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  121859کد رشته:
 اول ترم

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

 مشترك   2 مدیریت پیشرفته تئوریهاي 1218389 1

 مشترك   2 *رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت 1218390 2

3 1218383 
روش تحقیق پیشرفته در علوم 
 رفتاري(مدیریت منابع انسانی)

2   
 مشترك

 **اختیاري*   2 مدیریت راهبردي 1218384 4

5 1218385 
کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع 

 **اختیاري*   2 **انسانی

    10 واحد جمع  

 براي دانشجویان فراگیر که درس مذکور را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند، معادلسازي می شود و این "مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته"*درس 
 دانشجویان نیازي به گذراندن درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ندارند.  

براي دانشجویان فراگیر که درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته را گذرانده اند، معادلسازي می شود و   "یابی، انتخاب و توسعه منابع انسانیکارمند"درس **
 ی، انتخاب و توسعه منابع انسانی ندارند.این دانشجویان نیازي به گذراندن درس کارمندیاب

 
 دوم ترم

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

1 1218391 
مدیریت منابع انسانی در بستر فناروري 

 اطالعات
 مشترك   2

 تخصصی   2 مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی 1218392 2

3 1218393 
در قرآن، حدیث و  مدیریت منابع انسانی

 تخصصی   2 نهج البالغه

 تخصصی   2 مفروضات و الگوهاي مدیریت اسالمی 1218394 4

    8 واحد جمع  

 
 سوم ترم

 واحد درس نام درس کد ردیف
 نظري

 واحد
 درس نوع نیاز پیش عملی

1 1218395 
مدیریت عملکرد و بهره وري در منابع 

 انسانی
 **اختیاري*   2

 مشترك   2 ریه پردازي در مدیریت منابع انسانینظ 1218396 2

3 1218397 
طراحی نظام هاي جبران خدمات با 

 تخصصی   2 رویکرد اسالمی

 تخصصی   2 رهبري و تحول سازمانی از دیدگاه اسالم 1218398 4

    8 واحد جمع  

 اجباري می باشد. گذراندن کلیه دروس اختیاري معرفی شده، *** 
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  چهارم ترم

تعداد  درس نام درس کد ردیف
 درس نوع نیاز پیش واحد

 ∗  6 نامه  پایان 1111297 1
   6 واحد جمع  

 
 
 

 )( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور  چهارم ترم

 واحد درس نام درس کد ردیف
 نظري

 واحد
 درس نوع نیاز پیش عملی

 سمینار لیه دروس جبرانی مربوطهبعد از گذراندن ک  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) 1218400 1

 اصلی   2 کیحکومت الکترون* 1218573 2

 اختیاري   2 مبانی حکومت اسالمی و والیت فقیه 1218401 3
   6 جمع واحد  

س دانشجویانی که در شده است.ارائه  96-97از نیمسال اول  1218399با 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 "

 
 گرایش مدیریت منابع انسانی اسالمی دروس جبرانی

 
 واحد عنوان درس درس کد ردیف

 2 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)مبانی سازمان و مدیریت 1218386 1
 2 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)مدیریت منابع انسانی 1218387 2
 2 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)تحلیل هاي آماري 1218388 3
 6 جمع واحد  

        
یت صنعتی، مدیریت رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، مدیردارندگان 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

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