
 

  
 
 
 
 

  

 
 

 

 خوانید :در این شماره می

 ماهنامهشماره  نیدانشگاه در اول سیرئ اناتیب  -1

 هوشمندسازی اخبار مرکز   -3

 (میشممعلمان )شبکه مجازی یادگیری برگزار شده در  یهااز گپ یگزارش  -4

 ارائه شده شوکا یهاسیاز سرو یگزارش  -5

 ی از واحدهای هوشمندسازی دانشگاهکیانعکاس عملکرد   -6

 کارشناسان مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان ییگردهما نیخبار هفتما  -7

   

 

 
 
 

 

 

 ماهنامه تخصصی
 مرکز هوشمندسـازی

 2018بر اکت  |  1397مهر   |  1شماره   |سال اول  

رونمایی از پورتال 
 جدید دانشگاه

مرکز  29بازدید از 
تابستانفصل استان در   

برگزاری دومین جشنواره 
 سراسری تولید محتوا

های نامه با مرکز آموزشعقد تفاهم
 تهران دانشگا هرونیکی کتلا

گپ  12برگزاری 
 مجازی در شمیم



 

   2    2018::  اکتبر   1397::  مهر   1سال اول  ::  شماره 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ارتباطی :راه

 021 - 87751422 تلفن : 

 smartmag@cfu.ac.ir پست الکترونیکی : 

 مرکز هوشمندسازی -دانشگاه فرهنگیان  -  معلم ـتیترب ابانیخ - یرفسنجان یتقاطع هاشم - یفرحزاد یمحمدمهد دیبلوار شه -هرک قدس ش -تهران  آدرس: 

 1۹۹8۹۶۳۳41 :یکدپست 
 

 یماهنامه تخصص

 مرکز هوشمندسـازی
 2018اکتبر   |  1397مهر   |  1شماره   |اول   سال

 ______________________________ 
 

 تهیه شده در :

 مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

 

 مدیر مسئول :

 حسین رضاییمهندس 

 

 سردبیر :

 شناسدکتر مریم حق

 

 تحریریه :

 الدولهمهندس نقی آصف

 مهندس فریبا سیاف

 مهندس مریم نوروزی

 مهندس محمدمهدی سروش

 مهندس زهرا زنبق

 

 : مدیر هنری و صفحه آرا

 محسن ذاکری

 

 فهرست

 3......................  هوشمندسازی حوزه اندرکاراندانشگاه با دست سیسخن رئ

 4مدیر مسئول ماهنامه .............................................................................. پیام 

 5هوشمندسازی ..............................................................................  اخبار مرکز

 7.............................................. ............. میبرگزار شده در شم یهاگپ گزارش

 10..................................  دئوکنفرانسیگزارش خدمات پخش زنده و جلسات و

 11....................................  زدی انیدانشگاه فرهنگ یواحد هوشمندساز معرفی

 16کارشناسان هوشمندسازی دانشگاه .............................  ییگردهما نیهفتم

 

 



 

   3    2018::  اکتبر   1397::  مهر   1سال اول  ::  شماره 
 

 
 

  

 

 استان 31 در غیرموظف علمی هیأت 2000 حدود و موظف علمی هیئت 800 و دانشجومعلم هزار 60 از بیش: ندکرد تصریح فرهنگیان دانشگاه رئیس ،خنیفر حسین دکتر

 .هستند فعالیت به مشغول مرکز و پردیس 98 مجموعاً و فرهنگیان هایدانشگاه در کشور

 فلسفه بر مبتنی عمومی و رسمی پرورش و آموزش نظام انسانی منابع توانمندسازی و تربیت تأمین، آن مأموریت که است، گرا مأموریت هایدانشگاه از فرهنگیان دانشگاه

 .است ایران اسالمی جمهوری عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول سند بر منطبق و اسالمی تربیت و تعلیم

 وجود مجازی فضای در معلمان دانشجو از حفاظت برای ایویژه نیاز اینکه و هادانشگاه در مجازی فضای و هوشمندسازی مباحث به توجه اهمیت به اشاره با دانشگاه، رییس

 دهه در و است ملموس مردم زندگی در آن تاثیر و است شده تبدیل جدید نسل برای زندگی واقعی و اصلی بخش به هاجنبه همه در روزافزون حضور با فضا این: گفت دارد،

 شخصیت روی تواندمی فضا این در حضور که اثری گاهی و اندشده تبدیل یادگیری هایروش از بخشی عنوان به اخیراً و است داشته ما جامعه در انگیزیحیرت رشد اخیر

 به است توانسته اقتصادی نامالیمات وجود با هم فرهنگیان دانشگاه و کشور. گذاردمی آنها روی به اساتید که است آثاری از بیشتر حتی بگذارد، دانشگاه معلمان دانشجو

 .یابد دست حوزه این در موثری و خوب دستاوردهای

 بر همچنین و داشتند تأکید حوزه این در مشکالت رفع جهت دانشگاه جدی عزم به اطالعات، فناوری پیرامون مباحث به جدی پرداختن ضرورت تبیین ضمن ایشان،

 .کردند تأکید علمی منابع از استفاده همچنین و آموزشی و درسی فرایندهای تسهیل برای الکترونیکی هایزیرساخت از استفاده ضرورت

 و خدمات کمّی و کیفی ارتقاء برای که اقداماتی از افتخار با همیشه ما: گفتند دانشگاه، کارکنان و اساتید معلمان، دانشجو رضایت جلب ضرورت بر تاکید با همچنین ایشان

 تمام از ما کلّی و نهائی هدف دانشگاه اطالعات فناوری وضعیت کلّی ارتقاء که باشیم داشته خاطر به باید همیشه امّا کنیم،می صحبت اطالعات فناوری هایسرویس افزایش

 .است خدمات و اقدامات این

 در خوبی هایحرکت که هستم مطلع:  افزود و برشمرد هوشمندسازی حوزه محورهای ترینمهم از را دانشگاه عالی آموزش مراکز و هاپردیس میان ارتباطی بستر ایجاد وی

 این بر که هاییسامانه و دانشگاه اختصاصی شبکه خصوص در و است هوشمندسازی کارشناسان جمعی خرد نیازمند هافعالیت این تداوم و گرفته شکل حوزه این در کشور

 فعالیت کشور سراسر در دانشگاه هوشمندسازی حوزه در که عزیزانی تمامی از و بود خواهیم مطلوبی توسعه شاهد نزدیک آینده در شاءاهللان هم شد خواهد ایجاد بستر

 کنم.می تشکر دارند،

 کرد مطرح «هوشمندسازی مرکز تخصصی ماهنامه» با گو و گفت در فرهنگیان دانشگاه رئیس

 دانشگاه اتارتباط و اطالعات فناوری توسعه در فرهنگیان دانشگاه عزم

 تـاس تـوق امـتم و یدّـج
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: ماهنامهپیام مدیرمسئول   

