








5

فهرست

 7.. .............................................دیجیتال پیام دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران
 8........ ( ................بخش آثار علمی و هنری)پیام دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی
 10( ............................... آثار علمی و هنری)محورهای جشنواره یادگیری الکترونیکی
 13....... .........................دیجیتال کمیته سیاستگذاری اولین جشنواره دانشگاه تهران
 14...... ( ....................آثار علمی و هنری)کمیته اجرایی جشنواره یادگیری الکترونیکی
 15.... ( ......................آثار علمی و هنری)کمیته داوران جشنواره یادگیری الکترونیکی
 16.............................................................................. روزشمار برگزاری جشنواره
 17........ .................الکتروینکی جلسات توجیهی و پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری
 20............................. مختلف گزارش تصویری از فرایند داوری و جلسات کمیته های
 22............................................................... هنری معرفی برگزیدگان آثار علمی و
 67 .................................................... هنری معرفی منتخب برگزیدگان آثار علمی و
 68 ......................................... هنری معرفی منتخب مردمی برگزیدگان آثار علمی و
 6 ( ................................... بخش آثار علمی و هنری)گزارش کمیته داوران جشنواره 
 72............................................ داوران نظرات و پیشنهادات برخی از اعضای کمیته
 73( ........................... بخش آثار علمی و هنری)گزارش آماری مشارکت در جشنواره
 75...... ( ............بخش آثار علمی و هنری)الکترونیکی یادگیری دستورالعمل جشنواره





7

پیام دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

متعالهب انم خداوند 
مخصوصاگرامیفرهیختگانهنریوعلمیآثارکهشاکرمرامنانخداوند

ارهجشنوبرگزاریایدهکهزمانی.کردممشاهدهراآموختگاندانشودانشجویان
سالایندرکردیمنمیفکرکردیممیشروععزیزمهمکارانباراهنریوعلمیآثار
.شویممواجهآثارازکیفیتیچنینباواستقبالچنینبااول
راابانتخشاخص هایعلمیکمیته.شددریافتمختلفمحورهایدربرجستهآثار

براییلمفتهیهدرخواستمنتخبینازوکردندداوریراآثارهمهفشردهتالشیباداورانکمیته.کردندتدوین
.بردملذتآنهاهمهازوشددادهنمایشارائهروزدرفیلم هاتکتک.کردندخوداثرمعرفی

اینجانبصدق.بوده ایمغافلعزیزدانشجویانبیندرپتانسیلوتواناینازکهکنمادعامی توانمقاطعیتبا
یتالیدیجعلمیوهنریآثارگونهاینتهیهبرایواحدیدانشگاهدیجیتالیفناوری هایمرکزدرکهاستاین

.شودراه اندازی
هبواحدایندرثبت نامباکهمی کنمتقاضاهنرمندآموختگاندانشودانشجویانهمهازپیامهمیندر

طرح هایانجامبرایدانشگاههنرمندانازاجتماعیhttps://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=271آدرس
.بدهیمتشکیلکالن تر

آنرد.بوددیجیتالتهراندانشگاهجشنوارهاولینمتنوعبرنامه هایازبخشیهنریوعلمیآثارجشنواره
اشتراکبهجشنوارههدف.شدبرگزارنفر180ازبیشترآثاروسخنرانیارائهوتخصصینشست72جشنواره
.دبوالکترونیکییادگیریودیجیتالتهراندانشگاهخصوصدرهمفکریوایده هاتجربه ها،گذاشتن
دانشگاهرددیجیتالدانشگاهگفتمانایجادوشدنفعالدراولگامجشنوارهاینبرگزاریباکههستمامیدوار
.رهیختگانفتکتکبرایالهیتوفیقآرزویبا.باشدگرفتهشکلدیجیتالپیشرودانشگاهعنوانبهتهران

دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال–فاطمی سید امید 

https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=271
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 (یبخش آثار علمی و هنر)پیام دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی

وبخورویکردباخدالطفبهکه(هنریوعلمیآثاربخش)الکترونیکییادگیریجشنوارهازدورهایندر

ماهتیر5شنبهروزازآثاراین.گردیدارسالجشنوارهدبیرخانهبهاثر111تعدادشد،برگزارتوجهیقابلاستقبال

دریافتمرداد24یکشنبهروزتاآثارارسالمهلتتمدیدنوبتیکباو1400مرداد20چهارشنبهلغایت1400

اوریدوبررسیموردالکترونیکییادگیریحوزهفعاالنواساتیدتوسط1400مرداد20چهارشنبهروزازکهگردید

.گرفتقرار

وعلمیآثاراینپدیدآورندگانازوشدندانتخاببرگزیدهعنوانبهرتبهحائزاثر31اثر،تعداداینمیاناز

اولیناختتامیهمراسمدرعلوم،دانشکدگاندهشورشهیدسالندر1400ماهشهریور13شنبهروزهنری،

.آمدعملبهتقدیردانشگاهمحترمرئیسههیأتحضوربادیجیتالتهراندانشگاهجشنواره

شده،بکسمقام هایوارسالیآثارکیفیتوکمیـتسنجشوارزیابـیشاخـص هایاسـاسبراسـت،گفتنی

با انم و یاد خدا
یادگیریجشنوارهتهران،دانشگاهدیجیتالیفناوری هایمرکزهمتبه

تولیدگفرهنتعمیقوتوسعههدفبا(هنریوعلمیآثاربخش)الکترونیکی

ندفرایدرارتباطاتواطالعاتفناوریازاستفادهوالکترونیکیمحتوای

ساتیداتوانمندی هایپرورشوشناساییبرایمناسبزمینهایجادیادگیری،

رونیکیالکتهنریوعلمیآثارتولیددرکارشناسانودانشجویانعلمی،هیأت

.گردیدمیسر
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 (ریبخش آثار علمی و هن)پیام دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی

