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 به نام خدا

 مقدمه

 "یعالآموزش نفعانیو ذ نانیآفرنقش انیانتشار و انتقال دانش در م "با عنوان  مؤسسه یبرنامه راهبرد پیش بینی شده در فاهدماموریت ذاتی و ابر اساس 

های پژوهشی و شواهد در گیری از یافتهج فرهنگ بهرهترویای برای توسعه آموزش در قلمرو دانش تخصصی آموزش عالی و مأموریت ویژهنقش و  مؤسسه

و ذینفعان درونی های تخصصی برای کنشگران وزش عالی از طریق برگزاری کارگاهآم ریزان، و مدیران، برنامهسازانتصمیم، تصمیم گیری توسط سیاستگذاران

 دارد. نفعان و دیگر ذی دانشجویان، علمی، کارشناسان مدیران، اعضای هیأتهای کشور اعم از ی و دانشگاهنظام آموزش عالو بیرونی 

وزش عالی طی در این راستا واحد دانش افزایی و کارگاه های موسسه با درک مسئولیت اجتماعی انتشار و انتقال دانش در میان نقش آفرینان و ذینفعان آم

ری و مجازی به اجرا درآورده است. بطوریکه در  چند سال گذشته بیش سال های گذشته فعالیت های آموزش تخصصی زیادی را در دانشگاه به صورت حضو

مخاطبان مختلف اعم از مدیران، اعضای هیات علمی، دانشجویان  و برای طیف وسیعی ازدوره آموزش تخصصی در موضوعات مختلف حوزه آموزش عالی  100از 

برنامه ریزی و مدیریت ت گرفته نشان دهنده اثربخشی و اثرگذاری مثبت این برنامه ها در دانشگاه ها برگزار شده است و ارزیابی های صورو کارشناسان محترم 

 دانشگاه های کشور بوده است. علمی 

 انجام گرفته است به شرح زیر می باشد:به عنوان گزارش اولیه تعدادی از برنامه های کارگاهی برگزار شده در دانشگاه ها که به صورت حضوری و مجازی 

 IR(: چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها و تجربیات دانشگاه های خارجی و الگوی کاری IRبا کارویژه های دانشگاه پژوهی ) آشنایی .1

 مورد(  16) در دانشگاه های ایران، مخاطبان: مدیران و روسای دانشگاه های کشور 

 مورد( 12شگاه های داخل و خارج از کشور )اخالق حرفه ای در پژوهش، مخاطبان: اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دان .2

مخاطبان: مدیران و روسای دانشگاه  برای دانشگاه و استخراج برنامه بهبود و اقدام یدانشگاه ینیکارآفر ستمیبا ابعاد اکوس ییآشنا .3

 مورد(  8) های کشور، 
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مخاطبان: مدیران و روسای  هبردی برای دانشگاهرامولفه ها و چالش ها و استخراج برنامه  کردها،یدانشگاه ها: رو یاجتماع تیمسئول .4

 مورد(  5)دانشگاه های کشور، 

 مورد( 5) یآموختگان آموزش عالاشتغال دانش تیوضع شیمایپ .5

راهبردی برای دانشگاه مخاطبان: مدیران و و استخراج برنامه  مراحل تصمیم گیری شغلی و مهارت های اشتغال پذیری دانشجویان .6

 مورد(  4)کشور، روسای دانشگاه های 

های حوزه ستاد وزارت عتف با تدریس معاونان و مدیران این وزارتخانه با موضوعات آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای کارگاه .7

های بودجه ریزی مبتنی بر هیئت علمی، آیین نامه مالی و معامالتی، مقررات و ضوابط ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی،  روش

 مورد( 12ریزی )های وزارت عتف در حوزه آموزش و برنامهریت منابع انسانی در آموزش عالی و سیاستعملکرد، مدی

ها در مبانی طراحی و بازمهندسی سازمان الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان، ،دانشگاه خوب در اداره حکمرانیاجرای الگوی  .8

ها و فنون المللی، روشساکرونا، مقاله نویسی برای مجالت معتبر بینهای دانشگاه پایدار در عصر کرونا و پعصر اطالعات، شاخصه

