
   

 : سوم نیمسال اول:  نیمسال

ف
دی

ر
 

 نام درس

 

 تعداد واحد
 نوع درس کد درس

ف
دی

ر
 

 نام درس

 

 تعداد واحد
 نوع درس کد درس

 عملی نظری عملی نظری

1 
مدیریت منابع انسانی 

 پیشرفته
 1 الزامی 4119  2

ارزشیابی عملکرد دولت و 

 سازمانهای دولتی
 الزامی 4129  2

 2 الزامی 4112  2 تحلیل آماری 2
راهبردهای مدیریت منابع 

 انسانی
 الزامی 4121  2

3 
نظریه های سازمان و 

 مدیریت پیشرفته
 3 الزامی 4111  2

آموزی، آموزش مهارت 

 وتوسعه منابع انسانی
 الزامی 4122  2

9 
مدیریت استراتژیک 

 پیشرفته
 9 الزامی 4113  2

برنامه ریزی منابع انسانی در 

 بخش دولتی
 الزامی 4123  2

 الزامی 4129  2 مدیریت حقوق ودستمزد 5 جبرانی  1391  2 زبان تخصصی پیشرفته  5

 الزامی 4125 1 1 سمیناردر منابع انسانی 1 جبرانی  1396  3   مبانی سازمان ومدیریت 1

   1 11 جمع     13 جمع 

 : چهارمنیمسال : دومنیمسال

ف
دی

ر
 

 نام درس

 

 تعداد واحد
 نوع درس کد درس

ف
دی

ر
 

 نام درس

 

 تعداد واحد
 نوع درس کد درس

 عملی نظری عملی نظری

1 
مدیریت رفتار سازمانی 

 پیشرفته
 پایان نامه 4121 9  پایان نامه  1 الزامی 4115  2

2 
 های پژوهش شناسی روش

 الزامی 4119  2 مدیریت در آمیخته و  کیفی
 

 

 جمع
 9   

 الزامی 4116  2 اداره امور عمومی در اسالم 3

9 
نظریه های مدیریت 

 دولتی
 الزامی 4111  2

5 
حقوق اساسی سازمان 

 های دولتی
 اختیاری 4114  2

 جبرانی 1391  3 مدیریت تحول سازمانی 1

   13 جمع 
 

 

 

 می باشد. 41جبرانی  نمره قبولی در تمام دروس الزامی و .باشد می درسی واحد 41 وحداکثر 8 درهرترم انتخابی واحد حداقل*  

   موظفند برای هر درس دوره کارشناسی ارشد یک کار تحقیقی انجام و ارائه نمایند که درصدی از نمره درس مربوطهبه تشخیص استاد دانشجویان  *

 را تشکیل خواهد داد.

           درباره موضوعات مربوط (عملی  -تتبع نظریتحقیق و  ) درمنابع انسانی سمیناردرس ی ارشد ) ناپیوسته( با توجه به آئین نامه دوره کارشناس *

       تهیه می شود و بایستی به صورت مقاله ای با استفاده از انتشارات علمی جدید تنظیم  پایان نامه ارشاد اساتید متخصص و به رشته تخصصی با نظر

 با حضور دانشجویان عرضه و مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. استاد مربوطه است،و در جلسه ای که اداره آن به عهده 

                    است آموزشی گروه عهده به جبرانی دروس وارائه ترمی آرایش -

 .شد خواهد اجرا دانشگاه آموزش اداره هنگیهما با و

 انتخاب واحد نیمسال اول توسط اداره آموزش انجام می شود.  -

دانشجویان می توانند پس از پایان نیم سال دوم نسبت به تعیین  -

دفاع از پایان نامه منوط به  وپیشنهاد موضوع پایان نامه اقدام نمایند.

ماه از تاریخ تصویب پایان  6 گذشت حداقل کل واحدهای درسی و اتمام

 نامه در شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی است.

 *  

 *  

 

 دروس تحصیالت تکمیلیپیشنهادی جدول ترم بندی 

 مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد            (گرایش منابع انسانی  )نام رشته : مدیریت دولتی 