عنوانبهتهرانپزشکیعلومدانشگاهوطبیعیمنابعوکشاورزیدانشکدگانفارابی،دانشکدگان

.شدندانتخابداشتند،جشنوارهدررامشارکتبیشترینکهدانشکده هاییودانشکدگان

انیمیشنآموزشی،موبایلیاپلیکیشن هایمحور16اساسبرکهجشنوارهاینهدفگروه های

چندونیکیالکترمحتوای)درس افزاردیجیتالی،سرگرمی هایوبازی هااینفوگرافیک،آموزشی،(پویانمایی)

املی،تعوب سایتطراحی،(تخصصیرشتهیکدر)علمیمنابعجامعبانکتولیدوطراحیرسانه ای،

درسیکتاباستاد،الکترونیکیآموزشازدانشجویان،متفاوتتجاربوخاطراتفیلمآموزشی،فیلم

واقعیتمحتوایافزوده،واقعیتمحتوایشبیه ساز،محتوایدرسی،محتوایرسانه ای،چندالکترونیکی

وجویاندانشکارشناسان،اساتید،شد،برگزارتعاملیویدئویودیجیتالیچندرسانه ایواژه نامه مجازی،

زمانبهجهتوباوبودندالکترونیکیمحتواتولیدحوزهبهعالقمندوتهراندانشگاهالتحصیالنفارغ

اریامیدووخوشحالیبسیمایهموضوعاینوداشتندچشمگیریحضورآمدهپیششرایطومحدود

.استجشنوارهاینآتیدوره هایبرای

متعالدخداونازارزشمندمسیراینادامهدرالکترونیکییادگیریومحتواتولیدحوزهفعاالنتمامبرای

.دارمراموفقیتآرزوی

(ریبخش آثار علمی و هن)دبیر جشنواره یادگیری الکترونیکی -حسین رضایی 
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 (آثار علمی و هنری)محورهای جشنواره یادگیری الکترونیکی

 آموزشیاپلیکیشن های موبایلی برترین
برترین اینفوگرافیک
 آموزشی( پویانمایی)انیمیشن برترین
 دیجیتالیبازی ها و سرگرمی های برترین
 (محتوای الکترونیکی چند رسانه ای)درس افزار برترین
 تعاملیطراحی وب سایت برترین
 (در یک رشته  تخصصی)طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی برترین
 آموزشیفیلم برترین
 استادفیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان، از آموزش الکترونیکی برترین
 رسانه ایکتاب درسی الکترونیکی چند برترین
 محتوای درسیبرترین
 محتوای شبیه سازبرترین
 افزودهمحتوای واقعیت برترین
 محتوای واقعیت مجازیبرترین
 دیجیتالیواژه نامه  چندرسانه ای برترین
 تعاملیویدیوی برترین
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الکمیته سیاستگذاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیت

کمیته رئیس 
فاطمیسید امید دکتر 

دانشیار دانشگاه تهران
و دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

عضو کمیته 
دکتر علی خاکسار

استادیار دانشگاه تهران
دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکیو 

(ها و استاداندورهبخش )

عضو کمیته 
مهندس حسین رضایی

یادیگری الکترونیکیو دبیر جشنواره 
(بخش آثار علمی و هنری)

کمیته عضو 
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

استاد دانشگاه تهران
و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

عضو کمیته 
مهندس امیرعلی صدر دادرس

همایش یادگیری الکترونیکیو دبیر اجرایی

عضو کمیته 
مهندس حیدر پرماه

های دیجیتالفناوریجشنواره و دبیر 
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 (آثار علمی و هنری)کمیته اجرایی جشنواره یادگیری الکترونیکی

کمیته دبیر 
فاطمیسید امید دکتر 

دانشیار دانشگاه تهران
و دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

عضو کمیته 
مهندس حسین رضایی

یادیگری الکترونیکیو دبیر جشنواره 
(بخش آثار علمی و هنری)

عضو کمیته 
مهندس امیرعلی صدر دادرس

همایش یادگیری الکترونیکیو دبیر اجرایی

عضو کمیته 
مهندس حیدر پرماه

های دیجیتالفناوریجشنواره و دبیر 

عضو کمیته
قوشچیانمحمد 

دبیر مجمع انجمن های علمی دانشجویی 
دانشگاه تهران

عضو کمیته
صباعلیرضا 

نماینده تشکل های دانشجویی
دانشگاه تهران
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 (آثار علمی و هنری)کمیته داوران جشنواره یادگیری الکترونیکی

عضو کمیته 
فاطمیسید امید دکتر 

دانشیار دانشگاه تهران
و دبیر اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

عضو کمیته 
دکتر علی خاکسار

استادیار دانشگاه تهران
دبیر جشنواره یادیگری الکترونیکیو 

(ها و استاداندورهبخش )

دبیر کمیته 
مهندس حسین رضایی

یادیگری الکترونیکیو دبیر جشنواره 
(بخش آثار علمی و هنری)

عضو کمیته 
شناسدکتر مریم حق

مدرس دانشگاه

عضو کمیته 
دکتر حامد عباسی
مدرس دانشگاه

عضو کمیته 
مهندس ندا مقدم

کارشناس فناوری اطالعات



16

 (آثار علمی و هنری)روزشمار برگزاری جشنواره یادگیری الکترونیکی

30 تشکیل کمیته سیاستگذاری و برگزاری اولین جلسه هماهنگی»: 1400خرداد»

3 تدوین دستورالعمل جامع جشنواره»:1400تیر»

5 ارسال فراخوان جشنواره»:1400تیر»

5 آثار علمی و هنریارسال »:1400مرداد 20تیر  لغایت»

5 اولین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ»:1400مراداد»

10 دومین کارگاه توجیهی و جلسه پرسش و پاسخ»:1400مراداد»

20 آثار علمی و هنریتمدید مهلت ارسال »: 1400مرداد 24مراداد لغایت»

26 اعالم نتیجه بررسی آثار»:1400مرداد»

2 آغاز اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال»: 1400شهریور»

6 افتتاحیه اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال»:1400شهریور»

10 الکترونیکی و پخش کلیک آثارآغاز جشنواره یادگیری »: 1400شهریور»

