بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بین المللی تحصیالت تکمیلی بندر انزلی
فهرست دروس واحدهاي دوره کارشناسی ارشد رشته مديريت دولتی گرايش بودجه و مالیه عمومی( به تفکیك چهار نیمسال)
نيمسال اول
نام درس

نيمسال دوم

تعدادواحد

نوع درس

2

پايه

مديريت استراتژيك پیشرفته

مديريت رفتار سازمانی پیشرفته

2

پايه

نظريه هاي مديريت دولتی

2

نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته

2

پايه

اداره امور عمومی در اسالم

2

تحلیل آماري

2

پايه

روش تحقیق پیشرفته

2

جبرانی الزامی براي تمامی دانشجويان

مديريت منابع انسانی پیشرفته

نام درس

تعدادواحد

نوع درس

2

پايه
اصلی
اصلی

مبانی سازمان و مديريت

2

جبرانی (رشته هاي نیمه مرتبط و غیر مرتبط )

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان هاي دولتی

2

اصلی

مديريت رفتار سازمانی

2

جبرانی (رشته هاي نیمه مرتبط و غیر مرتبط )

مديريت تحول سازمانی

2

جبرانی (رشته هاي نیمه مرتبط و غیر مرتبط )

مديريت منابع انسانی

2

جبرانی (رشته هاي نیمه مرتبط و غیر مرتبط )

مبانی مديريت دولتی

2

جبرانی (رشته هاي نیمه مرتبط و غیر مرتبط )

زبان تخصصی

2

جبرانی الزامی براي تمامی دانشجويان

نيمسال چهارم

نيمسال سوم
بودجه در سازمان هاي دولتی

2

تخصصی

مالیه عمومی

2

تخصصی

اقتصاد بخش دولتی

2

تخصصی

ارزشیابی عملکرد دولت در اجراي پروژه هاي عمرانی

2

تخصصی

روش شناسی پژوهشهاي کیفی و آمیخته در مديريت

2

اصلی

حقوق اساسی سازمان هاي دولتی

2

اصلی

پايان نامه

وصیت نامه

4

1

تخصصی

الزامی

 - 1دانشجويانی که رشته تحصیلی آنها در مقطع کارشناسی نیمه مرتبط يا غیرمرتبط (غیر از رشته هاي مديريت) است بايستی دروس جبرانی را حداکثر تا سقف  10واحد با نظر گروه تخصصی مطابق سرفصل گذرانده
و حداقل نمره  12را در هر درس کسب نمايد ( نمرات دروس جبرانی در میانگین کل نمرات بی تأثیر است ) .
 - 2تمامی دانشجويانی که درس وصاياي حضرت امام (ره) را در مقطع کارشناسی نگذرانده باشند ،می بايست در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند .حداقل تعداد واحد هاي درسی مجاز در هر نیمسال هشت واحد
است.
 – 3دانشجو عالوه بر  10واحد از دروس جبرانی که براي دانشجويان با رشته هاي غیر مرتبط و نیمه مرتبط تعريف شده ،بايد در دوره تحصیل  10واحد از دروس پايه 10 ،واحد دروس اصلی  ،هشت واحد از دروس
تخصصی و چهار واحد پايان نامه را بگذراند ( دانشجويان رشته هاي مديريت آموزش ،مديريت بازرگانی ،مديريت صنعتی  ،مديريت گردشگري و  ،حسابداري و  ...چنانچه در دوره کارشناسی دروس ذيل را گذرانده
باشند از گذراندن آن دروس جبرانی معاف میباشند در غیر اينصورت بايستی اين دروس را مطابق چارت بگذرانند).
 - 4حداقل نمره قبولی در دوره کارشناسی ارشد  12است و دانشجويانی که میانگین کل نمرات آنها کمتر از  14باشد مشروط محسوب شده و چنانچه اين مورد در طول دوره در دو ترم صورت پذيرد دانشجو از
ادامه تحصیل محروم میشود بديهی است امکان فراغت از تحصیل دانشجو با میانگین نمرات کمتر از  14مطابق قوانین جاري میسر نمیباشد.
 –5طول دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی میباشد و در صورت لزوم تا دو نیمسال به طول دوره اضافه شود مرخصی (حداکثر يك نیمسال ) در سنوات تحصیلی دانشجو لحاظ میشود و دانشجو بايد يك
ماه پیش از شروع ترم در خصوص درخواست مرخصی اقدامات الزم را انجام دهد .دفاع از پايان نامه در نیمسال چهارم و بعد از آن انجام میشود.
 – 6چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از پايان تمامی دروس دوره کمتر از  14باشد و در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وي به اتمام نرسیده باشد وي میتواند حداکثر  16واحد درسی از بین دروسی که
نمره آنهادر طول دوره کمتر از  14بود را فقط در يك نیمسال تحصیلی تکرار نمايد و میانگین نمرات را به  14و باالتر برساند.
 – 7دانشجو موظف است پس از پايان نیمسال اول تحصیلی و قبل از آغاز نیمسال سوم موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما تعیین نموده و به تأيید کمیته تخصصی و شوراي پژوهشی مرکز برساند.
 – 8واحد گیري پايان نامه زمانی امکانپذير است که دانشجو تماي دروس دوره را مطابق فهرست دروس ارائه از سوي مرکز گذرانده باشد.
 – 9پس از انتخاب واحد پايا ن نامه دانشجو موظف است براي تمديد آن مطابق تقويم آموزشی در نیمسال هاي بعد ثبت نام نمايد و نمره پايان نامه در آخرين نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو شده و در میانگین
کل نمرات وي منظور میشود.
 – 10به ازاي هر  10واحد از دروس جبرانی حداکثر يك نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه میشود.
 - 11اين برنامه درسی در شهريور  95بر اساس برنامه درسی جديد وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري تدوين گرديده و براي دانشجويان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی  95-96و بعد از آن قابل اجرا است.

