ياحد رشت

مذيريت دولتي
رشته مذيريت دولتي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشذ :
دٍرُ كبرضٌبسي هذيزيت دٍلتي يكي اس دٍرُ ّبي تحصيلي آهَسش عبلي است ٍ ّذف اس تطكياليي دٍرُ آهَسش ًيزٍي اًسبًي
هتخصص هَرد ًيبس سبسهبًْب  ،ادارُ ّب  ،هَسسِ ّب ٍ ضزكتْبي دٍلتي ٍ خصَصي ٍ ًيشآضٌبيي داًطجَيبى بب كبربزدرٍضْبي علوي
در هذيزيت است  .طَل دٍرُ كبرضٌبسي  4سبل ٍ طَل دٍرُ كبرضٌبسي ارضذ  2سبل هي ببضذ.
ضزٍرت ٍ اّويت ايي دٍرُ آضٌب سبسي هذيزاى ردُ ّبي گًَبگَى بب ًقص رضتِ هذيزيت در سبسهبًْب ٍ هَارد استفبدُ ايي داًص
ٍ ّوچٌيي تزبيت ًيزٍي هتخصص بِ عٌَاى رابط بيي هذيزاى ٍ كبرهٌذاى اداري ٍ فٌي كِ هعوَال هسٍَليت اجزايي ٍ سزپزستي
ٍاحذّب را عْذُ دار خَاٌّذ ضذ  ،هي ببضذ .
برخي از دروس تخصصي در مقطع كارشناسي :
 هببًي هذيزيت دٍلتي 2ٍ1 تصوين گيزي ٍ تعييي خط هطي دٍلتي رٍابط كبر در سبسهبًْب هببًي سبسهبى در هذيزيت هذيزيت سبسهبًْبي هحلي ٍ ضْزداريْب – هذيزيت هٌببع اًسبًي – فزاگزد تٌظين ٍ كٌتزل بَدجِبرخي از دروس مقطع كارشناسي ارشذ :
سيستوْبي اطالعبت هذيزيت –تئَريْبي پيطزفتِ هذيزيت –هذيزيت رفتبر سبسهبًي – بزًبهِ ريشيبستزاتژيك ًيزٍي اًسبًي –بزرسي هسبئل دٍلتي ايزاى– بْزُ ٍري ًيزٍي اًسبًي– خط هطگذاري
در راستبي ارتقبي داًص ٍكبربزد آى در رضتِ ّبي هزتبط بب ادارُ اهَر عوَهي  ،هذيزيت دٍلتي عالٍُ بز ّذف ارائِ
اطالعبت عوَهي ٍ داًص ًظزي هزتبط بب رضتِ ّبي دٍلتي ًظزي در سهيٌِ ّبي سبسهبى  ،هذيزيت  ،رفتبر ٍ هٌببع اًسبًي ٍ
سيبست ّب ٍ سيبستگذاري عوَهي ٍ اصالح ًظبم بَدجِ بٌذي ٍ حسببذاري دٍلتي داًطگبُ ّب درچبرچَة دستَرالعول ّب ٍ
طزح درس ّبي ٍسارت علَم در ًظز دارًذ كِ علَم ٍ داًص تخصصي هزتبط بب هذيزيت عوَهي ٍ ادارُ اهَر عوَهي را بِ
طَر اخص بِ داًص پذيزاى ٍ داًطجَيبى ارايِ كٌذ لذا اًتظبر هي رٍد كِ داًطجَيبى رضتِ هذيزيت دٍلتي پس اس
فبرغ التحصيلي داًص ٍ هْبرت اجتوبعي ٍ سيبسي ٍ ّوچٌيي تخصصي در سهيٌِ سطَح هختلف هذيزيت در دستگبُ ّبي
دٍلتي را فزا گيزًذ.
بزاي تٌظين بَدجِ دٍلتي ٍ بزًبهِ ريشي عوَهي ٍ اجزايي دستگبُ ّبي دٍلتي آهبدُ ضًَذ .حسببْبي دٍلتي را بطٌبسٌذ ٍ
رٍش حسببذاري عوَهي را بذاًٌذ  .هذيزيت هٌببع اًسبًي را درفزآيٌذّبي بزًبهِ ريشي هٌببع  ،استخذام  ،آهَسش ٍ
تَاًوٌذسبسي  ،اجتوبعي كزدى ٍ بِ كبرگيزي اثز بخص آًْب تب ببسًطستگي تجزبِ ٍ تعزيف كٌٌذ .ضبيذ بتَاى گفت اس
هْوتزيي هْبرت ّبي قببل فزاگيزي در رضتِ هذيزيت دٍلتي هْبرت ارتببطي ٍ رٍابط سيبسي در دستگبّْبي دٍلتي است
كِ داًص آهَختِ هذيزيت دٍلتي بب آى آضٌب هي ضَد.
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