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ثسوِ تعبلی
 .1عنوان دوره:
دٍرُ عبلی  eMBAوَتبُ هذت  ،گزایص وست ٍ وبر الىتزًٍیه

 .2اهذاف دوره:
ّذف ولی اس ثزگشاری ایي دٍرُ ایي است وِ فبرغ التحػیالى رضتِ ّبی هختلف ،ثخػَظ فبرغ التحػیالى رضتِ
ّبی هٌْذسی وِ هذیزاى ثبلفعل ٍ یب ثبلمَُ غٌبیع هختف وطَر ّستٌذ ،ثب هجبًی هذیزیت سبسهبًْب در عػز اعالعبت
آضٌبئی پیذا وٌٌذ .در عػز اعالعبت ،سبسهبًْب ٍ جَاهع ثِ دالیل هتعذد ًبگشیز ثِ پذیزش ٍ ثىبرگیزی فٌبٍری
اعالعبت ،تجبرت الىتزًٍیه ٍ وست ٍوبر الىتزًٍیه ّستٌذ .لذا اهیذ هی رٍد وِ فبرغ التحػیالى ایي دٍرُ،
ثتَاًٌذ در ایجبد ،تَسعِ ٍ ادارٓ سبسهبًْبی وطَر هتىی ثز لَاعذ ٍ الشاهبت فٌبٍری اعالعبت ٍ وست ٍ وبر
الىتزًٍیه فعبلیت هَثزتزی داضتِ ثبضٌذ.
وسبًی وِ در ایي رضتِ فبرغ التحػیل هی ضًَذ ثب اغَل وست ٍ وبر الىتزًٍیه ٍ سیز سبختْبی آى ٍ ًیش هجبحث
ثٌیبدی سبسهبى ٍ هذیزیت ،تىٌَلَصی اعالعبت (ٍ ٍ )ITة ،آضٌب هی ضًَذ .داًطجَیبى در ایي دٍرُ ثب هَارد سیز
آضٌب خَاٌّذ ضذ7
 تجشیِ ٍ تحلیل تَسعِ ٍ پیطزفتْبی آتی در سهیٌِ فٌبٍری اعالعبت ٍ ارتجبط آى ثب هجبحث علوی ٍ عولی
سبسهبى ٍ وست ٍ وبر؛
 درن تىٌَلَصیْبی السم ثزای پیبدُ سبسی وست ٍ وبر الىتزًٍیه؛
 درن هذلْبی جذیذ وست ٍ وبر ٍ رٍضْبی خلك ارسش هتىی ثز تجبرت الىتزًٍیه؛
 وست داًص ٍ هْبرت ّبی السم ثزای ثىبرگیزی تجبرت الىتزًٍیه در وست ٍ وبرّبی خذهبتی ٍ
تَلیذی؛
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 وست تَاًبئی درن ،تفسیز ٍ ارسیبثی هجبحث اسبسی ٍ پیطزفتِ تىٌَلَصی اعالعبت در وست ٍ وبرّبی
اهزٍسی؛
 اًتخبة ٍ ثىبرگیزی هْبرتْبی هٌبست هذیزیتی در تَسعِ عزحْبی استزاتضیه تىٌَلَصی اعالعبت در
وست ٍ وبر ٍ تجبرت الىتزًٍیه؛
 اًتخبة ٍ ثىبرگیزی هتذٍلَصیْبی هٌبست ثزای تَسعِ هَثز ٍ ثىبرگیزی سیستوْبی اعالعبتی در راستبی
تَسعِ وست ٍوبرّبی الىتزًٍیىی؛

 .3شرایط شرکت در دوره
 داضتي هذرن وبرضٌبسی اس داًطگبّْبی هَرد تبئیذ ٍسارت علَم در یىی اس رضتِ ّبی هذیزیت ،علَم
اداری ،هٌْذسی ،علَمٍ ،یب التػبد .افزاد دارای سبثمِ وبر هذیزیتی هزتجظ اٍلَیت دارًذ.
 پذیزش در هػبحجِ

 .4سرفصل دروس دوره
ایي دٍرُ ثِ هذت دٍ ًیوسبل تحػیلی داًطگبّی ثَدُ ٍ عی آى داًطجَیبى  14درط را ثِ هذت  123سبعت هی-
گذراًٌذ7
درط ّبی پبیِ 44 ،درط ثِ هذت  443سبعت
درط ّبی اغلی تخػػی 4 ،درط ثِ هذت  401سبعت
درط ّبی اختیبری 9 ،درط ثِ هذت  93سبعت (پبیبى ًبهِ ایي دٍرُ اختیبری ثَدُ ٍ داًطجَیبى هی تَاًٌذ اس ثیي
درسْبی اختیبری  9درط را اًتخبة وٌٌذ).
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الف) دروس پایه
ردیف

