« دوره مدیریت اطالعات و فرماندهی روابط عمومی »
هذت آهَسػ  90 :رٍس
 هقذهِ

 تؼزيف عيغتن اعالػبت

 اّويت هذيزيت اعالػبت

 هفَْم دادُ

 هذيزيت ٍ کبهپيَتز

 هغئَليت عيغتوْبي کبهپيَتزي

 اًَاع هذيزاى ٍ ٍظبيف آًبى

 اجشاي يك عيغتن اعالػبت هذيزيت ثزهجٌبي کبهپيَتز

 ارتجبعبت

 اهٌيت دادُ ّب

 هْبرت ّبي هذيزيت

 پبيگبُ دادُ

 تصوين گيزي

 هشايبي داؽتي پبيگبُ دادُ ثزاي يك عبسهبى

 داًؼ کبهپيَتز

 هؼبيت ًبؽي اس هذيزيت ضؼيف هٌجغ دادُ

 اّويت اعالػبت ثزاي هذيزيت

 هؼبيت ًز م افشار پبيگبُ دادُ

 اعالػبت چيغت ؟

ً گزػ عيغتوي ثِ حل هغبئل

 داًؼ MIS

 دادُ ٍ اعالػبت

ٍ يضگيْبي اعالػبت هٌبعت

 عزاحي ًظبهْبي اعالػبتي هذيزيت

 هشايبي اعتفبدُ اس يك ًش م افشار پبيگبُ دادُ
 هذيز پبيگبُ دادُ
 حل هغئلِ

 اّويت حل هغئلِ

 رًٍذ تکبهلي فٌبٍري اعالػبت ٍ ارتجبعبت ٍ
ًظبهْبي اعالػبتي در آيٌذُ

 فزآيٌذ حل هغئلِ

 تؼزيف MIS

 هزاحل ًگزػ عيغتوي

 رًٍذ تکبهلي MIS

 در ًظز گزفتي عبسهبى ثِ ػٌَاى يك عيغتن

 هغئَليت هذيزيت در هَرد MIS

 تؾخيص عيغتوْبي فزػي عبسهبى

 تئَري هذيزيت

 حل هغئلِ

 تصوين گيزي ٍ حل هغئلِ

 کبرثزد فٌبٍري اعالػبت ٍ ارتجبعبت

ً گزػ عيغتوي ٍ عيغتن اعالػبت هذيزيت

 اجشاء MIS

 آهبدُ عبسي

 ايجبد MIS

 تؾخيص عيغتن هحيغي

 هذيزيت هٌجغ اعالػبت

 تؼزيف هغئلِ

 اّويت تئَري هذيزيت در هذيزيت اعالػبت

 هذل جبهغ ًگزػ عيغتوي

 اّويت تئَري عبسهبى ثزاي هذيزيت اعالػبت

 اتَهبعيَى اداري

 تئَري عبسهبى

 اعالػبت  ،دادّْب  ،ارتجبعبت

 کبهپيَتز ٍ ًگزػ عيغتوي

 تؼزيف اتَهبعيَى اداري
 دفتز الکتزًٍيکي

 کبرثزدّبي اتَهبعيَى اداري
ٍ اصُ پزداسي

 پغت الکتزًٍيکي
 پغت صَتي

 رٍسًگبر الکتزًٍيکي

 کٌفزاًظ ّبي صَتي

 کٌفزاًظ ّبي ٍيذئَيي

 کٌفزاًظ ّبي کبهپيَتزي
ٍ يذئَ تکظ

 ثبسيبفت اعٌبد

 اًتقبل اس عزيق پغت تصَيزي

 اتَهبعيَى اداري ثِ ػٌَاى يك عيغتن فزػي MIS

 چگًَِ اتَهبعيَى اداري ثب اعالػبت هذيزيت ارتجبط ثز
قزار هي عبسد

 ؽوبي کلي اتَهبعيَى اداري ثِ ػٌَاى کبر ثزد MIS
 هفَْم عيغتن پؾتيجبًي تصوين
 تؼزيف عيغتن پؾتيجبى تصوين
 دٍ اعتفبدُ اصلي اس اعالػبت

 چگًَِ هذيزاى اس گشارؽْب اعتفبدُ هي کٌٌذ ؟

 چگًَِ هذيزاى اس «جغتجَ» اعتفبدُ هي کٌٌذ؟
 ثزًبهِ ريشي ٍ کٌتزل پزٍصُ ّبي MIS
 اّويت ثزًبهِ ريشي
 ؽزٍع پزٍصُ MIS