13 تقدیر از منتخبانو دیجیتال اولین جشنواره دانشگاه تهران اختتامیه »:1400شهریور»
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نکیجلسات توجیهی و پرسش و پاسخ جشنواره یادگیری الکتروی

در(هنریوعلمیآثار)الکترونیکییادگیریجشنوارهپاسخوپرسشوتوجیهیجلسهدو
.شدبرگزارمجازیصورتبه1400ماهمرداد10و5تاریخ های

هندسمدیجیتال،تهراندانشگاهجشنوارهاولیندبیرفاطمی،امیدسیددکترجلسهایندر
باسی،عحامددکترو(هنریوعلمیآثار)الکترونیکییادگیریجشنوراهدبیررضایی،حسین
راوارهجشندرشرکتنحوهوزمانبندیگانه،شانزدهمحورهایجشنواره،اینداوریکمیتهعضو

.دادندتوضیحرامحورهاازیکهرامتیازاتوارزیابیشاخص هایونمودندتشریح
.گفتندپاسخداوطلبانابهاماتوسواالتبهپایاندر
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 مختلففرایند داوری و جلسات کمیته های از گزارش تصویری
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گزارش تصویری از فرایند داوری و جلسات کمیته های مختلف
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معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

معرفی برگزیدگان
جشنواره یادگیری الکترونیکی

(در بخش آثار علمی و هنری)

تالاولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیدر 
«محور 16در » 



23

معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری

:عنـوان محـور

برترین اپلیکیشن های موبایلی آموزشی



NEXT-1025: کد اثر

گ آرش پلتفورم موبایل لرنین: اثر عنوان 
(کالس اول تا ششم دبستان)و آنا 

ادپاسارگهمراهان آتیه : پدید آورندگان 

:عنوان محور 
شیاپلیکیشن های موبایلی آموزبرترین 

پاشازاده،رضا نظری منش،مسعود

اوّلمقام : رتبه اثر 



سوّممقام : رتبه اثر 

NEXT-1155: کد اثر

هشی آموزشی پژواپلیکیشن : اثر عنوان 
مطالعات آمریکای التین

:پدید آورنده 

:عنوان محور 
شیاپلیکیشن های موبایلی آموزبرترین 

کمالی راد، مهدیه



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
شیاپلیکیشن های موبایلی آموزبرترین 

NEXT-1169: کد اثر

اری برنامه موبایلی برای برگز: اثر عنوان 
لامتحانات تستی با ارائه بازخورد مفص

:پدید آورندگان 

ویالنی،زهرااویالنی،محمدرض
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

آموزشی( پویانمایی)برترین انیمیشن 



NEXT-1175: کد اثر

با آموزشی محتوای سه : اثر عنوان 
سینا، داستانهای عموعلی : عناوین

فشار خون، سلول : قسمت اول
مزانشیمی، چگونه در روزهای کرونایی

آرامش خود را حفظ کنیم؟

:پدید آورندگان 

:عنوان محور 
یآموزش( پویانمایی)انیمیشن برترین 

اوّلمقام : رتبه اثر 

معینی،نجمه

محرمی بخشایشی، آیدا

کریم،ندا برجعلی لو،سمیه

عبادی،زهرا

نهنجی،وحیدزهری،محدثه



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
یآموزش( پویانمایی)برترین انیمیشن 

NEXT-1163: کد اثر

م آموزشی درس سوپویاسازی : اثر عنوان 
کتاب فارسی ششم

:پدید آورنده 

کزازی، منصور



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
یآموزش( پویانمایی)برترین انیمیشن 

NEXT-1065: کد اثر

سازماندهی در برنامه ریزی : اثر عنوان 
درسی

:پدید آورندگان 

عبداله زاده،علی درودیان،محمدامینمحبی، هادی
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

اینفوگرافیکبرترین 



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
اینفوگرافیکبرترین 

NEXT-1127: کد اثر

داکسینگ: اثر عنوان 

:پدید آورنده 

صبا، علیرضا



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین اینفوگرافیک

NEXT-1174: کد اثر

گیاه گون در دنیا معرفی : اثر عنوان 
(Astragalus of World)

:پدید آورنده 

مسعودی، میثم



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین اینفوگرافیک

NEXT-1107: کد اثر

:اثر عنوان 
و پرورش پستهتولید 

:پدید آورندگان 

متصدی زرندی، الهاممحدثی زرندی، مهدیه
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

دیجیتالیبرترین بازی ها و سرگرمی های 



NEXT-1072: کد اثر

بازی ریاضی و رنگ ها : اثر عنوان 
(Math and Colors)

:پدید آورنده

:عنوان محور 
یبازی ها و سرگرمی های دیجیتالبرترین 

اوّلمقام : رتبه اثر 

وزیری راد، محمد امین



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
یبرترین بازی ها و سرگرمی های دیجیتال

NEXT-1231: کد اثر

تاریکیرباتی در : اثر عنوان 
(Robot in Dark)

:پدید آورنده 

رضائی، حسین



:عنـوان محـور

درس افزاربرترین 
(محتوای الکترونیکی چند رسانه ای)
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معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری



NEXT-1223: کد اثر

بحرانمبانی کار تیمی در : اثر عنوان 

:پدید آورنده

:عنوان محور 
درس افزاربرترین 

(محتوای الکترونیکی چند رسانه ای)

اوّلمقام : رتبه اثر 

رکنی، سمیرا



:عنـوان محـور

می طراحی و تولید بانک جامع منابع علبرترین 
(در یک رشته  تخصصی)
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معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
ابع برترین طراحی و تولید بانک جامع من

(در یک رشته  تخصصی)علمی 

NEXT-1123: کد اثر

تولید محتوای علمی برای : اثر عنوان 
دروس آمار و احتمال برای مهندسی 

نمکانیک، استاتیک و دینامیک ماشی

:پدید آورنده 

حسینیان، احسان



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
ابع برترین طراحی و تولید بانک جامع من

