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 IT House هرابرد 

 یهئارا روظنم هب يداليم ٢٠١١ لاس رد IT House قباس یراجت مان اب )IT House( کاترف ناروآون راکهار تکرش

 هصرع هب اپ ،تاعالطا تینما تیریدم و تاعالطا یروانف تیریدم یاهدرادناتسا هزوح رد یاهرواشم و یشزومآ تامدخ
تاعالطا تینما زکرم .تشاذگ روهظ  IT House، یراصحنا هدنيامن  Advantioنیمود )QSA( و ۲۰۱۸ لاس رد اپورا 
 و تاعالطا يروانف تيريدم" يللملا نيب ياه نومزآ و شزومآ هئارا هزوح رد دنله Quint يللملانيب هورگ روطنیمه
 ،درف هب رصحنم تالوصحم دبس ،يللملا نيب ياكرش زا يا هدرتسگ ي هكبش ندوب اراد اب هك تسا ناريا رد "تاطابترا
 یروانف تیریدم اب طبترم یاه هنماد رد ار یفلتخم تامدخ هسسؤم نیا .دشاب یم طبترم تامدخ هيلك هئارا هب رداق
 .دهد یم ناشن ار هسسؤم نیا تالوصحم و تامدخ یدنب میسقت ،ریز رادومن .دیامن یم هئارا تاعالطا

 

Direct & Major Partners: 

Quint Wellington Redwood Accredited Training Organization By APMG & ISACA & PMI in ITIL, COBIT, 
ISO20000, Prince, Cloud Computing 

Van Haren-Netherland Publishing IT Management (in Persian Language) as well as    Reseller 
Hermes-Taiwan Auditor/Lead Auditor Training  Accredited By IRCA Partner on ISO 27001, ISO 

20000, ISO 22301 
POWER ACT-Morocco tmforum Member Frameworx Training (eTOM,SID,TAM,TNA) 
Advantio – Ireland Qualified Security Assessor (QSA) Company by PCI Security Standard Coundil 
AXIOS-Netherland Pink Verified ITIL Software Solution Provider  
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 :هسسوم نیا یشزومآ یاه هرود یمومع یاه یگژیو 
 

 امرفراک لیامت بسح رب ینامزاس نورد یشزومآ یاه هرود زکرمتم همین یرازگرب ناکما .۱
 ناریا رد  IT House تکرش یوس زا یشزومآ یاه هرود رد روضح ی همان یهاوگ هئارا .۲
 امرفراک تیاضر مدع تروص رد اه نآ ددجم یرازگرب ناکما و ینامزاس نورد یشزومآ یاه هرود تیفیک یتناراگ .۳

 ) هدش فیرعت طیارش بسح رب (
 سیردت اب هک ینامزاس نورد ای و یمومع یشزومآ یاه هرود رد ناگیار لکش هب مجرتم و Facliator دوجو .۴

 .دنریگ یم رارق ماجنا دروم یجراخ سردم
 )ناریگارف تساوخرد بسح رب رانیبو یرازگرب( مامتا خیرات زا یشزومآ یاه هرود ههام ۲ ناگیار ینابیتشپ .۵
 ینامزاس نورد یشزومآ یاه هرود رد Pre Course Study تمدخ هئارا .۶

 یشزومآ یاههرود یهنیزه طیارش 

 رد جردنم طیارش اب نامزاس تساوخرد تروص رد ،)Inhouse( ینامزاس نورد لکش هب هرود یرازگرب .۷
 .دشاب یم ریذپ ناکما هطوبرم شخب

 

 یاهاوتحم زا هدافتسا قح ،سردم همحزلا قح اب طبترم یاه هنیزه لماش بلغا یمومع یهرود یاههنیزه .۸

 یاه ییاریذپ و یشزومآ لحم ،همجرت ،یشزومآ یاوتحم هئارا و تاوزج پاچ ،همانیهاوگرودص ،یشزومآ

 قفاوت یلاسرا داهنشیپ رد هکنآ رگم دشاب یم ناگدننك تكرش یارب یشزومآ ی هرود تدم لوط رد طبترم

 .دریذپ تروص یرگید

 یاه هنیزه هلمج زا یشزومآ یاه هرود یرازگرب اب طبترم یاه هنیزه هیلك ینامزاس نورد یاه هرود رد .۹

