برنامه های انجام شده به مناسبت هفته پژوهش در سال 89
زمان برگزاری
عنوان برنامه

ردیف

مدرس
کارگاه
آقای دکتر
صدرایی

2

دکتر مهران
زارعی
خانم دکتر
فرحناز آهنگ
و آقای دکتر
حسن غفاری

کارگاه مدل داده-ستانده و
کاربردهای اقتصادی و محیط
PLSزیستی
Smart

9

دکتر علی
سردار
شهرکی

کارگاه الگوریتم فرا ابتکاری
پیشرفته و کاربردهای آن در
اقتصاد

0

دکتر علی
سردار
شهرکی
دکتر علی
سردار
شهرکی
دکتر نجمه
مهدی بیگی

کارگاه مقاله نویسی پیشرفته

1

1

6

0

مکان برگزاری

مخاطبان

هنر مدیریت سرمایه در بازار
سهام و روش های پوشش
ریسک

دوشنبه  11آبان – از ساعت  10:11تا 18:11

تاالر معراج

این کالس روز دوشنبه  11آذر از ساعت 8:11
تا  11:11برگزار می گردد.
ساعت  11:11تا  10:11کالس 819
وادامه آن از ساعت  10:11تا  10:11در
کالس 819
شنبه  21آذر
این کالس جمعا  9ساعت است که شرکت در
هر  9ساعت الزامی است .بدیهی است در
صورت غیبت در یکی از دو تایم گواهی
شرکت صادر نخواهد شد

کالس  819دانشکده
مدیریت و اقتصاد
کالسهای 819و 819
دانشکده مدیریت و
اقتصاد -ساختمان
بعثت

دانشجویان
خصوصا رشته
های مدیریت
مالی،حسابداری
و اقتصاد
دانشجویان

یکشنبه  10آذر
از ساعت  11:11تا 11:11

ساعت  11:11تا  10:11روز چهارشنبه  21آذر
کارگاه تئوری بازی و اقتصاد

ساعت  0:11تا  8:11صبح روز سه شنبه 18
آذر

کارگاه نرم افزار LISREL

سه شنبه  12از ساعت  9:11تا  11:11صبح
آذر
این دوره با گواهی قابل ترجمه و بین المللی
توسط مرکز مهارت آموزی دانشگاه سیستان و
بلوچستان برگزار می شود

کالسهای درس 811
یا 819دانشکده
مدیریت و اقتصاد
کالسهای درس
دانشکده مدیریت و
اقتصاد -کالس 819
کالسهای درس
دانشکده مدیریت و
اقتصاد -کالس 810
کالس  810دانشکده
مدیریت و اقتصاد-
ساختمان بعثت

همه افراد

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

همه افراد

9

دکتر نجمه
مهدی بیگی

کارگاه نرم افزارAMOS

سه شنبه  26ازساعت  9:11تا  11:11صبح
آذر
این دوره با گواهی قابل ترجمه و بین المللی
توسط مرکز مهارت آموزی دانشگاه سیستان و
بلوچستان برگزار می شود

کالس  810دانشکده
مدیریت و اقتصاد-
ساختمان بعثت

همه افراد

8

دکتر رمضان
حسین زاده

کارگاه آشنایی با مدل داده
ستانده-منطقه ای

ساعت 8:11تا  11:11صبح روز دوشنبه  20آذر

کالس  810دانشکده
مدیریت و اقتصاد-
ساختمان بعثت

دانشجویان

11

دکتر علی
سردار
شهرکی
دکتر علی
سردار
شهرکی
دکتر علی
سردار
شهرکی
آقای احمد
گوهرشاهی

11

12

11

کارگاه سیستم های پیشرفته
اقتصاد انرژی با نرم
افزارLEAP
کارگاه نرم افزار مهندسی آب
WEAPو کاربرد آن در
اقتصاد
کارگاه اصول پیشرفته
پروپوزال نویسی

از ساعت  11:11تا 10:11
یکشنبه  10آذر
دوشنبه  19آذر
ساعت  11:11تا 10:11
سه شنبه  18آذر
ساعت  11:11تا 10:11

کارگاه آشنایی با قوانین کار و
تامین اجتماعی

 1و  9آذر 89

19

دکتر محمد
نوروزیان

کارگاه آموزش کاربرد برنامه
ریزی ریاضی در اقتصاد با
استفاده از نرم افزار اکسل

شنبه  16آذر
ساعت  0:11تا  8:11صبح کالس 819
ساعت  11:11تا  11:11کالس 829
ساعت  10:11تا  21:11کالس 829

10

دکتر محمد
نوروزیان

کارگاه آموزش نرم افزار گمز
GAMS

16

دکتر سید
علیقلی
روشن
دکتر شجاع
موسی پور

سخنرانی با عنوان" گفتمان
های قدرت در نظام آموزشی

19

آقای سعید
نقدی

10

کالسهای درس
دانشکده مدیریت و
اقتصاد -کالس 812
کالسهای درس
دانشکده مدیریت و
اقتصاد -کالس 810
کالسهای درس
دانشکده مدیریت و
اقتصاد -کالس 822
کالسهای درس  810و
 819دانشکده مدیریت
و اقتصاد
کالسهای درس  819و
 822دانشکده مدیریت
و اقتصاد

یکشنبه  10آذر از ساعت  16:11تا  19:11کالسهای درس  810و
کالس  829و دوشنبه  19آذر ساعت  8:11تا  819دانشکده مدیریت
و اقتصاد
 11:11و از ساعت  10:11تا 19:11کالس
829
تاالر معراج
شنبه  21آذر
از ساعت  8:11:11تا 11:11

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

کارمندان و
دانشجویان
دانشجویان

دانشجویان

عمومی

کارگاه آموزشی" کارگاه ارز
دیجیتال بیت کوین و بالک
چین Bitcoin and
"Blockchain

از ساعت  11:11تا  10:11روز دوشنبه  20آذر

کالس 810

عمومی

آشنایی با مدلهای تعادل
عمومی پویای تصادفی1

سه شنبه  26آذر از ساعت  11:11تا 10:11
و
چهارشنبه 20آذر از ساعت  8:11تا 11:11صبح
و
 11:11تا  10:11بعد از ظهر

کالسهای درس 219
و  219دانشکده
مدیریت و اقتصاد

دانشجویان
ارشد و دکتری

