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 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

 1401 شهریور تقویم آموزشی

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

 شنبهدو
7/6/1401 

 2,500,000 14تا  10 دکتر  علی نعیمی صدیق (جلسه اول)روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره (دوروزه)

 شنبهسه 
8/6/1401 

 - 14تا  10 دکتر  علی نعیمی صدیق (جلسه دوم)روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره (دوروزه)

 شنبهچهار 
9/6/1401 

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

 2,000,000 16تا  10 سید رضا رضوي سعیدي

 شنبهپنج
10/6/1401 

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

 2,000,000 16تا  10 سید رضا رضوي سعیدي

 شنبه
12/6/1401 

 منابع انواع بازیابی و اسکالر گوگل امکانات با آشنایی 
 آن طریق از اطالعاتی

 1,200,000 13تا  10 ناهید گویلی

 شنبهیک
13/6/1401 

 1,400,000 13تا  9 فاطمه سیفلی هاي علمی فارسی زبانبراي نشریهنگارش مقالۀ علمی 

 شنبهدو
14/6/1401 

 1,400,000 14تا  10 دکتر روح اله زابلی Meta-synthesis(متاسنتز)  بیفراترک

 شنبهسه 
15/6/1401 

 »End Note«افزار مدیریت اطالعات علمی: نرم 
 20تا  16 دکتر بهروز رسولی

1,600,000 

 شنبهچهار
16/6/1401 

 4,000,000 14تا  10 دکتر رضا رجبعلی بگلو روش پژوهش: تحلیل محتواي کیفی

 شنبهپنج
17/6/1401 

 1,400,000 14تا  10 دکتر محمد حسینی مقدم هاي آنپژوهی و روشآینده

 PLS کاربرد نرم افزار مدل سازي معادالت ساختاري:

 (مروري بر روش تحقیق)
 2,000,000 16تا  10 دکتر سید رضا سعیدي

 شنبه
19/6/1401 

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

 شنبهیک
20/6/1401 

 يبرا نتیو جذاب پاورپو دیجد يها و ترفندها کیتکن
 رگذاریتاث يارائه ها

 1,800,000  15تا  9 مهندس حمیدرضا خاتونی

 شنبهدو
21/6/1401 

 2,000,000  15تا  9 امیرمحمد جوادي وردپرس(پایه) با طراحی سایت

 شنبهسه 
22/6/1401 

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

 شنبهچهار
23/6/1401 

 

 1,600,000 14تا  10 دکتر رضا رجبعلی بگلو »MAXQDA«: نرم افزار یفیک يکار با داده ها

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

 شنبهپنج 
24/6/1401 

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

 دکتر فرشید دانش
 1,400,000 14تا  10

 شنبهیک
27/6/1401 

 1,400,000 14تا  10 دکتر محسن عامري شناسی پژوهش: رویکرد کیفیروش

 شنبهدو
28/6/1401 

 1,400,000 19تا  15 دکتر امیرعلی رمدانی اینفوگرافیکگزارش نویسی به سبک 

 مجازي
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 گذارپژوهشگر، و سیاستقرنِ دوم کارِ خود، همچنان پویا و کوشا؛ همراه هر پژوهش، ایرانداك در نیم
1347 - 1401 

 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران (ایرانداك)
 مدیریت آموزش

 1401 شهریور تقویم آموزشی

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

 شنبهدو
28/6/1401 

 افزار نرم :سخنرانی براي مؤثر و گویا اسالیدهاي ساخت
  » « Perezi    

 1,400,000 13تا  9 مهندس حمیدرضا خاتونی

 شنبهسه 
29/6/1401 

 1,400,000 14تا  10 دکتر الهام غالمپور )هی(پا Eviews افزارنرم

 شنبهچهار
30/6/1401 

 2,000,000  15تا  9 امیرمحمد جوادي وردپرس(پیشرفته) با طراحی سایت

 شنبهپنج
31/6/1401 

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

 مجازي
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