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: ماهنامه سردبیرپیام   

با سپاس و ثناي بي حد بر آستان صفات بي همتاي احديت و با 

همکاران كرانش و با ياري و تالش  جمعي از استعانت از درگاه بي

 "يمركز هوشمندساز" يماهنامه علمي تخصص ،يهوشمندساز

 يخوشوقت هيتدوين و شروع به كار كرد. ما 1397در مهرماه سال 

و  هاسيپرد يبه تمام اماهنامه ر نيشماره از ا نیاست كه دوم

 رگذاریتأث ييو اجرا يمراكز علم ان،یدانشگاه فرهنگ يمراكز استان

 .منمايیيم ميدر سراسر كشور تقد تیو ترب میو مرتبط با تعل

بر  هیبا تکبر آن است تا دانشگاه فرهنگیان  يهوشمندساز مركز

 ،شيو انتظارات مخاطبان خو ازهایاز ن و همه جانبه قیاطالعات دق

كارشناسان  يمثبت به تحوالت فکر يدهدر جهت ليبديب ينقش

و بستر ساز توسعه همه جانبه مديريت و  ايفا كند يندسازمهوش

در جامعه  نوهاي هموار كننده راه رشد و بسط خالقیت و انديشه

 .فناورانه باشد

چه كه باعث شد انتشار خبرنامه به صورت هدفمند و ماهانه و  آن

و كارشناسان  يسازمان مركز يمركز هوشمندساز يبا همکار

سطح كشور در  در هاسيو پرد يمراكز استان يهوشمندساز

است كه اصحاب  نيشود، ا ریناب تعب يو فرصت ردیقرار گ تياولو

فکر و قلم و متخصصان، با هدف كمک به بهبود ارتباطات و 

 يو انتقال تجارب و تبادل دستاوردها ياستفاده از دانش علم

خود داشته باشند،  هايشهينظرات و اند انیب يبرا يمحل گران،يد

در آن به تعامل و تفاهم در خور برسند،  يفعاالن هوشمندساز

 ييموفق اجرا اتیو تجرب هادهینقد و بررسي آرا و عق يبرا يمحل

 يدستاوردها و يهوشمندساز يهابرنامه يفیك يدر جهت ارتقا

 اطالعات و يفناور هايحوزه يـفیو ك ياسـدر مسائل اس يـعلم

 پر حضور هاموجود باشد و مهمتر از همه آن يکیالکترون يریادگي

مختلف، جلب  هايدر عرصه هوشمندسازي كارشناسان رنگِ

 تتر آنها در سراسر كشور در ارائه نتايج تحقیقامشاركت گسترده

و انتشار  دیتول نیو همچن يعلم يهادرباره موضوع هايو بررس

 .محسوس باشد ياستان يدادهاياخبار و رو

 يتخصص -يكه چهارچوب موضوعات علم روشیپ مجموعه مطالب

انجام  هايتیفعال ،يعلم يدادهايمشخص ماهنامه اعم از اخبار، رو

 نیو همچن يشده و اقدامات صورت گرفته در مركز هوشمندساز

 معرض در را ها،در استان يهوشمندساز يگزارش عملکرد واحدها

كشور قرار داده و رصد  يكارشناسان محترم هوشمندساز ددي

اخبار مركز هوشمندسازي و هفتمین ": نموده است، عبارتند از

 ،"گزارش وبینارهاي برگزار شده" ،"گردهمايي كارشناسان

کي از واحدهاي معرفي ي" ،"هاي مجازي برگزار شدهگزارش گپ"

گزارش خدمات " ،"هاهوشمندسازي موفق دانشگاه در استان

-نرم هايسامانه يارتقا" ،"دئوكنفرانسيپخش زنده و جلسات و

 ."دانشگاه يسامانه آموزش مجاز يمعرف"و  "دانشگاه افزاري

 يبتواند با ارائه راهکار ياست تا ماهنامه مركز هوشندساز امید

را  يبستر فرهنگ ،يدانشِ هوشمندساز يروزآمد شيموثر در افزا

خاطر  تيفراهم نموده و رضا يفیو ك يارتقاء سطح كم يبرا

 .ديرا جلب نما زيعز نیمخاطب

 

 شناسمريم حق

 ماهنامه سردبیر
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جلسه مشترک با دانشگاه  نینخست یبرگزار

 نیمابینامه فانجام تفاهم یتهران در راستا
انشگاه د یمرکز هوشمندساز ینامه همکارتفاهم رویپ

دانشگاه  یکیالکترون یهاو مرکز آموزش انیفرهنگ
نامه مذکور با حضور تفاهم تهیجلسه کم نیتهران، نخست

دانشگاه برگزار  یاعضا، در مرکز هوشمندساز هیکل
 .دیگرد
سرپرست  ،ییجلسه، که با حضور مهندس رضا نیا در

 یفناور ریالدوله، مدمهندس آصف ،یمرکز هوشمندساز
مرکز  سیرئ ،یفاطم دیدامیاطالعات دانشگاه و دکتر س

ان همکار ریدانشگاه تهران و سا یکیالکترون یهاآموزش
 یو محورها اتیکل یدو مرکز برگزار شد، در راستا

فاق نظر به ات یماتیو تصمشد مطرح  یمباحثنامه، تفاهم
اهداف  شبردیو پ هایاعضا در جهت شروع همکار

جلسه، خانم دکتر  نی. در ادیمشترک اتخاذ گرد
 یشمندسازمرکز هو ندهیشناس به عنوان نماحق

و خانم مهندس مهرتاش به عنوان  انیدانشگاه فرهنگ
، تهران دانشگاه یکیالکترون یهامرکز آموزش ندهینما

نامه برای اجرای مفاد تفاهم الزم یهایهماهنگجهت 
 تعیین شدند.

 
 

 

 

 
  ICDLیدوره ها یبرگزار یکارگروه ها لتشکی

 اطالعات یطرح دروس فناور نیو تدو
 دئوکنفرانسیاتخاذ شده در جلسه و میبنا به تصم

 ، دو گروه مجزا1397مهرماه  29در  یاستان یهاتهیکم
 :دیگرد جادیا میشم یدر شبکه اجتماع

:  "اطالعات یطرح دروس فناور نیکارگروه تدو"گروه 
اطالعات  یفناور دیگروه متشکل از اسات نیا یاعضا

 دانشگاه و کارشناسان خبره سراسر کشور، قصد دارد تا
نبودن سرفصل دروس  ییو اجرا ییگویبا توجه به کل

و  ی(، بعد از همفکر3( و )2(، )1اطالعات ) یفناور
طرح  کیتجارب و منابع، به  یگذارمشورت و به اشتراک
طرح درس به  نیا تیو در نها ابدیدرس واحد دست 

دانشگاه به عنوان  یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزش
 .گردد شنهادیپ یکیالکترون یمحتوا

در دانشگاه  ICDL یهادوره برگزاری کارگروه" گروه
 یگروه قصد دارد تا با همفکر نیا ی:  اعضا"انیفرهنگ

 هفتگانه یهادوره ،یمجوز برگزار افتیو مشورت، با در
ICDL ر را مستقل از ه انیکاربران دانشگاه معظم فرهنگ

در داخل دانشگاه  ،یگرید یارگان و مؤسسه آموزش
 .دیبرگزار نما

 

 

 

 
دانشگاه  یمال یادار کپارچهیاز سامانه  دیبازد

 نور امیپ
 یسامانه ها یساز کپارچهیحرکت به سمت  یدر راستا

مرکز  یبا هماهنگ ان،یدانشگاه فرهنگ یمال یادار
 کپارچهیاز سامانه  دیجلسه بازد کی ،یهوشمندساز

ه جلس نی. در اصورت گرفتنور  امیدانشگاه پ یمال یادار
 یهاسامانه رانیمد ،یهوشمندساز نیعالوه بر مسئول

حضور داشتند. در  زین انیدانشگاه فرهنگ یمال یادار
 یکل فناور ریدکتر تاجفر مد یجلسه آقا نیا یابتدا

اران مقدم به همک رینور ضمن خ امیاطالعات دانشگاه پ
-نهیدر زم شتریخواستار ارتباطات ب ،انیدانشگاه فرهنگ

 ریمهندس آصف مد یدر ادامه آقا شدند.مربوطه  یها
 ،دیان اهداف بازدیضمن ب ،اطالعات دانشگاه یفناور

. ردندرا نام بها سامانه یسازکپارچهیاستفاده از  یایمزا
 امیدانشگاه پ یمال یادار کپارچهیسامانه  رانیسپس مد

 یهاهر کدام از قسمت حینور به صورت مجزا به توض
 یگریجلسه د دیمقرر گرد انیسامانه پرداختند. در پا

برطرف نمودن سواالت همکاران دانشگاه  یبرا
 برگزار گردد. انیرهنگف

 

     

 