 دهاوخ مرتحم امرفراک هدهع رب زاین تروص رد ،راهان ،هدعو نایم یاه ییاریذپ ،یرازگرب لحم اب طبترم

 .دوب

 ینوناق تاروسک هیلک تخادرپ و هدوب صلاخ هسسوم نیا یلاسرا تادنتسم رد یمالعا یاه هنیزه هیلک .۱۰

 لیامت تروص رد ... و همیب اب طبترم تاروسک ،یرادرهش ضراوع و هدوزفا شزرا رب تایلام  ٪٩ ،هلمج زا

 .دش دنهاوخ هدوزفا باسح تروص رد ناشیا هب یمالعا ییاهن ی هنیزه هب ،تاروسک رسک هب امرفراک

 ،یلایر تخادرپ رب ینبم امرفراک لیامت و یشزومآ یاه هرود تمیق داهنشیپ رد یزرا تمیق هئارا تروص رد .۱۱

 اب قباطم ،تخادرپ زور رد )شورف خرن( دازآ زرا خرن نیگنایم ،داهنشیپ نیا رد زرا خرن هبساحم یانبم

 .دشاب یم نیفرط قفاوت و مالعتسا

 تروص رد و هدوب نارهت رهش رد یشزومآ ی هرود یرازگرب تهج داهنشیپ نیا رد یمالعا یاه هنیزه هیلک .۱۲

 تخادرپ تسا رکذ نایاش .دش دهاوخ هدوزفا باسح تروص غلبم هب ٪٢٠ دودحم نیا زا جراخ رد یرازگرب

 هدنیامن نینچمه و یشزومآ ی هرود داتسا تماقا و دمآ و تفر ،باهذ و بایا طبترم یاه هنیزه هیلک

  .دشاب یم امرفراک ی هدهع رب هسسوم
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 تروص رودص خیرات زا زور ۳۰ رثکادح ات تسیاب یم )یقوقح( یشزومآ یاه هرود رد رضاح ناریگارف .۱۳

 لداعم یغلبم تروص نیا ریغ رد ،دنیامن هسسوم نیا اب ییاهن باسح هیوست و تخادرپ هب مادقا باسح

 امرفراک و دوش یم هدوزفا باسح تروص غلبم هب تخادرپ رد ریخات هتفه ره یارب باسح تروص ٪١٠

 .دشاب یم دازام غلبم تخادرپ هب فظوم

 یشزومآ تاررقم و نیناوق 
 :یشزومآ ی هرود رد روضح زا فارصنا طیارش

 ی هرود عورش زا لبق یراک زور ٧ ات یبتک تساوخرد همان هئارا ای و مان تبث زا سپ فارصنا تروص رد .١٤
 .ددرگ یم درتسم یشزومآ ی هرود هیرهش ٪٧٠ ،یشزومآ

 درتسم یشزومآ ی هرود هیرهش ٪٥٠یشزومآ ی هرود عورش زا لبق تعاس ٧٢ رثکادح ات فارصنا تروص رد .١٥
 .ددرگ یم

 درتسم یشزومآ ی هرود هیرهش ٪٣٠یشزومآ ی هرود عورش زا لبق تعاس ٤٨ رثکادح ات فارصنا تروص رد .١٦
 .ددرگ یم

 ی هرود هیرهش اب طبترم غلبم هیلک یشزومآ ی هرود عورش نامز هب تعاس ٤٨ زا رتمک فارصنا تروص رد .١٧
 .دش دهاوخ تفایرد ناریگارف زا نایز ناونع هب یشزومآ
 یناسر عالطا هسسوم نیا هب یبتک لکش هب تسیاب یم یشزومآ ی هرود زا فارصنا تساوخرد :هرصبت .١٨

  .دوب دهاوخ لمع کالم هسسوم نیا هب همان تفایرد خیرات و ددرگ
 هرود صوصخ رد رابتعا ظفح ناکما ،نآ رد روضح ناکما مدع و یشزومآ ی هرود رد مان تبث تروص رد .۱۹

