
8931-8931 کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده در   

گروه درخواست  مدرس  تاریخ برگزاری

 کننده

 ردیف نام کارگاه

60/60/79  1 فارسی نگارش ادبیات فارسی کیان دانشورعلی  دکتر 

79 /60/ 9و  0  ،خانی رستم صدف ها خانم 

 مردانی سمیه

 0 صنعتی طراحی فرآیند اجرای و آموزش طراحی صنعتی

17/60/79و  11  دکتر، اصغریان هادی دکتر 

 دکتر ،پور کاظم مهران

 کبیرصابر

 3 مقرنس ساخت و هندسه معماری

01/60/79و  06  دکتر، سجادینصراهلل  دکتر 

سن ح دکتر  ،گائینیعباسعلی 

  رجبیحسین  دکتر ،دانشمندی

 آقای ،آکوچکیانمهدیه  دکتر

 کاظمی سام

 4 ورزشی علوم رویکرد با تنیس علوم ورزشی

01/0/79 و 09  و مدیریت مطالعات در بنیاد داده نظریه روش کاربرد مدیریت ودادهیر ابوعلی دکتر 

 MAXQDA افزار نرم با بازرگانی

5 

63/63/79  0 نویسی رساله و نویسی نامه پایان تحقیق، روش حقوق شایگان فریده دکتر 

10/63/79و  7  9 مقاله نگارش اصول با آشنایی و تحقیق روش آموزش معماری میررحیمی سیده زهرا دکتر 

03/63/79  مریم پازوکی، امیدبزرگ حداد، 

 الهه فالح مهدی پور

 افزارهای نرم) تکاملی و خطی ریزی برنامه ابزارهای محیط زیست

 (متلب و لینگو

1 

64/64/79  دکتر آکوچکیان،مهدیه  دکتر 

 پدرام دکتر رجبی،حسین 

 قربانی

 معلو رویکرد با ژیمناستیک  هنرجویان افزایی دانش علوم ورزشی

 ورزشی

7 

15/67/79  16 ها داده ارائه روش محیط زیست زاهد محمدعلی دکتر 

60/16/79  11 من زندگی مربی مدیریت بودالیی حسن دکتر 

13/16/79 راضیه  ،اعتمادی سارا ها خانم 

 المیرا امیرنژاد فاتح پور،

 اوراق بورس در معامالت نحوه و سرمایه بازار با آشنایی حسابداری

 بهادار

10 

11/16/79  آقای و زاده حسین پگاه خانم 

 خلعتبری محمد

 با هوایی و آب های داده تحلیل و ویرایش ساخت، معماری

 Element،Meteonorm    افزارهای نرم از استفاده

Climate  consultant،Dview  

weather static and conversion 

13 

11/60/71  14 نویسی مقاله الفبای کارگاه معماری میررحیمی سیده زهرا دکتر 

1/63/71و  9  محاسبه و طراحی و خورشیدی انرژی مبانی انرژی معماری اسدی خلجی مرتضی دکتر 

 خورشیدی فعال هایسیستم

15 



11/63/71  در مطبوع تهویه متمرکز غیر و متمرکز های سیستم انرژی معماری اسدی خلجی مرتضی دکتر 

 ساختمان

10 

01/64/71و  09  تردک گائینی، عباسعلی دکتر 

 دکتر علیزاده،محمد حسین 

 نوری، رضا دکتر رجبی، حمید

دکتر مهدیه آکوچکیان، دکتر 

 نوید اسدی، دکتر پدرام قربانی

 19 بدنسازی نوین تمرینات علوم ورزشی

10/67/71 11 متحد ملل سازمان اسناد اطالعات بازیابی حقوق نانین قائم مقامی فراهانی خانم   

01/67/71  17 اجتماعی_ای علمیفرصت مطالعاتی، تجربه علوم ورزشی دکتر رضا نوری 

01/67/71  آکوچکیان و آقای مهدیه دکتر 

 سندگلروزبه 

 06 آن نوین و سنتی گیری اندازه های روش و عمقی حس علوم ورزشی

65/16/71 ، مدیریت منابع در متون END NOTEآموزش نرم افزار  علم اطالعات میرزنده دلمرجان خانم  

 علمی

01 

65/16/71  00 پولشویی و اقدامات مبارزه با آن  مدیریت دکتر آلبرت بغزیان 

10/16/71  03 روش تحقیق، تنظیم و نگارش پایان نامه و رساله حقوق دکتر فریده شایگان 


