
 اقتصاد و مدیریت دانشکده – 1400جدول برنامه ریزی برای هفته پژوهش سال 

 "بلوچستان و سیستان دانشگاه افزایی دانش و آموزی مهارت سامانه"نحوه ثبت نام از طریق 

 https://tcr.usb.ac.ir  آدرس :          به
 

 صدور گواهینامه می باشد:الزم برای ط واست موارد ذیل شر توضیحالزم به 

 ثبت نام کامل و به موقع در سامانه مهارت آموزی و دانش افزایی دانشگاه و قطعی نمودن ثبت نام-

 در کارگاه  تمام وقتحضور به موقع و  -

 اعالم حضور الکترونیکی با نام، نام خانوادگی به صورت کامل و دقیق -

 ادمین کارگاه هم از طرف مدرس و هم حضور و غیابدقیق یدیه لیست ارسال تای -

 

افت یپس از طی مراحل فوق تایید اسامی که حضورشان اثبات شده باشد گواهی به صورت الکترونیکی از طریق همان سامانه برای شرکت کننده قابل در

 شود امکان صدور گواهینامه به هیچ وجه مقدور نخواد بود.بدیهی است که اگر حتی یکی از موارد مذکور با مشکل مواجه خواهد بود. 

 

نام و نام خانوادگی  عنوان کارگاه 

 مدرس کارگاه

 نحوه برگزاری/ آدرسبرگزار کننده/  زمان برگزاری

آشنایی و  "کارگاه آموزشی  1

بررسی بازار رمزارزهای 

 دیجیتال) بیت کوین(

 

آقای دکتر شجاع 

 موسی پور

 01/08/1400شنبه  

 15:00تا  12:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال  2

 در بازار سرمایه

  

 

 

احسان آقای دکتر 

 زنگنه

 03/08/1400دوشنبه 

از و  15:30: تا   14:00از ساعت 

 17:30تا  16:00ساعت 

 05/08/1400چهار شنبه              و

و از  15:30: تا   14:00از ساعت 

 17:30تا  16:00ساعت 

 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

آشنایی با  "کارگاه آموزشی 3

 "قوانین کار

 

 

آقای احمد 

 گوهرشاهی

کارشناس اداره کار 

 و امور اجتماعی

 08/08/1400شنبه  

 11:00تا  09:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

اشتباهات  "کارگاه آموزشی 4

پروپوزال و پایان نامه رایج 

نویسی با تاکید بر موضوعات 

 "رشته مدیریت

 

 

آقای دکتر 

 عبدالمجید ایمانی

از ساعت  09/08/1400یکشنبه 

 11:30تا  9:30

 لینک: از طریق / مجازی گروه مدیریت /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

برآورد  "آموزشی کارگاه  5

 "مدلهای فضایی با استتا

 

آقای دکتر امیر 

 دادرس مقدم

 دوشنبه

10/08/1400 

 12:00تا  10:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
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آشنایی با  "کارگاه آموزشی 6

 "چند سطحی داده های

آقای دکتر امیر 

 دادرس مقدم

 شنبهدو

10/08/1400 

 14:00تا  12:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

برآورد داده  "کارگاه آموزشی  7

های مقطعی با الگوهای الجیت، 

 "و توبیت پروبیت

 

آقای دکتر امیر 

 دادرس مقدم

 شنبه

15/08/1400 

 12:00تا  10:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

برآورد  "کارگاه آموزشی  8

 "مدلهای پانل دیتا با استتا

 آقای دکتر امیر

 دادرس مقدم

 شنبه

15/08/1400 

 15:00تا  12:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

ساختار و  "کارگاه آموزشی  9

 "رفتارهای سیستم های پویا

 

خانم دکتر ندا علی 

 احمدی

 دو شنبه

17/08/1400 

 11:00تا  9:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

آشنایی و  "کارگاه آموزشی  10

در   VENZIMمعرفی نرم افزار 

 سیستم های پویا

 

خانم دکتر ندا علی 

 احمدی

 چهار شنبه

19/08/1400 

 11:00تا  9:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

کارگاه آموزشی راهکارهای  11

توسعه مهارتهای کارآفرینانه 

 دانشجویان

 

 

 

آقایان دکتر مهدی 

زیودار و سعید اسد 

 زاده

 26/08/1400چهارشنبه 

 12:00تا  10:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه کارآفرینی/

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

زیست بوم "کارگاه آموزشی  12

کارآفرینی در دانشگاههای 

 "نوآور جهان

 

آقای دکتر حبیب ا... 

 ساالرزهی

 29/08/1400شنبه 

 14:00تا  12:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه مدیریت /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

زیست بوم  "کارگاه آموزشی 13

در شرکت های  کارآفرینی

 "نوآور جهان

 

آقای دکتر حبیب ا... 

 ساالرزهی

 01/09/1400دوشنبه 

 14:00تا  12:00از ساعت 

 

 لینک: از طریق / مجازی گروه مدیریت /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

کارگاه آموزشی آشنایی با  14

روش شناسی پژوهش های 

 کیفی و آمیخته

 

خانم دکتر عالمه 

 کیخا

 شنبه

06/09/1400 

 18:00تا  16:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی گروه کارآفرینی/

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

همه  "کارگاه آموزشی 15

 "کارآفرین هستند حتی شما

 

آقای دکتر حبیب ا... 

 ساالرزهی

 15/09/1400دوشنبه 

 14:00تا  12:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی مدیریت /گروه 

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 

مز ر گنرم افزا"کارگاه آموزشی  16

و حل مسائل اقتصادی و 

 "یسیاست

 

آقای دکتر محمد 

 نوروزیان

 27/09/1400شنبه 

 14:00تا   10:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی گروه اقتصاد /

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
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ه کاربرد برنام"کارگاه آموزشی  17

ریزی ریاضی و اقتصادی با 

 "استفاده از نرم افزار اکسل

 

آقای دکتر محمد 

 نوروزیان

از ساعت    28/09/1400یکشنبه  

 14:00تا   10:00

 لینک: از طریق / مجازی اقتصاد /گروه 

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

حل مسائل "کارگاه آموزشی  18

اقتصاد سنجی با استفاده از نرم 

 "افزار استاتا

 

آقای دکترمحمد 

 نوروزیان

 29/09/1400دوشنبه 

 14:00تا   10:00از ساعت 

 لینک: از طریق / مجازی اقتصاد /گروه 

http://webinar2.usb.ac.ir/emr 
 

برنامه ریزی  "کارگاه آموزشی 19

 و ارزیابی سیاستهای اقتصادی

آقای دکتر کشاورز 

حداد، دانشیار گروه 

اقتصاد دانشگاه 

 صنعتی شریف

 پنجشنبه      و   چهارشنبه 

 04/09/1400    و    03/09/1400

 در دو نوبت:

 11:00تا  08:00از  ساعت  ها صبح

 16:00تا  14:00از  هاو  بعد از ظهر

 به صورت حضوری

 در تاالر بعثت دانشکده مدیریت و اقتصاد
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