
   

 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

 مدیریت آموزش                                   

 هزینه مدرس دوره تاریخ برگزاري دوره عنوان دوره آموزشی

 (ریال)

 دکتر فریبرز درودي آشنایی با نقد کتاب
 مهر 2شنبه  دو

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

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

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

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

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

 دکتر فریبرز درودي حاکمیت داده بر پژوهش
 مهر 7شنبه  

 ساعت) 4(نیم روزه 
700,000 

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

 ساعت) 4نیم روزه (
700,000 

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

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

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

1,300,000 

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

 دکتر مهرداد امیري
 مهر 9شنبه  دو 
 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

 دکتر یعقوب نوروزي هاي علمی فارسی زبان علمی براي نشریهنگارش مقالۀ 
 مهر 14شنبه   
 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

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

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

600,000 

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

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

650,000 

 دکتر رضا رجبعلی بگلو روش پژوهش: اصول و مبانی (مجازي)
 مهر 17شنبه  سه 

 ساعت) 4روزه (  نیم
500,000 

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
 مهر 18چهارشنبه  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

 نگارش کتاب دانشگاهی
 دکتر محمد آرمند

 دکتر زهرا ابوالحسنی
 مهر 19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

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

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

600,000 

 احمد گنجی نگارش پیشنهادة طرح پژوهشی
 مهر 19شنبه  پنج 

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 
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 دکتر سمیه قجري ها مدیریت زمان: مفاهیم و ابزار
 مهر 22شنبه  یک  

 ساعت) 7روزه (  یک
1,100,000 

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

 ساعت) 8روزه (  یک
1,200,000 

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

 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 

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

 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

650,000 

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 

 احمد گنجی نامه و رساله نگارش پایان
 مهر 26شنبه   پنج  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

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

 ساعت) 4روزه (  یک
700,000 

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

1,200,000 

600,000 

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

1,300,000 

 پور دکتر علیرضا عالی تربیت آموزشگر دانشگاهی
 مهر 29شنبه  یک  

 ساعت) 9روزه (  یک
1,300,000 

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

 ساعت) 9روزه (  یک

1,300,000 

650,000 

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

 ساعت) 8روزه (  یک

1,200,000 

600,000 
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