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 آشنایی با نقد کتاب-1
  :سرفصل و محتواي دوره*

توجـه بـه   هاي برتر،  علمی و لزوم توجه به صحت و کیفیت منابع اطالعاتی، معرفی انتشارات و کتاب با عنایت به اهمیت تحلیل نظرات تخصصی و تعامل مثبت در جامعه

هاي علمی و تخصصی مشخص شده و ضرورت دارد تـا افـراد بتواننـد بـا شـناخت       مندي از منابع مناسب، اهمیت نقد و بررسی کتاب اي و بهره هاي حرفه افزایش توانایی

هاي رفتاري این دوره آشنایی با مبـانی و   ز جمله هدفها را براي مطالعه انتخاب کنند. ا تر نسبت به گزینش منابع موجود اقدام کرده و بهترین کتاب بهتر و آگاهی افزون

کتاب و تعیین نقاط قوت و ضعف مـتن   شناسی نقد، توانایی تحلیل محورهاي اصلی و موضوعی کتاب، توانایی نقد فلسفه نقد، آشنایی با معیارهاي نقد، آشنایی با آسیب

نگـارش   شناسـی نقـد، روش   کتـاب، آسـیب   نقد، اهمیت نقد، اعتبار نقد، اخالق نقد، عناصر اصلی نقد شناسی باشد. این دوره به مواردي نظیر مبانی نقد علمی، معرفت می

 .پردازد نقد می -نقد، معرفی مقاله 
 * اهداف:

انـایی تحلیـل و بررسـی    وآشنایی با معیارهاي نقد، آسیب شناسی نقد، توانایی نقد کتاب و تعیین نقاط قوت و ضعف متن، نگارش نقد منصفانه و مبتنی بر روش علمی، ت

 محورهاي اصلی و موضوعی کتاب، آشنایی با مبانی و فلسفه نقد .
 :مخاطبان دوره* 

 مندان به موضوع نقد و تحلیل آثار نگارشی ناقدان، نویسندگان، پژوهشگران، استادان، دانشجویان و عالقه
 فریبرز دروديدکتر مدرس:  *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397 مهر 2ساعت) 4( 13تا  9 برگزاري: ساعت و تاریخ  

 )شناسی (آنتولوژي وب معنایی: مفهوم و کاربرد هستان-2
 سرفصل و محتواي دوره: *

طالحنامه بـه  نگـاري، تبـدیل اصـ    شناسـی یـا هسـتی    بندي معنایی، تعریف اصطالحنامه، اهداف اصطالحنامه، کـاربرد اصـطالحنامه، انـواع اصـطالحنامه، هسـتی      انواع رده
شناسی در بازیابی اطالعات. آشنایی با وب معنایی و کاربرد هاي آن. آشنایی با تکنولوژي ها  شناسی درسازماندهی اطالعات، کاربرد هستی هستی  شناسی، کاربرد هستی

 و زبان هاي وب معنایی. بررسی مفهوم آنتولوژي و شناخت اجزاي تشکیل دهنده آن،
 اهداف:*

 بندي معنایی وب سازان و کارشناسان آرشیو و سازماندهی اطالعات با ابزار رده نمایهآشنایی 
  ملوك السادات بهشتی دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 3ساعت) 4(13تا  9 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
  روش پژوهش: اقدام پژوهی و درس پژوهی-3
 محتواي دوره:سرفصل و  *

کـاوي، انـواع ابزارهـا،     هاي تحقیق، شیوه علمی طرح پژوهش عملی (اقدام پژوهی)، پژوهش عملی (اقدام پژوهی) چیست؟ چگونه شروع کنیم به مساله آشنایی با روش
علمـی   نویسـی در دو روش، شـیوه   گزارش و مقالـه  پژوهی، شیوه عملی درس پژوهی، شیوه پژوهی و اقدام عملی، مقایسه دو روش تدریس شیوه انجام و اتمام روش تحقیق

 ها. استناد درگزارش
 اهداف:*

.پژوهی) پژوهی (درس هاي پژوهش علمی و عملی تحقیق، آشنایی با تحقیق عملی (اقدام پژوهی)، آشنایی با تدریس آشنایی با روش  

 مخاطبان دوره:* 
  دانشجویان، معلمان، پژوهشگران

  بختیاريابوالفضل دکتر  مدرس:*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 4ساعت) 4( 13تا  9  برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 (جدید)»  Minitab «کنترل فرآیند آماري: -4
 سرفصل و محتواي دوره: *

 توزیع نرمال -5 معیارهاي گرایش به پراکندگی،  - 4معیارهاي گرایش به مرکز،  - 3تعاریف مقدماتی،  - 2علم آمار، - 1بخش اول:
طرح  6طرح هاي عاملی،  - 5طرح مربع التین،  -4بندي کامال تصادفی،  طرح بلوك - 3آزمایش هاي مقایسه اي ساده،  - 2ها،  مقدمه طراحی آزمایش - 1بخش دوم: 

 عاملی کسري
 قابلیت فرآین - 4نمودارهاي کنترلی،  - 4هفت ابزار کنترل آماري فرآیند،  - 3کنترل آماري فرآیند،  - 2مفاهیم مقدماتی نمودارهاي کنترلی،  - 1بخش سوم: 

۱ 
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 اهداف:*
 افزارها در عمل و تعریف مفاهیم مهندسی آمار در نرم  درك مفاهیم پایه آمار و احتمال و به کارگیري آن

 :مخاطبان دوره* 
گروه مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع (پیشنهاد این جانب  کلیه رشته هاي دانشگاهی که با مفاهیم آماري و مهندسی آن رودررو خواهند بود به ویژه دانشجویان

 هاي دانشگاهی بطور جداگانه دیده شود) شتهدر این خصوص این است که در صورت تشکیل دوره و استقبال آن براي دانشجویان مهندسی صنایع و دیگر ر
 علی اصغر بازداردکتر مدرس:  *

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397 مهر 4ساعت) 9( 17:30تا  8:30 برگزاري: ساعت و تاریخ 
 جدید)(»Power Point«سخنرانی علمی و ساخت اسالیدهاي گویا و موثر براي سخنرانی: نرم افزار -5
 سرفصل و محتواي دوره: *

 و ارائـه  زمـان  ارائـه،  هـدف  ارائـه،  نوع موضوع، مخاطب، کننده، ارائه: موفق ارائه یک در موثر عوامل عنوان به زیر عوامل نقش تعریف ارائه موفق،آشنایی با اهمیت و 
ا شـامل: مقدمـه، مـتن    ن ارائه،آشنایی با اصول برقرار ارتباط،آشنایی با ارکان یک ارائه موفق، شامل: محتوا، طراحی ،اجرا ،آشـنایی بـا نحـوه سـازماندهی یـک اجـر      مکا

هـاي   فنـاوري  کـاربرد  و نقـش  وند،آشـنایی بـا   گیري،آشنایی با کارهاي، قبل از اجرا، حین اجرا ، بعد از اجرا، آشنایی با مطالبی که بایستی در جلسـه دفـاع بیـان ش    نتیجه
 هاي اسالیدها مناسب در یک ارائه موثر افزار پاور پوینت و ویژگی اطالعاتی و ارتباطی در یک ارائه موفق، آشنایی با نرم

 اهداف:*
وامل مـوثر در یـک ارائـه مـوثر آشـنا شـودبا اصـول برقـراري         تواند : تعریفی ار ارائه موفق ارائه کندبا نقش و اهمیت ع شرکت کننده در این دوره پس از اتمام دوره می

 دهـد  انجام اجرا از بعد و اجرا حین اجرا، از قبل در بایستی که کارهایی با. شود آشنا اجرا یک سازماندهی نحوه با. شود آشنا  ارتباط آشنا شود با ارکان یک ارائه موفق
 .شود آشنا

 هاي اسالیدها در یک ارائه موثر آشنا شود. افزار پاور پوینت و ویژگی ارتباطی در یک ارائه موفق آشنا شود . با نرمهاي اطالعاتی و  با نقش و کاربرد فناوري
 مخاطبان دوره:* 

د در مجـامع علمـی   هاي خـو  ها و معلمان،کلیه محققان و پژوهشگرانی که مایل به ارائه یافته کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري،کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه
 هستند

ها جهت تاثیرگذاري در مخاطبان خود،کلیه افرادي که قصد دارند در آینده به عنوان معلم و یا عضو هیات علمی دانشگاه انجام وظیفـه   کلیه بازاریابان و مدیران شرکت
 نمایند

  مهدي محمدي دکتر  مدرس:*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 4ساعت) 4(  13تا  9 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 حاکمیت داده بر پژوهش  -6
 سرفصل و محتواي دوره: *

اصول اخالقی بهره گیري ،امنیت اطالعات ،استخراج و کشف اطالعات و دانش ،ها کالن داده ها (بیگ دیتا) و کاربرد آن،داده، اطالعات و دانش: تعاریف و کاربردها

 مدیریت و ساماندهی اطالعات،پاالیش اطالعات،تجاري سازي اطالعات و پژوهش،جریان اطالعات در پژوهش  تاثیرگذاري،پژوهشاز اطالعات در 
 اهداف:*

آشنایی ،آشنایی با مبانی امنیت اطالعات،اشنایی با روش هاي کشف و استخراج اطالعات و دانش،ها آشنایی و شناخت داده، اطالعات، دانش، کالن داده و کاربرد آن

 آشنایی با روش هاي ساماندهی اطالعات،شناخت ابعاد تجاري سازي و پاالیش اطالعات ،شناخت تاثیر اطالعات در پژوهش ،با اصول اخالقی استفاده از اطالعات
  فریبرز درودي دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر7ساعت) 4(  13تا  9 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 سبک هاي سخنرانی تاثیرگذار، فن بیان و ارتباط موثر-7
 سرفصل و محتواي دوره: *

هدفمند در انتقال مطالب، هاي  بخش در برقراري ارتباط موثر، روش فنون سخنرانی، ایجاد ارتباط متناسب با زمینه شغلی و نیاز افراد، مراحل اجراي سخنرانی، عوامل اثر

 سخنرانی چگونگی تسلط در خوانش مطالب، اصول نگهداري مطالب و بیان آن با استفاده از حافظه در طوالنی مدت، تسلط بر موضوعات جهت انجام ارائه و
 اهداف:*
کارهاي تسط بر  . راه4ایجاد ارتباط مناسب، متناسب با مرتبۀ شغلی .3پذیري مطالب در افراد . افزایش تاثیر2هاي افزایش قدرت بیان  .آشنایی با اصول سخنرانی و راه1

 هاي درسی...) هاي کاري، دانشگاهی، انتقادي، ارائه و کنفراس موضوع مورد بحت (زمینه

۲ 
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 مخاطبان دوره:* 
 تمامی افراد، (به طور تخصصی) دانشجویان و پژوهشگران

