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هذت آهَسش  90 :رٍس
 هقذهِ
 هبّيت تصوين گيزي
 لـشٍم تصوين گيزي
 اّويت تصوين گيزي
 هذل ّبي تصوين گيزي
 هسئلِ حل هي كٌين يب تصوين هي گيزين ؟
 چگًَِ بِ ٍجَد هسئلِ پي هي بزين ؟
 جستجَ بزاي يبفتي راُ حل
 عَاهل هؤثز در جستجَ
ً بتَاًي در اًتخبة راُ حل صحيح
ًَ ع جستجَ بستگي بِ ًَع هسئلِ دارد
 هفَْم عقاليي ٍ كبربزد آى در تصوين گيزي
ً قص ضخصيت در تصوين گيزي
ً قص ارسضْـب در تصوين گيزي
 تضبدّبي ارسضي
 اًَاع ضخصيت ٍ اثزات آى در تصوين گيزي
ً قص هحيظ در تصوين گيزي
 عبقِ بٌذي هحيظ
 هحيظ عوَهي
 هحيظ اختصبصي
 تصوين گيزي  ،پلي هيبى سبسهبى ٍ هحيظ
 هحيظ ،عبهل ًبهعلَم در تصوين گيزي
 اًَع هحيظ
ً قص اعالعبت در تصوين گيزي
 حجن اعالعبت هَردًيبس بزاي تصوين گيزي
 استزاتضي ّبي سبسهبى در هقببلِ بب ًبهعلَهي ّبي
هحيظ
 استزاتضي ًَع اٍل
 استزاتضي ًَع دٍم
 استزاتضي ًَع سَم
 استزاتضي ًَع چْبرم

 سيستن ّبي اعالعبتي هذيزيت

 ايجبد سيستن اعالعبتي هذيزيت در سبسهبى
 تصوين گيزي در بحزاى

 هبّيت تصوين گيزي در ضزايظ بحزاًي
 هطكالت اجزا تصوين

 تَصيِ ٍ دستَرّبي بزاي رٍيبرٍيي ٍ دفع بحزاى
ً قص هطبركت در تصوين گيزي
 ريطِ ّبي هطبركت
 پيص ضزعْبي السم بزاي هَفقيت در هطبركت
 هشايبي هطبركت
 هحذٍديتْبي هطبركت
ً تيجِ گيزيْبيي درببرُ هطبركت
 تصوين گيزي گزٍّي
 هقبيسِ تصوين گيزي گزٍّي ببتصوين گيزي اًفزادي
ً 101 كتِ درتصوين گيزي اثز بخص
 هقذهِ
 پزٍصُ چيست ؟
 هَقتي بَدى
 هحصَالت ٍ خذهت هٌحصز بِ فزد
 هذيزيت پزٍصُ چيست؟
 چبرچَة هذيزيت پزٍصُ
 حَسُ ّبي داًص هذيزيت پزٍصُ
 هذيزيت پزٍصُ ٍ سبيز رضتِ ّبي هذيزيت
 بستز هذيزيت پزٍصُ
 فبسّبي پزٍصُ ٍ چزخِ حيبت پزٍصُ
 خصَصيبت چزخِ حيبت پزٍصُ
 دست اًذركبراى پزٍصُ
 سبك فزٌّگْبي سبسهبًي
 سبختبر سبسهبًي
 هْبرت ّبي كليذي هذيزيت عوَهي
 رّبزي

 ارتببعبت

 فزآيٌذ اعويٌبى كيفيت

 هذاكزُ

 فزآيٌذ كٌتزل كيفيت

 حل ٍفصل هسبئل

 هذيزيت هٌببع اًسبًي

 تَاًبيي سبسهبًي

 فزآيٌذ بزًبهِ ريشي سبسهبًي

 تبثيزات اجتوبعي – اقتصبدي

 فزآيٌذ جذة ًيزٍ

 فزآيٌذّبي هذيزيت پزٍصُ

 تكٌيك ّب ٍ ابشار السم در جذة ًيزٍ

 فزآيٌذ ّبي پزٍصُ

 فزآيٌذ بْبَد سبسهبى

 تعبهل بيي فزآيٌذ ّب

 تكٌيك ّب ٍابشار السم در بْبَد سبسهبى

 هذيزيت يكپبرچگي پزٍصُ

ً تبيج حبصل اس بْبَد سبسهبى

 فزآيٌذ تْيِ بزًبهِ پزٍصُ

 هذيزيت ارتببعبت پزٍصُ

 فزآيٌذ اجزاي بزًبهِ پزٍصُ

 فزآيٌذ بزًبهِ ريشي ارتببعبت

 فزآيٌذ كٌتزل يكپبرچِ تغييزات

 تكٌيك ّب ٍ ابشار السم بزاي بزًبهِ ريشي ارتببعبت

 هذيزيت هحذٍدُ پزٍصُ

 فزآيٌذ تَسيع اعالعبت

 فزآيٌذ تعييي هببًي آغبس كبر

 تكٌيك ّب ٍ ابشار السم در تَسيع اعالعبت

 فزآيٌذ بزًبهِ ريشي هحذٍدُ پزٍصُ

 فزآيٌذ گشارضبت عولكزد

 فزآيٌذ تعزيف هحذٍدُ پزٍصُ

 تكٌيك ّب ٍ ابشار السم در گشارضبت عولكزد

 فزآيٌذ هويشي هحذٍد ُ پزٍصُ

 فزآيٌذ خبتوِ اجزا

 فزآيٌذ كٌتزل تغييزات هحذٍد ُ پزٍصُ

 هذيزيت ريسك پزٍصُ

 هذيزيت سهبى پزٍصُ

 هذيزيت تذاركبت پزٍصُ

 هذيزيت ّشيٌِ پزٍصُ

 فزآيٌذ بزًبهِ ريشي تذاركبت

 هذيزيت كيفيت پزٍصُ

 فزآيٌذ خبتوِ پيوبى

 فزآيٌذ بزًبهِ ريشي كيفيت

ً 101 كتِ در هذيزيت پزٍصُ
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 هقذهِ
 تبريخچِ هذيزيت اهَر كبركٌبى ٍ هٌببع اًسبًي

