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ستالیت یا وله

مثال از نرم ابسار های دستگاه الکترونیکی کنفرانس
دستگاُ الىتشًٍیىی وٌفشاًس تٌه سیٌیَیثل  TRIهیتَاًذ شوا سا تا هاّشاى ٍ تجشتِ واساى جْاى ٍصل ًوایذ .وِ هیتَاًذ واسهٌذاى هَسسات هحلی سا دس ساحا ّای
هختلف جْاى ووه ًوایذ.
-

توشیٌات ٍ تعلین

-

حل ًوَدى هسایل تخٌیىی دس ساحِ ّای هختلف تِ شوَل هعلَهات دس تاسُ تىٌالَطی  ،تاصاسیاتی ٍ حساتذاسی سا تمَیت ٍ ًگْذاشت ًوایذ.

-

وٌتشٍل ٍ ًظاست ًوَدى اهٌیت ،تشافیه ٍ ،آب ٍَّا اص فاصلِ تسیاس دٍس.

-

تثادل ًظش ٍ افىاس تشای تجاست ّای گًَاگَى ٍ حل هشىالت تیي گشٍج ّا.

 -هعالجِ اص فاصلِ دٍس تا داشتي وتاتخاًِ الىتشًٍیىی

اجسا هسته یی دستگاه الکترونیکی کنفرانس
توضیحات

شماره
1

دستگاُ تشای رخیشُ ًوَدى اًشطی تشق  UPSهَلذ تا تطشی تشای دستگاُ الىتشًٍیىی وٌفشاًس

2

اًتشًت تا سشعت

3

 22اًچ سىشیي تا هصشف ون اًشطی تشق

4

سپیىش ٍ هایىشافَى وِ لذست اص تیي تشدى اًعىاس صذا سا داسدٍ

5

ًشم اتضاس هشتشن تِ شوَل:
-

هزاوشات ٍیذیَیی

-

ششیه ًوَدى فایل ّا

-

ششیه ًوَدى یَ تیَب تِ خصَص ٍیذیَ ّای توشیٌاتی یا تشیٌٌگ

-

رخیشُ ًوَدى اسٌاد هْن دس سشٍس
توضیحات

شماره
6

تاتلیت  7اًچ اًذسایذ

7

هیض تِ شوَل ووپیَتش وِ تِ اًشطی ون استفادُ هیشَد تا پَش الوًَین تشای هحافظت

8

سشٍس تشا ی وٌتشٍل ًوَدى تٌذٍت ٍ سشعت اًتشًت

9

شیشِ آفتاتی تشا ستالیت ،هَدین ٍ اشیایی دیگش تشلی

11

تیالًس وتشٍلش ساٍتش تشای چٌذیي اًتشًت

11

لاتلیت هٌاتع هختلف اًتشًت دس یه ٍلت هثآل  :ستالیت ،دی اس ال 3 ،جی

12

ًشم اتضاس سِ تعذی تشا هذل جاهذ وِ دس صٌعت اص اى استفادُ هیشَد

13

هَتای ّای هذسى هثل اپل ای فَى ٍ اًذسایذ

14

داًگل  3جی

15

ٍا فای ساٍتش

16

ٍات هیتش تشای وٌتشٍل ًوَدى اًشطی تشق واهپیَتش ٍ ساٍتش

17

ٍات هیتش تشا وٌتشٍل ًوَدى اًشطی تشق اص سَلش آفتاتی تِ سیستن

 TRIتینک رینیوبل و  CHIموسسه کمک های خیریه بین المللی
اداسُ  TRIتیٌه سیٌیَتل سِ سال لثل واس ّای خَد سا تِ شىل سسوی آغاصًوَد .تا تتَاًذ اص ایي طشیك هَسسِ ووه ّای خیشیِ تیي الوللی ٍ
دیگش هَسسات خیشیِ سا حوای ًوایذ.
 TRIتَاًست تا ایجاد دستگاُ ّای ووپیَتش وِ تا اًشطی افتاب استفادُ هیشَد وِ اًشا سَلش ای ستیشي هیٌاهٌذ ایجاد ًوَد ٍ .تِ تعمیة آى TRI
تجاست هثایل الىتشًٍیىی ٍ دستگاُ الىتشًٍیىی وٌفشاًس وِ تَسط اًتشًت افشاد سا تا افشاد دیگش جْاى هثآل پاوستاى ٍ افغاًستاى ٍصل هیٌوایذ.
 CHIیا هَسسِ ووه ّای خیشی تیي الوللی دس افغاًستاى ٍ پاوستاى تیشتش اص  9سال فعال تَدُ وِ تَجِ ٍ توشوض عوذُ آى ووه ّای هَثش تِ
هَسسات هختلف هثل تشلشاس ًوَدى هزاوشات تَسط دستگاُ الىتشًٍیىی وٌفشاًس تا دًٍش ّای هختلف چْاى هیثاشذ.
توام عایذ ٍ یا پَل وِ تَسط  TRIتذست هیآیذ تَسط آى هَسسِ ووه ّای خیشی تیي الوللی ٍ دیگش هَسسات خیشیِ ّذیِ ٍتوَیل هیگشد.
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