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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت ۹۷گزارش عملکرد پژوهشی 
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 غرفه برتر در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

 ۹ ساعت از  اسفند ۲۱اسفند تا روز سه شنبه  ۱۹از روز یکشنبه  ۱۳۹۷چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی سال 

 .گردید برگزار دار غرفه ۲۶ حضور با رشت باهنر شهید کاربردی علمی آموزش مرکز در ۱۶ الی صبح

متر مربع در این نمایشگاه حضور داشت و  ۳۰مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت نیز با غرفه ای به مساحت 

 .محصوالت نیروهای کارآفرین و مبتکر خود را در این نمایشگاه عرضه کرد

ی استان که روز سه شنبه با در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربرد

حضور مسئولین واحد استانی و مسئولین مراکز علمی کاربردی استان در سالن اجتماعات مرکز فنی حرفه ای رشت واقع در 

 نماید کسب را «برتر رتبه»  بلوار شهید انصاری برگزار شد، مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت توانست در بخش غرفه

. 

 برتر رتبه سه از  گیالن استان  کاربردی علمی جامع دانشگاه ریاست  با اهدای لوح از سوی دکتر عباس صادقی در این مراسم

 . شد تقدیر نمایشگاه
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 کارآفرین برتر در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع « کار آفرین برتر »مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت 

 .کاربردی استان گیالن شد-علمی 

ین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیالن که روز سه شنبه مراسم اختتامیه چهارم

با حضور مسئولین واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی و مسئولین مراکز در سالن مرکز آموزش فنی  ۲۱/۱۲/۹۷مورخ 

را کسب نماید. در این « کارآفرین برتر»توانست رتبه حرفه ای رشت برگزار شد، مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت 

 از پور صفری فاطمه خانم از  گیالن استان کاربردی علمی جامع دانشگاه رئیس صادقی، دکتر سوی از لوحی اهدای با  مراسم

 . شد تقدیر « برتر کارآفرین» عنوان به رشت دانشگاهی جهاد کاربردی علمی آموزش مرکز
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 «PHP» ارگاه آموزشی تخصصی برنامه نویسی بهک

 علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت برگزار شد. در مرکز «PHP»کارگاه آموزشی تخصصی برنامه نویسی به زبان 

و مباحث مربوط به اتصال به  phpآذر در سایت اینترنتی مرکز برگزار گردید، به مفاهیم اولیه  ۲۶در این کارگاه که در تاریخ 

 بانک اطالعاتی پرداخته شد.

سازی دانشجویان برای ورود به پروژه های خانم مهندس خانزاده، مدرس این کارگاه، هدف از برگزاری این کارگاه را آماده 

کاربردی نرم افزاری جهت ورود به بازار کار عنوان کردند و اضافه نمودند دانشجویان در پایان این کارگاه قادر به طراحی و پیاده 

 سازی یک وب سایت پویا خواهند بود.

   

    Vb-net آموزشی تخصصی برنامه نویسی به زبان  کارگاه

، ۹۷آذر ماه  ۲۵ روز رشت دانشگاهی  در مرکز علمی کاربردی جهاد   Vb-net زبان به نویسی برنامه تخصصی آموزشی  کارگاه

 مطرح موارد جمله از. شد برگزار کار بازار به ورود جهت دانشجویان سازی توانمند هدف با و فهمانی  با سخنرانی دکتر فرزانه

 . بود  cerystal report با گیری گزارش و آن به مربوط های عملیات و اطالعاتی بانک به اتصال آموزش کارگاه این در شده
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 کارگاه آموزشی تخصصی آسیب شناسی فضای مجازی

آذر در مرکز علمی کاربردی  ۲۴کارگاه آموزشی تخصصی آسیب شناسی فضای مجازی توسط استاد رضا نژاد روز شنبه مورخ 

فضای مجازی در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و کار است اما می تواند مخرب نیز  جهاددانشگاهی رشت برگزار گردید.

 باشد. در این کارگاه به بررسی فضای مجازی، فواید و آسیب های آن در اشتغال پرداخته شد.

   

 برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی خلق فضا

 جهاد کاربردی علمی آموزش مرکز آتلیه در معماری دانشجویان حضور با ۹۷ ماه دی ۲ در گارگاه آموزشی تخصصی خلق فضا

 و فضا مفهوم با دانشجویان آشنایی را آن برگزاری از هدف کارگاه، این مدرس کشاف زهرا دکتر. شد برگزار رشت دانشگاهی

 داری و تجاری بیان کردند.ا مسکونی، های محیط طراحی جهت فضایی چیدمان

   

 تخصصی تاریخ عکاسی گیالن برگزاری کارگاه آموزشی

 کارگاه این. شد برگزار رشت دانشگاهی جهاد کاربردی علمی آموزش مرکز در گارگاه آموزشی تخصصی تاریخ عکاسی گیالن

 را آن برگزاری از هدف کارگاه، این مدرس علیپور خانم سرکار. شد برگزار مرکز معماری دانشجویان حضور با ۹۷ ماه آذر ۲۵

ان کردند و در انتها عنوان کردند که عکاسی به عنوان یک صنعت و حرفه بوده و بی گیالن عکاسی تاریخ با دانشجویان آشنایی

 می باشد.
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  «محوریت مهارت، کارآفرینی و اشتغال»دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع با 

 کاربردی –ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی « مهارت، کارآفرینی و اشتغال»دومین دوره مسابقات مناظره با محوریت 

 –علمی  مراکز دانشجویی مناظره مسابقات. گردید برگزار رشت جهاددانشگاهی کاربردی علمی مرکز میزبانی به گیالن استان

 رشت جهاددانشگاهی کاربردی – علمی مرکز میزبانی به آبان ۲۹ و ۲۸ ،۲۷ روزهای طی تیم هشت حضور با استان کاربردی

. گردید برگزار آبان ۳۰ روز گیالن کاربردی علمی مراکز دانشجویان مناظره مسابقات دوره دومین اختتامیه مراسم و  شد برگزار

اطالعات مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت در این مسابقات موفق به کسب مقام  فناوری علمی انجمن توانسا گروه

 دوم گردید.

     

 


