
 دانشگاه پیام نور
كار مدیریت فناوري اطالعات گرایش كسب ارشد رشتھ  كارشناسيارائھ دروس برنامھ 

                                                                                                                                               الكترونیك
 و بعد از آن ۹۰-۹۱ورودي سال تحصیلي 

 ۹۷-۹۸سال تحصیلی 
 

 121811کد رشته : 
 

 ترم اول 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

1 1218315 
تاثیر فناوري اطالعات بر سازمان و 

  ●مدیریت
 مشترك -------  2

 مشترك -------  2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 1218322 2

 مشترك -------  2 تحلیل آماري 1117075 3

 مشترك -------  2 بازمهندسی فرایندهاي کسب و کار 1218313 4

    8 جمع واحد  

بر سازمان و مدیریت با درس  براي دانشجویان فراگیر که درس فناوري اطالعات براي مدیران را در آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس تاثیر فناوري اطالعات ●
 شود و نیازي به گذراندن درس تاثیر فناوري اطالعات بر سازمان و مدیریت ندارند .فناوري اطالعات براي مدیران معادلسازي می 

 
 ترم دوم 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 مشترك -------  2 مدیریت استراتژیک فناوري اطالعات 1218325 5

 مشترك -------  2 * سیستم اطالعات مدیریت پیشرفته 1218326 6

 مشترك -------  2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1218327 7

8  
 -انتخاب یک درس اختصاصی

 گرایشی
2  -------  

9  
 -انتخاب یک درس اختصاصی

 گرایشی
2  -------  

    10 جمع واحد  

ا موفقیت گذرانده اند ، درس سیستم اطالعات مدیریت پیشرفته با درس * براي دانشجویان فراگیر که درس سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطالعاتی را در آزمون خود ب
 سیستم هاي مدیریت بانکهاي اطالعاتی معادلسازي می شود و نیازي به گذراندن درس سیستم اطالعات مدیریت پیشرفته ندارند .

 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهر آزمون خود با موفقیت گذرانده اند ، درس را د 1115050را با کد  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته* براي دانشجویان فراگیر که درس 
 معادلسازي می شود.1218327 با کد جدید 1115050کد 
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 دانشگاه پیام نور
كار مدیریت فناوري اطالعات گرایش كسب ارشد رشتھ  كارشناسيارائھ دروس برنامھ 

                                                                                                                                               الكترونیك
 و بعد از آن ۹۰-۹۱ورودي سال تحصیلي 

 ۹۷-۹۸سال تحصیلی 
  سومترم 

 
 ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور ) ترم چهارم

 نام درس کد درس یفرد
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 پایان نامه ------- 4  پایان نامه 1111296 1

   4  جمع  

                                                                                    
 و بعد از آن ) 90-91 ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی

 نام درس کد درس ردیف
واحد 
 نظري

واحد 
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی اختیاري   2 روش هاي حل مساله 1218667 1

  2 ( تحقیق و تتبع نظري) سمینار * 1218361 2
کلیه دروس جبرانی بعد از گذراندن 

 مربوطه
 سمینار

   4 جمع واحد  

دانشجویانی که  شده است.ارائه  95-96از نیمسال دوم  1218375با کد   "روش تحقیق پیشرفته"درس  بجاي  "روش هاي حل مساله"درس 
 ندارند. "روش هاي حل مساله  "با موفقیت گذرانده اند، نیازي به گذراندن درس  95-96را قبل از نیمسال دوم  "روش تحقیق پیشرفته"درس 

 یککار الکترون جدول دروس اختصاصی گرایش کسب

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 

   2 کسب و کار الکترونیکی 1218344 1

   2 خدمات الکترونیکی 1218345 2

   2 دولت الکترونیکی 1218346 3

   2 مدیریت زنجیره تامین 1218347 4

   2 بازاریابی الکترونیکی 1218348 5

   2 مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی 1218349 6

   2 مدیریت روابط مشتري 1218350 7

   14 جمع کل  

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 مشترك -------  2 منطق فازي و هوش مصنوعی 1218314 10

 مشترك -------  2 ریزي منابع سازمان یستمهاي برنامهس 1218329 11

 مشترك ------  2 مدیریت دانش 1218355 12

  -------  2 گرایشی -انتخاب یک درس اختصاصی  13

  -------  2 گرایشی -انتخاب یک درس اختصاصی  14

    10 جمع واحد  
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 دانشگاه پیام نور
كار مدیریت فناوري اطالعات گرایش كسب ارشد رشتھ  كارشناسيارائھ دروس برنامھ 

                                                                                                                                               الكترونیك
 و بعد از آن ۹۰-۹۱ورودي سال تحصیلي 

 ۹۷-۹۸سال تحصیلی 
 جدول دروس جبرانی ( براي شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)

واحد  نام درس جبرانی  کد درس  ردیف
 نظري

واحد 
 عملی 

درس کارشناسی ارشد مرتبط با درس 
 جبرانی

ن و تأثیر فناوري اطالعات بر سازما  2 فناوري اطالعات 1218356 1
 مدیریت

 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  3 مدیریت رفتار سازمانی  1218357 2

 بازمهندسی فرآیندهاي کسب و کار   3 تجزیه و تحلیل سیستم 1218358 3

 سیستم اطالعات مدیریت پیشرفته  2 سیستمهاي اطالعات مدیریت 1218359 4

   2 **زبان تخصصی 1218379 5

   12 جمع کل 

شده است و دانشجویانی که این درس را اخذ نکرده اند،  1511015جایگزین درس زبان تخصصی کد  1218379س زبان تخصصی کد ** در
 می باشند. 1218379ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی با کد 

ئین نامه و ضوابط دانشگاه درس جبرانی زبان تخصصی رشته هاي مدیریت، فناوري اطالعات، کامپیوتر در مقطع کارشناسی با توجه به آ
 درخصوص دروس جبرانی و تایید مدیر گروه قابل معادلسازي می باشد.

 
 توجه:

.کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري و فراگیر پذیرفته شده اند در صورتی که دروس جبرانی را نگذرانده باشند باید این دروس 1
 را بعنوان دروس جبرانی بگذرانند.

انشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشند می بایست در ترم اول و اگر .کلیه د2
 ورودي فراگیر باشند می بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخاب نمایند. 
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