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برنامه برگزاري نشست هاي تخصصی، کارگاههاي آموزشی و همایشهاي همزمان با  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی - ایران تله کام 2018

دستاوردهاي تازه، فرصت هاي پیش رو

مسئول برگزاري-تلفن مکان نام سخنرانان
زمان برگزاري 

(ساعت)
موضوع برگزار کننده تاریخ

آقای اسماع��    
09121487936

سالن کنفرا�س شمارە �ک 
اداری نما�ش�اە

دب�� پنل جناب آقای دک�� روحا�� نژاد
اعضای پنل:آقا�ان رادیوم،فتوت (سند��ا)، سازمان 

تنظ�م، سازمان ن�، جابری (تول�دی)
15:00-16:30 این��نت اش�ا و فرصت ها سازمان تنظ�م مقررات و ارت�اطات رادیو�� 97/7/11

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� خانم دک�� ش�نم یزدا�� 11:00-12:15 �ار�ردهای اطالعات ماهوارە ای در توسعه کسب و �ار دا�شکدە �ست و مخابرات 97/7/11

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� اسماع�� 11:00-12:15 �ار�رد فناوری فضا�� در مدی��ت �حران دا�شکدە �ست و مخابرات 97/7/11

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� خانم دک�� ش�نم یزدا�� 14:00-15:15 �ار�ردهای اطالعات ماهوارە ای در توسعه کسب و �ار دا�شکدە �ست و مخابرات 97/7/11

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� NISICT آقای مهندس سع�د خوش�خت از ��کت 14:00-15:15 BLOCK CHAIN فناوری دا�شکدە �ست و مخابرات 97/7/11

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ع�دالل� 15:00-16:00 �ار�اە آموز�� ماهوارە های کوچک دا�شجو�� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/7/11

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ع�دالل� 16:00-17:00 �ار�اە آموز�� ماهوارە های کوچک دا�شجو�� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/7/11

آقای شمس خو                         
09122355358            

سالن 7 نما�ش�ا� مدیر عامل ��کت ارت�اطات همراە اول 10:00-14:00 رونما�� از سند اس��ات��ک همراە اول (راه��د) 97/7/11

خانم �اظ� فرد                         
09122355909            

سالن 7 نما�ش�ا� جناب آقای دک�� خلج 11:00-12:00 5G – Service-Drivers & Used Case همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/7/11

خانم �اظ� فرد                         
09122355909            

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 14:00-14:30 5G Overview همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/7/11

خانم �اظ� فرد                         
09122355909            

مدرس��� دا�ش�اە ���ف  سالن 7 نما�ش�ا� 14:30-15:00 5G services همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/7/11

آقای چ�ت ساز                         
09125335373             

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 15:00-15:30 قرعه ک�� فناپ همراە اول (واحد ارزش افزودە) 97/7/11

خانم مهر اند�ش                        
09122355525             

16:00-15:30                 هم�اران همراە اول سالن 7 نما�ش�ا� جوایز دیوار ا�دە 97/7/11           همراە اول (خدمات مش���ان)

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب اصفهان 16:00-16:30 �ار�اە خلق محصول ناب (هاب اصفهان) همراە اول ( حرکت اول ) 97/7/11

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب بهش�� 16:30-17:00 رونما�� از کتاب همراە اول ( حرکت اول ) 97/7/11

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 10:00-11:00 آشنا�� �ا تنظ�مات مودم ADSL امن�ت در فضای مجازی گروە مخابرات ایران 97/7/11

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس حسی�� وآقای مهندس ع�دالمل� 11:00-12:00 آشنا�� �ا ش�که نور نتا ��کت ژرف نگر 97/7/11

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای دک�� علما�� 13:00-14:00 حما�ت از کسب و �ارهای ن��ا در��کت مخابرات ایران ��کت مخابرات ایران 97/7/11

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای دک�� زعف��ان 14:00-15:00 �ارآف���� مختص دا�ش آموزان ��کت مخابرات ایران 97/7/11



برنامه برگزاري نشست هاي تخصصی، کارگاههاي آموزشی و همایشهاي همزمان با  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی - ایران تله کام 2018

دستاوردهاي تازه، فرصت هاي پیش رو

مسئول برگزاري-تلفن مکان نام سخنرانان
زمان برگزاري 

(ساعت)
موضوع برگزار کننده تاریخ

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 15:00-16:00 (LOT ) آشنا�� �ا این��نت اش�ا ��کت مخابرات ایران 97/7/11

آقای رست�ار        
09201800290

سالن کنفرا�س شمارە �ک 
اداری نما�ش�اە

دب�� پنل جناب آقای رست�ار اعضای پنل:آقا�ان 
جهانگرد،خوا�ساری،قن��ی،م��نژاد (وزارت صنعت)، 