 
با  ینشست سرپرست مرکز هوشمندساز

سراسر  یمسئوالن و کارشناسان هوشمندساز
 کنفرانسدئویو قیکشور از طر

روز  14دانشگاه، ساعت  یسرپرست مرکز هوشمندساز
کنفرانس  دئویبه صورت و 1397ماه آبان 13 کشنبهی

 یهادانشگاه یمسئوالن و کارشناسان هوشمندساز یبرا
 وص ـرا در خص یـالبـور، مطـر کشـراسـس انیـرهنگـف
 

 

دانشگاه  یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم» 
م اعال الیموارد مطروحه، ذ اهمنمودند که  انیب «گانیفرهن

 گردد:یم

 یسراسر ییهر ساله گردهما یبرگزار یراستا در
 امسال هم با شعار و اعتقاد به ،یکارشناسان هوشمندساز

و با « کشور ینظام آموزش یرکن اساس یهوشمندساز»
و  یکمک به معرف ه،یوحدت رو جادیو ا یهدف هماهنگ

 جادیآموزش و ا ،یهوشمندساز یفیو ک یکم گاهیجا یارتقا
 یدانش، فراهم ساز ییهم افزا یبرا یررسمیغ یافض

 زهیانگ شیو تبادل تجربه و افزا ییآشنا برایمغتنم  یفرصت
 .دارد یآت یهاتیفعال یبرا

دوره  کی یبرگزار ،ییگردهما نیا یو اساس اصل هیپا

 ییگردهما یبوده و مکان برگزار یو کاربرد دیمف یآموزش

 وعالوه بر شهر، مستلزم انتخاب سالن مناسب با امکانات 

 عیجلسات متعدد و با توجه به جم یخوب است. ط تیفیک

 ریآنها بودجه سازمان و سا نیجهات که از جمله مهمتر 

 ییگردهما یشهر تهران جهت برگزار تیدر نها د،واحدها بو

 ،یسازیفشرده مجاز یانتخاب شد. عالوه بر دوره آموزش

تهران برگزار  یط مهندس رشوند، استاد مجتمع فنتوس

 نیمهندس شاه یآقا ؛ییگردهما نیا نانخواهد شد. سخنرا

بهروز  یشرکت چارگون و آقا رهیمد أتیه سیرئ ،یطبر

 یهستند. در بخش انهیآش یتیامن میت ریمد ان،یکمال

گذشته، برنامه انتخاب  یهاسال هایییمتفاوت از گردهما

 نیبرتر همکاران و همچن یهادهیو ا شنهادهایاز پ ریو تقد

است که  یبرتر هوشمندساز شناساناز کار لیو تجل یابیارز

 میهمکاران ارسال شده است را خواه یبرا یفراخوان یط

 ییاجرا تهیو کم یابیارز تهیمنظور کم نیداشت. به هم

نمونه و  یهاو انتخاب طرح یابیجهت نظارت، ارزش

 خواهند شد. لیتشک یکارشناسان برتر هوشمندساز

 

: اخـبار مرکـز  
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در  انیپورتال دانشگاه فرهنگ گاهیجا یارتقا

 الکسا یرتبه بند تیسا
موردنظر  ریتداب یارباب رجوع و اجرا میبا هدف تکر

شش ماه  راتییو تغ انیدانشگاه فرهنگ سهیرئ أتیه
و اضافه شدن خدمات  یدر باز طراح یسال جار ریاخ

 یدانشگاه موفق به ارتقا نیدر پورتال دانشگاه، ا دیجد
الکسا شد و رتبه خود را از حدود  تیخود در سا گاهیجا

 .ادکاهش د 866به  1860
دانشگاه  یسرپرست مرکز هوشمندساز ،ییرضا مهندس

در  راتییتغ حاصل گاه،یارتقا جا نیگفت: ا انیفرهنگ
 یکیپورتال و ارائه خدمات الکترون دکنندگانیبازد زانیم
 .الکسا اخذ شده است تیسا قیباشد و از طریم
و  واحدها ریسا یکرد: با همکار یدواریابراز ام یو

 یشاهد ارتقا ،یآت یهابه عمل آمده در ماه داتیتمه
پورتال دانشگاه در  یو کاهش رتبه واقع گاهیجا شتریب

 .بود میخواه یالمللنیسطح کشور و در سطوح ب
موجود  یهاتیسا یتمام یبندرتبه یبرا یمرجع الکسا

 د،یابزار مف کیباشد و به عنوان  یم نترنتیا یایدر دن

 تاید کیاطالعات تراف یرا با گردآور ینترنتیا یهاوبگاه

 .کندیم یبندرتبه نترنتیا طیدر مح
 

 

      

 
عالمه جلسه مشترک با دانشگاه  یبرگزار
 نیمابینامه فانجام تفاهم یدر راستا طباطبایی

دانشگاه و  انیدانشگاه فرهنگ ینامه همکارتفاهم رویپ
عالمه طباطبایی در حوزه فناوری اطالعات و آموزش 

نامه مذکور با تفاهم تهیکممشترک جلسه مجازی، 
 یمرکز هوشمندسازدر نمایندگان دو دانشگاه حضور 

 .دیدانشگاه برگزار گرد
مرکز سرپرست جلسه، که با حضور  نیا در

همکاران واحد دانشگاه فرهنگیان و  یهوشمندساز
سرکار خانم دکتر مهتدی، یادگیری الکترونیک و 

 یبرگزار شد، در راستاعالمه طباطبایی دانشگاه  نماینده
و  گرفتتوافقاتی صورت نامه، تفاهم یمحورهاپیگیری 

تقویت به اتفاق نظر اعضا در جهت  یماتیتصم
و  دیاهداف مشترک اتخاذ گرد شبردیو پ هایهمکار
تر فضای مشورتی در راستای پیگیری سریع شد تا مقرر 
 .نامه ایجاد شودتفاهم مفاد

 
 

 

 

 
 افزارهای هوشمندبرگزاری جلسات دموی نرم

 کوانتومی)داناک( سبز و گفتگوی تصمیم

در مرکز  یکیتوسعه خدمات الکترون یدر راستا
-نرم ی، جلسات دمو1397در آبان ماه  ،یهوشمندساز

 .هوشمند دو شرکت برگزار شد یافزارها
 ،یمرکز هوشمندساز نیجلسه اول با حضور مسئول در
افزار نرم کیسبز که  میافزار هوشمند شرکت تصمنرم

افزوده بود و امکان  تیبر کتاب و واقع یمبتن یآموزش
به کتاب با  ایمدیمالت لیاضافه کردن هر نوع فا

 یهاو امکانات آموزش در پنل شنیمیان ،یرسازیتصو
 .شد ورا داشت، دم تاچیس یلمس

دکتر  یکه با حضور جناب آقادمو، در جلسه دوم  و
-نرم د،یدانشگاه برگزار گرد یمعاونت پژوهش ا،ینیطاهر

 کی)داناک(، که  یکوانتوم یگفتگو هوشمند افزار
 یهامتن باز بوده و با استفاده از شماره شنیکیاَپل

 یکوانتوم یاز کسب و کارها یزبانیامکان م ،یکوانتوم
 را دارد، دمو شد.

 

 

 

 

فراخوان مرکز هوشمندسازی دانشگاه 

 برای برگزاری وبینارهای تخصصی

 توجه با دارد درنظر فرهنگیان دانشگاه هوشمندسازی مرکز

 آشنایی جهت وبینارهایی سلسله تکنولوژی، روزافزون رشد به

 و اساتید از رو، این از. نماید برگزار دنیا روز هایتکنولوژی با

 هایحوزه در وبینارها در سخنرانی ایراد جهت فرهیختگان

 :زیر مختلف
 اینترنت ( اشیاءIOT) 

 هوش ( مصنوعیArtificial intelligence) 

 کالن ( دادهBig Data) 

 بالک ( چینBlock Chain) 

 محاسبات ( ابریCloud Computing) 

 امنیت و پلیس ( سایبریPolice & Cyber Security) 

 سه پرینت ( 3بعدیd printing) 

 محاسبات ( کوانتومیQuantum Computing) 

 شهر ( هوشمندSmart city) 

 و افزوده واقعیت ( مجازیAugmented & Virtual Reality) 

 موتورهای در سایتوب ارتقای و بهبود راهکارهای ( جستجوSEO) 
 

 همراه تلفن افزارهاینرم و هابازی از درآمد کسب 

 وب و تاریک وب ( عمیقDark Web & Deep Web) 

 آنها کار بازار و شبکه مختلف هایدوره با آشنایی 

 چارچوب  با آشناییCOBIT 

 مدیریت ( دانشKnowledge management) 

 دیجیتال ( مارکتینگDigital Marketing) 

 فضای حقوق ( مجازیCyberspace Law) 

 مجازی فضای اجتماعی اخالقی هایچالش 

 الکترونیکی یادگیری وتکنولوژی  با مرتبط روز به موضوعات کلیه 

 

 موضوع" ،"رزومه" آمادگی اعالم جهت شود می درخواست

 پست آدرس به را خود "ارائه سرفصل" و "پیشنهادی

 .نمایند ارسال زیر الکترونیکی
 

☎️ 021 - 87751163 

✴️ elearning@cfu.ac.ir 

🌐 https://www.cfu.ac.ir 
 

 

: اخـبار مرکـز  

https://www.cfu.ac.ir/
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 هفتمین گردهمایی کارشناسان هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد
 

باهنر و  دیشه ییاردو یدر تاالر کوثر مجتمع فرهنگ 1397ماه آبان 30که از روز چهارشنبه  سراسر کشور انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم

به کار خود  1397آذرماه  3، روز شنبه انیدانشگاه فرهنگ دهیبرگز یحوزه و کارشناسان هوشمندساز نیبرتر ا یشنهادیپی هااز طرح ریبا تقد آغاز شده بود،کولکچال تهران 

 .داد انیپا

کشور،  یدر حوزه هوشمندساز هیوحدت رو جادیو ا یبرگزار شد، هماهنگطی چهار روز ، "کشور ینظام آموزش یرکن اساس ؛یهوشمند ساز"که با شعار  ییگردهما نیاهدف از 

 یبرا یررسمیغ یفضا جادیآموزش و اکشور،  یانکار دانشگاه و نظام آموزش رقابلیو اهداف آن بعنوان وجه غ یهوشمندساز یفیو ک یکم گاهیجا یو ارتقا یکمک به معرف

 شیو افزا یاندرکاران هوشمندسازو تبادل تجربه دست ییمغتنم در جهت آشنا یفرصت یسازفراهم ،یاز خرد جمع یمندو بهره یریادگیفرهنگ  جیدانش و ترو یافزایهم

 ی بود.در حوزه هوشمندساز یآت یهاتیفعال یبرا زهیانگ

              
های مقابله با آنها و کارگاه انگیزشی و های امنیت و هَک و روشهای تخصصی در زمینهسخنرانی، (Virtualization + VDIی )سازیمجاز ساعته 24آموزشی  دوره لیتشک

 این گردهمایی بود. ز اولهای سه رواز جمله برنامه و اطالعات سراسر کشور یکارشناسان فناور یبراآپ کشور اندازهای استارتتجربیات یکی از برترین راه
 

: اخـبار مرکـز  
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سرپرست مرکز یی، مهندس رضا ،دانشگاه تیفیک نیو تضم یابیسرپرست معاونت نظارت و ارز ،انیدکتر کچوئبا حضور آذرماه  3شنبه نیز روز  ییگردهما نیا هیاختتام مراسم

ها و مراکز سراسر کشور دانشگاه سیدو پر یسازمان مرکز یو کارشناسان مرکز هوشمندساز رانیاطالعات دانشگاه، مد یفناور ریالدوله، مدمهندس آصف، دانشگاه یهوشمندساز

 .آغاز شد دیاز قرآن مج یاتیبا قرائت آ انیفرهنگ

از عملکرد مرکز و شرح  یو ارائه گزارش یآت یهابرنامه انیدانشگاه، با ب یالعات و ارتباطات مرکز هوشمندسازاط یفناور ریالدوله، مدآصف یمهندس نقدر ابتدای این مراسم، 

انجام شده  یهاتیشرح فعال نیعملکرد آنها و همچن یاطالعات و چگونگ یفناور یهاسامانه یمعرف ،یسازمان مرکز یزتک کارشناسان هوشمندساتک یهاتیو مسئول فیوظا

 یو سرافراز یخواستار سربلند یکرده و از درگاه حق تعال تیموفق یدر سطح کشور آرزو یکارشناسان هوشمندساز یتمام یبرا ر،یاخ یهاکسب شده در ماه یهاتیو موفق

 د.شآنها 

و روند  یاز مقدمات برگزار یگزارش ،ییگردهما ییاندرکاران و عوامل اجرابا تشکر از دست ،ییگردهما ریدبو دانشگاه  یسرپرست مرکز هوشمندساز ،ییمهندس رضا سپس

و  کینزد ییو آشنا دارید یبرا یرا فرصت مغتنم ییگردهما نیا ،. وینمود حیرا تشر هیرو در مراسم اختتام شیپ یهاارائه کرد و برنامه ییسه روز گذشته گردهما یهابرنامه

 .کرد یاطالعات دانشگاه معرف یو فناور یهوشمندساز یهاهیسالن را سرما دانشگاه برشمرد و جمع حاضر در یرودررو با همکاران هوشمندساز

 
 یهایو سخنران یدوره آموزش ،یعلم تیفیو هم به لحاظ ک تیهم به لحاظ کم ییگردهما نیهفتم ،ییگردهما نیاز کارشناسان حاضر در ا یاریافزود: به اذعان بس شانیا

 .دانشگاه بوده است ریاخ یهانشست نیدتریاز مف یکیبرگزار شده، 

از کارشناسان برتر و  ریتقد نییهدف از برگزاری آ شانیرا قرائت کردند. ا یابیارز تهیکم امیپ یدر سخنان ،ییگردهما نیا یابیارز تهیکم ندهیشناس، نماخانم دکتر حق سپس

و متخصصان عرصه علم و فناوری، شناسایی و معرفی فنآوران و  سانقام واالی کارشنانمونه را، ایجاد بستری مناسب جهت تکریم م یشنهادیپ یهااز ارائه کنندگان طرح ریتقد

های علمی و فنی و ایجاد زمینه تعامل و همکاری اطالعات، ایجاد انگیزه در مبتکران، نوآوران، گسترش تجربه یهای مختلف فناورنوآوران و کشف استعدادهای برتر در زمینه

 .دانست شانیشور و رقابتی بین اسازی فضایی پرعلمی و فراهم

 یابیارز تهیکرد. بر این اساس، کم حیآنها را تشر یابیارز یهاشاخص نیکارشناسان برتر و همچن یازدهیو نحوه انتخاب و امت یشنهادیپ یهاطرح یمراحل داور اتییجز یو

شایسته تقدیر و  را دهیطرح برگز 2برتر و  ناسکارش 8را به عنوان کاندیدای دریافت جایزه شناخته است و از این بین  یشنهادیطرح پ 36و  یکارشناس هوشمندساز 15

 .دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه اعالم نمود
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دانست  دانشگاه متیق یذ یهاهیرا سرما یکارشناسان هوشمندساز ان،یدانشگاه فرهنگ تیفیک نیو تضم یابیسرپرست معاونت نظارت و ارز انیادامه مراسم، دکتر رضا کچوئ در

 نکهیا انیبا ب یاست. و یسازهمکاران هوشمند یهامرهون زحمات و تالش ،همکاران یتوانمندساز یدانشگاه برا یبالندگ یهااز سامانه نهیکردن و استفاده به یو گفت: کاربرد

 یریو به تعب تیفیک شیراه افزا نید: اولباشد، افزو رانی( و مسئوالن و مدی)مدظله العال یرهبر معظم انقالب اسالم تیکه مورد عنا ستین یدانشگاه ت،یفیکیدانشگاه ب

 .آموزش است ،راه ارتقاء در سازمان نیترکوتاه

         
 .دیرس زیجوا یو اهدا انیدانشگاه فرهنگ یسازهوشمند دهیو کارشناسان برگز یشنهادیپ یهاطرح یو معرف ریسخنان، نوبت به تقد نیاز ا پس

 ، تقدیر به عمل آمد.نائل آمده یکه به افتخار بازنشستگ یسازهمکار مرکز هوشمند نیاولبه عنوان  یاحمد رجبعلیاز در ابتدای این بخش، 

و لوح  سیبا اهداء تند ریتقد ستهیکراب به عنوان ارائه دهنده طرح شا یمقدم به عنوان ارائه دهنده طرح برتر و از شهره معلم انتید درضایاز س ،یشنهادیپ یهابخش طرح در

 شد. لیتجل ،ریتقد

به عنوان کارشناسان  یدیتوح دیو وح یرضوان یکراب، نق یسروش، شهره معلم یمهدمحمد ،یانیفرداد، هاله کاو رضایاز عل زین یکارشناسان برتر هوشمندساز یابیدر بخش ارز

 .شد یقدردان ریتقد ستهیبه عنوان کارشناسان شا یبینمونه و از زهرا زنبق و حسن خط

 

             
 

             
 

از مرکز  یخدارحم نیآصف الدوله و مهندس حس یمهندس نق ،ییرضا نیکه با حضور مهندس حس زگردیاین م در. پرسش و پاسخ برگزار شد زگردیبرنامه، م یانیبخش پا در

ها و مراکز همراه بود، به سواالت سیپرد یهوشمندساز ندهیبه عنوان نما مورزادهیو مهندس حسن ت یرضوان یمهندس نق ،ییرضا زیدانشگاه و مهندس کامب یهوشمندساز

