
 و درخ یاه دنور

شزومآ رد نالک

 نالک یاه دنور

 طیحم هب هتسباو

یمومع یداصتقا

 درخ یاهدنور

 و شزومآ هب هسباو

 هعسوت

 نیا بیکرت

 دیلک اهدنور

 هب یبایتسد

تسا تیقفوم

 کیزتارتسا همانرب

 و شزومآ یارب

هعسوت

:تیرومام

 تیرومام هینایب

 ییارچ رب ینبم

 نامزاس دوجو

یشزومآ

 ریوصت:هاگدید

 کارتشا هب

 زا هدش هتشاذگ

 هک یزیچ

 رد نامزاس

دوشب دیاب هدنیآ

 :یزتارتسا

 یارب هچنآ

 هاگدید ققحت

 .میهد یم ماجنا

 و اهفده

 یاه صخاش

یدیلک درکلمع

 هجرف

 یتصرف:اه

 یبایزرا یارب

یاهخیرات،همانرب

 زا لبق ات هک ی

 اهراک دیاب نآ

دنوش لماک

:هجدوب

 تخس یارب

 مرن، رازفا

 عبانمو رازفا

 زاین دروم

 ردار هجدوب

میروایب همانرب

 اهکسیر

:اهیگتسباو

 یاهورین

 زا جراخ

 رد لرتنک

شزومآ

 :اهتسویپ

 یتادنتسم و کرادم

 اهنآ زا ناوت یم هک

 نابیتشپ تاعالطا

دومن تفایرد

 ریسم رد یاه هناشن

ور شیپ

 :نامزاس دشرا رومام

 یژتارتسا و لمعلاروتسد یزاس مهارف

 حطس تاعالطا یروانف لوصح یارب

نامزاس

-CIO-

Chief information officer

 :یناسنا یاهتراهم

 یاهزاین تسخن هدر

CIO

  یکینکت شناد :یکینکت شناد

CIO رب وا تراظن تیلباق 

 یکینورتکلا شزومآ رازاب

 همانرب ریثات هوحن کرد و تسا

تسا یژولونکت تارییغت و اه

 : یلک ریوصت

 دیاب دشرا رومام

 هنوگچ هک دنادب

 bottom هب شناد

line تسا هتسباو

 هعسوت

لغاشم

 و بسک طیحم

راک

نامز

یروانف

 دنوش یم یدنب هورگ هزوح هس رد اه دنور نیا

راک و بسک طیحم

 تسا هدش روحم شناد داصتقا هب رجنم تمیق شهاک یارب راشف و عیانص ماغدا ، تنرتنیا ، تباقر

نامز

 دیلوت هخرچ

رتهاتوک

نایرتشم یاضاقت

نادنمراک رب راشف

 رتعیرس دیلوت

 یاه همانرب

یشزومآ

 نامز شهاک

شزومآ

 یاهشخب رد یریگدای مزلتسم هک تسا رتعیرس هعسوت یاهکرحم یروآون هب مئاد زاین ،یناهج تباقر

دشاب یم ... و تخاس و هعسوت ، یبایرازاب

یناهج حطس رد و هتفه زور 7 و هتعاس 24 تروص هب اهنامزاس ییوگخساپ عقوت

 لاس 5 ات 3 ات نانکراک تراهم -  %50ا   --  و لمح لباق یاه هنایار رثا رب مدرم راک نامز شیازفا

دوش یم خوسنم

تالوصحم هعسوت دنیازف یاه هنیزه و  تالوصحم رتهاتوک رمع هرود

یتنس یاهسالک اب طبترم یاهتصرف یاه هنیزه فذح

یروانف

هیاپ یاهیروانف

یروانف یاهدنور

یشزومآ یاهدنور

یگنامرحم و تینما و  رایس تابساحم ، میس یب تاطابترا ، هکبش تعرس ، تنرتنیا، رتویپماک تردق

 مامت ، طخ رب تاعالطا مامت ، هکبش هب یمئاد لاصتا، شناد لاتروپ ، هژورپ یاضف ، مایپ ینآ لاقتنا

 روضح -  یسح دروخزاب – راتفگ یسانشزاب- وئدیو – توص : ینغ یاه هناسر ، لاتیجید اه هناسر

هدش هیبعت یاهمتسیس – رود زا

 سرتسد رد تاعوضوم مامت ، لقتسم ناریگدای ، رایس ناریگدای ، یناهج شزومآ ، رمعلا مادام شزومآ

 .دنهد یم شرتسگ و بیکرت،دنشورف یم ،دنرخ یم ار شزومآ یاهلوجام،دارفا :روحم یئش داصتقا،

 یاهرازبا و:LCMS  شزومآ یوتحم تیریدم متسیس:LMS، شزومآ تیریدم متسیس ، شناد تیریدم

تسا یوتحم یزاس هیبش و تخاس یارب ناصصختم یارب یرازفا مرن یدربراک یاه همانرب  :فیلات

 و اه هنیزه شهاک

 یهد دوس شیازفا

تشاد دهاوخ ار

 یلع

بقاث
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