ًبم اًگلیسی درط

ًبم درط

سزفػل

سبعبت

 4اغَل هذیزیت

of

Fundamentals
Management

41

 1سبسهبى دّی

of

Fundamentals
Organizations
Research
Methodology

5

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

5

در ایي درط داًطجَیبى ثب اغَل اًجبم یه وبر تحمیمی آضٌب خَاٌّذ ضذ .در ایي

Quantitative Analysis
for Decision Making

41

 تعبریف ٍ هفبّین اسبسی هذیزیت تئَریْبی سبسهبى ٍ هذیزیت سجىْبی هذیزیت سبسهبًی ثزًبهِ ریشیً ،ظبرت ٍ وٌتزل -تػوین گیزی در هذیزیت

 9رٍش تحمیك

درط تعزیف ٍ ٍیضگیْبی یه تحمیك خَة ،رٍیىزدّب ٍ استزاتضیْبی تحمیمی ٍ
ًحَُ پضٍّص ایٌتزًتی ٍ اثشار هذیزیت تحمیك هَرد ثزرسی لزار هی گیزًذ.

ووّی

 1رٍضْبی

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

تػوین گیزی
2
3

هذیزیت هٌبثع اًسبًی
رّجزی

ٍ

رفتبر

41

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

5

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

سبسهبًی

4

التػبد هٌْذسی ٍ

41

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

ارسیبثی التػبدی عزح
ّب

 5هذیزیت استزاتضیه

41

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

 6ثبساریبثی

41

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

 40حمَق تجبرت

41

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

هٌْذسی ارسش

5

عجك سزفػل دٍرُ  MBAوَتبُ هذت جبری

جمع دروس پایه
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ب) دروس تخصصی اصلی
ردیف

4

ًبم اًگلیسی درط

ًبم درط
هجبًی تجبرت ٍ
وست ٍ

وبر

ee-

of
and

Foundations
Commerce
Business

سزفػل

سبعبت
43

در ایي درط داًطجَیبى ثب هبّیت تجبرت الىتزًٍیه ٍ وست ٍ وبر الىتزًٍیه
ٍ چگًَگی استفبدُ سبسهبًْب اس تىٌَلَصی ایٌتزًت ثزای وست درآهذ آضٌب هی
ضًَذ .ایي درط ضبهل هَارد سیز استً 7مص ایٌتزًت در وست ٍوبر اهزٍسی،

الىتزًٍیه

هذلْبی وست ٍ وبر الىتزًٍیىی ،استزاتضی ،هطتزی ،اهٌیت ،لَاعذ حمَلی ٍ
اخاللی ٍ،تىٌَلَصیْبی تجبرت الىتزًٍیه

1

هذیزیت ارتجبط

Customer Relationship
)Management (CRM

هذیزیت سًجیزُ

Supply
Chain
)Management (SCM

ثزًبهِ ریشی هٌبثع

Enterprise
Resource
)Planning (ERP

ثب هطتزی

43

هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی در خػَظ جذة ،حفظ ٍ ًگْذاری هطتزیبى ٍ در
ًتیجِ افشایص سَد آٍری سبسهبًی است .در فضبی رلبثتی وست ٍ وبرّبی
اهزٍسی ،داضتي ثیٌص جبهع اس هطتزیبى ٍ داضتي یه راثغِ لَی ثب هطتزیبى ،یه
هشیت رلبثتی هْن تلمی هی ضَد .در ایي درط هفبّین ،تىٌَلَصیْب  ،اثشار ٍ
وبرثزدّبی هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی آضٌب خَاٌّذ ضذ .در ایي درط ّوچٌیي
ثزخی اس راُ حلْبی هذیزیت ارتجبط ثب هطتزی ،هَرد ثزرسی لزار خَاٌّذ گزفت.

9

تبهیي

43

در ایي درط تبویذ ثزهذیزیت سًجیزُ تبهیي الىتزًٍیىی است ٍ در آى تبثیز  ITثز
جْبًی ضذى ٍ سًجیزُ تبهیي ،تىٌَلَصیْبی هَرد استفبدُ در هذیزیت سًجیزُ تبهیي
ٍ همذهِ ای ثز ثزًبهِ ریشی سًجیزُ تبهیي هغزح خَاّذ ضذ.

1

ثٌگبُ

43

ثزًبهِ ریشی هٌبثع ثٌگبُ در خػَظ ایجبد سیستوْبی اعالعبتی یىپبرچِ ای است
وِ استفبدُ ثْیٌِ اس توبم هٌبثع ثٌگبُ ضبهل هٌبثع اًسبًی ،هبلی ،تجْیشات ،اعالعبت
ٍ ...را تضویي هی وٌٌذ .در ایي درط داًطجَیبى ثب هفبّین ،هشایب،راُ حل ّب ٍ
تىٌَلَصیْبی ثزًبهِ ریشی هٌبثع ثٌگبُ آضٌب هی ضًَذ.