و با هدف  یفیمهم و ک یمرکز جادیاقدام به ا ان،یدانشگاه فرهنگ

در حوزه  ییاجرا یهاتیو توسعه فعال یسطح علم یارتقا

مرکز »کشور تحت عنوان  یو فناور یهوشمندساز

مرکز مصمم است با اتکا بر  نینموده است. ا «یهوشمندساز

 ،یکیاطالعات و آموزش الکترون یمتخصصان فناور هایمهارت

ز پر شتاب ا یدر حرکت ،و مشاوران در سراسر کشور برگانخ

 یهانیفراتر رفته و به جمع برتر یمراکز هوشمندساز نیبرتر

حاضر توانسته  توانمندِ یروهایمرکز به مدد ن نی. اونددیکشور بپ

اطالعات را شروع کرده و قراردادها  یبزرگ فناور هایاست پروژه

 ،گرید یمنعقد سازد. از سو ار یمتعدد یهمکار هاینامهو تفاهم

 دیاسات توجهمجموعه مورد  نیبرجسته ا یریادگی یهایتوانمند

و  یتخصص یهاو دانشجومعلمان قرار گرفته و توانسته است دوره

 .شرکت کنندگان برگزار کند ازیرفع ن یرا برا یاشرفتهیپ

با هدف کمک به بهبود  ان،یدانشگاه فرهنگ یهوشمندساز مرکز

اطالعات  یدر عرصه فناور یتخصص یکردهایرو نییارتباطات و تب

 جیو نتا ییموفق اجرا اتیانتشار تجرب قیاز طر یریادگیو 

 ماهنامه یاندازاقدام به راه 1397در سال  ،یکاربرد قاتیتحق

 نی. استنموده ا "یمرکز هوشمندساز" یتخصص -یداخل

و هدفمند در  یکیو به صورت الکترون هیبه طور ماهانه ته ماهنامه

 و یعلم مراکز ان،یگـفرهنگاه ــدانش یو مراکز استان هاسـیپرد

در سراسر کشور  تیو ترب میو مرتبط با تعل رگذاریتأث ییاجرا

محدود به ارائه اخبار،  ماهنامه یمنتشر خواهد شد. دامنه موضوع

انجام شده و اقدامات صورت گرفته  هایتیفعال ،یعلم یدادهایرو

 تیریدانشگاه که متشکل از دو واحد مد یدر مرکز هوشمندساز

 نیاست و همچن یکیالکترون یریادگی تیریاطالعات و مد یفناور

. بود خواهد ها،در استان یهوشمندساز یگزارش عملکرد واحدها

شروع به  97که از مهرماه  ماهنامه نآغازی شماره موضوعات اهم

از  یاز عملکرد مرکز، گزارش یاخبار و گزارشنموده است،  تیفعال

ارائه شده  یها سیاز سرو یگزارش م،یبرگزار شده در شم یگپ ها

، خدمات کشور نمونه هایسیپرد ی ازکیشوکا، انعکاس عملکرد 

و انعکاس اخبار مربوط به  انیبه نودانشجو یحوزه هوشمندساز

 .باشدیمکشور  یکارشناسان هوشمندساز ییگردهما نیهفتم

و دشوار  یطوالن یریمس یدر ابتدا یاگرچه مرکز هوشمندساز

 ،قرار دارد یجهان یدر سطح دانشگاه و هوشمندساز یسرآمد یبرا

 یمندقادر مطلق و متعال و بهره اتیبا اتکال به الطاف و عنا کنیول

روزافزون  یمستحکم و با شتاب یابا اراده یتخصص یهاتیاز ظرف

شااهلل به خواهد کرد و ان رکتانداز دانشگاه حچشم یبه سو

اطالعات  یبه خصوص فناور یدر حوزه هوشمندساز نینو ییالگو

 .و نظام آموزش کشور مبدل خواهد شد

 

 حسین رضایی

 ماهنامهمدیر مسئول 
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 دیجد کیبا گراف انیپورتال دانشگاه فرهنگ

 شد ییرونما
و امکانات  دیجد کیبا گراف ،انیپورتال دانشگاه فرهنگ

 ماهوریشهر 13شنبه سه، تر نسبت به گذشتهگسترده
اجالس  نینوزدهم یو همزمان با برگزار 1397
سراسر کشور  انیدانشگاه فرهنگ یساؤر یسراسر
 .شد ییرونما

رضایی، سرپرست مرکز حسین به نقل از مهندس 
 یدر چهار فاز کاراین پروژه  ،دانشگاه هوشمندسازی

فاز اتمام بعد از در این روز  تیشده و در نها یزیربرنامه
 ،پورتال دیجد یدر طراح .در دسترس قرار گرفت دوّم،

امکان  ی،کیو موثر گراف عیوس راتییعالوه بر تغ
 شیدانشگاه افزا برانکار یبه انتشار اخبار برا یدسترس

پورتال هم  نیا یمحتوا یساز یکرده که به غن دایپ
 .خواهد کرد یانیکمک شا

 

 

 

 
و مرکز  ینامه مرکز هوشمندسازعقد تفاهم

 دانشگاه تهران یکیالکترون یهاآموزش
-یبر بستر فناور یآموزش یهایبه منظور توسعه همکار

 یو فن یتوان علم ییافزاو هم یو ارتباطات یاطالعات یها
به اهداف  لین یاز امکانات موجود در راستا یریگبا بهره

 یمرکز هوشمندساز انیم ینامه همکارمشترک، تفاهم
 یکیالکترون یهازشو مرکز آمو انیدانشگاه فرهنگ

 یفاطم امید دیدکتر س یندگیدانشگاه تهران به نما
حسین راستا مهندس  نیهم در .دیامضاء و منعقد گرد

دانشگاه  یسرپرست مرکز هوشمندساز ،ییرضا
ها و امکانات  یگفت: در چهارچوب توانمند انیفرهنگ

نامه به تفاهم نیو دانشگاه تهران، ا انیدانشگاه فرهنگ
 یسطح علم یمتقابل، گسترش و ارتقا ییافزامنظور هم

روابط آموزش و پرورش و آموزش  میو تحک یو فناور
 .شده است عقدمن یعال

 

 

 

 
در  انیپورتال دانشگاه فرهنگ گاهیجا یارتقا

 الکسا یبندرتبه 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

سرپرست  ،ییرضا مهندس .ادکاهش د 866به  1860
 گاه،یجا ءارتقا نیدانشگاه گفت: ا یمرکز هوشمندساز

پورتال و ارائه  دکنندگانیبازد زانیدر م راتییحاصل تغ
الکسا اخذ  تیسا قیباشد و از طریم یکیخدمات الکترون

 ریسا یکرد: با همکار یدواریابراز ام یو .شده است
 یشاهد ارتقا ،آیندهبه عمل آمده در  داتیو تمه واحدها

پورتال دانشگاه در  یو کاهش رتبه واقع گاهیجا شتریب
 .بود میخواه یالمللنیسطح کشور و در سطوح ب

 

     

 

 
 نیهفتم یجلسه هماهنگ نیاول یبرگزار

کارشناسان  یسراسر ییگردهما
 یهوشمندساز

کارشناسان گردهمایی  نیهفتم یجلسه هماهنگ نیاول
در  1397مهر  1شنبه کی روز ،دانشگاه یهوشمندساز