(در یک رشته  تخصصی)علمی 

NEXT-1016: کد اثر

:اثر عنوان 
کانال فیلم های آموزشی تئوری و عملی

دامپزشکیآناتومی 

:پدید آورنده 

زهتاب ور، امید
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

برترین طراحی وب سایت تعاملی



NEXT-1001: کد اثر

بوبسایت مرجع مهندسی آ: اثر عنوان 

:پدید آورندگان 

:عنوان محور 
طراحی وب سایت تعاملیبرترین 

اوّلمقام : رتبه اثر 

ربانی ها،حسین آرش،امیر محمددلباز، رضا



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین طراحی وب سایت تعاملی

NEXT-1027: کد اثر

مجموعه سایت های کشاورزی: اثر عنوان 
دیبای سبز

:پدید آورنده 

تاجیک، سعید



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین طراحی وب سایت تعاملی

NEXT-1213: کد اثر

:اثر عنوان 
مرجع تخصصی -سایت دبستو وب 

آموزش ابتدایی

:پدید آورندگان 

رضایی،میثم عزتی موحد،احمدرضایی، امید



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین طراحی وب سایت تعاملی

NEXT-1092: کد اثر

:اثر عنوان 
Shine Judge

:پدید آورنده 

پیغمبری، شایان



:عنـوان محـور

فیلـم آموزشیبرترین 
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معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری



NEXT-1111: کد اثر

ی اجرای درست آموزش نحوه: اثر عنوان 
آنالیزحرکت سویینگ گلف به همراه 

:پدید آورندگان 

:عنوان محور 
برترین فیلم آموزشی

اوّلمقام : رتبه اثر 

حمیدی نوید، صبادمنقبتی،شهرزا



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین فیلم آموزشی

NEXT-1206: کد اثر

کات کاربردی در 13آموزش : اثر عنوان 
تدوین با نرم افزار پریمیرپرو

:پدید آورنده 

In this section I wanna teach you 13 essential cuts

گرشاسبی، محدثه



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین فیلم آموزشی

NEXT-1048: کد اثر

ی از برنامه گرم کردن پیشگیر : اثر عنوان 
آسیب ورزشی دانش آموزان

:پدید آورنده 

سروش فرد، زهرا



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین فیلم آموزشی

NEXT-1028: کد اثر

:اثر عنوان 
های آموزشی در خصوص رشته ویدئو 

صنایع غذایی و درس قنادی

:پدید آورنده 

فرشچی اندیسی، امیرحسین
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

ای هبرترین کتاب درسی الکترونیکی چندرسان



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
ایرسانهچندالکترونیکیدرسیکتاببرترین

NEXT-1212: کد اثر

صفر تا صد امور آموزشی : اثر عنوان 
ل تا دانشگاه تهران؛ آنچه باید از آغاز تحصی

دانش آموختگی بدانیم

:پدید آورنده 

رابراهیمی کوشا، علی اصغ
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

سازبرترین محتوای شبیه



NEXT-1093: کد اثر

ورچه شبیه سازی رفتار کلنی م: اثر عنوان 
برای معماران و طراحان

:پدید آورنده 

:عنوان محور 
برترین محتوای شبیه ساز

اوّلمقام : رتبه اثر 
بیهقی، سپهر



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین محتوای شبیه ساز

NEXT-1014: کد اثر

از شبیه سازی بیهوشی قبل: اثر عنوان 
Intubationعمل و 

:پدید آورنده 

فاطمی، سیدمحمدحسین



:عنـوان محـور

افزودهبرترین محتوای واقعیت 
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معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین محتوای واقعیت افزوده

NEXT-1166: کد اثر

پیاده سازی نرم افزار واقعیت: اثر عنوان 
مرات افزوده به منظور شناسایی و نمایش ن

دانشجویانو اطالعات 

:پدید آورنده 

ابراهیمی، فاطمه

نرم افزار واقعیت افزوده به منظور شناسایی
و نمایش نمرات و اطالعات دانشجویان



NEXT-1171: کد اثر

برمبتنی کتاب : اثر عنوان 
واقعیت افزوده

:پدید آورندگان 

:عنوان محور 
محتوای واقعیت افزودهبرترین 

سوّممقام : رتبه اثر 

معینی،نجمه

محرمی بخشایشی، آیدا

کریم،ندا

عبادی،زهرا

برهانی،شراره

،محدثهازهر

حسن زاده،غالمرضا
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 علمی و هنریآثارمعرفی برگزیدگان

:عنـوان محـور

مجازیبرترین محتوای واقعیت 



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
مجازیبرترین محتوای واقعیت 

NEXT-1084: کد اثر

و اجرای محیط تعاملیطراحی : اثر عنوان 
جهت آموزش زبان خارجی از طریق 

مجازیواقعیت 

:پدید آورنده 

افضلی، علی



سوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
برترین محتوای واقعیت مجازی

NEXT-1012: کد اثر

:اثر عنوان 
درمبحث تایمر دیچیتال آموزش 

مجازیواقعیت 

:پدید آورنده 

فاطمی، سیدمحمدحسین



:عنـوان محـور

برترین واژه نامه  چندرسانه ای دیجیتالی
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معرفی برگزیدگان آثار علمی و هنری



NEXT-1081: کد اثر

دانشنامه کارآفرینی به آدرس : اثر عنوان 
https://wiki.entreneed.ir

:پدید آورندگان 

:عنوان محور 
یواژه نامه  چندرسانه ای دیجیتالبرترین 

اوّلمقام : رتبه اثر 

طایفه،باربدطوبی،هومن

امیرآبادی،مهدی کاظمی احمدآبادی، رضا

درحمانپور سیاهکده،سجافاطمی راد،معصومهعسکری حسین آبادی،احمد

محمدیان،بهزاد

رمحمودی فردکاسینی،ناص



دوّممقام : رتبه اثر 

:عنوان محور 
یبرترین واژه نامه  چندرسانه ای دیجیتال

NEXT-1234: کد اثر

فرهنگ لغات و اصطالحات : اثر عنوان 
شهرهای هوشمند

:پدید آورندگان 

حسین رضاییحق شناس، مریم
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 علمی و هنریمنتخب برگزیدگان آثارمعرفی

