
کارنامه انجمن های علمی دانشجویی
98-99دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی



:دانشجویی-تعریفی از انجمن علمی

رکتمشابراساسکههستندنهادهاییدانشجویی-علمیهایانجمن
هایفعالیتبهمندعالقهدانشجویانازگروهیداوطلبانهتوافقو

.گیرندمیشکلرشتهیکدرجمعی



:کارکرد های اصلی انجمن های علمی دانشجویی

تجلی استعدادها•
بهره گیری از توان علمی•
تحکیم همبستگی•
ارتقای اعتماد به نفس•
خالقیت و شکوفایی•
ایجاد وحدت فکری•
پژوهشی دانشجویان-بالندگی علمی•
تقویت پیوندها•
بهینه سازی پتانسیل های بالقوه•



:اهداف انجمن های علمی از دو منظر مورد تقسیم بندی قرار می گیرد

اهداف اجتماعی و عمومی•

اهداف علمی و پژوهشی•

اهداف کاربردی•

تقسیم بندی 
کلی

اهداف حرفه ای•

اهداف غیر حرفه ای•
تقسیم بندی 
حرفه ای



انجمن علمی برق
تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مرداد98نمایشگاه دانش آموزان ممتاز1

مرداد98دوره آموزشی زینک2

مرداد98دوره آموزشی یادگیری عمیق3

مرداد98دوره آموزشی آلتیوم4

5avr مرداد98دوره آموزشی

آذر98همکاری در کادر اجرایی کنفرانس رادار6

آبان98دوره آموزشی زینک پیشرفته7

آبان98دوره آموزشی رباتیک8

آبان98دوره آموزشی اینترنت اشیا9

آذر98همایش صنعت و کارآفرینی10

دی98همایش اشنایی با اقتصاد11

دی98جلسه گفتگو دانشگاه خوب12

اردیبهشت99مسابقه اینستاگرامی آشنایی با مهندسی برق13

 خرداد 99جلسه ارائه فیدبک های اموزش مجازی14

خرداد99شرکت در مجمع انالین میان دوره انجمن های علمی برق)سازمان دانشجویی برق کشور(15