  .برگزار شد انیدانشگاه فرهنگ یمرکز هوشمندساز
 یجلسه پس از ارائه گزارش از روند برگزار نیا در

نشست  نیا یبرگزار تهیکم یاعضا، نیشیپ یهانشست
، یمحل برگزار ،خیتارمربوط به  کلیاتمشخص شده و 

مورد بحث  سخنرانان و محتویات و دوره آموزشی مدنظر
 قرار گرفت. یو بررس

 

 

 

 
 مرکز ماهر استینشست با ر

حراست  یدفتر مرکز یبعمل آمده از سو یهماهنگ یط
 شیافزا یدر راستا ینشست، 1397شهریور  18 در مورخ

با حضور  یبریاز حوادث سا یریشگیو پ یتیامن بیضر
 اتیعمل یو هماهنگ امداد تیریمرکز مد استیر

، یسرپرست مرکز هوشمندساز ،یاانهیرا یرخدادها
و کارشناسان حراست دانشگاه در  مدیر فناوری اطالعات

های مساعدی از و قول دیگرد برگزارمحل آن مرکز 
جانب رئیس مرکز ماهر درخصوص ارائه کامل کلیه 

 خدمات فنی مرکز ماهر برای دانشگاه حاصل شد.
 

 

 

 
و  طیشرا یجهت بررس از مراکز دیبازد 29

 یفناور  حوزه در ازهایها و نیتوانمند یاحصا
ضمن  ،یمرکز هوشمندسازکارشناسان و سرپرست 

های استاناز پردیس/مرکز فرهنگیان  29حضور در 

یلویه گکهتهران، قم، خراسان رضوی، همدان، مازندران، 

 انهیامکانات را، از زنجانکردستان، قزوین و  ،و بویراحمد

ه یشو در حا کردند دیبازد واحدها نیا یو هوشمندساز

 یاستان تهیکم اتجلس زین دهایبازدبرخی از این 

 شد. لیتشکبا حضورشان  یکیالکترون یریادگی تیریمد
 

 

: اخـبار مرکـز  
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برای  SSLو سرویس  ISMS ستمیس یراه انداز

 باال بردن ضریب امنیت اطالعات و شبکه
، مدیر فناوری الدولهبه نقل از آقای مهندس آصف

یب امنیت بردن ضربه منظور باال اطالعات دانشگاه، 
پس از برگزاری جلسات  اطالعات و شبکه دانشگاه،

متعدد با حراست دانشگاه، حراست وزارت آموزش و 
 تیامن تیریمد ستمیسپرورش و رئیس مرکز ماهر،  

 ISMS ( Information Security ای اطالعات

Management Systemاندازی شد.( راه 
 ابه مکاتببعد از همچنین برای باال بردن ضریب امینت، 

icert  تندات و ترجمه مس یتیهای امنگواهینامهو اخذ
به سرانجام  SSL سیسرواندازی موضوع راهدانشگاه، 
 https یدانشگاه بر رو یهاهاز سامان یتعدادرسید و 

 زین گرید یهاسامانه یبر رو یو به زود شده یاندازراه
 .اعمال خواهد شد

 

 

 

 
محتوا و  دیجشنواره تولدومین  هیاختتام یبرگزار

 در سه محور دگانیبه برگز زیجوا یاهدا
 دیجشنواره تول نیدوم یآثار ارسال دریافتبعد از 

ر اث 300و داوری قریب به دانشگاه  یکیالکترون یمحتوا

 نهیداور مطرح در زم 8ارسالی طی دو مرحله توسط 

 وکارکنان  د،ینفر از اسات 22سرانجام  ،یو پداگوژ یفن

 ریتقد، فریتوسط دکتر خن طی مراسمیدانشجومعلمان 

 در انیدانشگاه فرهنگ سیخود را از رئ زهیو جا دهیگرد

 یاهبرنامه ، یتعامل یکیالکترون یمحتوا دیسه محور تول

 لیتحو و فیلم کوتاه تجارب تدریس لیموبا یکاربرد

 یاهلمیبا ارائه ف منتخبین هیمراسم کل نیدر ا .گرفتند

 یلدرباره اثر ارسا حیاز آثار خود، به توض یاقهیدق 2

 .پرداختند

 
 

 

 

 

 
 ونیاتوماس دیسامانه جد اندازیو راه سازینهیبه

 و خوابگاه هیتغذ
 و خوابگاه در دانشگاه هیتغذ ونیاتوماس دیسامانه جد

، بعد از یاندازراه و یسازنهیبه یدر راستا، انیفرهنگ
 تهران، مشهد و یزد به صورت پایلوتاینکه در سه شهر 

تأیید کارشناسان اندازی شد و رضایتمندی و راه
های این شهرها، حاصل شد، این هوشمندسازی دانشگاه

های سامانه به صورت یکپارچه در سطح دانشگاه
ار برداری قراندازی شد و مورد بهرهراه فرهنگیان کشور

 گرفت.
 

     

 

 
 یآموزش یهاکالس یبرگزار

 یضمن خدمت برا یهادوره یبرگزار یدر راستا
اطالعات و حوزه حراست، بعد  یکارشناسان حوزه فناور

 یآموزش یهادوره ی، نسبت به برگزارمجوز افتیاز در
MCSA  وSecurity + یبرگزار. پس از دیاقدام گرد 

 شد. صادر یآموزش یهادورههای یگواه، آزمون
 

 

 

 
 هاجشنواره مسابقات، یبرگزار

 یکیالکترون یهادورهو 
نوروزی، کارشناس مسئول  مهندس به نقل از خانم

 نخست سال نیمه، در تولید و تأمین محتوای الکترونیکی
وره دوره مسابقه و د 5دوره الکترونیکی،  3، تعداد 1397

 یبرگزاردوره ضمن خدمت و  3خودخوان الکترونیکی، 
واحد توسط  موضوع 9در  یمرحله آخر جشنواره کشور

مدیریت یادگیری الکترونیکی انجام شده و تولیدات 
 محتوای الکترونیکی دیگری در دست انجام است.

 

 

 

 
 ه زنده وجلس 55بالغ بر  یبرگزار

 ی در سطح کشورکنفرانس دئویو
به نقل از خانم مهندس سیاف، کارشناس مسئول 

نیمه در های آماری دانشگاه، مدیریت دانش و سامانه

جلسه زنده و  55بالغ بر ، 1397سال  نخست

اعم از جلسات سازمان کنفرانس در سطح کشور دئویو

های آموزشی و ها، وبینارها، دورهمرکزی با استان

 های علمی برگزار شده است.سخنرانی
 

 

: اخـبار مرکـز  
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با همکاران  کتریارتباط مستمر و نزد نیخود و همچن یو فرهنگ یعلم ،یرسالت کار یدر راستا انیدانشگاه فرهنگ یمرکز هوشمندساز

که شامل  دنماییبرگزار م 11 یال 10ها ساعت کشنبهی یبه صورت مداوم و هفتگ یمجاز ITگپ  هایبرنامهها، سلسله سیمراکز و پرد یهوشمندساز

