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 لاسمین ۴ هرود لوط
 هامرهم هرود عورش

 یاهدحاو دادعت
 یسرد

 .دوشیم رازگرب مرت راهچ یط هک دحاو ۴۸

 تیعضو
 شهوژپ/یشزومآ

 یروحم

 نایاپ زا سپ تسیابیم نایوجشناد .دشابیم یشهوژپ-یشزومآ تروص هب هرود نیا
 و عوضوم نXعت تبسن امنهار داتسا باختنا زا سپ موس مرت نایاپ زا شیپ و لوا مرت
 ذخا ار )دحاو ۶ لداعم( همان نایاپ ،مراهچ مرت رد و مادقا نآ بیوصت و لازپورپ شراگن
  .تسا هام ۶ لازپورپ بیوصت خیرات زا عافد تدم لوط .دننکیم

 -یلصا سورد
 کرتشم

 ،یلام تیریدم ،داصتقا لوصا ،یبایرازاب تیریدم ،تیریدم و نامزاس هیرظن
 ،تایلمع تیریدم ،ینامزاس راتفر تیریدم ،ناریدم یارب یرادباسح
 راکوبسک ماکحا و قالخا و کیژتارتسا تیریدم

 تاطابترا و تاعالطا یروانف تیریدم ،کینورتکلا تراجت یصصخت سورد

 و هرود حیرشت
 نآ یوتحم

 ،یحارط ،لیلحت یهنیمز رد اهنامزاس هب هک تسا یناصصختم تیبرت هتشر نیا زا فده
 یتاعالطا یاهمتسیس .دنیامن کمک یتاعالطا یاهمتسیس یزاسهدایپ و هعسوت
 تیریدم ،یبایرازاب ،شورف ،نایرتشم اب طابترا ریظن یعونتم یاههزوح رد دنناوتیم
 .دنوش هتفرگ راک هب یلام تیریدم و یرادباسح ،یناسنا عبانم تیریدم ،نیمأت هریجنز
 یرامعم ای رازفامرن یهعسوت یاههژورپ رد دنناوتیم نینچمه ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف
 .دننک تیاده و هداد لیکشت ار یصصخت یاهمیت رازفامرن نارگلیلحت اب هارمه نامزاس
 ،یتاعالطا یاهمتسیس کیژتارتسا تیریدم هب ناوتیم هتشر نیا یصصخت سورد زا
 تیریدم یتاعالطا یاهمتسیس و کینورتکلا تراجت ،تیریدم یتاعالطا یاهمتسیس
 تاعالطا یروانف شیارگ راکوبسک تیریدم نالیصحتلاغراف دوریم راظتنا .دومن هراشا
 .دنوش لوغشم تیلاعف هب ریز یلغش یاههاگیاج زا یکی رد یتاعالطا یاهمتسیس و
 رامش هب ینامزاس یاهتراهم نیرتمهم زا یکی هک راکوبسک لیلحت :راکوبسک رگلیلحت
 خساپ یارب زاین دروم یراکوبسک و ینف تامازلا و هتخادرپ اهزاین ییاسانش هب دوریم
 یکینورتکلا یاهمتسیس قیرط زا هدشییاسانش تامازلا .دنکیم ءاصحا ار اهزاین نیا هب
 .دنوشیم یزاسهدایپ لاتیجید یاهیروانف و
 شقن دنناوتیم راکوبسک نارگلیلحت اب یراکمه اب متسیس رگلیلحت :متسیس رگلیلحت
 تامازلا رگلیلحت .دنشاب هتشاد یرازفامرن متسیس کی یهعسوت و یحارط رد یمهم



