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.7

داوری مقالههای علمی برای نشریههای علمی انگلیسی زبان

.8

شناخت نشریهها و مقالههای گوناگون برای داوری آنها

.9

شناخت رفتارهای انسانی و روانشناختی داوران نوشتارهای علمی (مقاله ،پایاننامه ،رساله ،و پیشنهاده)

 .11ارزیابی و ویرایش الکترونیکی مقالههای علمی در علوم انسانی
 .11ارزیابی نشریههای علمی نمایه شده در نمایهنامههای جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس) برای انتشار مقاله
نگارش پایاننامه ،رساله ،طرح پژوهشی ،و پیشنهاده (پروپوزال)

 .12نگارش پیشنهادة پایاننامه و رساله
 .13نگارش پایاننامه و رساله
 .14نگارش پیشنهادة طرح پژوهشی
 .15نگارش گزارش طرح پژوهشی
 .16طراحی پرسشنامة پژوهش
روششناسی و روش پژوهش

 .17روش پژوهش :مبانی
 .18روش پژوهش :کاربرد نظریه

 .19روش پژوهش :اقدامپژوهی و درسپژوهشی
 .21پژوهش مولد و ماندگار (پایه)
 .21پژوهش مولد و ماندگار (پیشرفته)
 .22تربیت پژوهشگر
 .23پژوهش در وب
 .24روششناسی پژوهش :رویکرد کیفی
 .25کاربرد فناوری اطالعات در پژوهش
 .26روششناسی پژوهش :رویکرد ترکیبی
 .27روش پژوهش :تحلیل محتوای کمی و کیفی
 .28روش پژوهش :گراندد تئوری (نظریة دادهبنیاد)
 .29کاربرد اقدامپژوهی در یادگیری الکترونیکی
 .31پژوهش بدون کاغذ :کاربرد ابزارهای وب در پژوهش
 .31حاکمیت بر داده در پژوهش
 .32متنکاوی و کاربرد آن در مدیریت پژوهش
 .33نویسندگی و پژوهشگری :آشنایی با پنج مهارت کلیدی
بستههای نرمافزاری آمار و محاسبات برای پژوهش

 .34کار با دادههای کمی :کاربرد نرمافزار «( »SPSSپایه)
 .35کار با دادههای کمی :کاربرد نرمافزار «( » SPSSپیشرفته)
 .36شبکههای عصبی و کاربرد جعبه ابزار آن در «»MATLAB
 .37کار با دادههای کیفی :نرمافزار «»NVivo
 .38کار با دادههای کیفی :نرمافزار «»MAXQDA
 .39کار با دادههای کیفی :نرمافزار «»Atlas.Ti
 .41مدلسازی معادالت ساختاری :کاربرد نرمافزار «»LISREL
 .41مدلسازی معادالت ساختاری :کاربرد نرمافزار «»PLS
 .42مدلسازی معادالت ساختاری :کاربرد نرمافزار «»AMOS
 .43تحلیل عامل اکتشافی :کاربرد نرمافزار «» SPSS
 .44پژوهشهای تربیت بدنی و علوم ورزش :کاربرد نرمافزار «» SPSS
 .45پژوهشهای علم و اطالعات و دانششناسی :کاربرد نرمافزار «» SPSS
 .46پژوهشهای مدیریت ،حسابداری ،مالی ،و بازرگانی :کاربرد نرمافزار «» SPSS
 .47تحلیل روایی و اعتبار پرسشنامه :کاربرد نرمافزار «» SPSS
 .48فراتحلیل (متاآنالیز) :کاربرد نرمافزار «»CMA2
 .49فراتحلیل (متاآنالیز) :کاربرد نرمافزار «»STATA
 .51تحلیل کارایی :کاربرد نرمافزار «)»DEA (Data Envelopment Analysis
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 .51مدلسازی با شبکههای عصبی مصنوعی
.52

آشنایی با نرمافزارهای آمار و کاربردهای آنهاا ( SPSS, AMOS, LISREL, EQS, PLS, DEA, TOPSIS, Expert Chois,

