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 و به بعد(  94 های)ورودی  دولتی برنامه هشت ترمی دانشجویان رشته مدیریت 

 
 دولتیتعداد واحد درسی رشته مدیریت 

 تعداد واحد نوع درس

 22 عمومی

 39 پایه 

 35 اصلی

 37 تخصصی

 5 اختیاری

 138 جمع 

 

 

 

 

  

 ترم نخست 

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

 مبانی مدیریت و سازمان 
Management 

Theories And 

Principles 

 ندارد اصلی 3

 ندارد عمومی 1  تربیت بدنی 

 ندارد پایه 3  1ریاضیات کاربردی 

 ندارد عمومی 3  انگلیسیزبان 

 ندارد عمومی 3  فارسی زبان 

 Principals Of (1اصول حسابداری )

Accounting 1 
 ندارد پایه 3

 16 جمع
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 دومترم 

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

 Principals Of (2اصول حسابداری )

Accounting 2 
 (1اصول حسابداری ) پایه 3

 ریاضیات پایه پایه Micro Economic 3 اقتصاد خرد

 ریاضیات پایه پایه 3  (2ریاضی کاربردی )

اصول و مبانی مدیریت از  
 دیدگاه اسالم

Islamic 

Perception on 

Management  
 ندارد پایه 3

آمار و احتماالت و کاربرد 
 (1آن در مدیریت )

Statistics And 

Probability In 

Management 1 
 ریاضیات پایه پایه 3

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
به صفحه آخر مراجعه  

 شود

 Business احکام کسب و کار

Legislation 
 ندارد پایه 3

 20 جمع
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 سوم  ترم

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

 Public حسابداری دواتی

Accounting 
 (2اصول حسابداری ) اصلی 3

آمار و احتماالت و کاربرد 
 (2آن در مدیریت )

Statistics And 

Probability In 

Management 2 
 پایه 3

آمار و احتماالت و کاربرد 
 (1آن در میریت )

-Macro اقتصاد کالن

Economic 
 اقتصاد خرد پایه 3

 مدیریت رفتار سازمانی
Organizational 

Behavior 

Management 
 مبانی سازمان و مدیریت  اصلی 3

 Operations (1تحقیق در عملیات )

Research 1 
 اصلی 3

ریاضیات و کاربرد آن در 
 مدیریت

آشنایی با قوانین کسب و  
 کار

Business 

Regulations 
 ندارد اختیاری 2

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
به صفحه آخر مرجعه  

 شود

 ( 1تربیت بدنی ) عمومی Sport 1 1 (1ورزش )

 20 جمع
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 چهارم ترم 

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

مالیه عمومی و تنظیم 
 خط مشی مالی دولت

Public Finance 

And Financial 

Policy 

 اقتصاد کالن اصلی 3

 Operations (2تحقیق در عملیات )

Research 2 
 (1تحقیق در عملیات ) اصلی 3

 مدیریت منابع انسانی 
Human 

Resource 

Management 
 رفتار سازمانی اصلی 3

 روش تحقیق در مدیریت
Research 

Methods In 

Management 
 پایه 3

آمار و احتماالت و کاربرد 
 (1آن در مدیریت )

 Organizational جامعه شناسی سازمانی 

Sociology 
 ندارد پایه 3

 مبانی مدیریت دولتی
Principles Of 

Public 

Administration 

 مدیریت مبانی سازمان و  تخصصی 3

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
به صفحه آخر مراحعه  

 شود

 20 جمع
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 پنجم  ترم

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس
اخالق حرفه ای در  
مدیریت با رویکرد  

 اسالمی 

Business 

Ethrics- Islamic 

Perspective  

 ندارد اصلی 2

مبانی برنامه ریزی  
 پیشرفت و عدالت

Improvement 

And Justice 

Programing 
 اقتصاد کالنخرد/اقتصاد  اصلی 3

 Management (1زبان تخصصی )

Textbook 1 
 زبان عمومی  تخصصی 2

کاربرد کامپیوتر در 
 مدیریت

Applications Of 

Computer In 

Management 
 ندارد پایه 3

مدیریت سازمان های 
 محلی و شهرداری ها

Management Of 

Local 

Organizations & 

City Halls 

 مبانی مدیریت دولتی تخصصی 3

فراگرد تنظیم و کنترل 
 بودجه 

Budgeting 

Control 
 تخصصی 3

مالیه عمومی و تنظیم 
 خط مشی مالی دولت

 ندارد اصلی Problem Solving 2 مساله یابی و حل مسئله

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
آخر مراجعه  به صفحه 

 شود

 20 جمع
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 ششم  ترم

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

 Management (2زبان تخصصی )

