
 

 ها می توانید به سامانه آموزش به نشانی:جهت دریافت اطالعات بیشتر در مورد سرفصل دوره
edu.irandoc.ac.ir .مراجعه فرمایید 

پاسخگوي  322، 350هاي داخلی 66951404و (مستقیم آموزش)  66494980هاي و شماره تماس edu@irandoc.ac.irچنین از طریق رایانامه هم
 در شبکه هاي اجتماعی سواالت شما هستیم.

 09386406638ش پالس با شماره تماس ایتا، بله، آیگپ و سرو

 گذارو کوشا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاست پویاقرنِ دوم کارِ خود، همچنان ایرانداك در نیم
1347 - 1401 

 و فناوري اطالعات ایران (ایرانداك) پژوهشگاه علوم
 مدیریت آموزش

 1401آبان تقویم آموزشی

 )ریال( هزینه ساعت دوره نام مدرس عنوان دوره روز و تاریخ

 شنبهپنج
5/8/1401 

 1,400,000 13تا  9 دکتر محمد حسینی مقدم  هاي آنپژوهی و روشآینده

 شنبهسه
10/8/1401 

 یفیک يمحتوا لیش پژوهش: تحلور
 1,400,000 14تا  10 دکتر رضا رجبعلی بگلو

 پنجشنبه
12/8/1401 

 1,600,000 14تا  10 دکتر روح اله زابلی »NVIVO«: نرم افزار یفیک يکار با داده ها

 یکشنبه
15/8/1401 

 1,400,000 13تا  9 مهندس حمیدرضا خاتونی اینفوگرافیکگزارش نویسی به سبک 

 دوشنبه
16/8/1401 

 1,400,000 14تا  10 دکتر مسلمان یزدي یپژوهش در نگارش مقالۀ علم يابزارهاکاربرد 

 1,400,000 20تا  16 دکتر بهروز رسولی ندهایها، ابزارها، و فرا: روشکیستماتیمرور س

 شنبهسه
17/8/1401 

 1,700,000 14تا  9 دکتر محسن باهوش  نامه و رساله پایاندر » Word«افزار کاربرد نرم

 شنبهچهار
18/8/1401 

 1,400,000 13تا  9 مهندس حمیدرضا خاتونی    Perezi » «افزار نرم :سخنرانی براي مؤثر و گویا اسالیدهاي ساخت

)(مروري بر روش مقدماتی(» SPSS «افزار هاي کمی: کاربرد نرمکار با داده
 تحقیق)

 سید رضا رضوي سعیدي

 2,000,000 16تا  10

 
 پنجشنبه

19/8/1401 

 يو استناد یاطالعات يها گاهیاز پا یاطالعات علم شرفتهیپ یابیو باز يجستجو
 ی الملل نیب

 1,400,000 14تا  10

)(مروري بر روش پیشرفته(» SPSS «افزار هاي کمی: کاربرد نرمکار با داده
 تحقیق)

 2,000,000 16تا  10

 1,400,000 14تا  10 دکتر فریبرز درودي  یکیالکترون يمحتوا دیتول يهامهارت

 شنبه
21/8/1401 

 1,400,000 13تا  9 دکتر روح اله زابلی بنیاد)روش پژوهش: گراندد تئوري (نظریۀ داده

 شنبهیک
22/8/1401 

 1,600,000 13تا  9 مهندس حمیدرضا خاتونی (مقدماتی) )Excelاکسل ( کروسافتیما  

 دوشنبه
23/8/1401 

(وب آو  یجهان يهاهیشده در نما هینما یعلم يها هینشر یابیارز یچگونگ
 انتشار مقاله يو اسکوپوس) برا نسیسا

 1,400,000 14تا  10 دکتر مسلمان یزدي

 سه شنبه
24/8/1401 

 (جلسه اول)روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره (دوروزه)
 دکتر  علی نعیمی صدیق

 14تا  10
2,500,000 

 چهارشنبه
25/8/1401 

 14تا  10 (جلسه دوم)روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره (دوروزه)

 1,400,000 20تا  16 دکتر بهروز رسولی علمی سرقت از جلوگیري راههاي و همانندجو سامانه با کار

 پنجشنبه
26/8/1401 

 2,000,000 16تا  10 سید رضا رضوي سعیدي PLS مدل سازي معادالت ساختاري: کاربرد نرم افزار

 1,400,000 14تا  10 دکتر روح اله زابلی شناسی پژوهش: رویکرد کیفیروش

 شنبهیک
29/8/1401 

 14تا  10 دکتر رضا رجبعلی بگلو در پژوهش یبیترک يبا روش ها ییآشنا
1,400,000 

 دوشنبه
30/8/1401 

 1,400,000 14تا  10 دکتر حسین اصغرزاده کارآفرینی و اشتغال در حرفه علم اطالعات و دانش شناسی

 مجازي
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