امینوزیری راد، محمد 
NEXT-1072: کد اثر 

(Math and Colors)بازی ریاضی و رنگ ها 
دیجیتالیبرترین بازی ها و سرگرمی های : در محور 

صبانوید، حمیدی 
NEXT-1111: کد اثر 

آنالیزی اجرای درست حرکت سویینگ گلف به همراه نحوهآموزش 
آموزشیبرترین فیلم : در محور 

رضا، دلباز
NEXT-1001: کد اثر 
آبمرجع مهندسی وب سایت 

برترین طراحی وب سایت تعاملی: در محور 

اثر از بین برگزیدگان آثار علمی و هنری توسط کمیته داوران جشنواره3این 
.به عنوان منتخب منتخبان انتخاب شده است
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معرفی منتخب مردمی برگزیدگان آثار علمی و هنری

این اثر با انتخاب مردمی از بین تمامی حضار محترم شرکت کننده در مراسم
1400شهریور ماه 10در روز چهارشنبه ( بخش آثار علمی و هنری)جشنواره یادگیری الکترونیکی 

.ی گردیدبا بیشترین آراء، حائز رتبه اول شد و به عنوان منتخب مردمی در مراسم اختتامیه معرف

سعید، تاجیک
NEXT-1027: کد اثر 

سبزسایت های کشاورزی دیبای مجموعه 
تعاملیبرترین طراحی وب سایت : در محور 
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 (بخش آثار علمی و هنری)گزارش کمیته داوران جشنواره

با انم و یاد خداوند داانئی اه
؛احتراموادبعرضوسالمبا

در)رونیکیالکتیادگیریجشنوارهدیجیتال،تهراندانشگاهجشنوارهدورهاولیندرداریداستحضارچنانچه
بهجشنوارهوب سایتطریقازمستقلمحور16درراآثاردریافتوثبت نام(هنریوعلمیآثاربخش
.پذیرفتصورتhttp://next1400.ut.ac.irآدرس
درخواست هایبهتوجهباادامهدروداشتادامهمرداد20تاوشدآغازتیر5ازآثاردریافتفرایند

ودبمتعهدداورانکمیتهاینکهبهتوجهبااما.شدتمدیدهمماهمرداد24تانوبتیکدربود،کهمتعددی
ماه،مرداد20تاریخازراداوریوارزیابیمرحلهکند،اعالمجشنوارهمسئولینبهماهمرداد25روزرانتایج

ردآثارصاحبانسویازشدهدرجاطالعاتمبنایبرو"فنیوعلمی"مؤلفه هاییوشاخص هااساسبر
.شدآغازمرحله3طیبود،شدهدریافتسامانه

ودهشتفکیکصورتبهراآنهاسامانه،ازارسالیآثاردریافتازبعدجشنوارهداوراننخست،مرحلهدر
.دادندقرارارزیابیمورد"فنیوعلمی"لحاظبهانفرادی
زابعدو،برخطمتعددجلساتطیآمدهبدستامتیازهایتجمیعازبعدداوری،دّوممرحلهدرسپس

.شدمشخصمحورهردرآثارپنجمتااولمنتخبانامتیازات،معدل گیریوگروهیمشورتساعت ها
تهرانگاهدانشبزرگخانوادهاعضایجشنوارهمخاطبیناینکهبهتوجهبا؛ارزیابیسوممرحلهدرنهایتدر
ورتصهویتاحرازودریافتایشانمدارکبودند،(فارغ التحصیالنودانشجویانکارشناسان،اساتید،)

.گرفت

http://next1400.ut.ac.ir/


یمحورهابرگزیدگان(هنریوعلمیآثاربخش)الکترونیکییادگیریجشنوارهداورانکمیتهادامهدر
:می کنداعالمذیلشرحبهرامختلف

 آموزشیاپلیکیشن های موبایلی محور برترین
.رتبه های اول تا سوم انتخاب کردبه عنوان را (  116، 1155، 1025با کدهای )اثر 3، در این محور کمیته داوران

محور برترین اینفوگرافیک
را به عنوان رتبه ( 1174، 1127با کدهای )اثر 2را حائز رتبه اول تشخیص نداد و اثری کمیته داوران، در این محور  

.انتخاب کردسوم را به عنوان رتبه ( 1107با کد )اثر 1دوم، و 
 آموزشی( پویانمایی)انیمیشن محور برترین

.را به عنوان رتبه های اول تا سوم انتخاب کرد( 1065، 1163، 1175با کدهای )اثر 3کمیته داوران، در این محور 
 دیجیتالیبازی ها و سرگرمی های محور برترین

.اول و دوم تشخیص دادحائز رتبه های را ( 1231و 1072کدهای با )فقط دو اثر کمیته داوران، در این محور  
 (محتوای الکترونیکی چند رسانه ای)درس افزار محور برترین

.دادتشخیص اول رتبه را حائز ( 1223با کد )یک اثر فقط ، کمیته داوران، در این محور 

 (در یک رشته  تخصصی)محور برترین طراحی و تولید بانک جامع منابع علمی
.داددوم و سوم تشخیص را حائز رتبه های ( 1016و 1123با کدهای )کمیته داوران، در این محور  فقط دو اثر 

 تعاملیطراحی وب سایت محور برترین
اول و دوم، رتبه هایرا به ترتیب بعنوان ( 1027و 1001با کدهای )اثر 2. برگزیدرا اثر 4کمیته داوران، در این محور  

70.سوم تشخیص دادرتبه را حائز ( 2 10و 1213با کدهای )اثر 2و 

 (بخش آثار علمی و هنری)کمیته داوران جشنواره گزارش
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 (بخش آثار علمی و هنری)گزارش کمیته داوران جشنواره

محور برترین فیلم آموزشی
(  1048و 1206با کدهای )اثر 2را به عنوان رتبه اول و ( 1111با کد )اثر 1. اثر را برگزید4کمیته داوران، در این محور  

