
 نارهت مرتحم رادرهش ،یچانح ياقآ بانج

؛مارتحا و مالس اب

 ندرک مهارف زین و یمالسا ياروش سلجم1387 لاس بوصم تاعالطا هب دازآ یسرتسد نوناق يارجا ياتسار رد

 رد هدش ماجنا ياهشهوژپ و تاعلاطم جیاتن هب نایهاگشناد و ناصصختم هلمج زا نادنورهش مومع یسرتسد ناکما

 و تاعلاطم زکرم اب ار مزال ياهیگنهامه نارهت رهش یمالسا ياروش دنمشوه رهش و تیفافش هتیمک ،نارهت يرادرهش

 ياوتحم و تاصخشم یمومع راشتنا تهج نارهت يرادرهشرد یشهوژپ ياهدحاو رگید و نارهت رهش يزیرهمانرب

 يرادرهش ییارجا ياهحرط صوصخ رد هدش ماجنا یتاعلاطم ياهتسویپ و تاعلاطم عاونا زین و اهشهوژپ یمامت

.تسا هداد ماجنا نارهت

 ار مزال تاروتسد تسا دنمشهاوخ ،نآ يارجا تهج مزال ياهیگدامآ دوجو و عوضوم ترورض هب هجوت اب اذل

 ؛دییامرف رداص نارهت يرادرهش فافش تیاسبو رد ،»اهشهوژپ و تاعلاطم« ناونع اب يدیدج يهحفص یحارط تهج

 هدناوخارف »رایشهوژپ«هناماس زا طخرب و کیتامتسیس تروص هب ریز دراوم لماش اهشهوژپ تاصخشم هکيروطهب

دوش هداد شیامن فافش تیاسبو رد و هدش

؛شهوژپ ناونع-1

؛PDF لیاف بلاق رد شهوژپ یتیریدم شرازگ ای هدیکچ-2

؛PDF لیاف بلاق رد شهوژپ لماک نتم-3

؛شهوژپ ياههژاودیلک-4

؛شهوژپ يرجم مان-5

 يهجدوب اب شهوژپ هک يا هقطنم يرادرهش/تکرش/نامزاس/تنواعم(  شهوژپ هدنهدشرافس /امرفراک مان-6

؛).تسا هدش ماجنا اهنآ

؛شهوژپ راشتنا خیرات-7

؛شهوژپ رظان مان-8

؛هعلاطم/شهوژپ عون-9

.)دنرادن کینورتکلا لیاف هک ییاهشهوژپ يارب( یپاچ يهخسن يرادهگن لحم-10

:دریگ رارق رظن دم ریز دراوم ،روکذم يهحفص یحارط رد دییامرف روتسد تسا دنمشهاوخ نینچمه
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؛اههژاودیلک و نیوانع رد وجتسج ناکما-1

؛Excel لیاف تروص هب لودج ياههداد زا یجورخ نتفرگ ناکما-2

راشتنا خیرات و شهوژپ هدنهدشرافس/تنواعم بسح رب اههداد گنیرتلیف ناکما-3

راضحتسا تهج ؛ یناجنسفر یمشاه نسحم ياقآ بانج- نارهت رهش یمالسا ياروش مرتحم سیئر :تشونور

راضحتسا تهج ؛ تاطابترا و تاعالطا يروانف نامزاس مرتحم لماعریدم- دوجرف ياقآ بانج

راضحتسا تهج ؛اروش روما و يرهش هعسوت ،يزیر همانرب مرتحم نواعم- یفرشا مناخ راکرس

 راضحتسا تهج- نارهت رهش يزیرهمانرب و تاعلاطم زکرم مرتحم تسرپرس ، تریصب ياقآ بانج
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