مجلـه اینترنتـی زبـدگان ،یکـی دیگـر از
بخشهـای ایـن پرتال اسـت کـه محتواهای
آموزشـی ،دانسـتنی ،معرفـی کتـاب و
رویدادهـای متنـوع را بـا مخاطبـان خود در
میـان میگـذارد.

معرفینامه
پرتالزبدگان
www.zobdehgan.com
رویدادهـای علمـی درسـی و کارگاه هـای مهارتی
زبـدگان ،در قالـب کالس هـای حضـوری،
کالسهـای مجـازی آنالیـن ،و کالسهـای
ضبطشـده و آفالیـن ارائـه مـی شـود.
برخـی از دوره هـای آموزشـی نیـز ،در قالب کتاب
و لـوح فشـرده برای مخاطبین ارسـال می شـود.

آدرس:

تهران ،خیابان انقالب اسالمی،
خیابان قدس ،نبش کوچه زرینکوب ،پالک ۱۳

تلفن:

 021-۶۶۴۹۴۳۳۵-۶داخلی ۱۰۴

ایمیل:

info @ zobdehgan.com
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چشم انداز
سیسـتم علمـی و آموزشـی کشـور ،با هـدف فراهـم کـردن موجبات
اجـرای مطلـوب کلیـه برنامـه هـا و تکالیـف مربـوط بـه آمـوزش و
افزایـش کارایـی سیسـتم آمـوزش ،به عنوان سـازمانی تشـکیل شـده
اسـت .با عنایت به چشـم انداز بیسـت سـاله کشـور ،اهـداف تعالی
و پیشـرفت کشـور در صحنـه علـم و فنـاوری و روابـط بینالمللـی با
ترویـج پژوهـش و دسترسـی به مرزهـای دانش و تعمیـق ارزش های
دینی ،گسـترش آموزشـی در سـطح کشـور بـا حفظ کیفیـت و بر پایه
عدالـت برای دسترسـی همگانـی ،تربیـت نیـروی متخصص جهت
احـراز مسـوولیت های علمـی و اجرایی کشـورمی باشـد.
ماموریت و هدف
ماموریــت ایــن پرتــال معرفــی اتحادیــه
بــه عنــوان قطــب علمــی و آموزشــی و
فناورانــه و مهارتــی کشــور و رســیدن به
اهــداف نقشــه جامــع علمــی کشــور
در حــوزه آمــوزش و پــرورش اســت.
همچنیــن هــدف رســیدن بــه منویــات
مقــام معظــم رهبــری در ســال  1404و
پوشــش  32اســتان در زمینــه خدمــات
علمــی و آموزشــی و فنــاوری در
آمــوزش و پــرورش مــی باشــد.

WWW.ZOBDEHGAN.COM

مخاطب خدمات
ارائه خدمات علمی و آموزشی و فناورانه به:
 دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی ارائه خدمات به اعضا انجمن اسالمی اولیا و مربیان مدرسه و مخاطبین عام عالقمند به یادگیری موضوعیمحوریت خدمات
خدمات زبدگان در قالب:
 کارگاه های مهارتی تورهای علمی مسابقات علمی درسی خدمات علمی درسی محصوالت آموزشی و کمک آموزشیوضعیت آماری
پرتــال زبــدگان در حــدود  24مــاه فعالیــت ،بیــش از  180دوره و
کارگاه برگ ـزار کــرده اســت.
هــم اکنــون بیــش از  3500کاربــر دارد کــه بازدیــدی بیــش از
 70.000بازدیدکننــده را در ایــن مــدت رقــم زده اســت .میانگیــن
بازدیــد روزانــه بیــش از ه ـزار بــار بازدیــد از ســایت اســت.

ویژگی های نرم افزاری
محیــط کاربــری پرتــال بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت
کــه کاربـران مبتــدی نیــز مــی تواننــد بــه راحتــی از خدمــات
آن برخــوردار شــوند.
ســامانه پیامکــی نیــز در جهــت ثبــت نــام ،اطالعیــه هــا و
ـید خریــد فعــال مــی باشــد.
اخبــار ،و رسـ ِ
ویژگـی ممتـاز دیگـر ،وجود وباپلیکیشـن زبدگان اسـت که
از طریـق مرورگـر گوشـی ،قابـل دریافت و نصب میباشـد.
زبدگان بر روی دامنه های
www.zobdehgan.com
www.zobdehgan.ir
فعال است.
همچنین برای گوشی های هوشمند
نمای مناسب و راحتی دارد.