انجمن علمی ستاره شناسی

تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مهر98خبرنشست نوبل 12019

آذر98روز فیزیک)بخش نجوم(3

آذر98تقدیر از کادر اجرایی روز فیزیک6

دی98کارگاه آموزش نجوم مقدماتی و رصد2

دی98رصد دبیرستان دانشگاه صنعتی اضفهان4

دی98اکران فیلم علمی-تخیلی به سوی ستارگان5

دی98رصد خورشید در دانشکده فیزیک7

اسفند98پخش مستند علمی آپولو 811

فروردین98سمینار آشنایی با پزشکی فضایی 9

اردیبهشت98ویژه برنامه هفته جهانی نجوم10

3ماهمحتوای آموزشی در کانال تلگرام انجمن11





تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

تیر98دوره FMA1 )دو گروه(1

2Python تیر98دوره

3 excel تیر98دوره

تیر98دوره تربیت کارشناس کنترل پروژه4

5FMA2 مرداد98دوره

6FMA3 مرداد98دوره

7FMA4 مرداد98دروه

8SPSS مرداد98دوره

شهریور98طرح همیاران انجمن9

شهریور98تاسیس گروه و کانال دانشکده10

11FMA5 شهریور98دوره

12FMA1 مهر98دوره

13FMA2 مهر98دوره

14MSP مهر98دوره

مهر98دوره پایتون در علم داده15

ابان98دوره برنامه ریزی تولید16

آذر 98بازدید از شرکت اسنوا17

آذر 98دوره R در علم داده18

آذر 98جشن روز دانشجو19

آذر 98دوره Excel پیشرفته20

بهمن 98دوره حسابداری21

22Excel بهمن 98دوره

23GAMS بهمن 98دوره

بهمن 98مسابقه به وقت پادکست24

فروردین99مسابقه به وقت پادکست25

فروردین99الیو در صفحه اینستاگرام با دکتر نافچی26

اردیبهشت99الیو در صفحه اینستاگرام با دکتر خاشعی27

اردیبهشت99دوره FMA3 )بورس(28

29POWER BI اردیبهشت99دوره آموزشی هوش تجاری

اردیبهشت99وبینار کاربرد علم داده در صنعت با تجلی30

اردیبهشت99وبینار تجربه در مسیر با دکتر ایرانپور31

اردیبهشت99وبینار آشنایی با علم داده و کاربرد آن در صنایع با مهندس نوری32

خرداد99دروه FMA4 )بورس(33

خرداد99وبینار در مسیر آینده با دکتر مهنام34

خرداد99وبینار نقشه راه مهندسی صنایع35

خرداد99دوره آموزشی پایتون مقدماتی36

37POWER BI خرداد99دوره آموزشی هوش تجاری

خرداد99وبینار تجربه در مسیر با خانم غظنفری38

تیر99جلسه با اعضای هیئت علمی دانشکده39

تیر99وبینار آشنایی با مدیریت پروژه در صنعت نفت40

مرداد99دروه FMA4 )بورس(41

مرداد99حسابداری مقدماتی42

مرداد99دوره آموزشی اکسس43

مرداد99دوره آموزشی اکسل مقدماتی44

45MSP + مرداد99دوره آموزش کنترل پروژه

46ISO9001 مرداد99دوره آموزشی مبانی اصول و پیاده سازی

47SQL SERVER مرداد99وبینار آشنایی با

48SQL SERVER مرداد99دوره آموزشی

مرداد99کارگاه آموزشی گمز49

شهریور99دوره هوش تجاری power bi مقدماتی )شروع پکیج علم داده و هوش تجاری(50

مهر99بازدید آنالین از دیجی کاال51

مهر99وبینار آشنایی با مسیر شغلی علم داده52

مهر99دوره هوش تجاری power bi پیشرفته53

مهر99پایتون مقدماتی54

انجمن علمی صنایع





تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مهر98کالس صفر تا صد اجرا1
مهر98آشنایی بیشتر با رشته عمران و بازار کار و معارفه انجمن علمی)ویژه نو دانشجو ها(3
مهر98بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان4
آبان98چالش های پیش رو در بازار کار مهندسی عمران2
آبان98دوره آموزش نرم افزار اتوکد5
آبان98نقش آموزش در مدیریت سیالب ها و خشکسالی ها6
آذر98جلسه فعاالن انجمن9
دی98پایلوت های احیای تاالب انزلی7
دی98آشنایی با روند مسابقات سیاالت8

دی98معرفی گرایش مدیریت منابع آب10
دی98بازدید سازه فوالدی )پسران(11
دی98نشست و هم اندیشی اساتید و دانشجوبان12
دی98بازدید کالس صفر تا صد اجرا13
بهمن98دوره طراحی سازه های فوالدی در نرم افزار ایتبس14
بهمن98جلسه هماهنگی مسابقات مکانیک سیاالت15
اسفند98گردهمایی به مناسبت روز مهندس16
اسفند98مسابقه عکاسی عمران17
اردیبهشت99سمینار مجازی معرفی گرایش آب و سازه های هیدرولیکی18
اردیبهشت99سمینار مجازی نقش برهم کنش های اکولوژیکی میکروبی بر تجزیه پلیمر ها در محیط های طبیعی19
خرداد99سمینار مجازی آشنایی با گرایش محیط زیست20
شهریور99طرح کافه تجربه )برنامه مباحثه و پرسش و پاسخ(22
21)safe( و سیف )Etabs مهر99دوره آموزشی طراحی سازه با نرم افزار ایتبسٍ) 
مهر99بازدید مجازی از پروژه خط 2 مترو اصفهان23

