لذتي كه از علم حاصل مي شود ،بي آاليش است (افالطون)

تخفیفهای ويژه عید
نوروززززززز

مدیریت آموزش

دورههای آموزش ايرانداک اسفند 5931
ردیف

1
2
3
4

5

6

عنوان دوره

نرم افزار تحلیل دادههاي کیفی Atlas.Ti
شیوه نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ترویجی براي نشریات فارسی
زبان
شیوه مطالعه و نکتهبرداري
تحلیل آماري دادهها با استفاده از نرمافزاراس.پی.اس.اس
(()SPSSپیشرفته)
روش نقد کتاب
مدیریت و آماده سازي اطالعات علمی در محیط  Wordباا تاکیاد
بر پایاننامه

مدرس دوره

زمان و مدت برگزاري

هزینه (ریال)

دکتر روحاله زابلی

یکشنبه  1اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

دکتر آزاده مهرپویان

یکشنبه  1اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

علیرضا دانشوران

یکشنبه  1اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

0110111

دکتر سید رضا رضوي سعیدي

یکشنبه  1اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

دکتر فریبرز درودي

دوشنبه  2اسفند
(یکروزه  7ساعت)

101110111

دکتر مهدي محمدي

دوشنبه  2اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

دکتر ابوالفضل بختیاري

سهشنبه  3اسفند
(یکروزه  7ساعت)
سهشنبه  3اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

7100000

101110111

7

روش تحقیق اقدامپژوهی :راهنماي گزارشنویسی

8

اصول سخنرانی ،فن بیان ،و مهارت هاي ارتباطی

مهندس پریسا المعی

9

اصول و روشهاي چکیدهنویسی در نظریه و عمل

دکتر یعقوب نوروزي

چهارشنبه  4اسفند
(یکروزه  7ساعت)

11

جستجوي تخصصی در پایگاه هاي اطالعات علمی

دکتر فرشید دانش

چهارشنبه  4اسفند
(یکروزه  8ساعت)

11

آشنایی با زبان انگلیسی براي اهداف دانشگاهی(()EAPمقدماتی )1

دکتر آزاده مهرپویان

چهارشنبه  4اسفند
(یکروزه  8ساعت)

دکتر فرشید دانش

پنجشنبه  5اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

13

اصول و روش تحقیق (مجازي)

دکتر مهرداد امیري

پنجشنبه  5اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

3510111

14

اصول و روش طراحی و نگارش کتاب دانشگاهی

دکتر احمد آرمند

پنجشنبه  5اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

0110111

دکتر حسنعلی مسلمان یزدي

شنبه  7اسفند
(یکروزه  8ساعت)

16

آشنایی با زبان انگلیسی براي اهداف دانشگاهی(()EAPمقدماتی )2

دکتر آزاده مهرپویان

شنبه  7اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

17

نرم افزارتحلیل داده کیفی ان ویوو ()NVivo

دکتر روح اله زابلی

یکشنبه  8اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

منصور میرطاهري

دوشنبه  9اسفند
(یکروزه  9ساعت)

102110111

19

مدیریت منابع علمی با استفاده از نرمافزار زوترو

دکتر حسین زاهدي

دوشنبه  9اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

21

مهارتهاي پیش از تدریس

دکتر هادي مصدق

سه شنبه  11اسفند
(یکروزه  9ساعت)

12

15

18

تکنیک هاي نگارش و انتشار مقاله هااي علمای در پایگااه اساتنادي
علوم جهان اسالم

فنون و روشهاي آمادهسازي و چاپ مقاالت علمی با بهاره گیاري
از ابزار تحقیق

اینفوگرافیک و تکنیک هاي نوین دیداريسازي داده ها و اطالعات
(مقدماتی)

7000000
0110111
101110111

7000000
101110111
101110111

7100000

101110111

7100000

102110111

0000000

21

اصول و روش پژوهش عملی

دکتر سمیه قجري

سهشنبه  11اسفند
(یکروزه  8ساعت)

22

مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده ازنرمافزاراي موسAmos

دکتر محمد غالمی

چهارشنبه  11اسفند
(یکروزه  8ساعت)