 موردSmart PLS ،(11 )با نرم افزار  ییآشنا،ATLAS.tiبا نرم افزار  ییآشنا،یقیتطب یپژوهش ها یروش شناستدریس، 
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 اهحوزه سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه کارگاه های

 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

آشنایی با کارویژه   .1

های دانشگاه پژوهی 

(IR): ،چشم اندازها

اهداف، ماموریت ها 

و تجربیات دانشگاه 

های خارجی و الگوی 

در دانشگاه  IRکاری 

 های ایران

 فاتر دانشگاه پژوهید (OIR1 ) کانونبه عنوان 

تصمیم سازی دانشگاهی، یکی از نهادهای مهم 

که گزارش ها و اطالعات الزم از  دانشگاه است

عملکرد و چشم اندازهای دانشگاه را برای سیاست 

آینده نگری و  ،های مدیریتیسازیتصمیمگذاری و 

پاسخگویی عمومی از سوی شوراهای اصلی دانشگاه 

نظام آموزش عالی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و  و

ضرورت در بسیاری از کشورها نشر می نمایند که 

 است. درک شده ایجاد و استقرار آن 

  ،در این کارگاه شرکت کنندگان با چشم اندازها

ماموریت ها، وظایف و اصول و کارکردهای دفاتر 

دانشگاه پژوهی و انواع گزارش های فنی تولید شده 

ین دفاتر آشنا می شوند. همچنین در این کارگاه در ا

-4شرکت کنندگان به صورت عملی و در گروهای 

نفره با موضوعات اساسی در نظام تصمیم سازی  5

دانشگاهی، ماتریس مطالعاتی دانشگاه، شاخص ها و 

گزارش های مورد نیاز برای تصمیم سازی و سیاست 

 گذاری آشنا شده و فرم های پیش بینی شده را

 ینظر یمبان (1

   یدانشگاه پژوه فیتعر (2

 پژوهیگاهو کارکرد دانش نقش (3

 خچهیتار (4

 یدانشگاه ها اتیبر تجرب یمرور (5

 یخارج

 یبرجسته در چشم اندازها اصول (6

 یدانشگاه پژوه

 یها تیبرجسته در مامور اصول (7

 یدانشگاه پژوه

در دفاتر دانشگاه  ریدرگ یها تخصص (8

 یپژوه

 هیته یداده ها و گزارش ها یشناس نوع (9

 یشده در دفاتر دانشگاه پژوه

اه )توسعه ( در کارگ1) یکارگروه (10

 (یدانشگاه پژوه یمطالعات سیماتر

دفاتر  نیمبادله اطالعات ب یبسترها (11

 یدانشگاه پژوه

رئیس دانشگاه/  (1

موسسه / پژوهشگاه، 

اعضای هیئت رئیسه، 

اعضای هیئت امنا و 

معاونین، مدیران و 

 مشاوران ارشد دانشگاه؛ 

دانشکده  یروسا (2

ها و پژوهشگاه ها و 

 یدپارتمان ها

   دانشگاه؛

 یانیم رانیمد (3

 رانیدانشگاه )مد

 ،یپژوهش ،یآموزش

و  یفرهنگ ،یمال یادار

 یواحدها رانیمد

مراکز رشد و  ،ینیکارآفر

علم و  یپارک ها

 ساعت 8

(2*4) 

 روز( دو) -

دکتر سید هادی 

مرجائی، استادیار 

گروه مطالعات 

تطبیقی در آموزش 

عالی، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 عالیریزی آموزش 

                                                           
1 Office of Institutional Research 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
تکمیل و به مبادله اطالعات و تجربیات بدست آمده 

 خواهند پرداخت. 

  انتقال این اطالعات به اعضای محترم شوراهای

سیاست گذار و تصمیم گیر دانشگاه )اعضای هیئت 

امنا، هیئت رئیسه و اعضای شورای عمومی دانشگاه 

ها( و ارکان مدیریتی و کارشناسی دانشگاه ها می 

تقویت نظام برنامه ریزی،  تواند سهم زیادی در

سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و 

مدیریت دانشگاه ها خصوصا در ارتباط با مدیریت 

منابع و افزایش عملکرد کیفی دانشگاه ها باالخص 

در دوران تحول کارویژه های دانشگاهی و مواجهه با 

 مشکالت مالی پیش رو داشته باشد. 