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

 یو آموزش یو سوابق کار اتیتجرب انیب ت،یریو مد یو موضوعات خاص حوزه فناور کاری حوزه مشکالت و هانسبت به دغدغه ،یمرکز هوشمندساز

موضوع ارائه شده را  رامونیخود پ هایپرسش دندر گروه ارائه خواهند داشت و پس از آن همکاران محترم گروه امکان مطرح کر قهیدق 15به مدت 

 پاسخ خواهد داد. یاعضاء به صورت نوشتار هایپرسش به پاسخ به نسبت رممحت کنندهارائه زیخواهند داشت و در آخر ن

 مشاهدهبرنامه گپ مجازی در مرکز هوشمندسازی برگزار شده که در ادامه  12تاکنون شناس، مدیر شبکه اجتماعی دانشگاه، به نقل از خانم دکتر حق

 گردد:می

 
 

 

 (1گپ شماره )

 
 (2گپ شماره )

 

 (3گپ شماره )
 

 (4گپ شماره )
 

 

میشم یمجاز یهاگزارش گپ  
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 (5گپ شماره )

 
 (6گپ شماره )

 
 (7گپ شماره )

 
 (8گپ شماره )

 
 (9گپ شماره )

 
 (10گپ شماره )

 
 (11گپ شماره )

 
 (12گپ شماره )
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 مرکز هوشمندسازی 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

  

 

 دانشگاه یبرگزار شده در شبکه اجتماع یمجاز یهاگپ
 صبح 10ها ساعت  کشنبهی

 مهندس حسین رضایی
آشنایی سرپرست مرکز با مدیران و 

 کارشناسان حوزه هوشمندسازی
مرداد 14  

الدولهنقی آصفمهندس   
 شبکه و اینترنت

 دانشگاه فرهنگیان
مرداد 21  

 خانم مهندس زنبق
تجربیات و ابتکارات همکار هوشمندسازی 

 الزهرا)س( یزدفاطمهپردیس 

 

شهریور 4  
 خانم مهندس معلمی

تجربیات و ابتکارات همکار هوشمندسازی 
 نژاد مشهدپردیس شهید هاشمی

مرداد 28  

 مهندس علیرضا فرداد
زیرساخت ارتباطی دانشگاه فرهنگیان 

 و معرفی تجهیزات شبکه
شهریور 11  

 کامبیز رضاییمهندس 
 کاربردهای تکنولوژی واقعیت افزوده

 وحید توحیدیمهندس 
 MikroTikترفندهای کاربردی 

 های دانشگاه فرهنگیاندر پردیس
مهـر 1  

 صادقیمهندس خانم 
 راهکارهای مرکز هوشمندسازی

 Antivirusدر حوزه 

مهـر 8  

  ینیدحسیس یدهادیس مهندس
تجربیات و ابتکارات همکار هوشمندسازی 

 استان سمنان یهاسیپرد

مهـر 29  

 وحید توحیدیمهندس 
 MikroTikسناریوهای اجرایی 

 های دانشگاه فرهنگیاندر پردیس
شهریور 25  

 مهندس مهدی سروش
 مدرسه هوشمند

مهـر 15  

 آقای حمید امامی
رسانه در حوزه  یکارکردها

 یهوشمندساز
مهـر 22  

شهریور 18  



 

   10    2018::  اکتبر   1397::  مهر   1سال اول  ::  شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت خیتار سالن هـجلسوع ـموض کنندهواحد درخواست ردیف

 معاونت آموزش 1
 یسامانه آموزش جادیجلسه ا نیاول

 انیدانشگاه فرهنگ یکارورز
 13-11 مهر 2 یعتمداریسالن شر

 ییمعاونت دانشجو 2
 یسرپرستان سراها یسراسر نشست

 دانشگاه ییدانشجو
 15-13 مهر 3 سالن چمران

 ییدانشجو معاونت 3
 یسرپرستان سراها یسراسر نشست

 دانشگاه ییدانشجو
 14-9 مهر 4 یعتمداریسالن شر

 معاونت آموزشی 4
مراسم رسمی استقبال از 

 نودانشجومعلمان دانشگاه
 14-9 مهر 7 پردیس نسیبه

 المللنیب امور 5
معلم با  تیترب یالمللنیب یتخصص نشست

 یدانشگاه ژاپن ندگانیحضور نما
 16-8 مهر 14 باهنر دیشه سالن

 ییدانشجو معاونت 6
کارشناس مسئوالن  ناریوب نیدوم

 یبدن تیو کارشناسان ترب ییدانشجو

 دانشگاه یاستان یهاتیریو مد هاسیپرد

 12-10 مهر 15 یعتمداریشر سالن

 یفرهنگ معاونت 7
 یفرهنگ یدوره توانمندساز نیسوم

 28آموزان ماده مهارت
 12-10 مهر 16 چمران سالن

 یپژوهش معاونت 8
 یپژوهش-یعلم یسخنران نیهفتم

 یهفتگ
 16-14 مهر 16 چمران سالن

 یفرهنگ معاونت 9
با حضور  ینیحس نیاربع ییمایراهپ

 دانشگاه ییدانشجو جیبس نیمسئول
 10-9 مهر 17 چمران سالن

 یفرهنگ معاونت 10
پورتال  یدرج اخبار بر رو یهیتوج جلسه

 یروابط عموم نیدانشگاه با حضور رابط
 15-13 مهر 21 چمران سالن

 آموزش معاونت 11
آموزش زبان  یبرنامه درس نیتدو کارگروه

 مشهد یبهشت دیشه سیدر پرد یسیانگل
 10-8 مهر 22 ینامدار یآقا اتاق

 16-14 مهر 23 چمران سالن هشتم پژآهنگ یپژوهش معاونت 12

 اطالعات یفناور 13
 یاستان یهاتهیکم یجلسه سراسر نیدوم

 یکیالکترون یو محتوا یریادگی
 12-11 مهر 29 یعتمداریشر سالن

 اطالعات یفناور 14
 نیشوکا با حضور مسئول سیسرو تست

 شرکت مربوطه
 13-9 مهر 29 مرکز هوشمندسازی

 16-14 مهر 30 چمران سالن نهم پژآهنگ یپژوهش معاونت 15
 

 

خدمات  گزارش

پخش زنده و 

جلسات 

ویدئوکنفرانس 

ارائه شده توسط 

مرکز 

هوشمندسازی به 

واحدهای مختلف 

دانشگاه 

نفرهنگیا  

1397در مهر    
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 های استان یزدمعرفی دانشگاه

 مسئول سروش مهدی آقای که است پردیس دو شامل یزد فرهنگیان دانشگاه
 پردیس هوشمندسازی مسئول زنبق زهرا خانم و پاکنژاد شهیدان پردیس هوشمندسازی

 پردیس و هکتار 7 از بیش وسعت با پاکنژاد شهیدان پردیس. باشندمی )س(الزهرا فاطمه
 رویکرد با هوشمندسازی واحد. باشدمی مترمربع 3000 وسعت با )س(الزهرا فاطمه

