
 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن 

دفترينام رشته : مدیریت  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98سال ورودي : مهر نیم   

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

 202 پنج شنبه 8-10 انقالب اسالمی ایران 2 رضایی 

 2 بهلولی 
براي (قابل اخذ  آمار کاربردي

 دانشجویانی که ترم قبل نگذراندند)
 202 جمعه 20-18

مکالمه تخصصی به 
 زبان انگلیسی

 202 پنج شنبه 10-14 مکاتبات اداري به زبان انگلیسی 2 سرداري

 202 جمعه 16-18 تشکیالت، روشها و چارت سازمانی 2 قاسمی خلعت 

 202 پنج شنبه 14-16 جامعه شناسی سازمان ها 2 صدیق 
 202 جمعه 10-14 تحقیق در عملیات 2 مددي علی 

 202 جمعه 8-10 تشریفات اداري 2 ذاکر 

اصول و مراحل 
 برنامه ریزي

 202 جمعه 14-16 مدیریت منابع انسانی 2 الناز بیات

 2 محبوبه بیات 
تصمیم گیري و تصمیم سازي در 

سازمان (قابل اخذ براي دانشجویانی 
 که ترم قبل نگذراندند)

 202 پنج شنبه 20-18

 202 پنج شنبه 16-18 طراحی فرایند عملیات در سازمان 2 علی مددي 
   

 دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید 
پاس نکرده اند موظفند این درس را حتماً در مقطع کارشناسی اخذ نمایند. در غیر  کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -1

   این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 مستند سازي -اصول و فنون مذاکره-روانشناسی کار دروس مهارت مشترك: -2

   2اندیشه اسالمی –1ورزش -اساسی(یا انقالب اسالمی ایران)آشنایی با قانون  -تاریخ امامت -تفسیر موضوعی قرآندروس عمومی:  -3

مطـابق بخشـنامه شـماره     (بگیرد که تمام نمرات دروس تـرم آخـر اعـالم شـده باشـد      معرفی به استاد  دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان -4

عمومی(بـه همـراه   دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99حصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال ت 26/06/1398  م مورخ/23384/98

قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شـده را درطـول تـرم هـاي تحصـیلی اخـذ        دانش خانواده و جمعیت)

 ).نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24توانند تا سقف می باشد می  17که معدل ترم قبل آنها باالي  98دانشجویان ورودي مهر  -5

)، اندیشـه  دانشجو در هر ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسـالمی ایـران   -6

 و دانش خانواده و جمعیت) اخذ کند. 2اسالمی 

  واحد است. 70 که دانشجو باید بگذراند و  فارغ التحصیل محسوب شود دفتريکل واحد هاي کارشناسی مدیریت 

 20جمع تعداد واحد : 



 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن 

دفترينام رشته : مدیریت  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98سال ورودي : مهر نیم   

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

 203 یکشنبه 17-19 اسالمی ایرانانقالب  2 نجف زاده 

  2 
(قابل اخذ براي  آمار کاربردي

    دانشجویانی که ترم قبل نگذراندند)

مکالمه تخصصی 
 به زبان انگلیسی

 203 جمعه 16-20 مکاتبات اداري به زبان انگلیسی 2 مال اسماعیلی

 203 جمعه 14-16 تشکیالت، روشها و چارت سازمانی 2 حسین زاده 

 203 یکشنبه 15-17 جامعه شناسی سازمان ها 2 حدادیان 
 203 جمعه 8-12 تحقیق در عملیات 2 رضوي آل هاشم 

 203 جمعه 12-14 تشریفات اداري 2 نبی لو 

اصول و مراحل 
 برنامه ریزي

 203 سه شنبه 16-18 مدیریت منابع انسانی 2 سپاس مقدم

 2 بیات 
تصمیم گیري و تصمیم سازي در 

(قابل اخذ براي دانشجویانی که سازمان 
 ترم قبل نگذراندند)