   مهندس پریسا المعی مدرس:*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 7ساعت) 4(  13تا  9 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 «MAXQDA» هاي کیفی : نرم افزار کار با داده -8
 سرفصل و محتواي دوره: *

و چگونگی استخراج و صدور  کدگذاري  درك کلی از تحلیل محتوا؛ انواع رویکردهاي تحلیل محتوا (کمی و کیفی)؛ چگونگی ایجاد یک پروژه، ورود داده،

 ها و روابط میان محتواي کدگذاري شده گزارش، نتایج؛ چگونگی انجام رویکردهاي ترکیبی و تحلیل داده، نحوه مدیریت داده
 اهداف:

 الف) آشنایی با مبانی نظري تحلیل محتوا
 ب) آشنایی با انواع رویکردهاي تحلیل محتواي کمی و کیفی

 ؛ و غیره)Atlasti ؛Nvivo ؛MaxQDA 10 &11 اي تحلیل محتوا (از جملهافزاره ج) معرفی کلی نرم
 )MaxQDA10 & 11 افزار تحلیل محتواي کیفی متون (با استفاده از  د) آموزش ملی کار با نرم

 ه) انجام یک پروژه کوچک و تهیه خروجی هاي مورد نیاز
 مخاطبان دوره:* 

 هاي کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛و....... پژوهشگران حوزه  انسانی و اجتماعی؛ هاي علوم پژوهشگران حوزه
 دکتر روح اله زابلی مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 7  ساعت)8( 16:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ 
 آینده پژوهی و روش هاي آن-9

 سرفصل و محتواي دوره:
هـاي بدیل،دسـتیابی بـه     هاي شکل دهنده بـه آینـده، شناسـایی آینـده     چگونگی برآورد آینده، شناسایی الیه پژوهی از ایده تا عمل، نگاشت گذشته، حال و آینده، آینده

 ها دانشگاه در پژوهی آینده مطالعات انداز آینده، مروري بر آینده پژوهی و تحوالت آن، چشم
 :اهداف 

پـذیري در   انـدیش انعطـاف   هـا و راهبردهـاي درازمـدت سـازمان،تقویت تفکـر آینـده       اي بـه منظـور تـدوین برنامـه     رشته پژوهی به عنوان یک حوزه میان آیندهآشنایی با 

بـرآورد مسـائل نوظهـور و     اي و عمیـق،  رشته ها و رویکردهاي میان حل گیري،گذار از مدیریت واقعیت به خلق احتماالت ،گذار از رویکردهاي حل مسأله به راه تصمیم

رویـارویی   هاي بـدیل سـازمان،   هاي پویش محیطی فراهم کردن امکان شناخت آینده هاي راهبردي تداخل دارند.،آشنایی با روش ها و طرح عالئم ضعیف که با سیاست

 شناخت طیفی عوامل شکل دهنده به آیندة هاي محیطی، هوشمندانه با تغییرات غیر منتظره و عدم قطعیت

 دوره: مخاطبان* 
 آموختگان دانشجویان، محققان، دانش

 دکتر سمیه قجريمدرس:  *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 8ساعت) 8(  16:30تا 8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 )ویرایش ادبی و فنی نوشتارهاي علمی (کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله-10
 دوره: سرفصل و محتواي *

 هاي ویرایشی اي و تصحیح انتقادي، اجزاي کتاب، نکته سازي کتاب، انواع ویرایش: فنی، ادبی و علمی، ویرایش اثر تالیفی، ترجمه مفهوم ویرایش،آماده
 اهداف:*

 شنایی با نکته هاي اصلی ویرایش متنهاي آن، شناخت عناصر اصلی ویرایش کتاب،آشنایی با انواع روش هاي ویرایشی، آ آشنایی با عناصر اصلی کتاب و ویژگی
 مخاطبان دوره:*  
  فریبرز دروديدکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 9ساعت) 8(  17:30تا 8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 )اسکوپوسنگارش مقاله علمی براي نشریه هاي نمایه شده در نمایه هاي جهانی (وب آو ساینس و -11

۳ 
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 سرفصل و محتواي دوره:*
 روش علمی تحقیق(هدف روش تحقیق ، روش تخقیق در علوم انسانی، روش تخقیق در علوم پایه و فنی مهندسی) -1
بنسادین در تحقیق تحقیق علمی، متغیرها، ؤوابط بین متغیرها، مل تخقیقی، قرضیه سازي، نظریه هاي  -موضوع تحقیق -عناصر تحقیقی( تعاریف مفهومی و عملیاتی -2

 علمی)
ها، ارتباط سواالت تخقیق با ادبیات پژوهش ، اشتباهات معمول در نگارش ادبیات تحقیقی) شیوه ي نگارش پیشینه تحقیق(منابع و ارزیابی آن - 3  
تاریخی، داده کاوي ،همبستگی،پیمایشی،  فی،توصی بنیادي و کاربردي،تحقیقات اکتشافی، اتقیتحقبر مبناي هدف، تحقیق بر مبناي روش)  قیتحقانواع تحقیق (  -4

 زمینه یابی)
یفیک و یکم قیتحق  

)انواع طرح تخقیقی( تخقیقیات آزمایشی،نیمه آزمایشی،و شبه ازمایشی -5  
ها، روایی، پایایی، اعتبار سنجی) اندازه گیري(شناخت مقیاس -6  
نمونه، آماره ، پارامتر، انواع نمونه گیري تصادفی، منظم، طبقه اي، خوشه اي و غیره.....هاي آن( جتمعه آماري، نمونه ، گروه  نمونه گیري و انواع روش-7  
هاي گرد آوري داده ها در تحقیق کمی و کیفی   انواع روش -8  
تجزیه وتحلیل اطالعات(آمار استنباطی و توصیفی-8  
 اهداف: *
شده  وبتواند  نتیجه پژوهش علمـی و منطقـی خـود را بـه نگـارش در آورد و       آشنا ISI دانشجو  با  شیوه هاي تحقیق در رشته هاي گوناگون با روش نگارش مفاالت  

 ..منطبق با اصول علمی و با توجه به دیدگاه مجالت علمی مطالب را به رشته تحریر در آورد

  دکتر مهرداد امیريمدرس:  *
مخاطبان دوره *    

 ابستهدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري کلیه رشته ها به ویژه دانشجویان گروه هاي علوم انسانی و معماري، پژوهش هنر ، گرافیک و رشته هاي و
 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397 مهر 9 ساعت)9( 17:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 

 در پژوهش «WORD» افزارکاربرد نرم -12
 سرفصل و محتواي دوره:*

 آشنایی کلی با محیط ورد چگونگی ایجاد یک فایل، ذخیره و چاپ آن و انجام دیگر فعالیت مرتبط
کار بـه شـکل صـحیح     ها در محیط ورد و رعایت آنها در هنگام تایپ مطالب و گرفتن فهرست مندرجات براي کار خود توسط ورد. چنانچه این آشنایی با انواع استایل

 انجام نگرفته باشد وقت بیشتري از محقق گرفته شده و کوچکترین تغییرات باعث بهم خوردن ساختار فهرست مندرجات تهیه شده خواهد بود.
 آنها در نوشته علمی هاي تشکیالتی و ... و نحوه ترسیم آشنایی با انواع تصاویر اعم از جداول، نمودارها، چارت

... و چگـونگی تنظـیم   وAPA، Chicago، MLA هـاي جهـانی مطـرح از جملـه     استناد دادن در نوشته علمی و اهمیـت آن در تحقیقـات علمـی و اسـتایل    آشنایی با 

 هاي جهانی استادهاي اثر خود در محیط ورد با استفاده از این استایل
 هایی به نام اشخاص مشخص ارسال کند هایی که پژوهشگر قصد دارد نامه ژوهشآشنایی با طرز تهیه یک نامه و ارسال آن به گروه نامحدود در محیط ورد در پ

 و یا اعمال تغییرات ویرایشیآشنایی با امکانات ویراستاري در محیط ورد و انجام کارهاي ویرایشی بر روي یک اثر تهیه شده از قبیل ارائه نقطه نظرات در قالب کامنت 
 نامه چگونگی بکارگیري آن در تدوین پایان در محیط ورد وSplit آشنایی با طرز کار

 اهداف: 
نامه تحصیلی خود یا هر کار علمی را در محیط ورد آماده کنند و نیـازي بـه اسـتفاده از خـدمات افـراد       کنندگان بعد از اتمام این دوره قادر خواهند بود که پایان شرکت

  نامه یا هر کار علمی دیگر را خودشان انجام دهند. هاي کارهاي مربوط به پایان د بود که کلیهکنندگان قادر خواهن دیگر نداشته باشند. به عبارت دیگر، شرکت
 :مخاطبان دوره* 

 سازي اطالعات در محیط ورود،ویراستان و داوران مجالت علمی مند به انجام و آماده تمامی دانشجویان بویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی،تمامی افراد عالقه
 مهدي محمديدکتر مدرس:  *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 10 ساعت)9( 17:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ  

 پایه  «EViews»آشنایی با نرم افزار-13
 سرفصل و محتواي دوره:*

 ها آشنایی با انواع داده ها وآموزش واردکردن داده، ها آبجکتمعرفی وایجاد ، مدیریت وایجاد فایل کاري ،معرفی محیط نرم افزار ،نصب و راه اندازي
 هاي فرضیه محاسبه فاصله اطمینان و آزمون،نمودارها، نمودارهاي خودهمبستگی، هاي توصیفی هاي آماره آمارهاي توصیفی و آزمون، ها ونمودارها تجزیه و تحلیل داده

٤ 
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معرفـی انـواع فـرم هـاي     ، تخمین رگرسیون سـاده و مرکـب  ، گرسیون، انواع رگرسیون و مفروضات کالسیکمعرفی ر، تحلیل رگرسیون، نحوه استانداردسازي متغیرها

  تحلیل همبستگی، بررسی مشکالت برآورد، تبعی و تفسیر نتایج
 معرفی متغیرهاي مجازي

مرور مبانی و روش هاي تشخیص ناهمسانی ،ین خطاصفر بودن میانگمرتبط،  هاي  آزمون و کالسیک فروض نقض ، بررسیتحلیل نتایج حاصل از متغیرهاي مجازي

 هاي رفع ناهمسانی واریانس روش، واریانس
 آزمون نرمال بودن،  مبانی، نحوه تشخیص و رفع خودهمبستگی، آزمون تشخیص

 هاي رگرسیون موضوعات مهم در تحلیل
 آزمون علیت گرنجر، هاي ریشه واحد آزمون، آزمون والد(محدودیت ها)، آزمون متغیرهاي حذف شده، آزمون ثبات ضرایب،هم خطی

 الهام غالمپور* مدرس: 
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 10 ساعت)8( 16:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ  

 »LISREL«افزار سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرم مدل-14
 سرفصل و محتواي دوره: *

