
 

  

 فناوري، و نوآوري گرامی باد  پنجاه سال کوشش ارزشمند ایرانداك براي گسترش علم،

1347- 1397 
 

 مدیریت آموزش                    
  1397 مهر هاي تقویم آموزشی دوره          

  باز هم مهر، باز هم مهربانی 

 هزینه (ریال) زمان و مدت برگزاري مدرس دوره عنوان دوره ردیف

 فریبرز درودي دکتر  آشنایی با نقد کتاب 1
 مهر 2شنبه  دو

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

 السادات بهشتی دکتر ملوك (آنتولوژي) شناسی هستان سازي و کاربرد وب معنایی: مفهوم 2
 مهر  3شنبه  سه

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

 دکتر ابوالفضل بختیاري  پژوهی اقدام پژوهشی و درس» روش پژوهش 3
 مهر 4چهارشنبه 

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

 بازداردکتر علی اصغر  (جدید)  Minitabافزار  کنترل فرایند آماري: نرم 4
 مهر 4چهارشنبه 
 ساعت) 9یک روزه (

1,400,000 

700,000 

5 
هاي گویا و مؤثر براي سخنرانی:  سخنرانی علمی و ساخت اسالید

 (جدید) PowerPointافزار  نرم
 دکتر مهدي محمدي

 مهر 4چهارشنبه 
 ساعت) 4نیم روزه (

700,000 

500,000 

 فریبرز درودي دکتر  حاکمیت داده بر پژوهش  6
 مهر  7شنبه  

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

 المعی پریسا  مهندس هاي سخنرانی تأثیرگذار، فن بیان و  ارتباط مؤثر سبک 7
 مهر  7شنبه  

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

 دکتر روح اله زابلی »MAXQDA«افزار  هاي کیفی: نرم کار با داده 8
 مهر  7شنبه  
 ساعت) 8روزه (  یک

1,300,000 

 دکتر سمیه قجري هاي آن  آینده پژوهی و روش 9
 مهر  8شنبه  یک 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 فریبرز درودي دکتر  نامه و رساله) هاي علمی (کتاب، مقاله، پایان ویرایش ادبی و فنی نوشتار 10
 مهر  9شنبه  دو 
 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

11 
هاي جهانی  نامه نمایه شده در نمایه هاي نگارش مقاله علمی براي نشریه
 (وب آو ساینس و اسکوپوس)

 مهرداد امیريدکتر 
 مهر  9شنبه  دو 
 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

 دکتر مهدي محمدي در پژوهش» Word«افزار  کاربرد نرم 12
 مهر  10شنبه  سه 

 ساعت) 9روزه (  یک
1,400,000 

 دکتر محمد غالمی »LISREL«افزار  نرمسازي معادالت ساختاري: کاربرد  مدل 13
 مهر  11شنبه  چهار 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر علیرضا رضوانیان هاي آن افزار هاي اجتماعی و نرم تحلیل شبکه 14
 مهر  11شنبه  چهار 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

15 
در  Preziافزار  هاي گویا و مؤثر براي سخنرانی: نرم ساخت اسالید

 SaaSفضاي ایري 
 مهندس حمیدرضا خاتونی

 مهر  11شنبه  چهار 
 ساعت) 4روزه (  نیم

700,000 

 مهندس حمیدرضا خاتونی ها و اطالعات (پایه) کاربرد اینفوگرافیک در بازنمایی داده 16
 مهر  14شنبه   
 ساعت) 9روزه (  یک

1,400,000 

 هاي جدید ایرانداك دورهتخفیف ویژه 



 

 دکتر یعقوب نوروزي فارسی زبانهاي علمی  نگارش مقالۀ علمی براي نشریه 17
 مهر  14شنبه   
 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

 دکتر سمیه قجري (جدید)مدیریت منابع انسانی  18
 مهر  15شنبه  یک 

 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

 دکتر مهرداد امیري (جدید) زبان انگلیسی در محیط کار (پایه) 19
 مهر  16شنبه  دو 

 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

650,000 

 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي در پژوهش» Word«افزار  کاربرد نرم 20
 مهر  16شنبه  دو 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر الهام غالمپور (پایه) «EViews» آشنایی با نرم افزار 21
 مهر 17شنبه  سه

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر رضا رجبعلی بگلو اصول و مبانی (مجازي)روش پژوهش:  22
 مهر  17شنبه  سه 
 ساعت) 4روزه (  نیم

 رایگان

 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي »EndNote «افزار مدیریت اطالعات علمی: کاربرد نرم 23
 مهر  17شنبه  سه 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

24 
هاي علمی فارسی زبان با رویکرد فنی و  نگارش مقاله علمی براي نشریه

 (جدید)مهندسی 
 دکتر علیرضا رضوانیان

 مهر  18چهارشنبه  
 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

 دکتر مهدي محمدي نامه نویسی  روش پژوهش: پایان 25
 مهر  18چهارشنبه  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي »Mendeley «افزار مدیریت اطالعات علمی: کاربرد نرم 26
 مهر  18چهارشنبه  

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 محمد غالمیدکتر  »Amos «افزار سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرم مدل 27
 مهر  19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 نگارش کتاب دانشگاهی  28
 دکتر محمد آرمند

 دکتر زهرا ابوالحسنی
 مهر  19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 اله زابلی دکتر روح »Atlas. Ti «افزار  هاي کیفی: نرم کار با داده 29
 مهر  19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر محمدحسین مقدم (جدید)هاي جذب دانشجوي خارجی  سیاست 30
 مهر  19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

