
تجارت الكترونيكی گرایش-مهندسی فناوری اطالعات یرشته  

های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی است و هدف از آن تربیت کارشناسان ارشد تجارت الکترونیکی، یکی از مجموعه یرشته

های ها، و طراحی و مدیریت سامانههای فناوری اطالعات، تدوین استراتژیهای الزم در زمینهو متخصصینی است که از دانش و مهارت

 د.خدمات الکترونیکی برخوردار باشن

 عبارتند از: آنهای پژوهشی مطرح در حوزهاست و  جهت تکمیل پایان نامهاستاد مشاور  4و ستاد راهنما ا 6این گروه شامل 

 الکترونیکی آموزش 

 کنندهتوصیه هایسیستم 

 مینتأ زنجیره مدیریت  

 هاداده کاوی و انباره داده  

 یادگیری ماشین 

  تجاریبازمهندسی فرآیندهای 

 منابع سازمانیریزی برنامه   

 معماری سازمانی 

 مدیریت ارتباط با مشتری  

 مدیریت کیفیت 

 مدیریت منابع انسانی 

 رفتار سازمانی 

 مدیریت تکنولوژی 

 وریکارآفرینی، نوآوری و بهره 

 استراتژی و بازاریابی 

  



 جدول اساتيد راهنما

 های( پژوهشیزمينه) توضيحات نام استاد راهنما ردیف

 سمیرا خانم دکتر 1

 فاخری

عضو هیأت علمی مؤسسه سرپرست و 

 ای تهرانرایانه

 مدیریت منابع انسانی 

 رفتار سازمانی 

اشرف خانم دکتر  2

 نوروزی

 ای تهرانهیأت علمی مؤسسه رایانه عضو

a.norouzi@rayanee.ac.ir 

 مدیریت ارتباط با مشتری  

 استراتژی و بازاریابی 

امیر آقای دکتر  3

 اکبریبابا

   ریزی منابع سازمانیبرنامه  ای تهرانعلمی مؤسسه رایانهعضو هیأت 

سامان آقای دکتر  4

 سیادتی

  هااوی و انباره دادهکداده  ای تهرانعضو هیأت علمی مؤسسه رایانه

 یادگیری ماشین 

  تجاریبازمهندسی فرآیندهای 

 ریزی منابع سازمانیبرنامه   

 معماری سازمانی 

 مدیریت ارتباط با مشتری  

 مینأمدیریت زنجیره ت  

 مدیریت کیفیت 

محمدرضا آقای دکتر  5

 نوتاش

 معماری سازمانی  عالی دفاع ملیعضو هیأت علمی دانشگاه 

 مدیریت کیفیت 

 محدثعلی آقای دکتر  6

 خراسانی

 های اطالعاتیمدیریت سیستم  عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 جدول اساتيد مشاور

 های( پژوهشیزمينه) توضيحات مشاورنام استاد  ردیف

   ریزی منابع سازمانیبرنامه  دانشجوی دکتری فرهادیرها خانم دکتر  1

 معماری سازمانی 

 مدیریت کیفیت 

رضا حمیدآقای دکتر  2

 ضرغامی

 مدیریت منابع انسانی  دانشجوی دکتری

 مینأمدیریت زنجیره ت  

 رفتار سازمانی 

 مدیریت تکنولوژی 

  ،ورینوآوری و بهرهکارآفرینی 

خانم دکتر خدیجه  3

 افهامی سیس

 امنیت  فارغ التحصیل مقطع دکتری

ناهید خانم مهندس  4

 زادهقصاب

-ای تهرانعضو هیأت علمی مؤسسه رایانه

 مربی

 آموزش الکترونیکی 

 کنندهتوصیه هایسیستم 



كات مهم:ن  

ی کاری که می خواهند اند، نام استاد موردنظر و زمینهخذ نمودهجاری ا را در ترم« نامه ارشدپایان»دانشجویان محترمی که درس  -1

 ارسال نمایند.« مشاوره تحصیلی دانشجویان ارشد»بر روی آن کار کنند را به پشتیبانی 

مذاکره  شود تا خودتان با استاد مربوطدر صورتی که استاد راهنما ظرفیت داشته باشند، در اولین فرصت به شما اطالع داده می -2

 نمایید.

فرم در نظر گرفته شده است که باید مطابق با جدول زمانبندی اعالم شده توسط مؤسسه تکمیل و  3جهت گذراندن این درس  -3

 ارائه شود. « مشاوره تحصيلی دانشجویان ارشد»از طریق پشتيبانی 

ی تأیید استاد راهنماست و در غیر این مورد نشاندهنده ها را با امضای استاد راهنما ارسال نمایند.ی فرمدانشجو موظف است همه -4

 ها بررسی نخواهند شد.این صورت فرم

 تحوبل داده شود.و اساتید داور  نامه طبق فرمت مؤسسه تا قبل از جلسه دفاع باید به مؤسسهفایل نهایی پایان -5

 شود.تعیین می کمیته علمی مؤسسهدر صورت لزوم، حداکثر یک استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید  -6

 مکاتبه نمایید.« ارشدمشاوره تحصیلی دانشجویان »در صورت وجود هر گونه ابهام با پشتیبانی  -7

 

 هاجدول زمانبندی ارسال فرم

 تاریخ عنوان فرم شماره فرم

1 
 فرم تعیین استاد راهنما و

 نامهموضوع کلی پایان
20/07/97 

 توسط مؤسسه 1نهایتاً تا سه هفته بعد از تأیید فرم  پروپوزال 2

 دی ماه 30تا  نامهفرم تأییدیه برگزاری دفاع از پایان 3

 


