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  :از دورههدف 

را دارا باشند، استفاده از رایانه ها موجب تسهیل  ها آنسازمانی و بهبود  یابی عارضهرشته مدیریت بایستی قابلیت  التحصیالن فارغ

مرتبط در حل مسائل  هاي فناوري، لذا هدف از این دوره انتقال دانش استفاده از رایانه و شود میاین فرآیند و اجراي اثربخش آن 

یادگیري مطالب کالسی عالوه بر ایجاد قدرت حل مسائل سازمانی و افزایش کارایی به ارتباط بهتر . باشد میو سازمانی آکادمیک 

  .صنعت و دانشگاه منجر خواهد شد

  درسی هاي دورهکالس و  بندي زمانبرنامه 

 شماره هفته شده مطرحموضوع 

 هفته اول آشنایی با طرح درس

 هفته دوم  افزار نرممحیط عمومی : اولبخش  - Excel افزار نرم

 هفته سوم رسم نمودارها و استفاده از توابع قسمت اول: بخش دوم - Excel افزار نرم

 هفته چهارم استفاده از توابع قسمت دوم: بخش سوم - Excel افزار نرم

 هفته پنجم سوم قسمت توابع از استفاده: چهارم بخش - Excel افزار نرم

 -  Excel با آماري مسائل حل -  Excel با خطی ریزي برنامه مسائل حل: پنجم بخش: Excel افزار نرم

 Excel با ها داده تحلیل

 هفته ششم

 هفته هفتم در اکسل نویسی کد: ششم بخش: Excel افزار نرم

 هفته هشتم Page layout: بخش اول - WORD رافزا نرم

 هفته نهم References: بخش دوم - WORD افزار نرم

 هفته دهم View: بخش سوم - WORD افزار نرم

 هفته یازدهم Review: بخش چهارم - WORD افزار نرم

 هفته دوازدهم آشنایی با مفاهیم بانک هاي اطالعاتی

 سیزدهمهفته  تهیه جداول، ایجاد ارتباطات: بخش اول Access افزار نرم

 هفته چهاردهم ها Query، ایجاد ها فرم ي تهیه: بخش دوم Access افزار نرم

 هفته پانزدهم گزارش کالسی ي ارائه

 هفته شانزدهم مدیریت پایگاه داده: بخش سوم Access افزار نرم

  

  :مورداستفادهمنابع 

  در کالس شده مطرحمطالب  
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 Winston, Wayne. Microsoft Excel 2013 Data Analysis and Business Modeling. Pearson 

Education, 2014. 

  `:مفاد امتحانی 

 نمره 3:گزارش کالسی  

 نمره 9: امتحان عملی  

 نمره 6: امتحان پایانی  

 نمره 2: مشارکت در کالس  

  :گزارش کالسی

 مسئله، در این گزارش در ابتدا دانشجو به طرح پردازد می Excel افزار نرمگزارش کالسی به حل مسائل مدیریت با استفاده از 

نقطه  وتحلیل تجزیه ي مسئله مثال عنوان به، نماید میحل  Excel افزار نرم هاي تواناییپرداخته و سپس مسئله را با استفاده از 

  .تحلیل آنو  سر سربه

گزارش  ي تهیهصفحه مجاز است، جهت  10و حداکثر  4و حداقل  شده ارائه Excel ي ضمیمهو  گزارش کالسی در قالب فایل ورد

  .است قبول قابلنفره  2کالسی حداکثر  هاي تیمکالسی استفاده از 

  :امتحان عملی

  .و زمان انجام آن با دانشجویان توافق خواهد گردید دگیر میدر کالس صورت  شده مطرحامتحان عملی در راستاي مطالب 

  :امتحان پایانی

توافقی با دانشجویان  صورت بهامتحان پایانی برگزاري  ي نحوه. پذیرد میامتحان پایانی طبق تاریخ مقرر توسط اداره آموزش صورت 

  .تعیین خواهد گردید

  :الزامات کالسی

 .باشد میتعداد دفعات مجاز غیبت دانشجویان مطابق با قوانین اداره آموزش  -1

 .برخورد خواهد شد شدت بهبا سرقت علمی  -2



 50پس از تاریخ مقرر به کسر  تأخیرياز دانشجویان بایستی در زمان مقرر ارائه گردد، هرگونه  شده خواستهموارد  -3

 .درصدي در نمره آن مورد، منجر خواهد گردید

 .شود میتوجه  ها گروهبه تعداد اعضاي  شده ارائههنگام ارزیابی کیفیت آثار  -4

 .هماهنگی با مدرس، منعی ندارد شرط بهنانچه فردي غیر از افراد کالس بخواهد در کالس شرکت نماید چ -5

 

  


