
 دانشگاه پیام نور
 وري اطالعاتمدیریت فنابرنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ 

  و قبل از آن ۸۹-۹۰مخصوص ورودی ھای 
 ۹٥-۹٦سال تحصیلي   

 151111کد رشته : 
 ترم اول 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی   2 کاربرد فناوري اطالعات در سازمان 1115055 1

 اصلی   2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1115050 2

*تحلیل آماري 1117075 3 یاصل (جبرانی)آمار   2   

ت بانکهاي اطالعاتیهاي مدیری سیستم 1115052 4  اصلی   2 

    8 جمع واحد  

 نیاز آن به عنوان درس جبرانی ندارند. اند نیاز به گذراندن پیش پذیري در این درس نمره قبولی کسب کرده دانشجویان ورودي فراگیر که در آزمون دوره دانش *

 
 
 

 ترم دوم 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 رسنوع د پیش نیاز

  2 فناوري اطالعات براي مدیران 1115048 5
کاربرد کامپیوتر 

 وآشنایی با نرم افزارها
 اصلی

 یاصل   2 هاي اطالعات مدیریت پیشرفته سیستم 1115051 6

 اصلی   2 تجزیه و تحلیل سیستمهاي ساختاریافته 1115049 7

  2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 1218098 8
 مبانی سازمان و مدیریت

 (جبرانی)
 اصلی

  2 *روش شناسی ایجاد سیستمهاي اطالعاتی  1115057 9
تجزیه و تحلیل 

 سیستمهاي ساختاریافته
 اصلی

    10 جمع واحد  

به بعد  89. (براي ورودي هاي که دانشجویان ملزم به گذراندن درس می باشند 89مخصوص ورودي هاي قبل از سال تحصیلی توجه:   *
 ارائه شده است.) 1115250تیاري با کد این درس به صورت اخ
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 دانشگاه پیام نور
 وري اطالعاتمدیریت فنابرنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ 

  و قبل از آن ۸۹-۹۰مخصوص ورودی ھای 
 ۹٥-۹٦سال تحصیلي   

 ترم سوم 

 اختیاري -دروس تخصصیجدول  ازس در دوانتخاب   **
 

 ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )ترم چهارم

 نام درس کد درس ردیف
 حدوا

 نظري
 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 پایان نامه  6  پایان نامه 1111297 15

   6 جمع  

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

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی   2 سمینار 1115253 16

17 1115254 
سیستم هاي پشتیبانی تصمیم 

 گیري
 اصلی   2

18 1115255 
هوش مصنوعی و منطق 

 فازي
 اصلی   2

   6 جمع  

 
 

 
 
 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

  2 مدیریت منابع اطالعاتی 1115053 11

تجزیه و تحلیل 
سیستمهاي 
 ساختاریافته

 اصلی

  2 هاي فناوري اطالعات مدیریت پروژه 1115054 12

فناوري اطالعات 
دیران، براي م

تئوریهاي مدیریت 
 پیشرفته

 اصلی

 ياریاخت -تخصصی   2 ** تخصصی اختیاري   13

 ياریاخت -تخصصی   2 ** تخصصی اختیاري   14

    8 جمع واحد  
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 دانشگاه پیام نور
 وري اطالعاتمدیریت فنابرنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ 

  و قبل از آن ۸۹-۹۰مخصوص ورودی ھای 
 ۹٥-۹٦سال تحصیلي   

 اختیاري -دروس تخصصی جدول

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 پیش نیاز
نوع 
 درس

    2 فناوري اطالعات ریزي استراتژیک برنامه 1115056 1

  2 اطالعات سازمان يمدل ساز 1115058 2
روش شناسی ایجاد سیستمهاي 

  اطالعاتی

  2 وترینرم افزار به کمک کامپ یمهندس 1115059 3
روش شناسی ایجاد سیستمهاي 

  اطالعاتی

    2 گیري و خبره سیستمهاي معین تصمیم 1115060 4

    2 اطالعاتی هايمدیریت امنیت سیستم 1115061 5

  تجزیه و تحلیل سیستمهاي ساختاریافته  2 د سیستمهاي اطالعاتیروش شناسی ایجا 1115250 6

   12 جمع واحد  

 
 

 ( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور ) جبرانیدروس جدول 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

    3 و مدیریت مبانی سازمان 1218097 1

    3 رانیبجآمار  1511013 2

    3 زبان تخصصی 1511015 3

    3 کاربرد کامپیوتر وآشنایی با نرم افزارها 1511016 4

   12 جمع واحد  

 
 توجه

جبرانـی   باشند،  بایـد ایـن دروس را بعنـوان دروس    را نگذرانده جبرانی تی که دروس پیش نیازاند در صور کلیه دانشجویانی که از طریق کنکور سراسري پذیرفته شده -1
 بگذرانند.

