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هذت آهَسش  60 :رٍس
 هقذهِ
 تؼزيف سيستن اطالػبت

 اّويت هذيزيت اطالػبت
 اًَاع هذيزاى ٍ ٍظبيف آًبى
 هْبرت ّبي هذيزيت
 ارتجبطبت

 تصوين گيزي
 داًص کبهپيَتز
 داًص MIS

 اّويت اطالػبت ثزاي هذيزيت
 دادُ ٍ اطالػبت

 اطالػبت چيست ؟
ٍ يضگيْبي اطالػبت هٌبست

 هؼبيت ًبضي اس هذيزيت ضؼيف هٌجغ دادُ

 هشايبي استفبدُ اس يك ًش م افشار پبيگبُ دادُ
 هؼبيت ًز م افشار پبيگبُ دادُ
 هذيز پبيگبُ دادُ

ً گزش سيستوي ثِ حل هسبئل
 حل هسئلِ

 اّويت حل هسئلِ

 تصوين گيزي ٍ حل هسئلِ
 فزآيٌذ حل هسئلِ
ً گزش سيستوي ٍ سيستن اطالػبت هذيزيت
 هزاحل ًگزش سيستوي
 آهبدُ سبسي

 در ًظز گزفتي سبسهبى ثِ ػٌَاى يك سيستن

 طزاحي ًظبهْبي اطالػبتي هذيزيت

 تطخيص سيستن هحيطي

 رًٍذ تکبهلي فٌبٍري اطالػبت ٍ ارتجبطبت ٍ ًظبهْبي
اطالػبتي در آيٌذُ

 تؼزيف هسئلِ

 کبرثزد فٌبٍري اطالػبت ٍ ارتجبطبت
 تؼزيف MIS
 اجشاء MIS

 رًٍذ تکبهلي MIS
 ايجبد MIS

 هسئَليت هذيزيت در هَرد MIS
 هذيزيت هٌجغ اطالػبت
 تئَري هذيزيت

 اّويت تئَري هذيزيت در هذيزيت اطالػبت
 تئَري سبسهبى

 اّويت تئَري سبسهبى ثزاي هذيزيت اطالػبت
 اطالػبت  ،دادّْب  ،ارتجبطبت
 هفَْم دادُ

 هذيزيت ٍ کبهپيَتز
 هسئَليت سيستوْبي کبهپيَتزي

 اجشاي يك سيستن اطالػبت هذيزيت ثزهجٌبي کبهپيَتز
 پبيگبُ دادُ

 اهٌيت دادُ ّب
 هشايبي داضتي پبيگبُ دادُ ثزاي يك سبسهبى

 تطخيص سيستوْبي فزػي سبسهبى
 حل هسئلِ

 هذل جبهغ ًگزش سيستوي
 کبهپيَتز ٍ ًگزش سيستوي
 اتَهبسيَى اداري

 تؼزيف اتَهبسيَى اداري
 دفتز الکتزًٍيکي

 کبرثزدّبي اتَهبسيَى اداري
ٍ اصُ پزداسي

 پست الکتزًٍيکي
 پست صَتي

 رٍسًگبر الکتزًٍيکي
 کٌفزاًس ّبي صَتي

 کٌفزاًس ّبي ٍيذئَيي
 کٌفزاًس ّبي کبهپيَتزي
ٍ يذئَ تکس

 ثبسيبفت اسٌبد
 اًتقبل اس طزيق پست تصَيزي

 اتَهبسيَى اداري ثِ ػٌَاى يك سيستن فزػي MIS
 چگًَِ اتَهبسيَى اداري ثب اطالػبت هذيزيت ارتجبط ثز قزار هي سبسد

 ضوبي کلي اتَهبسيَى اداري ثِ ػٌَاى کبر ثزد MIS

 آًبليست سيستوْب

 تؼزيف سيستن پطتيجبى تصوين

 سبسهبى ستبد خذهبت اطالػبتي

 دٍ استفبدُ اصلي اس اطالػبت

 هسئلِ ارتجبطبت

 هفَْم سيستن پطتيجبًي تصوين

 آًبليست ثزًبهِ ًَيس

 چگًَِ هذيزاى اس گشارضْب استفبدُ هي کٌٌذ ؟

 حل هسئلِ ارتجبطبت

 چگًَِ هذيزاى اس «جستجَ» استفبدُ هي کٌٌذ؟

 هزحلِ ٍ تجشيِ ٍ تحليل ٍ طزاحي

 اّويت ثزًبهِ ريشي

ً يبسثِ هستٌذ سبسي

 هسؤليت پزٍصُ MIS

ً وًَِ سبسي

 ثزًبهِ ريشي ٍ کٌتزل پزٍصُ ّبي MIS
 ضزٍع پزٍصُ MIS

 تطزيح ًيبسّبي اطالػبتي

 هزحلِ پيبدُ سبسي MIS

 هسئَليتْبي هؼبٍى اجزائي در سهيٌِ MIS

 اًَاع ًوًَِ

 هسئَليتْبي هذيزاى ػوليبتي در سهيٌِ MIS

 هشايبي ًوًَِ سبسي

 هسئَليتْبي هؼبٍى خذهبت اطالػبتي در سهيٌِMIS

 هؼبيت ًوًَِ سبسي

 هذل کلي هسؤليتْبي MIS

 راثطِ ثيي کٌتزل ٍ اهٌيت

 دٍرٍش ثزًبهِ ريشي MIS

 کٌتزل MIS

 کٌتزل پزٍصُ MIS

 کٌتزل ػوليبت سيستن

 پيبدُ سبسي MIS

 هذل کلي کٌتزل MIS

 کويتِ اجزايي

 هٌبثغ ثزًبهِ ريشي MIS
 قذهْبي ثزًبهِ ريشي

 کٌتزل MIS

 قبثليت سيستن در تسْيل اهٌيت
 کٌتزل طزاحي سيستن

 ستبد خذهبت اطالػبتي اپزاتَر

 خالصِ

 ثزًبهِ ًَيس

ً 101 کتِ در تکٌَلَصي اطالػبت ٍ ارتجبطبت
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