
  »غیر دولتی سمنگان –مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی «

  لیست ترم بندي دروس

  32:تعداد واحد هاي درسی                     کارشناسی ارشد:مقطع                             )رفتار سازمانی(مدیریت دولتی   :نام رشته 

  : تعداد واحد                                               مهر              سوم   : ترم   10:تعداد واحد                                                         مهر          اول  :ترم 

ف
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

ف  پیشنیاز
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

  عملی  نظري  عملی  نظري  پیشنیاز

  12    406100    2  مدیریت منابع انسانی پیشرفته  1

روش ناسی پژوهش هاي کیفی 

  و آمیخته در مدیریت
2    406111    

    406112    2  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  13    406101    2  تحلیل آماري  2

3  

نظریه هاي سازمان و مدیریت 

  پیشرفته
    406113    2  بین المللیرفتار سازمانی   14    406102    2

  15    406103    2  اداره امور عمومی در اسالم  4

ارزشیابی عملکرد دولت و 

  سازمانهاي دولتی
2    406114    

    406115    2  نظریه هاي مدیریت دولتی  16    406104    2  )کمبود(سازمان و مدیریت   5

    406116    2  )کمبود (مدیریت رفتار سازمانی   17            

                        

        12  جمع        -  10  جمع  

  : تعداد واحد                                          بهمن                   چهارم: ترم   12: تعداد واحد                                        بهمن                           دوم: ترم 

ف
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

ف  پیشنیاز
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

  عملی  نظري  عملی  نظري  پیشنیاز

    406117    4  پایان نامه  18    406105    2  مدیریت استراتژیک پیشرفته  6

7  

حقوق اساسی سازمانهاي 

  دولتی
2    406106                

                406107    2  رفتار سازمانی از منظر اسالم  8

                406108    2  رهبري در بخش دولتی  9

10  

مهارت آموزي، آموزش و 

  توسعه منابع انسانی
2    406109  

  

  

            

                406110    2  )کمبود (مدیریت منابع انسانی   11

                        

                        

      -  4  جمع          12  جمع  

.دروس کمبود و پیشنیاز واحدشان در معدل حساب نمی گردد:1تذکر 

  .دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی آنها مجموعه مدیریت می باشد نیازي به گذراندن دروس کمبود ندارند: 2تذکر 

س آموزش کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی درس کامپیوتر را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن این درس می باشند لطفا جهت هماهنگی به کارشنا: 3تذکر 

  .مائیدمراجعه ن

  