انجمن علمی عمران





انجمن علمی فیزیک

تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

خرداد98سلسله حلقه های مطالعاتی فیزیک1

مهر98بازدید بیمارستان الزهرا2

آذر98دوره نرم افزار کامسول3

آذر98مسابقه روز فیزیک4

آذر98روز فیزیک5

آذر98سمیناربرد های آردواینو ورسپری پای6

اسفند98باشگاه فیزیک7

اردیبهشت تا تیر99مسابقه برای عشق به فیزیک8

خرداد99همایش فیزیک و رسانه های اجتماعی9

خرداد99باشگاه فیزیک10

خرداد99سلسله نشست های خبری-پژوهشی11

تیر99باشگاه فیزیک12





تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

1django آبان98دوره

2ubuntu آبان98روز

آبان98دورهمی کاربرد جبر خطی3

4flutter آذر98دوره آموزشی

5NLP آذر98دورهمی

آذر98کارگاه توسعه اپلیکیشن6

آذر98گپی با استاید7

آذر98سمینار تاثیر روانشناسی بر روی  محبوبیت سایت ها8

9REACT JS اسفند98دورهمی

10big brain challange مرداد99مسابقه

شهریور99معارفه انجمن علمی برای ورودی 1198

انجمن علمی کامپیوتر





تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مهر98دوره آموزش نرم افزار سالید ورک1

مهر98دوره آموزشی کشت بافت2

مهر98کارگاه ساخت تراریوم مقدماتی3

آبان98کارگاه ساخت تراریوم پیشرفته4

آبان98دوره آموزشی  ورمی کمپوست5

آذر98کالس آموزشی مقاله نویسی6

آبان98کارگاه پرورش توت فرنگی هیدروپونیک7

آبان98دوره پرورش گل رز گلخانه ای و پیوند و تکثیر8

آذر98دوره آموزشی پرورش بن سای 9

10 sas مهر98دوره آموزشی نرم افزار

آبان98دوره آموزش نرم افزار اکسل11

آبان98دوره آموزش نرم افزار فتوشاپ مقدماتی12

13catia آبان98دوره آموزش

آذر98کارگاه آموزشی ساخت رزین14

15GLP مهر98دوره آموزشی

16R آبان98دوره آموزش نرم افزار

17GIS دی98دوره اموزشی

آذر98دوره آموزشی فتوشاپ پیشرفته و طراحی 18

آذر98دوره پرورش زنبور عسل19

آبان98دوره پرورش قارچ خوراکی20

آبان98کارگاه ساخت ویواریوم21

آذر98دوره آموزشی طراحی فضای سبز22

آبان98دوره جیره نویسی دام23

آبان98دوره کشت زعفران24

آبان98دوره فرموالسیون مواد غذایی25

آذر98دوره توصیه کودی26

آذر98کارگاه آموزشی تراریوم کشت بافتی27

آذر98دوره پیوند سبزیجات28

آبان98دوره پرورش گیاهان دارویی29

آذر98دوره مزاج شناسی و طب سنتی30

آبان98نمایشگاه گل و گیاه وبذر31

آبان98مسابقه تراریوم داخلی32

آذر98مسابقه تراریوم ملی33

آذر98دوره پرورش اسب34

آبان98دوره آموزشی بیماری های گیاهی35

مهر98سمینار کارآفرینی36

آبان98همایش جامع زبان انگلیسی37

آذر98سمینار ارتباطی کشاورز و دانشجو38

مهر98بازدید از گلخانه کاکتوس39

مهر98بازدید از مرکز پرورش شتر مرغ 40

آبان98بازدید از گاوداری فکا 41

آذر98بازدید از مرکز پرورش اسب42

آبان98بازدید از گلخانه گوجه زیتونی43

آبان98بازدید از کارخانه باریج اسانس44

آذر98بازدید از شرکت تولید قارچ45

آذر98بازدید از گلخانه توت فرنگی 46

انجمن علمی کشاورزی





انجمن علمی مهندسی شیمی

تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مهر98اشنایی با نرم افزار های مهندسی شیمی1