)MATLAB, SaS
 .53آشنایی با نرمافزار « »MATLABو کاربردهای آن (پایه)
 .54کاربرد نرمافزار « »MATLABدر علوم مالی و اقتصادی
 .55آشنایی با نرمافزار «»EViews
 .56کاربرد نرمافزار « »Wordدر پژوهش
 .57تحلیل پوششی دادهها :کاربرد نرمافزار «»GAMS
 .58مدلسازی و تحلیل داده :کاربرد نرم افزارهای « »Power Queryو «»Power Pivot
 .59کنترل فرایند آماری :نرم افزار«»Minitab
مدیریت و تحلیل اطالعات و نرمافزارهای آن

 .61مدیریت اطالعات و دانش شخصی در پژوهش
 .61مدیریت اطالعات و دانش شخصی :کاربرد نرمافزار «»OneNote
 .62مدیریت اطالعات علمی :کاربرد نرمافزار «»EndNote
 .63مدیریت اطالعات علمی :کاربرد نرمافزار «»Zotero
 .64مدیریت اطالعات علمی :کاربرد نرمافزار «»Mendeley
 .65مدیریت اطالعات علمی :کاربرد نرمافزار «پژوهیار»
 .66مدیریت اطالعات علمی :کاربرد نرمافزار «»Citavi
 .67دادهکاوی و کاربردهای آن
 .68پیشبینی سریهای زمانی :کاربرد هوش مصنوعی
 .69تحلیل دادهها :کاربرد زبان برنامهنویسی «( »Rپایه)
 .71تحلیل دادهها :کاربرد زبان برنامهنویسی «( »Rپیشرفته)
 .71پویایی سیستمها و کاربرد آن در تحلیل مسائل شهری :کاربرد نرم افزار «»Vensim
 .72مهندسی آمار :کاربرد نرمافزار «»Minitab
 .73رتبهبندی شاخصها :کاربرد نرمافزار « »TOSISو «»AHP
جستوجوی تخصصی در وب

 .74راهبردهای جستوجو در وب
 .75گوگل :2کاربرد گوگل در پژوهش
 .76نشریههای رایگان در وب :شناسایی و کاربرد
 .77آشنایی با پایگاههای اطالعات علمی
 .78آشنایی با وب پنهان و نظریة پنهانی اطالعات در وب
 .79جستوجو و بازیابی پروانههای ثبت اختراع (پتنتها)
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 .81جستوجوی تخصصی در پایگاههای استنادی جهان و تحلیل اطالعات آنها
 .81استراتژیهای بهینهسازی و بازاریابی در موتورهای جستوجو
نگارش ،ویرایش ،و نقد علمی

 .82نگارش کتاب دانشگاهی
 .83چکیدهنویسی
 .84نامهنگاری اداری
 .85نگارش کارنامک علمی (روزمه /سیوی)
 .86ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای علمی (کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،و رساله)
 .87ویرایش ادبی و فنی نوشتارهای حقوقی و قانونی
 .88آشنایی با نقد کتاب
 .89شیوهنامة انجمن روانشناسی امریکا  :کاربرد نرمافزار «»APA
سواد اطالعاتی و پرهیز از دستبرد علمی

 .91سواد اطالعاتی (پایه)
 .91سواد اطالعاتی (پیشرفته)
 .92تفکر نقادانه
 .93سواد مالی
 .94شناخت و راههای پرهیز از بدرفتاری و دستبرد علمی
 .95کپیرایت و حقوق مالکیت معنوی
 .96اخالق پژوهش :آشنایی با مفاهیم و مبانی
آموزش

 .97مهارتهای پیش از تدریس :برنامهریزی ،طرح درس ،اخالق حرفهای ،و روانشناسی تدریس
 .98مهارتهای هنگام تدریس :کالسداری ،روش تدریس ،سنجش و ارزیابی فراگیران
 .99تربیت آموزشگر دانشگاهی
 .111آموزش :درسپژوهشی و گزارشنویسی
 .111محتواپردازی در آموزشهای مجازی :طراحی ،تولید ،و اشتراکگذاری
 .112کاربرد فلسفة تعلیم و تربیت در علوم تربیتی
 .113خوانش و نکتهبرداری از نوشتارهای علمی
سخنرانی و مصاحبه

