دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران علوم و تحقیقات
طرح درس ترمي )(Course Plan
گروه آموزشي :مدیریت مالی

دانشکده :مدیریت و اقتصاد
نام درس :کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

مقطع تدریس :کارشناسی

کد درس10934 :

نام مدرس :زهرا غالمحسین آجیلی

تعداد واحد 2 :واحد نظری 1واحد عملی

عنوان درس پیشنیاز:

تمام وقت□ نیمه وقت □ مدعو□

ساعات تدریس کالس در هفته :چهارشنبه ساعت 7:30

بودجه بندی زماني وموضوعات درس :
رئوس مطالب

جلسه آموزشي
هفته اول

اهداف درس ،تاریخچه و پیشینه کامپیوتر و کاربرد های آن در سازمانها و زندگی بشر

هفته دوم

مدیریت ،عملکردها و نقش های مدیران و ارتباط و نقش کامپیوتر با اهداف سازمان و مدیریت

هفته سوم

سیستم ،چیستی ،انواع آن ،تفکر سیستمی ،نگرش سیستمی و نقش آن در سازمانها

هفته چهارم

تحقیق و توسعه) ، (R&Dتحقیق در عملیات و نرم افزاهای مورد استفاده در بهبود شرایط سازمانی

هفته پنجم

شناخت اجزاء کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار) و انواع سیستم های عامل

هفته ششم

 SAP, ERPو فارکس در سیستم های اطالعات مدیریت مالی

هفته هفتم

آشنایی با نرم افزارهای تحقیق در عملیاتpert, c.p.m, Gant chart, swot ،

هفته هشتم

آشنایی با نرم افزارهای طراحی و مدل سازی

هفته نهم

آشنایی با اینترنت ،فضای مجازی و اصطالحات موجود در آن

هفته دهم

آشنایی با شبکه های اجتماعی ،شناسایی پرکاربردترین شبکه ها و نقش آن در مدیریت

هفته یازدهم

کامپیوتر و سیستم های اطالعات مدیریت ( MISحل مسائل مدیریتی با کامپیوتر و سیستم های اطالعات مدیریت)

هفته دوازدهم

آشنایی با مجموعه  Officeو کاربرد هر برنامه Word, Excel, Access, Power point, Not pad, Out look

هفته سیزدهم

آشنایی با نرم افزارهای مدل سازی ،نرم افزارهای ریموت و نقش آن در بهبود و سرعت بخشی به عملکرد سازمانها و مدیریت

هفته چهاردهم

بانکهای اطالعاتی و مدیریت  ،چیستی ،انواع ،تاریخچه ،کاربرد و معرفی تعدادی از بانکهای اطالعاتی جهت استفاده در منابع علمی

هفته پانزدهم

اصول برنامه نویسی کامپیوتر ،انواع نرم افزارهای برنامه نویسی ،پرکاربردترین نرم افزارها و مزیت های آنها

هفته شانزدهم

آزمون میان ترم

*سنجش و ارزشیابي دانشجو:
روش

نمره

زمان

شیوه

آزمون میان ترم

5

97/3/9

آزمون تشریحی

آزمون پایان ترم

11

97/4/6

آزمون تشریحی

فعالیت ها و مشارکت در مباحث

2

در طول ترم

پیش مطالعه و بحث گروهی در کالس

پروژه کالسی

2

زمانبندی شده

کار با نرم افزارهای  officeو ارائه کالسی



درمورد دروس نظری زمان آزمون پایان ترم مطابق تاریخ ثابت امتحانی می باشد که در برگه انتخاب واحددانشجو درج شده است.

*منابع مطالعاتی :کاربردکامپیوتردررشتههای مدیریت وحسابداری ،علی اکبرشیرکووند و ابوالفضل هدایتی .انتشارات دانشگاه پیام نور/کتاب کاربرد کامپیوتر
در مدیریت و حسابداری ،حبیب اهلل کشتکار ملکی ،انتشارات سمت /سیستم های اطالعاتی مدیریت ،اثر الودن ترجمه مصطفوی ،انتشارات فدک ایساتیس /تحقق
تفکر سیستمی :دانش وکنش درعلم مدیریت نوشته جان مینجرزترجمه دکترعادل آذردکتر سعید جهانیان ،انتشارات سمت و /.....مباحث مرتبط با درس وسرچ
از طریق اینترنت /تهیه فیلم های آموزشي و مواد آموزشي چند رسانه ای برای بهبود فرایند یادگیری در کالس

نام استاد درس :زهرا غالمحسین آجیلی
تاریخ و امضاء:

نام مدیر گروه آموزشی:
تاریخ و امضاء:

