
 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش اجمالی از اقدامات و برنامه های متمركز ستاد هفته پژوهش و فناوری  استان

 :نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار فعالیت های دبیرخانه  -1

استانداای آذریانجان آرتی بآاهآت مآطقه هآژج عآم وآژآاقنژی آیارآیریا چآارنیطینآد نجاهنعآژآناقرایعآاینآال   بآاقنژی آتن آدرآژآآآ

ذاند نعآسنلانی آدیآمنلبآتیجنآآ02البآآ02پیایااهآیاآانآیژجکیدآترسعهآژآتانی آسنز آاقنژی چآپیانپیشآتفاهآپ ژتشآژآاقنژی آازآتنیجخآآ

ضتریآط ن آمنلبآژزای آشاتریآایارایآشید)آیاجنآد نجاهنعآدیآآ نلبآایدنطهآتن آپ ژتشآژآاقنژی آاسمآژآاهآمقرا آای بآتیجنآآآسته آژآانآ آ

آایدنطهآتن آپ ژتاتبآژآاقنژیادهآازآذ آجندآطبآرترد)آازآژج ابآتن آانیزآاجنآد نجاتهنعآشهآدیآپنسخآاهآدینزآژا عبآط قبآایآا ایآسنز آایا آآآ

طریدآطیحآتن آخنینبآژآانزدجاآارنیآتین آخنینبآازآشاریتن آاتیجشچآآ02صندآدادشآاقین آایپنآطبآرردچآ ضریآرکلآایی آژآتح قآا ا

طیحآ ضریآدارمآژآت چقینآد  مآاهآسن آآ0طنلر چآتیشیهآژآاینآطبآانرتا)آاهآنیا آطبآترا آافمآدیآط نج هآانآسن آاشراهآشهآ اژدآآ

 نربآیاآدان آطبآدتاآ)آتیچآطیحآخنینبآ ضریآداارمآااراجشآ نالآترآ32

اردعآاسم)آشهآآ32طیحآد  مآاهآسن آآ42ژآآ32طیحآدیآسن آآ50طیحآدیآط نالآآ735تعاادآطیحآتن آرتیشمآشققاعآازآسنجیآاساندرنآاط ن آآ

نلانی آطیحآدیآسآ4542ازآاجنآدظیآدیرآیراآا ینیآمنلبآطانتاعآطبآررد)آازآدظیآش بآتعاادآطیحآتن آاقنژیادهآریشمآشققاعآدیآد نجاهنعآآ

دییاآااراجشآداراهآاسم)آازآدظیآشیفبآطاخصن آانیزآاجنآد نجاهنع؛آت  یوآاقا آغیاهآتنآآ57 ضتریآداراقاآشهآدیآط نج هآانآسن آ  لآآ

ترسعهآژآتانی آسنز چآترسعهآانزای(چآداژی آژآآ–ایآاستن آدر آاقنژی چآب مآدن آازآطیجقآستنطندهآدی آاارای آیدیآسهآسه اآاجاعآژآتح یقآآآ

د یقآطیحآتنآایآاسن آرنخصآتن آاسانداایدآژآیژجکیدآتانی آسنز آاقنژی آطبآانراآ)ی ضریآتیآدژآطیفآمیضهآشققاعآژآطا نضبآآایزجناب

تریآستیطنجهآاشای آازآسیاسیآشاریآژآارنیآتین آخنینبآژآامهن آات یمآژآژز آایاایآاهآآآ44اقنژی آدیآد نجاتهنعآاهآمقرا آطان آ ضتریآآآ

طیحآدیآسه آترسعهآژآتانی آآ320طیحآژای هآاهآداییخندهآآ4507نز آطرجاآاجنآطهنلبآاستم()آازآتعاادآآرتنخصآتن آطیار آاهآتانی آستآآ

طیحآا اا آاهآتک یلآاطالمن آدیآستتنطندهآدی آاارای آایا آ ضتتریآدیآناتتقرایعآد رددا)ت رطن آانآاجنآآ272ستتنز آب مآدن آژآازآاجنآطین آ

