مدیریت آموزش
تقویم آموزشی دورههای مرداد ماه 6931

مدرس دوره

زمان و مدت برگزاري

هزينه (ريال)

رديف

دکتر ملوکالسادات بهشتی

يکشنبه  1مرداد
(يکروزه  7ساعت)

1.000.000

دکتر محمد محمدي

يکشنبه 1مرداد
(يکروزه  7ساعت)

1.000.000

3

روش تحقیق اقدامپژوهی :راهنماي گزارشنويسی

دکتر ابوالفضل بختیاري

دوشنبه  2مرداد
(يکروزه  7ساعت)

1.000.000

4

تئوري و تحقیق :شناخت مبانی پژوهش

مهندس راويد خانلري

سهشنبه  3مرداد
(يکروزه  9ساعت)

1.200.000

5

اصول و فنون مکاتبات اداري (جديد)

دکتر صفر بیگزاده

چهارشنبه  4مرداد
(يکروزه  7ساعت)

1.000.000

6

اصول و روش تحقیق

دکتر مهرداد امیري

شنبه  7مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر سمیه قجري

يکشنبه  8مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

دوشنبه  9مرداد
(يکروزه  7ساعت)

1.000.000

سهشنبه  10مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر صفر بیگ زاده

چهارشنبه  11مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

11

اصول سخنرانی و مهارتهاي ارتباطی

مهندس پريسا المعی

چهارشنبه  11مرداد
(نیمروزه  4ساعت)

600.000

12

ويرايش و ويراستاري (با تاکید بر ويرايش کتاب)

دکتر فريبرز درودي

شنبه 14مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

13

مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار PLS

دکتر محمد غالمی

1
2

7
8
9

عنوان دوره

زمان را از دست ندهید ...

مستندسازي و کاربرد اصطالحنامه
مهارتهاي سخنرانی و ارائه موثر
(با تاکید بر جلسه دفاع از پايان نامه)

مهارتهاي تدوين و نگارش پروپوزالهاي دانشگاهی در
علومانسانی و اجتماعی
اصول و روش طراحی و نگارش کتاب دانشگاهی
مهارتهاي تدوين و نگارش پاياننامه و رسالههاي
دانشگاهی در علومانسانی و اجتماعی

دکتر احمد آرمند
دکتر زهرا ابوالحسنی
دکتر سمیه قجري

ويرايش و ويراستاري کتاب و مقاله و پاياننامه (براي
10

مولفان ،مترجمان ،روزنامهنگاران ،ناشران و ()........مرحله
مقدماتی)

14
15
16
17
18
19

آموزش مهارتهاي زندگی با تاکید بر تفکر خالق و حل
مسئله
متاآنالیز و کاربرد آن با استفاده از نرمافزار STATA
تحلیل آماري دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس (( )SPSSمقدماتی)
نرم افزار تحلیل دادههاي کیفی ()Nvivo
تحلیل آماري دادهها با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس (( )SPSSپیشرفته)
مهارتهاي پیش از تدريس

دکتر مهرناز آزاد يکتا
دکتر محمد غالمی
دکتر سیدرضا رضوي سعیدي
دکتر روح اله زابلی
دکتر سیدرضا رضوي سعیدي
دکتر حسینعلی جاهد

يکشنبه  15مرداد
(يکروزه  8ساعت)
يکشنبه 15مرداد
(يکروزه  7ساعت)
دوشنبه  16مرداد
(يکروزه  8ساعت)
دوشنبه  16مرداد
(يکروزه  8ساعت)
سهشنبه  17مرداد
(يکروزه  8ساعت)
سهشنبه  17مرداد
(يکروزه  8ساعت)
چهارشنبه  18مرداد
(يکروزه  9ساعت)

1.100.000
1.000.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.200.000

20

جستجوي تخصصی در پايگاههاي اطالعاتعلمی

21

روش نقد کتاب

22

دکتر فرشید دانش
دکتر فريبرز درودي

روش تحقیق با تاکید بر پاياننامهنويسی در گرايشهاي
علومانسانی و اجتماعی
نحوه داوري مقاالت علمیپژوهشی و علمی ترويجی براي

دکتر مهدي محمدي

چهارشنبه  18مرداد
(يکروزه  8ساعت)
شنبه  21مرداد
(يکروزه  7ساعت)
شنبه  21مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000
1.000.000
1.100.000

دکتر داريوش مطلبی

يکشنبه  22مرداد
(يکروزه  7ساعت)

1.000.000

24

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

دکتر حسنعلی مسلمان يزدي

يکشنبه  22مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

25

کاربرد  Wordدر پژوهش

دکتر حسنعلی مسلمان يزدي

دوشنبه  23مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر محمد غالمی

دوشنبه  23مرداد
(يکروزه  9ساعت)

1.200.000

دکتر حسنعلی مسلمانيزدي

سهشنبه  24مرداد
(يک روزه  7ساعت)

1.000.000

منصور میر طاهري

سهشنبه  24مرداد
(يکروزه  9ساعت)

1.200.000

دکتر فرشید دانش

چهارشنبه  25مرداد
(يک روزه  8ساعت)

1.100.000

30

مهارتها و فنون مديريت کالس درس در دانشگاه

دکتر حسینعلی جاهد

چهارشنبه  25مرداد
(يکروزه  9ساعت)

1.200.000

31

پژوهشکیفی:گراندد تئوري

دکتر روح اله زابلی

پنجشنبه  26مرداد
(يک روزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر فرشید دانش

پنجشنبه  26مرداد
(يک روزه  9ساعت)

1.200.000

دکتر رضا رجبعلی بگلو

شنبه  28مرداد
(يک روزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر مهدي محمدي

