
 

 نحوه انتخاب دروس
 رشته              (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری )

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
--- --- 

 دولتی های مدیریتمبانی فلسفی تئوری

 
 اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی گذاری عمومیتئوریهای خط مشی 

مدیریت دولتی گرایش تصمیم 

 گیری و خط مشی گذاری عمومی

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 تئوری های  پیشرفته در حسابداری مالی تئوری ها و پژوهش های حسابرسی  --- ---

حسابداری بخش عمومی: نظریه ها، تحوالت و 

 پژوهش ها

 حسابداری

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 استراتژی عملیات مدیریت زنجیره تامین پیشرفته مدل سازی کمی در مدیریت هوش محاسباتی مدیریت نوآوری

مدیریت صنعتی  گرایش تولید و 

 عملیات

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 برنامه ریزی ریاضی علم مدیریت فازی پیشرفتهتحقیق در عملیات نرم  شبیه سازی سیستم های چندحالتی علم داده

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق 

 در عملیات

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

استراتژی های تحقیق و توسعه 

 تکنولوژی پیشرفته و نو

مبانی نظریه های اقتصاددانان کالسیک و 

نئوکالسیک و نظریه پردازان جدید در زمینه 

 تکنولوژی

 

 مدلهای انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی سیاست های تحقیق و توسعه تکنولوژی تکنولوژی و توسعه اقتصادیسیر تغییرات 
مدیریت تکنولوژی گرایش 

 مدیریت  تحقیق وتوسعه

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

مدیریت سرمایه گذاری در فن 

 ری اطالعاتآو
 های توسعه کسب و کار الکترونیکیاستراتژی مدیریت خدمات فناوری اطالعات امنیت در فضای تبادل دادهمدیریت شبکه و  تئوری های شناختی و نظریه های سیستمی

مدیریت فناوری اطالعات گرایش 

 خدمات و توسعه فناوری

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری

مدیریت مدیریت ارتباطات در 

 گردشگری
 تحلیل مدیریتی ساختار گردشگری کشور 

مدیریت رفتار سازمانی اصول سازمان و 

 گردشگری
 بنیا ن های نظریه ای برنامه ریزی گردشگری اقتصاد  و بازاریابی گردشگری

 گردشگری

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
--- --- 

طراحی و اجرای سیاست گذاری و سازمان 

 های بازرگانی
 استراتژی های بازرگانی کنترل های استراتژیک بازرگانی

گرایش  مدیریت بازرگانی

 سیاستگذاری بازرگانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
--- --- 

مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه و 

 تحول
 استراتژی های مدیریت منابع انسانی بررسی روابط فرد و سازمان

مدیریت بازرگانی گرایش رفتار 

 سازمانی و مدیریت منابع انسانی

 

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 بازاریابی و رفتار مصرف کننده بازاریابی صنعتی بازاریابی بین الملل پیشرفته --- ---

مدیریت بازرگانی گرایش 

 مدیریت بازاریابی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 استراتژی های مدیریت منابع انسانی سمینار بهره وری در بخش دولتی مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی --- ---

دولتی گرایش مدیریت مدیریت 

 منابع انسانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مدلها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی --- ---

مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و 

 توسعه

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مدیریت تحول مدیریت رفتار سازمانی بین المللی تئوریهای مدیریت دولتیمبانی فلسفی  --- ---

مدیریت دولتی گرایش رفتار 

 سازمانی

درس  1درس اصلی +  2

 اختیاری
 مالی -مدیریت تئوری های مالی پیشرفته مباحث پیشرفته در بانکداری اسالمی بانکداری بین المللی پیشرفته --- ---

 مدیریت و حسابداری دانشکده 98ماه  دیمواد ارزیابی جامع 



 
 

 ادبیات فارسی و زبانهای خارجیدانشکده  89 ماه  دی مواد ارزیابی جامع 

نحوه انتخاب 

 دروس
 رشته (1درس اصلی ) (2درس اصلی ) (1درس اختیاری ) (2درس اختیاری ) (3درس اختیاری )

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

ترجمه از منظر منظور شناسی، 

متن شناسی و تحلیل گفتمان 

 انتقادی

نقد ترجمه: نظریه و 

 عمل
 ترجمه روشهای تدریس وترجمه فرهنگ، ایدئولوژی و ترجمه و بوطیقای ترجمه ادب

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 ادبیات عربی صرف و نحو علوم بالغی نقد ادبی متعهد یاتادب متون جاهلی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 همگانی زبان شناسی صرفنظریه های  نحونظریه های  واج شناسینظریه های  رده شناسی زبان زبان شناسی نقشگرا 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 مطالعات یادگیری زبان دوم نقد و بررسی مسائل آموزش زبان برنامه ریزی درسی زبان تحقیق در آموزش زبان سنجش زبان

آموزش زبان 

 انگلیسی

درس اصلی +  2

   درس اختیاری 1

--- 

 

فلسفه های تحلیلی و 

 زبانی
 فلسفه  فلسفه کانت فلسفه ارسطو سقراطیانپیش 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
  2 فلسفه مال صدرا  4فلسفه مالصدرا  3فلسفه مالصدرا  1فلسفه مالصدرا  فلسفه ابن سینا

فلسفه و کالم 

 اسالمی

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
--- 

هنر و زیبایی در فلسفه 

 های تحلیلی

هنر و زیبایی در فلسفه 

 افالطون و ارسطو

مبانی فلسفی ذوق و هنر از 

 روشنگری تا دوره معاصر

هنر و زیبایی نزد فیلسوفان 

پدیدار شناس و 

 اگزیستانسیالیست

 فلسفه هنر

 

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1

مباحث نوین در صرف و نحو زبان 

 فارسی و کاربرد آموزشی آنها

طراحی دوره های تربیت 

 مدرس زبان فارسی

نوین در آموزش  مباحث

 زبانی
 آزمون سازی پیشرفته زبان فارسی

بررسی و نقد نظریه های آموزش 

زبان دوم و مسائل آموزش زبان 

 فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش زبان فارسی 

 به غیر فارسی زبانان

درس اصلی +  2

 درس اختیاری 1
 فارسی نظم و نثر عربینظم و نثر  بالغت دستور نقد و نظریه ادبی

 

 ادبیات فارسی



 