 محیط تغییر به سعی فن اهل اندیشیهم با و IT حوزه در جدید فنی دانش از استفاده
 مدیریت بر تاکید با نوین افزارهایسخت از استفاده و هازیرساخت رسانیروزبه و دانشگاه

 تاکنون 88 سال از نیز ذیل هایطرح و برداشته گام اطالعات فناوری بستر بر محور دانش
 :است شده اجرا

 راهبرد نقشه تهیه و سازیتصمیم جهت اطالعات فناوری کمیته تشکیل .1

 1388 سال در دانشگاه

-پردیس اتصال و فیبرنوری با هاپردیس فیزیکی نقاط کلیه زیرساخت توسعه .2

 هایسرویس دریافت جهت مخابرات فیبرنوری به اتصال ،فیبرنوری به ها

 فیبرنوری بستر بر پرسرعت اینترنت و VOIP تلفن مثل مخابراتی

 هاسامانه سازیمجازی جهت سرور اندازیراه .3

 بانک به دانشجویان دسترسی تسهیل جهت اطالعاتی بانک سرور اندازیراه .4

 کاربردی هایبرنامه و افزارنرم

 امنیت بردن باال ( جهتBackup)پشتیبانی  فیزیکی سرور اندازیراه .5

 زمانی هایبازه در پردیس مجازی هایماشین پشتیبان تهیه و اطالعات

 مشخص

 با وایرلس) دانشجویی هایخوابگاه و دانشگاه در پرسرعت اینترنت توسعه .6

 50 باند پهنای با فیبرنوری روی بر مخابرات اینترنت و مگ40 باند پهنای

 (مگ

 شبکه در اینترنت باند پهنای مدیریت جهت سیب اکانتینگ سامانه اندازیراه .7

  پردیس داخلی

 دانشجویان و کارکنان ویژه خودرو هوشمند گیت اندازیراه .8

 (مرکزی سازمان متمرکز پروژه) دانشجویان تردد گیت اندازیراه .9

 استان مدیریت با کارکنان وب تحت غیاب و حضور سامانه اندازیراه .10

  دوربین 70 از بیش با دانشگاه مداربسته هایدوربین نصب و اندازیراه .11

 آنالوگ هایدوربین تصاویر انتقال و قدیمی هایسوئیچ و روترها روزکردنهب .12

 جدید NVR سرور به قدیمی

 گذاشتن اشتراک به جهت دانشجویان وب تحت Sharing سامانه اندازیراه .13

 و شبکه امنیت بردن باال و دانشگاه داخلی شبکه در اطالعات تبادل و فایل

 همکاران هایسیستم

 هایسالن در اذان و موزیک پخش برای صوتی هوشمند سیستم اندازیراه .14

 داخلی شبکه تحت اداری

 افزارهایسخت سریع و آسان یابیعیب جهت مانیتورینگ سیستم اندازیراه .15

 پردیس شبکه تحت

 امن و پرسرعت اینترنت استفاده جهت UNIFI هایپوینتاکسس اندازیراه .16

 دانشجویان هایخوابگاه در استفاده برای

 وتریکامپ تیدر سا سیاستفاده از ک یبه جا نتیروکالیز اندازیراه .17

 انیدانشجو

 انیبا اسکن اثر انگشت دانشجو هیو حذف کارت تغذ هیتغذ ستمیس اندازیراه .18 

 دانشجویان  آزمون و آموزشی هایکارگاه غیاب و حضور سیستم اندازیراه .19

-فارغ پرونده بایگانی و کدینگ اتوماسیون افزارنرم اندازیراه و نصب .20

 پرونده 20000 از بیش به آسان و سریع دسترسی جهت التحصیالن

  دانشجویان

 خصوصی بخش مشارکت با هوشمند کالس اندازیراه .21

  پرژکتور ویدئو به هاکالس کلیه تجهیز .22

 دانشجویان، هایتلفن بانک تعریف و کوتاه پیام وب تحت سامانه اندازیراه .23

 کارکنان و یدتاسا

 

 فیبرنوری با هاپردیس فیزیکی نقاط کلیه زیرساخت توسعه

 اتاق تا نقاط کلیه ،زیر تصویر و پالن طبق دانشگاه فیزیکی نقاط پراکندگی به با توجه
 است: شده متصل هم به نوریفیبر با سرور

 

 

 

یزد فرهنگیان دانشگاه هوشمندسازی واحد  
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 (Zero Client) کالینت زیرو

 افزیش سبب که( Cloud Computing) ابری رایانش افزون روز توسعه به توجه با
 یهاهزینه کاهش و امنیت ها،رایانه مدیریت و نظارت ،هاسیستم سرعتو  راندمان
 با توانستیم پردیس، در آن سازیپیاده با که است داشته هادانشگاه و مراکز از بسیاری
 به توجه با شود؛ برده بهره پیشرفته تکنولوژی این مزایای همه از ممکن هزینه کمترین

 یکی است؛ مربوطه سازمان بسترسازی به نیاز تکنولوژی این سازیپیاده برای مهم، این
 نام با ابری رایانش هایترمینال از استفاده بسترسازی، این برای الزم و ضروری موارد از

 .است( Zero Client) کالینت زیرو تجاری

 

 جهت مخابرات فیبرنوری به هاپردیس اتصال
 مخابراتی هایسرویس دریافت

 

 فیبرنوری کانال 10 با جدید روتر نصب

 یک ،داخلی بستر سرعت افزایش و سازیبهینه و افزاریسخت زیرساخت توسعه جهت
. گردید اندازیراه و نصب و خریداری میکروتیک روتر دو و فیبرنوری کانال 10 با روتر

-راه اسپاتهات مانندی هایسرویس ،مختلف های vlan تعریف و کانفیگ با همچنین

 شده است. اندازی

 

 
 سازی مجازی جهت لینوکس سرور اندازی راه

 سیستم با سرور یک ویندوز سرورهای در امنیت عدم و هاسرویس افزایش به توجه با

 ماشین 10 و گردید اندازیراه دانشگاه هایسرویس سازیمجازی جهت لینوکس عامل

 .شد اندازیراه آن روی بر دانشگاه نیازهای به بنا مجازی

 

 
 

های آموزشی و افزار، فیلماندازی سرور بانک اطالعاتی نرمراه
 های کاربردیبرنامه

های های آموزشی و برنامهافزار، فیلمجهت تسهیل دسترسی دانشجویان به بانک نرم

های ترا خریداری و اطالعات و بانک 6کاربردی، بر روی سرور تعدادی هارد با حجم 

بازار خریداری های جدید در DVDافزاری بر روی آن بارگذاری شده است و هرساله نرم

گردد و با تفکیک موضوع آنها به تفکیک بر روی سرور بارگذاری می Imageگردد و می

 باشد.گردد که برای دانشجویان بسیار پرکاربرد میذخیره می

های آموزشی و مستند بر روی سرور بارگذاری گردیده است که مورد آرشیوی از فیلم

ر محتوایی که اساتید و دانشجویان نیاز داشته استقبال دانشجویان قرار گرفته است و ه

گردد همکاران محترم، بخشی از گردد. لذا پیشنهاد میباشند بر روی سرور بارگذاری می

 فضای هارد سرور را به این مهم اختصاص دهند.
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 (Backup)پشتیبانی فیزیکی سرور اندازیراه