ین چآدخ تاینآناقرایعآرریآخال،چآدخ اینآناقرایعآاجاعآتنآش بآژآشنیآژآآد نجاتهنعچآدخ تاینآناتقرایعآایژحآطحصترا آدادشآاقآآآآ

آد نجاهنعآمکسآتراد قا آتن آدندرآشاریآژآدا مآتنآژآشنیانترن آتخصصبآدیرآایارایآراآ)آ

 استانجشنواره دانش آموزی دبیرخانه فعالیت ها و برنامه های  -1

دراخانآزدگآپ ژتشآژآایارای آطیاستوآایاطیاارمآتفاهآپ ژتشآدیآش یهآطاای آاسان چآایارای آایدنطهآت نتقگآاساندبآایاطیاارمآآآ-

دفیآچایارای آآ02یژزآپ ژتشآژآنرا آانآطانیشمآادایعآشلآذطرزحآژآپیژیحآژآادایعآشلآژیزحآژآنرادن آژآاتااءآلرحآسپن آژآنراجرآاهآدخ هن 

دفیآچایارای آت نجشآطقه هآا آژآتا یلآازآپ ژتاهیا چآآ27طریدآآ4ساندبآشنیرقنسن آژآیااهن آپ ژتابآطقنطقآژآدرا بآشنیانعآذطرزرتبآاآ

دفیآیت نطبآیژزتن آتفاهآ(آچآایارای آآ2222طقه هآژآدن یهآ22طؤلفتن آژآدخ هن آایتیآژآطراقآم  بآپ ژتاتتبآژآاتااءآلرحآستتپن آژآنراجرآآ

را آدیآرریسان آتنآژآطقنطقآژآدرا بآذطرزحآژآپیژیحآژآاتااءآلرحآسپن آژآنراجرآاهآاریعآتن آایتیآطیاستوآایاطیاارمآیژزآپ ژتشآژآنآ

دفییت نطبآیژزتن آتفاهآ(چآآایارای آط نا ن آم  بآپ ژتابآژچشنیانعآا اا آپ ژتبآژآ))))آازآن  هآدترنآایدنطهآآ0222طقه هآژآدن یهآ22ژآاعن آ

آراعآاسمآ)آا آاردآشهآاهآت مآذطرزحآژآپیژیحآانیاآ

اسان آاداخنبآژآازآنندبآاسانداایآطحای آ 37ذطرزآپ ژتقاعآایتیآسن آادش***آاز آاهآرشیآاسمچآذ ن آاطییآطرا آدظیآپریآشهآاهآمقرا آد

آطریدآت اجیآ یایآایامآاهآمقرا آجکبآازآدادشآذطرزا آپ ژتقاعآشاریآاداخنبآایدجاآ)

 ایده های برترجشنواره  فعالیت های و برنامه های دبیرخانه  -2

آاز تن آیدنطهتن آایارجاعچآدیآطریدآدحرعآایارای آیژجاادآرانبچآاداخنبآداژیا آژآدیرآاش یاهآناقرایعآاجاعآ24/23/37ایاایآن  تهآتنیجخآآ

ایعآجاعآناقرتص یوآایی آد ردآاآط ییآایدجاآاجاعآایارآتنسنزآژآشنیتن آ  نجابآطقنسبآازآاجاعآتنآژآطیا بایا آایت ن آسه آشیفبآی نام

اهآطی  هآط بآژآدرنجبآناقرایعآرانبآشهآت رطن آانآتفاهآپ ژتشآژآاقنژی آژآانآ ضریآژزجیآم ر چآتح ی ن آژآاقنژی آایارایآآرانبآاساندب

 آذریطنعآایارایآخراتاآایدجاچآیاعآجناقا)آ02دمآشهآدیآتنیجخآچآطعیابآراعآژآسنجیآایارجاان آدیرآاهآیژجاادآتوخراتاآرا

