
 1393سال  دومماهه  6هاي برگزار شده در  گزارش دوره

 
 ساعت آموزش -نفر نام شده افراد ثبتتعداد  دوره ساعات تاريخ برگزاري  نام دوره رديف

 160 8 20 01/07/93 حراست ها فكتاب گزيده اي از قوانين كشوري مرتبط با وظاي 1

 52 13 4 02/07/93 جمعيت شناسي و بحران سالمندي در ايران 2

 128 16 8 28/07/93 )هاي دانشجويي ها و خوابگاه ها، آزمايشگاه ويژه كاركنان كتابخانه(هاي اوليه و امداد  كمك 3

4 
اقتصادي، علوم رياضي،  ويژه كارشناسان دانشكده هاي علوم اداري و(الزامات و دستاوردها : محوري برنامه

 )طبيعي و محيط زيست و مهندسي منابعكشاورزي، معماري و شهرسازي و هنرهاي اسالمي، 
29/07/93 4 19 76 

 6 1 6 30/07/93 سومين كارگاه آموزشي شناخت روال هاي مقاوم سازي ساختمان هاي دانشگاه ها 5

 144 24 6 10/08/93 رويكردهاي كيفي در نظارت و ارزيابي آموزش عالي 6

 32 4 8 28/08/93 آشنايي با تقلبات مواد غذايي 7

 12 1 12 29/08/93 وزش عملي تحقيق در گزينشآم 8

 60 5 12 29/08/93 آموزش عملي مصاحبه هاي گزينشي 9

 12 1 12 03/09/93 تعامالت اجرايي با ارباب رجوع 10

 40 20 2 05/09/93 )فرايند راه اندازي كسب و كارهاي دانش بنيان(تجاري سازي يافته هاي پژوهشي  11

 24 3 8 05/09/93 ران خودكشيكارگاه مداخله در بح 12

 24 3 8 06/09/93 مصاحبه انگيزشي 13

 16 8 2 12/09/93 )فرايند راه اندازي كسب و كارهاي دانش بنيان(تجاري سازي يافته هاي پژوهشي  14

 196 49 4 13/09/93 اخالق در آموزش 15

 44 11 4 15/09/93 طرح طبقه بندي مشاغل كارگري 16

 8 1 8 17/09/93 )2مهارت (مپيوتر و مديريت فايلها استفاده از كا 17

 12 1 12 17/09/93 )7مهارت (اطالعات و ارتباطات 18

 26 1 26 17/09/93 )5مهارت ( بانكهاي اطالعاتي 19

 12 1 12 17/09/93 )1مهارت (مفاهيم پايه و فن آوري اطالعات  20

 176 44 4 04/10/93 دانشجو_آسيب شناسي مهارت هاي ارتباط استاد 21

 440 55 8 07/10/93 راهكارهاي برقراري و توسعه ارتباط موثر 22

23 
اقتصادي، علوم رياضي،  ويژه كارشناسان دانشكده هاي علوم اداري و(الزامات و دستاوردها : محوري برنامه

 )طبيعي و محيط زيست و مهندسي كشاورزي، معماري و شهرسازي و هنرهاي اسالمي، منابع
14/10/93 4 29 116 

24 
فناوري به  با آيين نامه معاونت علمي رياست جمهوري درخصوص اعطاي جايزه تجاري سازي آشنايي

 دانشگاه ها از طريق شركت هاي فناور برخواسته از آن ها
16/10/93 2 22 44 

 ISO/IEC 17025:2005 16/10/93 16 14 224  تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه 25

 66 33 2 17/10/93 از ايده تا تجاري سازي 26

 1212 101 12 20/10/93 هاي كار گروهي آشنايي با شيوه 27

 640 40 16 27/10/93 مديريت دانش 28

29 
در كشور از نگاه  چالش هاي وضعيت ازدواج و طالق( شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين الملل آسيب

 )در جوامع غربي و توسعه يافته و بررسي وضعيت تشكيل و تحكيم نهاد خانوادهآمار و اطالعات 
01/11/93 8 62 496 

30 
در كشور از نگاه  چالش هاي وضعيت ازدواج و طالق( شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين الملل آسيب

 )توسعه يافته در جوامع غربي و آمار و اطالعات و بررسي وضعيت تشكيل و تحكيم نهاد خانواده
02/11/93 8 62 496 

 450 30 15 04/11/93 )سطح مقدماتي(حسابداري تعهدي  31

 176 22 8 04/11/93 حفظ امنيت و سهولت در بهره گيري از سيستم ها و تجهيزات تحت شبكه دانشگاه 32



 ساعت آموزش -نفر نام شده افراد ثبتتعداد  دوره ساعات تاريخ برگزاري  نام دوره رديف

 648 54 12 04/11/93 خالقيت و نوآوري در سازمان 33

 60 1 60 04/11/93 دستيار آزمايشگاه علوم ورزشي 34

 1232 44 28 07/11/93 نويسي و آيين نگارش در مكاتبات اداري گزارش 35

 660 33 20 15/11/93 )6مهارت ( ارائه مطالب 36

 392 49 8 15/11/93 )2مهارت (استفاده از كامپيوتر و مديريت فايلها  37

 444 37 12 15/11/93 )7مهارت ( اطالعات و ارتباطات 38

 1040 40 26 15/11/93 )4مهارت ( ه گسترده هاصفح 39

 504 42 12 15/11/93 )1مهارت (مفاهيم پايه و فن آوري اطالعات  40

 1040 40 26 15/11/93 )3مهارت( واژه پردازها 41

 6 1 6 16/11/93 اصول و فنون نامه نگاري اداري 42

43 
انساني، الهيات و معارف  شكده هاي ادبيات و علومويژه كارشناسان دان(الزامات و دستاوردها : محوري برنامه

 )علوم تربيتي و روانشناسي اسالمي، تربيت بدني و علوم ورزشي، دامپزشكي، علوم و
20/11/93 4 43 172 

 592 37 16 26/11/93 هاي موثر در بهبود عملكرد سازمان ها و تكنيك روش 44

 24 3 8 06/12/93 حسابداري تعهدي 45

 656 41 16 09/12/93 نوآوري در سازمان خالقيت و 46

 16 1 16 09/12/93 كارگاه تخصصي آموزشي پيش از ازدواج 47

 2 1 2 17/12/93 افكارسنجي 48

 39 13 3 18/12/93 آموزش سيستم مكانيزه ارتقاي اعضاي هيأت علمي 49

 50 10 5 21/12/93 )ويژه اساتيد(آشنايي با ارائه دروس به صورت الكترونيكي  50

 13197 1186 541 جمع كل

 
 