 .شد دهکارشناسان پاسخ دا

 .افتیخاتمه  1397آذر ماه  3روز  14ساعت  انیدانشگاه فراهنگ یکارشناسان مرکز هوشمندساز ییگردهما نیسرانجام هفتم و
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 VDIسازی و مدرس دوره مجازی
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتمدر 
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 ساعت 20عملی ،  ساعت 4مدت ساعت: نظری  VMware ESXiعنوان: 

 تخصصی نوع:

 فناوری اطالعاتماهیت: مشترکگروه دوره:

 ترکیبی روش آزمون: صالحیت حرفه ایسطح آموزش:  کارگاهیروش آموزش: 

 سال 5 ی:احرفهسال، سابقه  5 لیسانس، سابقه آموزشی ی مهندسی کامپیوتر، مدرک تحصیلی:هارشته کلیهشایستگی مد نظر: 

 

 

 زیرفصل سرفصل ردیف
زمان 

 الزم

 معرفی و توضیح کلی 1
 مقدمه و آشنایی با مفاهیم مجازی سازی ) مزایا و معایب(

 Hypervisorآشنایی با انواع  ساعت 3

 ESXi Hostو اعمال تنظیمات اولیه و نحوه ارتباط با  ESXi  6.5نصب و راه اندازی 

 آماده سازی،  مقایسه، نصب 2
 و نیز بارگذاری ماشین مجازی موجود با فرمت های استاندارد  ESXiنحوه تعریف ماشین مجازی بر روی سرور 

 نحوه نصب سیستم عامل بر روی ماشین مجازی و پیکربندی و تنظیم آن ساعت 4

 ESXiهای راه اندازی آن و ارتباط با سرور ، انواع آن و نحوه نصب وVCenter Serverشناخت معماری 

3 
فراهم آوردن  پیاده سازی و

 امکان دسترسی

 ESXiهای راه اندازی آن و ارتباط با سرور ، انواع آن و نحوه نصب وVCenter Serverشناخت معماری 

 ساعت 3
تعریف پیکربندی و مدیریت سوییچ های مجازی و نحوه ارتباط شبکه ای ماشین های مجازی با یکدیگر و با شبکه 

 فیزیکی موجود

 کاری شبکه برای ماشین های مجازیجهت تعدیل بار    Load Balancingشناخت و پیاده سازی الگوریتم های 

 پیکربندی و آماده سازی 4

 آشنایی با پروتکل های ذخیره سازی و شیوه نامگذاری  دسترسی به تجهیزات ذخیره ساز

 ساعت 4
 NFS, iSCSI, FCها شامل :   Strorageنحوه به کارگیری و استفاده از پروتکل های مختلف برای ارتباط با 

 vSphere Datastoreمدیریت  ساخت و

 و پیکربندی جهت ذخیره سازی ماشین های مجازی بر روی آن Virtual SANنصب و راه اندازی 

 در ماشین های مجازی  snapshotنحوه کار با 

5 
مقایسه ذخیره سازی وچگونگی 

 اجرا

 از ماشین های مجازی Cloneها و قابلیت تهیه   Templateاستفاده از 

 Storage vMotionو     vMotionپیکربندی و استفاده از قابلیت 
 ساعت 3

 Active Directory Domainبا   vSphereارتباط ساختار 

 سطوح مختلف مجوزها در کار با ماشین های مجازی مدیریت دسترسی و تعیین

 ساعت ESXi 3در   Lockdownپیکربندی فایروال و  پیکربندی فایروال 6

 مدیریت و توزیع سخت افزاری 7

 مدیریت منابع سخت افزاری و توزیع مناسب آن بین ماشین های مجازی

 ESXiها بر روی   Patchبروز رسانی و نصب 

 افزارهای پشتیبان گیری از ماشین های مجازیاستفاده از نرم 

 VCenter Convertorنحوه کار و استفاده از ابزار 

 ساعت 4

  

 VDIسازی و دوره مجازیسرفصل مطالب 
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتمدر 
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 ساعت 22 ،عملی  ساعت 4 مدت ساعت: نظری VDI by VMWare Horizon 7.0عنوان: 

 تخصصی نوع:

 فناوری اطالعاتماهیت: مشترکگروه دوره:

 ترکیبی روش آزمون: صالحیت حرفه ایسطح آموزش:  کارگاهیروش آموزش: 

 سال 5ی:احرفهسال، سابقه  5 ی مهندسی کامپیوتر، مدرک تحصیلی:لیسانس، سابقه آموزشیهارشته کلیهشایستگی مد نظر: 

 

 

 زیرفصل سرفصل ردیف
زمان 

 الزم

 معرفی و توضیح کلی 1

 Virtual Desktop معرفی تکنولوژی

 VMware Horizonمعرفی کلی و بیان خصوصیات  ساعت 4

 Connection Serverنصب و راه اندازی 

 مقایسه، نصب سازی،آماده 2

 View Desktopآماده سازی ماشین های مجازی به عنوان 

 (PCoIP, RDP)و بیان خصوصیات هر یک  remote displayمقایسه پروتکل های  ساعت 4

 Templateبر روی ماشین های   Horizon View Agentنصب 

3 
فراهم آوردن امکان  پیاده سازی و

 دسترسی

 و فراهم آوردن امکان دسترسی کاربران به ماشین های مجازی  VM Poolپیاده سازی 

 برای سیستم عامل های ویندوز و مک Horizon Clientمعرفی  ساعت 4

 Web, Thin andها از طریق   Virtual Desktopمعرفی روش های مختلف دسترسی به 

Zero Clients 

 پیکربندی و آماده سازی 4

 ها  Virtual Desktopپیکربندی معرفی و نحوه دسترسی به چاپگرها از 

 به صورت اتوماتیک Desktop Poolپیکربندی و آماده سازی  ساعت 5

 های اختصاصی و شناور Desktop Poolمقایسه 

 چگونگی اجرا سازی ومقایسه ذخیره 5

 Linked-Clone Desktopsنحوه پیاده سازی 

 Persistent Diskو مدیریت   VDمقایسه ذخیره سازی های ساختار  ساعت 5

 Application Poolو   RDS Desktopایجاد و مدیریت 

 ساعت 4 توضیحات شفاحی )پاورپوینت( بندیتوضیح همه موارد و جمع 6

 

 VDIسازی و دوره مجازیسرفصل مطالب 
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتمدر 
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 معرفی سخنرانان تخصصی
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم

 یطبر انیاکبر نیشاه
 

 در شهر تهران ۱۳۵۳ متولد 

 افزارنرم دیو کارشناس در تول کیمکان یرشته مهندس لیالتحصفارغ 

 استان تهران یافزار سازمان نظام صنفنرم ونیکمس استیر 

 چارگونشرکت  رهیمد تأیه سیئرو سس ؤم 

 عرصه سالمت و ورزش رد یاورزشکار حرفه کی 

 

 

 بهروز کمالیان

 

  ۱۳62متولد  

 افزارالتحصیل رشته مهندس کامپیوتر گرایش نرمفارغ 

 های هکری دنیا()دارای جایگاه دوم، گروه انهیآش یبریسا تیگروه امن ریمد 

  رانیپدر هک امعروف به 

  یستیونیصه میرژ یهاتیساو  ناسا کا،یآمر ییآژانس فضااقدام متقابل و نفوذ و هَک 
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 بیانیه کمیته ارزیابی
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم

 بسم الله الرحمن الرحيم

گاه   فرهنگیانبیانیه کمیته ارزیابی هفتمین گردهمایی کارشناسان هوشمندسازی دانش
 با حضورر، کمیته ارزیابی گیری از فناوری اهی نوین رد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش کارشناسان هوشمندسازی هب عنوان طالهي داران حوزه هوشمندسازی کشو نظر هب اهميت بهره

گاه(، جناب آاقی گاه(، جناب آاقی دکتر کچوئیان )معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفيت دانش  دکتر محمدی )معاون فرهنگی و اجتماعی و مدری کل حوزه ریاست دانش

گاه( و  گاه(، جناب آاقی مهندس آصف الدوله )مدری فناوری اطالعات و ارتباطات دانش  شناس،سرکار خانم دکتر حقجناب آاقی مهندس رضایی )رئیس مرکز هوشمندسازی دانش

گاه م هب مدری شبکه اجتماعی دانش  .انتخاب کارشناس ربرت رد یك سال گذشته و ایده اهی فناوراهن، نموده است، اقدا

ی ردیافت جازيه شناخته است و از این بین   طرح     36     کارشناس هوشمندسازی و      15    رب این اساس، کمیته ارزیابی  گزیده را طرح رب         2       کارشناس ربرت و       8     پیشنهادی را هب عنوان کاندیدا

 .شايسته تقدری و ردیافت تنديس، لوح تقدری و جازيه می داند 

، تقویت حضور و انجام امور محوله مسئولبدینوسیله هب رسم یاد بود و هب پاس قدردانی از شما کارشناس  صص و تعهد و کارربد مهارت اهی الزم کاری  و وظیفه شناس هوشمندسازی که با الهام از تخ

