بسمه تعالی

نام درس :سيستم هاي اطالعات مديريت پيشرفته

تعداد واحد:

2

استاد :دکتر احمدعلی يزدان پناه
عضو هيأت علمی گروه پژوهش هاي آماري و فناوري اطالعات ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

آدرس

الکترونيکinfo@yazdanpanah.org:

هدفهاي کلی درس
آشنايی با انواع سيستم هاي اطالعاتی ،نقش رقابتی سيستم هاي اطالعاتی و اثرات آن در صنعت ،بازار و تجارت ،آشنايی با متدولوژي هاي طراحی
سيستم هاي اطالعاتی و روش هاي توسعه سيستم هاي اطالعاتی

اهداف رفتاري





توانايی تحليل سيستمهاي اطالعاتی
فعاليت کردن در کنار تحليل گران سيستم
بهرهگيري از سيستمهاي اطالعاتی در سازمان
دستيابی به سطح باالي کاربرد فناوري اطالعات

منابع
الف .کتاب



ي زدان پناه ،احمدعلی و آناهيتا امينی حاایی باشای  ،)1395سيساتمهاي اطالعاات ماديريت ،تهاران:
انتشارات اديبان روز.
ي زدان پناه ،احمدعلی و مسعود ظهرابی ،آناهيتا  ،)1396مديريت زبالههاي الکترونيکی ،تهران :انتشارات
اديبان روز.

ب .مقاالت علمی پژوهشی استاد
ج .منابع مویود در پايگاه اطالع رسانی استادwww.yazdanpanah.org :
د .کليه فايل هاي الکترونيکی تحويلی استاد در یلسات آموزشی

شيوه ارزشيابی فراگيران
 -1ارزشيابی در فرايند ایراي کالس:
الف آزمون هاي کتبی درخالل دوره
ب .و يا تدوين مقاله علمی پژوهشی
ج .و يا تحقيق طبق روش آموزش استاد
د .ارائه سمينار کالسی
 - 2ارزشيابی نهايی
ه .آزمون نهايی طبق تقويم دانشگاهی

 10نمره
 20نمره
 20نمره
 6نمره

یمع

 4نمره
-----20

یلسات مشاوره و راهنمايی هاي استاد:
الف.راهنمايی هاي آموزشی از طريق پايگاه هاي آموزشی اطالع رسانی استاد:
http://groups.google.com/group/dryazdanpanah_mis/topics

ب .یلسات حضوري پس از اتمام ساعات تدريس هقتگی
ج .تجزيه وتحليل يکی از سيستم هاي اطالعاتی کشور با حضور استاد
طرح درس استاد
بخش اول :کليات
یلسه اول

فصل اول :مقدمهاي بر سيستمهاي اطالعاتی

یلسه دوم

فصل دوم :مفاهيم سيستمهاي اطالعاتی داده ،اطالعات ،ارتباطات و تصميمگيري)

یلسه سوم

فصل سوم :ینبههاي مديريتی سيستمهاي اطالعاتی مديريت
بخش دوم :انواع سيستمهاي اطالعاتی

یلسه چهارم

فصل چهارم :سيستمهاي پردازش رخدادها

یلسه پنجم

فصل پنجم :سيستمهاي اطالعاتی مديريت

یلسه ششم

فصل ششم :سيستمهاي پشتيبانی از تصميم

یلسه هفتم

فصل هفتم :سيستمهاي خبره و هوشمند

یلسه هشتم

فصل هشتم :سيستم اتوماسيون اداري

یلسه نهم

فصل نهم :سيستم اطالعاتی مديران ارشد

یلسه دهم

فصل دهم :سيستم اطالعات راهبردي

یلسه يازدهم

فصل يازدهم :سيستم اطالعات یغرافيايی
بخش سوم :مباحث ويژه سيستمهاي اطالعاتی

یلسه دوازدهم

فصل دوازدهم :طراحی سيستمهاي اطالعاتی

یلسه سيزدهم

فصل سيزدهم :نشانههاي موفقيت و شکست سيستمهاي اطالعاتی مديريت

یلسه چهاردهم

فصل چهاردهم :نيازسنجی اطالعات؛ مفاهيم و روشها

یلسه پانزدهم

فصل پانزدهم :نرمافزار سيستمهاي اطالعاتی

