
 نورپیام  دانشگاه
 انساني نیروی ارشد مدیریت دولتي گرایش مدیریت كارشناسي دروسارائھ  رنامھب

 ۹۷-۹۸تحصیلي سال
 

 121827کد رشته : 
 

 اول ترم
 درس نوع نیاز پیش عملی واحد نظري واحد درس نام درس کد ردیف

 اصلی   2 مدیریت پیشرفته تئوریهاي 1218185 1

 اصلی   2 گذاري مشی خط فرآیند 1218186 2

 اصلی   2 اداري تطبیقی پیشرفته نظامهاي 1218187 3

 اجباري جبرانی   2 تخصصی زبان 1218382 4

 اصلی   2 رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت 1218188 5

    10 واحد جمع  

 
 

 دوم ترم

 واحد نظري واحد درس نام درس کد ردیف
 درس نوع نیاز پیش عملی

 اصلی   2 پیشرفتهمنابع انسانی  مدیریت 1218189 1

 اصلی   2 پیشرفته مدیریتاطالعاتی  سیستمهاي 1218190 2

 اصلی   2 ستراتژیک پیشرفتها مدیریت 1218191 3

 اصلی   2 در عملیات پیشرفته تحقیق 1218192 4

 اصلی   2 آماري تحلیل 1218193 5

    10 واحد جمع  

 
 سوم ترم

 واحد درس نام درس کد ردیف
 نظري

 واحد
 درس نوع نیاز پیش عملی

 تخصصی   3 استراتژیک نیروي انسانی ریزي برنامه 1218194 1

 تخصصی   3 وري نیروي انسانی بهره یریتمد 1218195 2

 تخصصی   2 انسانیتخصصی در مدیریت نیروي  سمینار 1218196 3

 اصلی   2 دولتی ایران مسائل مدیریت بررسی 1218197 4

    10 واحد جمع  

 
 

 ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور ) چهارم ترم

 واحد درس نام درس کد ردیف
 نظري

 واحد
 درس نوع نیاز پیش عملی

 ∗   4 نامه پایان 1111296 1
    4 واحد جمع  
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  چهارم ترم

 واحد درس نام درس کد ردیف
 نظري

 واحد
 درس نوع نیاز پیش عملی

 سمینار بعد از گذراندن کلیه دروس جبرانی مربوطه  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 1218371 1

 صلیا   2 کیحکومت الکترون* 1218573 2

   4 جمع واحد  

دانشجویانی که درس  شده است.ارائه  96-97از نیمسال اول  1218374با کد   "روش تحقیق "درس  به جاي   " کیحکومت الکترون "درس  *
 ندارند. " کیحکومت الکترون "با موفقیت گذرانده اند، نیازي به گذراندن درس  96-97را قبل از نیمسال اول  "روش تحقیق "

 
 

 (بر حسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد) مدیریت دولتی(همه گرایشها)  ارشدکارشناسی جبرانی دروس 
 شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )دانشجویان براي کلیه ( 

 
 ردیف

 درس کد
 واحد عنوان درس

 نظري
 3 وره کارشناسی)(در صورت نگذراندن در دمبانی سازمان و مدیریت  1218026 1
 3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)روش تحقیق در مدیریت 1218029 2
 3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)آمار و کاربرد آن در مدیریت 1218201 3
 2  تخصصی زبان 1218382 4
 11 واحد یازده جمع واحد 

 
ولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت رشته مدیریت ددارندگان مدرك کارشناسی مرتبط (* 

) در صورتی که هر یک از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی به   شرح جدول فوق گذارنده باشند، نیازي به گذراندن آن امور بانکی
 . درس جبرانی ندارند

 سایر رشته ها طبق جدول فوق می باشد.* دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیر مرتبط 
 
 

 توجه:
نام رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع   94-95براي دانشجویان ورودي نیمسال اول  94-95از نیمسال اول سال تحصیلی  ** 

 نیروي انسانی تغییر یافته است. مدیریت انسانی به مدیریت دولتی گرایش
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