گاه اهتمام وژیه می ورزید، این لوح تقدری، پیشکش حضور رپ لطفتان می گرددهب نحو احسن   .ربای پیشرفت دانش

، مسئوليتاطمینان کامل داریم، تمام تالش خود را ربای انجام وظایف و  قت، امانت داری لت، صدا ، عدا ن کاری گاهی و اعتالی کشور هب کار گرفته و وجدا  اهی شغلی، پیشرفت نظام دانش

 ی سازمانی  و اداری رعایت نموده و رد همه حالی و خدمت را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار داده و ارزشهای دینی، انسانی، اجتماعی، و قوانین، مقررات و ضوابط را رد انجام فعاليت اهراز دار

  .متعال هب کار می بندید و همواره شادابی و نشاط را رد محیط کار رتویج می نماییدهب مقررات حاکم و منشور اداری و اخالقی پایبند بوده و تالش خود را رد جهت جلب رضایت ازيد 

رصه تکنولوژی و ارتقاء انم بلند اریان اسالمی رد آگاهی بخشی و توفيق روز افزون رد حوزه فن  .اوری اطالعاتبا آرزوی توفيق ربای کارشناسان فعال رد ع
 

 با احترام

 13٩٧ماه  آرذ  – دی و انتخاب کارشناسان ربرت هوشمندسازی کمیته ارزیابی طرح اهی پیشنها
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 ها و کارشناسان نمونهبرگزیدگان طرح
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم

 یاحمد یرجبعل

 یمرکز هوشمندسازبازنشسته همکار  نیاول

 سیدرضا دیانت مقدم

 برگزیده طرح نمونه

 شهره معلمی کراب

 طرح شایسته تقدیر برگزیده

 شهره معلمی کراب

 کارشناس نمونه

 هاله کاویانی

 کارشناس نمونه

 علیرضا فرداد

 کارشناس نمونه

 نقی رضوانی

 کارشناس نمونه

 محمدمهدی سروش

 کارشناس نمونه

 وحید توحیدی

 کارشناس نمونه

 حسن خطیبی

 کارشناس شایسته تقدیر

 زهرا زنبق

 کارشناس شایسته تقدیر



 

   15    2018 نوامبر::    1397 آبان::    2شماره سال اول  ::  
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلبوم تصاویر
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم
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 آلبوم تصاویر
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم
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 آلبوم تصاویر
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم
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 آلبوم تصاویر
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم
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 آلبوم تصاویر
 انیدانشگاه فرهنگ یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم
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 وبینارهای برگزار شده در مرکز هوشمندسازی
 

 نارهایوب نیدر مورد مطالب و مباحث روز برگزار کرد. ا ناریوب سه، 1397 در مهر و آبان ماه یمرکز هوشمندساز

 نی. موضوعات اشدبرگزار  انیدانشگاه فرهنگ انیو دانشجو دیکارکنان، اسات هیکل یبرا یبصورت سراسر

 عبارتند از: نارهایوب

 سخنران خیتار موضوع ردیف

 ییرضا زیمهندس کامب یآقا مهر  15 افزوده تیو واقع یمجاز تیواقع 1

 یخانم دکتر معصومه نوروز آبان  26 یکوانتوم انشیرا 2

3 
 ینترنتیکسب و کار ا دیجد یهاافتیره

 تالیجید یبر اساس محتوا
 منصورنژاد عباس دکتر یآقا بانآ  28

 

 

 

 فراخوان مرکز هوشمندسازی دانشگاه برای برگزاری وبینارهای تخصصی
های روز دنیا برگزار نماید. از این رو، از اساتید و فرهیختگان جهت ایراد سخنرانی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان درنظر دارد با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی، سلسله وبینارهایی جهت آشنایی با تکنولوژی

 پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند :خود را به آدرس  "سرفصل ارائه"و  "پیشنهادیموضوع "، "رزومه"در وبینارها درخواست می شود جهت اعالم آمادگی 
 

☎️ 021 - 87751163                ✴️ elearning@cfu.ac.ir                🌐 https://www.cfu.ac.ir 
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 وبینارهای برگزار شده در مرکز هوشمندسازی
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 یبا همکاران هوشمندساز کتریارتباط مستمر و نزد نیخود و همچن یو فرهنگ یعلم ،یرسالت کار یدر راستا انیدانشگاه فرهنگ یمرکز هوشمندساز

موضوع  کیکه شامل ارائه  دنماییبرگزار م 11 یال 10ها ساعت کشنبهی یبه صورت مداوم و هفتگ یمجاز ITگپ  هایبرنامه ها، سلسلهسیمراکز و پرد

 ،یو کارشناسان موفق مرکز هوشمندساز رانیمد ژه،یبرنامه و نیا یط در. است یاز افراد موفق مرکز هوشمندساز یکیتوسط  یو تجرب یعلم ،یکار

در  قهیدق 15به مدت  یو آموزش یو سوابق کار اتیتجرب انیب ت،یریو مد یو موضوعات خاص حوزه فناور کاری حوزه مشکالت و هانسبت به دغدغه

موضوع ارائه شده را خواهند داشت و در آخر  رامونیخود پ هایپرسش دنگروه ارائه خواهند داشت و پس از آن همکاران محترم گروه امکان مطرح کر

 پاسخ خواهد داد. یاعضاء به صورت نوشتار هایپرسش به پاسخ به نسبت رممحت کنندهارائه زین

برنامه گپ مجازی در مرکز هوشمندسازی برگزار شد که در ادامه  4، 1397در آبان ماه شناس، مدیر شبکه اجتماعی دانشگاه، به نقل از خانم دکتر حق

 گردد:می مشاهدهپوستر آنها 

 
 

 

 (13گپ شماره )

 
 (14)گپ شماره 

 

 (15گپ شماره )

 
 (16گپ شماره )

 
 

میشم یمجاز یهاگزارش گپ  
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 مشهد نژادیهاشم دیشه سیپردمعرفی 

 
، یساختمان ادار 10 یمترمربع دارا هزار22نژاد با مساحت حدود  یهاشم دیشه سیپرد

نمودن به منظور مکانیزه سیپرد نیا یباشد. واحد هوشمندساز یم یو خوابگاه یآموزش
و  یسرعت بخشیدن به انجام امور آموزشی، پژوهش ای وها و ارائه خدمات رایانهسیستم

 نیادیجمله سند تحول بن از یو اسناد فرادست یالزامات قانون نیدانشگاه و همچن یادار
بر استفاده هوشمندانه از  هیبا تک تیبو تر میتعل ندیفرآ تیفیک یارتقا 17) راهکار 

مجموعه  نیا اتاق سرور نترنت،یا ،ساختار شبکه تیوضع رییاقدام به تغ (نینو یهایفناور
 :دیاجرا گرد سیپرد نیا رتاکنون د 96ماه  ریاز ت ریز یو طرح ها نمود

  اتاق سرور یکیزیف یوسامانده رییتغ تشکیل .1

 یو شبکه ا یارتباط یساخت ها ریز توسعه .2

 Domain controller به Workgroupساختار شبکه از رییتغ  .3

 سرورها یساز یمجاز یشبکه شامل اجرا تیطرح استقرار امن یاجرا .4

 Active Directory  سیسرو یانداز راه .5

کارکنان  نترنتیا یو حجم مصرف کیاز تراف یبانیمصرف و پشت تیریمد .6

 Kerio.Control با استقرار نرم افزار سیپرد

 باند شبکه یاجزاء و پهنا نگیتوریسرور مان یانداز راه .7

 WSUS سیسرو یانداز راه .8

  روسیو یسرور آنت یانداز راه .9

 ستمیموجود در شبکه س یهاو سخت افزارها انهیکل را یشناسنامه برا جادیا .10

 نژاد یهاشم سیپرد یادار

 دانشگاه یکیزینقاط ف هیپرسرعت در کل نترنتیا توسعه .11

  پردیسمداربسته  تحت شبکه  یها نیدورب  ستمیو نصب س یانداز راه .12

 یخوابگاه ابیسامانه هوشمند حضور و غ یانداز راه .13

توسعه  یریزی براجهت هم اندیشی، هم افزایی، برنامه یفناور تهیکم لیتشک .14

 پردیسفاوا در 

  هیو حذف کارت تغذ انیبا اسکن اثر انگشت دانشجو هیسامانه تغذ یانداز راه .15

 پردیسدر کتابخانه  یینت دانشجو یکاف یانداز راه .16

 هیاطالعات و ته تیجهت امنbackup بانیپشت یکیزیسرور ف یانداز راه .17

 یمجاز یها نیاز ماش بانیپشت

شبکه  یهانکیلآپ ،رلسی)نقشه اتصاالت وا سینقشه کامل شبکه پرد هیته .18

 (یکابل

 اتاق سرور یکیزیف یوسامانده رییتغ 

 

