
  97 هاي برگزار شده سالگزارش دوره

تعداد ساعت  نفر ساعت آموزش  تاريخ برگزاري دوره  نام دوره رديف

392  8  پيشگيري از اعتياد  09/02/98 1    
    2  آشنايي با فرايندهاي پژوهشي (دانشكده مهندسي)  16/02/97  6  30
    3  آشنايي با منشور حقوق شهروندي  18/02/97  6  6

    4  بهداشت رواني و هوش هيجاني  18/02/97  8  440
    5  كاربرد روانشناسي در آموزش  18/02/97  4  92
    6  پيشگيري از اعتياد  20/02/97  6  66

اجتماعي زندگي  -هاي روانينقش اساتيد در مديريت چالش  25/02/97  4  80
    7  دانشجويان

اجتماعي زندگي  -هاي روانينقش اساتيد در مديريت چالش  25/02/97  4  96
    8  دانشجويان

    9  نظام اداري الكترونيك و دولت الكترونيك  27/02/97  3  3
   10  آموزش قرآن كريم (روخواني، روان خواني و تجويد)  31/02/97  10  240
   11  آموزش قرآن كريم (روخواني، روان خواني و تجويد)  31/02/97  10  210
   12  قوانين در خانواده  01/03/97  18  18
   13  آشنايي با سامانه مديريت پژوهه الف  26/04/97  2  32
   14  زبان انگليسي (ويژه همكاران انتظامات)  31/04/97  18  360
   A1  15سطح  -زبان انگليسي  31/04/97  32  192
  A2    16سطح  -زبان انگليسي  31/04/97  32  256
   B1  17سطح  -زبان انگليسي  31/04/97  32  288
   A2  18سطح  -زبان انگليسي  01/05/97  32  320
   B1  19سطح  -زبان انگليسي  01/05/97  32  192
   B2  20سطح  -زبان انگليسي  01/05/97  32  288

(دهمين دوره طرح  2سطح  -اصول تعليم و تربيت اسالمي  09/05/97  16  384
   21  ضيافت انديشه)

  22    كتابدار شاد  09/05/97  12  348

انديشه سياسي اسالم با رويكرد اقتصاد سياسي و اقتصاد   16/05/97  16  400
  23    مقاومتي

  24    تحليل و طراحي كسب و كار  17/05/97  8  88

ها و سبك زندگي مهارت -اصول تعليم و تربيت اسالمي  20/05/97  16  416
  25    (دهمين دوره طرح ضيافت انديشه)

دوره طرح ضيافت (دهمين  2سطح  -اياخالق حرفه  21/05/97  16  192
  26    انديشه)

(دهمين دوره طرح ضيافت  2سطح  -تاريخ تمدن اسالمي  23/05/97  16  448
   27  انديشه)

توانمندسازي كتابداران و كارشناسان پژوهشي با استفاده از   23/05/97  4  100
  28    ابزار گوگل

  29    مديريت ارتباطات انساني  30/05/97  4  8



 رديف  نام دوره  تاريخ برگزاري دوره ساعتتعداد   نفر ساعت آموزش

(دهمين دوره طرح  2سطح  -شناسي و فلسفه علممعرفت  04/06/97  16  416
  30    ضيافت انديشه)

(دهمين دوره طرح ضيافت  2سطح  -اياخالق حرفه  10/06/97  16  512
   31  انديشه)

   ojs3     32سيستم مديريت نشريات مبتني بر   12/06/97  20  220
  ojs3     33سيستم مديريت نشريات مبتني بر   14/06/97  20  220
  34     خالقيت و نوآوري در سازمان  17/06/97  16  1376
   35     تغذيه سالم  18/06/97  16  2224
  36     هاي پزشكيهاي اوليه و فوريتكمك  14/07/97  16  1632
   37     كارآفريني سازماني و اجتماعي  15/07/97  12  924

هاي پژوهشي سازي پروفايلدستايجاد، ويرايش و يك  24/07/97  4  60
   38     سنجياعضاي هيات علمي: با رويكرد علم

   39     آشنايي با ابزارهاي تحليل شبكه هاي اجتماعي  01/08/97  8  8

معرفي روش هاي متن كاوي و برنامه نويسي با ابزارهاي   02/08/97  4  4
  40    آن در زبان پايتون

  41    پدافند غيرعامل اقتصادي  13/08/97  4  752
  42    هاي مقابله با آنمفاهيم جنگ نرم و شيوه  19/08/97  12  1500

آموزش سبك زندگي ديني با محوريت حفظ مفاهيم سوره   01/09/97  8  856
    43    ناس تا زلزال