 .114فن بیان و سخنرانی علمی
 .115سبکهای سخنرانی تأثیرگذار
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 .116پرورش صدا و گفتار
 .117ساخت اسالیدهای گویا و مؤثر برای سخنرانی :نرمافزار «»PowerPoint
 .118ساخت اسالیدهای گویا و مؤثر برای سخنرانی :نرمافزار « »Pereziدر فضای ابری «»SaaS
 .119شخصیسازیِ محیط یادگیری الکترونیکی :نظریه و شبکة بیز
 .111آمادهسازی ذهن برای بهیادسپاری دادهها
 .111راهکارهای موفقیت در مصاحبههای علمی
 .112ارتباط مؤثر
 .113سخنرانی علمی در همایش و دفاع از پایاننامه و رساله (پایه)
 .114سخنرانی علمی در همایش و دفاع از پایاننامه و رساله (میانی)
 .115سخنرانی علمی در همایش و دفاع از پایاننامه و رساله (پیشرفته)
 .116مهارتهای خبرنویسی
کتابخانه و آرشیو دیجیتال

 .117دیجیتالسازی منابع اطالعات
 .118استانداردهای کتابخانه و آرشیو دیجیتال (پایه)
 .119استانداردهای کتابخانه و آرشیو دیجیتال (پیشرفته)
 .121مجموعهسازی در محیط دیجیتال :مفاهیم و کارکردهای نوین
 .121معیارهای ارزیابی و گزینش نرمافزار کتابخانة دیجیتال
 .122الگوی مرجع سیستم اطالعات آرشیو باز ()OAIS
 .123پرمیس ( )PERMISو کاربردهای آن
 .124کتابخانههای ابری :رایانش ابری در کتابخانههای دیجیتال
 .125رایانش ابری :فضاهای ذخیرهسازی
 .126کاربرد نظام معنایی در کتابخانههای دیجیتال
 .127پیشنیازهای کارکردی پیشینههای کتابشناختی و الگوهای وابسته ()FRBR, FRAD, & FRSAD
 .128خرید نرمافزار کتابخانة دیجیتالی :تحلیل نیازمندیها برای نگارش آر.اف.پی)RFP( .
سازماندهی اطالعات و تدوین اصطالحنامه و هستانشناسی

 .129نمایهسازی کتاب
 .131نمایهسازی موضوعی
 .131تدوین و کاربرد اصطالحنامه
 .132راهکارها و ترفندهای نمایهسازی نشریههای علمی در نمایهنامة استنادی «اسکوپوس»
 .133وب معنایی :مفهوم و کاربرد هستانشناسی (آنتولوژی)
 .134ساخت هستانشناسی :کاربرد نرمافزار «»Protégé
 .135سیستمهای هستانشناسی پزشکی« :بیوپرتال» و «هیتاپ»
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مهارتهای رایانهای

 .136کار با نرمافزار «( »Wordپیشرفته)
 .137برنامهنویسی در نرمافزار « »EXCELبا «»VBA
 .138ترفندهای حرفهای در نرمافزار «»EXCEL
 .139ساخت داشبوردهای حرفهای برای مدیران در نرمافزار «»EXCEL
 .141نرمافزارهای کاربردی مبتنی بر تلفن همراه
 .141طراحی رابط کاربر :دریچهای به سوی تجاریسازی صنعت نرمافزار
 .142بازیوارسازی :از ایده تا عمل
بازنمایی اطالعات

 .143دیداریسازی اطالعات
 .144کاربرد اینفوگرافی در بازنمایی دادهها و اطالعات (پایه)
 .145کاربرد اینفوگرافی در بازنمایی دادهها و اطالعات (پیشرفته)
 .146نگارش کارنامک علمی (روزمه /سیوی) :کاربرد اینفوگرافی
فنی و مهندسی

 .147امنیت شبکه و نرمافزار (پایه)
 .148امنیت شبکه و نرمافزار (میانی)
 .149امنیت شبکه و نرمافزار (پیشرفته)
 .151پیشبینی در مدیریت و مهندسی
 .151نظریة فازی :آشنایی و کاربرد
 .152آشنایی با «»Microsoft Azure Machine Learning
زبان انگلیسی کاربردی

 .153زبان انگلیسی دانشگاهی (پایه)
 .154زبان انگلیسی دانشگاهی (پیشرفته)
 .155زبان انگلیسی در محیط کار (پایه)
 .156زبان انگلیسی در محیط کار (پیشرفته)
 .157مکالمه زبان انگلیسی برای بزرگساالن (پایه)
 .158مکالمه زبان انگلیسی برای بزرگساالن (پیشرفته)
 .159نگارش به زبان انگلیسی
 .161نگارش برای آزمون «»IELTS
 .161فن ترجمه (پایه)
 .162فن ترجمه (پیشرفته)
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مدیریت