 هیقرار گرفت و امکانات پا یو غبار روب ینیمورد بازب سیموجود در پردسرور  .1

 تیبه منظور قابل Hard Disk اطالعات رهیذخ یو فضا RAM شامل

 .شبکه ارتقاء داده شد دیسرور در ساختار جد یریبکارگ

 زاتیسرور و تجه یدگید بیاز عدم قطع ارتباط و آس نانیبه منظور اطم .2

قرار گرفته و  ینیمورد بازب UPS یبرق اضطرار ستمیس ،مرکز داده یجانب

 ،موجود یها یبخارات متصاعد از باتر یرسان بیاز آس یریشگیپ یبرا

 .دیاز مرکز داده منتقل گرد رونیبه ب یبرق اضطرار زاتیتجه

اتاق مورد  یشیسرما ستمیس ،عملکرد مرکز داده یساز نهیبه منظور به .3

 تیموجود؛ اتاق به وضع یکولر گاز ییقرار گرفته و با جابجا ریو تعم ینیبازب

 .دیمطلوب رس

 یو پچ کوردها Cable Manage رک موجود در مرکز داده با استفاده از .4

. شداتصاالت مشخص  یو آدرس تمام دهیگرد یدهسامان مجددا   استاندارد

قرار  ینیو  بازب یبررس ها موردموجود در ساختمان یهارک هیکل نیهمچن

مرکز داده  یطبق نقشه به رک اصل ،گرفت و ضمن رفع مشکالت موجود

 .شد صلمت

 جادیرا در اتاق ا قیاستاندارد که احتمال خطر حر ریو غ یضرور ریغ لیوسا .5

 .دیگرد فراهمو امکان حداکثر استفاده از مرکز داده  شدخارج  ،نموده بود

 

 ساختار شبکه رییتغ
 Domain controller به Workgroup از

 یمرکز وتریکامپ کیبه ( Clients) وترهایکامپ یتمام ،نوع شبکه نیبا استفاده از ا

(Server )یشود. تمام یسرور انجام م قیها از طر ستمیس یتمام تیریمتصل شده و مد 

 یاعمال شده بر رو یها تیهر حساب و محدود یاعم از اطالعات کاربر یتیاطالعات امن

 یدر شبکه ها Workgroup یبرخالف شبکه ها .دشو یم رهیسرور ذخ یبر رو زیآن ن

Domain خود ندارند و امکان  ستمیس یها را بر رویکاربران الزاما همه دسترس

 نیشبکه وجود دارد که همه ا ریها به اشکال مختلف توسط مد ستمیس یمحدودساز

 تیریشوند و مد یم رهیذخ Active Directoryتحت عنوان  یداده ا گاهیاطالعات در پا

ها بصورت واحد  ستمیس تیریکه مد ییاز آنجا شود. یانجام م سیتابید نیتوسط هم زین

 ینوع شبکه نسبت به شبکه ها نیا تیامن ،شود یبوده و توسط سرور انجام م

Workgroup یهاپوشه جادیا رینظ یامکانات نینچهماست. باالتر  اریبس share، 

سطوح  یخاص برا نیقوان جادیا ،و... نتریمانند پر یمنابع سخت افزار یاشتراک گذار

 باشد. ینوع شبکه م نیا یایمختلف و.. مزا یدسترس
 

 

 مشهد نژادیهاشم دیشه سیپرد هوشمندسازی واحد
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 شبکه تیطرح استقرار امن یاجرا
 سرورها یساز یمجاز یشامل اجرا

 
 نهیآمدن هز نییو پا یو باال بردن بهره ور یاز منابع سخت افزار نهیجهت استفاده به

 تیریمد یساز نهیبه دهنده ها، سیاستقرار سرو یدر فضا ییجو صرفه ،ینگهدار یها
 یحداکثر یبه منظور بهره بردار ها و ستمیس تیو امن نانیاطم شیافزا نیشبکه و همپن

 .گرفت مورد استفاده قرار یساز یجهت مجاز ESXIعامل  ستمیس ،از امکانات سرور

 
 

 کیاز تراف یبانیمصرف و پشت تیریمد
 کارکنان نترنتیا یو حجم مصرف

 
سازمانها و اداره ها باعث باال رفتن  نترنتیا تیرینظارت و مد دیدان یهمانطور که م

سازمان  ایدر شبکه مورد استفاده در آن اداره و  تیامن جادیا زیکاربران و ن یراندمان کار
 شبکه است. تیریمد یقدرتمند برا یابزار Kerio Control ینرم افزار روالیفااست. 

به مراتب کمتر نسبت  یا نهیشبکه با هز کیو کنترل تراف تیریمد ییوانا، تروالیفا نیا
مصرف  زانیم یبررس و زیجهت آنال زیباشد. ما ن یرا دارا م یسخت افزار یها روالیبه فا

 شبکه و کیکنترل تراف نیموجود در شبکه و همچن یها سیکاربران وسرو نترنتیا
و ارتقا  شیافزا یبرا دیمف یاستهایجهت اعمال س یکاربرد یهابه گزارش یدسترس

 .میرا مورد استفاده قرار داده ا روالیفا نیا ،کاربران یوربهره
 

 
 باند شبکه یاجزاء و پهنا نگیتوریسرور مان یانداز راه

 
-دستگاه هیبر کل قیبه نظارت کامل و دق ازین و پردیس یکیزینقاط ف یبا توجه به پراکندگ

و در دسترس  یینظارت بر کارا نینچباند و هم یموجود در شبکه و کنترل پهنا یها

در  PRTG Network Monitorشبکه  نگیتوریافزار ماننرم ،شبکه یبودن اجزا

 توریمان ریموارد ز ،سرور نیز ابا استفاده ا ونمورد استفاده قرار گرفت و اکن پردیس

 گردد.یم

 
 ریماه اخ 2ها تا و گراف یابه صورت لحظه سرور CPUاستفاده  زانیم .1

ماه  2ها تا و گراف یاحافظه مورد استفاده در سرور به صورت لحظه زانیم .2

 ریاخ

 ریماه اخ 2ها تا و گراف یابه صورت لحظه سکید یفضا زانیم .3

 پردیسمستقر در شبکه  یهانتیپواکسس هیصحت عملکرد کل .4

 WSUS سیسرو یانداز راه

 
دانلود و نصب آنها  موجود در شبکه و یها ستمیس ازیمورد ن یهاتیآپد تیریجهت مد

حافظه  یکه بال استفاده هستند بر رو ییهاداده رهیکار از ذخ نیشد. ا یاندازراهسرور  نیا
شود که از سرعت یباند، باعث م یپهنا تیریبا مد نینموده و هم چن یریها جلوگستمیس
 .باال کاسته نشود کیتراف لیبه دل پردیس نترنتیا

 

 مشهد نژادیهاشم دیشه سیپرد یواحد هوشمندساز
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 مداربسته  تحت شبکه یها نیدورب  ستمیو نصب س یراه انداز

 
 یها نیدورب ستمیفاز اول س ،یبخش خصوص یواحد حراست و همکار شنهادیپ با نظر و

 رهیذخ واست  شده یکانال آن راه انداز 16شد. که اکنون  یداریکانال خر Nمداربسته 
 گردد. یانجام م NVR یدستگاه ها یرو بر ریو انتقال تصاو یساز

 یخوابگاه ابیسامانه هوشمند حضور و غ یراه انداز

 
 یبرا نانیکال یخوابگاه ابیحضور و غ ونیاتوماس ستمیس ،سرپرستان خوابگاه شنهادیبه پ
خوابگاه به صورت  ابیکه حضور غاست ماه  9شد و مدت  یراه انداز سیبار در پرد نیاول

 .شودیانجام م کیالکترون

 انیبا اسکن اثر انگشت دانشجو هیسامانه تغذ یراه انداز
 هیو حذف کارت تغذ

 
 ستمیس رییجهت تغ ییبودن و بخشنامه معاونت امور دانشجو یمیبا توجه به قد

راه  سیپرد نیدر ا نانیکال هیتغذ ونیاتوماس ستمیاز مهرماه امسال س ،هیتغذ ونیاتوماس

 شد. یانداز

 در کتابخانه دانشگاه یینت دانشجو یکاف یراه انداز

نت  یکافامر،  نیا لیو پژوهش و تسه قیدر انجام تحق انیجهت رفاه حال دانشجو

 .افتتاح شد سیدر کتابخانه پرد ییدانشجو
 

 

 
 هیاطالعات و ته تیجهت امن بانیپشت یکیزیسرور ف یانداز راه

 یمجاز یها نیاز ماش بانیپشت

 
. استآن سازمان  یهاستمیو سپرسنل، اطالعات  ،یبخش هر سازمان نیترتیپراهم

ها در سازمان و رشد روزافزون آن لیبه دل هاستمیهمواره حفاظت از اطالعات و س

از هزاران مشکل  یکیذکر است فرسا است. قابلسخت و طاقت، خاص خود یدگیچیپ

از انهدام  یآن مواجه هستند خطرات ناش باها که سازمان یبزرگ یهاسکیو ر یاساس

دارد تا  ییها و استانداردهابه روش ازیمنظور هر سازمان ن نیا ی. براباشدیها  مداده

کرده و سازمان  یابیان ممکن آن را بازرفتن اطالعات در حداقل زم نیبتواند در زمان از ب