  ساعت( و در  8یک روزه )این کارگاه به صورت دوره

نفره با هدف ارتقای توانمندی ها  30-35گروه های 

و بهسازی مدیران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی و 

کارشناسان دانشگاه ها برگزار می شود. در انتهای 

 دوره به افراد شرکت کننده گواهینامه اعطا می شود.

چشم  ی( در کارگاه )بررس2) یکارگروه (12

 یها، تخصص ها تیاندازها، مامور

 یواحدها یسازمان گاهیو جا یشنهادیپ

 (   یدانشگاه پژوه

مرتبط با  یها افتهیو  جیبر نتا یمرور (13

در  IR یراه انداز یساخت ریالزامات ز

 یداخل یدانشگاه ها

 یدانشگاه پژوه یکار یبر الگو یمرور (14

 رانیا یدر دانشگاه ها

 ی( در کارگاه )بررس3) یکارگروه (15

دانشگاه در راه  یمسائل و چالش ها

در  یواحد دانشگاه پژوه یانداز

 دانشگاه(  

 یاز مجموعه اقدامات الزم برا یگزارش (16

در  یپژوهدانشگاه  یها ژهیکار و تیتقو

 دانشگاه  

 یریگ جهیو نت یبند جمع (17

 نیو روابط ب یفناور

 الملل(؛

کارشناسان  (4

طرح و  یمعاونت ها

و  یبرنامه، آموزش

دفاتر برنامه و  ،یپژوهش

و  یابیبودجه و مراکز ارز

نظارت و حوزه 

 یو فناور کیانفورمات

 ریاطالعات و سا

 کارشناسان بخش آمار و

 لیو تحل هیتجز

اطالعات و دست 

برنامه  هیاندرکاران ته

 یو گزارش ها یراهبرد

 عملکرد ساالنه دانشگاه؛

 اتیه یاعضا (5

 دیعالقمند و جد یعلم

 االستخدام؛
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 ؛پژوهیموزشآ  .2

 برتر رویکرد

 توانمندسازی

 موزشیآ

 درک و پژوهی آموزش مفهوم با آشنایی( 1

 در رقیب رویکردهای به آن رجحان دالیل

 سازی توانمند

 زمینه این در جهانی تجربیات با آشنایی( 2

 دهنده تشکیل اضالع و ابعاد با آشنایی( 3

 پژوهی آموزش شایستگی

 زیرنظام یک بعنوان هیپژو آموزش شناسایی( 4

 عالی اموزش

 استقرار با متناسب مدیریتی اقدامات درک( 5

 پژوهی آموزش

 1... چیست؟ پژوهی آموزش( 1

 ساعت

 استاد و پژوه آموزش دانشگاه( 2

...  دارند؟ تعریفی چه پژوه اموزش

 دقیقه 30

 یک مثابه به پژوهی اموزش( 3

 دقیقه 30... زیرنظام

 پژوهی آموزش شایستگی ابعاد( 4 (18

 هر با متناسب مدیریتی تدابیر و

 ساعت 1... بعد

 حوزه مدیران 

 و دانشگاه اموزش

)در  ها دانشکده

 اولویت(

 مدیران (6

 ها دانشگاه

دکتر محمود  ساعت 4

مهرمحمدی؛  استاد 

دانشگاه تربیت 

 مدرس.