23

مدیریت اطالعات و دانش شخصی در پژوهش

دکتر رضا رجبعلی بگلو

چهارشنبه  11اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

0110111

دکتر آزاده مهرپویان

چهارشنبه  11اسفند
(یکروزه  9ساعت)

102110111

دکتر حسنعلی مسلمانیزدي

شنبه  14اسفند
(یک روزه  7ساعت)

101110111

دکتر آزاده مهرپویان

شنبه  14اسفند
(یکروزه 8ساعت)

101110111

دکتر روحاله زابلی

یکشنبه  15اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

دکتر حسنعلی مسلمان یزدي

یکشنبه  15اسفند
(یکروزه  8ساعت)

علیرضا دانشوران

یکشنبه  15اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

روح اله زابلی

دو شنبه  10اسفند
(یکروزه  8ساعت)

نادیا حاجی عزیزي

دو شنبه  10اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

0110111

احمد گنجی

سهشنبه  17اسفند
(یکروزه  9ساعت)

102110111

دکتر حسنعلی جاهد

سهشنبه  17اسفند
(یکروزه  9ساعت)

دکتر صفر بیگ زاده

چهارشنبه  18اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

35

وب سنجی و ارزیابی وب سایتها در نظریه و عمل

دکتر فرشید دانش

چهارشنبه  18اسفند
(یکروزه  8ساعت)

101110111

36

فراتحلیل با استفاده از نرم افزار CMA2

جواد مصرآبادي

چهارشنبه  18اسفند
(یکروزه  8ساعت)

دکتر فرشید دانش

پنجشنبه  19اسفند
(یکروزه  9ساعت)

38

اصول آمادهسازي ذهن براي حافظهسپاري انواع دادهها

علیرضا دانشوران

پنجشنبه  19اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

39

راهبردهاي جستجو و دستیابی به اطالعات در محیط وب

مصطفی انوشه

پنجشنبه  19اسفند
(یکروزه  9ساعت)

41

نرمافزار تحلیل دادههاي کیفی مکس کیودا ()MAXQDA

دکتر رضا رجبعلی بگلو

شنبه  21اسفند
(یکروزه  8ساعت)

41

متاآنالیز و کاربرد آن با استفاده از نرمافزار SATA

دکتر محمد غالمی

شنبه  21اسفند
(یکروزه  8ساعت)

42

تربیت پژوهشگر

دکتر رویا پورنقی

شنبه  14اسفند
(یکروزه  9ساعت)

دکتر یعقوب نوروزي

شنبه  21اسفند
(یکروزه  9ساعت)

24

شاایوه نگااارش مقالااه علماای در مجااالت نمایااه شااده در تامسااون
رویترز(آي.اس.آي)

25

راههاي جلوگیري از سرقتعلمی

20

آشنایی با زبان انگلیسی براي اهداف دانشگاهی(()EAPمقدماتی )3

27

نرمافزار تحلیل دادههاي کیفی مکس کیودا ()MAXQDA

28

کاربرد  Wordدر پژوهش

29

اصول نمایهسازي و مستندسازي محتوا

31

مدیریت اطالعات علمی با استفاده از نرمافزار اندنوت
)(End Note X7

31

32
33
34

37

25

چگونه یک نشریه علمی را در اسکوپوس نمایه کنیم؟
(نکات و راهکارها)
تحلیل آماري دادهها با استفاده از نرمافزاراس.پی.اس.اس
(()SPSSمقدماتی)
مهارت و فنون مدیریت کالس درس در دانشگاه
ویرایش و ویراستاري کتااب و مقالاه و پایاانناماه (باراي مولفاان،
مترجمان ،روزنامهنگاران ،ناشران و )......