شنبه  28مرداد
(يک روزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر حسنعلی مسلمانيزدي

يکشنبه  29مرداد
(يک روزه  7ساعت)

1.000.000

دکتر داريوش مطلبی

يکشنبه  29مرداد
(يک روزه  9ساعت)

1.200.000

يکشنبه  29مرداد
(يک روزه  9ساعت)

1.100.000
1.200.000

23

26
27
28
29

32
33
34

نشريات فارسی زبان

مدلسازي معادالت سااختاري باا اساتفاده ازنارمافازاراي
موسAMOS
راههاي جلوگیري از سرقتعلمی
اينفوگرافیک و تکنیکهاي نوين ديداري سازي دادههاا و
اطالعات (مقدماتی)
تکنیک هاي نگارش و انتشاار مقالاه هااي علمای در پايگااه
استنادي علوم جهان اسالم

تکنیکهاي نگارش و انتشار مقالههاي علمی در تامسون
رويترز()ISI
آشنايی با روشهاي ترکیبی در پژوهش (جديد)
مااديريت و آمااادهسااازي اطالعااات علماای در محاای
WORDبا تاکید بر پايان نامه

35

مديريت منابع علمی و شبکههاي تحقیقاتی مندلی

36

استخراج مقاله علمی پژوهشی از پاياننامه ،طرح پژوهشی

37

مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از Lisrel

دکتر محمد غالمی

38

اصول و مبانی پژوهشهاي کیفی

دکتر محسن عامري

دوشنبه  30مرداد
(يک روزه  9ساعت)

دکتر حسنعلی مسلمانيزدي

دوشنبه  30مرداد
(يک روزه  8ساعت)

1.100.000

دکتر روحاله زابلی

سهشنبه  31مرداد
(يکروزه  8ساعت)

1.100.000

41

آشنايی با آيندهپژوهی و روشهاي آن

دکتر سمیه قجري

سه شنبه  31مرداد
(يک روزه  7ساعت)

1.000.000

42

مديريت اطالعات علمی و دانش شخصی در پژوهش

رضا رجبعلی بگلو

سهشنبه  31مرداد
(يک روزه  7ساعت)

1.000.000

39
40

فنون و آمادهسازي و چاپ مقاالت علمی با بهرهگیري از
ابزار تحقیق
ناارمافاازار تحلیاال دادههاااي کیفاای مکااس کیااودا
()MAXQDA

آموزش ايرانداک آماده خدمترسانی هر چه بهتر در سال 1396است

تماس با ما 66494980 :و  66951404داخلیهاي  350،352و 248

فق

با ثبتنام اينترنتی میتوانید تأيیديه شرکت در دورههاي آموزشی ايرانداک را از وبگاه آموزش دريافت نمايید.
شرکت در دورههاي مجازي ايرانداک را پیشنهاد میکنیم( .صدور گواهینامه آموزشی پس از اتمام دوره)

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

برگزاری هر دورة آموزشي ،با رعایت حدنصاب تشكیل دوره انجام خواهد شد .بنابراین درخواست ميشود قبل از واریز وجه ثبتنام از برگزاری
دوره توسط کارشناسان آموزش اطمینان حاصل نمایید.
پس ازواریز شهریه دوره های آموزشي به هر صورتي (آنالین ،مراجعه به بانك و یا کارت به کارت) الزم است مشخصات فیش واریزی بهه مهدیریت
آموزش ارسال شود .در غیر اینصورت هرگونه عواقب عدم ارسال فیش به عهده شما دانشپذیرگرامي خواهد بود.
دورههای نیمروزه ،بدون ناهار بوده و شامل تخفیفهای گفته شده نیست و از ساعت  9تا  13برگزار خواهد شد.
در صورت نشكیل کالس و واریز وجه توسط دانشپذیر ،و عدم حضور ایشان وجه پرداختي به هیچعنوان بازگشت نخواهد شد.
جهت آشنایي با سرفصل ،اهداف و مخاطبان دورة درخواستي خود و ثبتنام به نشاني http://edu.irandoc.ac.ir :مراجعه فرمایید.
پس از ثبتنام از طریق سایت تأییدیه گواهینامه خود را یك روز پس از دریافت گواهینامه ميتوانید دریافت نمایید.

تماس با ما 66494980 :و  66951404داخلیهاي  350،352و 248
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،چهارراه فلسطین ،شماره  ،1090ساختمان مديريت آموزش

زمان را از دست ندهید...

برنامه زمانی دورههاي ويژه پنجمین همايش ملی مديران فناوري اطالعات
رديف

نام دوره

1

روش هاي نوين ديداري سازي داده ها و اطالعات

2

مدلسازي و تحلیل داده با استفاده از Power
 Queryو Power Pivot

3

حاکمیت داده در پژوهش

مدرس دوره

تاريخ برگزاري

هزينه (ريال)

منصور میرطاهری

1396/09/09

1.200.000

مهندس راوید خانلری

1396/09/09

1.200.000

دکتر فریبرز درودی

1396/09/09

1.200.000

4
سنجش وب رويکردي نوين جهت پايش فضاي سايبري
50
دوره وو 50
آن دوره
در آن
تخفیف در
درصد تخفیف
 20درصد
همايش ،ازاز 20
هاي همايش،
دورههاي
يک ازاز دوره
هر يک
در هر
 1396در
ماه 1396
شهريور ماه
پايان شهريور
وجه تاتا پايان
واريز وجه
نام وو واريز
ثبتنام
بابا ثبت
شويد..
برخوردار شويد
ماه برخوردار
آذر ماه
دوره آذر
يک دوره
در يک
تخفیف در
درصد تخفیف
درصد
دکتر فرشید دانش

1396/09/09

1.200.000