 طسوت هعسوت تهج ار نآ و هدومن یسررب ار راکوبسک نارگلیلحت طسوت هدش ءاصحا
 و متسیس هعسوت یاههخرچ یزاسدرادناتسا .دنیامنیم یزاسدرادناتسا ینف میت
 هک تسا یتاعوضوم زا رگید زین یرازفامرن یاهمتسیس یزاسهدایپ و تست نینچمه
 .دزادرپیم شقن یافیا هب نآ رد متسیس رگلیلحت
 یهزوح یاههژورپ تیریدم زا بسانم شناد بسک اب :رازفامرن هعسوت یاههژورپ ریدم
 شناد بسک نینچمه و ؛کباچ هژورپ تیریدم یاهدرکیور صخألاب تاعالطا یروانف
 ،یتاعالطا یاهمتسیس یزاسهدایپ و هعسوت ،یحارط ،لیلحت اب هطبار رد زایندروم
 رازفامرن هعسوت یاههژورپ یهنیمز رد اهنامزاس هب دنناوتیم ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف
 .دنیامن کمک
 تاعالطا یروانف تامدخ یاههژورپ تیریدم :تاعالطا یروانف تامدخ یاههژورپ ریدم
 یاهزاین ،ددعتم یاهمتسیس .تسا ینامزاس ره یارب گرزب یاهشلاچ زا یکی هراومه
 زا معا اهنامزاس یارب شلاچ نیا هشیمه ؛تامدخ زا یضاران نایرتشم و ددعتم
 یروانف تامدخ یاههژورپ ناریدم .دراد دوجو گرزب ای طسوتم ،کچوک یاهنامزاس
 یصصخت یاههمانیهاوگ بسک و ییانشآ نینچمه و زایندروم شناد بسک اب تاعالطا
 کمک تاعالطا یروانف تامدخ دوبهب رد اهنامزاس هب دنناوتیم ITIL ریظن یللملانیب
 .دنیامن
 یارب هک یتاقیقحت یاههنیمز زا یکی :لاتیجید یاهیروانف یراگنهدنیآ صصختم
 زا هدافتسا هار هشقن هیهت و یروانف یراگنهدنیآ ،دراد یناوارف تیمها اهنامزاس
 زا ناوتیم .تسا نامزاس رد راکوبسک یدنمشوه اب طبترم لاتیجید یاهیروانف
 یاهراکوبسک یهعسوت ،هعسوت و قیقحت یاههنیمز رد هتشر نیا نالیصحتلاغراف
 نیشام یریگدای ،اههداد نالک لیلحت ،یعونصم شوه ،یروانف یهوژپهدنیآ ،کینورتکلا
 .دش دنمهرهب لاتیجید یروانف یاهدنور یسررب و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 یهاگشناد یاهمرت رد اهدحاو عیزوت هوحن یلک همانرب
 )۱۴۰۱ دادرخ یناسرزورب نیرخآ( 

 یلصا دحا ۳۰ •
 یرایتخا-یلصا دحاو ۶ •
  یصصخت دحاو ۶ •
 هماننایاپ ذخا ناکما لماش زین یزاجم رترب دصرد۲۰( – )سیدرپ و مود تبون ،هنازور( همان نایاپ دحاو ۶ •

 )دنشابیم
 )هورگ فرط زا هدش نXعت دحاو ۶ ذخا – یزاجم یقاب دصرد ۸۰( •

 
 
 

MBA IT & Pardis & eLearning (1st Sem) 
ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 یرایتخا ۳ تیریدم یتاعالطا یاهمتسیس ۱
 کرتشم-یلصا ۳ تیریدم و نامزاس هیرظن ۲
 کرتشم-یلصا ۳ یبایرازاب تیریدم ۳
 کرتشم-یلصا ۳ داصتقا لوصا ۴
 یرایتخا ۳ بختنم ثحابم ۵

MBA IT & Pardis & eLearning (2nd Sem) 
ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 یصصخت ۳ کینورتکلا تراجت ۱
 کرتشم-یلصا ۳ ناریدم یارب یرادباسح ۲
 کرتشم-یلصا ۳ ینامزاس راتفر تیریدم ۳
 کرتشم-یلصا ۳ تایلمع تیریدم ۴

۵ 
 و تاعالطا یروانف تیریدم
 یصصخت ۳  تاطابترا

MBA IT & Pardis & eLearning (3rd Sem) 
ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 کرتشم-یلصا ۳ کیژتارتسا تیریدم ۱
 کرتشم-یلصا ۳ راک و بسک ماکحا و قالخا ۲
 کرتشم-یلصا ۳ یلام تیریدم ۳
 کرتشم-یلصا ۳ یناسنا عبانم تیریدم ۴

MBA IT & Pardis (4th) 

ناونع  دحاو  تاحیضوت   

 روحم شهوژپ ۶ هماننایاپ ۱


