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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

ل مدیریت دولتی ایران131218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت141218201

تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )151218309

تشریحی4انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوطه161218310

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )171218369

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای تحقیق در رفتارسازمانی181218380

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3نظریه و فرآیند تحول سازمان191218381

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی201218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)211218573

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3نظریه هاوفرآیندارتباطات سازمانی231234016

ل رفتاری241234017 تشریحی3سمیناردرمسا
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تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته41218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی51218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 61218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته81218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری91218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی111218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام121218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی131218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت141218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی151218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی161218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی171218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی181218589

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی191218601

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حكومت الكترونیک201218602

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازمهندسی تشكیلات دولتی211218603

تشریحی3كارگاه مدیریت تحول در سازمانهای دولتی221218604

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4عدالت اجتماعی و حكمرانی(آموزش محور)231218684

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658
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