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 همدقم
 :دیا هدش وربور ریز دراوم اب ریدم کی ناونع هب ًامتح
 ییارجا منامزاس رد ار دیدج دنیآرف نیا هنوگچ •

 ؟منک
 نیا زا هدافتسا هب ار نامزاس نانکراک هنوگچ •

 ؟منک بیغرت رازبا
 ییارجا نامزاس رد ار دیدج يژتارتسا نیا هنوگچ •

 ؟منک
 راداو رتهب يراکمه هب ار ناگدننک نیمات هنوگچ •

 ؟منک
 دیرخ رارمتسا و دیرخ هب ار نایرتشم هنوگچ •

 ؟میامن لیامتم تکرش تالوصحم

 رد دیاب .تسا زیچ کی دراوم نیا مامت خساپ و
 ناریدم و نایرتشم ،ناگدننک نیمات ،نانکراک
 داجیا هزیگنا ناوت یم هنوگچ .دییامن داجیا هزیگنا
 نشیکیفیمیگ ؟دومن تیوقت ار هزیگنا ای و درک

(Gamification) یم هک تسا ییاه خساپ زا یکی 
 هتشاد رثا هزیگنا داجیا رد ،دمآراک لکش هب دناوت
 بسک طیحم يارب هزیگنا تیوقت و داجیا هوحن .دشاب
 نآ یشخبرثا نازیم و هدش داجیا هزیگنا عون ،راک و

 Octalysis دننام یبوچراچ ساسارب ناوت یم ار
  .دومن یسررب

 

  هرود فادها
 تیوقت و داجیا هوحن میراد دصق هرود نیا رد

 ،يژتارتسا کی شریذپ تهج نانکراک رد هزیگنا
 ساسارب ار رازبا کی يریگراکب ،دنیآرف کی زا يوریپ
 ،میراد دیما بیترت نیا هب .مینک یسررب بوچراچ نیا
 راتخاس ،يژتارتسا ،دنیآرف کی یحارط زا سپ
 ارنآ میناوتب ،بسانم راکهار کی ای و ینامزاس
 .میوش عفتنم نآ عفانم زا و مییامن ارجا زیمآ تیقفوم
 :دوب دنهاوخ رداق نایوجشناد هرود نیا ياهتنا رد
 .دنهد حرش ار Octalysis رد هیاپ میهافم •

 يزاس يزاب يارب ،لوا حطس رد شزیگنا لماع 8 زا •
 .دنریگب کمک

 يزاب يارب ار اهنآ و هداد حرش ار مود حطس زاف 3 •
 .دنهد رارق هدافتسا دروم اهدنیآرف رد يزاس



 

  

 هرود نابطاخم
 تیریدم رد یشقن هک يدارفا یمامت يارب هرود نیا
 دارـفا نیا .تسا باذج ،دنراد ینامزاس لئاسم لح و
 :دنتسه لیذ دراوم لماش
 لماع ریدم •

 تاعالطا يروانف ریدم •

 اه شور و اه متسیس ریدم •

 همانرب و حرط ریدم •

 يرتشم اب طابترا و شورف ریدم •

 .... و یناسنا عبانم ریدم •

 هرود ياه لصفرس
 بوچراچ و يزاس يزاب صوصخ رد هیاپ میهافم •

Octalysis 

 هزوح رد GAMIFICATION دربراک رب يرورم •
 ،اه هناماس ،اه بوچراچ ،دنیارف( یتیریدم ياه
 )نیناوق

 ياه یحارط رب زکرمت و یحارط عاونا رب يرورم •
 روحم درکراک یحارط لباقم رد روحم ناسنا