آشنایی با الگوهای   .3

مختلف دانشگاهی در 

 جهان

 

 آموزش  هاییت و چالشایجاد درکی جدید از موقع

 عالی ایران در پرتو تجارب دیگران

 

 هااهداف و ضرورت -1

 فرانسوی –الگوی ناپلئونی  -2

 الگوی هومبولتی -3

 الگوی آکسبریجی -4

 الگوی کارآفرین -5

 الگوی دانشگاه پایدار -6

 الگوی متعهد به جامعه -7

 جمع بندی -8

 مدیران دانشگاهی

 
دکتر غالمرضا ذاکر  ساعت 4

صالحی، دانشیار 

گروه مطالعات 

ر آموزش تطبیقی د

عالی، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی
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مهارتهای رهبری    .4

گروه های علمی 

 دانشگاه ها

مهمترین و  گروهمدیران  مهارتهای ی توسعه

 ها¬گروه مدیریتاولین هدف این کارگاه است. 

 آموزش در ساختار ترین¬مهم توان¬می را

 در اساسی نقشی مدیران این. دانست عالی

 و کنند-می بازی ها¬گروه فعالیت بجوان تمام

 فراتر اهدافی به رسیدن باعث ها¬آن اقدامات

 های چالش با آنها.  شود¬می فردی اهداف از

 این آنها ترین مهم از ، هستند روبرو فراوانی

 گروه مدیریت درباره رسمی آموزش که است

 های تکنیک و اطالعات درواقع.  ندارند وجود

 مدیران از الهاس طول در زیادی آزمایشی

 آوری جمع جهان سراسر در دانشگاهی مجرب

 عنوان با  کتابی بار اولین برای. است شده

The Essentials for New 
Department Chairs 

  که شده ترجمه مدرس کارگاه توسط و  تدوین  

 های استراتژی و رهنمودها بهترین از برخی

 به که کرده آوری جمع را  شده بکاربرده

 است شده تبدیل مدیر کار با مرتبط ونیکلکسی

 بندی ساختار ای گونه به کارگاه این

 چهار برای را هایی رهنمود که شده

 به مدیر: کند می فراهم بحرانی حوزه

 مدیریت ، کار به شروع رهبر، عنوان

 انشکدهد پیشرفت به کمک و تعارض

  .دانشجویان و

  گروههای مدیر ساخت: اول بخش

 راهبردی

  مقدمه

 مدیران نقش راهبردی لحاظ به چرا-

 اهمیت حائز دانشگاه آینده برای گروه

 است؟

 مدیران برای علمی رهبری موانع-

 گروه

 عنوان به که چیزاهایی مهمترین

 .بگیرید یاد باید گروه مدیر

 ایروس از مهمتر گروه مدیران آیا-

 هستند؟ دانشگاهها

 

مدیران گروه های 

 دانشگاه ها

 اعضای هیات علمی

2*4 

 ساعت  8

دکتر فاروق امین 

مظفری دانشیار 

 دانشگاه تبریز
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 کتاب این از بخشی که گارگاه این رهنمودهای. 

 مهارت تا کند می کمک گروه مدیران به   است

 فرا را گروه موفق مدیریت برای ضروری های

 خواهد کمک مدیران به  کارگاه  این. بگیرید

 بارییس موثر کار چگونگی مورد در کرد

 موفق اداره زمان، بهتر مدیریت دانشکده،

 ایجاد برای شیوه بهترین یا و گروه، جلسات

 بگیرند، فرا زیادی چیزهای گروه ساخت و تغییر

 گروه مدیریت برای مدلهایی

 پویا مدل-

 ایستا مدل-

 .داد انجام باید را کارها چگونه-

  گروه مدیریت سیستمی تحلیل -

 میانی مدیریت عملکرد-

 گیری تصمیم برای استراتژیهایی

 استرتژیک رهبری حوزه سه درک-

 گروهی رهبری ، استرتژیک رهبری-

  فردی رهبری و

 هایی تکنیک: گروه در تغییر مدیریت

 مثبت تاثیر برای

  تغییر باره در فرضیات-

 تغییر برابر در مقاومت-

 برابر در مقاومت رساندن حداقل به-

 تغییر

 تغییر ایجاد برای زور اعمال-

 نیروی یک به چگونه: گیری نتیجه-

 شویم تبدیل تغییر در مثبت



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

 قبلی مدیر با همزیستی

 

 

