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 79هفته پژوهش سال به مناسبت  دانشکده های مدیریت اقتصاد و کارآفرینی آموزشیکارگاههای 

مکان  زمان برگزاری گروه عنوان کارگاه یا فعالیت مدرس

 برگزاری

تعداد 

 ساعت

 مخاطبان

آقای احمد 

گوهرشاهی، 

مشاور روابط 

 کار

آشنایی با قوانین کار و تامین  "

اجتماعی)تنظیم قراردادها، طرح 

ارورزی فارغ التحصیالن ک

 "دانشگاهی(

  81/90/09یکشنبه  اقتصاد

 80:99تا  80:99 عصر:

 028کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

 دانشجویان دانشکده ساعت 2

خانم دکتر 

مرضیه 

 اسفندیاری

روز چهارشنبه مورخ  اقتصاد DSGEآشنایی با مدل های 

بعد از ظهر از  28/90/09

و   89:99تا  83:59ساعت 

 29:99تا  81:99

 082کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد 

دانشجویان رشته  ساعت 2

 اقتصاد

آقای دکتر 

 میالد وفادار

 روز یکشنبه مدیریت PLSکارگاه نرم افزار 

از ساعت   90/09/ 81مورخ 

 82:99تا  1:99

 089کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 0

 مدیریت

آقای دکتر 

 میالد وفادار

 80/90/09روز دوشنبه مورخ  مدیریت PLSکارگاه نرم افزار 

 85:99تا  88:99از ساعت  

 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 0

 مدیریت

آقای دکتر 

رمضان حسین 

 زاده

آشنایی با کاربرد ماتریس 

 حسابداری اجتماعی

روز چهارشنبه  88:59تا  0:59 اقتصاد

 28/90/09مورخ 

 یا تاالر معراج 028کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 2

 اقتصاد

آقای دکتر علی 

 اصغر تباوار

بازاریابی و تبلیغات پیشرفته 

 کاربردی

از  29/90/09روز سه شنبه  کارآفرینی

 85:59تا  88:99ساعت 

  089کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

 دانشجویان دانشکده ساعت 2

خانم نسرین 

 اوحدی

آذر ماه از ساعت  20شنبه دو اقتصاد روش تحقیق

 80:99تا  80:99

 080کالس 

 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

 دانشجویان دانشکده ساعت 2
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خانم دکتر 

فهیمه سعادت 

 یار

کارگاه آشنایی با مقاله نویسی و 

 پروپوزال نویسی 

مدیریت 

 دولتی

آذر ماه از  21 چهارشنبه

  85:99تا  88:99ساعت 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

کارشناسی دانشجویان  ساعت 2

 مدیریترشته ارشد 

آقای دکتر 

 یمحمد مهد

آشنایی با صندوق های سرمایه 

 گذاری مشترک

مدیریت 

مالی و 

 بازرگانی

 90/09/ 23یکشنبه

 81:99تا  80:99از ساعت 

 یا تاالر معراج 081کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 2

مدیریت مالی و 

 بازرگانی

آقای دکتر 

 یمحمد مهد

مدیریت  آشنایی با اصول تحلیل بنیادی سهام

مالی و 

 بازرگانی

 92/89/09یکشنبه 

 81:99تا  80:99از ساعت 

 یا تاالر معراج 028کالس 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 2

مدیریت مالی و 

 بازرگانی

آقای دکتر 

 یمحمد مهد

آشنایی با بازارهای مالی و معرفی 

 بورس

مدیریت 

مالی و 

 بازرگانی

 90/89/09یکشنبه 

 81:99تا  80:99از ساعت 

یا تاالر   – 085کالس 

  معراج

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 2

مدیریت مالی و 

 بازرگانی

آقای دکتر 

 یمحمد مهد

مدیریت  پروپوزال نویسی در مسائل مالی

مالی و 

 بازرگانی

 21/88/09یکشنبه 

 80:99تا  80:99از ساعت 

شماره کالس متعاقبا اعالم 

 می شود

 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 2

مدیریت مالی و 

 بازرگانی

آقای دکتر 

 یمحمد مهد

معرفی قراردادهای آتی و نحوه 

سرمایه گذاری در قراردادهای آتی 

 سکه در بورس اوراق بهادار ایران

مدیریت 

مالی و 

 بازرگانی

 93/82/09یکشنبه 

 81:99تا  80:99از ساعت 

شماره کالس متعاقبا اعالم 

 می شود 

 

کالسهای 

درس 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان رشته  ساعت 2

مدیریت مالی و 

 بازرگانی

آقای دکتر مهیم 

 شیهکی تاش

پارک علم و  --------- کارآفرینی مدرسه کارآفرینی

 فناوری

------ ---------  

دکتر مصطفی 

 کیخا فرزانه

 آذر ماه 85 کارآفرینی فناوری اطالعات در کارآفرینی

 81:99تا  80:99از ساعت 

پارک علم و 

 فناوری

 دانشجویان کارآفرینی ساعت 2

-----------

- 

آذر ماه پارک علم و  85 کارآفرینی بازدید از پارک علم و فناوری

تا  88:99فناوری از ساعت 

85:99 

پارک علم و 

 فناوری

دانشجویان دانشکده  ساعت 2

مدیریت اقتصاد و 

 کارآفرینی

آقای اکبر 

 اوالدی

تا  0:99آذر ماه از ساعت  80 کارآفرینی بوم مدل کسب و کار

82:99 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان دانشکده  ساعت 5

مدیریت اقتصاد و 

 کارآفرینی
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آقای محمدامین 

 نوبخت

 83:99آذرماه از ساعت  22 کارآفرینی دیجیتال مارکتینگ

 81:99تا 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

دانشجویان دانشکده  ساعت 5

مدیریت اقتصاد و 

 کارآفرینی

آقای دکتر 

 الهامی

دانشجویان دانشکده  ساعت 0 تاالر معراج آذرماه 29 کارآفرینی اصول و فنون مذاکره

مدیریت اقتصاد و 

 کارآفرینی

آقای محمد 

 صیادی قانع

دورهمی دانشجویان کارآفرینی با 

 کارآفرین برتر استان

تا  0:99آذرماه از ساعت  28 کارآفرینی

88:99 

دانشکده 

مدیریت و 

 اقتصاد

 دانشجویان کارآفرینی ساعت 2

آقای دکتر 

 خاکسار

وبینار پیشرفت های فناورانه و 

 پ هاااستارت

تا  0:99ساعت  آذرماه از 23 کارآفرینی

88:99 

سازمان 

فناوری 

 اطالعات

دانشجویان کارشناسی  ساعت 2

 ارشد کارآفرینی

 