 احمد گنجی نگارش پیشنهادة طرح پژوهشی  31
 مهر  19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 دکتر روح اله زابلی »Nvivo «افزار هاي کیفی: نرم کار با داده 32
 مهر  21شنبه   
 ساعت) 8روزه (  یک

1,300,000 

 دکتر سید رضا رضوي (پایه) »Spss «افزار هاي کمی: کاربرد نرم کار با داده 33
 مهر  21شنبه   
 ساعت) 9روزه (  یک

1,400,000 

 دکتر محسن عامري شناسی پژوهش: رویکرد کیفی روش 34
 مهر  22شنبه  یک  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر سمیه قجري ها ابزارمدیریت زمان: مفاهیم و  35
 مهر  22شنبه  یک  

 ساعت) 7روزه (  یک
1,100,000 

 مهندس مینا آقایی »GIS «سامانه اطالعات جغرافیایی 36
 مهر  22شنبه  یک  

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 دکتر سید رضا رضوي (پیشرفته)» Spss «افزار هاي کمی: کاربرد نرم کار با داده 37
 مهر  23دوشنبه   

 ساعت) 9روزه (  یک
1,400,000 

  



 

 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي هاي پرهیز از بدرفتاري و دستبرد علمی  شناخت و راه 38
 مهر  23دوشنبه   

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 مهندس امیرعلی رمدانی (جدید)سازي پژوهش: نقش تحقیق و توسعه  کاربردي 39
 مهر  23دوشنبه   

 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي هاي پژوهش در نگارش مقالۀ علمی  کاربرد ابزار 40
 مهر  24شنبه  سه  

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 پور دکتر علیرضا عالی (جدید)هاي نسل چهارم  دانشگاه 41
 مهر  24شنبه  سه  

 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

650,000 

42 
هاي جهانی  نامه هاي علمی نمایه شده در نمایه چگونگی  ارزیابی نشریه

 (وب آو ساینس و اسکوپوس) براي انتشار مقاله 
 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي

 مهر  25شنبه  چهار  
 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

 رضوي دکتر سید رضا »PlS«افزار سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرم مدل 43
 مهر  25شنبه  چهار  

 1,300,000 ساعت) 8روزه (  یک

 اله زابلی دکتر روح روش پژوهش: گراندد تئوري (نظریۀ داده بنیاد)  44
 مهر  26شنبه  پنج  

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

 احمد گنجی نامه و رساله  نگارش پایان 45
 مهر  26شنبه   پنج  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر محمد آرمند هاي نوین آموزش و تدریس روش 46
 مهر  26شنبه   پنج  

 ساعت) 4روزه (  یک
700,000 

 دکتر محمد غالمی  »STATA «افزار فرا تحلیل (متا آنالیز): کاربرد نرم 47
 مهر  26شنبه   پنج  

 ساعت) 8روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر رضا رجبعلی بگلو »MAXQDA«افزار  هاي کیفی: نرم کار با داده 48
 مهر  28شنبه   
 ساعت) 9روزه (  یک

1,400,000 

 دکتر محسن صیدالی (جدید)مدیریت دانش   49
 مهر  28شنبه   
 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

 دکتر علی اصغر بازدار کاوي و کاربرد هاي آن   داده 50
 مهر  28شنبه   
 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

 دکتر سمیه قجري  (جدید) »CRM «مدیریت ارتباط با مشتري 51
 مهر  29شنبه  یک  

 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

650,000 

 پور  دکتر علیرضا عالی تربیت آموزشگر دانشگاهی  52
 مهر  29شنبه  یک  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

 دکتر مهرداد امیري  (جدید)شناخت و کنترل هوش هیجانی در محیط کار  53
 مهر  30شنبه  دو  

 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

650,000 

 مهندس امیرعلی رمدانی (جدید)خالقیت، نوآوري و کارآفرینی: آشنایی با مبانی   54
 مهر  30شنبه  دو  

 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

 

نام از برگزاري دوره  شود قبل از واریز وجه ثبت دوره انجام خواهد شد. بنابراین درخواست می با رعایت حدنصاب تشکیل  برگزاري هر دورة آموزشی، .1
 توسط کارشناسان آموزش اطمینان حاصل نمایید.

مشخصـات فـیش واریـزي بـه مـدیریت       الزم اسـت کارت)  پس ازواریز شهریه دوره هاي آموزشی به هر صورتی (آنالین، مراجعه به بانک و یا کارت به .2
 .دانشپذیرگرامی خواهد بود آموزش ارسال شود. در غیر اینصورت هرگونه عواقب عدم ارسال فیش به عهده شما

 عنوان بازگشت نخواهد شد.   شکیل کالس و واریز وجه توسط دانشپذیر، و عدم حضور ایشان وجه پرداختی به هیچتدر صورت  .3
 فرمایید. مراجعه http://edu.irandoc.ac.irنام به نشانی:  داف و مخاطبان دورة درخواستی خود و ثبتجهت آشنایی با سرفصل، اه .4

 توانید دریافت نمایید. نام از طریق سایت تأییدیه گواهینامه خود را یک روز  پس از دریافت گواهینامه می پس از ثبت .5
 ، ساختمان مدیریت آموزش1090راه فلسطین، شماره  خیابان انقالب اسالمی، چهار نشانی: تهران،

   352و  350، 248هاي  داخلی 66494980(مستقیم آموزش) و  66951404تماس با ما: 

http://edu.irandoc.ac.ir/

