
 ادخ مان هب

 

 ناریا کیمارس نمجنا یاضعا مرتحم روضح

 

 دورد و مالس اب

 

 یارگ لمع یشهوژپ یاهدرکیور زین و یتیریدم فلتخم یاه هدر رد تعنص هصرع رد روضح اهلاس ساسارب

 یتایلمع یاه همانرب ،رگن لومش لماعت شیازفا و نمجنا رتشیب هچ ره یاقترا هب کمک یارب ،یتعنص یدربراک

  .ددرگ یم داهنشیپ ریز

 : یلماعت یاضف داجیا •

o ینیچ و فورظم ینیچ ،کیمارس و یشاک ،زوسن ( کیمارس اب طبترم فلتخم یاه هورگ نیب 

 ) هژیو یاه کیمارس ،باعل و هشیش ،یتشادهب

o لیبق زا اهنآ هریدم تأیه تاسلج رد هدنیامن تکرش بلاق رد فلتخم یفنص یاه نمجنا نیب 

 ،نامیس نمجنا ،کیمارس و یشاک نمجنا ،زوسن ییامرفراک نمجنا ، نامتخاس یاه نمجنا

 هریغ و دالوف نمجنا

  IT ریدم فیرعت و یزاجم یاضف زا هنیهب هدافتسا •

o نایوجشناد ،ناداتسا ،ناسدنهم ،ناریدم یارب : یصصخت یزاجم یاه شزومآ یرارقرب 

o تروص هب و یرادربملیف یصصخت میت زا هدافتسا اب : تاجناخراک زا یا هرود یزاجم یاهدیدزاب 

  هدنز

o یصصخت یاه هورگ بلاق رد یتعنصیاهرانیبو 

 یتاقیقحت زکارم یاهدیدزاب و اهرانیبو بلاق رد روشک زا جراخ ناگتخومآ شناد یاه تیفرظ زا هدافتسا •

  یتعنص و

  اهوگتفگ هصالخ یراذگراب زین و هدنز تروص هب هریدم تأیه تاسلج شخپ •

 ناوج نیلغاش و ناوج ناگتخومآ شناد زا هیاس رد هریدم تأیه فیرعت •

 یفنص یاهدرکیور فیرعت و اه هتشر نایم و اه هتشر یداصتقا عماج یسررب حرط •

 هتشر یلاعت تهج هار هشقن و لح هار میسرت و هتشر نونکا یسررب ،کیمارس هتشر یبای هضراع •

  کیمارس

o دوجوم تیعضو و هتشذگ تیعضو نییبت و ییاسانش  

o روشک ینونک یتعنص یاهزاین ییاسانش   

o نونکا تایضتقم هیاپ رب یهاگشناد سورد فیرعت 

o یتسد الاب دانسا ساسارب کیمارس هتشر و نمجنا یلک یژتارتسا و هلاس جنپ همانرب نیودت  



 ات وجشناد و داتسا زا فلتخم یاه هدر همه رد کیمارس نرادتسود و نادنمقالع همه تمه اب هک مراودیما

 روشک یاهزاین اب بسانتم یملع و یدربراک ظاحل هب ار روشک کیمارس ناوتب ،نیرفآراک و سانشراک و رگ تعنص

 یرادیاپ و رثؤم ماگ ،دوجوم هوقلاب و لعفلاب یتباقر یاه تیزم اب بسانتم روشک نالک داصتقا رد و دیشخب انغ

  .تشادرب روشک یگدنلاب رد

 

 

          

  دنمتدرا         

 یمالسا دمرس        

  

 


