
  »غیر دولتی سمنگان –مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی «

  لیست ترم بندي دروس

  72:تعداد واحد هاي درسی  کارشناسی ناپیوسته                   :مقطع                                                        مدیریت دولتی  :نام رشته 

  19: تعداد واحد                                               مهر              سوم   : ترم   19: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

    2109    2  متون اسالمی  15    2101    2  2معارف اسالمی   1

2  

ریاضیات و کاربرد ان در 

  2مدیریت 

  ٩  215112    3  روش تحقیق در مدیریت  16    215100    3

  17    215101    3  اقتصاد کالن  3

سیراندیشه هاي سیاسی و تحول 

  نهادهاي اداري

3    215113    

4  

اطالعاتی سیستم هاي 

  مدیریت

    215114    3  مدیریت تطبیقی  18    215102    3

  19    215103    3  مدیریت منابع انسانی  5

بهره وري و تجزیه و تحلیل ان 

  در سازمان

3    215115  ٩  

  ٩  215116    3  1تحقیق در عملیات   20    215104    2  مدیریت در منابع اسالمی  6

  215105    3  مدیریت مالی  7
همنیاز با 

  کالناقتصاد 
    2106    2  تاریخ اسالم  21

      -  19  جمع        -  19  جمع  

  16:تعداد واحد                                          بهمن                   چهارم: ترم   18: 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

    2100  1    2تربیت بدنی   22    2102    2  انقالب اسالمی  8

9  

آمار و کاربرد ان در 

  2مدیریت 

  10  215117    3  مدیریت توسعه  23    215106    3

10  

توسعه اقتصادي و برنامه 

  ریزي

    215118    3  روابط کار در سازمان  24  3  215107    3

11  

مدیریت مراکز آموزشی و 

  فرهنگی

  20  215119    3  2تحقیق در عملیات   25    215108    2

12  

مالیه عمومی و تنظیم خط 

  مشی دولت ها

3    215109  3  26  

تاریخ مدیریت و تشکیالت در 

  اسالم

2    215124    

    215121  2    پروژه  27    215110    2  4و 3زبان تخصصی   13

14  

مدیریت سازمانهاي محلی و 

  شهرداري ها

    215120  2    کارآموزي  28    215111    3

      -  16  جمع          18  جمع  

  

  ) :رشته کاردانی با رشته لیسانس یکسان نمیباشد( دروس جبرانی براي دانشجویان غیرمرتبط 

  )واحد  3( مدیریت رفتار سازمانی  -1

)واحد  3(  اقتصاد خرد  –2


