
ه تیان افزاییِ رابطان تغذید دانشااها   دانش افزایی"رهز  حضاایرس  ااد را شااایمیک ید دهر  ایزد منّان 

هد مقدس، بد در پمدیس شهید بهشتی مش "فمهنهیان با محیریتِ آمیزش یاربمان  ااماند اتیما یین تغذید یایینان

 .پمبار ه مفید بمگزار شدمحیر، هدفمند، -بمنامدبسیار  گیاهیِ همد حاضمان ه صاحب نظمان،

از  دانشااها  فمهنهیان رییس محتممجناب آقاس دیتم خنیفم ه رهنمید هاس ارزند  ه راههشاااس  اارنمانی 

 د.یبه امیدهارس  دیهممیبسی در مما ک افتتاحید این دهر  ماید  ینفمانس(هیدئیارتباط آنلاین اینتمنتی ) طمیق

ارائد ه  ا دانشااه شااییییحضاایر ارزشاامند  اامیار خانک دیتم الی نااد محاهن محتمم دانمما ااک افتتاحید، با 

ا  اندازس رمحتبم ه منا ااب، شانا اایی شامیت  ،اهیید بمر ای هاس میدانیِپمه اد  مبسایط ه مفید ازتیضایحا  

 بز  پدید  اصم فناهرس یییم شمیت"با  اقد قمارداد ،در نهایته  ااماند جدید در پن  ا اتان یشایر آزمایشای 

احد هدر قمیب بد هشتاد پمدیس ه  " ااماند اتیما ایین تغذید یایینان"اندازس خمید، نصاب، تیهیز ه را ه  "یزد

ین اهداف ه د تاهردهاس میرد انتظار دانشها  از اتایید بم ، ه در  اما م یشیر آمیزشای تابحد دانشاها  فمهنهیان

 .ادامد یافت،  یستک

در  ،ارگا هم ی در د تیر یار شد  تحیین ه تحبیدمیارد ، ه بمنامد ریزس با یارگا  هاس آمیزشایِ دهر ، مطابق

 ؛ ااتد اجما گمدیدده  یارگا ِ چهارقایب 

اس مهندس آق مزبیر بد ه اایلد  اااماندآمیزش جامع ه اتیما اایین تغذید یایینان محمفی یامل : ا  اهلیارگ

نمم افزار هاس  م ای ه آمیزشایِ یایینان از طمیق فیلک ، مدیم پشاتیبانی شامیت پدید  اصام فناهرس یزدابماهیمی

 .آمیزشی

د ب: آمیزش جامع د ااتها  تحییل اذا ه قابلیت هاس آن ه نیز نحی  ارتباط د ااتها  با نمم افزار یارگا  دهم

 .آقاس مهندس ابماهیمی ه یلد

اضم در ح هاحد آمیزشی تابحدهم پمدیس ه یاربمان اختصاص زمان بد  : پم ش ه پا خ در قایبِیارگا   ایم

با  ،حدهاحد آمیزشاای تابهضااحیت ا ااتقمار  اااماند یایینان در آن پمدیس یا تیضاایا اجمایی از جلسااد جهت ارائد 



س آقاس مهندپا ااخ گییی  همادیمیت جلسااد آقاس آقاخانی مدیم یل محتمم ادار  یل دانشاایییی دانشااها  

 .مشکلا  ه پیشنهادا  احتمایی بد ابماهیمی

تمم گذشتد  3 در بهم  بمدارسمماحل طی یایینان (: ارائد گزارشی از املکمد  اماند میارگا  چهارم ) رهز دهّ

میرد اهکارهاس ر ه آنلاینِ  تیضیا مستنده  ،جناب آقاس پمنگ بد ه یلددر پمدیس شاهید بهشاتی خما ان رضیس 

 ( اماند این بد د ت آمد  )ه میرد انتظار میفقیت هاسه تبیینِ  میرد میاجهدچایش ها ه میانع رفع  ا تفاد  جهت

رزره شد  ه "، "رزره شد  ه خیرد  شد "، "اذاهاس رزره نشد  تحداد"ه نقطد بد نقطد  سمقایساد آمار از طمیق

بد  ل از این رههذرمحتنابد حاص ریایی صمفد جیییِ، نیز ه ،نسبت بد  یستک قبلی ه در ده  ال گذشتد "خیرد  نشد 

 یایینان. از  اماندها طد ا تفاد  

 :آنچد ید در این دهر  بد طیر شاخص جلی  گم بید ابار  ا ت از

ارائد خدما   از نحی  پشااتیبانی ه یایینان بمان  اااماندریا ایثمیت قمیب بد اتفاقرضااایت بساایار بایاس  -1

 همکاران هاحد پشتیبانی شمیت پدید  اصم فناهرس یزد

مس یارگیبد جهتِدانشها   آمیزشی تابحد هاسهاحد ه ها پمدیسدر همد   اماند بمانریاهمد  سازم جدّ -2

 ه ا تفاد  از تمام ظمفیت ها ه قابلیت هاس آنیایینان از  اماند ه یارآمد بهم  بمدارس بهیند ه 

یارد م شد، مقمر  ااماندیاربمان  از  ایس شانهادهاس  اازند  ه یاربمدسبا تیجد بد طمح شادن بمخی پی-3

 یستک  رددر ا مع هقت، شد  ه  تحبید اماند یایینان در در قایب نسرد هاس جدید ضامهرس ه میرد نیاز دانشاها ، 

 .ر انی گمددرهز، بددانشها  آمیزشی تابحدهاس هاحد ه ها پمدیسهمد هاس اتیما یین تغذید 

 

 


