
 دانشگاه پیام نور

 مدیریت تحول گرایش مدیریت دولتیبرنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته 
  بعد از آنکلیه ورودي هاي و  آزمون سراسري بجزء فراگیر نوبت شانزدهم 95-96ودي نیمسال اول ور

98-99سال تحصیلی   

121851:کد رشته   

  ترم اول

 نام درس کد درس ردیف
 واحد

 نظري

 واحد

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

1 1218574 
هاي سازمان و مدیریت  نظریه

 پیشرفته
 پایه   2

 اصلی   2 حقوق اساسی سازمانهاي دولتی 1218575 2

3 1218576 
روش شناسی پژوهش هاي کیفی و 

 آمیخته در مدیریت
 اصلی   2

 پایه   2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1218577 4

 پایه   2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1218578 5

   واحد 10 جمع واحد  

 ترم دوم

 نام درس کد درس ردیف
 واحد

 نظري

 واحد

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 پایه   2 تحلیل آماري 1218579 1

 پایه   2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 1218580 2

 اصلی   2 نظریه هاي مدیریت دولتی 1218581 3

 اصلی   2 اداره امور عمومی در اسالم 1218582 4

5 1218601 
مدیریت تحول و بهبود سازمانی 

 در بخش دولتی
 تخصصی   2

   واحد 10    جمع واحد  

 ترم سوم       

 نام درس کد درس ردیف
 واحد

 نظري

 واحد

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

1 1218584 
ارزشیابی عملکرد دولت و 

 سازمانهاي دولتی
 اصلی   2

 تخصصی   2 حکومت الکترونیک 1218602 2

 تخصصی   2 بازمهندسی تشکیالت دولتی 1218603 3

4 1218604 
کارگاه مدیریت تحول در 

 سازمانهاي دولتی
 تخصصی   2

   واحد 8  جمع واحد  

حصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و ت   
 



 دانشگاه پیام نور

 مدیریت تحول گرایش مدیریت دولتیبرنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته 
  بعد از آنکلیه ورودي هاي و  آزمون سراسري بجزء فراگیر نوبت شانزدهم 95-96ودي نیمسال اول ور

98-99سال تحصیلی   

 ژوهش محور)(فقط مخصوص دانشجویان شیوه پترم چهارم       

 نام درس کد درس ردیف
 واحد

 نظري

 واحد

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

    4 پایان نامه 1111296 1

 
 ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ) چهارم ترم

 درس نام درس کد ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
نیاز پیش عملی  درس نوع 

  یه دروس جبرانی مربوطهبعد از گذراندن کل  2 سمینار تحقیق و تتبع نظري 1218369 1
 تخصصی   2 عدالت اجتماعی و حکمرانی 1218684 2

   4 جمع واحد  

 دروس جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(کلیه گرایشها)

 (براي کلیه دانشجویان شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)

 نام درس کد درس ردیف
 واحد

 نظري

 واحد

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

1 1218382 
زبان تخصصی(کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان 

 تخصصی می باشند)
2   

جبرانی 
 اجباري

2 1218585 
مبانی سازمان و مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره 

 کارشناسی)
2   

 جبرانی

3 1218586 
مدیریت رفتار سازمانی(در صورت نگذراندن در دوره 

 کارشناسی)
2   

 جبرانی

4 1218587 
مدیریت منابع انسانی(در صورت نگذراندن در دوره 

 کارشناسی)
2   

 جبرانی

5 1218588 
مبانی مدیریت دولتی(در صورت نگذراندن در دوره 

 کارشناسی)
2   

 جبرانی

6 1218589 
(در صورت نگذراندن گیري و خط مشی گذاري عمومی تصمیم

 در دوره کارشناسی)
2   

 جبرانی

   واحد 12 جمع واحد  

ـ  دیریت صـنعتی، مـدیریت امـور    *دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط(رشته مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداري، اقتصاد بازرگانی، م

 ، نیازي به گذراندن درس جبرانی ندارند.بانکی)

 *دروس جبرانی دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط طبق جدول فوق می باشد.

 اي کلیه دانشجویان الزامی است.*گذراندن درس زبان تخصصی بر

حصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و ت   
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