
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم اول -1

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 پیش نیاز - 2 زبان تخصصی  2148130407 1

 پیش نیاز - 2 روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته  175100500 2

 پیش نیاز - 2 جامعه شناسی فرهنگی 17515215113 3

 مدیریت مالی و حسابداری در 2148184169 4

 امور فرهنگی 

 پیش نیاز - 2

 پیش نیاز - 2 تئوری های مدیریت  2148121373 5

  10 جمع واحد 
 

 

 نکته:

 چنانچه دانشجویی کلیه  شرایط زیر را داشته باشد از گذراندن دروس ردیف های 3 تا 5 معاف می شود: 

مدیریت فرهنگی باشد. ، رشته تحصیلی هردو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  -1  

یا بیشتر گذرانده باشد. 14را در مقطع کارشناسی ارشد با همین عنوان و نمره    5تا   3دروس ردیف های -2  

 شایان ذکر است گذراندن دروس ردیف های  1  و 2 برای کلیه دانشجویان مقطع دکتری الزامی می باشد.

 

 

 

 

 چارت درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی 

 مقطع دکتری



 
 

 دوم ترم -2

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

نقد و بررسی نظریه های سازمان و   2148154439 1

 مدیریت

 اصلی - 3

 اصلی - 3 تحقیق فلسفه علم و روش  2148140282 2

کز  امسائل اقتصاد و مدیریت مالی مر 2148171328 3

 فرهنگی 

 اصلی - 3

  9 جمع واحد 
 

 

دانشجویان گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری مدیریت امور فرهنگی مربوط به : 1-3  

 سومترم -3-1

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 تخصصی  - 3 تئوری های خط مشی گذاری عمومی 2148121346 1

 تخصصی  - 3 مطالعات جدید در مسائل فرهنگی 2148150246 2

 تخصصی  - 3 اجرا و ارزیابی طرح های فرهنگی 2148100400 3

  9 جمع واحد 
 

فرهنگ سازمانیمربوط به دانشجویان گرایش مدیریت  : 2-3  

 سومترم -3-2

 نوع درس تعداد واحد درس نام  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 تخصصی  - 3 نظریه رفتار سازمانی پیشرفته  2148153613 1

بررسی روابط فرد و سازمان در مراکز   2148111197 2

 فرهنگی 
 تخصصی  - 3

 تخصصی  - 3 بهره وری در مراکز فرهنگی  2148112787 3

  9 جمع واحد 



 
 

 ترم چهارم 

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 اصلی - - آزمون جامع 999999991 1

 

 ترم پنجم 

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 اصلی 6 - رساله  17599990 1

 

 ترم ششم 

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 اصلی 6 - رساله  17599990 1

 

 ترم هفتم 

 نوع درس تعداد واحد نام درس  کد درس  ردیف

 عملی نظری

 اصلی 6 - رساله  17599990 1

 