 ات )توافتلاهبام باستحا اب( رگید یشزومآ یاه رود ای و اه خیرات هب نآ لاقتنا و یمان تبث یشزومآ ی
 ات هرود باسح هیوست هب طونم اهنت رابتعا نیا ظفح نینچمه .دشاب یم رودقم ناشیا یارب هبترم کی
 مکاح هرود زا فارصنا طیارش تروص نیا ریغ رد و هدوب باسح تروص رودص خیرات را هام کی رثکادح
 .دوب دهاوخ

 هام کی رثکادح هسسوم طباوض اب قباطم ،سالک لیکشت مدع ای و ریگارف فارصنا اب طبترم غلابم هیلک .٢٠
 .دشاب یم تخادرپ لباق یشزومآ ی هرود یرازگرب تهج هدش ینیب شیپ خیرات زا سپ

 ناشن و مان ،تاوزج( یشزومآ بلاطم هیلک یونعم تیکلام قح و تیار یپک قح تیاعر هب دهعتم امرفراک .٢١
 یشزومآ ی هرود نایاپ نامز زا لاس کی ات نینچمه .دشاب یم هسسوم نیا )سیردت شور و یراجت
 صوصخ رد میقتسم ریغ ای و میقتسم لکش هب هسسوم نیا نیسردم اب طابترا یرارقرب هب زاجم امرفراک
 یونعم و یدام یاه تراسخ هیلک تروص نیا ریغ رد .دشاب یمن هسسؤم نیا تامدخ اب طبترم یراکمه
 .دشاب یم ریگارف/امرفراک هجوتم هسسوم نیا هب هدراو

 ناکما یلیلد ره هب یبتک تساوخرد مالعا زا سپ امرفراک هک یتروص رد ینامزاس نورد یاه هرود رد .٢٢
  تراسخ هنوگ ره ناربج تیلوئسم ،دشاب هتشادن تساوخرد دروم خیرات رد ار یشزومآ یاه هرود یرازگرب
 هدهعرب ) ... و تماقا ،باهذ و بایا ی هنیزه ،سردم همحزلا قح هلمج زا( ،تساوخرد وغل زا یشان
 .دشاب یم یضاقتم
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 هدش قفاوت خیرات رد دناوتن یلیلد ره هب ،امرفراک یمالعا خیرات دیئات زا سپ هسسوم نیا هک یتروص رد .٢٣
 ی هرود زاغآ زا شیپ هتفه کی ات رثکادح یبتک لکش هب تسا دهعتم ،دیامن رازگرب ار یشزومآ ی هرود
 نایم هدش قفاوت خیرات زا سپ هام کی رثکادح ات و هدناسر امرفراک عالطا هب ار عوضوم نیا یشزومآ
 .دیامن رازگرب ار یشزومآ ی هرود نیفرط

 :یشزومآ ی هرود و همان یهاوگ ،نومزآ رب مکاح نیناوق 
 رد اه نآ یماسا ،مان تبث مرف رد هدراو تاعالطا ساسا رب ًاقیقد هک دنشاب هتشاد هجوت دیاب ناریگارف .٢٤

 مان تبث مرف یاضما و د¥ات رد تسا دنمشهاوخ اذل .دش دهاوخ تبث یشزومآ یهرود کرادم و سالک
 مرف رد هابتشا ای و صقان تاعالطا جرد تروص رد یتیلوئسم هنوگ چیه .دیئامرف لوذبم ار مزال تقد دوخ
 .دوب دهاوخ کردم ره یازا هب لایر ١٫٠٠٠٫٠٠٠ غلبم همانیهاوگ حالصا هنیزه ،یمان تبث
 ات یشزومآ ی هرود رگا ًاتعیبط و دشاب یمن یعطقً الماک یشزومآ میوقت رد هدش یزیر همانرب یاه نامز .٢٥

 نامزاس یمسر تساوخرد همان هئارا .داتفا دهاوخ قیوعت هب نآ عورش ،دسرن مزال باصن دح هب ررقم دعوم
 هب ،نآ عورش هب هدنام زور ١٠ رثکادح ات یشزومآ ی هرود ییاهن تیعضو و هدوب مان تبث شیپ هلزنم هب
  .دش دهاوخ یناسر عالطا ناریگارف
 رد تکرش ناکما تروصنیا ریغ رد ،دشاب یم تعاس ٥/١ ،یشزومآ زور ره رد زاجم تبیغ نامز رثکادح .٢٦

