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 قزاقستانکشور  –آلماتی شهر  –دانشگاه ملی قزاقستان  برگزاري نشست محل

 ود اختیارزادهآقاي دا نام و نام خانوادگی شرکت کننده  
 عنوان

 مقاله /گزارش علمی 
---- 

اسالمی کشور عضو گروه کشورهاي  25ها و مراکز تحقیقاتی  هاي محلی دانشگاه ارتقاء سطح امنیت شبکه  نشست اهمیت
 اي و اینترنتی. ) در مواجهه با حمالت شبکهCOMSATSمنطقه جنوب (

 COMSATS  سازمان تخصصی برگزارکننده

 ISESCO - INIT - KAZNU مراکز همکار

 و . . . ، اردن، بنگالدشستان، ایران، تونسقزاقستان، پاک کشورهاي شرکت کننده
 

 مراکز مورد بازدید
 

 بازدید علمی از دانشگاه ملی قزاقستان
 

یانت بهتر از اطالعات و ترافیک شبکه خودي در مواجهه همیشگی براي ص ارتقاء سطح دانش فنی اینجانب -1 دستاورد
 .(با امکان انتقال درصدي از این دانش به همکاران) و غیر خودي هاي بیرونی با شبکه

 فنی. دانش صین حوزه فناوري اطالعات به منظور کسبدیدار با تعدادي از اساتید و متخص -2
 امکان بازدید از یکی از بزرگترین شهرهاي کشور قزاقستان، و آشنایی بیشتر با مردم این کشور بزرگ. -3
ن اساتید و و . . . بی ، مذهبو تبادل اطالعات در حوزه فرهنگ، هنر، تاریخ باز شدن بابی براي مراودات -4

 شرکت کنندگان در نشست (از کشورهاي مختلف).
ایجاد ارتباط نزدیک مبتنی بر اشتراکات قوي مذهبی بین اساتید و شرکت کنندگان در نشست (به نحوي  -5

 کردند). کالس به جماعت برگزار میکه در روزهاي چهارم و پنجم، شرکت کنندگان نماز را در محل 
هاي معتنی به ریالی  شرکت در کالسهایی که تشکیل آنها در سازمان یا وزارت متبوع مستلزم صرف هزینه -6

 بود.(چند صد میلیون ریالی) و دالري 
               الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاي این سفر از جمله بلیط رفت و برگشت، اقامت، خوراك و -7

 ایاب و ذهاب محلی توسط دانشگاه ملی قزاقستان تقبل شده است. 
اقدامات آتی براي پیگیري 

 دستاورد نشست
تشکیل جلسه اي با حضور همکاران دفتر فناوري اطالعات براي ارائه دستاوردهاي این نشست و در اختیار قرار 

 دادن مستندات براي بهره برداري همکاران



 تصویر مربوط به حضور شرکت کننده در نشست و یا هنگام ارائه مقاله ضروري است. *

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


