
 

 باد آغاز بهار و نوید دوباره زندگی مبارك
 گذارقرنِ دوم کارِ خود، همچنان جوان و کوشا؛ همراه هر پژوهش، پژوهشگر، و سیاستایرانداك در نیم

1347 - 1401 
 و فناوري اطالعات ایران (ایرانداك) پژوهشگاه علوم

 مدیریت آموزش
 1401فروردین تقویم آموزشی 

 ساعت دوره نام مدرس عنوان دوره روز و تاریخ
 هزینه

 (تومان)
 شنبهچهار

17/1/1401 
 فتوشاپ پیشرفته

مهندس حمیدرضا 
 خاتونی

 180,000 16تا  10

 شنبهپنج
18/1/1401 

 نامه با استفاده از نرم افزاربررسی روایی و پایایی پرسش 
» spss« 

 130,000 14تا 10 دکتر محمد غالمی

 شنبه
20/1/1401 

 120,000 14تا  10 دکتر روح اله زابلی روش پژوهش: تحلیل محتواي کیفی

 شنبهیک
21/1/1401 

 120,000 14تا  10 دکتر سمیه قجري »CRM« يارتباط با مشتر تیریمد

 شنبهدو
22/1/1401 

 130,000 14تا  10 دکتر روح اله زابلی »MAXQDA«: نرم افزار یفیک يکار با داده ها

 شنبهسه
23/1/1401 

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

 120,000 19تا 15 دکتر فرشید دانش

 چهارشنبه
24/1/1401 

: يمعادالت ساختار يسازمدلیادگیري آسان و سریع 
 مقدماتی)(»AMOS«افزار کاربرد نرم

 120,000 16تا  10 دکتر مهدي کالنتري

 چهارشنبه
24/1/1401 

 120,000 20تا  16 دکتر بهروز رسولی روش پژوهش: فراتحلیل (مرور سیستماتیک)

 شنبهپنج
25/1/1401 

 130,000 13تا  9 دکتر محمد غالمی «STATA» فراتحلیل(متاآنالیز): کاربردنرم افزار

 شنبهپنج
25/1/1401 

نگارش و انتشار مقاالت  شرفتهیپ يها هیها و رومهارت
  ISCشده در  هیدر مجالت نما یپژوهش

 120,000 14تا  10 دکتر فرشید دانش

 شنبه
27/1/1401 

 120,000 14تا  10 دکتر روح اله زابلی پدیدار شناسیروش پژوهش: 

 شنبهیک
28/1/1401 

 120,000 14:30تا  10:30 مهندس پریسا المعی و ارتباط موثر انیفن ب رگذار،یتاث یسخنران يهاسبک

 شنبهدو
29/1/1401 

 120,000 18تا  14 دکتر سمیه قجري مدیریت منابع انسانی

 شنبهسه
30/1/1401 

 120,000 14تا  10 دکتر الهام غالمپور )هی(پا Eviews افزارنرم

 شنبهچهار
31/1/1401 

 120,000 20تا  16 دکتر بهروز رسولی به سبک دانشگاهی لوزااصول نگارش پروپ

 شنبهچهار
31/1/1401 

: يمعادالت ساختار يسازمدلیادگیري آسان و سریع 
 (پیشرفته) »AMOS«افزار کاربرد نرم

 120,000 14تا  10 دکتر مهدي کالنتري

 شنبهچهار
31/1/1401 

 (دوروزه) جلسه اول  گیري چندمعیارههاي تصمیمروش
دکتر علی نعیمی 

 صدیق 
 220,000 14تا  10

 شنبه 
3/2/1401 

 دوم(دو روزه ) جلسه گیري چندمعیارههاي تصمیمروش
دکتر علی نعیمی 

 صدیق
 14تا  10

 مجازي

https://edu.irandoc.ac.ir/courses/2029
https://edu.irandoc.ac.ir/courses/2249


 
 

 ها می توانید به سامانه آموزش به نشانی:جهت دریافت اطالعات بیشتر در مورد سرفصل دوره

edu.irandoc.ac.ir .مراجعه فرمایید 

و (مستقیم آموزش)  66494980هاي و شماره تماس edu@irandoc.ac.irچنین از طریق رایانامه هم

  پاسخگوي سواالت شما هستیم. 352و  248، 350هاي داخلی 66951404

 edu.irandoc.ac.irاینستاگرام: 
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