 .دیدرگ دهاوخن رداص یا همانیهاوگ ناشیا یارب ابقاعتم و دوب دهاوخن ایهم ریگارف یارب هرود نایاپ نومزآ
 مدع تروص رد .دشاب یم یمازلا یشزومآ یاه هرود رد ناریگارف هیلک یارب هرود نایاپ نومزآ رد روضح .٢٧

 ناریگارف یارب یشزومآ یاه هرود رد روضح یهاوگ اهنت ،هرود نایاپ نومزآ رد ندش دودرم ای و روضح
 ،هرداص همانیهاوگ اهنت تسا ینایاپ نومزآ دقاف هک یشزومآ یاه هرود رد نینچمه .دش دهاوخ رداص
 .دوب دهاوخ ناریگارف یارب  )Attendance( یشزومآ ی هرود رد روضح یهاوگ
 هک دشاب یم هسسوم اب ناریگارف ییاهن باسح هیوست هب طونم ،یشزومآ یاه هرود یاه همانیهاوگ هئارا .٢٨

 اب قباطم هطوبرم ی همان یهاوگ یشزومآ ی هرود ره مامتا زا سپ یراک زور ٤٠ رثکادح تروص نیا رد
 .دیدرگ دهاوخ ناشعوبتم نامزاس شزومآ دحاو/ناریگارف لیوحت طباوض

 هسسؤم نیا ،نانآ تیقفوم مدع و یللملا نیب عجارم یاه نومزآ رد ناریگارف روضح و مان تبث تروص رد .٢٩
 عجارم ریاس اب یللملا نیب نومزآ رد تیقفوم ای و روضح رب لاد یدنتسم و کردم هئارا تهج یتیلوئسم
 .تشاد دهاوخن
 رازگرب نومزآ هسلج رد تبیغ ندوب هجوم ای و نومزآ رد یدودرم لیلد هب اهنت هرود ره رد ددجم نومزآ .٣٠

 .دشاب یم یشزومآ ی هرود نآ بوصم هیرهش % ١٠ هفاضا هب لایر ١٫٥٠٠٫٠٠٠ غلبم نآ هنیزه و ددرگ یم
 رسیم یشزومآ ی هرود نایاپ زا سپ هام کی رثکادح ات یشزومآ یاه هرود یارجا زا سپ نومزآ ذخا :هرصبت
 .دشاب یم
 یم رفن ٢٥ یناریا یاه هرود و ٢٠ یللملا نیب یشزومآ یاه هرود رد هدننک تکرش تارفن دادعت رثکادح .۳۱

 .دشاب
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 مان تبث طیارش و هوحن 
 نورد لكش هب یشزومآ ی هرود نیا یرازگرب ناكما یلبق یاه یگنهامه ماجنا اب تساوخرد تروص رد .٣٢

 ینامزاس
 IN HOUSE دشاب یم رودقم داد رارق فرط یاه نامزاس یارب یدصرد ١٥ ات ١٠ ی هنیزه شهاك اب. 
 اذل .دش دهاوخ فقوتم ددرگ لیمکت تیفرظ هك یعطقم ره رد مان تبث و هدوب دودحم هرود ره تیفرظ .٣٣

 ناروآون راکهار شزومآ هناخریبد اب سامت قیرط زا مان تبث ماجنا ای و ورزر هب تبسن تسا دنمشهاوخ
 تبسن ،مان تبث مرف و تیعضو تروص تفایرد زا سپ و هدومن مادقا )٨٨٧٣١٤٦٦( IT House  - کاترف
 .د¥امن یعطق ار دوخ مان تبث و هدومن مادقا یزیراو شیف لاسرا و هجو زیراو هب
 ندیسرن تروص رد .دشاب یم یرازگرب تهج مزال باصندح هب ندیسر هب طونم یشزومآ هرود یرازگرب .٣٤

 ناگدش مانتبث هب و هدیدرگ نªعت نآ یارب یدیدج خیرات ،یرازگرب باصندح هب یشزوماهرود
 .ددرگیم یناسرعالطا