2

هذیزیت داًص

Knowledge
Management

41

Business
Process
)Reengineering (BPR

43

داًص ثِ هْن تزیي هٌجع ارسش سائی در سبسهبًْب تجذیل ضذُ است .ایي درط در
هَرد هفبّین  ،تىٌَلَصیْب ٍ رٍضْبی خلك ،وست ،هستٌذ سبسی ،ثِ اضتزان
گذاری ٍ استفبدُ اس داًص غحجت هی وٌذ.

3

هٌْذسی

هجذد

فزایٌذّبی وست

سبسهبًْبی سٌتی ثزای ایٌىِ ثتَاًٌذ در فضبی تجبرت الىتزًٍیه ٍ وست ٍوبر
الىتزًٍیه ،وبرائی السم را داضتِ ثبضٌذ ،ثبیذ ًسجت ثِ ثبسًگزی اسبسی در
فزایٌذّبی وست ٍوبر خَد الذام ًوبیٌذ .هٌْذسی هجذد فزایٌذّب هزثَط ثِ ایي

ٍ وبر

وبر است .هفَْم هٌْذسی هجذد فزایٌذّب ،لَاعذ اسبسی آى ،تىٌیىْبی هٌْذسی
هجذد فزایٌذّب ٍ الگَ ثزداری در ایي درط هغزح خَاّذ ضذ.

4

ثبساریبثی ایٌتزًتی

جوع

درٍط

تخػػی اغلی
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Internet Marketing

41

401

-

تعزیف ثبساریبثی ثیي ثٌگبّی

-

ثخص ثٌذی ثبسار ٍ  MCDMدر ثبساریبثی ایٌتزًتی

-

هذلْبی ریسه ٍ OBB

-

تحمیمبت ثبساریبثی در فضبی ایٌتزًت

-

ارتجبعبت ،تعبهالت ٍضجىِ ّب در ثبساریبثی ایٌتزًتی

-

هغبلعبت هَردی
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د) دروس تخصصی اختیاری
ردیف
4

ًبم اًگلیسی درط

ًبم درط
هذیزیت پزٍصّبی
وست ٍ

وبر

Project

e-Business
Management

سزفػل

سبعبت
41

در ایي درط اثشار ٍ تىٌَلَصیْبی هذیزیت هَفمیت آهیش پزٍصُ ّبی تَسعِ
وست ٍ وبرّبی الىتزًٍیه ارائِ خَاّذ ضذ .سبختبر پزٍصُ ،ضىست فعبلیتْب،
سهبًجٌذی ،تخػیع هٌبثع ٍ ًمص هذیزیت در اجزای پزٍصُ در ایي درط هَرد

الىتزًٍیه

ثزرسی لزار هی گیزد.

1

e-Strategy

استزاتضیْبی
وست ٍ

41

وبر

الىتزًٍیىی

9

سیستوْبی
اعالعبت پطتیجبى

Decision
Support
Information Systems

41

تػوین گیزی

-

تعبریف ،هذلْب ٍ اجشای وست ٍوبر الىتزًٍیىی

-

ثبسارّبی وست ٍ وبر الىتزًٍیىی

-

ارسش سائی در وست ٍ وبر الىتزًٍیىی

-

گشیٌِ ّبی استزاتضیه خلك ارسش در فضبی ثبسار

-

تبثیز ایٌتزًت ثز هزسّبی افمی ٍ عوَدی سبسهبى

-

سبختبر داخلی ثزای فعبلیتْبی وست ٍ وبر الىتزًٍیىی در ضزوتْب

-

هغبلعبت هَردی

-

سیستوْبی اعالعبتی پطتیجبًی تػوین گیزی

-

تجشیِ ٍ تحلیل ٍ هذلسبسی سیستوْبی پطتیجبى تػوین گیزی

-

وبرثزدّبی اًجبرُ دادُ ّب ٍ دادُ وبٍی در سیستوْبی پطتیجبى تػموین

گیزی

 1اهٌیت

در

e-Commerce Security

41

-

راثظ وبرثز در سیستوْبی پطتیجبى تػوین گیزی

-

فزایٌذ تَسعِ سیستوْبی پطتیجبى تػوین گیزی

-

سیستوْبی پطتیجبى تػوین گیزی تَسیع ضذُ

-

سیستوْبی پطتیجبى تػوین گیزی گزٍّی

-

سیستوْبی خجزُ

-

تجبرت
الىتزًٍیه
 2اًجبرُ ّبی دادُ

Data Warehouse and
Data Mining

 3لَاعذ حمَق ٍ

Information
Technology Law

ٍ دادُ وبٍی
اخالق فٌبٍری

41
41

-

-

اعالعبت
 4هذیزیت تحَل
 5تبهیي هبلی عزح

Change Management

41
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Financing

41
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ّب
 6پبیبى ًبهِ
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-