 .163کارآفرینی با اطالعات و در اطالعرسانی
 .164آمار و کاربرد آن برای مدیران
 .165جهانیسازی دانشگاهها در ایران
 .166تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان ()SWOT
 .167استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان
 .168روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
 .169سیاستهای جذب دانشجوی خارجی
 .171مدل کسبوکار نهادهای دولتی
 .171مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات
 .172مدیریت منابع انسانی
 .173مدیریت پروژه
 .174مدیریت زمان :مفاهیم و ابزارها
 .175مدیریت پروژههای فناوری اطالعات (پایه)
 .176مدیریت پروژههای فناوری اطالعات (میانی)
 .177مدیریت پروژههای فناوری اطالعات (پیشرفته)
 .178ارزیابی و مدیریت ریسک سازمانی :کاربرد روش «»FMEA
 .179مدل تعالی سازمانی :ویرایش 2111
 .181مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
 .181استاندارد ایزو  2118 :9111برای مدیریت کیفیت در سازمانها
 .182سنجش کیفیت خدمات کتابخانهها بر پایة الگوی تعالی سازمانی ()EFQM
 .183ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهها
 .184ارزیابی مؤسسههای آموزش عالی در سپهر جهانی
 .185شناخت و کنترل هوش هیجانی در محیط کار
 .186چگونه در شغل خود موفق باشیم؟
 .187خالقیت ،نوآوری ،و کارآفرینی :آشنایی با مبانی
 .188آشنایی با انقالب صنعتی چهارم
 .189آشنایی با بنگاههای برتر جهان
 .191پرورش پژوهشگران برای نقش مشاوران صنعت
 .191دانشگاههای نسل چهارم
 .192مشاهدهپذیری پژوهش :پیشبرد جایگاه علمی پژوهشگران و مؤسسههای آموزشی عالی و پژوهشی
.193

مدیریت اثربخش تیمهای فنااوری اطالعاات در ساازمانهاای پیشارو :راهکاار « Development and Operations:

»DevOps
 .194مدیریت فناوری و ارزشآفرینی
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 .195مدیریت دانش :فنون و ابزارهای مستندسازی تجربههای کارکنان در سازمان
 .196مدیریت و بازاریابی در مؤسسههای آموزشی
 .197کاربردیسازی پژوهش :نقش تحقیق و توسعه
 .198تصمیمگیری دادهمحور :نقش یادگیری ماشین و کالنداده
 .199هوش کسبوکار :مفهوم ،کاربرد ،و ابزار «»QlikView
 .211تعامالت الکترونیکی میانسازمانی
 .211تحقیق و توسعه و نوآوری
سامانة اطالعات جغرافیایی ()GIS

 .212سامانة اطالعات جغرافیایی ()GIS
 .213کاربرد سامانة اطالعات جغرافیایی ( )GISدر علم اطالعات و دانششناسی
 .214الگوسازی بر پایة منطق فازی و بولین در سامانة اطالعات جغرافیایی ()GIS
علمسنجی و وبسنجی

 .215تحلیل شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای آن
 .216وبسنجی و ارزیابی وبسایتها
 .217کاربرد علمسنجی در ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها
 .218ارتباطات علمی با فناوریهای رایگان وب
 .219ارتباطات علمی در فضای مجازی :شبکههای اجتماعی علمی و پروفایلهای پژوهشی
چاپ و نشر

 .211فرایند چاپ و نشر
 .211نشر الکترونیک و چاپ دیجیتال
 .212قوانین و مقررات چاپ و نشر
 .213تنظیم قراردادهای تألیف ،ترجمه ،چاپ ،و نشر
آیندهپژوهی

 .214ارزیابی اثرات آیندهنگاری علم ،فناوری ،و نوآوری
 .215آیندهپژوهی و روشهای آن
سبک زندگی

 .216مهارت های زندگی :حل مسئله و خالقیت
 .217سبک زندگی بهتر پژوهشگران :کاربرد طب سنتی ایرانی
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