فقی�(معاونت عل�)
10:30-12:00 ICT ازآف���� صنایع� سازمان تنظ�م مقررات و ارت�اطات رادیو�� 97/07/12

آقای احمدوند                           
09121488095               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� NISICT مهندس سع�د خوش�خت از ��کت 9:30-10:45 BLOCK CHAIN فناوری ��کت ارت�اطات ز�رساخت 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� خانم دک�� توف��� 9:30-10:45 معر�� ارت�اطات کوانتو� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس �لیج 9:30-10:45 معر�� دستاوردهای پژوهش�اە فضا�� ایران دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای احمدوند                           
09121488095               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� NISICT مهندس سع�د خوش�خت از ��کت 11:00-12:15 BLOCK CHAIN فناوری ��کت ارت�اطات ز�رساخت 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� خانم دک�� توف��� 11:00-12:15 معر�� ارت�اطات کوانتو� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس ک�ا�� فر 11:00-12:15 امن�ت ارت�اطات صنع�� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای احمدوند                           
09121488095               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� مصط�� امی�� 14:00-15:15 ICT تحول د�جیتال و نقش آن در صنعت ��کت ارت�اطات ز�رساخت 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� اسماع�� 14:00-15:15 �ار�رد فناوری فضا�� در مدی��ت �حران دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس مجت�� �اد�� 14:00-15:15 آشنا�� �ا فناوری فضا�� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ��انه 15:30-16:45 SDN/NFV ش�که نرم افزار محور دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای احمدوند                           
09121488095               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� مصط�� امی�� 15:30-16:45 ICT تحول د�جیتال و نقش آن در صنعت ��کت ارت�اطات ز�رساخت 97/07/12

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس مجت�� �اد�� 15:30-16:45 آشنا�� �ا فناوری فضا�� دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/12

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب اصفهان
10:00-10:30/15:30-

معر�� CP  وس هاب 16:00 همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/12

خانم افض�                              
09128703576             

سالن 7 نما�ش�ا� هم�اران ج���نگ 10:30-11:00 رونما�� �و�س ص�اد (�و�س استعالم چک ) همراە اول (ج���نگ ) 97/07/12

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

سالن 7 نما�ش�ا� آقای دک�� ن�کوفر 11:00-12:00 5G World Wide experience همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/07/12

آقای �استان       
09128009124

هاب بهش��   سالن 7 نما�ش�ا� 12:00-13:00 VAS معر�� محصوالت همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/12

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

سالن 7 نما�ش�ا� هم�اران همراە اول 14:00-14:30 5G Overview 97/07/12 همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که)



برنامه برگزاري نشست هاي تخصصی، کارگاههاي آموزشی و همایشهاي همزمان با  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی - ایران تله کام 2018

دستاوردهاي تازه، فرصت هاي پیش رو

مسئول برگزاري-تلفن مکان نام سخنرانان
زمان برگزاري 

(ساعت)
موضوع برگزار کننده تاریخ

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

دا�ش�اە ت���ت مدرس  سالن 7 نما�ش�ا� 14:30-15:00 5G Access همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/07/12

خانم مهر اند�ش                        
09122355525            

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 16:00-16:30 جوایز دیوار ا�دە همراە اول (خدمات مش���ان) 97/07/12

آقای چ�ت ساز                         
09125335373             

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 16:30-17:00 قرعه ک�� فناپ همراە اول (واحد ارزش افزودە) 97/07/12

آقای دمحم حس��� رحم��              
09125018211        

غرفه 38 سالن  8-9 آقای دک�� ق� پور 10:00-11:00 Felex Grid Network By SDN/NFV سمینار سامانه های نوآوری ارت�اطات س�نا 97/07/12

آقای ام�� �امه                           
09124063387              

تاالر اصفهان
خانم دک�� افسانه منصف و آقای مهندس فرصاد 

جان احمدی
11:00-13:00 �شست آشنا�� �ا ضمانت نامه های صندوق حما�ت از صنایع 

ال���ون�ک
صندوق حما�ت ازصنایع ال���ون�ک(صحا) 97/07/12

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای دک�� صد�� 10:00-11:00 معر�� زنج��ە تام��� ��کت مخابرات ایران ��کت مخابرات ایران (زنج��ە تام���) 97/07/12

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 11:00-12:00 FTTX آشنا�� �ا ��کت مخابرات ایران 97/07/12

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 13:00-14:00 WIFI آشنا�� �ا ��کت مخابرات ایران 97/07/12

خانم جال�                               
09121335607             

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس ح�دری 14:00-15:00 ا�جاد کسب و �ار از ط��ق خطوط تلفن ��کت مخابرات ایران 97/07/12

