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 گروه عنوان کارگاه ردیف

 آموزشی
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کارگاه شیوه های موثر درارتقاء مهارت های  7

 کارآفرینی دانشجویان

 آذر 15دوشنبه  دکترمحمدرضاشهرکی صنایع
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کارگاه بررسی علت های عمده در شکست 

 کسب و کارهای نوپا

 آذر 15دوشنبه  رهداردکتر  صنایع

کارگاه مدیریت منابع مالی برای میزان  9

 غیرمالی

 آذر 16سه شنبه  دکتر رهدار صنایع



 

کارگاه روش های مختلف تهویه در معادن از  10

 نظر تحلیل سیاالت

دکتر ابراهیم الهی  معدن

 زینی

 آذر 16سه شنبه 

کارگاه آموزشی روش های اقتصادی جهت  11

 های تزئینی و ساختمانیاستخراج سنگ 

 17چهارشنبه  دکتر زارع مطلق معدن
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 آذر 17چارشنبه  دکتر رهدار صنایع دوره اموزشی آشنایی با تئوری سرمایه گذاری 12

 آذر20شنبه  دکتر کاظمیان مکانیک روشهای پژوهشکارگاه علمی  13

کارگاه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری صنعتی  14

 در ایران

 آذر20شنبه  دکترمحمدرضاشهرکی صنایع

دکتر امیرمسعود  مواد کارگاه علمی پیشرفت های نوین مواد نورتاب 15

 اعرابی

 آذر21یکشنبه 

دکتر امیرمسعود  مواد کارگاه علمی کاربردهای نوین فیزیک رنگ 16

 اعرابی

 آذر21یکشنبه 

بررسی مکانیزمهای جذب انرژی در فروریزش  17

 ضربه گیرها

 آذر22دوشنبه  دکتر حسین رحمانی مکانیک

کارگاه علمی آشنایی با کامپوزیت های زمینه  18

 پلیمری

آذر23سه شنبه  دکتر حامد خسروی مواد  

آذر23سه شنبه  دکتر معین خواه مکانیک رباتهای موازی و کاربردهاکارگاه علمی  19  

چهارشنبه  دکتر شریفی تبار مواد کارگاه علمی آلیاژهای آنتروپی باال 20

 آذر24

 25 نج شنبهپ دهقانیمصطفی دکتر  مکانیک Flo-Pipe®افزار دوره آشنایی مقدماتی با نرم 21
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 25 نج شنبهپ مهندس بلوچی شیمی اتانول سازی خالص صنعتی روشهای 22

 آذر

 25 نج شنبهپ مهندس ابروفراخ شیمی بحرانی فوق  حالت در طبیعی گاز انتقال 23

 آذر

کاربرد اتصاالت چسبی کارگاه علمی  24

 کامپوزیتی در صنایع

 آذر 27شنبه  اکبرزاده پوریادکتر مکانیک

 معضالت مفقوده حلقه میکروبی، سوختی یل 25

 انرژی و محیطی زیست

 آذر 28یکشنبه  یوسفیوجیهه دکتر  شیمی

کارگاه مقدمه ای بر سقف های سازه ای  26

 متعارف

 آذر 29دوشنبه مهندس علی محالتی عمران

کارگاه مقدمه ای بر روش های صنعتی سازی  27

 ساختمان های بتنی

 دی 1چهارشنبه  مهندس علی محالتی عمران
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