
 راک و بسک یدنمشوه شیارگ – تاعالطا تیریدم هتشر
 یمزراوخ هاگشناد ،تیریدم هدکشناد ،تاعالطا یروانف و تایلمع تیریدم هورگ

 
 ای هتشر ناونع
 شیارگ-هتشر

 راکو بسک یدنمشوه شیارگ - تاعالطا یروانف تیریدم

 دشرایسانشراک یلیصحت عطقم
 یسیلگنا-یسراف سیردت نابز

 لاسمین ۴ هرود لوط
 هامرهم هرود عورش

 یاهدحاو دادعت
 یسرد

 .دوشیم رازگرب مرت راهچ یط هک دحاو ۳۲

 تیعضو
 شهوژپ/یشزومآ

 یروحم

 نایاپ زا سپ تسیابیم نایوجشناد .دشابیم یشهوژپ-یشزومآ تروص هب هرود نیا
 و عوضوم نYعت تبسن امنهار داتسا باختنا زا سپ موس مرت نایاپ زا شیپ و لوا مرت
 ذخا ار )دحاو ۴ 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

 ،یتاعالطا یاهکناب تیریدم یاهمتسیس ،تاعالطا یروانف تخاسریز و ینابم
 ،یتاعالطا یاهمتسیس یفسلف و یروئت ینابم ،شناد تیریدم ینابم
 ،راکوبسک یدنمشوه ،یتاعالطا یاهمتسیس کیژتارتسا تیریدم
 کینورتکلا راکوبسک و تراجت و تاعالطا یروانف یاههژورپ تیریدم

 یصصخت سورد
 و گرزب یاّههداد لیلحت ،ینامزاس عبانم یزیرهمانرب ،یراکتباارف یاهشور و یواک هداد
  یعامتجا یاههکبش لیلحت

 و هرود حیرشت
 نآ یوتحم

 و اههداد زا یدنمهرهب رد اهنامزاس هب هک تسا یناصصختم تیبرت هتشر نیا زا فده
 تیریدم ار ینامزاس شناد و هدومن کمک رتهب یاهیریگمیمصت تهج رد تاعالطا
 هب هک دراد دوجو یناصصختم هب زاین ،اههداد لیلحت نتفای تیمها اب هزورما .دنیامن
 لیلحت ،اههداد تیفیک تیریدم ،اههداد تیریدم ریظن یعونتم یاههنیمز رد اهنامزاس
 تیریدم و یواک دنیآرف ،یواکهداد ،یراجت شوه ،اههداد زا شنیب بسک و اههداد
 رگید یاههزوح رد دنناوتیم نینچمه ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف .دنیامن کمک شناد
 راتفر لیلحت و یبایرازاب تاقیقحت یهنیمز رد .دنیامن کمک ینامزاس یاهدحاو هب زین
 کمک اهدحاو نیا هب شورف و یبایرازاب ،رازاب یاههداد لیلحت اب دنناوتیم هدننکفرصم
 یاهدحاو یارب یاهرواشم شقن دنناوتیم درکلمع دوبهب و تیریدم یهنیمز رد .دنیامن
 شقن یواکدنیآرف هارمه هب اهدنیآرف دوبهب یهنیمز رد .دنیامن افیا یناسنا عبانم اب طبترم
 نینچمه .دنشاب هتشاد اهشور و اهمتسیس دوبهب یاهدحاو درکلمع یاقترا رد یمهم
 یاهدنور زا نامزاس یریگهرهب یهنیمز رد زین نامزاس یهعسوت و قیقحت یاهشخب هب
 زا .دنیامن کمک اههداد نالک و نیشام ییانیب ،نیشام یریگدای ،یعونصم شوه دیدج
 یفسلف و یروئت ینابم ،تاعالطا یروانف تخاسریز و ینابم هب ناوتیم هتشر نیا سورد