 هغؤليت پزٍصُ MIS

 هغئَليتْبي هؼبٍى اجزائي در سهيٌِ MIS

 هغئَليتْبي هذيزاى ػوليبتي در سهيٌِ MIS

 هغئَليتْبي هؼبٍى خذهبت اعالػبتي در سهيٌِMIS
 کويتِ اجزايي

 هذل کلي هغؤليتْبي MIS
 هٌبثغ ثزًبهِ ريشي MIS

 دٍرٍػ ثزًبهِ ريشي MIS

 قذهْبي ثزًبهِ ريشي

 کٌتزل پزٍصُ MIS
 پياده سازي MIS
 عتبد خذهبت اعالػبتي اپزاتَر
 ثزًبهِ ًَيظ

 آًبليغت عيغتوْب

 آًبليغت ثزًبهِ ًَيظ

 عبسهبى عتبد خذهبت اعالػبتي
 هغئلِ ارتجبعبت

 حل هغئلِ ارتجبعبت

 هزحلِ ٍ تجشيِ ٍ تحليل ٍ عزاحي
 تؾزيح ًيبسّبي اعالػبتي
ً يبسثِ هغتٌذ عبسي

 هزحلِ پيبدُ عبسي MIS

ً وًَِ عبسي
 اًَاع ًوًَِ

 هشايبي ًوًَِ عبسي
 هؼبيت ًوًَِ عبسي
 کٌتزل MIS

 راثغِ ثيي کٌتزل ٍ اهٌيت

 قبثليت عيغتن در تغْيل اهٌيت
 کٌتزل MIS

 کٌتزل عزاحي عيغتن

 کٌتزل ػوليبت عيغتن

 هذل کلي کٌتزل MIS
 خالصِ

ً 101 کتِ در تکٌَلَصي اعالػبت ٍ ارتجبعبت
 هقذهِ

 تؼزيف رٍاثظ ػوَهي

 رٍاثظ ػوَهي چِ چيشي ًيغت ؟
 تفبٍت رٍاثظ ػوَهي ثب تجليغبت
 ارسػ ٍاقؼي رٍاثظ ػوَهي

 هخبعجبى کليذي رٍاثظ ػوَهي چِ کغبًي ّغتٌذ ؟
 هشايبي ديگز رٍاثظ ػوَهي

 جذاکزدى تصَرات ًبدرعت اسٍاقؼيت ّبدرهَردرٍاثظ
ػوَهي

 تصَر ًبدرعت :اػالى ّبي هغجَػبتي ديگز هَثز ًيغت
 تصَر ًبدرعت  :رعبًِ ّبي ػوَهي هؾزٍع رٍاثظ
ػوَهي را هزدٍد هي داًٌذ

 تصَر ًبدرعت  :هغبلت رٍاثظ ػوَهي چبح ؽذُ ،
ثذٍى پيگيزي تبثيزي ًذارد

 تْيِ خجز ًبهِ ؽزکت

 اعتفبدُ اسخجز ًبهِ ؽزکت ثِ ػٌَاى يکي اس اثشارّبي
ثبساريبثي
ٍ رٍد ثِ راديَ

ً گبّي ثِ هشايبي راديَ ًغجت ثِ عبيز رعبًِ ّب

 ثزاي حضَر در راديَ ثبيذ ثب چِ کغي توبط ثگيزيذ ؟
 آهبدگي ثزاي سهبى پخؼ ثزًبهِ راديَ

 اعتفبدُ اساثشار ٍ تحقيق درجْت ؽکل دادى ثِ فزآيٌذ
رٍاثظ ػوَهي

 اعتفبدُ اس رعبًِ ّبي جذيذ  :عبيت ّبي ايٌتزًتي

 جوغ ثٌذي کلي ثزًبهِ رٍاثظ ػوَهي

 عزاحي ٍة عبيت جشاة

 هؾخص کزدى اّذاف ٍ هقبصذ

 ثَدجِ ثٌذي ّز آًچِ ثزاي اًجبم کبر ثِ آى ًيبس داريذ
 اًتخبة اػضبي گزٍُ رٍاثظ ػوَهي

 تؼييي حذٍد اقتذار هذيز رٍاثظ ػوَهي

 ادغبم رٍاثظ ػوَهي ثب عبيز ثخؾْبي کغت ٍ کبر
 تبعيظ هزکش فزهبًذّي ٍ کٌتزل رٍاثظ ػوَهي
ّ ذفوٌذ کزدى تالؽْبي رٍاثظ ػوَهي

 تبثيز گذاري خَة در عَل هصبحجِ

 عزاحي ٍة عبيتي هٌبعت ثزاي اعتفبدُ رعبًِ ّب
 دُ دليل اًجبم فؼبليت ّبي رٍاثظ ػوَهي

 دُ ًکتِ ثزاي تجذيل ؽذى ثِ هتخصص رٍاثظ ػوَهي
هَفق

 دُ کبر کِ در رٍاثظ ػوَهي ّزگش ًجبيذ اًجبم دّيذ
ً 101 کتِ در رٍاثظ ػوَهي اثز ثخؼ

 خلق ايذُ ّبي هفيذ در رٍاثظ ػوَهي
 اعتفبدُ اس رٍػ ّبي رٍاثظ ػوَهي
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 هقذهِ
 تبريخچِ هذيزيت اهَر کبرکٌبى ٍ هٌبثغ اًغبًي
ٍ ظيفِ ّب ٍ فؼبليتْبي هذيزيت اهَرکبرکٌبى