نشریه چهارم نورتون2

آبان98بازدید از مجتمع فوالد مبارکه3

آبان98بازدید از نمایشگاه کتاب اصفهان4

آذر98بازدید از پتر وشیمی اصفهان5

6autocad , p&id آذر98دوره

آبان98دوره اموزشی متلب7

دی98 مسابقه نجات تخم مرغ8

بهمن98اصول و مفاهیم کاربردی در تولید رنگ9

بهمن98همایش بزرگ دکتر فرهنگ10

11MATLAB فروردین99دوره اموزش 

12P&ID و PFD مرداد99دوره

مرداد99دوره اسپن هایسیس مقدماتی13

مرداد99دوره اسپن هایسیس پیشرفته14

مهر99دوره اموزشی نرم افزار کامسول15





انجمن علمی معدن

تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

آذر98نمایشگاه سنگ های زینتی1

آذر98بازید یک روزه ازمعدن سنگ مرمر سیاه و کارخانجات ارس2

3 GISآذر98دوره اموزشی مقدماتی نرم افزار

مهر98دوره اموزسی برنامه اکسل4





انجمن علمی مکانیک
تاریخ  اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

فروردین98دوره تلرانس هندسی و انطباقات1

اردیبهشت98مسابقه بزرگ پرتاب موشک آبی2

مهر98کالس آموزش سالیدورک پیشرفته3

مهر98بازدید کارخانه فوالد مبارکه4

آبان98کارگاه writing زبان5

آبان98بازدید فوالد مبارکه6

آبان98کالس آموزشی سالیدورک مقدماتی7

آبان98کالس آموزشی کتیا پیشرفته8

آبان98آشنایی با آزمون های بین المللی زبان9

آذر98نمایشگاه ساخت و تولید تهران10

آذر98دورهمی کارشناس انجمن های علمی با دانشجویان11

آذر98کالس آموزشی متلب12

دی98بازدید شهرک علمی و تحقیقاتی13

دی98هشتمین دوره روز پزوهش مکانیک14

بهمن98دوره تلرانس هندسی و انطباقات15

بهمن98بازدید از شرکت صنایع هواپیمایی ایران16

بهمن98کالس آموزشی کتیا مقدماتی17

بهمن98کالس آموزشی سالیدورک مقدماتی18

بهمن98کالس آموزشی سالیدورک پیشرفته19

بهمن98دوره آموزشی جامع طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی20

21keyshot بهمن98دوره آموزشی رندرگیری با

بهمن98دوره نقشه خوانی22

اسفند98کارگاه تکنیک های نگارش مقاله23

اسفند98دوره آموزشی نرم افزار اینونتور24

اسفند98کالس آموزشی کامسول25

اسفند98بازدید از شرکت صنایع نورا26

27 am talk اسفند98نشست

اسفند98دوره آموزش هیدرولیک28

اسفند98دوره آموزش رباتیک مقدماتی29

مرداد99دوره آنالین کتیا پیشرفته30

شهریور99دوره آنالین آباکوس 31

شهریور99دوره آنالین آموزش متلب32

مهر99دوره آنالین رباتیک مقدماتی33

مهر99وبینار تکنولوژی کاوش های فضایی34

مهر99وبینار ماهواره ها چگونه زندگی ما را بهتر میکنند35





تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

شهریور98دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس به همکاری انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد 1

مهر98معرفی انجمن علمی، اعضا، برنامه ها، راه های ارتباطی و طریقه عضویت در انجمن در مراسم ورودی های جدید2

مهر98نمایشگاه کتاب دست دوم 3

مهر98کارگاه پرورش زالو طبی با همکاری سرپرست فرهنگی دانشکده5

مهر98کارگاه آنچه یک محیط زیستی باید بداند6

آبان98بازدید از باغ بهادران و آبشار شاه لوالک با همکاری کانون یاران باران4

آبان98دوره اکسل مهندسی7

آبان98بازدید از منطقه حفاظت شده موته با همکاری کانون یاران باران8

آذر98جشن روز دانشجو و تقدیر از رتبه های برتر9

آذر98دورهمی اساتید و دانشجویان دانشکده 10

-بحث و گفتگو در مورد مشکالت محیط زیست به زبان انگلیسی11

دی98پخش مستند سمفونی زاینده رود 12

بهمن98دوره دوم اکسل مهندسی 13

-پنجمین همایش جایزه محیط زیست همزمان با نکوداشت روزجهانی زمین پاک با همکاری سرپرست فرهنگی دانشکده14

خرداد99گفتگو آنالین با مردکویری با موضوع بوم گردی، فرصت ها و چالش ها 15

-گفتگو آنالین با دکترمهران همایونفر16

مرداد99گفتگو آنالین با مهندس شهاب خزائلی با موضوع کرونا و معضالت مدیریت پسماند17

مرداد99کارگاه آنالین ایزو 1814001

آبان99کارگاه آنالین پروپوزال نویسی19

20 hse-msآبان99 کارگاه آنالین

یانجمن علمی منابع طبیع





انجمن علمی مواد

تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مهر98بازدید از فوالد علویجه1