 یریگبانیپشت رساختیز جادیا ،راستا نیخود قرار دهد. در ا یعاد ریرا در مس

(Backup) نژاد با اختصاص  یهاشم سیدر پرد .مهم است اریدرون هر سازمان بس یقو

 Veeam Backup یریگ بانیخارج از اتاق سرور و با استفاده از نرم افزارپشت یستمیس

& Replication د.گردیامر انجام م نیا 

آموزش معلم، رسالت  یعنوان تنها نهاد رسمبه انی، دانشگاه فرهنگتوان گفتمی انیدر پا

دانشجو  ییکه بدون آشنا یطوربه .جهت آموزش دانشجو معلم فاوامحور دارد یمهم

 ادیدانشگاه نوبن نی. اافتیبه رسالت آموزش دست  توانیاطالعات، نم یمعلمان، با فناور

 سازد،یدرس هوشمند امروزه، آماده م یهاسدر کال سیتدر یکه معلمان جوان را برا

 یفناور یاثرگذار یرا دارا شود که بتواند بستر مناسب برا ییو توانا لیپتانس نیا دیبا

 آموزش اثربخش گردد. یبخشتیفیفراهم ساخته و سبب کرا اطالعات در آموزش 

 یاریرا  مرا نیو دست اندرکاران ا نیمسئول هیکه کل میازخداوند قادر متعال خواستار

 .ابدیمهم محقق  نیرساند تا ا

 

 نژاد مشهد یهاشم دیشه سیپرد یکارشناس هوشمندساز ؛کراب یشهره معلم

 مدیریت استان خراسان رضوی یهوشمندسازمسئول کارشناس  همن دانشمند؛ب

 

 مشهد نژادیهاشم دیشه سیپرد یواحد هوشمندساز
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 فرایند جدید برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس :

دانشگاه  یدر سراسر کشور، مرکز هوشمندساز دئوکنفرانسیجلسات متعدد و یبا توجه به برگزار

 گر،یکدیاز تداخل جلسات با  یریو جلوگ دئوکنفرانسیبهتر جلسات و سیارائه سرو یبرا انیفرهنگ

 ،جلسه یجلسه هستند، قبل از برگزار یبرگزار یکه متقاض ییکرده است تا واحدها فیرا تعر یندیفرا

 .ندیارسال نما یبه مرکز هوشمندساز ینامه رسم کیو در قالب  لیرا تکم لیفرم درخواست مندرج ذ

 

 

 

جلسات سرویس 

ویدئوکنفرانس 

ارائه شده توسط 

مرکز 

هوشمندسازی به 

واحدهای مختلف 

دانشگاه 

نفرهنگیا  
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 ساعت خیتار مکان برگزاری هـوع جلسـموض کنندهواحد درخواست ردیف

 12-8:30 آبان 2 چمرانشهید سالن  کارگروه تاریخ جامع تربیت معلم ایران معاونت پژوهشی 1

 16-14 آبان 7 چمرانشهید سالن  پژآهنگ  دهمین معاونت پژوهشی 2

 حراستاداره کل  3
حراست با  یدفتر مرکز رکلینشست مد

 یحراست استان نیمسئول
 12-10 آبان 12 چمرانشهید سالن 

 هوشمندسازی 4

سرپرست مرکز  ینشست هماهنگ

دانشگاه با کارشناسان  یهوشمندساز

سراسر کشور  یهوشمندساز

 )چهاردهمین گپ مجازی(

 16-14 آبان 13 چمرانشهید سالن 

 16-14 آبان 14 چمرانشهید سالن  پژآهنگ  یازدهمین معاونت پژوهشی 5

 10-8 آبان 15 چمرانشهید سالن  - - - - - - - - - - یپژوهش معاونت 6

 14-13 آبان 21 سالن شهید باهنر (میپخش مستقپدافند غیرعامل ) حراستاداره کل  7

 معاونت پژوهشی 8
 یجیترو یعلم یکرس نیپانزدهم

 انیدانشگاه فرهنگ

 دیشه سیپرد

 نژادیهاشم
 14-13 آبان 21

 معاونت پژوهشی 9
 نیتدو یتخصص تهینشست کم نیدوم

مراسم  رامونیمعلم پ تیجامع ترب خیتار

 معلم کشور تیسال ترب کصدینکوداشت 

 16-14 آبان 21 چمرانشهید سالن 

 16-14 آبان 21 چمرانشهید سالن  پژآهنگ  یندوازدهم معاونت پژوهشی 10

 16-14 آبان 22 یعتمداریشر سالن با درخواست جناب قدوسی معاونت آموزشی 11

 12-10 آبان 23 یعتمداریشر سالن درخواست جناب موسویبا  معاونت آموزشی 12

 معاونت پژوهشی 13
 نیتدو یتخصص تهینشست کم نیسوم

 رانیمعلم ا تیجامع ترب خیتار
 13-8:30 آبان 23 چمرانشهید سالن 

 معاونت پژوهشی 14
 نیتدو یتخصص تهینشست کم نیسوم

 رانیمعلم ا تیجامع ترب خیتار
 13-8:30 آبان 24 چمرانشهید سالن 

 معاونت آموزشی 15
 یهارگروهیانتخابات مد یجلسه برگزار

 یآموزش
 16-14 آبان 27 یعتمداریشر سالن

 16-14 آبان 28 چمرانشهید سالن  پژآهنگ  یندهمسیز معاونت پژوهشی 16

 جلسه ویژه کتابداران سراسر کشور معاونت پژوهشی 17
دانشگاه فرهنگیان 

 استان گلستان
 12-10 آبان 29

 16-14 آبان 29 سالن شهید چمران یعلم أتیه یجذب اعضااجرایی  أتیه معاونت آموزشی 18
 

 

خدمات  گزارش

پخش زنده و 

جلسات 

ویدئوکنفرانس 

ارائه شده توسط 

مرکز 

هوشمندسازی به 

واحدهای مختلف 

دانشگاه 

نفرهنگیا  

1397 آباندر    
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 های دانشگاه فرهنگیانارتقای سامانه
 «های دانشگاه سامانه همایش»  |« شبکه اجتماعی شمیم »  |« سامانه مکاتبات اداری » 

 

« شبکه اجتماعی شمیم»، «اداریمکاتبات »های سامانه دانشگاه فرهنگیان، شامل سامانه 3 جدید نسخه
 جدید امکانات و هاقابلیتبه روز رسانی شد که در ادامه به  1397در آبان ماه « های دانشگاههمایش»و 

 ها اشاره شده است :اضافه شده به این سامانه
 

 

 «سامانه مکاتبات اداری » 

 الکترونیک ارسال دسترسی شدن اضافه 

 نامه وضعیت تعیین دسترسی شدن اضافه 

 یهافکس کارتابل در مجدد ارسال امکان 

 ارسالی

 در تصاویر همه چاپ قابلیت شدن اضافه امکان 

 هاپیوست قسمت

 به نویسپیش تبدیل زمان در ثبت و امضا امکان 

 انتظار در نامه

 در نامه گیرندگان نام نمایش انتخاب امکان 

 نامه ثبت زمان

 هاپروژه بندیاولویت امکان 

 هاتیم در بندیاولویت امکان 

 پیشنویس گروهی تبدیل امکان 

 تبدیل زمان در سیستم رفتار تنظیم امکان 

 نامه به پیشنویس مجدد

 تبدیل زمان در سیستم رفتار تنظیم امکان 

 انتظار در نامه به پیشنویس مجدد

 نمای در تیم فیلدست حالت ماندن ثابت امکان 

 من هایپروژه

 کارتابل در حرف دو با جستجو امکان 

 نامه بندیطبقه در جستجو امکان 

 نامه بندیطبقه در جستجو امکان 

 ثبت زمان در دبیرخانه عنوان در جستجو امکان 

 دریافتی نامه

 ثبت زمان در دبیرخانه عنوان در جستجو امکان 

 دریافتی نامه

 کار گیریگزارش و جستجو امکان 

 نویس پیش پیوست وضعیت آخرین حفظ امکان 

 نمودن انتظار در زمان در

 پروژه، هایپیوست تمامی دریافت امکان 

 کار و فهرست

 

