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 برگزار شده یها یو سخنران یدوره ها، کارگاه ها
 ردیف
 

 کارگاه و سخنرانی دوره، عنوان مکان مدرس تاریخ

مسلمی  دکتر 10/9/94الی  10/7/94 1

 نژاد

 MSRTدوره آمادگی آزمون زبان تافل  ساختمان کالس ها

مسلمی  دکتر 4/3/95الی  4/2/95 2

 دانژ

 MSRTدوره آمادگی آزمون زبان تافل  ساختمان کالس ها

منطبق با  ینحوه مبارزه و درمان افسردگ کارگاه 2پردیس شماره  دکتر الستی 30/1/96 3

5DSM- 

 اسکیزوفرنیکارگاه تشخیص و درمان اختالل  2پردیس شماره  دکتر الستی 30/1/96 4

 سخنرانی با عنوان آشنایی با اعتیادهای هیجانی تاالر وحدت دکتر الستی 30/1/96 5

 کارگاه ریتالین، دارو یا مخدر 2پردیس شماره  اشکان پوردکتر  31/1/96 6

 کارگاه آشنایی با داروهای اساسی روان پزشکی 2پردیس شماره  اشکان پوردکتر  31/1/96 7

 سخنرانی با عنوان اختالالت جهان امروز تاالر وحدت الستیدکتر  31/1/96 8

 کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی 2پردیس شماه  دکتر الستی 1/2/96 9

کارگاه آشنایی با اختالالت شخصیتی پارانوئید و مرزی  2پردیس شماره  دکتر الستی 1/2/96 10

 و درمان آنها

 عنوان تکامل و داروینیسم از منظر قران سخنرانی با تاالر وحدت دکتر الستی 1/2/96 11

ویژه  سیتدر نینو یبا روش ها ییآشنااولین دوره  سازمان مرکزی دکتر غزنوی 10/2/96 12

  یمانیو پ یقرارداد ،یطرح سرباز یعلم تیهئ یاعضا

 ی آموزش()دهه سرآمد

مهندس  14/10/96 13

 اسماعیلی

 سیو تدر یآموزش یبا نرم افزارها ییآشنااولین دوره  یسازمان مرکز

و  یقرارداد ،یطرح سرباز یعلم تیهئ یاعضا ژهیو

 ی آموزش()دهه سرآمدیمانیپ

افزایی اعضای هیات علمی با دوره دانش دومین  سازمان مرکزی تر غزنویکد 10/2/97 14

 ی)دهه سرآمدروش ها و فنون تدریس» موضوع

 آموزش(

مهندس  11/2/97 15

 اسماعیلی

دومین دوره آشنایی با سامانه کمک آموزشی دانشگاه  سازمان مرکزی

 آموزش( ی)دهه سرآمد( ویژه  اساتیدvuمجازی )
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 ردیف
 

 کارگاه و سخنرانی دوره، عنوان مکان مدرس تاریخ

روش ها و فنون » با موضوع  ییدوره دانش افزا نیسوم سازمان مرکزی دکتر ذبیح اهلل الهی 10/2/98 16

 یمانیو پ یقرارداد ،یطرح سرباز دیاسات ژهیو«  سیتدر

 یبا صنعت گردشگر ییآشنا تاالر وحدت سید مهرزاد کاشفی 10/2/98 17

 نو یها یو فناور یدوره نوآور مجتمع فناوری مهرزاد کاشفیسید  10/2/98 18

سازمان میراث فرهنگی  یمهرزاد کاشف دیس 11/2/98 19

 استان

 یدر صنعت مهمان نواز یدوره آداب و رفتار حرفه ا

فرهنگی اداره کل میراث  سید مهرزاد کاشفی 11/2/98 20

 استان

 مبانی مدیریت در صنعت گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی  سید مهرزاد کاشفی 11/2/98 21

 استان

 گردشگری پایدار

تحلیل تکنیکال در بازار  تخصصی آموزشی کارگاهاولین  تاالر وحدت دکتر حسین پور 23/9/98 22

 بورس

23 25/10/98 

الی 

23/11/98 

تحلیل تکنیکال در بازار  تخصصی آموزشی کارگاهدومین  تاالر وحدت و مجازی دکتر حسن پور

 بورس

 سمینار تخصصی فروش جتمع فناوریم  29/3/98 24

 