.را به عنوان رتبه سوم تشخیص داد( 1028با کد )اثر 1را حائز رتبه دوم و 
 استادبرترین فیلم خاطرات و تجارب متفاوت دانشجویان، از آموزش الکترونیکی محور

.هیچ اثری را حائز رتبه تشخیص ندادکمیته داوران، در این محور  
 رسانه ایبرترین کتاب درسی الکترونیکی چند محور

.را حائز رتبه اول تشخیص داد( 1212با کد )کمیته داوران، در این محور ، فقط یک اثر 
 درسیبرترین محتوای محور

.کمیته داوران، در این محور  هیچ اثری را حائز رتبه تشخیص نداد
 سازبرترین محتوای شبیه محور

.داداول و دوم تشخیص را حائز رتبه های ( 1014و 3 10با کدهای )کمیته داوران، در این محور  فقط دو اثر 
 افزودهبرترین محتوای واقعیت محور

.را حائز رتبه های دوم و سوم تشخیص داد( 1171و 1166با کدهای )کمیته داوران، در این محور  فقط دو اثر 
 مجازیبرترین محتوای واقعیت محور

.را حائز رتبه های دوم و سوم تشخیص داد( 1012و 1084با کدهای )کمیته داوران، در این محور  فقط دو اثر 
 دیجیتالیبرترین واژه نامه  چندرسانه ای محور

.را حائز رتبه های اول و دوم تشخیص داد( 1234و 1081با کدهای )کمیته داوران، در این محور  فقط دو اثر 
 تعاملیویدیوی برترین

.کمیته داوران، در این محور  هیچ اثری را حائز رتبه تشخیص نداد

با آرزوی موفقیت و سالمتی-دبیر کمیته داوران 
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نظرات و پیشنهادات برخی از اعضای کمیته داوران

میانتعاملبرایمحیطیآوردنپدیدوالکترونیکیمحتواهایعرضه یجهتمناسببستریایجادبرایفرصتیالکترونیکییادگیریجشنواره
20حدودکهکارشناسیعنوانبهبندهبرایتعاملیوب سایت هابخشدرآثارداوریفرصتونمودفراهمITحوزهکارشناسانودانشجویاناساتید،

زمینهنایدردانشگاهیانتوجهقابلپیشرفت هایووب سایتزمینهدریادماندنیبهوجدیدموفق،تجربه ایکرده امفعالیتزمینهایندرسال
.باشیمکردهایفابخشایناعتالیزمینهدرکوچکچندهرگامیامیدوارموبوده

دکتر حامد عباسی؛ عضو کمیته داوران

مهندس ندا مقدم؛ عضو کمیته داوران

دکتر مریم حق شناس؛ عضو کمیته داوران

بینیهم اندیشوتعاملفضایایجادوارتباطبرقراریباعلمیمنابعبهترینعنوانبهدانشگاهیمعتبرهمایش هایحاضر،عصردربی شک
هتجمحققینارزندهتالش هایازبهره برداریامکانفناوری،وپژوهشیعلمی،جدیددستاوردهایارائهوکارآفرینانوصنعت گرانپژوهشگران،

تجاری سازیت،ثروبهعلمتبدیلهدفباتهراندانشگاهراستا،ایندر.می سازدمیسرراعلمیپیشرفتوکشوراقتصادیوصنعتیمشکالترفع
باراخودسهم،1400ماهشهریوردردیجیتالتهراندانشگاهجشنوارهاولینبرگزاریباکشور،پژوهشگراندستاوردهایومحصوالتارائهایده ها،

مفتخرمندهب.نمودادامی باشد،مرتبطآموزشینظامدرزیادیپیشرفت هایباکهالکترونیکییادگیریحوزهدربرترایده هایوعلمیتازه هایارائه
.نمودمایفانقشجشنواره،آثارارزیابیوعلمیکمیتهازعضویعنوانبهفاخررویدادایندرکه

آتیهمایش هایپایدارتوسعهوشکوفاییورشدشاهدعلمی،اقداماتواهدافاجرایجهتدرومتعالخداوندعنایتپرتودراستامید
.باشیمالکترونیکییادگیریحوزهدرتهراندانشگاه

ایندرفعالعدادهایاستشناساییوتولیداتمعرفیبرایرامناسبیفرصتالکترونیکی،محتوایتولیدمحوریتباالکترونیکییادگیریجشنواره
برایراروشنیدهآیندیجیتالی،نوینفناوری هایتوسعهروندپیش بینیویادگیرندگانازنیازسنجیبامی تواندجشنوارهاین.می کندفراهمعرصه

اماگردید،برگزاریالکترونیکمحتوایمحوریتبابیشترجشنوارهاولیناگرچه.سازدفراهمراآنتوسعهورشدمسیروبزندرقمالکترونیکییادگیری
انتخاببرکزمتمر جشنوارهایندرداورانتالشتمام.افتادخواهداتفاقاینوداردوجودنیزالکترونیکییادگیریدیگرابعادبرایگسترشامکان

کمیوکیفیسطحپیشازبیشارتقایشاهدآتیجشنواره هایدراستامید.برسندظهورمنصهبهشایستهآثارتابودواقعیمفهومبهبرترآثار
.باشیمکشوردرالکترونیکییادگیریافزونروزتوسعهوبهبودشاهدشکل، ترینیافتنیدستوآرمانی تریندروآثار
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 (بخش آثار علمی و هنری)گزارش آماری مشارکت در جشنواره
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 (بخش آثار علمی و هنری)گزارش آماری مشارکت در جشنواره
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تنوع واحدهای مشارکت کننده

آمار مشارکت دانشکدگان و دانشکده های دانشگاه تهران 

(بخش آثار علمی و هنری)در جشنواره یادگیری الکترونیکی 
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 (نریبخش آثار علمی و ه)الکترونیکی دستورالعمل جشنواره یادگیری

دستورالعمل
یکیالکترونیادگیری جشنواره 

(بخش آثار علمی و هنری)

تالاولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیدر 
«دانشگاه تهرانویژه استادان، دانشجویان و کارشناسان و فارغ التحصیالن » 
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

«دانشجویان، کارشناسان و فارغ التحصیالن دانشگاه تهرانویژه استادان، » 

درال،دیجیتتهراندانشگاهجشنوارهاولیندرالکترونیکییادگیریجشنوارهمتعال،خداوندیاریبا
ودانشجویاناستادان،همههمکاریبامی کندتالشجشنوارهاین.شدخواهدبرگزار1400سالشهریور ماه
هزمیندررامحیطیجهان،وکشورپژوهشگرانواندیشمندانویژهبهوتهراندانشگاهکارشناسان
ینه سازیزموالکترونیکیمحتوایازاستفادهگسترشوانتشارتولید،درنوینفناوری هایازبهره گیری
فراهموزشآمویادگیریدرارتباط گراییوسازنده گراییرویکردباروز،تکنولوژیازبیشترچههراستفاده

.کند

:ازاستعبارتجشنوارهاهدافمهم ترین(الف
یادگیریویاددهیفرآینددرارتباطاتواطالعاتفناوریازاستفادهفرهنگتوسعهوتعمیق•
دانشجویانواساتیدبیندرالکترونیکییادگیریتوسعهوساختنآشنا•
حوزهایندرفناورانهکارآفرینیارتقاءوسازیکاربردیالکترونیکی،محتوایتولیدترویجوتشویق•
گیرییاد وآموزشدرالکترونیکیمحتوایانواعکاربردروش هایواستانداردهاباآموزشی-علمیجامعهآشناسازی•
ایوبالقوهکارآفرینانجذبوشناساییوفعالیتادامهبرایالزمتسهیالتایجادوهاایدهازحمایتوهدایت•

نوپای
الکترونیکییادگیریحوزهدرپژوهیآینده•
جشنوارهموضوعیمحورهایبامرتبطهایایدهبانکایجاد•
خصوصیودولتینهادهایباکننده،تولیدوپردازایدهخالق،افرادبینارتباطایجاد•
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

شگاهنمایآموزشی،کارگاه هایبرگزاریالکترونیکی،محتواهایپذیرشبرعالوهفوق،اهدافتحققبرای
ازاین روزادارد؛قرارجشنوارهاینکاردستوردرنیزتخصصیمیزگردهایوکلیدیسخنرانی هایتخصصی،

یکیالکترونمحتواهایومحصوالتارسالبامی آیدبعملدعوتحوزه،اینعالقمندانومتخصصانهمه
.فرمایندامکان پذیرراشدهارائهدانشازعالقه مندانسایربهره مندیخود،

جشنوارهبرگزاریمحورهای(ب
آموزشیموبایلیاپلیکیشن هایبرترین.1
اینفوگرافیکبرترین.2
آموزشی(پویانمایی)انیمیشنبرترین.3
دیجیتالیسرگرمی هایوبازی هابرترین.4
(رسانه ایچندالکترونیکیمحتوای)درس افزاربرترین.5
تعاملیوب سایتطراحیبرترین.6
(تخصصیرشته یکدر)علمیمنابعجامعبانکتولیدوطراحیبرترین.7
آموزشیفیلمبرترین.8
استادالکترونیکیآموزشازدانشجویان،متفاوتتجاربوخاطراتفیلمبرترین. 
رسانه ایچندالکترونیکیدرسیکتاببرترین.10
درسیمحتوایبرترین.11
سازشبیهمحتوایبرترین.12
افزودهواقعیتمحتوایبرترین.13
مجازیواقعیتمحتوایبرترین.14
دیجیتالیچندرسانه ایواژه نامه برترین.15
تعاملیویدیویبرترین.16
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

آموزشیکارگاه های(ت
مرتبطمختلفحوزه هایدرآموزشیکارگاه های،1400مرداد10و5روزهایدرجشنواره،برگزاریباهم زمان

وارهجشنوبگاهبهمراجعهبامی شوددعوتعالقه مندانازمنظور،همینبه.می شودبرگزارجشنوارهبا
(https://next1400.ut.ac.ir)،فرمایندتکمیلراکارگاهبهمربوطکاربرگ.

تخصصینمایشگاه(ث
فناوریهایحوزهدرفعالشرکت هایدستاوردهایآخرینازنمایشگاهیجشنواره،برگزاریباهم زمان

نمایشگاهدرشرکتشرایطازاطالعبرایعالقه مندان.شدخواهدبرگزارالکترونیکییادگیریودیجیتالی
.فرمایندمراجعهجشنوارهوبگاهبهمی توانند

جشنوارهمخاطبین(ج
دانشگاه هامدرسانواساتید.1
دانشگاه هادانشجویان.2
دانشگاه هاکارشناسان.3

جشنوارهدرشرکتنحوه(چ
فرم،https://next1400.ut.ac.irآدرسبهجشنوارهسامانهبهمراجعهبامی توانندشرکت کنندگانتمامی

ونمایندلودآپشدهارائهاثرشناسنامههمراهبهراخوداثرونمودهتکمیلراجشنوارهدرشرکتالکترونیکی
رااثرهتعهدناماستالزمثبت نامحیندرهمچنین.نماینددریافتراخودبهمربوطرهگیریکدانتها،در

.داشتنخواهندثبت نامامکانصورتاینغیردرکنند؛تأیید
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

اثرارسالبرایالزمشرایط(ح
ندبدرشدهاعالممحورهایدرو(الف)بنددرشدهتبییناهدافراستایدربایدتولیدیآثار

:باشدزیربندهایرعایتبا،(ب)
شاملمحتوا،تولیدبرایپیشنهادینرم افزارهایAdobe Captivate،Storyline،Camtasia،Autoplay

.می باشدFlashوPhotoshopو
اجراقابلیتبایدشدهتولیدآثار(exe،AVI،Mpeg،MP4و...)باشندداشتهراسیستمیهررویبر.