 پیام محتوای دریافت امکان 

 در هاستون وضعیت آخرین ذخیره امکان 

 کارتابل

 در سازیمرتب وضعیت خرینآ ذخیره امکان 

 کارتابل

 تاریخ اساس بر کارتابل بندی گروه عدم امکان 

 شخصی نمای طریق از

 نامه امنیت نمودن غیرفعال امکان 

 وظیفه در پیوست دادن قرار امکان 

 پروژه روی بر سررسید تاریخ دادن قرار امکان 

 پروژه پیشرفت درصد مشاهده امکان 

 درکا در کار پیشرفت درصد مشاهده امکان 
 فهرست در کار ویو

 در جدید دریافتی نامه شدن هایالیت امکان 

 کارتابل

 کارها به دهیوزن امکان 

 در روز تمام به کاری ساعت نمایش تغیر 

 زمانی تداخل قسمت

 مراجع هایدسترسی منطق در تغییر 

 جلسه لغو فرایند در یادآوری  عملکرد تغییر 

 محل ویرایش فرایند در یادآوری  عملکرد تغییر 

 جلسه زمان و

 تمام /کاری ساعت نمایش وضعیت آخرین حفظ 

 روز

 توضیحات درج عدم صورت در اخطار مشاهده 

 وظیفه تکمیل زمان در وظیفه کارکرد

 نامه ارسال زمان در فرستنده دپارتمان نمایش 

 ECE طریق از
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 های دانشگاه فرهنگیانارتقای سامانه
 «های دانشگاه سامانه همایش»  |« شبکه اجتماعی شمیم »  |« سامانه مکاتبات اداری » 

 

 

 

 « شبکه اجتماعی شمیم» 

 کاربر نمایه در رتبه شدن افزوده 

 انواع شدن افزوده like کاربر احساس اساس بر 

 مطلب ویرایش در ها شکلک شدن افزوده 

 کاربر نمایه به کاربر بودن آنالین مشاهده شدن افزوده 

 اطالعات سازیذخیره مشکالت رفع 

 جزیی هایباگ رفع 

 تصاویر نمایش سرعت و پیام صندوق سرعت افزایش 

 شمیم آموزش گروه در کاربران خودکار عضویت 

 گلستان هایسرویس با ارتباط 

 

 
های سامانه همایش» 

 «دانشگاه 

 هاها و همایشکنندگان کارگاهگیری از شرکتهای گزارشبه روز رسانی بخش 
 امکان دریافت گواهی شرکت در همایش 
 امکان دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزش 
 نامسازی فرم ثبتشخصی 
 اضافه شدن فرم نظرسنجی 
  تصویر پوستر کنفرانس در قسمت مربوطهامکان بارگذاری 
  امکان تغییرFavicon 
 امکان دریافت گواهینامه پذیرش مقاله برای ارائه به صورت پوستر از طریق سامانه 
 امکان دریافت گواهینامه پذیرش مقاله برای ارائه شفاهی از طریق سامانه 
 به روز رسانی بخش مسابقه 
 امکان ارسال اثر مسابقه با هر فرمت 
 ایهای حامیان معنوی و رسانهتفکیک بخش 
 اند و ارائه گواهی شرکت از طریق نام کردهامکان ثبت حضور افرادی که در زمان برگزاری همایش ثبت

 سامانه
 های اضافه شده به تنظیمات نقش دبیر علمی شامل:ویژگی 

 بررسی ثبت نام نویسنده در کنفرانس هنگام ارسال مقاله 
 قاله در فهرست مقاالتنمایش آیکونه چاپ م 
 امکان ویرایش مقاالت به وسیله دبیر علمی 
 نامامکان پرداخت هزینه پذیرش مقاالت پذیرفته شده در فرم ثبت 
 امکان پرداخت هزینه پذیرش مقاالت برای همه نویسندگان 
 به روز رسانی بخش جستجوی مقاالت نقش دبیر علمی 
 یسازی پرداخت دستسازی و غیرفعالامکان فعال 
  امکان دریافت اطالعات مقاالت در قالبWord  وExcel 
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 معرفی سامانه آموزش مجازی

 دانشگاه فرهنگیان

 

سامانه  نیشد. ا یاندازراه Lms.cfu.ac.irبه آدرس  1395در سال فرهنگیان دانشگاه  یکیسامانه آموزش الکترون نیدتریجد

جمله  شوند. ازیم یبندطبقه نیو آنال نیامکانات به دو دسته آفال نی. اباشدیم یکیامکانات آموزش الکترون نیبه روزتر یدارا

 اشاره کرد: ریتوان به موارد زیم نیامکانات آفال
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 تواند یکامل به دوره، امکانات و شرکت کنندگان در دوره دارد و م یاستاد دسترس : کامل دوره توسط استاد تیریمد

 .دیآموزش استفاده نما یدر راستا نیو آفال نیاز امکانات مختلف آنال

 اریدست ایمختلف توسط استاد  یهابا فرمت لیهر نوع فا یارذگامکان به اشتراک:  کتاب و ... ل،یفا یگذاربه اشتراک 

 د.ارائه دا رفصلیفصل و ز یبندبا دسته یکیتوان مطالب را بصورت کتاب الکترونیم نیدوره وجود دارد. همچن یآموزش

 یاستاد دوره م نیهمچن .... وجود داردو یفیتوص ،یانهیگزچند یهاینظرسنج یامکان برگزار : یریگأیو ر ینظرسنج-

 کند. یریگیأرموضوع را  کیتواند 

 وجود  انیاستاد و دانشجو نیب نی( و همچنانیشرکت کنندگان )دانشجو نینه تنها امکان تعامل ب : گفتگو و اخبار یتاالرها

 یامکان درج نظر رو انیارائه اخبار از آن استفاده کند. دانشجو یتواند تنها برایتاالر اعالنات دارد که م کیبلکه استاد  ،دارد

 .استاد است اریطرفه در اخت کیابزار  کی هاتاالر اخبار را ندارند و تن

 به دلخواه را  انیدانشجو ییمختلف وجود دارد که استاد نحوه پاسخگو فیتکال فیامکان تعر : فیتکل حیو تصح فیتعر

امکان  نکهیا ایپاسخ بدهد  فیبه تکل یتواند به صورت متنیکند که دانشجو میاستاد مشخص م ،کند. به عنوان مثالیمحدود م

 ندیفرآ لیدر جهت تکم یدهد نقش مهمیم فیکه استاد به تکل یبازخورد. ریخ ایرا )با اندازه مشخص( دارد  فیتکل لیآپلود فا

 .آموزش دارد

 که  یانیشود و دانشجویم رهیاستفاده کرد. متن چت ذخ همزمانتوان از چت یدر مواقع خاص م:  همزمان یچت گروه

 .ندیاز آن استفاده نما توانند بعداًیدر چت حضور نداشتند م

 است که از جمله  فینوع مختلف سوال در سامانه قابل تعر 15 حدوداً : آزمون و گزارشات متنوع از آن یبرگزار

صورت ه ... اشاره کرد. بو یپاسخ کوتاه، پاسخ بلند، سواالت عدد ،یکردن سواالت جور ،یانهیتوان به سواالت چندگزیم

توان یبعد از اتمام آزمون م نیقابل استخراج است. همچن ستمیآزمون از س یبرگزار نیدر ح یمختلف یهاگزارش کیاتومات

 .کرد یریگمختلف گزارش یهاآزمون را با فرمت یخروج

 است. استاد امکان دسته یبه اهداف آموزش دنیهر استاد جهت رس یاز ابزارها یکیبانک سوال  : بانک سواالت متنوع-

مختلف از بانک سوال  یهاتواند به شکلیم تی... را در بانک سوال دارد. در نهاشماره فصل و ،یسواالت بر اساس سادگ یبند

 .دیمتنوع استفاده نما یهاآزمون یدر برگزار
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است که به کرات توسط  انیدانشگاه فرهنگ یکیسامانه آموزش الکترون یابزارها نیاز پرکاربردتر یکیآزمون و بانک سوال 

ها استفاده مسابقات از آن ایخوان خود یهاآزمون یمختلف در جهت برگزار یهاسیپرد نیها مختلف دانشگاه همچنبخش

 .... اشاره کردو یاستخدام ،یحقوق ،ییدانشجو ،یو مسابقات فرهنگ هاتوان به آزمونیمشده است که از جمله 

 یبرگزار یمند برامجهز به دو ابزار قدرت ،انیدانشگاه فرهنگ یکیعنوان شده، سامانه آموزش الکترون نیبر امکانات آفال عالوه

 یرا برا یو امکانات مختلف باشدیم ایدن یهاسامانه نیروزتره دو ابزار جزء ب نی. ااست نیآنال یکیآموزش الکترون یهاکالس

 یارذگکالس، اشتراک نیدر ح یانفراد ای یتوان به چت گروهیکه از جمله آنها م کندیم فراهم یاستاد و دانشجو به سادگ

مختلف از طرف  یهالیکالس، انتقال فا نیمختلف در ح یهامختلف با فرمت یهالیفا یگذاراستاد، اشتراک شیصفحه نما

 .اشاره کردمجدد  فادهاست یضبط کالس برا نیگرفتن عکس از صفحه و همچن ان،یاستاد به دانشجو
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