مهر98بازدید از مپنا2

آبان98دوره بازرسی چشمی جوش3

4SEM آبان98دوره

آبان98سمینار ایران مواد5

آبان98دوره سالیدورک6

7MIP  آبان98دوره

آذر98سمینار دکتر نبی8

آذر98انالیز کیفی مواد9

آذر98بازدید از شرکت نسوز اذر10

آذر98دوره اموزشی کلید فوالد11

12NDT خرداد99دوره اموزش





انجمن علمی نساجی







انجمن علمی زبان
تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

اردیبهشت تا تیر98دوره رفع اشکال درس زبان عمومی11

اردیبهشت تا خرداد98جلسات بحث آزاد12

مرداد98جلسه آنالین پرسش و پاسخ در رابطه با آزمون تافل13

مرداد98جلسه آشنایی با فعالیت های انجمن علمی14

مهر98تعیین سطح رایگان دانشجویان1

آبان تا دی98دوره های آموزش زبان انگلیسی2

آبان تا دی98دوره های بازآموزی درس زبان عمومی3

آذر تا دی98جلسات بحث آزاد4

آذر98مسابقه زبان پیچ5

دی98نشست استادان مرکز زبان با دانشجویان ارشد6

---همکاری با دفتر بین الملل دانشگاه در خصوص تولید محتوا برای سایت انگلیسی دانشگاه7

