
 
 
  
  

 

   یشناسو کاربرد هستان سازي : مفهومییوب معنا 

  )ي(آنتولوژ
 3/7/97زمان برگزاري دوره: 

 ساعت)4ریال (700,000/-هزینه: 
    

هاي گویا و مؤثر براي سخنرانی علمی و ساخت اسالید
   (جدید) »PowerPoint«افزار سخنرانی: نرم

 4/7/97زمان برگزاري دوره: 

 ساعت)4ریال (500,000/-هزینه: 

  

         »MAXQDA«افزار هاي کیفی: نرمکار با داده          

 7/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه: 

 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

  97 مهر هاي آموزشی ایرانداكکارگاه معرفی

 مدیریت آموزش            
 

 پایه «EViews»آشنایی با نرم افزار

 10/7/97زمان برگزاري دوره: 
 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه: 

 هاي آنافزارهاي اجتماعی و نرمتحلیل شبکه

 11/7/97زمان برگزاري دوره:             

 ساعت)8(ریال  1,200,000 /-هزینه:       
 

 »End note «مدیریت اطالعات علمی : کاربرد نرم افزار            

 17/7/97زمان برگزاري دوره:            

 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه:         
 

 هاي گویا و مؤثر براي سخنرانی: ساخت اسالید             

 »SaaS «در فضاي ایري »Prezi« «افزارنرم              

 11/7/97زمان برگزاري دوره: 

 )ساعت4ریال (700,000/-هزینه: 

 

 پایه) ها و اطالعات  اینفوگرافیک در بازنمایی دادهکاربرد             

 14/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)9(ریال  1,400,000 /-هزینه: 

 »AMOS«افزار سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرممدل
 19/7/97زمان برگزاري دوره:          

 ساعت)8ریال (1,300,000/-هزینه: 

 

 در پژوهش   »Word«کاربرد نرم افزار 
 16/7/97زمان برگزاري دوره:      

 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه:         

 )پایه(» SPSS «افزار هاي کمی: کاربرد نرمکار با داده

 21/7/97زمان برگزاري دوره:          

 ساعت)9ریال (1,400,000/-هزینه:             

   
 

 »STATA«افزار فراتحلیل (متاآنالیز): کاربرد نرم
 26/7/97زمان برگزاري دوره:      

            ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه:                    

 »Atlas.Ti«افزار هاي کیفی: نرمکار با داده                      

 19/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)8ریال (1,300,000/-هزینه: 

 

 »PLS«افزار سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرممدل

 25/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه: 

 

 )GISجغرافیایی( اطالعات سامانۀ                                

 22/7/97زمان برگزاري دوره:                                    

 ساعت)8ریال (1,200,000/-هزینه:                   

 

       هاي پژوهش در نگارش مقالۀ علمیکاربرد ابزار            

 24/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)8ریال (1,200,000/-هزینه: 

 

 )پیشرفته(» SPSS «افزار هاي کمی: کاربرد نرمکار با داده

 23/7/97زمان برگزاري دوره:          

                       ساعت)9ریال (1,400,000/-هزینه:             

 

   »Minitab«افزار کنترل فرایند آماري: نرم
 4/7/97زمان برگزاري دوره: 

 ساعت)9ریال (700,000/-هزینه: 

 

 در پژوهش  »WORD «نرم افزار کاربرد               

 10/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)9(ریال  1,400,000 /-هزینه: 

 »LISREL«افزار سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرمدل            م

 11/7/97زمان برگزاري دوره: 

 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه:       
 

 آن افزارهاي نرم و اجتماعی هايشبکه تحلیل

 11/7/97زمان برگزاري دوره: 

 ساعت)8(ریال  1,200,000 /-هزینه:       
         

              »Nvivo«افزار هاي کیفی: نرمکار با داده          

 21/7/97زمان برگزاري دوره:            

 ساعت)8ریال (1,300,000/-هزینه: 

 »Mendeley«افزار مدیریت اطالعات علمی: کاربرد نرم

 18/7/97زمان برگزاري دوره:      
 ساعت)8(ریال  1,300,000 /-هزینه:         

 بنیاد)(نظریۀ دادهروش پژوهش: گراندد تئوري            

 26/7/97زمان برگزاري دوره:           

 ساعت)8ریال (1,200,000/-هزینه: 

 
  

 »MAXQDA«افزار نرمهاي کیفی: کار با داده     

 28/7/97زمان برگزاري دوره:

 ساعت)9ریال (1,400,000/-هزینه:   

 

 کاوي و کاربرد هاي آنداده

 28/7/97برگزاري دوره:زمان             

 ساعت)9ریال (1,300,000/-هزینه:         
        

 (جدید)»  CRM «مدیریت ارتباط با مشتري

 29/7/97زمان برگزاري دوره: 
 ساعت)9ریال (650,000/-هزینه: 

 