تر بسط مدل خطی کلّـی اسـت کـه بـه      ساختاري یک تکنیک تحلیل چند متغیري بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیري و به بیان دقیقیابی معادله  مدل
ی کـرد کـه بـه    توان به عنوان روشـی کمـی تلقـ    دهد مجموعه اي از معادالت رگرسیون را بصورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد.این روش را می پژوهشگر امکان می

هاي تجربی، در قالبی چند متغیـره سـامان بخشـد. ایـن روش محقـق را بـا        ها گرفته تا تحلیل داده رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظري و تدوین آن محقق یاري می
هـاي موجـود    تقیم و غیر مستقیم) و همچنین پیچیـدگی اي از متغیرها بر یکدیگر به طور یک سویه و دو سویه، مس هاي زندگی اجتماعی (تاثیرگذاري مجموعه پیچیدگی

تر و به لحاظ کاربردي  شناختی، دقیق هاي کیفی را به لحاظ روش هاي پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیده هاي سازه در اندازه گیري
 .شد خواهد توضیح LISREL تفاده از نرم افزارتر سازد. بنابر اهمیت این موضوع این معادالت با اس واقه بینانه

 اهداف:*
هـا در   هـا در معـادالت سـاختاري، تعریـف معـادالت مسـیر و بـرازش و مناسـبت         تعریف معادالت ساختاري و برازش مـدل، مفروضـات معـادالت سـاختاري، مناسـبت     

 LISREL، برازش مدل با استفاده از نرم افزارLISRELافزار نرم
 مخاطبان دوره:* 

هاي  هاي علوم انسانی به ویژه: رشته کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد در رشته،شناسان و محققان علوم رفتاري، پزشکی اجتماعی، آمارزیستی و اپیدمیولوژي روان
 اند. هاي پژوهشی مشغول الیتها به فع ها و شرکت کلیه افرادي که در سازمان،اجتماعی اقتصادي و علوم ها) و حسابداري و علوم مدیریت (همه گرایش

 دکتر محمد غالمی  مدرس:*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 11  ساعت)8( 16:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ 

 هاي اجتماعی و نرم افزارهاي آن حلیل شبکهت-15
 سرفصل و محتواي دوره: *

ها (ساختاري،  ها (تصادفی، جهان کوچک، مستقل از مقیاس)، روش تئوري در مورد معیارها (اهمیت، توجه)، مدلهدف اصلی این کارگاه آموزشی، ارائه مطالب 

هاي اجتماعی است و پس از معرفی برخی از نرم افزارهاي کاربردي، به  آماري، طیفی، رفتاري) و مسائل (جوامع، انتشار، بصري سازي، پیش بینی پیوندي) تحلیل شبکه

 ونگی استفاده از این ابزارها براي تحلیل شبکه معرفی خواهد شد.طور عملی چگ
 اهداف:*

رود دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از این دانشجویان دانشجویان تحصیالت تکمیلی و عالقمندان به مباحث تحلیل شبکه هاي اجتماعی این دوره هستند. انتظار می

 لیل شبکه اجتماعی به طور نظري و عملی در حد مقدماتی آشنا شوند.ارائه بتوانندبا اصطالحات و رویکردهاي اصلی تح
 مخاطبان دوره:* 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی و عالقمندان به مباحث تحلیل شبکه هاي اجتماعی
  علیرضا رضوانیان دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 11ساعت)8( 16:30تا 8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 SaaSدر فضاي ابري   Preziساخت اسالیدهاي گویا و موثر براي سخنرانی : نرم افزار -16
 سرفصل و محتواي دوره: *

، زوم کـردن ، و رنگ فرم هـا  نهیپس زم رییتغ، از صفر تا صد يپرز نیساخت اول، نتیمثل پاورپو گرید ينسبت به نرم افزارها يپرز يها يبرتر، Preziآموزش نصب 

٥ 
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 يپـرز  ياشـتراك گـذار  ، گـرفتن مناسـب ارائـه    یانواع خروجـ ،حرکت ها ریمس شیرایو،فرم ها نیآموزش حرکت در ب،ریوارد کردن تصاو، يعکس در پرز شیرایو

، گـان یآمـاده و را  يهـا  تیـ تمپل يدارا يهـا  تیوبسـا  یمعرفـ ، آماده ياستفاده از تم ها، ها يپرز نیبهتر يجستجو،يپرز انبریم يها دیکل،ينام پرز رییتغ•،ساخته شده

اسـتفاده از  ،Prezi يمناسـب بـرا   يهـا  سـاخت عکـس    یچگـونگ ،و دانلـود آن  شیرایو یباز و آموزش چگونگ هیوکتور ال يها تیتمپل گانیرا يها تیوبسا یمعرف

Photoshop در  یسینو یفارس يترفند ها،تیفیبا ک ریدرست کردن تصاو يبراPreziگـرفتن انـواع   ،ياف و قـرار دادن آن در پرز  يد یپـ  لیـ مـوزش سـاخت فا  ، آ

 ارائه يو اماده کردن آن برا یخروج
 *اهداف:
عمق  مکان حرکت در، يبزرگ پرز ویبه آرش یدسترس، ها ارائه رینسبت به سا زیتما جادیا، کالم و درك بهتر ارتباطات ارائه مناسب، یدر ارائه و سخنران تیبروز خالق

خـود را   يپـرز  دیـ توان یشما مـ  نیوجود ندارد و به صورت آنال ينرم افزار چیبه نصب ه ازین، آسان  يبه اشتراك گذار تیقابل،گانیاستفاده از نسخه را تیقابل،ریتصاو
 ينرم افزار چیبه ه ازیبدون ن نیشو به صورت آفال دیاسال يو ارائه  شینما .دیبساز

 مخاطبان دوره:* 
 دکتر ،ارائه دهنده،سخنرانان، کارشناسان ارشد، کارشناسان، مدیران روابط عمومی، مدیران، دانشجویان

  حمید رضا خاتونی دکتر  مدرس:*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 11ساعت)4(13تا 9 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 اطالعات (پایه)کاربرد اینفوگرافیک در بازنمایی داده ها و -17
 سرفصل و محتواي دوره: *

 (مقدمه و تعاریف) 1خش ب

هـاي طراحـی شـده ایـران و جهـان، ســاختار       هـایی از اینفوگرافیـک   اینفوگرافیـک چیسـت؟ مزایـاي اسـتفاده از اینفوگرافیک،کاربردهـاي اینفوگرافیـک، ارائـه نمونــه        

هـاي   خالقیت در اینفوگرافیک و پرورش خوب دیدن، انواع اینفوگرافیک، ارائه مراجع و وب سـایت هاي اصلی یک اینفوگرافیک، نقش  اینفوگرافیک، معرفی قسمت

 مفید
 هاي اصلی طراحی اینفوگرافیک آشنایی با تکنیک: هاي طراحی) (تکنیک 2بخش  
 (ساخت اینفوگرافیک بدون پیش نیاز به دانش طراحی) 3بخش  

و سایت هاي ارزشمند مورد نیاز اینفوگرافیک، کـار بـا ابزارهـاي فارسـی سـاز، سـاخت اینفوگرافیـک بـدون دانـش           هاي ایده گرفتن، ابزارهاي کاربردي بهترین روش

ام یـک پـروژه   طراحی، معرفی انواع روش هاي ساخت اینفوگرافیک، روش هاي طراحی اینفوگرافیک بدون نیاز به برنامه هاي گرافیکی حرفهـاي مثـل فتوشـاپ، انجـ    

 اي  افیک حرفهعملی و ساخت یک اینفوگر
 مخاطبان دوره:* 
  حمید رضا خاتونی دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 14ساعت)9( 17:30تا 8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 نگارش مقاله علمی براي نشریه هاي علمی فارسی زبان -18
 سرفصل و محتواي دوره: *

اطالعـاتی: اولویـت نوظهـور جهـانی بـراي       ، سوادهاي علمی هاي انتشار مقاله انگیزه چند پرسش، پیش نیاز نوشتن: مالحظات کلی درباره نوشتن،چرا این کارگاه؟ طرح 

براي یافتن موضوع پژوهش، مراحل عمده نوشتن یک مقاله پژوهشی با توجه به مالحظات در هر مرحلـه، بیسـت   نگارش، آشنایی با انواع مقاله علمی، ارائه راهکارهایی 

کردن قالب مقاله براي ارسال به مجله، نگاهی به شیوه ارسال مقالـه   نویسی، چگونگی آماده پژوهشی، ده اصل چکیده جزء ساختاري و محتوایی معمول در مجالت علمی

پژوهشـی، پایگـاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم،        ها و فرایند آن، پایگاه اطالعاتی سودمند جهت نگارش مقاله علمی  ژوهشی، داوري: نگاهی به فرمپ در یک مجله علمی

 .پایگاه اطالعات و مدارك علمی ایران
 اهداف:*

ت و فناوري به انتشار مقاله در مجالت نمایه شده در ایـن پایگـاه اسـتنادي    امروزه با توجه به اهمیت پایگاه استنادي علوم جهان اسالم و اهمیتی که وزارت علوم، تحقیقا

رسد. توانایی موفقیـت در   علمی با این پایگاه و مجالت نمایه شده در آن و همچنین نگارش وانتشار مقاله در این مجالت ضروري به نظر می دارد، آشنایی اعضاي هیات

درباره موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدي است که آشنایی با این قواعد از طریق  این امر عالوه بر برخورداري از دانش تخصصی

هاي نگارش مقاله بـراي اعضـاء هیـات علمـی      شود. در همین راستا، این کارگاه با هدف ارتقاء مهارت نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل می آموزش اصول مقاله

٦ 
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طراحی شده است. مدرس این دوره آموزشی امیدوار اسـت    ها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مجالت نمایه شده در این پایگاه استنادي علوم جهان اسالم دانشگاه

افـزایش دهنـد.     ISC یه شده درهاي نما هاي علمی در مجله شرکت کنندگان در کارگاه بتوانند با به کار بستن موارد مطرح شده درجه موفقیت خود را در انتشار مقاله

 .کنندگان مفید باشد هاي نگارش علمی شرکت امید است برگزاري این کارگاه در ارتقاء مهارت
 مخاطبان دوره:* 

 هاي مختلف علمی ها و مؤسسات پژوهشی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، پژوهشگران حوزه هیات علمی دانشگاه اعضاي
  یعقوب نوروزي دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 14ساعت)8( 17:30تا 8:30 برگزاري: ساعت و تاریخ * 
 (جدید) مدیریت منابع انسانی-19
 سرفصل و محتواي دوره:*

تجزیه وتحلیل شغل، طراحی مشاغل،،مجامع بین المللاصول مدیریت منابع انسانی در ، اخالق ومدیریت منابع انسانی، اهمیت منابع انسانی، مبانی مدیریت منابع انسانی  