Textbook 2 
 (1زبان تخصصی ) تخصصی 2

فنون تجزیه و تحلیل و  
 طراحی سیستم ها

Systems 

Analyzing And 

Designing 

 مدیریت مبانی سازمان و  اختیاری 3

ر اندیشه های سیاسی  یس
 و تحول نهاد های اداری

History Of 

Political 

Thoughts And 

Public 

Organizational 

Change 

 جامعه شناسی سازمانی  اصلی 3

 Management مدیریت توسعه 

Development 
 تخصصی 3

مبانی برنامه ریزی  
 پیشرفت و عدالت

تصمیم گیری و تعیین 
 خط مشی دولت

Public Policy 

And Decision 

Marking 

 تخصصی 3
 مبانی مدیریت دولتی/
 مدیریت رفتار سازمانی

آموزش مهارت های 
 حرفه ای

Professionals 

Skills For 

Managers 
 مدیریت رفتار سازمانی اصلی 2

 Administrative حقوق اداری 

Law 
 تخصصی 2

اخالق حرفه ای در  
مدیریت با رویکرد  

 اسالمی 

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
به صفحه آخر مراجعه  

 شود

 20 جمع
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 هفتم  ترم

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

 ل سازمانی مدیریت تحو
Organization 

Change 

Management 

 مدیریت رفتار سازمانی تخصصی 3

سازماندهی و اصالح  
 تشکیالت و روش ها

Organizing And 

Structural 

Improvement 
 تخصصی 3

مبانی سازمان و مدیریت  
 حقوق اداری  /

 Cooperative مدیریت تعاونی ها

Management 
 مبانی مدیریت دولتی تخصصی 2

تجزیه و تحلیل قانون  
 مدیریت خدمات کشوری

Civil Service 

Management 

Code 

 تخصصی 2
 مدیریت منابع انسانی 

 حقوق اداری/

مباحث و چالش های 
 مدیریت دولتی

 مدیریت منابع انسانی  تخصصی 3 

 Comparative مدیریت تطبیقی

Management 
 تخصصی 3

سیر اندیشه های سیاسی  
 و تحول نهاد های اداری

 ندارد عمومی 2  دانش خانواده 

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
به صفحه آخر مراجعه  

 شود

 20 جمع

 هشتم  ترم

 نیاز درسپیش  نوع درس تعداد واحد نام انگلیسی درس نام درس

 عمومی 2  دروس معارف اسالمی 
به صقحه آخر مراجعه  

 شود

اصول و مبانی و  
 ندارد اصلی Entrepreneurship 2 کارآفرینی

 4 جمع



8 

 دروس اختیاری

تعداد   نام درس 

 واحد 

پیش نیاز یا زمان   ساعت 

 عملی  نظری جمع ارائه درس 

مبانی و سازمان و    48 48 3 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 
 مدیریت 

فنون تجزیه و تحلیل    48 48 3 سیستم های اطالعاتی در مدیریت
 و طراحی سیستم ها 

 ندارد   48 48 3 روانشناسی سازمانی 

 روانشناسی سازمانی   32 32 2 روابط کار در سازمان 

 ندارد   32 32 2 قوانین کسب و کار آشنایی با 

     13 جمع دروس 
 واحد از دروس فوق الزامی است.  5*گذراندن حداقل 
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 دروس و معارف اسالمی +  عمومی

 

 

 نظری تعداد واحد نام درس گرایش ردیف
 
1 

 
 مبانی نظری

 اسالم
 

 32 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 32 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 32 2 انسان در اسالم

 32 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 
 
2 

 
 

 اخالق اسالمی

 32 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 32 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 32 2 اخالق خانواده

 32 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 32 2 اسالمیعرفان عملی 

 
3 

 
 انقالب اسالمی

 32 2 انقالب اسالمی ایران

 32 2 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 32 2 "ره"اندیشه سیاسی امام خمینی 

 
4 

تاریخ و تمدن 
 اسالمی

 32 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 32 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 32 2 تاریخ امامت

آشنایی با منابع  5
 اسالمی

 32 2 تفسیر موضوعی قرآن

 32 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 48 3 زبان فارسی - 6

 48 3 زبان انگلیسی - 7

 32 1 1تربیت بدنی  - 8

 32 1 1ورزش  - 9

 32 2 دانش خانواده و جمعیت - 10