نیـاز آن درس،   پذیري (ترم اول) نمره قبولی کسب کرده باشند نیاز  به گذراندن  درس پیش در صورتی که دانشجویان ورودي فراگیر در هریک از دروس دوره دانش -2
نیـاز   تواند به صورت همزمان با درس پـیش  نیاز آن را بگذرانند. در این حالت درس اصلی می بایست درس پیش ندارند. اما درصورت مردودي در هریک از این دروس می

 انتخاب شود.
، اجرایـی، بازرگـانی، صـنعتی و ...)، همچنـین     هـاي شـاخه مـدیریت (دولتـی     کلیه دانشجویان ورودي سراسري و فراگیر، اگر در مقطـع کارشناسـی در یکـی از رشـته     -3

نیاز به اخذ درس زبـان تخصصـی   افزار) تحصیل کرده و درس زبان تخصصی را گذرانده باشند،  افزار/ سخت هاي مهندسی فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر (نرم رشته
 ها الزامی است. انی براي دانشجویان با مدرك کارشناسی سایر رشته. همچنین اخذ درس زبان تخصصی به عنوان درس جبربه عنوان درس جبرانی ندارند

بایسـت در تـرم اول و اگـر ورودي فراگیـر باشـند       کلیه دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس جبرانی زبان تخصصی هستند، اگر ورودي کنکور سراسري باشـند مـی   -4
 اب نمایند.بایست در اولین ترم پس از دانشجو شدن این درس را انتخ می
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 دانشگاه پیام نور
 وري اطالعاتمدیریت فنابرنامھ ارائھ دروس كارشناسي ارشد رشتھ 

  و قبل از آن ۸۹-۹۰مخصوص ورودی ھای 
 ۹٥-۹٦سال تحصیلي   
 براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)( دروس جبرانی رشته مدیریت فناوري اطالعات

 
مهندسـی فنـاوري    کلیه دانشجویان (سراسري و فراگیر)، در صـورتیکه در مقطـع کارشناسـی در یکـی از رشـته هـاي مـدیریت (دولتـی، اجرایی،بازرگانی،صـنعتی و ...)،          

نـد.  کامپیوتر (نرم افزار/ سخت افزار) تحصیل کرده و درس زبان تخصصی را گذرانده باشند ، نیاز به اخذ درس مذکور بـه عنـوان درس جبرانـی ندار    اطالعات و مهندسی
 لیکن اخذ درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي دانشجویان با مدرك کارشناسی سایر رشته ها الزامی است.

 اي ترم اول طبق جدول ذیل می باشد :دروس جبرانی مربوط به درسه
 

 درس جبرانی کارشناسی نام درس مقطع کارشناسی ارشد ردیف
 تعداد واحد نظري نام درس

 3 آمار تحلیل آماري 1
 
 
 

جبرانی انتخـاب نمایـد. همچنـین    در صورتیکه دانشجو، ورودي سراسري باشد و درس جبرانی فوق را در مقطع کارشناسی نگذرانده باشد باید آن درس را به عنوان درس 
مـرتبط را در   در صورتی که دانشجو، ورودي فراگیر باشد و در دوره دانش پذیري در درس فوق حد نصـاب نمـره قبـولی را کسـب نکـرده باشـد، بایسـتی درس جبرانـی        

 صورتی که در مقطع کارشناسی نگذرانده باشد ، انتخاب نماید.
 
 

 جدول ذیل می باشد : دروس جبرانی مربوط به ترم دوم طبق
 

 درس جبرانی کارشناسی نام درس مقطع کارشناسی ارشد ردیف
 تعداد واحد نظري نام درس

 3 مبانی سازمان و مدیریت تئوریهاي مدیریت پیشرفته 1
 3 کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها فناوري اطالعات براي مدیران 2

 
مبـانی سـازمان و   "یـا   "اصـول و مبـانی مـدیریت   " ، "اصـول مـدیریت  ") که در دوره کارشناسـی یـک درس تحـت یکـی از عنـاوین      کلیه دانشجویان (سراسري و فراگیر

 ندارند. "مبانی سازمان و مدیریت"واحد درسی گذرانده باشند، نیاز به گذراندن درس جبرانی  3را به تعداد  "مدیریت
و یـا   "کـاربرد کـامپیوتر  "،  "برنامـه سـازي کـامپیوتر   "،  "مبـانی کـامپیوتر  "رشناسی یک درس تحت یکی از عناوین کلیه دانشجویان (سراسري و فراگیر) که در دوره کا

 ندارند. "کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارها"واحد درسی گذرانده باشند، نیاز به گذراندن درس جبرانی  3عناوین مشابه به تعداد حداقل 
رشته هاي مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) و مدیریت فناوري اطالعات می بایسـت در انتخـاب واحـد خـود بـه گونـه اي برنامـه ریـزي          الزم به ذکر است دانشجویان

 نماید که دروس جبرانی را قبل از درس اصلی انتخاب و بگذرانند.
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