آایاجقتاآب تمآآآآآاتیاجقتاآانآآ آا قظریآرتتیشتمآدیآناتتقرایعآرتتاتنبچ آا آداتتتندبآآآیاجبآناتتقرایع آاتته آیژجتتااد آستتتنطتتندتته دتن آدی

ht tp://t abri zstartup.bmn.i r/gaالششیچآاطالمن آخردآیاآار یاعآاجاعآطیا بآایدجا)آاایادآطیاراد تتاقاآانآطیانعهآاهآستتنطندهآار،آ

ا آیاآاهآپ مآالکایژدیکبآد ی هآ2تن آپنژیپرجقمآآژآژجاجر آانج ابآانجلطیارطهآدیآستنطندهآب مآشیدعآژآایسن آد نجقا)آت چقینآاایادآطبآ

طحریآش باآپررکبآژآتاریرا آپررکبچآطرقاسبآای،آژآآ7تن آایسنلبآدیآدن آذدرنآدرنجبآت  بآایدد)آاجاعطقایجآدیآسنطندهآایساندعآتنآب م

؛آاقا آراعآاردداتیچآری بآژآطرقاسبآطرادچآطرقاسبآطکندیکآژآطکنتیژدیکچآطرقاسبآم یا چآتقیچآطع نی آژآطیا بآیقعابآط  هشنطپیر

انآآ41/23/37تن آایستنلبآاهآداییخندهآناتقرایعآدیآطحلآداداکاعآطرقاسبآای،آژآالکایژدیکآداداهنعآت یجرآدیآتنیجخآآآطی  هآداژی آاجاع

ایآراآدیآپنجن آطیاسوچآایآط قن آتص یوآش یاهآداژیا چآاجاعآایسنلبآذ ن آذجاجنآاا آپریآایلآانآمقرا آنااسنزآمقرا آناقرایعآرانبآایار

لیزعآا آشیق نتیکآالرن آایااهآازآسار آا یا آاد ن آاعقرا آاجاعآایارجاعآاسان آاداخنبآژآناقرایعآط بآرانبآطعیابآایدجا)دایداعآاجاعآ

آطعیابآرادا)آتا یلآازآایارجاان آپ ژتشآژآاقنژی آاسان یا آت اجیآاهآطیاسوآایارجاعآناقرایعآرانبآاساندبآا

اجاعآایارجاعآشاریآاداخنبآایدجاآآ42از آاهآرشیآاسمچآاجاعآایارجاعآناقرایعآرانبآدیآطی  هآدرنجبآناقرایعآرانبآط بآدیرآاعقرا آجکبآازآ

آژیا آشاریآازآطیفآژزجیآم ر چآتح ی ن آژآاقنژی آطریدآت اجیآ یایآایام)دیآطیاسوآتا یلآازآپ ژتاهیا آژآاقنآ37ذریطنعآآ02شهآدیآتنیجخآ

 ستاد هفته پژوهش و فناوری استان :كمیته علمی فعالیت ها و برنامه های  -1

طعنژدمآپ ژتابآداداهنعآت یجرآاهآآ02/21/37اهآاستاقندآیریتا  هآرریا آسینساهشای آساندآتفاهآپ ژتشآژآاقنژی آاسان آدیآطریخهآآ

داییآش یاهآم  بآتعیینآراداآ)آاجنآش یاهآض نآدظنی آایآدحرعآشیفیمآایارای آشنیانترنچآس یقنیتنآژآت نجشآتن آم  بآانآتاکیلآمقرا آ

ن  تن آتخصتصبآپیژداعآتنآژآط اقاا آداژط  ینآریشمآشققاعآدیآاداخنبآپ ژتاهیآایارجاعآاساندبآیاآایآاسن آطعینیتن آتعیینآراعآآآ

زآایارجاان آپ ژتشآژآاقنژی آطصربآدیآاسان آژآانآط حرظآدارانآذجینآدنطهآطصربآساندآط بآتفاهآپ ژتشآژآذجینآدنطهآناقرایعآتا یلآا

