کارگاههای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفته پژوهش سال 99
ثبت نام کارگاه ازمورخ  9999/99/42از طریق سایت
"سامانه مهارت آموزی و دانش افزایی دانشگاه سیستان و بلوچستان" به آدرسhttps://tcr.usb.ac.ir :

نام و نام خانوادگی

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

برگزار کننده
آقای دکترحسن

مدت

آدرس لینک ورودکالس

زمان
نرم افزار Smart PLS

غفاری و خانم دکتر

یکشنبه 9900/20/20

 9ساعت

از ساعت  0022تا 90022

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

فرحناز آهنگ
آقای دکترحسن

نرم افزار LISREL

سه شنبه 9900/20/20

جمعا 0

غفاری و خانم دکتر

از ساعت  0022تا  99092و

ساعت

فرحناز آهنگ

 90092تا 90022

خانم دکتر عالمه

آشنایی با اصول و فنون

شنبه 9900/20/20

کیخا

مقاله نویسی

از ساعت  0022تا 90022

آقای دکترحسن

نرم افزار AMOS

یکشنبه 9900/20/20

جمعا 0

غفاری و خانم دکتر

از ساعت  0022تا  99092و

ساعت

فرحناز آهنگ

 90092تا 90022

آقای دکتر مصطفی

تکنولوژی خلق ثروت و

چهارشنبه 9900/20/90

کیخا فرزانه

کارآفرینی

از ساعت  0022تا 99022

آقای دکتر حسن

نرم افزار WARPPLS

چهارشنبه 9900/20/90

غفاری و خانم دکتر

 9ساعت

 0ساعت
 9ساعت

"
"
"
"
"

از ساعت  99022تا 90022

فرحناز آهنگ
آقای دکتر رمضان

آشنایی با مدلهای اقتصاد

سه شنبه 9900/20/90

حسین زاده

سنجی فضایی همراه با

از ساعت  0022تا 90022

 0ساعت

"

کاربرد نرم افزار استتا
آقای دکتر مهدی

اصول ایجاد کسب و

سه شنبه 9900/20/90

زیودار

کارهای کارآفرینانه

از ساعت  99022تا 90022

آقای دکتر علی

کاربرد تئوری بازی در

دوشنبه9900/20/00

سردار شهرکی

علوم انسانی و مهندسی

از ساعت  0022تا 99022

آقای دکتر امیر

کاربرد استاتا در تخمین

دوشنبه9900/20/00

دادرس

مدلهای پاتل

از ساعت  99022تا 90022

آقای دکتر مهدی

کارگاه تخصصی  "0ورود

دوشنبه از ساعت  92022تا

فغانی

شرکت ها به فرابورس0

90022

 0ساعت
 9ساعت
 9ساعت

"
"
"
سالن جلسات شرکت های صنعتی
استان واقع در خیابان امداد ،روبروی
اداره کل پست

فرصت ها و چالشهای
آن"ورود شرکت ها
خانم دکتر مریم

آشنایی با استعداد

چهارشنبه 9900/20/02

راشکی

کارآفرینانه دانشجویان

از ساعت  99022تا 90022

 9ساعت

"