 

 

آن بر پردیس دو اتصال و VOIP تلفن سرویس اندازیراه

 

 

(مرکزی سازمان متمرکز پروژه) دانشجویان تردد گیت اندازیراه

 

 

 خودرو هوشمند گیت اندازیراه

 

 دانشجویان وب تحت Sharing سامانه اندازیراه

 ویروسی و فایل دریافت یا و ارسال درخواست و کارکنان با دانشجویان ارتباط به عنایت با
 وب تحت محلی شبکه یک امر این در تسهیل برای و آلوده هایفلش با هاسیستم شدن

 یک تواندمی... و کامپیوتر موبایل، از معا دستگاهی هر با  شخصی هر که شد اندازیراه
 .نماید (Download) دریافت یا و( Upload) اریذبارگ را فایل

 

 دانشجویی هایخوابگاه و دانشگاه در پرسرعت اینترنت توسعه

 در دانشجویان نیاز مورد هایسایت و هاپرتال و هاسرویس کلیه به دانشجویان دسترسی
 علمی و تخصصی هایانجمن و باشدمی رایگان ،دانشگاه داخلی شبکه اسپاتهات صفحه

 .نمایند استفاده نامحدود حجم از توانندمی نیز دانشجویان
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 دانشجویان تغذیه سیستم اندازیراه

 اندازیراه کالینان تغذیه اتوماسیون سیستم ،دانشجویی معاونت پیشنهاد به جاری سال در
 جزئی جریمه کردن لحاظ و مدیریت با است ذکر به الزم .گردید قبلی سیستم جایگزین و

 غذا هایهزینه در جوییصرفه باعث ،اندنگرفته غذا ولی نموده رزرو که دانشجویانی برای
 .ایمشده اصراف و

 

 غذا تحویل جهت انگشت اثر اسکن و تغذیه کارت حذف

 پردیس در بار اولین برای ،دانشجویی امور همکاری و هوشمندسازی واحد پیشنهاد به
 .شد انجام انگشت اثر ثبت با غذا تحویل یزد پاکنژاد شهیدان

 

 آموزشی هایکارگاه غیاب و حضور سیستم اندازیراه
 دانشجویان آزمون و

 پردیس در غیاب و حضور اتوماسیون سیستم ،فرهنگی واحد پیشنهاد به جاری سال در
 آموزشی هایکارگاه غیاب و حضور بار اولین برای و گردید اندازیراه یزد پاکنژاد شهیدان

 حضور که دارد وجود امکان این ترم پایان برای و شد انجام مکانیزه بصورت دانشجویان
 .شود انجام مکانیزه صورته ب ترم پایان هایآزمون غیاب و

 

 
 

 
 دانشگاه مداربسته دوربینهای دیجیتال سرور ونصب اندازی راه

 (1395-96 سال اجرا)

 کانال 64 دیجیتال سرور ،خصوصی بخش همکاری باو  حراست واحد پیشنهاد به
 و گردید نصب پردیس مختلف نقاط در دیجیتال جدید هایدوربین و شد خریداری

 قابل دانشگاه محلی شبکه در آن تصاویر تا گردید یروز رسان به نیز آنالوگ هایدوربین
 .باشد دریافت

 
 

 دانشجویان پژوهش و تحقیق امر در تسهیل

 امر در تسهیل جهت کامپیوتر تعدادی ،دانشگاه پردیس کتابخانه مسئول پیشنهاد به
 .شد اضافه دانشگاه کتابخانه سالن به پژوهش هفته در دانشجویان پژوهش و تحقیق

 

 

 وب تحت غیاب و حضور سامانه اندازیراه
 (1395-96 سال ءاجرا)

 تردد ساعت بر آنالین و دقیق نظارت جهت IT کمیته مصوبه و حراست واحد پیشنهاد با
 و گردید اندازیراه و نصب پیشگامان وب تحت سیستم ،استان پردیس دو هر کارکنان

 مرخصی ایهدرخواست و مشاهده را خود کارکرد ساعت گزارش توانندمی پرسنل تمام
 تواندمی استان هایپردیس امور و نمایند ارسال یاتوماسیون صورته ب را خود ماموریت و

 .نماید نظارت و دریافت طریق این از را خود موردنیاز گزارشات
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 آموزش های کالس تجهیز

 .است گردیده مجهز ژکتوروپر ویدئو به هاکالس کلیه بودجه تامین و IT کمیته تصویب با

 

 بایگانی اتوماسیون افزارنرم اندازیراه

 دشوار بسیار کار بایگانی اتاق در دانشجویان التحصیلیفارغ مدارک یافتن اینکه به توجه با

 کد یک تولید با 88 سال در IT کمیته پیشنهاد به بنا افزارنرم این ،بود گیریوقت و

 20000 به قریب دانشجویان پرونده مشخصات کلیه ها،پرونده کدبندی با و محل فیزیکی

 نمودیم ثبت افزارنرم در سال 3 مدت در و نموده فیزیک کدبندی را تاکنون ابتدا از پرونده

 کالسور و محل ورود سال یا نام مثل فرد مشخصات از بخشی جستجوی با توانمی حال و

 .است شده التحصیالنفارغ دبیرخانه کار تسهیل باعث این ؛ ونمود پیدا را او پرونده

 

 

 خصوصی بخش مشارکت با هوشمند کالس اندازیراه

 با روزهب تجهیزات با هوشمند کالس اندازیراه ،واحد این هایطرح و پیشنهادها از یکی

 تجهیزات و امکانات تومان میلیون 30 بر بالغ که است بوده خصوصی بخش مشارکت

 فرایند این. شد جذب دانشگاه برای کویریزد پیشگامان شرکت مشارکتتفاهم و  با رایگان

 ،کالس این تشکیل اهداف از یکی و رسیدبه نتیجه  پیگیری و رایزنی سال دو از پس

 بر مبتنی آموزشی هایدوره آموزش و روزهب ابزار به نسبت دانشجویان نگرش تغییر

 .است اطالعات فناوری

 

 

 

