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 1398سال   دانشکده مهندسی پژوهشی-علمیهای برنامه کارگاه

. 

 تاریخ برگزاری ارائه دهنده گروه عنوان کارگاه ردیف

های سبک پدیده انتشار موج و کاربرد آن در تست و بررسی کیفیت قطعات سازه 1

 هوا فضا

 27/9/98چهارشنبه  دکتر عباسعلی سبکتکین مکانیک

 24/9/98یکشنبه  دکتر حسن آذرکیش مکانیک Dry Etching    های میکروالکترومکانیکهای ساخت سیستمروش 2

کارگاه تئوری و عملی روش نوشتن متون علمی و استفاده از امکانات  3

 دهیافزارهای آفیس و مرجعنرم

دکتر طاهره فنایی  مکانیک

 االسالمیشیخ

 13/9/98چهارشنبه 

 

 21/9/98پنج شنبه 

 25/9/98دوشنبه  دکتر حامد فرزانه مکانیک مسئله شناسایی محیطی 4

 3/10/98سه شنبه دکترمصطفی دهقانی مکانیک EESکارگاه آموزشی نرم افزار  5

 23/9/98شنبه  دکتر رهدار صنایع کارگاه تفکرطراحی 6

 19/9/98سه شنبه  دکتر محمد...شهرکی صنایع کارگاه اخالق مهندسی 7

 16/9/98شنبه  دکتر محمد...شهرکی صنایع کارگاه اصول داده کاوی 8

 27/9/98چهار شنبه  دکتر توحیدلو مواد CITAVIکارگاه آشنایی با نرم افزار 9

 24/9/98یکشنبه دکترشریفی تبار مواد Additive Manufacturingافزار کارگاه آشنایی با نرم 10
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 25/9/98دوشنبه دکترحامد خسروی مواد کارگاه آشنایی باالیاف برای کاربردهای مهندسی 11

 12/9/98سه شنبه دکترقوهانی عمران کارگاه آشنایی با روشهای صنعتی ساخت سازه های بتنی 12

 19/9/98سه شنبه دکترقوهانی عمران سیستمهای متعارف سقفکارگاه آشنایی با انواع  13

 26/9/98سه شنبه  دکترپیرزاده عمران کارگاه ارائه و تنظیم مقاله از صفرتاصد 14

 دکتر کامبیز نرماشیری عمران ساختمان استان آشنایی با نظام مهندسیپنل تخصصی  15

رئیس نظام مهندسی 

 ساختمان

 98/10/1یکشنبه

 26/9/98سه شنبه  مهندس اعظم عبدالهی عمران Ooen Foanکارگاه آشنایی با نرم افزار  16

15/07/98 دکتر سهیل زارع مطلق معدن های قیمتیافزایی تراش سنگکارگاه مهارت 17  

 لغایت

30/09/98 

6/9/98چهاشنبه دکتر سهیل زارع مطلق معدن کارگاه آشنایی با اصول گوهرشناسی و گوهرتراشی 18  

 

18/09/98دوشنبه دکتر آزاده آگاه معدن کارگاه معدنکاری و محیط زیست 19  

 

25/09/98دوشنبه دکتر علی اکبردایا معدن Dartamineافزار کارگاه آموزش تخمین ذخیره با نرم 20  

 

 27/9/98چهارشنبه  دکترمحمدجوادآذین فر معدن Rocsuportافزار کارگاه نگهداری فضاهای زیرزمینی با استفاده از نرم 21
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دکتر سیدامیراسعد  معدن بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونلتخمین پیشهای مدلکارگاه  22

 فاطمی

 3/10/98سه شنبه

 27/9/98چهارشنبه  دکتر سهیل زارع مطلق معدن قیمتیهای کارگاه شناخت گوهرها و سنگ 23

 28/9/98پنج شنبه دکترحمید مقدم شیمی کارگاه مدلسازی تابش خورشیدی 24

 30/9/98شنبه  دکتر مژگان ذاکری شیمی احتمالی پودرهای ریزکارگاه خطرات  25

 27/9/98چهارشنبه  دکترمحمدرضا سردشتی شیمی GAMSکارگاه اموزش نرم افزار  26

25/09/98دوشنبه دکتربهاره بیدار شیمی کارگاه آموزش حسگرهای نرم افزاری 27  

 

28/9/98شنبهپنج  دکتر حسین زهدی شیمی روش طراحی آزمایش تاگوچیکارگاه آموزش  28  

کارشناسان سازمان فنی و  پژوهشی های سازمان فنی و حرفه ای لاشنایی با ظرفیتها و پتانسی پنل تخصصی 29

 حرفه ای استان

98/9/16 شنبه    

 مهندس منصور دفتریان پژوهشی آشنایی با فناوریهای جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی پنل تخصصی 30
 رئیس انجمن گاز ایران

26/9/98سه شنبه   

8/12/98پنجشنبه  دکتر حسین زهدی شیمی RSMکارگاه اموزشی طراحی آزمایش به روش  31  

24/11/98پنجشنبه  دکتر حسین زهدی شیمی کارگاه آموزش نرم افزار مندلی 32  

پنل تخصصی آشنایی با پتانسیل های معدنی استان و نقش ان در اشتغالزایی  33
 و رونق تولید استان

مدیران سازمان صنعت  پژوهشی

 معدن تجارت

شرکت ایمیدرو   سازمان 

نظام مهندسی معدن 

 سازمان زمین شناس

24/9/98یکشنبه   

 