 مادک ره حرش و اه ناسنا شزیگنا لماع 8 •

 رد ندش قرغ هوحن و راتفر ياه هیال یسررب •
 اه تیلاعف

 و شزیگنا لماع 8 زا يدربراک ياه هنومن یسررب •
 راتفر رییغت

 اه تداع رییغت ،فذح ،قلخ هوحن یسررب •

 اه نآ ياه یگژیو یسررب و نانکیزاب يدنب هتسد •

 ي هوحن و )کیمانید و کیناکم ،ازجا( يزاب رصانع •
  نآ یحارط

 و Right Brain و Left Brain موهفم رب يرورم •
 اه يزاب رد مادکره رثا

 Black و White Hatدرکراک و موهفم رب يرورم •
Hat اهیزاب یحارط رد 

 Octalysis رازبا اب ییانشآ •

 رد نشیکیفیمیگ هوحن و Octalysis مود حطس •
 حطس نیا

 -يزاس یعامتجا -فشک( مود حطس زاف 4 رورم •
 )يریگراکب -لاصتا

 هبساحم و Octalysis رازبا زا هدافتسا هوحن •
 نآ زایتما

  نآ ياه ماگ و يزاب یحارط ي هوحن •

 
 
 

 
 

 هرود نامز تدم
 )تعاس  15(  زور 5/2
 
 هرود ياهزاین شیپ

 درادن دوجو هرود نیا يارب یمسر زاین شیپ
 
 ناگدننک تکرش دادعت

 رفن 22 یلا 8
 
 كردم ي هرابرد

 یهاوگ یشزومآ ي هرود نیا رد ناگدننک تکرش هب
 تـحت IT HOUSE (NISICT) تکرـش يوـس زا روـضح
  .دش دهاوخ اطعا اداناک PECB تکرش رابتعا

 

 
 
 
  IT HOUSE ي هرابرد

 سپ كاترف ناروآون راکهار تاعالطا يروانف هسسؤم
 یــــشزومآ و ياهرواــــشم قــــفوم تامدــــخ لاــــس 7 زا
 ي هـصرع هـب اـپ ،تاـعالطا يروانف تیریدم ياهبوچراچ
 اـب  قـفوم يراـکمه زا سـپ هـعومجم نیا .تشاذگ روهظ
 لاــس يادــتبا زا ،یــناریا رــت رــب نامزاــس 200 زا شیــب

 یـصصخت زـکارم يزادـنا هار هـب هـجوت اـب يدالیم 2019
 ياکرــش زا يا هدرتــسگ ي هکبــش يراــکمه اــب هتفرــشیپ
 شورـهب زا یعیـسو فـیط رد یللملا نیب و یلخاد ربتعم
 راـکهار هـئارا فدـه اـب یللملا نیب ياه درادناتسا و اه
 زا ،تاــعالطا يرواــنف ي هزوــح رد یتیریدــم عماــج ياــه
 و تالوـــصحم ي هزوـــح رد IT HOUSE يراـــجت ناـــشن
 يراـکمه اـب  IT HOUSE .دوـمن هدافتـسا دوـخ تامدـخ
 ،)دـــــنله( Quint هـــــلمج زا یتاـــــسسؤم يراـــــصحنا

Advantio )دـنلریا(، POWER ACT )تـحت )شکارـم 
 tmforum یناـهج نـمجنا نوـچمه یناـهج عجارم رابتعا
 ،اــــکیرمآ ISACA ،اــــکیرمآ PCI Council ،اــــکیرمآ

AXELOS بــلغا رد تامدــخ هــئارا هــب رداــق ناتــسلگنا 
 یـم یـناریا ياـه نامزاس هب  یللملا نیب ياه درادناتسا
 دشاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  IT HOUSE اب سامت
 
 :سردآ
 1 دحاو ،6 كالپ ،نتمهت هچوک ،یلامش يدرورهس ،نارهت
 + 98 )0( 21 91071466                                :نفلت
 + 98 )0( 21 86031447                        :سکف
  www.it-house.me                             :تیاسبو
 crm@it-house.me                             :لیمیا

 
 
 
 
 
 
 


