لیست پروژه های فناوری اطالعات
آگیی دوره های  ICDLبر عملکرد کارکنان محل کار خودتان
تاثی فر ر
 _1ر
بی کاربردهای فناوری اطالعات و کار ن
 _2برریس رابطه ر ن
آفرین
ی
اثربخش سازمان
گیی فناوری اطالعات در
تاثی بکار ر
 _3ر
_4رابطه ر ن
بی استفاده از اتوماسیون اداری و رضایت ارباب رجوع
_5رابطه ر ن
بی استفاده از رسویس های تحت وب یک یرسکت بر رضایت ارباب
ارجوع
 _6تاثی بگارگیی فناوری اطالعات بر رضایت ر
مشییان یک یرسکت
ر
ر
الکیونییک خدمات بر بهداشت ن
روان ر
 _7تاثی روال پرداخت ر
مشییان
ر
شناسان موفقیت پذیری  startupها در ایران
 _8طرایح مدل
ی
گیی از سیستم  Oss/Bssدر عملکرد یک یرسکت
تاثی بکار ر
 _9ر
ن
بی ر ن
 _10رابطه ر ن
کتابخوان در یک جامعه
میان استفاده از فضای مجازی و
تاثی شبکه ای نمودن یک سازمان بر بهره وری آن
 _11ر
تاثی ر ن
میان ن
غن بودن پورتال و وب سایت یک یرسکت بر درآمد آن
 _12ر
بی استفاده از دولت ر
 _13رابطه ر ن
الکیونیک و رضایت شهروندان
بی استفاده از دولت ر
 _14رابطه ر ن
الکیونیک و ترافیک شهری
ی
بی استفاده از دولت ر
 _15رابطه ر ن
الکیونیک بر کاهش آلودگ هوا
الکیونیک بر رضایت ر
 _16تاثی بانکداری ر
مشییان
ر
گیی کارت های اعتباری بر رسعت ارائه رسویس به مردم
تاثی بکار ر
 _17ر
گیی مصادیق فناوری اطالعات بر آرامش و آسایش جامعه نمونه
تاثی بکار ر
 _18ر

ن
انسان،
تاثی فناوری اطالعات در علوم پایه ،مهندیس ،پزشیک و
 _19برریس ر
یادگیی ،ورزش ،نظام سالمت،
کشاورزی ،ارتباطات ،رسانه ،صنعت،تولید،
ر
غذان،
مدارس و یهوشمندسازی ،رنیوی انتظایم ،توریسم و جذب گردشگر ،صنایع ی
ن
اریان
دریان ،صنعت
هوان ،باز ی
فضان ،صنعت ی
ی
امور فرهنیک و اطالع رسان ،صنعت ی
و تبلیغات ،توسعه شهری ،فرهنک و ن
هی ،نظام بانکداری ،ترافیک شهری ،ن
ایمن
جاده ها ،محیط زیست ،پژوهش ،فرآیند ،صنعت نفت ،بیمه ،مدیریت شهری یا
حسابداری در یک جامعه نمونه
ن
 _20تاثی بکارگیی ر
انسان
اینینت در افزایش سلسله مراتب دانش
ر
ر
 _21رابطه استفاده از سطوح باالتر نرم افزارهای کاربردی بر بلوغ یک سازمان
 _22تحلیل ،طرایح و برنامه نویش یک سیستم کاربردی
_23تاثی بکارگیی تجارت ر
الکیونیک در رشد اقتصادی یک یرسکت
ر
ر
گیی مدیریت دانش در مستندسازی تجربیات و بقاء سازمان
تاثی بکار ر
 _24ر