 203 شنبه 20-18

 203 سه شنبه 18-20 طراحی فرایند عملیات در سازمان 2 فتحعلینایینی 
   

 دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید 
پاس نکرده اند موظفند ایـن درس را حتمـاً در مقطـع کارشناسـی اخـذ       کاردانیرا در دوره  جمعیتدانش خانواده و دانشجویان گرامی که درس  -1

  نمایند. در غیر این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 مستند سازي -اصول و فنون مذاکره-روانشناسی کار دروس مهارت مشترك: -2

  2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی ایران) -تتاریخ امام -تفسیر موضوعی قرآندروس عمومی:  -3

مطابق بخشـنامه شـماره    (بگیرد که تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شده باشد معرفی به استاد  دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان -4

عمومی(بـه  دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99از نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردي،  26/06/1398  م مورخ/23384/98

قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکـر شـده را درطـول تـرم هـاي       همراه دانش خانواده و جمعیت)

 ).تحصیلی اخذ نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24می باشد می توانند تا سقف  17باالي که معدل ترم قبل آنها  98دانشجویان ورودي مهر  -5

)، دانشجو در هر ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی(یا انقـالب اسـالمی ایـران    -6

 و دانش خانواده و جمعیت) اخذ کند. 2اندیشه اسالمی 

  واحد است. 70ی مدیریت دفتري که دانشجو باید بگذراند و  فارغ التحصیل محسوب شود کل واحد هاي کارشناس

 20جمع تعداد واحد : 



 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن 

دفترينام رشته : مدیریت  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98سال ورودي : مهر نیم   

 Cگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

 204 شنبه 18-20 انقالب اسالمی ایران 2 عبدالمنافی 

 2 بهلولی 
(قابل اخذ براي  آمار کاربردي

 دانشجویانی که ترم قبل نگذراندند)
 202 جمعه 20-18

مکالمه تخصصی به 
 زبان انگلیسی

 204 یکشنبه 14-18 مکاتبات اداري به زبان انگلیسی 2 جوادي

 204 دوشنبه 16-18 چارت سازمانیتشکیالت، روشها و  2 بیاتمهرداد  
 204 شنبه 15-17 جامعه شناسی سازمان ها 2 محمودي شرق 
 204 چهارشنبه 16-20 تحقیق در عملیات 2 رضوي آل هاشم 

 204 دوشنبه 18-20 تشریفات اداري 2 شجاعی 

اصول و مراحل 
 برنامه ریزي

 204 یکشنبه 18-20 مدیریت منابع انسانی 2 نظري

 2 بیاتمحبوبه  
تصمیم گیري و تصمیم سازي در 

سازمان (قابل اخذ براي دانشجویانی 
 که ترم قبل نگذراندند)

 202 پنج شنبه 20-18

 204 دوشنبه 14-16 طراحی فرایند عملیات در سازمان 2 ذوالفقاري 
   

 دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید 
 

پاس نکرده اند موظفند این درس را حتماً در مقطع کارشناسی اخذ نمایند. در غیر  کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -1

   این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 مستند سازي -اصول و فنون مذاکره-روانشناسی کار دروس مهارت مشترك: -2

   2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی ایران) -تاریخ امامت -تفسیر موضوعی قرآندروس عمومی:  -3

مطـابق بخشـنامه شـماره     (بگیرد که تمام نمرات دروس تـرم آخـر اعـالم شـده باشـد      معرفی به استاد  دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان -4

عمومی(بـه همـراه   دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی  26/06/1398  م مورخ/23384/98

ـ    دانش خانواده و جمعیت) رم هـاي تحصـیلی اخـذ    قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شـده را درطـول ت

 ).نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24می باشد می توانند تا سقف  17که معدل ترم قبل آنها باالي  98دانشجویان ورودي مهر  -5

ایـران)، اندیشـه   دانشجو در هر ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسـالمی   -6

 و دانش خانواده و جمعیت) اخذ کند. 2اسالمی 

  واحد است. 70کل واحد هاي کارشناسی مدیریت دفتري که دانشجو باید بگذراند و  فارغ التحصیل محسوب شود 

 20جمع تعداد واحد : 



 


