بنام خدا
« فرم طرح درس »
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نام درس :مدیریت منابع سازمانی )(ERP
نام مدرس:دکتر امیررضا کیقبادی

گرایش :تولید و عملیات و مدیریت عملکرد

تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی------ :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز--------- :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با مدیریت منابع سازمانی و سیستم های مربوط به آن ،بررسی ارتباط و جایگاه مدیریت منابع سازمانی در
زنجیره تأمین و سایر مفاهیم نوین مدیریتی
رئوس مطالب
هفته اول

کارکردها و فرآیندهای کسب و کار

هفته دوم

مهندسی مجدد و سیستم های مدیریت منابع سازمان

هفته سوم

تاریخچه و ماهیت  ،هدف و وظایف  ، ERPفرآیند پردازش داده ،سطوح و رابطه بین سیستم های اطالعاتی،

هفته چهارم

برنامه ریزی  ،طراحی و پیاده سازی  ،ERPانواع راهکارهای توسعه سیستم های اطالعاتی ،ویژگی های جایگزینی
 ، ERPوظایف اصلی ERP

هفته پنجم

فرآیند طراحی سیستم  ،ERPاستراتژی های پیاده سازی  ، ERPمراحل انتخاب یک سیستم ERP

هفته ششم

فرآیند توسعه سیستم  ،ERPتقابل مهندسی مجدد و سفارشی سازی در طراحی ،الزامات پیاده سازی  ERPدر سازمانهای
کوچک و متوسط

هفته هفتم

بازاریابی و فروش در سیستم های  ، ERPوظایف اصلی  ERPدر سازمان ،اصول اقتصاد مبتنی بر بازار ،بازاریابی و
فروش در سیستم های ، ERP

هفته هشتم

آمیخنه های بازاریابی ،تقسیم بندی فرآیندهای بازاریابی و فروش ،فرایند مدیریت فروش ،مشکالت عدم یکپارچگی
سیستم بازاریابی و فروش ،سیستمهای یکپارچه ERP

هفته نهم

یکپارچگی ماژول های توزیع و فروش با سایر ماژول ها ،ارتباط سیستم  ERPبا CRM

هفته دهم

بهبود  CRMاز طریق بازاریابی  ،ERPاجرای موفق  ،CRMرسانه های اجتماعی ابزارهای جدید  ،CRMبازاریابی
ویروسی

هفته یازدهم

تولید و مدیریت زنجیره تامین در  ، ERPماژول های ساخت و برنامه ریزی تولید در سیستم ، ERP

هفته دوازدهم

مدیریت زنجیره تامین ،هدف زنجیره تامین  ،تاثیر  ERPدر مدیریت زنجیره تامین  ،تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر
بهرهوری ،

هفته سیزدهم

زنجیره تامین الکترونیکی  ،اجزاء و ویژگیهای یک زنجیره تامین الکترونیکی  ،مدل پیشنهادی ایجاد یک زنجیره تامین
الکترونیکی  ،هوشمندی کسب و کار با ERP

هفته چهاردهم

حسابداری و مدیریت منابع انسانی در ، ERPیکپارچگی دادهها با پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمان ،
مزایای ملموس  ، ERPپایگاه اطالعاتی ERP

هفته پانزدهم

زیر سیستمهای تشکیل دهنده(مجموعه زیرسیستمهای مالی و حسابداری  ،مجموعه زیرسیستمهای مدیریت منابع
انسانی)  ،دستاوردهای  ERPدر حوزه مالی

هفته شانزدهم

یکپارچگی ماژول های ( : ERPمالی/حسابداری  ،برنامه ریزی تولید،زمانبندی  ،برنامه ریزی نگهداری  ،مدیریت
کیفیت  ،مدیریت مواد ،منابع انسانی  ،مدیریت توزیع  ،مدیریت سفارش مشتری  ،مدیریت هزینه  ،مدیریت کارگاه ،
مدیریت انبار  ،مدیریت خرید  ،کنترل تولید  ،مدیریت حمل و نقل  ،مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت روابط مشتری
 ،تجارت الکترونیک )

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :محتوا و نحوه ارائه کالسی  ،امتحان پایان ترم از مباحث کتب مرجع و مطرح شده کالسی
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