
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده مدیریت و اقتصاد

برنامه ارایه دروس چهار نیمسال تحصیلی رشته مدیریت فناوری اطالعات –کسب و کار الکترونیک 

نیمسال اول                                                                                                                     نیمسال دوم 
تعداد واحد شماره درس نام درس تعداد واحد  شماره درس نام درس

٢ ١۴-١۶-۶٠۷ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ٢ ١۴-١۶-۶۵۹ برنامه ریزی منابع سازمان

٢ ١۴-١۶-۶٠۳ سیستم های اطالعاتی مدیریت پیشرفته ٢ ١۴-١۶-۶۴۳ منطق فازی و هوش مصنوعی 

٢ ١۴-١۶-۶۶۴ کسب و کار الکترونیکی  ٢ ١۴-١۶-۶٠٢ تئوریهای مدیریت  پیشرفته

٢ ١۴-١۶-۶۶۵ مدیریت روابط با مشتری ٢ ١۴-١۶-۶٠۴ تحلیل آماری 

٢ ١۴-١۶-۶۵٨ باز مهندسی فرایند های کسب و کار 

١٠ جمع واحد ٨ جمع واحد 

نیمسال سوم                                                                                                                     نیمسال چهارم 
تعداد واحد شماره درس نام درس تعداد واحد شماره درس نام درس

۶ ١۴-١۶-۶۵۶ پایان نامه ٢ ١۴-١۶-۶۶۷ دولت الکترونیک 

١۴-١۶-۶۵۷ ادامه پایان نامه  ٢ ١۴-١۶-۶۶٢ معماری سازمانی

٢ ١۴-١۶-۶۶۶ مدیریت زنجیره تامین

٢ ١۴-١۶-۶۶۳ مدیریت دانش

۶ ٨ جمع واحد

                                                                                                                                                                                               
* دانشجویان دوره کارشناسی ارشد موظف هستند به منظور رعایت برنامه زمانی اجرای پایان نامه ، طرح پیشنهادی پایان نامه 

خود را تا ابتدای نیمسال سوم به گروه ارایه دهند ، در غیر اینصورت ضمن محرومیت از تسهیالت حمایتی پایان نامه ، مسئول 

جرایم آموزشی خواهند شد .                                                                                                                                                                          



دانشکده مدیریت و اقتصاد

برنامه ارایه دروس چهار نیمسال تحصیلی رشته مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی ورودی  به بعد ۹۵

نیمسال اول                                                                                                                     نیمسال دوم 
تعداد 

واحد

شماره درس نام درس تعداد 

واحد 

شماره درس نام درس

٢ ١۴-١۶-۷۵۷ نظریه های مدیریت دولتی ٢ ١۴-١۶-۷۵٨ روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در 

مدیریت

٢ ١۴-١۶-۶٠۵ مدیریت استراتژیک پیشرفته ٢ ١۴-١۶-۶٠١ مدیریت منابع انسانی پیشرفته

٢ ١۴-١۶-۷۵۹ اداره امور  عمومی در اسالم ٢ ١۴-١۶-۵٨۹ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

٢ ١۴-١۶-۶٨۵ حقوق اساسی سازمانهای 

دولتی

٢ ١۴-١۶-۶٠۴ تحلیل آماری

٢ ١۴-١۶-۷۶٠ ارزشیابی عملکرد دولت و 

سازمانهای دولتی

٢ ١۴-١۶-۷۵۶ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

١٠ جمع واحد ١٠ جمع واحد 

نیمسال سوم                                                                                                                     نیمسال چهارم 
تعداد 

واحد

شماره درس نام درس تعداد 

واحد

شماره درس نام درس

۴ ١۴١۶۶٢۵ پایان نامه ٢ ١۴-١۶-۷۶١ راهبردهای مدیریت منابع انسانی

١۴-١۶-۶۵۷ ادامه پایان نامه  ٢ ١۴-١۶-۷۶٢ مهارت آموزی ، آموزش  و توسعه منابع انسانی

٢ ١۴-١۶-۷۶۳ برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی 

٢ ١۴-١۶-۷۶۴ مدیریت حقوق دستمزد 

۴ ٨ جمع واحد

                                                                                 



                                                                                                              
* دانشجویان دوره کارشناسی ارشد موظف هستند به منظور رعایت برنامه زمانی اجرای پایان نامه ، طرح پیشنهادی پایان نامه 

خود را تا ابتدای نیمسال سوم به گروه ارایه دهند ، در غیر اینصورت ضمن محرومیت از تسهیالت حمایتی پایان نامه ، مسئول 

جرایم آموزشی خواهند شد .                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برنامه ارایه دروس چهار نیمسال تحصیلی رشته مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی ورودی  به بعد ۹۵

نیمسال اول                                                                                                                     نیمسال دوم 
تعداد 

واحد

شماره درس نام درس تعداد 

واحد 

شماره درس نام درس

٢ ١۴-١۶-۷۵۷ نظریه های مدیریت دولتی ٢ ١۴-١۶-۷۵٨ روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در 

مدیریت

٢ ١۴-١۶-۶٠۵ مدیریت استراتژیک پیشرفته ٢ ١۴-١۶-۶٠١ مدیریت منابع انسانی پیشرفته

٢ ١۴-١۶-۷۵۹ اداره امور  عمومی در اسالم ٢ ١۴-١۶-۵٨۹ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

٢ ١۴-١۶-۷٠۳ حقوق اساسی سازمانهای 

دولتی

٢ ١۴-١۶-۶٠۴ تحلیل آماری

٢ ١۴-١۶-۷۶٠ ارزشیابی عملکرد دولت و 

سازمانهای دولتی

٢ ١۴-١۶-۷۵۶ نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

١٠ جمع واحد ١٠ جمع واحد 

نیمسال سوم                                                                                                                     نیمسال چهارم 
تعداد 

واحد

شماره درس نام درس تعداد 

واحد

شماره درس نام درس

۴ ١۴١۶۶٢۵ پایان نامه ٢ 14-16-786 نظریه های خط مشی گذاری عمومی

١۴-١۶-۶۵۷ ادامه پایان نامه  ٢ فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری    14-16-781

٢ 14-16-784 کاربرد تحقیق  در عملیات در حل  مساءل دولتی 

٢ 14-16-782 بررسی مساءل مدیریت ایران  

۴ ٨ جمع واحد



                                                                                                                                                                                               
* دانشجویان دوره کارشناسی ارشد موظف هستند به منظور رعایت برنامه زمانی اجرای پایان نامه ، طرح پیشنهادی پایان نامه 

خود را تا ابتدای نیمسال سوم به گروه ارایه دهند ، در غیر اینصورت ضمن محرومیت از تسهیالت حمایتی پایان نامه ، مسئول 

جرایم آموزشی خواهند شد .                                                                                                                                                                          


