضعیت بازار غیرمتشکل پولی در ایران
بررسی و تحلیل گزارش های خود اظهاری نظارت بر مجنجاقصجههجا و
مزایدهها در دستگاههای اجرایی طی سال 1388
بررسی عوامل مؤثر بر قانونگرایی در نظا اداری کشور (با تأکیجد بجر
ادارات دولتی مشهد و تهران)
مصادره و استرداد دارایی های نامشروع و تعهدات اعضای کنوانسیجون
ملل متحد برای مقابله با فساد
تاریخچه نهاد بازرسی به روایت اسناد تحجول سجازمجانجی و ارزیجابجی
کارکردی نهاد بازرسی در ایران معاصر
علل سازمانی فساد اداری ازنظر کارکنان بخش دولتجی شجهجرسجتجان
بروجرد

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
مقایسه آن با سایر کشورها
 بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران
 پولشویی و نهادهای بینالمللی مبارزه کننده با آن
 بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
 ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در زمینه پیشگیری و مقابله
با آلودگی هوا
 اجرا و ارزیابی راهبردها در سازمانهای دولتی با استفاده از مدل()BSC
 کارمندیابی ،انتخاب و استخدا کارکنان در مدیریت منابع انسجانجی بجا
استفاده از الگوی آرمستران
 بررسی عملکرد شرکت های دولتی واگذارشده در بورس اوراق بجهجادار
تهران
 مالیات و رشد اقتصادی :مطالعه موردی در کشورهای ایرانOPEC ،و
OECD

 ارایه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی
 مفاسد اقتصادی طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی
 آسیبشناسی واگذاری اراضی ملی و دولتی در جمهوری اسالمی ایران
و ارایه راهکار
 بررسی نقش و تأثیر عوامل قانونی در فرآیند مبارزه بجا پجولشجویجی در
بخش بینالملل بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و کیفیجت ارایجه
خدمات براساس مدل سروکوال (مطالعه موردی :شهرداری زاهدان)
 آسیبشناسی فرهنگی اجتماعی نظارت الکترونیکی (مطالعه موردی
سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی در خراسان جنوبی)
 ماهیت حقوقی عالیم استاندار و لزو بازنگری در قوانین مربوطه
 بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مجالجی در سجازمجان
بازرسی
 رواج و گسترش نظریه آمبودزمان در اروپا
 اخالق حرفهای نظارت و بازرسی در دستگاههای اداری :با تأکجیجد بجر
آموزههای دینی
 ارزیابی اثربخشی عوامل مختلف جامعهپذیری دینی ،درجه دینداری و
سایر عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی
 تأملی بر راهکارهای بنیادین ارتقای فرهن عمومی در مبارزه با فساد
 حاشیهای بر برخی ابهامات و چالشهای قانون برگزاری مناقصات

 نقش اخالق کارگزاران در بهبود کار و کاهش ناکارآمدی حکومت
در متون دینی
 سیاست کیفری ایران در سالمت پیمانها و قراردادهای دولتی
 فساد دولتی و دسترسی به اطالعات در کشورهای OECD
کتابهایمنتشرشده:

 ماموعه مقاالت همایش نظارت کارآمد( 3دوره)
 ماموعه مقاالت همایش ارتقای سالمت نظا اداری
 ماموعه مقاالت همایش همت مضجاعجف ،کجارمضجاعجف و ارتجقجای
سالمت اداری
 چالش فساد در آسیا
 شیوههای نظارت و کنترل سیاسی از دیدگاه حضرت امیر(ع)
 ماموعه سخنرانیها و ماموعجه مجقجاالت سجیجزدهجمجیجن اججالس
آمبودزمان آسیایی
 مدیریت ریسک تقلب
 تحلیل فساد در بخش جنگل
 مبارزه با فساد در بخش عمومی
 سیری در تاارب بینالمللی مبارزه با فساد
 آمبودزمان در آسیا
 ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد :راهنمایی برای مسئوالن
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مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری
و مبارزه با فساد
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