 وظایف مدیریت منابع انسانی:

معیارهاي کارمندیابی،گزینش ، گزینش از دید اسالم، تجزیه وتحلیل  شایستگی هاي الزم براي مدیران بخش دولتی، برنامه ریزي مدیریت منابع انسانی(کارمندیابی، -1

پروري)عرضه وتقاضاي نیروي انسانی، جانشین   

و موانع اجراي  توسعه وبهسازي منابع انسانی(فراگرد اجتماعی کردن کارکنان،آموزش {نیازسنجی،برنامه ریزي دوره آموزشی، وارزیابی}،اصول ارزیابی عملکرد -2

 ارزیابی عملکرد مطلوب، معیارهاي ارزشیابی از دید اسالم، طراحی مسیر پیشرفت شغلی)

انضباط واصالح رفتار) انضباط در سازمان، بهداشت، ایمنی، بیمه، بازنشستگی، ( سیستم پرداخت منعطف،حفظ ونگهداشت نیروي انسانی -3  

)،کاربرد نیروي انسانی(سبک رهبري، ارتباطات، انگیزش-4  

ها آن ونقش کارگري تشکیالت وانواعروابط کار   
 در مدیریت منابع انسانیرفتار پیش کنش،تحول رفتاري ،طراحی سیستم اطالعاتی مدیریت منابع انسانی

 دکتر سمیه قجريمدرس:  *
 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397مهر  15 ساعت)8( 16:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 

 کار (پایه) (جدید) زبان انگلیسی در محیط-20
 سرفصل و محتواي دوره: *

 اهداف:*
 مخاطبان دوره:* 
  مهرداد امیري دکتر  مدرس:*

 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397مهر  16 ساعت)9( 17:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 
 در پژوهش «WORD» کاربرد نرم افزار-21
 سرفصل و محتواي دوره:*

 عناوین براي پایان نامه ها، مقاالت و گزارشات علمی)مفاهیم کلی(معرفی انواع فرمت ها،تعریف فونت ها،تنظیمات پاراگراف،شماره گذاري خودکار 
 نامه ها و مقاالت) استخراج فهرست مطالب به طور خودکار (آموزش تهیه و تنظیم خودکار فهرست ها،تنظیم تب ها،آپدیت کردن عناوین و شماره صفحه پایان

 ات در متن)ارجاع اتوماتیک،تنظیم صورت به جداول و اشکال فهرست تهیه جداول، و ها شکل زیرنویس تنظیمات( جداول و ها شکل خودکار دهی شماره 
 قسـمت  بـراي  Section و تنظیمات خودکار آن ها(انواع حالت هاي شماره گذاري صفحات در متون علمی،ایجاد Header & Footer صفحات، گذاري شماره  

زیرنویس و تهیه فرم ها و پرسشنامه  یس و تهیه فرم ها و پرسشنامه الکترونیکی تحقیقاتیبراي کتب و مجالت)، زیرنوHeader & Footer ها،تنظیم متن مختلف هاي

،روش هاي خودکـار تهیـه   الکترونیکی تحقیقاتی، زیرنویس و تهیه فرم ها و پرسشنامه الکترونیکی تحقیقاتی(نحوه اجراي زیرنویس و متن انتهایی و تنظیمات فارسی آن

)، مرجع نویسی متون علمی(نحوه وارد کردن اطالعات منابع و مراجع به صورت خودکار در متن و انتهاي متن، ویـرایش متـون علمـی    پرسشنامه و فرم هاي الکترونیکی

 گذاري ،پذیرش و عدم هاي تصحیح متن ،کامنت ویرایش متون علمی ،روش هاي تغییر فرمت منابع)، ویرایش متون علمی(دستورالعمل کار با منو ویرایش برنامه، روش

 پذیرش اصالحات)
 اهداف:*

هـاي   هـا، ویـرایش   ها، گزارشات علمی، پرسشـنامه  نامه علمی، پایان پیشرفته در به کارگیري ویژگی هاي اتوماتیک برنامه براي تهیه مقاالتWord اهداف کلی:آموزش

۷ 
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گذاري خودکـار زیرنـویس تصـاویر و جـداول، هـم چنـین تهیـه و تنظـیم          شمارهها،  ها و جداول در متن ها به طوري که فرد با نحوه ارجاع خودکار به شکل علمی و فرم

 هاي علمی آشنا می شود. ها به طور خودکار، تنظیم الکترونیکی پرسشنامه ها و ویرایش فهرست مطالب، شکل ها و جدول
 مخاطبان دوره:* 

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان
  مان یزدي مسلدکتر  مدرس:*

 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397مهر  16 ساعت)8( 16:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 
 ( مجازي)روش پژوهش: اصول و مبانی-22
 سرفصل و محتواي دوره: *

هاي پژوهش کمی، کیفی و  آشنایی کلی با انواع روشآشنایی با مبانی، مفاهیم و چارچوب روش پژوهش؛آشنایی با مسئله، پرسش، فرضیه و شیوه تدوین آن؛ 

هاي  گیري در روش هاي نمونه هاي پژوهش؛آشنایی با شیوه ترکیبی؛آشنایی کلی با انواع رویکردهاي پژوهشی؛مسائل مرتبط با گردآوري، و تجزیه و تحلیل داده

 پژوهش؛
 اهداف:*

هاي پژوهش آشنا می شوند؛با  شوند؛با رویکردهاي مرتبط با روایی، پایایی و اعتبار در روش وهش آشنا میهاي مرتبط با روش پژ ها و نظریه با مبانی، مفاهیم، چارچوب

هاي پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه ها و ابزارهاي  گیري در روش هاي روش پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه ها و رویکردهاي نمونه ها و دشواري مسائل، چالش

 پژوهش گزارش نگارش با مرتبط مباحث با   شوند؛ هاي استناددهی در پژوهش آشنا می ها در روش پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه دادهگردآوري و تجزیه و تحلیل 

 .شوند می آشنا
 مخاطبان دوره:* 

 پژوهشگران حوزه هاي علوم انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه هاي کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛
 دکتر رضا رجبعلی بگلو  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان   1397 مهر 17ساعت) 4(13تا 9 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 »EndNote«افزار  مدیریت اطالعات علمی: کاربرد نرم-23
 سرفصل و محتواي دوره: *

ها، انواع  ها و زیرگروه اجراي برنامه، کاربردهاي هر قسمت و مدیریت منابع توسط آن، نحوه ایجاد گروههاي مدیریت منابع علمی در دنیا، نحوه نصب و  در مورد روش
، Word بـه Endnote ها، انتقال اطالعات منابع به برنامـه، نحـوه انتقـال منـابع از     هاي معروف دنیا و پایگاه داده هاي جستجوي منابع، نحوه جستجو در کتابخانه روش

حذف بخشی از مستندات در متن، تنظیمات و ویرایش مستندات و منابع چگونگی اعمال تغییرات Word هاي نمایش در تغییر فرمت ،Word ابع درنحوه ویرایش من
 ها و مجالت مختلف. و تنظیمات در نمایش اطالعات منابع با توجه به درخواست کنفرانس

 اهداف:*
و مـدیریت منـابع   Word افـزار  و استفاده از آن در نـرم Endnote ها به برنامه خودکار منابع از پایگاه دادهجهت ارجاع Endnote  برنامه با آشنایی کلی: اهداف

 علمی.
 منـابع  مدیریت نحوه افزار، نرم به ها داده هاي پایگاه و ها سایت از اطالعات انتقال نحوه علمی، متن یک در منابع دهی ارجاع هاي روش انواع با آشنایی اهداف جزئی:

 و مدیریت آن.Word بندي و نمایش منابع در آن، چگونگی استفاده از اطالعات منابع به صورت خودکار در نرم افزار ، گروهEndnote برنامه در
 مخاطبان دوره:* 

 دانشجویان، مدرسان و محققان
 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397مهر  17ساعت)8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 نگارش مقاله علمی براي نشریه هاي فارسی زبان با رویکرد فنی مهندسی (جدید)-24
 سرفصل و محتواي دوره: *

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان توسط مقاالت  هدفمند انتشار و يسازآماده منظور به یپژوهش حوزه در یعمل و یعلم اتیتجرب ارائه ،یآموزش کارگاه نیا یاصل هدف
 منـابع  یابیـ ارز یچگـونگ  معتبـر،  منابع در کارا يجستجو پژوهش، ندیفرآ انجام در یپژوهش منابع انواع از ییآشنا با تکمیلی تحصیالت دانشجویان رودیم انتظار. است

 يموثرتر و کاراتر نقش بتوانند  معتبر مجالت در مقاالت انتشار تا ارسال روند از یآگاه و برجسته پژوهشگران ییشناسا ،یسنج علم يها شاخص از استفاده با یپژوهش
 .باشند داشته خود یپژوهش يهاتیموفق حصول در

۸ 
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 اهداف:*
 دانشـجویان  رودیمـ  انتظـار در حـوزه فنـی و مهندسـی مخاطـب اصـلی ایـن دوره هسـتند.         پژوهشـی  مباحـث  بـه  عالقمندان و تکمیلی تحصیالت دانشجویان دانشجویان
 .باشند داشته خود مقاالت انتشار و رشیپذ در يموثرتر و کاراتر نقش بتوانند ارائه نیا از پس تکمیلی تحصیالت

 مخاطبان دوره:* 
 در حوزه فنی و مهندسی پژوهشی مباحث به عالقمندان و تکمیلی تحصیالت دانشجویان ،ساتیدا
  علیرضا رضوانیان دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397مهر  18 ساعت)8( 16:30تا  8:30 برگزاري: تاریخ * ساعت و 
 روش پژوهش: پایان نامه نویسی-25
 سرفصل و محتواي دوره: *

 مطالبی که در این دوره تدریس خواهد شد عبارتند:
هاي انتخـاب ،بیـان مسـاله تحقیـق، اهـداف تحقیـق (هـدف اصـلی و اهـداف جزئـی)،            انتخابی، راههاي موضوع  نامه، ویژگی کلیات تحقیق اعم از انتخاب موضوع پایان

 ، APA هـاي اسـتناد   برداري، استناد (شـیوه  هاي یادداشت هاي تحقیق و تعیین و تعریف متغیرهاي تحقیق ،تدوین مبانی نظري و آشنایی با شیوه هاي تحقیق، فرضیه سوال

 از اعـم  هـا  داده گـردآوري  ابـزار  گیـري،  نمونـه  هـاي  شـیوه  و نمونه تحقیق، جامعه تحقیق، هاي روش انواع با آشنایی شامل تحقیق اسیشن پانویس،روش و...) و شیکاگو

قالب جـداول و نمودارهـاي آمـاري، تجزیـه و تحلیـل       در ها یافته ارائه و ها داده تحلیل و ،تجزیه ها داده تحلیل و تجزیه هاي شیوه آزمون، و مشاهده مصاحبه، پرسشنامه،