 نشکدهدا رئیس با موثر همکاری

 از دانشکده رئیس که مهم مورد ده-

 خاطر به که خواهد می گروه مدیر

 بسپارد

 موثرتر نتایج برای زمان مدیریت

 کاری فضای سازماندهی

 کار گردش مدیریت

  ریزی برنامه

 در تعارض  حل در گروه مدیر نقش

 گروه

 تواند می کارهایی چه مدیرگروه یک

 دهد انجام تواند نمی و

 :گسیخته هم از گروه اصالح

 جدید گروه مدیر برای استراتژی-

 بلند صدای با دادن گوش-

 :ەخانواد اولویت-
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

 گروه مدیریت-

کارگاه هم اندیشی   .5

برنامه ریزی 

راهبردی؛ ویژه 

مدیران، رؤسا و 

اونین واحدهای مع

ستادی حوزه علوم، 

 تحقیقات و فناوری

 ء ضرورت، اصول و تعاریفشنائی گسترده با آ

استراتژیک در  برنامه ریزیفنون و فرآیند مفاهیم، 

 سازمان

 و اجرای  چگونگی اتخاذ تدابیر اجرائی جهت تحقق

 یکاستراتژ برنامه 

  برخورداری از تفکر راهبردی 

 وین برنامه ریزی یادگیری کاربردی نحوه تد

 راهبردی برای سازمان

  یادگیری کاربردی نحوه تدوین برنامه های عملیاتی

 در راستای برنامه ریزی راهبردی 

  اخذ تصمیمات مناسب باتوجه به شرایط درونی

 وبرونی سازمان در جهت اهداف پیش بینی شده.

، تعااااریف و مباااانی مفااااهیم؛ کلیاااات -

 ریزی راهبردیبرنامه

اساااااتراتژیک و  ویژگااااای مااااادیران -

 الزامات تفکر راهبردی

 ابزار تحلیلی شناخت سازمان -

شناساااااایی مساااااائل و موضاااااوعات  -

 راهبردی سازمان

-شناسااااایی و تجزیااااه و تحلیاااال ذی -

 نفعانعالقگان و ذی

 رویکردها در مدیریت راهبردی -

 مدیریت راهبردی هایمدل -

هااا؛ تعاااریف، انااواع و طبقااه اسااتراتژی -

 بندی آنها

تااادوین، اجااارا و  هاااا و ابزارهاااایروش -

 ارزیابی راهبردها

و توانمناااد ساااازی ضاااروری  الزاماااات -

 سازمان برای اجرای استراتژی

برناماااه ریااازی عملیااااتی در راساااتای  -

 ژی های سازمانیاسترات

نقشااااه اسااااتراتژی؛ حلقااااه اتصااااال  -

 تدوین واجرا

یه  مدیران، رؤسااااا و کل

عاونین ناساااان م ، کارشااا

مسااائول و اعضااااء هیأت 

علمی که مسئولیت اجرایی 

در موسااسااات آموزشاای و 

 پژوهشی  دارند

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 ساعت

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

کارشناسااا -

ان 

: اجرایاااای

12 

 ساعت 

اعضاء هیأت 

علمی 

مسئول در 

دکتراحمدعلی 

یزدان پناه استادیار 

گروه پژوهش های 

آماری و فناوری 

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
 استقرار کارت امتیازدهی متوازن -

چاااااالش هاااااا، مواناااااع  و آسااااایب  -

 شناسی اجرای استراتژی

اهات رایااااااج در اسااااااتقرار اشااااااتب -

 استراتژی

ارزیااااااابی عملکاااااارد اسااااااتراتژیک  -

 سازمان

 6مراکز: 