خانم جال�                               
09121335607             

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس غفاری 15:00-16:00 تجاری سازی محتوا و تراف�ک ��کت مخابرات ایران 97/07/12

آقای اسماع��                          
09121487936             

سالن کنفرا�س شمارە �ک 
اداری نما�ش�اە

دب�� پنل جناب آقای فالح جوشقا�� اعضای 
پنل:آقا�ان صدری، سند��ا، سازمان ن�، ع�ا� 

شاهکوە
10:30-12:00 توسعه ارت�اطات ثا�ت، فرصتها و چالشها سازمان تنظ�م مقررات و ارت�اطات رادیو�� 97/07/13

آقای تارزادە                              
09126354846             

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� فرهاد پوالدی 9:30-10:45 این��نت اش�ا دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/13

آقای تارزادە                              
09126354846             

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� فرهاد پوالدی 11:00-12:15 این��نت اش�ا دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/13

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس گنجه ای 14:00-15:15 دورە های مهار�� فاوا و اشتغال �ا�دار دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/13

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ابراه�� 14:00-15:15 این��نت اش�ا، فرصت های �اراف���� و اشتغال درع�تحول د�جیتال دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/13

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس گنجه ای 15:30-16:45 دورە های مهار�� فاوا و اشتغال �ا�دار دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/13

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ابراه�� 15:30-16:45 این��نت اش�ا، فرصت های �اراف���� و اشتغال درع�تحول د�جیتال دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/13

آقای گنجه ای                           
09121430854               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس گنجه ای 14:00-15:15 دورە های مهار�� فاوا و اشتغال �ا�دار نظام صن�� را�انه ای 97/07/13

آقای گنجه ای                           
09121430854               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ابراه�� 14:00-15:15 استانداردهای ن��ن IOT  در توسعه کسب و �ار نظام صن�� را�انه ای 97/07/13
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دستاوردهاي تازه، فرصت هاي پیش رو

مسئول برگزاري-تلفن مکان نام سخنرانان
زمان برگزاري 

(ساعت)
موضوع برگزار کننده تاریخ

آقای گنجه ای                           
09121430854               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای مهندس گنجه ای 15:30-16:45 دورە های مهار�� فاوا و اشتغال �ا�دار نظام صن�� را�انه ای 97/07/13

آقای گنجه ای                           
09121430854               

سالن 8 و 9 نما�ش�ا� آقای دک�� ابراه�� 15:30-16:45 استانداردهای ن��ن IOT  در توسعه کسب و �ار نظام صن�� را�انه ای 97/07/13

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب اصفهان 10:30-11:00 معر�� CP  وس هاب همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/13

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

سالن 7 نما�ش�ا� آقای مهندس طاهری �خش 11:00-12:00 MCI 5G Strategy & Spectrum requirements همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/07/13

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب بهش�� 12:00-12:30 VAS معر�� محصوالت همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/13

خانم افض�                              
09128703576             

سالن 7 نما�ش�ا� هم�اران ج���نگ 12:30-13:15 معر�� و ارائه جوایز �ه دفاتر خدمات ارت�ا� منتخب-2 همراە اول (ج���نگ ) 97/07/13

آقای چ�ت ساز                         
09125335373             

سالن 7 نما�ش�ا� هم�اران همراە اول 13:15-14:00 قرعه ک�� فناپ همراە اول (واحد ارزش افزودە) 97/07/13

 خانم �اظ� فرد                        
09122355909           

سالن 7 نما�ش�ا� هم�اران همراە اول 14:00-14:30 5G Overview همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/07/13

خانم �اظ� فرد                         
09122355909          

دا�ش�اە تهران  سالن 7 نما�ش�ا� 14:30-15:00 5G Core همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� و ش�که) 97/07/13

آقای �استان       
09128009124

هاب بهش��  سالن 7 نما�ش�ا� 15:00-16:00 IOT Workshop همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/13

خانم مهر اند�ش                        
09122355525            

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 16:00-16:30 جوایز دیوار ا�دە همراە اول (خدمات مش���ان) 97/07/13

آقای دمحمحس��� رحم��               
09125018211         

غرفه 38 سالن 8-9 آقای مهندس �لخورا�� 10:00-11:00 POTN سمینار ش�که های انتقال نوری سامانه های نوآوری ارت�اطات س�نا 97/07/13

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای دک�� لطفع� 10:00-11:00 توسعه و تحول د�جیتال در زنج��ە تام��� ��کت مخابرات ایران 97/07/13

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 11:00-12:00 (LOT) آشنا�� �ا این��نت اش�ا ��کت مخابرات ایران 97/07/13

خانم جال�                               
09121335607              

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 13:00-14:00 آشنا�� �ا تنظ�مات مودم ADSL امن�ت در فضای مجازی ��کت مخابرات ایران 97/07/13

