
 دوجوم یاه رتسب

 راک و بسک یارب

کینورتکلا

تنرتنیا

 هعطق ،یمومع

دارفا همه،هعطق

تنارتنیا

 هب هتسباو،یصوصخ

 کی دارفا،کلام

نامزاس

تنارتسکا

 اب کارتشا،یصوصخ

 یاکرش

 زا یهورگ،یراجت

مه هب هتسباو یاکرش

تسا زاب متسیس

TCP/IP تسا یمومعوزاب یتنرتنیا یاهلکتورپ

درادن قلعت یسک هب

میتسین هتسباو یصاخ درف و هورگ هب تنرتنیارد

 یمن لیطعت هاگچیه،تسا بو نآ دربراک نیرتمهم

دوش

 تینما،یکیزیف هن تسا دودحم یقطنم ظاحل زا

دراد یرتالاب هدزاب و ییاراک،دراد یرتشیب

 زا جراخ هب اه تنارتنیا هزوح شرتسگ

 کی نیب ام نماو یصوصخ یا هکبش،نامزاس

 نآ صاخ نایرتشمو یراجت یاکرش و ناکزاس

تسا نامزاس

 تینما لامعا تهج روبع هملک و اهلاو رباف زا

دوش یم هدافتسا

تاعالطا راتخاس تیریدم ندومن رتاراک

 یناسر زورب و عیزوت،هیهت رد لیهست

ینامزاس نورد تاعالطا

 زا نانکراک شزومآ و یهاگآ عیرست

نانآ ییوگخساپ دوبهب و تکرش یاهتسایس

یذغاک تابتاکم شهاک

اهیگژیو

یگنهامه

 عیزوت،ناگدننک هیهت)یراجت یاکرش نیب

 هژورپ تیریدم (صاخ نایرتشم،ناگدننک

یراجت یاکرش نیب

دروخزاب

ءاکرش و نایرتشم زا یروف دروخزاب

یرتشم تیاضر

نامزاس کی اب یرتشم دنویپ

هنیزه شهاک

 مهارف اب تالوصحم رابنا هنیزه شهاک

 شهاک و اضاقت و هضرع تاعالطا یزاس

 و اهدادرارق یناسرزورب و دقع هنیزه

 تاصقانم یرارقرب

تنارتسکا یایازم

 نامزاس کی ،تنارتسکا رد

 یاکرش و  نایرتشم هب

  دهد یم هزاجا  دوخ یراجت

 نآ تنارتنیا زا یشخب هب ات

 یاهروظنم هب نامزاس

دشاب هتشاد یسرتسد صاخ

 – رجات هب رجات ینابیتشپ

 رتمک نامز و هنیزه هب رجنم

ددرگ یم

 هاگدید داجیا اب دوس شیازفا

یتباقر

 دروم یاه هزوح

 راک و بسک هجوت

کینورتکلا

  هریجنز تیریدم

نیمات

 تاط ابترا تیریدم

یرتشم

 حرط تیریدم

 عبانم یزیر

ERP

 عیرس یرتشم زاین یزاس مهارف

تمیق نیرتهب و هنیزه نیرتمک اب

 نایرج هنوگره هب نآ زکرمت

 یراجت یاکرش نیب ام تاعالطا

تسا

نآ فده

نآ زکرمت

 و یرتشم زاین رب نآ زکرمت

 یرتشم طابترا یاه هنیزه شهاک

 لوصح یارب CRM زا هدافتساو

یرتشم زا لماک ریوصت

نآ زکرمت

 تایلمع هک یتیریدم یاه همانرب

 روما ، دیلوت لثم تراجت یلصا

 یناسنا عبانم و یرادباسح و یلام

 رد ار شورف و عیزوت، تاکرادت،

 عماج متسیس داجیا اب و هتفرگ رب

 زیلانآ یارب یرازبا یتاعالطا

 ناریدم طسوت نامزاس درکلمع

دیامن یم مهارف

 نایرتشم بذج:باستکا

دیدج

 دوس شیازفا : شیازفا

نایرتشم هب یشخب

 نآ فده: یرادهگن

 تالوصحم نیب قابطنا

 ، نایرتشم یاهزاین اب

 اب یمئاد طباور

 هب اهنآ ندنادرگزاب،اهنآ

تراجت

یرتشم طابترا تیریدم یاهزاف

 لشیم :شزرا هریجنز

 یرس کی:رتروپ

 ندروآرب یارب اهتیلاعف

 هلیسوب تراجت زاین

 تمیق ای شزرا ندوزفا

 زا هلحرم ره رد

شزادرپ

 تسترابع:نیمات هریجنز

 داوم باستکا زا

 و لکش رییغت،هیلوا

 ینایم داوم هریخذ

 شورف و عیزوتو

ییاهن تالوصحم

بقاث یلع
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