 دانشگاه در پرسرعت اینترنت توسعه

 دانشجویی هایخوابگاه و

 مشارکت با و IT کمیته پیشنهاد به دانشجویان هایخوابگاه اینترنت مشکالت به توجه با

 و نصب خوابگاهی هایبلوک در رایگان صورته ب WiFi تجهیزات خصوصی بخش

 پهنای مدیریت با و خریداری ارزان قیمت با مگابایت 40 باند پهنای با اینترنت سرویس

 .گرفت قرار دانشجویان اختیار در باند

 بریممی پایان به (ع)صادق امام حضرت گرانسنگ فرمایش با را حاضر نوشتار باالخره و

 راههبی رهرو کند عمل به اقدام بینش و هماهنگی کسب بدون که کسی» اندفرموده که

 مقاصدش و اهداف از دوری بر جز وی، سیر سرعت و حرکت شتاب که ماند را رویی

 عقالنی، رشد) جانبه همه پرورش و رشد ما کشور در پرورش و آموزش هدف« .نیفزاید

 هایارزش به التزام ضمن که ایستگونه به آموزاندانش( اجتماعی و عاطفی جسمانی،

 و جهان روز مسائل به آگاه آمده، نائل خویش بالقوه کمال به اخالقی، و ملی اسالمی،

 ایآینده ساختن و جامعه و خود مشکالت و مسائل حل جهت در توانمند و مبتکر

 و مسائل با آشنا و توانمند معلمینی باید ما اهداف این به نیل جهت. باشند ترمطلوب

 .باشد تضمین کشورمان آینده که کنیم تربیت روز مشکالت

 کشور، سراسر در فرهنگیان دانشگاه هایطرح شدن اجرایی و گسترش با که آن امید با

 کیفیت. باشیم عزیزمان ایران در آموزش واقعی ییپویا سمت به پویا و سریع حرکت شاهد

 توانایی، که نسبت آن به را آموزدانش هر بتوانیم که شودمی محقق زمانی ،آموزش واقعی

 و آموزش. کنیم هدایت زندگی در جهت و مسیر بهترین سمت به دارد عالقه و استعداد

 عمل عرصه به مجال تربیتی، واالی هایدغدغه تا شود خارج روزمرگی از باید ما پرورش

 . اهلل شاء ان. کنند پیدا درآمدن

 

 

 یزد فرهنگیان دانشگاه هوشمندسازی مسئول کارشناس؛ سروش مهدی

 یزدالزهرا)س( زنبق؛ کارشناس هوشمندسازی پردیس فاطمه زهرا
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سوم  تیلغاام آبان ماه سی خیتار را در« یکارشناسان هوشمندساز ینشست سراسر نیهفتم» یمرکز هوشمندساز

 : دکنمیبرگزار با اهداف زیر ، و کولکچال تهران باهنر دیشه مجتمع فرهنگی اردوییدر  ،1397آذرماه 

 

 کشور یدر حوزه هوشمندساز هیرو وحدت جادیو ا یهماهنگ 

 انکار دانشگاه و  رقابلیو اهداف آن بعنوان وجه غ یهوشمندساز یفیو ک یکم گاهیجا یو ارتقا یکمک به معرف

 کشور ینظام آموزش

 یاز خرد جمع یمندو بهره یریادگیفرهنگ  جیدانش و ترو یافزایهم یبرا یررسمیغ یفضا جادیآموزش و ا 

 یاندرکاران هوشمندسازو تبادل تجربه دست ییمغتنم در جهت آشنا یفرصت یسازفراهم  

 یدر حوزه هوشمندساز یآت یهاتیفعال یبرا زهیانگ شیافزا 
 

 هادهیاز ا تیحل مسأله و مشکالت و به منظور حما کردیبا رو نینو هاییاز فناور یرگیبهره یدر راستا به همین منظور،

 یحوزه هوشمندساز پردازاندهیاز ا ،یکیالکترون یریادگیاطالعات و ارتباطات و  یفناورانه در حوزه فناور هایو طرح

 بعمل آورد. ریتقد ییگردهما نیدر هفتم رنامهیصدور تقد ضمندانشگاه، 

 بیو ترغ قیکشور به منظور تشو انیفرهنگ هایمراکز دانشگاه /سیپرد یاز فناوران برتر هوشمندساز لیتجلهمچنین 

ایجاد بستری مناسب جهت تکریم مقام  ن،ییبرگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این آاین گردهمایی  با همزمان ها،آن

صان عرصه علم و فناوری، شناسایی و معرفی فنآوران و نوآوران و کشف استعدادهای برتر در و متخص شناسانواالی کار

 و فنی و علمی هایتجربه گسترش آفرینان،اطالعات، ایجاد انگیزه در مبتکران، نوآوران و فن فناوری مختلف هایزمینه

 باشد.می شانیو رقابتی بین ا شورپر فضایی سازیفراهم و علمی همکاری و تعامل زمینه ایجاد

 هفتمین گردهمایی

 مسئولین و کارشناسان

 هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

1397آذرماه  3آبان ماه لغایت  30  
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مسئولین و کارشناسان هفتمین گردهمایی  

 هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان
1397آذرماه  3آبان ماه لغایت  30  

 «فراخوان ارسال طرح و ایده در موضوعات مرتبط با حوزه هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان»

 : مقرراتالزامات و 
  فقط توسط مسئولین و کارشناسان طرح و ایده

 هوشمندسازی قابل ارائه است.

  حق بکارگیری طرح های برگزیده در دانشگاه، با حفظ حقوق

 معنوی محفوظ است.

  استان پیشنهاد دهنده طرح برگزیده، از عوامل اصلی در
 زمان اجرای طرح خواهد بود.

 

 ها :نحوه ارسال طرح
 زیر به آدرساختصاصی گردهمایی سایت مراجعه به وب :

https://7itconf.cfu.ac.ir 

  تکمیل اطالعات درخواستی و دانلود فرم و الگوی پیشنهاد

 طرح

  آپلود فرم و طرح پیشنهادی تکمیل شده  در قالبPDF  

  در صورت امکان از ارسال طرح از طریق پست به سازمان

 ی دانشگاه خودداری نمایید.مرکز
 

 طرح : زمانبندی ارائه
 1397آبان ماه  15شنبه سه:  مهلت ارسال 

 1397آبان ماه  28تا  : هاداوری طرح 

 : 1397آذرماه  3 اعالم نتایج و اعطای جوایز 

 

 :زیجوا
 کنندگان، از تعدادی از طرحبه منظور قدردانی از شرکت-

مسئولین و کارشناسان های برگزیده در هفتمین گردهمایی 

مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان تقدیر بعمل خواهد 

 آمد.

 

 : مقدمه
در در نظر دارد مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان 

های نوین با رویکرد حل مسأله و گیری از فناوریراستای بهره
فناورانه  یهاها و طرحدهیا مشکالت و به منظور حمایت از

 و یادگیری الکترونیکی،اطالعات و ارتباطات  یدر حوزه فناور
در هفتمین  ،هوشمندسازی دانشگاهحوزه پردازان دهیاز ا

 دانشگاهی کارشناسان هوشمندساز و نیمسئول ییگردهما
 تقدیر بعمل آورد. انیفرهنگ

 
 ها :قابل ارائه در طرح موضوعاتمحوریت 

  راهکارهای تسهیل استفاده از پهنای باند اینترنت و ارتباطات

 ها/ مراکزبین پردیس

 اطالعات و یادگیری های درآمدزایی در حوزه فناوری مدل

 الکترونیکی

 های های مالی از خیرین و ارگانهای جذب حمایتروش

 ها دولتی استان

  ترویج تولید محتوای الکترونیکی فاخر و ارتقای کارآفرینی

 فناورانه در این حوزه

 های الکترونیکی ارتقای کیفیت شیوه آموزشی و سنجش دوره 

 مدت و های میانپاسخگو به نیازهای فناورانه برنامه

 بلندمدت دانشگاه 

  موبایلی قابل  یهاشنیکیاپلتولید محصوالت کاربردی و

 استفاده در دانشگاه 

  ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه )با اولویت تأسیس

 های دانش بنیان(شرکت

 سایر موضوعات مرتبط با فعالیت های مرکز هوشمندسازی 

 
 

https://7itconf.cfu.ac.ir/
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مسئولین و کارشناسان هفتمین گردهمایی  

 هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان
1397آذرماه  3آبان ماه لغایت  30  

نمونه و انتخاب  یشنهادیپ ینامه انتخاب طرح ها وهیو ش ییگردهما یساختار سازمانساختار  »
 « یاز فناوران برتر هوشمندساز لیو تجل دگانیبرگز

 توسط مستقیماً مذکور اطالعات اینکه به توجه با -3 تبصره 

 مرکز به فراخوان متقاضیان و هوشمندسازی مراکز
 گونه هر مسئولیت شود، می ارسال دانشگاه هوشمندسازی

 .باشدمی ایشان متوجه هاداده ارسال در خطا

 
 :  ییاجرا تهیکم یاعضا
 اطالعات و ارتباطات یفناور ریمد .1

 یمرکز هوشمندساز سیرئ .2

 ارزیابی تهیکم ریدب .3

 ی / رسانهمسئول روابط عموم .4

 مسئول آموزش .5

 مسئول اطالعات و ارتباطات .6

 یمسئول مال .7

 و تدارکات یمسئول فن .8

 رخانهیمسئول دب .9

 
 

 ارزیابی : کمیته
 بخش در مندرج برگزیدگان انتخاب و ارزشیابی نظارت، وظیفه کمیته این

  :باشدمی زیر شرح به آن اعضای  و دارد عهده بر را فوق

 معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

 معاون فرهنگی و اجتماعی 

 هوشمندسازی مرکز رئیس  

 مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات  

 مدیر یادگیری الکترونیکی 

 
 
 

 

 هایدانشگاه مراکز/پردیس هوشمندسازی برتر فناوران از تجلیل
 هفتمین با همزمان آنها، ترغیب و تشویق منظور به کشور فرهنگیان

 برگزار 1397 آذر ماه در هوشمندسازی کارشناسان و مسئولین گردهمایی
 . شد خواهد

 تدوین و دانشگاه تهیه فناوری برگزیدگان انتخاب راستای در نامهشیوه این
 .است شده

 تعاریف :
 هوشمندسازی شاغلین منظور : دانشگاه هوشمندسازی برتر کارشناس

-می کشور سراسر در فرهنگیان هایدانشگاه مراکز/ هاپردیس در مستقر

 .نماید کسب ارزیابی جدول هایشاخص اساس بر را الزم امتیاز که باشد

 برگزیدگان : انتخاب نحوه
 حائز که متقاضیانی بین از و عمومی فراخوان طریق از برگزیدگان 

 .گردندمی انتخاب برتر فناور قسمت در باشندمی امتیاز باالترین

 عملکرد   گزارش از شده استخراج اطالعات امتیازات، محاسبه مبنای 

 سال  دو و 1397 سال اول ماهه 6 زمانی بازه در متقاضیان، ارسالی
 .باشدمی گردهمایی برگزاری از قبل

 

 

رئیس گردهمایی

دبیر کمیته ارزیابی دبیر کمیته اجرایی

دبیرخانه گردهمایی



 

   19    2018::  اکتبر   1397::  مهر   1سال اول  ::  شماره 
 

 
 

 

 

 

 

مسئولین و کارشناسان هفتمین گردهمایی  

 هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان
1397آذرماه  3آبان ماه لغایت  30  

نمونه و انتخاب  یشنهادیپ ینامه انتخاب طرح ها وهیو ش ییگردهما یساختار سازمانساختار  »
 « یاز فناوران برتر هوشمندساز لیو تجل دگانیبرگز

 :یی گردهما ییاجرا تهیکم فیشرح وظا

 ییگردهما یبرگزار  خیو تار ییگردهما ییبرنامه اجرا میتنظ 

 مربوطه نیو انتصاب مسئول ییاجرا تهیکم یاتیعمل یواحدها لیتشک 

 یریگیصورتجلسات و پ میتنظ ،یجلسات هماهنگ لیتشک یریگپی 

 مصوبات

 یمطابق با جداول زمانبند ییمداوم روند اقدامات اجرا شیپا 

 ییگردهما سیاعالم گزارش آن به رئ یریگیو پ ییگردهما

 ییگردهما یاعضا نیو نظم در ب یهماهنگ جادیا 

 ییگردهما رسانیو اطالع غاتیتبل ،ییگردهما یامور مکاتبات هیانجام کل 

 ییگردهما یاعضا نیآن در ب عیو توز یمال یازهاین نییتع 

 یامکانات و کمبودها یو بررس دیو بازد ییگردهما یمحل برگزار نییتع 

 آن یاحتمال

 امکانات و  یو بررس دیو بازد ژهیو نیمحل اسکان مدعو نییتع

 آن یاحتمال یکمبودها

 از طرق مربوطه  ییآموزش مداوم گردهما ازیامت افتیاقدام جهت در

 در دانشگاه

 مشخص شده جهت  هایتیفعال هیکل یو نظارت بر اجرا یریگیپ

 ییاجرا تهیکم یاتیعمل یواحدها

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ارزیابی : کمیته وظایف شرح
  افتیدر یبرا برگزیدگان انتخاب نامهشیوه واعالن فراخوان 

 هایکارشناسان نمونه و طرح انیمستندات مربوط به متقاض

 یشنهادیپ

 و  یشنهادیپ هایطرح یاستاندارد جهت داور ستیچک ل میتنظ

 یکارشناسان نمونه هوشمندساز

 قالب  فرم و نییو تع یشنهادیپ هایمربوط به طرح یمحورها نییتع

 آنها افتیموردنظر جهت در

 و  یشنهادیپ هایطرح یاستاندارد جهت داور ستیچک ل میتنظ

 یکارشناسان نمونه هوشمندساز

 فرم و قالب  نییو تع یشنهادیپ هایمربوط به طرح یمحورها نییتع

 آنها افتیموردنظر جهت در

 ییگردهما یو مؤثر در جهت اداره علم یعلم یارائه راهکارها 

 یبرنامه علم میو مهمانان و سخنرانان و تنظ ن،یمدعو نییتع 

سخنران،  نییتع ها،یو برنامه سخنران نیعناو می)تنظ ییگردهما

 (هایو زمان سخنران یجانب هایکارگاه

 شرکت توسط ارسالی مستندات و مدارك ارزیابی و بررسی-

 کنندگان

 از پس منتخب، برگزیدگان اعالم و ، انتخابارزیابی نتایج بندیجمع 

  ارزیابی کمیته هایجلسه تشکیل

 ارسال شده یشنهادیپ هایو انتخاب طرح یابیارز 

 نامهشیوه این در تغییرات و اصالح گونه هر انجام  -1 تبصره 

 .باشدمی پذیرامکان کمیته نظر با

 دو حداقل و کمیته رئیس حضور با کمیته جلسات -2 تبصره 

 .داشت خواهد رسمیت اعضا، از دیگر نفر

 
 

 

 



 

 


