عالقمندان گرامی:

جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشیییی هییییممیش هما و موی ن دنمیش هما و
بیش المووی ت جارت ن اقمصییییاد النمرننینی ن دنمیش کنسراند گردشییی ری
النمرننینی ا ران ،جدنل ز ر را مطابق با درخواست ح ضور در کارگاه ک رنز
کامل ا دن نیم رنز آموزشی صبح ن عصر تنمیل نما ید.
شا ان ذکر ا ست نحوه ثبت نام در کارگاه های آموز شی به سه صورت امنان پذ ر
است:
 .1نوبت صیییبح شیییامل  2کارگاه آموزشیییی ،که هه نه ثبت نام  101110111لایر
می باشد.
 .2نوبت عصیییر شیییامل  2کارگاه آموزشیییی ،که هه نه ثبت نام  101110111لایر
می باشد.
 .3ثبت نام کل رنز شامل  4کارگاه آموز شی ،که هه نه ثبت نام  100110111لایر
می باشد.
هه نه های پرداخمی شامل پذ را ی میان نعده ن ناهار می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشرت اب مشاره متاس  51539158متاس حاصل فرمایید.
نوبت صبح
 03.8الی 083.8

 083.8الی 033.8

کاربردها و ابزار
اجرایی
 E-CRMدر صنعت
توریسم



طراحی برای تجربه
کاربری ویژه توسعه
دهندگان موبایل



ارائه راهکارهای
عملی ،روش های نوین
نفوذ هک و
راهکارهای مقابله
با آنها



تکنیکهای فروش
الکترونیکی در صنعت
گردشگری



آشنایی با مفهوم
فریم ورک و PHP



کارآفرینی مبتنی
بر نرم افزارتلفن
همراه
آخرین تکنولوژیهای
Virtualization Cloud
Computing
کاربردها و
ابزارهای شبکههای
اجتماعی در توسعه
گردشگری







راهاندازی کسب و
کار نوپای بازیسازی
موبایل
مدیریت امنیت
اطالعات با استفاده
از استانداردهای
مطرح دنیا





مدیریت چابک
تیمهای نرم افزاری
با استفاده از متد
اسکرام



ابزارهای کاربردی E-
 Tourismدر مدیریت و
اندازهگیری رضایت
گردشگران



آینده تجاری صنعت
بازیسازی و
موبایل



تحلیل ،نیازسنجی و
استقرار سیستمهای
اطالعاتی و پورتال
در سازمان های رو به
رشد



بهرهگیری از
ابزارهای نوین وب



ادراکی از یک
سازمان با رویکرد

نوبت عصر
 033.8الی 033.8
 0.3.8الی 033.8
استانداردسازی
حریم خصوصی و
دادهها ،اسناد و
امنیت در تجارت
پیامهای تجارت

واقتصاد
فرامرزی بدون
الکترونیکی
کاغذ
طراحی مدل های کسب
و کار خالقانه
ویژه طراحان

نرمافزارهای
موبایل
امنیت و اعتماد
ساختار و
در تجارت همراه
ابزارهای اجرایی
(  )M-Commerceبا

 E-Tourismدر
زیرساخت کلید
توسعه گردشگری
عمومی همراه
پایدار
شیوه راهاندازی
چرا میبایست
باشگاه مشتریان
برنامهنویسی

در صنعت گردشگری
یادگرفت





مفاهیم بازیگونگی
( )Gamificationویژه
توسعهدهندگان
موبایل



ابزارهای E-Tourism
در مدیریت شکایات
گردشگران



توسعه وبسایتهای
کارآمد در
گردشگری،



آشنایی با
 Gamificationو
کاربردهای آن













نقش شبکههای
اجتماعی در
توسعه گردشگری
الکترونیکی
بررسی الگوهای
موفق گردشگری





مبتنی بر فروش و
بازاریابی

3و .در توسعه کسب
و کار و بازاریابی
صنعت گردشگری
تبلیغات بازاریابی
و فروش اینترنتی



استانداردهای بین -
المللی صنعت
گردشگری

استراتژیها و
نقشهراه


الکترونیکی در
جهان