آآاقنژی آطریدآاییسبآ یایآدادآ)

پیژداعآازآپ ژتاهیا آدساهنترن آانیاجبآاهآش یاهآیسیاعآاردداآشهآطا رمنًآآ42پیژداعآازآامضنآتین آم  بآداداهنعآتنآژآآ43 اژدآ

 نئرجنآرتیاج آتین آتن آم  بآشهآاناتیجنآاطاینزآیاآدیآایژعآم اعآطیارطهآیاآش تبآد ردداآژآجکآدفیآدیرآازآدساهنتن آآآدفیآازآآ7

انیائبآدایا آاناتیجنآاطاینزآاداخنبآرتتاداآ)آط ییآرتتاآطقاخبآدادشآذطرز آیجکآدفی(آژآطقاخبآاجاعآایارجاعآیجکآدفی(آیاآنرمآ

آایارجاعآتفاهآپ ژتشآژآاقنژی آاهآش یاهآم  بآطعیابآرردا)تا یلآدیآناقرایعآتا یلآازآپ ژتاهیآ

آ

 

 

 

آلی مآدرنجبآطقاخ ینآااجنآریحآطریدآتصرجبآش یاهآژآتنجیاآساندآ یایآایاما

 ایژعآم اعآاقبآژآطرقاسبآیداداهنعآیقعابآسرقا(ایارجاعآآتآذ ن آدشایآطح اآ  ی بآ-4

 پررکبآژآپییاپررکبآیداداهنعآم ر آپررکبآت یجر(اسال آن ن آا رای آتآایارجاعآایژعآم اعآذ ن آدشایآآ-0

 (ایارجاعآایژعآم اعآم ر آپنجهآیداداهنعآطیاغهآذ ن آدشایآیند،آیساوآدینآآت-2

 (ایارجاعآایژعآم اعآشانژیز آژآطقنارآط یعبآیداداهنعآت یجرآذ ن آدشایآاش یآت بآزادعآتآ-2

 اد ندبآیداداهنعآت یجر(ایارجاعآایژعآم اعآم ر آآذ ن آدشایآ  ینآپقنتبآتآ-7

 ایژعآم اعآداطپررکبآیداداهنعآذزادآاسالطبآت یجر(آتآایارجاعذ ن آدشایآرریا آ قیفین آآ-7

 دساهنترن آانیائبآایارجاعآتآذ ن آدشایآذجمآا)))آااحبآ-5آ

 (رانبآیآناقرایعآآناقرایعآاجاعآتن آایتیدایداعآاجاعآایتیآازآآتآذ ن آذجاجنآاا آپریآ-1

آدادشآذطرزایارجاعآپ ژتاهیآآتیآطرا آدظیآپریآذ ن آاطیآ-3

 

 
 

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

 
 
 
 

 برگزیدگان پژوهش و فناوری استان ازجشنواره تجلیل 

 
 

 توسعه فناوری اطالعاتبرنامه ریزی، نوسازی و  مرکزفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

بدون انواع دانش، اقتدار کشور 

     اقتدار دانش ؛ نیست پذیر امکان

    .آورد می
                                                                                                                                                                             

 6/8/88تاریخ:
 

ری آرذبایجان شرقی  استاندا

   )اسفند ماه(95زمستان ، 3، شماره  اولسال 
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http://tabrizstartup.bmn.ir/ga/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

حآدظن آپشجییاعآادااز آرئیس مركز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری اطالعات اعالم كرد : 

آ آپیاقرندتن آاییسب آژآژ آایطنداای  آ آاسانداالی چ آشنیشقن  آایا  آایجا آسنطنده آیژ  ای

آخراتقا ندیآآذ ن آشیج بآاارژدآانآاجاندآایطرن آدیآسنطندهآایجاآشنیشقن آاخااایجرن آتناعهآایاتوآراآ)آ