 یـا  نامـه  پایـان  یـک  اجـزاء  بـا  آشنایی و نامه پایان نهایی تنظیم مآخذ، و منابع ،تدوین پیشنهادي و اجرایی راهکارهاي با همراه  هاي علمی ها و تحلیل ها و ارائه بحث یافته

 رساله
 اهداف:*

هـاي زیـر آشـنا خواهنـد      چگونگی دفاع از آن یکی از وظایف دانشجویان تحصیالت تکمیلی است در این دوره دانشجویان با فعالیتنامه و  توجه به این که تدوین پایان

 تدوین کلیات تحیقیق شامل: بیان مسـاله تحقیـق،   هاي انتخاب موضوع، چگونگی تدوین پروپوزال و دفاع از آن، شد: انتخاب موضوع پایان، ویژگی موضوع انتخابی راه

هـاي تحقیـق (شـامل رویکردهـاي      هاي تحقیق و متغیرهـاي تحقیق)،تـدوین: مبـانی نظـري و پیشـینه      هاي تحقیق، فرضیه اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوال

گیـري، ابزارهـاي    نـه هـاي نمو  تحقیـق، جامعـه تحقیـق، نمونـه و شـیوه       ها و ساختار بخش پیشینه تحقیق،تدوین بخـش روش شناسـی تحقیـق شـامل روش     توصیف پیشینه

هاي کارهاي کاربردي و پیشنهادهاي ،تدوین منابع تحقیـق   ها، ارائه راه ها ،بحث و بررسی یافته ها، تجزیه و تحلیل داده هاي تجزیه و تحلیل داده ها و شیوه گردآوري داده

 ننامه و آشنایی با اجزاء آ هاي تدوین منابع و مآخذ،تدوین نهایی پایان و آشنایی با شیوه
 مخاطبان دوره:* 

هـا و محققـان مراکـز آموزشـی و پژوهشـی تشـکیل        مندان حوزه تحقیـق و پـژوهش و اسـتادان دانشـگاه     مندان این دوره را دانشجویان تحصیالت تکمیلی و عالقه عالقه

 دهند می
 دکتر مهدي محمدي  مدرس:*

 ها اساس توافق و هماهنگی با سازمانو یا بر 1397مهر 18  ساعت)9( 17:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ 
 «Mendeley» مدیریت اطالعات علمی : کاربرد نرم افزار-26
  :سرفصل و محتواي دوره*

،کــاربرد آن در مرتــب کــردن رفــرنس هــا بــه صــورت آنالیــن و آفالین،معرفــی جدیــدترین تحقیقــات روز در زمینــه تحقیقــی  Mendeley مقــدمات معرفــی برنامــه

کاربري در اینترنت و معرفی خود(ایجاد پروفایل شخصی در فضاي اینترنتی به صورت رایگان و معرفی مقاالت  صورت خودکار) ایجاد حساببه  Mendeley توسط

دن ایجاد کتابخانه در نسخه رومیزي و مدیریت آن(ایجـاد کتابخانـه رفـرنس هـا در فضـاي اینترنتـی و کـامپیوتر شخصـی و بـه روز کـر          (H-index خود براي باالبردن

 هـاي  زمینـه   و مولفـان  هـا،  عنـوان  اسـاس  بـر  علمی منابع در جستجو با کاربران آشنایی(اینترنت در منابع جستجوي نحوه) مراجع  پروفایل در کامپیوتر،مدیریت اسناد و

اشتراك گذاري مباحث علمی و نقطه نظرات خود در به  قیقاتی و کاربردهاي آن(آشنایی با نحوه ارتباط محققان از طریق برنامه ها با یکدیگر،تح هاي شبکه) تحقیقاتی

و سایر پردازشگرهاي متنی،افزودن لیست مراجع بـه مقـاالت)    Ms.word، open office متن به citation مورد مقاله اي خاص) نحوه ارجاع منابع در متن(افزودن

 نحـوه  نیـز  و PDF هـاي  فایـل  بـراي  برنامـه  مخصـوص  ویرایشـگر  از استفاده وهنح مقاالت، PDF نحوه مدیریت فایل ها به ویژه فایل هاي) PDF مدیریت فایل هاي

 )ها آن در جستجو
 * اهداف:

هـاي   هاي اطالعاتی،کتابخانه ها .اهداف جزئی: آموزش ورود اطالعات از پایگاه نامه هاي علمی و پایان علمی براي مقاالت، گزارش اهداف کلی: آموزش مدیریت منابع
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هـاي   هـا و گـزارش   نامـه  آن هـا در نـرم و نحـوه مـدیریت آن هـا در مقـاالت و پایـان        هـاي اینترنتـی بـه برنامـه و بـه کـارگیري       دسـتی و سـایت   معروف دنیا، به صـورت 

 افزار WORD علمی
 :مخاطبان دوره*  

 علمی و محققان دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، اعضا هیات

 حسنعلی مسلمان یزديدکتر مدرس:  *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر  18ساعت)8( 16:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ  

 «AMOS» مدل سازي معادالت ساختاري : کاربرد نرم افزار-27
 سرفصل و محتواي دوره: *

هـا در نـرم    بـرازش و مناسـبت   سـاختاري، تعریـف معـادالت مسـیر و    ها در معـادالت   تعریف معادالت ساختاري و برازش مدل، مفروضات معادالت ساختاري، مناسبت

 .AMOS ، برازش مدل با استفاده از نرم افزارAMOS افزار
 اهداف:*

.افزار کنندگان در برازش معادالت ساختاري و معادالت مسیر در نرم توانا شدن شرکت  

 مخاطبان دوره:* 
انسانی، پزشکی اجتماعی، آمارزیستی و اپیدمیولوژيرفتاري، مدیریتی، علوم  روانشناسان و محققان علوم  

 دکتر محمد غالمی مدرس:*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 19 ساعت)8( 16:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ 

 نگارش کتاب دانشگاهی-28
 سرفصل و محتواي دوره:*

ریزي اولیه تألیف کتاب دانشگاهی، مبانی فلسفی و روانشناختی تألیف کتب دانشگاهی، پرسـش و پاسـخ دربـاره مباحـث      برنامهبرنامه کارگاه نگارش کتاب دانشگاهی، 

هاي کتاب مطلوب دانشگاهی، پرسش و پاسخ درباره مباحث مطرح شده، شیوه طراحی و تألیف بخش مقدمات کتاب دانشـگاهی، شـیوه    مطرح شده، ساختار و ویژگی

 بندي نهایی ف بخش متن و پایانی کتاب دانشگاهی، پرسش و پاسخ و جمعطراحی و تألی

 اهداف: *
کتاب مـؤثر دانشـگاهی بایـد در     بود اجزاي مختلف کتاب را خوب بشناسند و طراحی کنند و نکات مهمی را که در نگارش کنندگان قادر خواهند در پایان دوره شرکت

 انشگاهی پیدا کنند.نظر گرفت بدانند و آمادگی براي تألیف کتاب د
مخاطبان دوره *  :  

 استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 دکتر محمد آرمند و دکتر زهرا ابوالحسنیمدرس:  *

 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397 مهر 19 ساعت)8( 16:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 
 «Atlas.Ti» کار با داده هاي کیفی: نرم افزار-29
 سرفصل و محتواي دوره:*
 superها و . ترسیم تمFAMILY،5ها و تشکیل بندي کد . طبقه4،گذاري در برنامه . انواع کد3،ها به برنامه . ورود داده2،افزار به همراه آموزش نصب آن . معرفی نرم1

family 
 اهداف: *

 Atlas.Tافزار نرمهاي کیفی با  افزار و کسب توانایی تحلیل یافته شناخت نرم

:مخاطبان دوره *  :  

 هاي تحصیلی کلیه اساتید، دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلیه رشته
 روح اله زابلیدکتر مدرس:  *

 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397 مهر 19 ساعت)8( 16:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 
 (جدید)سیاست هاي جذب دانشجوي خارجی-30
 سرفصل و محتواي دوره: *
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 هاي جذب دانشجوي خارجی شناسایی الگوها و مدل،تحلیل روندهاي جذب دانشجوي خارجی در جهان،آشنایی با مبانی نظري و مفهومی جذب دانشجوي خارجی
 شناسایی سازوکارها و سیاستهاي جذب دانشجوي خارجی

 اهداف:*
شناسایی ساز و ،شناسایی الگوها و مدلهاي جذب دانشجوي خارجی،تحلیل روندهاي جذب دانشجوي خارجی،آشنایی با مفاهم مرتبط با جذب دانشجوي خارجی

 کارها و سیاستهاي جذب دانشجوي خارجی
 مخاطبان دوره:* 

کارشناسان، سیاستگذاران و پژوهشگران ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، متخصصین، ها، پژوهشگاههاي علمی و بین المللی دانشگاه مدیران دفاتر همکاري

 المللی سازي آموزش عالیبین
  محمد حسینی مقدم دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397مهر 19ساعت) 8( 16:30تا 8: 30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 طرح پژوهشی  نگارش پیشنهاده-31
 سرفصل و محتواي دوره:*

نحـوه   نحـوه تـدوین عنـوان تحقیـق،     هاي اطالعاتی داخلی و خـارجی،  زمینه هاي انتخاب موضوع، منابع انتخاب موضوع،آشنایی با پایگاه پروپوزال و انواع آن،شناخت 

نحـوه تـدوین    ظریه هاي تحقیق،نحوه مرور ن نحوه تدوین مرور ادبیات تجربی و پیشینه، نحوه تدوین اهداف تحقیق، نحوه تدوین اهمیت و ضرورت، تدوین بیان مسئله،

نحـوه   نحوه تدوین ابزارهاي گردآوري داده هـا،  نحوه تدوین روش تحقیق، نحوه تدوین فرضیه هاي تحقیق، نحوه تدوین مدل تحقیق(مدل مفهومی)، چارچوب نظري،

نحوه تدوین تعـاریف نظـري و عملیـاتی تحقیق،عملیـاتی سـازي       قیق،ها در تح نحوه تدوین متغیرهاي تحقیق و نقش آن تدوین اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیري تحقیق،

نحوه ارجاع دهی و نحوه تدوین  نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه هاي آماري، جامعه آماري، حجم نمونه و شیوه نمونه گیري، متغیرها و نحوه ،تدوین پرسشنامه،

 WORDبع درنحوه ارجاع دهی و نحوه تدوین فهرست منا فهرست منابع،

 اهداف:*
 موضـوع  انتخـاب  بـراي  الزم هاي مهارت نامه،کسب پایان و پروپوزال مختلف هاي بخش نگارش توانایی نامه، پایان هاي بخش و آشنایی با انواع و ساختار پروپوزال ها

