
 )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

مدیریت دفتريرشته :  مقطع : کارشناسی  

4ترم :  79 مهرنیمسال ورودي :    

 

   

 گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمایید)(دانشجوي 
این ترم اخذ  دارند می توانند در زمان مشخص شده توسط آموزش تمامی این دروس را درافتاده  مانده و یا دروس عمومیدانشجویان گرامی چنانچه درس  -1

 نمایند. جهت این منظور به کارشناس رشته مراجعه نمایند.
پاس نکرده اند موظفند این درس را حتماً در این ترم اخذ نمایند. در غیر این صورت  کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -2

  عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
 مستندسازي -اصول و فنون مذاکره-روانشناسی کار دروس مهارت مشترك: -3
  2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی) -تاریخ امامت -تفسیر موضوعی قرآنومی: دروس عم -4
م /23384/98مطابق بخشنامه شماره بگیرد که تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شده باشد (معرفی به استاد دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان  -5

عمومی(به همراه دانش خانواده و دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی   26/06/1398مورخ 
 ).قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شده را درطول ترم هاي تحصیلی اخذ نمایند جمعیت)

واحد درسی اخذ  24میتوانند تا سقف   2واحد درسی و در صورت نداشتن درس کارورزي 18تا سقف  2،در صورت داشتن درس کارورزي دانشجویان ترم آخر  - 6
 نمایند و فارغ التحصیل شوند.

  میباشد. واحد70 فارغ التحصیل محسوب شوند کل واحد هاي کارشناسی مدیریت دفتري که دانشجو باید در پایان ترم بگذراند و 

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه

 درسی
 209 جمعه 17-20:30 ارتباطات موثر سازمانی 2 منصوري مدیریت منابع انسانی

اسناد  چارچوب هاي استقرار
 راهبردي

مستندسازي اسناد گزارش ها و گردش  2 فتحعلینایینی
 کار

 209 شنبه 18-16

 
رضوي آل 

 هاشم
 209 جمعه 13-17 تنظیم تفاهم نامه 2

 209 جمعه 8-13 فناوري هاي نوین در حوزه اداري 2 خیراتی سیستم هاي اطالعات مدیریت

 209 دوشنبه 15-18 تنظیم گزارشات توجیهی و محرمانه 2 اسمعیلی عقدا 

 209 دوشنبه 18-20 طراحی فرآیند عملیات در سازمان ها 2 بیات 

 209 سه شنبه 16-20 فنون مذاکرات اداري 2 ضامن پیشه 

 209 شنبه 18-20 مسئله شناسی در سازمان ها 2 شجاعی 

   2کارورزي 2 طرزي 1کارورزي 
و209

2090 

  18جمع تعداد واحد: 



 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

مدیریت دفتريرشته :  مقطع : کارشناسی  

4ترم :  97 مهرنیمسال ورودي :    

 

 

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه

 درسی

 210 پنج شنبه 17-20:30 ارتباطات موثر سازمانی 2 رضوي آل هاشم مدیریت منابع انسانی

هاي استقرار چارچوب 
 اسناد راهبردي

 210 شنبه 18-20 مستندسازي اسناد گزارش ها و گردش کار 2 فتحعلینایینی

 210 یکشنبه 14-18 تنظیم تفاهم نامه 2 رضوي آل هاشم 

سیستم هاي اطالعات 
 مدیریت

 210 چهارشنبه 15-20 فناوري هاي نوین در حوزه اداري 2 علی مددي

 210 پنج شنبه 14-17 توجیهی و محرمانه تنظیم گزارشات 2 اصول دینی 

 210 یکشنبه 18-20 طراحی فرآیند عملیات در سازمان ها 2 سپاس مقدم 

 210 پنج شنبه 10-14 فنون مذاکرات اداري 2 رضوي آل هاشم 

 210 شنبه 16-18 مسئله شناسی در سازمان ها 2 محبوبه بیات 

 210   2کارورزي 2 سپاس مقدم 1کارورزي 

 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمایید)
دارند می توانند در زمان مشخص شده توسط آموزش تمامی این دروس را در این ترم افتاده  مانده و یا دروس عمومیدانشجویان گرامی چنانچه درس  -1

 مراجعه نمایند.اخذ نمایند. جهت این منظور به کارشناس رشته 
پاس نکرده اند موظفند این درس را حتماً در این ترم اخذ نمایند. در غیر این  کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -2

  صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
 مستندسازي -اصول و فنون مذاکره-روانشناسی کار دروس مهارت مشترك: -3
  2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی) -تاریخ امامت -تفسیر موضوعی قرآندروس عمومی:  -4
مطابق بخشنامه شماره باشد ( بگیرد که تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شدهمعرفی به استاد دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان  -5

عمومی(به دروس  و دروس مهارت مشترك 98-99دانشگاه جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی   26/06/1398م مورخ /23384/98
درطول ترم هاي تحصیلی قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شده را  همراه دانش خانواده و جمعیت)

 ).اخذ نمایند
واحد  24میتوانند تا سقف   2واحد درسی و در صورت نداشتن درس کارورزي 18تا سقف  2دانشجویان ترم آخر ،در صورت داشتن درس کارورزي  - 6

 درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند.
  میباشد. واحد70فارغ التحصیل محسوب شوند  رم بگذراند وکل واحد هاي کارشناسی مدیریت دفتري که دانشجو باید در پایان ت

  18جمع تعداد واحد: 