آتنآپیاقرندا آآارد آطکندیرعآخردآیا آاهآداییخندهآایسن آشققااهآیری آشنطالً طیا بآژآپیندعآژ آخنطیآدان آشیدآ)

ایآاسن آاسانداایدآدظن آپیاقرندتنآژآاهآرک بآشنطالآطقعهفآژآانآدیآدظیآایاانآآایطرنسنز آت نطبآطیا لآایدحآ

آ.دهیحآتن آطافنژ آاسا یایآدظن آپیاقرندتنآیری آایااهآاسم

اهآاطال آطبآیسنداآسنطندهآذطرزربآنن آاآاندازی شدسامانه آموزشی جام راهقابل توجه كلیه همکاران ؛ 

آاطکن اسمآراعآا آشهآایا آپاای ندبآط ن ثآذطرزربآازآسر آژزای آشاریآطیا بمقرا آسی اوآجکپنیاهاه

آتن آذطرزربآدژیعش یهآایارای آ آترنهآاهآاجقکهآطعنژدمآیی ضری آژآطانز آغ ضری آچ آان آایاتوآطبآسنزدآ) یا

آت کنیا آ آ آادا ن آدتاآاقنایجنآاز آاهآسنطندهآنن  آاطالمن آش یهآشنیشقن آیا آداید آدظی آپ ژتشآطیشرآدی ذطرزحآژ

آخراتا قاآاسمآدیآاسی آژ مآنرمآایژزآیسندبآاطالمن آخردآدیآسی اوآطاجیجمآذطرزربآسناقآا اا آشققا)آآ

زاری دوره های آموزشی شغلی ، مدیریتی و عمومی در استانداری ، فرمانداری و بخشداریهای برگ

مقرا آدژیعآذطرزربآرغ بآاخاصنیبآآ0طیشرآایدنطهآیجر آچآدرسنز آژآترسعهآاقنژی آاطالمن آدیآدظیآدایدآآتابعه:

دژیعآم رطبآیاآایارایآشقاآمال  قاا آنرمآب مآدن آازآطیجقآاترطنسیر آادای آایجاآا اا آآ2دژیعآطاجیجابآژآآ0چآ

آشققا)آ

شهآطهنلبآدژیعآذطرزربآطانز آانآت ینآمقرا آیاآدیسقنطهآطششریآآ« :حفاظت رایانه و امنیت شبکه»درسنامه 

دیآایآدایدآازآطیجقآاترطنسیر آادای آایجاآاهآا یهآت کنیا آایسن آراآ)آاجنآذزطر آاهآیری آالکایژدیکبآایارایآ

آخراتاآرا)آ

ها و های اجرائی و فرمانداریكارگاه آموزشی یک روزه پدافند غیر عامل برای مدیران دستگاه

اجنآدژیعآانآتافآذرقنجبآریشمآشققاان آانآط ن ابآت چر آتعنیجفآژآایال ن آآ : گزار شدها بربخشداری

پاااقاآغییمنطلآچآادرا آپاااقاآغییمنطلآژآات یمآذ آچآنقگآسنج ی آچآزج ابآژآسالطمآژآلرژ آترنهآاهآپاااقاآ

آغییآمنطلآایارایآراآ)آ

 نیاد خانواده و سبک زندگی ایرانبرگزاری همایش تخصصی  انقالب سالمی ، منزلت زن ، تحکیم ب

اجنآت نجشآانآ ضریآژآسخقیادبآاسنتیاآداداهنتبآژآشنیرقنسن آ رزعآآاسالمی در استانداری برگزار شد.