 علمی نگارش توانایی علمی، اطالعاتی هاي پایگاه انواع با آشنایی
 مخاطبان دوره:* 

 انسانی علوم محققان و کلیه دانشجویان
 احمد گنجیمدرس:  *

 ها بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان ویا 1397 مهر 19 ساعت)8( 16:30تا8:30 برگزاري: *ساعت و تاریخ 
 «NVivo» هاي کیفی : نرم افزار کار با داده-32
 سرفصل و محتواي دوره: *

هـاي کیفـی، ترسـیم     گیـري وسـنتز داده   بندي کدهاي کیفی، گزارش گذاري در برنامه، طبقه به برنامه،انواع کدها  معرفی نرم افزار به همراه آموزش نصب آن، ورود داده

 افزار. مدل در نرم
 اهداف:*

  افزار. هاي کیفی با نرم افزار و کسب توانایی تحلیل یافته شناخت نرم
 مخاطبان دوره:* 

 تحصیلیهاي  کلیه اساتید، دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلیه رشته
  روح اله زابلی دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان   1397مهر 21ساعت) 8( 16:30تا 8: 30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 )پایه( »SPSS «می: کاربرد نرم افزارکهاي  کار با داده-33
 سرفصل و محتواي دوره: *

معرفی انواع مقیاس هاي اندازه گیري در پژوهش و بیان ویژگی ها و خصوصیات هر یک از مقیاس ،معرفی انواع متغیرهاي کمیعریف متغیر ، شناسایی انواع متغیرها و ت
معرفـی انـواع   ،معرفی طیـف لیکـرت و علـت اسـتفاده از آن در پرسشـنامه هـاي پژوهش      ،آشنایی با شاخص هاي آماري قابل محاسبه براي هر یک از انواع مقیاس ها،ها

 و سطح معنی داري و نحوه تشخیص تأیید یا رد فرضیات پژوهش فرضیه ها
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 اهداف:*
 ، دوره اتمام از پس بتوانند تا شود فراهم دوره دانشپذیران براي آسان آموزش شرایط ،)  Case Study( مورد هر در  سعی خواهد شد با آموزش مثال هاي کاربردي

 تحلیل هاي آماري را در پایان نامه یا سایر تحقیقات خود انجام دهند . تنهایی به
 مخاطبان دوره:* 

 آموختگان علوم انسانی ( مدیریت ، حسابداري ، اقتصاد) دانشجویان، محققان و دانش
  سید رضا رضوي سعیدي دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 21ساعت) 9( 17:30تا 8: 30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 روش شناسی پژوهش : رویکرد کیفی-34
  :سرفصل و محتواي دوره*

هـاي پـژوهش کمـی، کیفـی و      آشنایی با مبانی، مفاهیم و چارچوب روش پژوهش؛آشنایی با مسئله، پرسش، فرضـیه و شـیوه تـدوین آن؛ آشـنایی کلـی بـا انـواع روش       

هـاي   گیـري در روش  هـاي نمونـه   هـاي پژوهش؛آشـنایی بـا شـیوه     با انواع رویکردهاي پژوهشی؛مسائل مرتبط با گردآوري، و تجزیه و تحلیـل داده  ترکیبی؛آشنایی کلی

 پژوهش؛
 * اهداف:

هاي پژوهش آشنا می شـوند؛با   در روششوند؛با رویکردهاي مرتبط با روایی، پایایی و اعتبار  هاي مرتبط با روش پژوهش آشنا می ها و نظریه با مبانی، مفاهیم، چارچوب

هـاي پـژوهش آشـنا مـی شـوند؛با شـیوه هـا و ابزارهـاي          گیـري در روش  هاي روش پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه ها و رویکردهـاي نمونـه   ها و دشواري مسائل، چالش

 پـژوهش  گـزارش  نگـارش  با مرتبط مباحث با   شوند؛ هش آشنا میهاي استناددهی در پژو ها در روش پژوهش آشنا می شوند؛با شیوه گردآوري و تجزیه و تحلیل داده

 .شوند می آشنا
 :مخاطبان دوره* 

 پژوهشگران حوزه هاي علوم انسانی و اجتماعی؛پژوهشگران حوزه هاي کیفی و ترکیبی؛استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛
 محسن عامريدکتر مدرس:  *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 22 ساعت)9( 17:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ  

 مدیریت زمان: مفاهیم و ابزارها-35
 سرفصل و محتواي دوره:*
هـاي   روش هـدف و روش تعیـین آن،   هـاي اساسـی عوامـل اتـالف وقـت،      شناسایی کـانون  اهداف مدیریت زمان، شنایی با تعاریف و مفاهیم زمان و تبیین ارزش آن،آ

 مهندسی مجدد فرایندهاي کاري و ........ مدیریت ارتباطات(جلسات، تلفن،ایمیل و ...)، چگونگی تفویض اختیار، اولویت بندي کار،
 * اهداف:

 هاي زیر را کسب یا تقویت کنند:رود دانشپذیران پس از اتمام این دوره قابلیتانتظار می
شناخت و کنترل هر آنچـه کـه    -3هاي بلند مدت تعیین اهداف در سطوح مختلف براي امور جاري و برنامه - 2درك عمیق از اهمیت و ارزش زمان خود و دیگران -1

ها و  نگرش تغییر -7 کاري فرایندهاي مجدد مهندسی -6ارتباطات مدیریت - هاي مختلف اولویت بندي و زمانبندي کارها روش -4ها می شود. موجب اتالف وقت آن
 ."هنر مدیریت کردن زمان خود"حوه انجام برخی کارها،و در یک کالم هاي غلط در مورد ن عادت

 .مخاطبان دوره:*
 کنند به مدیریت کردن زمان خود نیازمند هستند.کسانی که به هر نحوي احساس می مدیران، و کلیه دانشجویان،

 دکتر سمیه قجري* مدرس: 
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان   1397 مهر  22ساعت) 7( 15:30تا 8: 30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 ) GISسامانه اطالعات جغرافیایی (-36
 سرفصل و محتواي دوره:*

 تصـویري،  مختصـات  هـاي  سیسـتم  بـر  اي مقدمـه   ،GIS ، منابع داده ها و انواع آن درGIS در ایران، ارکانGIS ، تاریخچه ، توسعه و تحوالت GIS تعریف و مبانی

 تصـویري  هـاي  سیسـتم  مقایسـه  و بررسـی   ، عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم اطالعات جغرافیـایی، GIS سیستم هاي مختصات تصویري، قابلیت هاي نرم افزارواع ان

هـا و   پیـاده سـازي مـدل   ، GIS در علوم مختلف، تجزیه و تحلیـل اطالعـات  GIS کاربرد ایران، در تصویري مختصات هاي سیستم متداولترین  ایران، در استفاده مورد

 GISنمونه هاي موردي، آشنایی با پایگاه داده و پردازش داده ها در

 اهداف:*

۱۲ 
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و GIS در علوم مختلف، تاریخچه و روند تحوالت آن در ایران و جهان، آشنایی بـا محـیط  GIS ها وکاربردهاي ها، داده در این دوره به آموزش مبانی، مفاهیم، قابلیت
سـازي نقشـه هـاي موضـوعی، ورود اطالعـات بـه        هاي برداري و رسـتري و رقـومی   ها، زمین مرجع نمودن نقشه و توصیفی و همچنین ساختار آن هاي مکانی مفهوم داده

مختلـف    ) وکـاربرد آن در علـوم  GISها وآشنایی با سیستم هـاي مختصـاتی و قابلیـت هـا و مزایـاي اسـتفاده از (       ها و تجزیه و تحلیل آن ها و مدیریت داده جدول نقشه
 پرداخته می شود .

 مهندس مینا آقایی * مدرس: 
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان   1397 مهر  22ساعت) 8( 16:30تا 8: 30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 یشرفته)پ( »SPSS «می: کاربرد نرم افزارکهاي  کار با داده-37
 سرفصل و محتواي دوره: *

رگرسـیون   پارامتریک و ناپارامتریک،تعیین نرمال بودن داده ها،آزمون همبستگی داده ها ( پارامتریک)،آزمون همبستگی داده ها (ناپارامتریـک)،آزمون آشنایی با آمار 

 سته ( پارامتریک)خطی،آزمون مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد خاص،آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( پارامتریک)،آزمون مقایسه دو جامعه واب
 ،آزمون فریدمنآزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ( ناپارامتریک)،آزمون مقایسه دو جامعه وابسته ( ناپارامتریک)،آزمون آنوا،آزمون کروسکال والیس

 اهداف:*
 دانشپذیران براي آسان آموزش شرایط ،)  Case Study( مورد هر در  سعی خواهد شد با آموزش مثال هاي کاربردي:هاي مورد انتظار دانش پذیرفتگان دوره توانایی

 . دهند انجام خود تحقیقات سایر یا نامه پایان در را آماري هاي تحلیل تنهایی به ، دوره اتمام از پس بتوانند تا شود  ه فراهمدور
 مخاطبان دوره:* 

 حسابداري ، اقتصاد)آموختگان علوم انسانی ( مدیریت ،  دانشجویان، محققان و دانش
  سید رضا رضوي سعیدي دکتر  مدرس:*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397 مهر 23ساعت) 9( 17:30تا 8: 30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 یو دستبرد علم ياز بد رفتار زیپره يشناخت و راه ها-38
  سرفصل و محتواي دوره:*

برداري و ارجاع بـه   هاي صحیح فیش هاي سرقت علمی، دالیل ارتکاب سرقت علمی) روش رایت، انواع حالت کلیات (شامل:آشنایی با مفاهیم سرقت علمی، قانون کپی
هـا و نیـز آشـنایی بـا      هـا و انتهـا نوشـت    برداري از متون علمی و ارجاع به منابع در متون علمی، پانوشـت  برداري و یادداشت هاي سنتی و نوین فیش منابع (آشنایی با روش

هاي جلوگیري از وقوع سرقت علمی (بررسـی   گیري آنها در کنار هم براي استفاده در مستندات داخل متن و نیز لیست مراجع)راه اطالعات الزم از منابع و نیز نحوه قرار
) علمـی  متـون  در نویسـی  خالصـه  و پـارافریز  –هاي صحیح نقـل قـول    م، اصول و روشآشنایی با مفاهی -هاي جلوگیري از ارتکاب آن علمی و نیز راه علل وقوع سرقت

هاي موجود براي تشـخیص سـرقت علمـی، آشـنایی بـا نحـوه اسـتفاده از آنهـا و نیـز           افزارها و وب سایت نرم معرفی( علمی سرقت تشخیص هاي سایت وب و افزارها نرم
 هاي برون رفت از ارتکاب به سرقت علمی) ها و راه چگونگی تفسیر نتایج برنامه

 اهداف: *
هاي جلوگیري از سرقت علمی و نیز آشنایی بـا   ن در آثار خود، راههاي صحیح استفاده از تحقیقات دیگرا برداري، روش هاي صحیح فیش اهداف کلی: آشنایی با روش

