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 تاریخ برگزاری استاد درس نام درس ردیف
تعداد 

 کنندهشرکت

دوره  زمانمدت

 )ساعت(

 11 نفر12 11/3/1331 دکتر علوی و فنون تدریس هاروش 1

1 
چگونگی استفاده از اطلاعات علمی و منابع 

 الکترونیکی
 نفر 33 11/3/1331 مهندس زارع

11 

 11 نفر 52 11/3/1331 دکتر گرجی 1( گ  ENDNOTEروش و مدیریت تحقیق ) 3

 11 نفر 12 11/3/1331 دکتر گرجی 1( گ  ENDNOTEروش و مدیریت تحقیق )  5

 11 نفر 33 13/3/1331 دکتر خادمی و جعفری روش و مدیریت تحقیق 2

 11 نفر 53 13/3/1331 خادمی و جعفری دکتر تحقیقروش و مدیریت  1

 11 نفر 32 13/1/1331 مدیـــران 1ضوابط و مقررات دانشگاهی گ  3

 11 نفر 12 13/1/1331 مدیـــران 1ضوابط و مقررات دانشگاهی گ  8

 11 نفر 23 12/5/1331 دکتر بازرگان های آموزشی و پژوهشــیروش ارزیابی فعالیت 3

12 
استفاده از اطلاعات علمی و منابع چگونگی 

 الکترونیکی
 نفر 21 13/3/1331 مهندس زارع

11 

 11 نفر 52 8/1/1333 دکتر زندوانیان های آموزشی و پژوهشیروش ارزیابی فعالیت 11

 11 نفر 18 12/3/1333 دکتر گرجی 1( گ  ENDNOTEروش و مدیریت تحقیق ) 11

 11 نفر 11 12/3/1333 دکتر گرجی 1( گ  ENDNOTEروش و مدیریت تحقیق ) 13

 11 نفر 13 12/3/1333 مدیـــران ضوابط و مقررات دانشگاهی 15

12 
چگونگی استفاده از اطلاعات علمی و منابع 

 الکترونیکی
 نفر 13 12/3/1333 مهندس زارع

11 

 11 نفر 31 12/1/1333 دکتر شایق شناسی اسلامیمعرفت 11
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 تاریخ برگزاری استاد درس نام درس ردیف
تعداد 

 کنندهشرکت

دوره  زمانمدت

 )ساعت(

 11 نفر 32 12/12/1333 علومدکتر  ها و فنون تدریسروش 13

 11 نفر 13 11/12/1333 دکتر علوم های آموزشی و پژوهشیروش ارزیابی فعالیت 18

 11 نفر22 11/12/1333 دکتر محمدی های آموزشی و پژوهشیروش ارزیابی فعالیت 13

 11 نفر 52 11/12/1335 دکتر جهانگرد روش و مدیریت تحقیق ) سامیاد ( 12

 11 نفر 52 3/1/1332 مدیـــران مقررات دانشگاهیضوابط و  11

) آشنایی با خدمات فناوری و تجاری روش و مدیریت تحقیق  11

 سازی تحقیقات(
 11 نفر 55 11/5/1332 دکتر فقیه و همکاران

 11 نفر 53 13/12/32الی  11 برآوردهدکتر دست  -دکتر افشانی روش و مدیریت تحقیق 13

 دانشگاهیضوابط و مقررات  15
 شاکر، آقایدکتر انصاری، دکتر ابوطالبی، 

 ابویی آقای
 11 نفر 58 13/25/31الی  12

 ضوابط و مقررات دانشگاهی 12
 شاکر، آقایدکتر انصاری،  دکتر ابوطالبی،

 ابویی آقای
 11 نفر 82 12/31/ 12الی  3

 و فنون تدریس هاروش 13
خانی، خانم قانع، خانم  آقایدکتر ملک ثابت، 

 شکیبا پور
  12 نفر 18 12/31/ 12الی  3

18 
ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 

 اعضای هیأت علمی

دکتر ابوطالبی، دکتر لطفی، دکتر ملک ثابت، 

 دکتر لقمانی، دکتر زندوانیان
 11 نفر 32 1/25/33الی  3

13 
ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 

 (1هیأت علمی )اعضای 

دکتر ابوطالبی، دکتر لطفی، دکتر ملک ثابت، 

 دکتر لقمانی، آقای شاکر

 بهمن 3دی الی  32

1333 
11 11 

32 
 نابع الکترونیکیاطلاعات علمی و مدیریت م

 (End Noteشنایی با نرم افزار آ)
 31 21 1338تیر ماه  18الی  3 گرجیدکتر 
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 تاریخ برگزاری استاد درس نام درس ردیف
تعداد 

 کنندهشرکت

دوره  زمانمدت

 )ساعت(

31 
 جلسات دفاع یدستورالعمل نحوه برگزار نییتب

 ناظر فیو شرح وظا
 3 113 13/21/1333 دکتر علمدار یزدی ،دکتر روزگارن یاقاآ

 با ضوابط و مقررات دانشگاهیشنایی آ 31
 ،زندوانیان ،هادی زاده، دکتر فرشیقایان آ

  ،یانئرضا

بهمن  1دی ماه الی  13

 1338ماه 
58 11 

 1 81 21/23/1333 جهانگرددکتر  (مجازی)زمون در سامیاد آگزاری بر 33

35 
یین نامه آبازخوانی قواعد و  -وهشژپدر اخلاق 

 (مجازی) ها
 5 12 13/25/1333 عیل پورادکتر اسمخانم 

32 
 وهشژپ -با ضوابط و مقررات دانشگاهیشنایی آ

 (مجازی) و فناوری

قایان آ ،یانئرضا ،دکتر هادی زادهقایان آ

 احمدیمهندس حسینی و 
 8 33 1333مرداد  2و  5

 (مجازی) با سامانه سامیاد و ادب کانکتاشنایی  31
-جهانگرد و خانم مهندس خلیلدکتر قای آ

 زاده

شهریور  15الی  11

1333 
33 11 

 5 111 11/21/1333 گرجیدکتر  (مجازی)الکترونیک موزش آ 33

 8 35 1333 رشهریو 12و  13 مهندس خلیل زادهخانم  (مجازی) با پاورپوینت پیشرفتهشنایی آ 38

 


