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1 
مديريت ابزار و اطالعات 

 سازمانی 
14 

 مديريت سیستمهاي اطالعات

 مديريت فرايندهاي سازمانی

 آشنايی با مديريت دانش

 مجازي 

 )مطالعه و آزمون (
 كاركنان و خردادماه ارديبهشت ماه

2 Network+ 12  خردادماه آزمون يابی تجهیزات شبكهعیب 
، رابطان ITكارشناسان

ITاپراتورها ، 

3 A+ جازي ) آنالين(م يابی رايانه و تجهیزات رايانه اي از جمله چاپگرعیب  15 تكمیلی 

20/3/99 ،25/3/99 ،

27/3/99 ،1/4/99 ،3/4/99 ،

8/4/99 ،10/4/99 ،15/4/99 

، رابطان ITكارشناسان

ITاپراتورها ، 

4 ISMS 16 

 آشنايی با مفاهیم امنیت اطالعات

شناخت روش هاي شناسايی مخاطرات و مديريت ريسك 

 امنیتی

 ISO/27001مفاهیم و الزامات و كنترل هاي استاندارد   

 حضوري
27/5/99 

28/5/99 

 IT، رابطان ITكارشناسان
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 30 شبكه پیشرفته 5
اي با تجهیرات و ساختارهآشنايی يابی تجهیزات شبكه، عیب 

 و ... جديد شبكه
 مجازي ) آنالين(

5/5/99 ،7/5/99 ،12/5/99 ،

14/5/99 ،19/5/99 ،

21/5/99، 26/5/99 ،

28/5/99 ،2/6/99 ،4/6/99 ،

11/6/99 ،16/6/99 ،

18/6/99 ،23/6/99 ،25/6/99 

 IT، رابطان ITكارشناسان

6 
مهاجرت به نرم افزارهاي 

 آزاد متن باز
16 

 افزارهاي آزاداي بر نرممقدمه

 آشنايی با مفهوم كپی لفت در برابر كپی رايت

 و ... داافزار آزچگونگی استفاده عملی از نرم

 

 IT، رابطان ITكارشناسان شش ماهه دوم سال حضوري

7 
نیازسنجی نرم افزار و تهیه 

RFP 
20 

ها، یازمقدمات مهندسی نیاز، درک و استخراج نیازها، آنالیز ن

 RFPنحوه تهیه 
 IT، رابطان ITكارشناسان شش ماهه دوم سال حضوري

8 ISMS 5 براي كاربران عادي 

 آشنايی با مفاهیم امنیت اطالعات

شناخت روش هاي شناسايی مخاطرات و مديريت ريسك 

 امنیتی

 ISO/27001مفاهیم و الزامات و كنترل هاي استاندارد   

 مجازي 

 )مطالعه و آزمون (
 كاركنان شش ماهه دوم سال
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9 
نكات كاربردي فناوري 

 1اطالعات 
 تدر حوزه فناوري اطالعا كاربرديريز و با نكات آشنايی  10

 مجازي 

 )مطالعه و آزمون (
 شش ماهه دوم سال

، رابطان ITكارشناسان

ITورها، اپرات 

 