  44    آيين نگارش در مكاتبات اداري  06/09/97  6  132
  45    غلبه بر فرسودگي شغلي  10/09/97  16  1152

هاي كيفي در افزارهاي تحليل دادهآشنايي با نرم  13/09/97  8  208
  46    هاي علوم اجتماعيپژوهش

  47    اخالق حرفه اي در گزينش  15/09/97  16  32
    48    شايستگي مراقبت از آزمون (شما)  15/09/97  4  32
  49    هافضاي مجازي، فرصت ها و آسيب   15/09/97  12  72
   50    پودمان حراست عمومي  18/09/97  50  100
  51    شايستگي مراقبت از آزمون (شما)  22/09/97  4  212

آشنايي با سامانه هاي مالي با تاكييد بر حسابداري تعهدي   24/09/97  20  740
    52    1سطح 

   53    آشنايي با زبان بدن در ارتباط  25/09/97  4  76

نويسي به زبان فارسي (ويژه رشته هاي علوم انساني و مقاله  28/09/97  4  92
  54    اجتماعي)

  55    پيشگيري از اعتياد  29/09/97  6  108
   56    آداب و اسرار نماز  01/10/97  28  28
  A1‐B    57سطح  -زبان انگليسي  03/10/97  32  160
  B1‐B    58سطح  -زبان انگليسي  03/10/97  32  352
  A2‐B    59سطح  -زبان انگليسي  03/10/97  34  408
  Endnote(    60افزارهاي استناددهي (مديريت منابع و نرم  05/10/97  4  80



 رديف  نام دوره  تاريخ برگزاري دوره تعداد ساعت  نفر ساعت آموزش
    61    دوره شايستگي مراقبت از آزمون  06/10/97  4  156
    kibana    62سيستم مانيتورينگ حرفه اي   08/10/97  4  88
  63    هاي پيش رونظام توسعه فناوري دانشگاه و چالش  11/10/97  2  38

    64    هاي مجازيامنيت شبكه  16/10/97  12  1428
  65    سرويس هاي مبتني بر شبكه هاي دانشگاه فردوسي  25/10/97  30  1050
    66    مالحظاتي در باب نگارش مقاله انگليسي  25/10/97  2  74
    67    فرزندپروري  26/10/97  6  84

آموزش با سامانه هاي دانشگاه مرتبط با سيستم جامع   29/10/97  20  700
    68    1سطح -مالي

    69    قانون گزينش و ائين نامه اجرايي آن  30/10/97  16  48
    IFRS    70معرفي استانداردهاي بين المللي حسابداري   01/11/97  40  40
  71     تكنيك هاي حل تعارض در روابطآشنايي با   06/11/97  6  102

192  4  07/11/97  
پژوهش اخالق مدار: آشنايي با سامانه هاي همتايابي و 
آگاهي از قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار 

  علمي
   72   
  

  73     هم انديشي: تكنيك هاي موثر در چاپ مقاالت انگليسي  10/11/97  2  110
  74     2شايستگي مراقبت از آزمون  دوره  11/11/97  4  96

آشنايي با روش ها و ابزارهاي تحليل داده هاي كمي در   13/11/97  16  144
  75     پژوهش هاي علوم اجتماعي

   76     آموزش مبتني بر ديالوگ : راهنماي درك حضور دانشجو  17/11/97  8  168
24  24  17/11/97  IN DESIN77     . كيفيت صفحه ارائي و چاپ  
   78     آموزش مبتني بر ديالوگ : راهنماي درك حضور دانشجو  18/11/97  8  200
  79     تحقيق در گزينش  23/11/97  12  36
    80    1حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي سطح   27/11/97  20  680
    81    مهارت هاي آمادگي جسماني ويژه آقايان  27/11/97  8  648

كارگاه آموزشي مسئولين حفاظت آزمون و عوامل تطبيق   29/11/97  2  80
   82    عكس

  83    كار تيمي ويژه اعضاي هيات علمي  01/12/97  4  60
  84    هك و امنيت اطالعات در فضاي مجازي  03/12/97  4  28
  85    مهارت هاي آمادگي جسماني ويژه خانم ها  05/12/97  8  536
  86    بازرسي در گزينش  06/12/97  12  12
  87    فضاي سبز -دوره اموزشي كاشت نهال  11/12/97  4  364
  88    فضاي سبز -دوره اموزشي كاشت نهال  13/12/97  4  60
    89    مديريت سبز و بهينه سازي مصرف انرژي  15/12/97  8  728

جمع كل                                        1153  28647
  