 ساعت

کارگاه هم اندیشی   .6

روش ها و دیدگاه ها 

در طراحی،  تدوین و 

اجرای  استراتژیهای 

سازمانی؛ مورد 

حوزه  پژوهی در

علوم، تحقیقات و 

 فناوری

 ها و فنون و فرآیندهای آشنائی گسترده با تئوری

تدوین، اجرا، کنترل و ارزیابی برنامه های استراتژیک 

و چگونگی اتخاذ اقدامات اصالحی به  در سازمان

 برنامه های مدون استراتژیک منظور تحقق

 ریزی استراتژیکالفبای برنامه -

تژی در وا ه شناساااای اجاااارای اسااااترا -

سااااایر اندیشاااااه هاااااای مااااادیریت 

 استراتژیک

اساااتراتژی هاااای رایاااج در ساااطوح  -

 سازمان

ریزی چرخااااااه فراینااااااد برنامااااااه -

 استراتژیک

 اجاارای بااا اسااتراتژی نیتاادو تفاااوت -

 آن

شناساااااایی مساااااائل و موضاااااوعات  -

اسااااتراتژیک سااااازمان در گذشااااته، 

 حال و آبنده سازمان

هااای بنیااادین جاااری سااازی مهااارت -

 هاآمیزاستراتژیموفقیت

مدیران، رؤسا و کلیه 

، کارشناسان معاونین

مسئول و اعضاء هیأت 

واحدهای ستادی  علمی

حوزه علوم، تحقیقات و 

و موسسات  فناوری

 آموزشی و پژوهشی کشور

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 ساعت

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

رشناساااکا -

ان 

اجرایاااای: 

دکتراحمدعلی 

یزدان پناه استادیار 

گروه پژوهش های 

آماری و فناوری 

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
 یاستراتژ یاجرا یایمزا -

و شکساااااات  تیااااااموفق عواماااااال -

 استراتژی

هااااای اصاااالی در اجاااارای چااااالش -

 استراتژی

 زیااااآم تیااااموفق یاجاااارا موانااااع -

 یاستراتژ

 تضمین موفقیت اجرای استراتژی -

 یاجاااارا یابزارهاااااهااااا و چااااارچوب -

 یاستراتژ

  عمل به یاستراتژ لیتبد -

 مدل یا نقشه راه اجرای استراتژی -

 یاستراتژ کنترل -

 یند کنترل استراتژیفرا -

 انعطااااف ک،یاساااتراتژ یزیااار برناماااه -

  عملکرد و یریپذ

رهنمودهااااااایی باااااارای کنتاااااارل  -

 استراتژیک

 یاستراتژ ارزیابی -

  فرایند ارزیابی استراتژی -

تعریااااااف ارزیااااااابی و ممیاااااازی  -

 استراتژیک 

12 

 ساعت 

اعضاء هیأت 

علمی 

مسئول در 

 6مراکز: 

 ساعت
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
 حسابداری مدیریت استراتژیک -

ضااااارورت کنتااااارل و ارزیاااااابی در  -

 مدیریت استراتژیک

ی مجاادد برنامااه هااا بااازبینی و ارزیاااب -

 و استراتژی ها

چهااار دلیاال عمااده باارای توقااف بااه  -

 هاکارگیری استراتژی

 ارزیاااااابی یابزارهااااااهاااااا و مااااادل -

 یاستراتژ

هااااای اطالعاااااتی نقااااش سیسااااتم -

اسااااتراتژیک در فرآینااااد کنتاااارل و 

 ارزیابی استراتژیک

 یکاستراتژ مدیریت تحول -

 مدیریت تغییر فرهنگی -

 قواعدی برای تغییر فرهنگی  -

تغییاااارات شاااااخص هااااای رونااااد  -

شایساااااتگی هاااااای ساااااازمانی در 

دورنمااااااای  وضااااااعیت موجااااااود و

  سازمانی برای آینده

چاااالش هاااا،موانع واشاااتباهات رایاااج  -

 تحول
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
نظریاااات اساسااای مرباااوط باااه تحاااول  -