 -هاي علمـی  رجاع به منابع در متنا صحیح هاي روش -علمی منابع از برداري یادداشت صحیح نحوه با آشنایی: جزئی اهداف. افزارهاي تشخیص آن ها و نرم وب سایت
هـا و   آشـنایی بـا نحـوه اسـتفاده از وب سـایت      -هـاي جلـوگیري از وقـوع سـرقت علمـی در دانشـجویان       اهر -آشنایی با نحوه صحیح نقل قول، پارافریز، خالصه نویسـی 

 .افزارهاي تشخیص سرقت علمی نرم

 :دوره مخاطبان*
 هاي مختلف علمی تکمیلی، پژوهشگران حوزه دانشجویان تحصیالت ها و مؤسسات پژوهشی، علمی دانشگاه اعضاي هیات

 یزدي دکتر حسنعلی مسلمان: مدرس*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397مهر  23ساعت)  8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 کاربردي سازي پژوهش: نقش تحقیق و توسعه (جدید)-39
  سرفصل و محتواي دوره:*

 تعیین موضوع تحقیقتعاریف مربوط به تحقیق و توسعه،جایگاه تحقیق و توسعه در پژوهش،نقش تکنولوژي در 

 هاي کاربردي هاي صنایع، انجام پژوهش گیري آشنا شدن با سمت و سوي صنعت و تکنولوژي،چگونگی همراستا شدن با جهت
 اهداف: *

 هاي صنعتی،جهت دادن به انتخاب موضوع تحقیقات، کاربردي کردن تحقیقات پژوهشگران آشنا کردن افراد با استراتژي
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 :دوره مخاطبان*
 پژوهشگران، تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع و عالقمندان به حوزه تحقیق و توسعه محققان،

 مهندس امیر علی رمدانی: مدرس*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397مهر  23ساعت)  8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 کاربرد ابزارهاي پژوهش در نگارش مقاله علمی -40
  سرفصل و محتواي دوره:*

هـا در مقاله،آشـنایی بـا انـواع      هاي شناسایی منابع مفید براي تحقیق و نحوه بکارگیري آن آشنایی با اصول صحیح جمع آوري اطالعات در مطالعات کتابخانه اي، روش

 هاي ذکر شده ها، معرفی ابزارهاي تحقیق در قسمت نگارش آنهاي مختلف یک مقاله،و اصول حاکم بر  ها،آشنایی با قسمت مختلف مقاالت در مجالت و کنفرانس
 ، شناسایی مجله معتبر با توجه به نیاز محقق،آشنایی با نحوه ثبت مقاالت در مجالتISI انواع مختلف مجالت  هاي شناسایی مجالت معتبر داخلی و خارجی و روش

 ها گویی به آن آشنایی با مراحل داوري مقاالت و پاسخ
 اهداف: *

ها در تحقیق و  می شوند. اصول صحیح جمع آوري مطالب و بکارگیري آن  در این دوره محققان با قسمت هاي مختلف یک مقاله و اصول نگارش مقاالت علمی آشنا

گر اهداف این دوره مـی باشـد و در   هاي مفید در امر تحقیقات از دی گردد . معرفی برنامه ها و وبسایت هاي مختلف یک مقاله در این دوره تشریح می بیان آن در قسمت

 انتها مراحل ثبت یک مقاله در مجله و شناسایی یک مجله خوب و معتبر با توجه به نیاز محقق توضیح داده می شود.
 :دوره مخاطبان* 

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و اعضا هیات علمی
 دکتر حسنعلی مسلمان یزدي: مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397مهر  24ساعت)  8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 (جدید) دانشگاه هاي نسل چهارم-41
  سرفصل و محتواي دوره:*

هـاي نسـل سوم،تشـریح     دانشـگاه هـاي نسـل سـوم،کارآفرینی و جایگـاه آن در      هاي نسل دوم، تشریح مفاهیم دانشگاه هاي نسل اول، شناخت دانشگاه آشنایی با دانشگاه

هاي نسل چهارم، تشـریح مراکـز رشـد    مهندسی، فناوري هاي نرم و دانشگاه –هاي نسل چهارم، فناوري هاي سخت و تجاري سازي تحقیقات علوم فنیساختار دانشگاه

 علوم انسانی و فناوري هاي نرم، دانشگاه هاي نسل چهارم و شرکت هاي زایشی پژوهشی
 اهداف: *

 هاي نسل چهارم را شناخته و بتوانند در مسیر ایجاد دانشگاه نسل چهارم تالش نمایند.انتظار می رود فراگیران پس از گذرادن این دوره، مأموریت دانشگاه
 :دوره مخاطبان*

 ها اساتید دانشگاه -دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري
 دکتر علیرضا عالی پور: مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397مهر  24ساعت) 9( 17:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 گونگی ارزیابی نشریه هاي علمی نمایه شده در نمایه هاي جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس) براي انتشار مقالهچ-42
  سرفصل و محتواي دوره:*

هاي علمی معتبر جهت ارزیابی مجالت، معرفی معیارهـاي   درجه بندي مجالت علمی در داخل و خارج کشور،پایگاهمعرفی موسسات ارزیابی علمی مجالت،آشنایی با 

شناسایی مجالت کم اعتبار و بی اعتبار و جعلی، نحوه آماده سازي  هاي شناسایی مجالت معتبر براي رشته مورد نظر، ها، روش ارزیابی علمی مجالت و نحوه محاسبه آن

 مجله،آشنایی با مراحل ثبت مقاله، نکات مهم در پذیرش مقاله، نکات مهم ثبت مقاله و پاسخ به اصالحاتمقاله براي 
 اهداف: *

مواره به منظور طی اهداف کلی: مجالت گوناگونی در داخل و خارج کشور چاپ می شوند که به لحاظ اعتبار علمی متفاوت می باشند از طرفی دانشجویان و اساتید ه

هـا و نیـز مراحلـی کـه در هنگـام       هاي ارزیابی مجالت علمی و انتخاب آن هاي خود می باشند لذا آشنایی محققان با روش نیاز به چاپ مقاله براي پژوهش مراحل علمی

ارزیـابی مجـالت زحمـات     ثبت و جاپ مقاله ممکن است با آن روبرو شوند بسیار ضروري می باشد. متاسفانه چه بسیار محققینی که به دلیل عدم َآشنایی بـا چگـونگی  

 .اند برده بین از اعتبار کم یا اعتبار بی مجالت در چاپ با را خود تحقیق ساله چندین 
 اهداف جزئی:

۱٤ 
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نحوه محاسبه هاي مطرح در اعتبار مجالت و  ها، معرفی شاخص هاي ارزیابی آن هاي داده معتبر،آشنایی با موسسات ارزیابی اعتبار مجالت و روش آشنایی با انواع پایگاه

هاي شناسایی مجالت بی اعتبار و کم اعتبار،مراحـل ثبـت مقـاالت، مراحـل ویـرایش و نکـات مهـم در چـاپ          ها،آشنایی با معیارهاي موثر در انتخاب مجالت،روش آن

 مقاالت
 :دوره مخاطبان* 

 دانشجویان، مدرسان و محققان
 حسنعلی مسلمان یزديدکتر : مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397مهر  25ساعت)  8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 »PLS «مدل سازي معادالت ساختاري : کاربرد نرم افزار-43
  سرفصل و محتواي دوره:*  

 افزارها نرم طیمح در Path Diagrams جادیا نحوه، يساختار معادالت مطلوب افزار نرم انتخاب نحوه و آن از استفاده علل و يساختار معادالت يتئور با ییآشنا
 :ریز يها آزمون جینتا لیتحل و یابیارز و يساختار مدل ياجرا

 )  واگرا ییروا  ، همگرا ییروا( ییروا يها آزمون و) مرکب ییایپا ، کرونباخ يآلفا( مدل ییایپا آزمون: شامل یانعکاس يریگ اندازه مدل يها آزمون 
 اهداف: * 

شرایط آموزش آسان براي دانشپذیران دوره فراهم شود تا بتوانند پس از اتمـام دوره ،   ،)  Case Study(سعی خواهد شد با آموزش مثال هاي کاربردي  در هر مورد 
 .به تنهایی تحلیل هاي آماري را در پایان نامه یا سایر تحقیقات خود انجام دهند

 :دوره مخاطبان*
 )اقتصاد ، يحسابدار ، تیریمد( علوم انسانی  آموختگان دانش و محققان ان،یدانشجو

 سید رضا رضوي سعیديدکتر : مدرس*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397مهر 25ساعت)   8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

 )بنیاد روش پژوهش:گراندد تئوري (نظریۀ داده-44
 دوره:سرفصل و محتواي  *

با کدگذاري پارادایمی  آشنایی با مبانی فلسفی تحقیق کیفی، آشنایی با رویکردهاي تحلیل در گراندد تئوري، روش هاي گرد آوري داده ها در گراندد تئوري، آشنایی

 د تئوري.نها ، ارزیابی کیفیت در تحقیقات گرا درگراند تئوري، شناخت نحوه استخراج نظریه مبتنی بر داده
 اهداف:* 

 آشنایی با متولوژي گراندد تئوري در تحقیقات کیفی
 :مخاطبان دوره* 

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی، اعضا هیات علمی و محققان
 روح اله زابلیدکتر مدرس:  *

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397 مهر 26ساعت) 8( 16:30تا  8:30 برگزاري: ساعت و تاریخ 
 نگارش پایان نامه و رساله-45
 سرفصل و محتواي دوره: *

ان نامـه ،مـوارد مربـوط بـه قبـل از      تعریف پایان نامه و رساله ،زمان شروع پایان نامه ،افراد دخیل در پایان نامه،اصول کلی تدوین پایان نامه،اشتباهات رایج در تدوین پایـ 

 تحقیـق، ) هـاي ( سـوال  ،)فرعـی  اهـداف  و اصـلی  هدف( تحقیق اهداف تحقیق، انجام ضرورت و اهمیت مساله، بیان  مقدمه، شروع نوشتن پایان نامه، انتخاب موضوع، 

گیـري،تعیین   تحقیـق، پیشـینه تحقیـق، روش تحقیـق، جامعـه تحقیـق، نمونـه و تعیـین نـوع نمونـه           متغیرهـاي  تحقیـق،  اصـطالحات  و مفـاهیم  تعریـف  تحقیق، هاي فرضیه

 یایی،تعیین شیوه هاي تجزیه و تحلیل داده هاابزارگردآوري داده ها،روایی، پا
 اهداف:* 

هـاي دانشـگاهی    هاي دانشگاهی، توانمندسازي شرکت کنندگان براي تدوین و نگـارش پروپـوزال   ها، فنون و مراحل تدوین و نگارش پروپوزال آشنایی نظري با مهارت