آاندرا آژآخندرادعآاهآطا آجکآیژزآدیآاسانداای آایارایآراآ)آ

تن آدژلمآط قبآایآترسعهآسینسماجنآدا مآدیآیاسان آآنشست تخصصی سمن ها در استانداری :
تنآا آازآژظنجفآدژلمآاهآاجنآسنزطن درندچآادا ن آاخشآم اعتن آطید تن آطیدطبآژآایت ن آننجهنعآسنزطن طانیشم

آایارایآراآ)تنآژآایاتوآشید آا ایآاعنلیمآذدرنآیاآازطهآتح قآاجنآسینسم

 همکاری اداره كل تعاون، كار و رفاهبه همت اداره كل امور خانواده و بانوان استانداری و با 

اجتماعی و با حضور جمعی از زنان صنعتگر، كارآفرین، هنرمند، مشاوران امور بانوان فرمانداریها 

های استان، كارگاه آموزشی كارآفرینی و مهارت های كسب و كار و دستگاهها و دانشجویان دانشگاه

یعآتن آذطرزربآیاآتراد قاآسنز آاندرا آژآدخایا آدیآزطیقهآتافآازآایارای آاجنآدژ ویژه بانوان برگزار شد.

دیآاجنآشنیانعآذطرزربچآدشایآسانی آیجیسآشندر آچآآاسمتن آطخا فآا اصند آدیآمییهآژآشنیآژآش بآطخا فآ تن 

آیژجکیدآتراد قا آدیآخصرصآشنیذایجقبآان تن آا اصند چآسنز آزدن آژآدخایا آاعن آدیآمییهشنیذایجقبآاسان چ

 طهنل بآیاآاین آد رددا)

نفر از مدیران و  033كارگاه آموزشی پدافند غیرعامل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای 

 .معاونان مدارس و نواحی آموزش و پرورش در شهرهای شبستر و تسوج برگزار شد

 یبیبیب )دانش(پژوهش

 1095-1096های پژوهشی استانداری آذربایجان شرقی در سال فراخوان اولویت

انآتافآن بآطانیشمآآیجر چآدرسنز آژآترسعهآاقنژی آاطالمن آاسانداای آذریانجان آری بچآدیآیاسان آژظنجفآیات ید آاسان آژطیشرآایدنطهآآآآ

هآژآت چقینآا)))آطح  ینچآدخ هن آژآاداجا قاا چآنرمآرقنسنجبچآتح یلآژآایائهآیاتکنیتن آم  بآژآم  بآا اصند چآانا نمبچآسینسبچآایتقهبآژآ

 )شقابطاهآریحآرجلآامال آآ4237-37 تن آپ ژتابآخردآیاآدیآسن طقظریآپاای ندبآازآیاتکنیتن آم  بآانآ نا یمآم  ینتبآرا چآمقنژجنآاژلرجم

 1396 – 1395آذربایجان شرقی در سال ی پژوهشی استانداریهاتیاولوعناوین 

  آپ ژتابتنمجاژلر یدجف

  آادان آشنیآدیآاسانداای تنیژحتن آایالحآژآار ردآایاجقاتنآژآیرعر 4

 اییسبآیژداآتغیییآژآتحرا آاقنژی آاطالمن آدیآاسانداای آژآابیا آذ آدیآیژداآترسعهآژآسنطنداتبآایاجقاتن آاسانداای  0

تن ایطنداایتن آایارای آذطرزحآدیآااراجشآشنیاجبآشنیشقن آاسانداای آژآاییسبآریرع 2  

ییضیژی آدیآایت ن آانآط نئلآایتقهبآژآ رطیابغتن آیم  نسدحرعآطاجیجمآژآشنتشآطیرا آ 4  

دیآذ آطؤبی آرریاتن آرری آژآمراطلآتراد قاسنزاییسبآیاتکنیتن آ 5  

 اییسبآیاتکنیتن آتراد قاسنز آزدن آاسان  6

  آاخییآدیآاسان تنسن تنآاهآطال،آدیآعایاجشآخندرادآطؤبیاییسبآمراطلآ 5

تن آاسان  رریدایدرندتن آم رطبآغییدژلابآطهنلعهآطرید آدیآآایآشنتشآا ندآادای آطؤبیمراطلآ اییسب 8  