خانم جال�                               
09121335607             

سالن 6 نما�ش�ا� آقای دک�� مرادی 14:00-15:00 مدی��ت �سماند از م�دا بوس�له ا�ل�ک�شن ها و س�ستم های 
مخابرا��

��کت مخابرات ایران 97/07/13



برنامه برگزاري نشست هاي تخصصی، کارگاههاي آموزشی و همایشهاي همزمان با  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی - ایران تله کام 2018

دستاوردهاي تازه، فرصت هاي پیش رو

مسئول برگزاري-تلفن مکان نام سخنرانان
زمان برگزاري 

(ساعت)
موضوع برگزار کننده تاریخ

خانم جال�                               
09121335607             

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس غفاری 15:00-16:00 تجاری سازی محتوا و تراف�ک ��کت مخابرات ایران 97/07/13

آقای حک�م�ان                           
09126803189          

سالن کنفرا�س شمارە �ک 
اداری نما�ش�اە

دب�� پنل جناب آقای بنا��
اعضای پنل:آقا�ان جهانگرد، زرندی، زرنو�� (انجمن 

VC)، سند��ا، سازمان ن�
10:30-12:00 فرصت های �ما�ه گذاری سازمان تنظ�م مقررات و ارت�اطات رادیو�� 97/07/14

آقای رام��� ق�ادی                      
09124834065      

تاالر اصفهان آقای حامد نظ��ور و جناب آقای احسان اطهری 12:30-16:00 هوشمندی در کسب و �ار ��کت ارت�اطات مب��� نت 97/07/14

خانم جال�                               
09121335607       

سالن 6 نما�ش�ا� آقای دک�� زعف��ان 10:00-11:00 �ارآف���� مختص دا�ش آموزان ��کت مخابرات ایران 97/07/14

خانم جال�                               
09121335607       

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 11:00-12:00 (LOT) آشنا�� �ا این��نت اش�ا ��کت مخابرات ایران 97/07/14

خانم جال�                               
09121335607       

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس مجددی 13:00-14:00 اصول استفادە ازتکن�ک های د�جیتال مارکت�نگ برای استارتاپ ها ��کت مخابرات ایران 97/07/14

خانم جال�                               
09121335607       

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس حسی�� و آقای مهندس ع�دالمل� 14:00-15:00 آشنا�� �ا ش�که نورنتال ��کت ژرف نگر 97/07/14

خانم جال�                               
09121335607       

سالن 6 نما�ش�ا� آقای مهندس خی�� 15:00-16:00 FTTX آشنا�� �ا ��کت مخابرات ایران 97/07/14

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

سالن 7 نما�ش�ا� آقای دک�� م�اری 11:00-12:00 5G Technology_ Implementation_Internal Capability همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� وش�که) 97/07/14

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب بهش�� 12:00-12:30 VAS معر�� محصوالت همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/14

 آقای چ�ت ساز                        
09125335373              

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 13:00-14:00 قرعه ک�� فناپ همراە اول (واحد ارزش افزودە) 97/07/14

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

هم�اران همراە اول  سالن 7 نما�ش�ا� 14:00-14:30 5G Overview همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� وش�که) 97/07/14

خانم �اظ� فرد                         
09122355909           

دا�ش�اە ت���ت مدرس  سالن 7 نما�ش�ا� 14:30-15:00 5G Standardization همراە اول(ادارە �ل توسعه ف�� وش�که) 97/07/14

خانم مهر اند�ش                        
09122355525            

سالن 7 نما�ش�ا� هم�اران همراە اول 15:30-16:00 جوایز دیوار ا�دە همراە اول (خدمات مش���ان) 97/07/14

آقای �استان       
09128009124

سالن 7 نما�ش�ا� هاب بهش�� 16:00-17:00 IOT Workshop همراە اول ( حرکت اول ) 97/07/14

خانم ن��دی          63192713 سالن 8 و 9  نما�ش�ا� خانم مهندس ل�ال خلج زادە 9:30-10:45 �ار�اە آموز�� گش�� در دن�ای فضاپ�ماها دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/14

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9  نما�ش�ا� آقای مهندس دمحم غال� 9:30-10:45 �سه�الت وجوە ادارە شدە �عنوان محرک اشتغال �ا�دار دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/14

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9  نما�ش�ا�
آقای مهندس محمود نور دمحمی مدیر مرکز تحول 

د�جیتال ن�����
11:00-12:15 ICT تحول د�جیتال و نقش آن در صنعت دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/14

آقای زاهدی     09122214631 سالن 8 و 9  نما�ش�ا� آقای مهندس پرو�ز علوی 11:00-12:15 جایزە م� ک�ف�ت ارت�اطات و فناوری اطالعات دا�شکدە �ست و مخابرات 97/07/14
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