.نمی گیرندقراربررسیموردنباشند،ویژگیایندارایکهآثاریاستبدیهی
بدیهی.می باشددقیقه10حداکثرتدریستجاربکوتاهفیلممحوربرایموردنظرزمانیمحدودیت

وناسبمتدوینباآنزمانمدتاستالزمکالس،ازشدهضبطفیلمبودنطوالنی تربهتوجهبااست
.کندپیداکاهشخالقانه،

اثرحجمکهصورتیدروباشدمگابایت500تاحداکثراستالزمجشنوارهبرایشدهتولیدآثارحجم
.شودارسالآندانلودلینکوآپلودجاییدرآنفایلاستالزمباشد،میزاناینازبیش

منضاستبهترباشد،شدهتولیدسرگرمیوبازینرم افزارصورتبهشدهارائهمحتوایچنانچه
ویدرسکتاب هایتحوالتباهمسووشدهكاربراندرابتكاروخالقیتافزایشباعثبودنهدف مند

.باشددانشگاهی
یتمزآنهادرچندرسانه ایازاستفادهوباشندتعاملیبایدشدهتولیدمحتواهایفوق،محورهایدر

.است
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

وسابقاتمازیکهیچبهشدهارسالاثرکهمی شودگرفتهتعهدکنندگانشرکتازاثر،ارسالهنگامدر
.باشدنشدهرتبهحائزدیگرجشنواره هایدریاباشدنشدهارسالموازیصورتبهمشابهجشنواره های

داوری،ازمرحلههردرارسالیاثرموازی،ارسالیارتبهکسبشدنمسجلصورتدراستبدیهی
.شدخواهدمردود

هیگروصورتبهدیگریمحوریکدروفردیصورتبهمحوریکدرفقطاستمجازکنندهشرکتهر
.نمایدشرکت

تعلقاثربهجایزهچوناماشدخواهداهداءتقدیرلوحگروهاعضایهمهبهگروهیمنتخبآثاردر
.باشدنفر3ازبیشترنبایدگروهاعضایهمچنین.می شوداهداءجایزهیکبنابراینمی گیرد،

یااستادو،دانشجازترکیبی)باشدنامتجانسگروهترکیبوباشدکارگروهیکهصورتیدرارسالیاثر
.بودخواهدگروهتعیینمبنایثبت نامدر(استادکارمند،دانشجو،)اولنفرشغل،(کارمند

شدخواهدخارجمسابقاتدورازشده،اولرتبهحائزوشدهدادهشرکتگذشتهسالدرکهاثری.
ارزش هاومذهبیشئوناتبامغایرتیباشند،ورودرمزیاقفلدارایباشند،داشتهاجرامشکلکهآثاری

.می شودخارجرقابت دورازباشند،داشتهجامعهبرحاکم
وبخشیکدرنامثبتیااثرعنوان)محتواباشدهدادهشرکتبخشعنوانمغایرتصورتدر

.شدخواهدحذفمحتواوعنوانمغایرتدلیلبهاثر،(باشددیگریبخشبرایمحتوای
لموبایدرچهوکامپیوتردرچهروزمتعارفسیستم  عامل هایودستگاه هادرشدهتولیدمحتواهای

.شدخواهدخارجداوریفرآیندازصورتاینغیردر.باشداجراقابلباید
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

شدخواهدخواستهاثرتولیدکنندهدفاعیاتداوران،هیأتسویازنیازصورتدر.
میم گیریتصتولیدکنندهازمجوزکسببابرتراثرمعرفییاخریدانتشار،مورددربرگزاریمسئولین

.کردخواهند
واهدخارائهکلییاانفرادیصورتبهشرکت کننده هابهالزمبازخوردداوران،هیأتتصویبصورتدر

.شد

تشویقیسیاست های(خ
جشنوارهبرگزیدگانبرایکتبیتقدیرنامهصدور.1
اختتامیهمراسمدر(سومتااولرتبه های)برترآثارصاحبانازتقدیرونفیسجوایزاهدای.2

تقدیرنامه+جشنوارهاّولمقامتندیس+ناموتمیلیون1:محورهراّولاثر•
تقدیرنامه+جشنوارهدّوممقامتندیس+ناموتهزار500 :محورهردّوماثر•
تقدیرنامه+جشنوارهسّوممقامتندیس+ناموتهزار000:محورهرسّوماثر•

:جشنوارهویژهنقدیجوایز
ناموتمیلیون0:اثربهتریناولرتبه•
ناموتمیلیون3:اثربهتریندّومرتبه•
ناموتمیلیون2:اثربهترینسّومرتبه•
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

مهمتاریخ های ( د
جشنوارهبرنامه زمانبندی برگزاری و 
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 (نریبخش آثار علمی و ه)دستورالعمل جشنواره یادگیری الکترونیکی

1400مرداد20لغایتتیر0:آثارارسالمهلت•
1400مرداد20:آثاربررسینتیجهاعالم•
1400شهریور9:جشنوارهشروع•
1400شهریور11:جشنوارهاختتامیه•

ارتباطیاطالعات(ذ
:مایندنمراجعهزیروبگاهآدرسبهتکمیلیاطالعاتکسبجهتمی توانندجشنوارهدرکنندگانشرکت

https://next1400@ut.ac.ir

.بودخواهدمحترمشرکتکنندگانپاسخگویnext1400@ut.ac.irالکترونیکیپستهمچنین

رضاییمهندس حسین : جشنوارهدبیر 

«ال دانشـگاه تـهــران، دانشـگاه پیشــرو دیجیـت» 





ن ی اریا الم ی اس ر ی جمهو ر ت و فناو ت علوم، تحقیقا ر یوزا رونیک ی الکت ش عال ی آموز رگروه تخصص کا ی ی و اجتماع یمعاونت فرهنگ روابط عموم ره کل  ادا

15پالک -خیابان پورسینا -تهران شمالی دانشگاه ضلع -آذر 16خیابان -بلوار کشاورز -تهران : نشانی 
14176-35173: کد پستی( 021)88981870: دورنگار(  021)88981871: تلفن

https://digital.ut.ac.ir
https://next1400.ut.ac.ir

next1400@ut.ac.ir