تنطهنلعهآطرید آطیاشرآرریسان آیدژیعآارنی (آطیرا آیضنجمآطید آازآم  کیدآرریاتن آاسالطبآرریآدیآاسان اییسبآ 9  

تن آطخا فآآیراهآدظیا ین بچآطؤس ن آذطرزحآمنلبچآدخ هن چآاداجا قاا آژآتنداداهنعبآم   ینتازآش یهآطیاشرآم  بآژآپ ژتابچآامضن آ

پیاتقرند آخردآدیآانیاربآاطالمن آآپیژپرزا  چآد  مآاهآتریهآژآایسن آطقامال هدیآیری آآاجذبطآاهآم لم  بآاعن آدیآاجنآزطیقهچآدمر آ

آآ-رجت یآ آاهآداندباسن آننیآاسفقاطنعآ07تنآ(آاستانداای آذریانجاتن آری ببآدیآستنجمآدسایسژآ نالیای آپیرسمآ4ر نیعآاز آایاایآریحآای آ

  چآدرسنز آژآترسعهآاقنژی آاطالمن آا اا آد نجقا)رجیطیشرآایدنطهآ-بری آان جذریاناسانداای آآ-طیاا آدادا یا

 طال ظن آطرو

 آپیاقرند آطریدآتنطیحن آتح یلآم  بآاسمچآلشاآدیآیریتبآ آایآط قاترسعهدظیا آشنیاید آژآآایائهتافآای بآازآپ ژتشچآتالحآایا آآ–الفآ

 ررد)آایائه آاترسعه  ر آخراتقاآاردآشهآانآیژجکیدآشنیاید آژآ

 دیرآضیژی آاسم)آپیژپرزا آCDد خهآ آانپبچآایسن آجکآد خهشنطلآژآایسن آایدد)آض قنًآمالژعآایآآ4دیآ نلبآای آر نیعآآپیژپرزا از آاسمآآ-ب

 آیسیاعآاعاآازآاییسبآژآداژی آچآاداخنبآراعآژآپسآازآتأطینآاما نیآاز آ یایدادآطقع تاآخراتاآرا)آداتنججآداژی آدیرآدیآاژلتینآتنپیژپرزا آ-ج

  چآدرسنز آژآترسعهآاقنژی آاطالمن آاسانداای آاهآاطال آطا نضتین آطتیحآخراتتاآیستیا)رجیایدنطهاییتمآازآطیجقآطیشرآ

ژآش یاتهآداژی آدیآیدآجتنآ  تر آطتیحآپیاتقرند ؛آاداتن آایال ن آاز چآتعیینآآشقابد انداای آتعرا آاجاندآایا آاسآپیژپرزا دیجنامآآ-د

  آانیاآژآاداخنبآدنظیآطخانیآخراتاآاترد)قهجتر

  آپیاقرند آانجاآدایا آریاج آرجلآانرقااتنطیحطایجن آآ-تتآ

 انرقاآدیآزطیقهآطیحآپیاقرند آآتایاهین بدایا آطایكآشنیرقنسبآایراآژآاناتیآژآ-4

 ژآطؤس ن آپ ژتابآژآامضنءآتیأ آم  بآدیآاژلرجمآآتنداداهنع آپیاقرند آتنطیحاقنایاجنآی

 )اییسبآ یایآخراتقاآایام

  آدژلابآانرقاتندساهنعد نج ابآشنیطقاآرنغلآ-0
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 توسعه فناوری اطالعاتبرنامه ریزی، نوسازی و  مرکزفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

 ا ال ال آایطرددااطن آم بآم یهآ

 طَنآخَالآاِنلعِ وِآلَوآتُر ِاهُآخَ رَةٌآ؛
 

تیآشسآانآدادشآخ ر آشقاآچآتیچآخ رتىآ

 اداازداژآیاآاهآژ امآد ىآ
  

 آ1407غییالحکوچآحآ
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 )اسفند ماه( 95، زمستان 3، شماره  اولسال 

آدایجهآآخ ی آدادش
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