ها: اکولاااااو ی جمعیااااات ساااااازمان

 یادگیری سازمانی -هاسازمان

 تحلیاااال عواماااال کلیاااادی موفقیاااات -

 موضوعات استراتژیک

 حولموانع پیشروی مسیرت -

مقاومااات فااارد و ساااازمان در برابااار  -

 های آنتحول و ریشه

مقاومااااااات در برابااااااار تغبااااااارات  -

 استراتژیک

اساااااتراتژی عماااااومی تحاااااول در  -

 های انسانینظام

 ها و فنون تحول سازمانیروش -

ابعاااد تحااول سااازمانی باارای اجاارای  -

اسااااتراتژی: تحااااول در تکنولااااو ی، 

 محصول، ساختار و کارکنان

تحااااوالت ضااااروری جهاااات اجاااارای  -

 استراتژی

هاااای ارزیاااابی مساااتمر و تعااادیل طرح -

 تحول استراتژیک 

اجرای الگوی   .7

حکمرانی خوب در 

 گوی حکمرانی خوب )در سطح خرد و آشنایی با ال

 یا در سطح کالن(

 مفهوم حکمرانی خوب

 حکمرانی خوب دانشگاهی

مدیران سطوح مختلف 

 وزارت علوم و دانشگاه
دکتر احمدرضا  هشت ساعت

روشن، استادیار 
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

اداره دانشگاه یا 

اداره یک نظام 

 آموزش عالی 

 شاخص های حکمرانی خوب

روش های عملی در اجرای حکمرانی خوب 

 در یک دانشگاه یا یک نظام آموزش عالی

 تیریمد گروه

ی، آموزش عال

موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

 عالی

و مبانی اداره  اصول   .8

آموزش  تیریمدو 

 عالی و دانشگاه

 

 آشنایی با نحوه اداره موسسه علمی 

 

تفاوت ماهیتی دانشگاه یا موسسه  -

تحقیقاتی با دیگر سازمان ها به 

 لحاظ مدیریتی

اصول اداره دانشگاه یا موسسه  -

 تحقیقاتی

ران سطوح مختلف مدی

وزارت علوم و دانشگاه و نیز 

اعضای هیئت علمی 

 عالقمند

دکتر احمدرضا  ساعت 6

 روشن، استادیار

 تیریگروه مد

ی، آموزش عال

موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

 عالی

برنامه و مبانی  اصول   .9

آموزش عالی  یزیر

 و دانشگاه

 

  آشنایی با برنامه ریزی در یک نظام کالن آموزش

 عالی و یا در یک  موسسه علمی و دانشگاهی

 

تفاوت ماهیتی دانشگاه یا موسسه  -

تحقیقاتی با دیگر سازمان ها به 

 لحاظ برنامه ریزی

اصول برنامه ریزی در یک  -

 دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی

 یا در یک نظام آموزش عالی

مدیران سطوح مختلف 

وزارت علوم و دانشگاه و نیز 

اعضای هیئت علمی 

 مندعالق

دکتر احمدرضا  ساعت 4

استادیار  روشن،

 تیریگروه مد

ی، آموزش عال

موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

 عالی

کارگاه آموزشی   .10

جایگاه مدیریت 

پروژه و کاربرد آن 

 ها و الگوهای متداول مدیریت پرو هیی با رویهآشنا 

 توانایی تجزیه وتحلیل فنون برنامه ریزی پرو ه 

 فعالیت کردن در کنار مدیران و کارشناسان پرو ه 

شناساااااایی  -مفااااااهیم و کلیاااااات -

عواماااااال کلیاااااادی موفقیاااااات و 

الیااال شکسااات پااارو ه مهمتااارین د

کلیااااااه ماااااادیران،  -

کارشناسااان مساائول و 

اعضاء هیأت علمای کاه 

مسااائولیت اجرایااای در 

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 ساعت

دکتراحمدعلی 

یزدان پناه، استادیار 

گروه پژوهش های 

آماری و فناوری 



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
  

17 

 

