
         

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 نیمسال اول 
  دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام درس

 عملی نظری
   پایه - 3 ریاضیات پایه

   پایه  3 1اصول حسابداری

   اصلی  2 اصول و مبانی کار آفرینی

   پایه  3 اقتصاد خرد

   عمومی  2 1اسالمیاندیشه 

   عمومی  3 فارسی عمومی

 واحد 16جمع کل واحد ها: 

 دومنیمسال 
نوع  تعداد واحد نام درس

 درس

  دروس پیشنیاز
 عملی نظری

  ریاضیات پایه پایه - 3 ریاضی و کاربرد ان در مدیریت

   پایه  3 1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

   پایه  3 مبانی مدیریت اسالمی

   اصلی  3 مبانی سازمان و مدیریت

  1اندیشه اسالمی عمومی  2 2اندیشه اسالمی

   عمومی  2 تفسیر موضوعی قرآن

 واحد 16جمع کل واحد ها: 

 چهارم نیمسال

نوع  تعداد واحد نام درس

 درس

  دروس پیشنیاز

 عملی نظری

   عمومی - 3 زبان انگلیسی

ریاضی و کاربرد ان در  اصلی  3 1عملیات تحقیق در 

 مدیریت

 

سیر اندیشه های سیاسی و تحول 

 اداری

  جامعه شناسی سازمانها اصلی  3

  مبانی سازمان و مدیریت اصلی  3 مدیریت رفتار سازمانی

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و 

 عدالت

  اقتصاد کالن اصلی  3

   اختیاری  3 سیستم های اطالعاتی در مدیریت

 واحد 19جمع کل واحد ها: 

 نیمسال سوم
نوع  تعداد واحد نام درس

 درس

  دروس پیشنیاز

 عملی نظری

 - اقتصاد خرد پایه - 3 اقتصاد کالن

 - - پایه - 3 جامعه شناسی سازمانها

 - 1اصول حسابداری  پایه - 3 2اصول حسابداری 

آمار و کاربرد آن در  پایه - 3 2آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 2مدیریت 

- 

 - - پایه - 2 احکام کسب و کار

 - - عمومی  2 اخالق اسالمی

 - - عمومی 1 - تربیت بدنی 

 واحد 18 جمع کل واحد ها:



 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمنیمسال 
نوع  تعداد واحد نام درس

 درس

  دروس پیشنیاز
نظر

 ی

 عملی

  1تحقیق در عملیات  اصلی  3 2تحقیق در عملیات 

اخالق حرفه ای در مدیریت با  تخصصی  2 حقوق اداری

 رویکرد اسالمی

 

  1زبان تخصصی  تخصصی  2 2زبان تخصصی 

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و  تخصصی  3 مدیریت توسعه

 عدالت

 

  مالیه عمومی و تنظیم خطی مشی تخصصی  3 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

   عمومی  2 دانش خانواده

  عمومی  2 تاریخ اسالم

 

 واحد 17جمع کل واحد ها: 

  پنجمنیمسال 
  دروس پیشنیاز نوع درس تعداد واحد نام درس

 عملی نظری

   پایه  3 کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  مدیریت رفتار سازمانی اصلی  3 مدیریت منابع انسانی

اخالق حرفه ای در مدیریت 

 با رویکرد اسالمی

   اصلی  3

مالیه عمومی و تنظیم خطی 

 مشی

  اقتصاد کالن اصلی  3

  زبان انگلیسی تخصصی  2 1زبان تخصصی 

   اختیاری  2 قوانین کسب و کارآشنایی با 

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت  پایه  3 روش تحقیق در مدیریت

1 

 

 

 واحد 19جمع کل واحد ها: 

 هفتم نیمسال
نوع  تعداد واحد نام درس

 درس

  دروس پیشنیاز

 عملی نظری

  تربیت بدنی عمومی  1 1ورزش 

  رفتار سازمانیمدیریت  اصلی  2 آموزش مهارت های حرفه ای

   اصلی  2 مساله یابی و حل مساله

  مبانی سازمان و مدیریت اصلی  3 مبانی مدیریت دولتی

سیر اندیشه های سیاسی  اصلی  3 مدیریت تطبیقی

 و تحول اداری

 

تجزیه و تحلیل قانون مدیریت 

 خدمات کشوری

 مدیریت منابع انسانی تخصصی  3

 حقوق اداری

 

  مدیریت رفتار سازمانی تخصصی  3 سازمانیمدیریت تحول 

 واحد 17 جمع کل واحد ها:

 هشتم نیمسال

نوع  تعداد واحد نام درس

 درس

  دروس پیشنیاز

 عملی نظری

  -- عمومی  2 انقالب اسالمی

مباحث و چالش های مدیریت 

 دولتی

 مدیریت منابع انسانی تخصصی  3
 

 

مدیریت سازمان های محلی و 

 شهرداری ها

  مبانی مدیریت دولتی تخصصی  3

  مبانی مدیریت دولتی تخصصی  2 مدیریت تعاونی ها

تصمیم گیری و تعیین خط 

 مشی دولنی

 مبانی مدیریت دولتی تخصصی  3

 مدیریت رفتار سازمانی

 

  2اصول حسابداری  اصلی - 3 حسابداری دولتی

مبانی  -اداریحقوق  تخصصی  3 سازماندهی تشکیالت و روش ها

 سازمان و مدیریت

 

 واحد 19جمع کل واحد ها: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