 هاي تحقیقاتی کنندگان با مراحل تدوین و نگارش پروپوزال شرکتهاي دانشگاهی،آشنایی  کنندگان با مراحل نگارش پروپوزال آشنایی شرکت
 مخاطبان دوره:* 

نامه و رساله هستند، افرادي که می خواهنـد یـک پروپـوزال یـک پـروژه پژوهشـی را نگـارش         تمامی کسانی به نوعی درگیر مباحث مربوط به انتخاب و پروپوزال پایان

 ه نوع درگیر راهنمایی، مشاوره و داوري پایان نامه ها، رساله ها و پروژه هاي تحقیقاتی هستندکنند، دانشجویان ارشد و دکتري ،کسانی که ب
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 احمد گنجیس مدر*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397مهر 26  ساعت)9( 17:30تا 8:30: برگزاري: ساعت و تاریخ 

 روش هاي نوین آموزش و تدریس-46
 سرفصل و محتواي دوره: *

 هاي آموزش پژوهش محور، روش هاي آموزش در قرن بیست و یکم هاي آموزش،روش هاي یادگیري و روش هاي آموزش، سبک انواع روش

 اهداف:* 
  ببرند کار به را  هاي خود این روش توانند در آموزش هاي نوین آموزشی آشنا می شوند و می کنندگان در دوره با روش شرکت

 :مخاطبان دوره*  
 ها و معلمان دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدرسان دانشگاه

 محمد آرمنددکتر مدرس:  *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان 1397مهر  26 ساعت)4(  13تا  9 برگزاري: ساعت و تاریخ 

 »STATA«فرا تحلیل (متا آنالیز): کاربرد نرم افزار -47
 سرفصل و محتواي دوره: *

در مطالعات مقطعی و مداخله اي، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسیون، تحلیل RD وOR، RR مفاهیم مرور سیتماتیک، تحلیل متا آنالیزآشنایی با 

  یزمتاي طبقه اي، بررسی مفروضات مدلهاي متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهاي مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقاالت متا آنال

 اهداف:* 
در مطالعات مقطعی و مداخله اي، تحلیل متا آنالیز مقایسات دو میانگین، متا رگرسـیون، تحلیـل متـاي طبقـه اي، بررسـی مفروضـات       RD وOR، RR تحلیل متا آنالیز

  مدلهاي متا آنالیز، ترسیم و نحوه تفسیر نمودارهاي مهم در متا آنالیز، نحوه گزارش مقاالت متا آنالیز

 محمد غالمیدکتر س: مدر *
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان1397 مهر 26ساعت) 8( 16:30تا  8:30 برگزاري: ساعت و تاریخ 

 «MAXQDA» هاي کیفی : نرم افزار کار با داده-48
  سرفصل و محتواي دوره:*

کدگـذاري و چگـونگی اسـتخراج و صـدور       چگـونگی ایجـاد یـک پـروژه، ورود داده،    درك کلی از تحلیل محتوا؛ انواع رویکردهاي تحلیل محتوا (کمی و کیفـی)؛  

 ها و روابط میان محتواي کدگذاري شده گزارش، نتایج؛ چگونگی انجام رویکردهاي ترکیبی و تحلیل داده، نحوه مدیریت داده
 اهداف: *

 الف) آشنایی با مبانی نظري تحلیل محتوا
 یل محتواي کمی و کیفیب) آشنایی با انواع رویکردهاي تحل

 ؛ و غیره)Atlasti ؛Nvivo ؛MaxQDA 10 &11 افزارهاي تحلیل محتوا (از جمله ج) معرفی کلی نرم
 )MaxQDA10 & 11 افزار تحلیل محتواي کیفی متون (با استفاده از  د) آموزش ملی کار با نرم

 ه) انجام یک پروژه کوچک و تهیه خروجی هاي مورد نیاز
 :دوره مخاطبان*

 استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی؛و....... هاي کیفی و ترکیبی؛ پژوهشگران حوزه انسانی و اجتماعی؛ هاي علوم پژوهشگران حوزه
 رضا رجبعلی بگلودکتر : مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 28ساعت)  9( 17:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 (جدید)مدیریت دانش -49
  سرفصل و محتواي دوره:*

شناسـی   دالیـل مـدیریت کـردن دانش،آسـیب     الگوهـاي مـدیریت دانـش،    تعاریف و مفاهیم دانش و مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، انواع دانش و ابعـاد آن، 

 اثرات و دستاوردهاي مدیریت دانش در سطح ملی و بین المللی مدیریت دانش،
 اهداف: *

هاي کاربردي، آشنایی با راهکارهاي استقرار مدیریت دانش، اشنایی با نرم افزارها و تکنولوژي نوین در  آشنایی فراگیران با مفاهیم مدیریت دانش، آشنایی با مدل
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 مدیریت دانش
 :دوره مخاطبان*

 تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع، کارآفرینان، مدیران و کارشناسان
 صیدالیمحسن دکتر : مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 28ساعت)  9( 17:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 داده کاوي و کاربردهاي آن -50
  سرفصل و محتواي دوره:*

 اهداف: *
 :دوره مخاطبان*
 علی اصغر بازداردکتر : مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 28ساعت)  9( 17:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 (جدید) »CRM «مدیریت ارتباط با مشتري -51
  سرفصل و محتواي دوره:*

مشـتري،اهمیت  اخالق حرفه اي در کسب وکار،مشتري مداري،تعریف وشناخت مشتري، انواع  هاي آن،تأثیرپذیري وتأثیرگذاري رفتاري، تعریف رفتار انسان وویژگی
خصوصـیات الزم   رفتار افراد با فرادسـت وزیردسـت،   ت استراتژیک در برخورد با مشتریان،نکا نحوه تعامل با انواع مشتریان، علم روانشناسی در جذب وحفظ مشتري،

 بازاریابی مشتري هاي مشتري مداري،  استراتژي براي کار جمعی بمنظور جذب مشتري،
 سمیه قجريدکتر : مدرس*
 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 29ساعت)  9( 17:30تا  8:30 برگزاري: ساعت و تاریخ * 
 تربیت آموزشگر دانشگاهی-52
 سرفصل و محتواي دوره:*
تشـریح مفـاهیم   -4 یـادگیري و نظریـه هـاي آن   تشـریح مفهـوم    -3 بـین ایـن مفـاهیم     ، و ارتباط مفاهیم آموزش، تربیت - 2نگاه اندیشمندان  جایگاه استاد و معلم از-۱

-9هاي آموزشـی حـین تـدریس    مهارت -8پیش از تدریس ،هاي آموزشی مهارت -7چگونگی ارتباط بین استاد و دانشجو -6ارتباط بین تدریس و یادگیري -5تدریس
-13هاي تدریس مدرن(با تکیه بر فناوري اطالعـات  روشتشریح -12تشریح روشهاي تدریس سنتی-11تشریح طرح درس ترمی و ساالنه-10تشریح طرح درس روزانه

   تشریح وظایف شاگرد نسبت به استاد-15،تشریح وظایف استاد نسبت به شاگرد-۱٤تدریس(ارزیابی و ارزشیابی از فرایند تدریس ،هاي آموزشی بعد از مهارت

 اهداف: *
همچنـین بـه منظـور ایجـاد یـادگیري مطلـوب در         معلمان و کسانی که عالقه به تدریس داشته وآموزش اساتید،   تدریس و  با هدف ارتقاي سطح کیفیI.T.C ارگاهک

 ایجاد یادگیري خواهند بود. فراگیران، اجرا می گردد. در پایان این دوره، فراگیران با انواع روش هاي تدریس آشنا شده و به خوبی قادر به اداره کالس درس به منظور

اهداف: *   
 :دوره مخاطبان*
 علیرضا عالی پوردکتر : مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 29ساعت)  9( 17:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 
 شناخت و کنترل هوش هیجانی در محیط کار (جدید)-53
  سرفصل و محتواي دوره:*

روش تحقیق و فرآیند حل مسئله،حل خالق مسئله،نوآوري ،رابطه خالقیت، نوآوري و کارآفرینی خالقانه،هاي تفکر  روش نواع خالقیت، تعریف و مفاهیم خالقیت،ا

               کارکرد خالقیت و نوآوري در فرآیند کارآفرینی،فرصت، ایده و خالقیت،فرآیندهاي آن  و موانع آن،کارآفرینی و
 اهداف: *

هاي  هاي نو در ذهن پرورش دهند،افراد شجاعت بیان ایده ها با مسائل روز کارآفرینی آشنا شود،افراد بتوانند ایده ذهن فراگیران با مباحث مهم کارآفرینی آشنا شوند،

 خود را داشته باشند
 :دوره مخاطبان*

 محققان، پژوهشگران، تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع و عالقمندان به حوزه کارآفرینی
 مهرداد امیريدکتر : مدرس*
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 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 30ساعت)  9( 17:30تا  8:30 برگزاري: و تاریخ * ساعت 
 خالقیت و نوآوري و کار آفرینی :آشنایی با مبانی (جدید)-54
  سرفصل و محتواي دوره:*

نـوآوري   حل خالق مسئله، روش تحقیق و فرآیند حل مسئله، ،کارآفرینیهاي تفکر خالقانه،رابطه خالقیت، نوآوري و  روش انواع خالقیت، تعریف و مفاهیم خالقیت،

               فرصت، ایده و خالقیت کارکرد خالقیت و نوآوري در فرآیند کارآفرینی،،فرآیندهاي آن  و موانع آن،کارآفرینی و
 اهداف: *

هـاي   افراد شجاعت بیان ایـده  هاي نو در ذهن پرورش دهند، افراد بتوانند ایده نی آشنا شود،ها با مسائل روز کارآفری ذهن فراگیران با مباحث مهم کارآفرینی آشنا شوند،

 خود را داشته باشند
 :دوره مخاطبان*

 محققان، پژوهشگران، تمامی دانشجویان در تمامی مقاطع و عالقمندان به حوزه کارآفرینی
 مهندس امیرعلی رمدانی: مدرس*

 ها و یا بر اساس توافق و هماهنگی با سازمان  1397 مهر 30ساعت)  8( 16:30تا  8:30 برگزاري: * ساعت و تاریخ 

    

هاي آموزشی یاد هاي آموزشی یاد   این پژوهشگاه آمادگی خود را جهت برگزاري دورهاین پژوهشگاه آمادگی خود را جهت برگزاري دوره

هاي متقاضی به همراه صدور گواهینامۀ معتبر هاي متقاضی به همراه صدور گواهینامۀ معتبر   شده در محل سازمانشده در محل سازمان

 دارد.دارد.  اعالم میاعالم می

و66951404خط مستقیم: تماس با مدیریت آموزش :   

66494980 

248، 350(ها)ي:  داخلی  

زشی از طریق مندي از تخفیف و تسهیالت آمو چگونگی ثبت نام و بهره

 نشانی:

http://edu.irandoc.ac.ir 
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