8PTE و IELTS اسفند98همایش

---دوره آموزشی زبان فرانسوی9

---دوره آموزشی زبان چینی10

اردیبهشت تا تیر99دوره رفع اشکال درس زبان عمومی11

اردیبهشت تا خرداد99جلسات بحث آزاد12

مرداد99جلسه آنالین پرسش و پاسخ در رابطه با آزمون تافل13

مرداد99جلسه آشنایی با فعالیت های انجمن علمی14

مهر99تعیین سطح رایگان دانشجویان15

مهر تا آبان 97دوره های آموزش زبان انگلیسی fundamental A )دو گروه(16

171Aمهر تا آبان 98دوره های آموزش زبان انگلیسی

181B مهر تا آبان 99دوره های آموزش زبان انگلیسی

192A مهر تا آبان 99دوره های آموزش زبان انگلیسی

202B مهر تا آبان 99دوره های آموزش زبان انگلیسی

مهر تا دی 99دوره های آنالین آموزش زبان فرانسه گروه 21۱

مهر تا دی 99دوره های آنالین آموزش زبان فرانسه گروه 222

مهر تا پایان ترمجلسات بحث آزاد23





تاریخ اجرای برنامهعنوان برنامهردیف

مهر98 جمع آوری جزوه های دروس تخصصی1

آبان98همکاری با نشریه سکو 2

آبان98همایش اشنایی با نفت3

آذر98مصاحبه با اساتید4

دی98نرم افزار اکسل دوره اول5

بهمن98همکاری با پژوهشکده شهید اعتباری6

بهمن98غرفه درجشن دکتر شاهین فرهنگ7

بهمن98ثبت نام المپیاد نفتی 8

بهمن98ساخت ماکت برای جشنواره حرکت9

اسفند98بازدید از پژوهشکده صنعت نفت10

اسفند98دوره دوم نرم افزار اکسل11

12CMG فروردین99دوره نرم افزار

فروردین ماهمسابقه13

اردیبهشت99اخذ TA  دروس14

اردیبهشت99معرفی برگان نفت15

اردیبهشت99وبینار اشنایی با بزرگان نفت ایران16

تیر99وبینار مدیریت پروژه در صنعت نفت17

مرداد-شهریور99نرم افزار اکسل دوره دوم18

انجمن علمی نفت





:انجمن های علمی ایجاد شده در یک سال اخیر

انجمن علمی زبان

انجمن علمی نفت

انجمن علمی حمل و نقل

انجمن علمی آمار



نساجی

عمران

فیزیک

ستاره شناسی

معدن

مهندسی شیمی

کامپیوتر

برق

منابع طبیعی

شیمی

ریاضی

حمل نقل

امار 

زبان

صنایع

کشاورزی

مکانیک

مواد

نفت

55

23

12

22

4

15

11

23

20

0

0

0

0

23

54

46

35

12

18

تعداد فعالیت های های انجمن های علمی 



اولین ها

SPEتاسیس انجمن 

تاسیس انجمن آمار 

همکاری چندین انجمن

واحد شدن زبان

تاسیس انجمن حمل و نقل

برگزاری اردوی تشکیالتی



دستاورد های جشنواره حرکت

(مپیوترانجمن علمی مهندسی کا)انجمن علمی کامپیوتر با ارائه کدجاج در بخش اقتصاد مقاومتی -۱

انجمن علمی کشاورزی باشگاه اندیشه ساز کشاورزی در بخش خالقانه و کشاورزی-2

نشریه فرامتن در بخش نشریه برتر مهندسی انجمن علمی کامپیوتر-3



دستاورد های بچه های انجمن علمی

نابعمعلمیانجمنفعلیدبیروقبلدورهدبیرنایب:طهرانیزادهقلیسحر*
طبیعی
ورکشوطبیعیمنابعوزیستمحیطحامیدانشجویانباشگاه8منطقهدبیر
دانشگاهیجهادبارانیارانزیستمحیطداراندوستکانوندبیر

موادعلمیانجمنسابقدبیر:برزگرسینا•
موادکشوریاتحادیهدبیرنایب



ادامه فعالیت انجمن ها بصورت 
مجازی در دوران کرونا ویروس



وجودبهعلمیهایانجمنهایفعالیترونددرعظیمیتغییرات19کووید98-99تحصیلیسالدومسالنیماز
بهوجهتباراخودشانهایفعالیتعلمیانجمناعضایوآوردبوجودکهدیگریناگهانیتغییراتتماممثلآورد

.کردپیداادامهمجازیبصورتودادندتغییرشرایط

:نمودخواهیماشارهمختصرصورتبهزیردرکهداشتمزایاییومعایبتغییراتاین

:مزایا
هایهزینهومهماندعوتها،همایشبرگزاریمثلبودندانجامقابلباالییهایهزینهباقبالکههاییفعالیت-

.شدصفرحتیوکاهش....واسکانوآمدورفت
حضورامکانزمانومسافتخاطربهقبالکهشدفراهمدانشجویانازخیلیبرایفوقهایکالسازاستفادهامکان-

.نداشتند

:معایب
...ومدارکصدورآنالین،هایدورهبرگزاریامکاناتواینترنتیهایساختزیربودنضعیف-
دورهنکهایبهعقیدهحتیوارتباطیهایدستگاهاینترنت،تامیندرتواناییعدمبخاطرهابرنامهمخاطبانکاهش-

.شوندمیبهتریادگیریموجبحضوریهای
.بودندممکنحضوریبصورتفقطکههاییبرنامهیکسریبرگزاریعدم-



:در این رابطه نظرسنجی از اعضای انجمن های علمی و دانشجویان نموده ایم

فعالیت انجمن های علمی بصورت حضوری بهتر بوده یا بصورت مجازی بهتر شده؟؟؟؟؟؟؟



علمیهایانجمناعضایدیدازنظرسنجینتیجه



دانشجویاندیدازنظرسنجینتیجه



:و اما انتقادات و پیشنهادات اعضای انجمن های علمی

زیادهابدهیکارپایاندرکهشودپرداختآنبهمربوططرحهردرمالیهایهزینه-
.نشود

.شوندپرداختقبلترمهایپرداختی-
.شودبرگزارهاانجمنهماهنگیبرایجلسهیکحداقلهرماه-
فرهنگیسرپرستبرایرامجددتمدیدبرایSPEانجمننامهدرخواستلطفا-

.کنیدارسالخزعلیدکترجنابدانشکده
تاهرساندانجاممرحلهبهوپیگیریجدیبصورتراعلمیهایانجمنمخصوصسایت-

رگزاریبحتیومدرکصدورونامثبتها،رسانیاطالعوتبلیغاتبرایبتوانندهاانجمن
.نماینداستفادهیکپارچهبصورتسایتازهابرنامه