تکنیااکهاااي نگااارش و انتشااار مقالااههاااي علماای در تامسااون
رویترز()ISI

مهارتهاي تدوین و نگارش پایان نامه و رساله هاي دانشگاهی در
علومانسانی و اجتماعی

101110111
101110111

7100000

101110111

7100000
0110111
101110111

7100000

102110111

0000000

101110111

7100000
102110111

0000000
0110111
102110111

0000000
101110111
101110111

7100000
102110111

0000000
102110111

روش تحقیق باا تاکیاد بار پایاان ناماهنویسای در علاوم انساانی و

101110111

دکتر مهدي محمدي

یک شنبه  22اسفند
(یکروزه  8ساعت)

احمد گنجی

یک شنبه  22اسفند
(یکروزه  9ساعت)

102110111

45

مستند سازي و کاربرد اصطالحنامه

دکتر ملوک السادات بهشتی

یکشنبه  22اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

0110111

46

اصول و مبانی پژوهشهاي کیفی

دکتر محسن عامري

دوشنبه  23اسفند
(یکروزه  9ساعت)

47

مدیریت زمان :مفاهیم و ابزارها (مجازي)

مهندس محمد ربیعی

دوشنبه  23اسفند
(نیمروزه  4ساعت)

رایگان

48

ویرایش و ویراستاري (با تاکید بر ویرایش کتاب)

دکتر فریبرز درودي

دوشنبه  23اسفند
(یک روزه  8ساعت)

101110111

49

نرمافزار  Eviewsو کاربرد آن در تحلیلهاي اقتصادسنجی

دکتر الدار صداقتپرست

سهشنبه  24اسفند
(یکروزه  7ساعت)

51

آموزش مهارتهاي زندگی با تاکید بر تفکر خالق

دکتر مهرناز آزاد یکتا

سهشنبه  24اسفند
(یکروزه  7ساعت)

51

پروپوزال نویسی و پایاننامه نویسی

دکتر سمیه قجري

سهشنبه  24اسفند
(یکروزه  9ساعت)

43

44

اجتماعی
روش هاي تجزیه و تحلیل داده هاي آماري با استفاده از نرمافازار
(( )SPSSپیشرفته)

تسهیالت

7100000

102110111

0000000

101110111

7000000
101110111
102110111

0000000

 90درصد  +استفاده از خدمات كتابخانه پژوهشگاه

این پژوهشگاه آمادگی برگزاري هر یک از دورههاي ذکر شده را در محل سازمان هاي متقاضی اعالم میدارد.
تماس با ما 00494981 :و  00951414داخلیهاي  351،352و 248
فقط با ثبتنام اینترنتی میتوانید تأییدیه شرکت در دورههاي آموزشی ایرانداک را از وبگاه آموزش دریافت نمایید.
شرکت در دورههاي مجازي ایرانداک را پیشنهاد میکنیم( .صدور گواهینامه آموزشی پس از اتمام دوره)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

برگزاري هر دورة آموزشي ،با رعايت حدنصاب تشكيل دوره انجام خواهد شد .بنابراين درخواست ميشود قبل از واريز وجه ثبتنام از
برگزاري دوره توسط كارشناسان آموزش اطمينان حاصل نماييد.
پس ازواريز شهريه دوره هاي آموزشي به هر صورتي (آنالين ،مراجعه به بانك و يا كارت به كارت) الزم است مشخصات فيش واريززي بزه
مديريت آموزش ارسال شود .در غير اينصورت هرگونه عواقب عدم ارسال فيش به عهده شما دانشپذيرگرامي خواهد بود.
دورههاي نيمروزه ،بدون ناهار بوده و شامل تخفيفهاي گفته شده نيست و از ساعت  9تا  13برگزار خواهد شد.
در صورت نشكيل كالس و واريز وجه توسط دانشپذير ،و عدم حضور ايشان وجه پرداختي به هيچعنوان بازگشت نخواهد شد.
جهت آشنايي با سرفصل ،اهداف و مخاطبان دورة درخواستي خود و ثبتنام به نشاني http://edu.irandoc.ac.ir :مراجعه فرماييد.
پس از ثبتنام از طريق سايت تأييديه گواهينامه خود را يك روز پس از دريافت گواهينامه ميتوانيد دريافت نماييد.

تماس با ما 00494981 :و  00951414داخلیهاي  351،352و 248
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،چهارراه فلسطین ،شماره  ،1191ساختمان مدیریت آموزش

