
 1399پاییز  ♦ 96شماره  ♦ 29سال  ♦      198

 لیم تحلبما   رانیا یشیتار یمکان ها گا یجا نیی(. تع1394, ز. )یزمان &زاد , م.,  ینیبحر
 یگردشمگران خمارج   دیم از د ینقشه ادراکم  کردیها و رو یشگیعملکرد و تیاهم

 تیریممد  یقاپد مسجد جامع اصفهان(. پشوه  هما  یعال د،ی)محالعه: تشت جمش
 .21-1, رانیدر ا

در االم م. قمم:    تیری(. ممد 1392نشاد,  . ) یبهشت &, ع., یعی, ا., شفی, ع., خدمتروزیپ
 .پشوهشگا  ادز  و دانشگا 

 .59-38, یدولت تیریاال م. مد دگا یاز د ی(. نظارت و کنترل الازمان1371, ع. )یجاالب
. تهمران:  الس م هیعل ی(. نق  مردم در اکدمت از نظر امام عل1389, ی. )یدرز جعفرزاد 

 .ثیدانشکد  علدم اد
الرج در صمنعت   نیتمْم  ر یم زنج یرقابت تی(. مدقع1397اصل, ا. ) یمیکر &, غ., یجمال

 تیریمرتبط با  ن. محالعات ممد  یعملکرد الزامات راهبرد تیاهم لیو تحل انمیال
 .77-52, یصنعت

اصمل هشمتم    لی)تحل یو متقابل در نظام اال م ی(. نظارت همگان1392, ی. ) راالته جدان
 .144-129, ی(. محالعات انق ز اال میقاندن االاال

 یخمددکنترل  تیم دثر بر تقدعدامل م یالگد ی(. طراا1398, ی. )دزاد یص &, م., اکاک
نه  الب غه. فصملنامه پشوهشمنامه    یبر  مدز  ها یالازمان ها مبتن یدر منابع انسان
 .75-65نه  الب غه, 

 یمفهمدم  یو مدل الاز نیی(. تب1397زارع,  . ) &, م., ینی, ع., امیاامد ی, ع., علیخان
 .131-105, یاال م تیریالس م. مد هیعل یامام عل دگا یاز د یکنترل اال م

 .. تهران: المتتیریالازمان و مد ی(. مبان1383, ع. )انیرضائ
 .. تهران: المتتیری(. اصدل مد1389, ع. )انیرضائ
 گما  یبر جا ی)با نگاه یدر نظام کنترل و نظارت اال م ی(. خددکنترل1385,  . )یالجاد

 .16-3صادق,  شهی(. اندتیریمد یها هیدر نظر یخددکنترل
 یالگمد  نیمی و تب ی(. طراام 1398الماالر, ج. )  &, م., زگمار یم., پره ,ینم ی,  ., امادتیال

. فصملنامه  ادیبن داد  یپرداز هینظر یبر مبنا یخددکنترل کردیبا رو  یکنترل االتراتش
 .31-11, یدولت یالازمان ها تیریمد یعلم

المح    نیی(. تب1396, ر. )یقاالم &, ج., کند ،یر انی, ی., ندروزیمقدم, م., صفر یصادق
بشردوالمتانه در بعمد از فاجعمه.     نیتمْم  ر یم عملکمرد مؤلفمه همای زنج    - تیاهم
 .176-157, یمنابع انسان تیریمد

شمکاف بما تدجمه بمه      لیم (. تحل1396, ن. )یرالدل &, ا., شدل, ع., ی,  ., قاالمیصادق
-BWM-FAHP یقم یگاز فجر جمم بما روش تلف   شگا یدر پاال TQM یها شاخص
IPMA. 206-179, رانیدر ا تیریمد یپشوه  ها. 

بما   رانیا یاال م یو متقابل دولت در جمهدر ینظارت همگان ی(. مبان1394, ا. )یضرغام
 .یبر قاندن. مرودشت: دانشگا   زاد اال م دیتْک

(. 1396,  . )یندد  فراهمان  &, غ., ی, غ., معمارزاد  تهرانی, ی., فرجادیطاهرپدرک نتر


