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8 
مباحث امنیت برای كاربران 

 ( CSCUكامپیوتر ) 
81 

انواع فايروال و تنظیمات آن، تنظیمات 

 آنتی ويروس
 ارديبهشت ماه مجازی) مطالعه و آزمون (

، ساير IT، رابطان ITكارشناسان

 ان ) دوره عمومی (كاركن

 82 كارگاه میكروتیک 2

، به روزرسانی Mikrotikآشنايی با 

،  tunneling  ،DHCPسیستم عامل، 

IP  ،Routing ،Firewall 

 81/2/89لغايت  8/2/89 حضوری
  ITمسوالن

 شبكه های بهداشت و درمان استان

 81 81ويندوز  3
، كار با 81آشنايی با امكانات ويندوز 

 81تلف ويندوز قسمت های مخ
 ، اپراتورهاIT، رابطان ITكارشناسان خردادماه مجازی) مطالعه و آزمون(

 21 فتوشاپ كاربردی 4

، نحوه استفاده از فیلترهاكار با اليه ها، 

 Sliceاستفاده از ، استفاده از اكشن ها

تنظیمات حافظه ، ها جهت طراحی وب

 و... در فتوشاپ

 مجازی) مطالعه و آزمون(

28/3/89، 22/3/89 ،29/3/89 ،

2/4/89 ،4/4/89 ،8/4/89  ،

82/4/89 ،89/4/89 ،23/4/89 ،

25/4/89 ،31/4/89 

 ، اپراتورهاIT، رابطان ITكارشناسان

5 COBIT 82 

اصول و مبانی حاكمیت فاوا، چاچوب های 

حاكمیت فاوا، استقرار نظام حاكمیت فاوا 

 COBITمبتنی بر چارچوب 

 IT، رابطان ITكارشناسان 88/4/89لغايت  81/4/89 حضوری
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2 
HTML, ،CSS 

Java Script 

31 
 ،HTML ،CSS ،Java Scriptآشنايی با 

 كار با پورتال درسا
 مجازی )آنالين (

2/5/89 ،9/5/89 ،83/5/89 ،

85/5/89 ،21/5/89 ،22/5/89 ،

22/5/89 ،3/2/89 ،5/2/89 ،

81/2/89 ،82/2/89 

 كارشناسان، رابطان، رابطان وب سايت

2 ISMS 21 

شناخت ، آشنايی با مفاهیم امنیت اطالعات

روش های شناسايی مخاطرات و مديريت 

مفاهیم و الزامات و كنترل ، ريسک امنیتی

 ISO/22118های استاندارد   

 IT، رابطان ITكارشناسان سال دومشش ماهه  مجازی )آنالين (

9 A+ 31 تكمیلی 
معرفی قطعات سخت افزاری، بررسی 

 ايرادات، راه حل های رفع ايراد
 ، اپراتورهاIT، رابطان ITكارشناسان شش ماهه دوم سال مجازی ) آنالين(

8 Active Directory 31 Configure and Manage Active 

Directory 
 IT، رابطان ITكارشناسان شش ماهه دوم سال مجازی ) آنالين(

81 
نیازسنجی نرم افزار و تهیه 

RFP 
21 

مقدمات مهندسی نیاز، درک و استخراج 

 RFPنیازها، آنالیز نیازها، نحوه تهیه 
 IT، رابطان ITكارشناسان شش ماهه دوم سال مجازی) آنالين ( 

88 Excel 85 پیشرفته 
ق و نسبی، رسم نمودارها، آدرس دهی مطل

 توابع و فرمول های كاربردی
 IT، رابطان ITكارشناسان شش ماهه دوم سال مجازی ) آنالين(
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