
 ....کارشناسی ارشدمقطع .. ....(منابع انسانی توسعه )گرایشدولتیمدیریت ..رشته .آرایش ترمی 

 ترم اول
با توجه به مفاد آیین نامه آموزشی رعایت موارد زیر الزامی 

 است در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

 

کد  عنوان درس ردیف

 درس

 پیشنیاز واحدتعداد  نوع درس

 عملی نظری

دروس جبرانی دوره  واحد6ل واحد وحداق ۱۲حداکثر -۱ -  ۲ جبرانی ۳ج  مبانی سازمان ومدیریت ۱

کارشناسی جهت رشته های غیرمرتبط اجباری است. لذا 

دانشجويانی که مدرک کارشناسی آنان غیرمرتبط می باشند جهت 

لیست دروس جبرانی در ترم اول به مدير گروه مربوطه مراجعه 

)دانشجويانی که کارشناسی آنها مديريت دولتی است نیاز  نمايند.

نیستند.ساير رشته های مديريت حتما  به گذراندن دروس جبرانی

 بايد بگذرانند( واحددروس جبرانی را 6

ولی در تمام دروس  اصلی و حداقل نمره قب -۲

 است. ۱۲جبرانی

ات نباید در هر نیمسال، کمتر از میانگین نمر -۳

بشود، دانشجو  ۱۴باشد و اگر در دو نیمسال کمتر از۱۴

 از ادامه تحصیل محروم می گردد.

واحد  ۱۴تا  ۸جو مجاز است در هر نیمسال بین دانش -۴

 درسی انتخاب نماید.

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و  -۵

قبل از شروع نیمسال سوم موضوع پایان نامه را با نظر 

استاد راهنما انتخاب کند که بعد از تایید کمیته 

 تحصیالت تکمیلی قطعیت می یابد.

باشد  ۱۴نشجو زیر در صورتی که معدل کل دا -۶

دانشجو حق دفاع از پایان نامه را ندارد )مراجعه 

 ترمیم معدل(. مربوط بهدانشجو جهت استفاده از ماده 

دانشجو موظف است در ترم چهارم نسبت به اخذ  -۷

 پایان نامه اقدام نماید..

دفاع از پایان نامه منوط به اتمام کل واحدهای  -۸

ماه از تاریخ تصویب پایان  ۶درسی و گذشت حداقل

نامه در شورای تخصصی گروه و کمیته تحصیالت 

 تکمیلی می باشد.

تا زمانی که دانشجو دفاع از پایان نامه را انجام  -۹

نداده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در 

 نیمسال های بعد نیز آن را ثبت نام نماید.

 

 

 

 

 

 

 مدیر گروه:دکتر اسمعيل کمالی راد

 -  ۲ جبرانی ۶ج  تصمیم گیری وتعیین خط مشی گذاری عمومی ۲

 -  ۲ جبرانی ۹ج مدیریت تحول سازمانی ۳

 -  ۲ پایه ۱پ نظریه های سازمان ومدیریت پیشرفته  ۴

 -  ۲ پایه ۲پ تحلیل آماری  ۵

 -  ۲ پایه ۳پ مدیریت استراتژیک پیشرفته ۶

 -  ۲ پایه ۴پ مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۷

 ترم دوم
کد  عنوان درس ردیف

 درس

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس
 عملی نظری

 -  ۲ پایه ۵پ پیشرفته مدیریت رفتار سازمانی ۱

 -  ۲ اصلی ۶الف نظریه های مدیریت دولتی ۲

روش شناسی پژوهش های کیفی وآمیخته  ۳

 در مدیریت
 -  ۲ اصلی ۷الف

 -  ۲ اصلی ۸الف  در اسالماداره امور عمومی  ۴

 -  ۲ اصلی ۹الف حقوق اساسی سازمان های دولتی ۵

ارزشیابی عملکرد دولت وسازمان های  ۶

 دولتی
   ۲ اصلی ۱۰الف

 ترم سوم
کد  عنوان درس ردیف

 درس

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس
 عملی نظری

 -  ۲ تخصصی ۱۱ت راهبردهای مدیریت منابع انسانی ۱

مهارت آموزی،آموزش وتوسعه منابع  ۲

 انسانی

 -  ۲ تخصصی ۱۲ت

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش  ۳

 دولتی

 -  ۲ تخصصی ۱۳ت

 -  ۲ تخصصی ۱۴ت مدیریت حقوق ودستمزد ۴

     
  

       

 ترم چهارم
کد  عنوان درس ردیف

 درس

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس
 عملی نظری

  ۴  پایان نامه  پايان نامه ۱

 

 


