
ششمین نمایشگاه دانشگاه ها ، مراکز علمی و حرفه اي و تجهیزات آموزشی اخبار کلی مربوط به 
اصفهان

اصفهان پیرو برگزاري پنج دوره نمایشگاه تخصصی دانشگاهها،تجهیزات آموزشی و مراکز آموزش علمی و حرفه اي در شهر 
94مرداد ماه 29تا 25ن بار از تاریخ یو استقبال چشمگیر عالقمندان،متخصصان و عموم مردم ، این نمایشگاه براي ششم

مرتبط، ... موزشی و آبا توجه به حضور دانشگاهها، شرکت هاي . شداصفهان برگزاراستان در محل نمایشگاههاي بین المللی 
و همچنین حضور قابل توجه شرکت کنندگان،زمینه هاي ارتباطی  مجموعه هاي آموزشی با مخاطبان و مشتریان این حوزه 

مربوط به وجود آورد توانمندي هاي مجموعه هايبراي ارائه تمایز وراو این زمان فرصت مغتنمیشد فراهم 

حامیان معنوي

مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف به جمع حامیان ششمین نمایشگاه دانشگاهها، مراکز آموزش 
.حرفه اي و تجهیزات آموزشی پیوست- علمی

ایشان از پیرو مکاتبات اداري با ریاست ارجمند مرکز مطالعات تکنولوژي شریف جناب آقاي مهندس یقطین، حمایت معنوي 
.ششمین نمایشگاه دانشگاهها،مراکز آموزش علمی و حرفه اي و تجهیزات آموزشی قطعی گردید

حرفه اي و تجهیزات - ششمین نمایشگاه دانشگاهها، مراکز آموزش علمیحمایت اتاق اصناف مرکز استان اصفهان از 
.اعالم گردیدآموزشی

ششمین اك نژاد ریاست اتاق اصناف استان اصفهان ایشان حمایت خود را از پیرو  مکاتبات و مذاکرات با جناب آقاي پ
حرفه اي و تجهیزات آموزشی در راستاي ارتباط واحدهاي صنعتی با دانشگاهها و - نمایشگاه دانشگاهها، مراکز آموزش علمی

.مراکز آموزش علمی و حرفه اي اعالم نمودند

- ششمین نمایشگاه دانشگاهها، مراکز آموزش علمیخانه صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان به جمع حامیان  
.پیوستحرفه اي و تجهیزات آموزشی

هدایت زوم برکتین ضمن تاکید بر لمهندس جناب آقاي و تجارت استان اصفهانریاست محترم خانه صنعت و معدن
تخصصی شدن و مهارتی نمودن آن از برگزاري این نمایشگاه استقبال و حمایت همه واحدهاي صنعتی به سمتو آموزش 

جانبه خود را اعالم نمودند



ششمین نمایشگاه دانشگاهها، مراکز انجمن صنفی اموزشگاههاي آزاد فنی و حرفه اي استان اصفهان به حامیان 
.ملحق شدحرفه اي و تجهیزات آموزشی - آموزش علمی

این انجمن حمایت خود را از این مکاتبات اداري با انجمن صنفی آموزشگاههاي آزاد فنی وحرفه اي استان اصفهانپیرو 
.نمایشگاه  جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش در سطح کلی جامعه  اعالم نمودند

حرفه اي و - علمیششمین نمایشگاه دانشگاهها، مراکز آموزش بنیاد نخبگان استان اصفهان جهت حمایت از 
.اعالم آمادگی نمودندتجهیزات آموزشی

رئیس بنیاد نخبگان استان با بنیاد نخبگان استان اصفهان خانم مهندس جوانمرد شده بازگشت به مکاتبات  انجام 
.حمایت خود را از این نمایشگاه اعالم نمودند

حرفه - نمایشگاه دانشگاهها، مراکز آموزش علمیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایت خود را از ششمین 
.اي و تجهیزات آموزشی اعالم کردند

.اداره کل فنی و حرفه اي استان اصفهان به حامیان ششمین نمایشگاه آموزش پیوست

پیرو مکاتبات و جلسات حضوري با  مدیران اداره کل فنی و حرفه اي استان اصفهان حمایت خود را از این 
.نمایشگاه اعالم نمودند

دانشگاه اصفهان

) مرکز آموزش و پژوهش(مجمع متخصصین ایران



شبکه پژوهش و فناوري استان اصفهان 

به جمع  حامیان ششمین نمایشگاه دانشگاهها،مرکز اموزش علمی و حرفه اي و اصفهان اتاق تعاون استان 
.تجهیزات آموزشی  پیوست

به جمع  حامیان ششمین نمایشگاه دانشگاهها،مرکز اموزش علمی و شرکت شهرك هاي صنعتی اصفهان 
.حرفه اي و تجهیزات آموزشی  پیوست

.دنداتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي  اصفهان  نیز به حامیان ششمین نمایشگاه آموزش اضافه ش

، در صدر فهرست برترین دانشگاههاي ایران بر حسب شاخص هاي 2015که سال دانشگاه صنعتی اصفهان
مرجعیت علمی قرار گرفته است به حامیان معنوي ششمین نمایشگاه دانشگاهها،مراکز آموزش علمی و 

.حرفه اي و تجهیزات آموزشی پیوست

.دندنیز به حامیان ششمین نمایشگاه آموزش اضافه شوزارت ورزش و جوانان 



به شرح راستاد برگزاري در راستاي انسجام فعالیتهاي جانبی نمایشگاه  و اثربخش نمودن این رویداد، پنج روز برگزاري
:نموده استزیر نامگذاري 

آموزش هاي کودکان و نوجوانان و تکنولوژي آموزشیروز 25/05/1394

روز آموزش هاي فنی، حرفه اي و مهارتی26/05/1394

روز آموزش عالی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی27/05/1394

روز آموزش هاي سازمانی و مدیریت کسب و کار28/05/1394

روز آموزش هاي شهروندي29/05/1394

حامیان رسانه اي