 یروآون و ینیرفآراک ،یتاعالطا یاهکناب تیریدم یاهمتسیس ،یتاعالطا یاهمتسیس
 عبانم یزیرهمانرب ،تاعالطا یروانف یاههژورپ تیریدم ،شناد تیریدم ینابم ،لاتیجید
 لیلحت و کینورتکلا راکوبسک و تراجت ،تاعالطا یروانف تینما تیریدم ،ینامزاس
 تاعالطا یروانف تیریدم نالیصحتلاغراف دوریم راظتنا .دومن هراشا یعامتجا یاههکبش
 لوغشم تیلاعف هب ریز یلغش یاههاگیاج زا یکی رد راکوبسک یدنمشوه شیارگ اب
 .دنوش
 رامش هب ینامزاس یاهتراهم نیرتمهم زا یکی هک راکوبسک لیلحت :راکوبسک رگلیلحت
 یراکوبسک و ینف تامازلا و هتخادرپ اهزاین ییاسانش هب راکوبسک رگلیلحت .دوریم
 قیرط زا هدشییاسانش تامازلا .دیامنیم ءاصحا ار اهزاین نیا هب خساپ یارب زایندروم
 .دنوشیم یزاسهدایپ لاتیجید یاهیروانف و یکینورتکلا یاهمتسیس
 یاههژورپ تیریدم زا بسانم شناد بسک اب :هداد یروآرف و تشادهگن یاههژورپ ریدم
 بسک نینچمه و ؛کباچ هژورپ تیریدم یاهدرکیور صخألاب تاعالطا یروانف یهزوح
 تیریدم و اههداد تیفیک تیریدم ،هداد یاههاگیاپ تیریدم اب هطبار رد زایندروم شناد
 تیریدم یهنیمز رد اهنامزاس هب دنناوتیم ،هتشر نیا نالیصحتلاغراف ،اههداد یروآرف و
 .دنیامن کمک هداد یروآرف و تشادهگن یاههژورپ
 .دنتسه روحمشناد یاهنامزاس ورشیپ یاهنامزاس :شناد تیریدم صصختم
 ،شناد جارختسا هب دنناوتیم طبترم یاههزومآ بسک اب شناد تیریدم نیصصختم
 .دنزادرپب ینامزاس یرکف یاههیامرس و ینامزاس ییاناد یزاسلدم ،شناد یزاسلدم
 ،شناد یزاسدنتسم یهنیمز رد هک ییالاب یدنمناوت اب شناد تیریدم نیصصختم
 ناونعهب ،دننکیم ادیپ شناد تیریدم یاههناماس یحارط و شناد هب اههداد لیدبت
 افیا یمهم شقن یللملانیب و یلم یاهراکوبسک رد یتایح یاهصصخت زا یکی
 .دنیامنیم
 درکلمع تیریدم هراومه ،OKR هزورما و BSC ات ABC زا :درکلمع تیریدم صصختم
 .تسا هدوب ینامزاس یروهرهب و درکلمع دوبهب رد راذگرثا یاههبنج زا یکی
 اب دنناوتیم راکوبسک یدنمشوه شیارگ تاعالطا یروانف تیریدم نالیصحتلاغراف
 یمک یهنیمز رد اهنامزاس هب دنروآیم تسد هب یلیمکت تالیصحت نارود رد هک یشناد
 نینچمه و دارفا و اهدحاو درکلمع یبایزرا ،اهنآ یزاسهدایپ و اهیژتارتسا یزاس
 رانک رد درکلمع تیریدم نیصصختم .دنیامن کمک درکلمع تیریدم یاهدروبشاد یحارط
 هک دنیامن داجیا ار یصصخت یاهمیت دنناوتیم اهدنیآرف دوبهب و تیریدم نیصصختم
 .دیامن یرثؤم کمک ینامزاس یشخبرثا و یروهرهب دوبهب هب
 یحارط و لیلحت صصختم :یراجت شوه یاهمتسیس یحارط و لیلحت صصختم
 و یزیرهمانرب یاههنیمز رد هک دنیامنیم کمک اهنامزاس هب یراجت شوه یاهمتسیس
 یدنمشوه شیارگ تاعالطا یروانف تیریدم نالیصحتلاغراف .دنوش دنمشوه ،لرتنک
 دروبشاد تروصهب یرصب یاهشیامن و یلماعت راکدوخ یاهشرازگ یهئارا اب راکوبسک
 داجیا و یسررب ،توافتم یاهداد یاههاگیاپ رد دوجوم یاههداد زا یریگهرهب اب



 یدیلک یاهصخاش لیلحت و نامزاس یاهیژتارتسا لیلحت اب طبترم یاهدروبشاد
 افیا یدنمشوه زا یدیدج لسن تمس هب اهنامزاس تکرح رد ار یمهم شقن درکلمع
 .دننکیم
 و ERP یاهمتسیس زا هدافتسا :ینامزاس عبانم یزیرهمانرب و تیریدم صصختم
 دناوتیم ،تسا تیمها زئاح اهنامزاس یارب هک هزادنا نامه هب ،اهنآ یزاسهدایپ
 رد و اهنامزاس رد هتشر نیا نالیصحتلاغراف دوریم راظتنا .دشاب زین زیگناربشلاچ
 و اههتساوخ اب اهمتسیس نیا قابطنا ،ERP یاهمتسیس باختنا و ییاسانش یهنیمز
 افیا ار یرثؤم شقن نآ اب طبترم یاهشلاچ و اهکسیر تیریدم و ینامزاس یاهزاین
 .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(  

 اهشیارگ همه کرتشم دحاو ۱۶ •
 یصصخت دحاو ۸ •
 یرایتخا دحاو ۴ •
 همان نایاپ دحاو ۴ •
 دحاو ۲ قیقحت شور – دوبمک سرد •

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

MSc. IT-Business Intelligence & Pardis  
(1st Sem) 

ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 کرتشم-یلصا ۲ یتاعالطا یاهمتسیس یفسلف و یروئت ینابم ۱
 کرتشم-یلصا ۲ تاعالطا یروانف تخاسریز و ینابم ۲
 کرتشم-یلصا ۲ یتاعالطا یاهکناب تیریدم یاهمتسیس ۳
 یرایتخا ۲ لاتیجید یروآون و ینیرفآراک ۴
 کرتشم-یلصا ۲  شناد تیریدم ینابم ۵

MSc. IT-Business Intelligence & Pardis  
(2nd Sem) 

ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 هتشر دوبمک ۲ قیقحت شور ۱
 کرتشم-یلصا ۲ یتاعالطا یاهمتسیس کیژتارتسا تیریدم ۲
 کرتشم-یلصا ۲ راک و بسک یدنمشوه ۳
 یصصخت ۲ یراکتباارف یاهشور و یواکهداد ۴
 یصصخت ۲  ینامزاس عبانم یزیرهمانرب ۵

MSc. IT-Business Intelligence & Pardis  
(3rd Sem) 

ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 کرتشم-یلصا ۲ تاعالطا یروانف یاههژورپ تیریدم ۱
 کرتشم-یلصا ۲  کینورتکلا راک و بسک و تراجت ۲
 یصصخت ۲ گرزب یاههداد لیلحت ۳
 یرایتخا ۲ تاعالطا یروانف تینما تیریدم ۴

MSc. IT-Business Intelligence & Pardis  
(4th Sem) 

ناونع  دحاو  تاحیضوت   

 روحم شهوژپ ۴ هماننایاپ ۱


