
برنامه ترمبندی پیشنهادی دروس کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی دانشگاه رجا 
پیش نیازنوع درسنام درسواحدردیفنیمسال

---پایه(1)اصول حسابداری 11013

---پایهاصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم11023

---پیش دانشگاهیریاضیات پیش دانشگاهی11034
---پیش دانشگاهیزبان پیش دانشگاهی11044

نیمسال اول14

(1)اصول حسابداری پایه(2)اصول حسابداری 22013

ریاضیات پیش دانشگاهیپایهریاضیات پایه22023

زبان پیش دانشگاهیعمومیزبان انگلیسی عمومی22033

---پایهکاربرد کامپیوتر در مدیریت22043

---اصلیمبانی سازمان و مدیریت22053
---اصلیاخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی22062

نیمسال دوم17

ریاضیات پایهپایهاقتصاد خرد33013

(2)اصول حسابداری اصلیحسابداری دولتی33023

ریاضیات پایهپایهریاضیات و کاربرد آن در مدیریت33033

زبان انگلیسی عمومیتخصصی(1)زبان تخصصی 33042

مبانی سازمان و مدیریتتخصصیمبانی مدیریت دولتی33053
مبانی سازمان و مدیریتاصلیمدیریت رفتار سازمانی33063

نیمسال سوم17

---پایهاحکام کسب و کار44013

اقتصاد خردپایهاقتصاد کالن44023

ریاضیات پایهپایه(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 44033

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتاصلی(1)تحقیق در عملیات 44043

(1)زبان تخصصی تخصصی(2)زبان تخصصی 44052
مدیریت رفتار سازمانیاصلیمدیریت منابع انسانی44063

نیمسال چهارم17

(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت پایه(2)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 55013

---پایهجامعه شناسی سازمانی55023
اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمیتخصصیحقوق اداری55032
(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت پایهروش تحقیق در مدیریت55043
اقتصاد کالناصلیمالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت55053
اقتصاد کالناصلیمبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت55063

نیمسال پنجم17
---اصلیاصول و مبانی کارآفرینی66013

(1)تحقیق در عملیات اصلی(2)تحقیق در عملیات 66023
جامعه شناسی سازمانیاصلیسیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری66033
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداریتخصصیفراگرد تنظیم و کنترل بودجه66043
مبانی سازمان و مدیریتاختیاریفنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها66053
مبانی مدیریت دولتیتخصصیمدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها66063

نیمسال ششم18
مدیریت رفتار سازمانیاصلیآموزش مهارت های حرفه ای77012
مبانی مدیریت دولتیتخصصیتصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی77023
حقوق اداریتخصصیسازماندهی و اصالح تشکیالت و روش ها77033
مدیریت منابع انسانیتخصصیمباحث و چالش های مدیریت دولتی77043
مدیریت رفتار سازمانیتخصصیمدیریت تحول سازمانی77053
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولتتخصصیمدیریت توسعه77063

نیمسال هفتم17
---اختیاریآشنایی با قوانین کسب و کار88013

روش تحقیق در مدیریتتخصصیتجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری88023
فراگرد تنظیم و کنترل بودجهتخصصیمدیریت تطبیقی88033
مدیریت رفتار سازمانیتخصصیمدیریت تعاونی ها88042
---اصلیمساله یابی و حل مساله88053

131نیمسال هشتم14