 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

در موسسات آموزشی 

و پژوهشی؛ ویژه 

دفاتر طرح و برنامه و 

مراکز پشتیبانی فنی 

و مهندسی موسسات 

 آموزشی و پژوهشی

  بهره گیری از فنون برنامه ریزی پرو ه برای ارزیابی

 موفقیت وشکست پرو ه 

نگااااهی باااه وضاااعیت مااادیریت  -هاااا

 پرو ه در ایران و جهان

مفاااااااهیم و کلیااااااات در زمینااااااه  -

 مدیریت پرو ه 

شناساااایی  -تااادوین منشاااور پااارو ه  -

 ذینفعان پرو ه

فرآینااادهای برناماااه ریااازی شاااامل:  -

WBS-  مااادیریت ریساااک و تحلیااال

باارآورد هزینااه  -هااای کماای و کیفاای

برناماااااااه  -و بودجاااااااه بنااااااادی 

 PROJECT -رتباطااااااات ریزیها)ا

PLAN -  و شناسااااایی زیاااار پاااارو ه

 ها

مهارتهااااااای کلیاااااادی ماااااادیریت  -

-همکاااااری تیماااای-عمااااومی)راهبری

 -تفااااهم-برقاااراری ارتبااااط-انگیااازش

آشااانایی باااا فرآینااادهای  -ماااذاکره(

 مدیریت پرو ه

شناساااایی عوامااال کلیااادی موفقیااات  -

 و شکست پرو ه ها

 مدلهای بلوغ سازمان و سطوح آن -

موسساااات آموزشااای و 

 پژوهشی  دارند

کارشناساااااان فنااااای،  -

و کنتاااااارل پاااااارو ه 

ی ماادیران کارگاااه هااا

 ساخت و تولید

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

کارشناسااا -

ان 

اجرایاااای: 

12 

 ساعت 

اعضاء هیأت 

علمی 

مسئول در 

 6مراکز: 

 ساعت

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
مع ، اهااداف ، پیاااده سااازی نظااام جااا -

راهکارهااا و ارائااه ماادل پیاااده سااازی 

متااادولو ی مااادیریت  -نظاااام جاااامع 

 پرو ه های بزرگ

متاااادولو ی پاااارو ه هااااای باااازرگ  -

)کلیاااه فرآینااادهای آ اااازین، برناماااه 

ریاااااازی، اجرایاااااای، کنترلاااااای و 

 اختتامیه(

پیاااده سااازی نظااام جااامع ، اهااداف ،  -

راهکارهااا و ارائااه ماادل پیاااده سااازی 

و ی مااادیریت متااادول -نظاااام جاااامع 

 پرو ه های متوسط و کوچک

سیستم اطالعات   .11

استراتژیک و معماری 

کالن سازمانی؛ ویژه 

دفاتر طرح و برنامه و 

فناوری مراکز 

اطالعات حوزه علوم، 

 تحقیقات و فناوری

  آشنایی با برنامه ریزی معماری سازمانی و نقش

معماری سازمانی در توسعه سیستم های اطالعاتی 

 استراتژیک 

آشااانایی باااا مفااااهیم پایاااه معمااااری  -

 سازمانی

آشاانایی بااا ماادل مفهااومی معماااری  -

 های آن سازمان و الیه

ریزی اساااااتراتژیک معرفااااای برناماااااه -

 اواف

ریزی آشاااانایی بااااا اجاااازاء برنامااااه -

 استراتژیک فاوا و نحوه تدوین آن

 لزوم و مزایای معماری سازمانی -

مدیران، رؤسا و کلیه 

کارشناسان ، معاونین

مسئول و اعضاء هیأت 

واحدهای ستادی  علمی

حوزه علوم، تحقیقات و 

و موسسات  فناوری

 آموزشی و پژوهشی کشور

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 ساعت

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

دکتراحمدعلی 

اه، استادیار یزدان پن

گروه پژوهش های 

آماری و فناوری 

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
هاااااای رایاااااج معمااااااری چارچوب -

فراینااااااد معماااااااری  -سااااااازمانی

 سازمانی

چاااارچوب معمااااری ساااازمانی زکمااان  -

 های آنو ویژگی

،  FEAF ،TOGAF   چاااارچوب -

TEAF  ، DoDAF  

راهکارهاااااااااااااای تااااااااااااادوین  -

براسااااااس یاااااک  ساااااازمانیمعماری

 -ساااازیچاااارچوب و متااادولو ی پیاد

نگهاااااداری و بروزرساااااانی طااااارح 

 معماری

هااااای انتقااااالی و نحااااوه تهیااااه طرح -

هاااااای اسااااتخراخ مشخصاااااات پرو ه

 مربوطه

ایجااااااد یکپاااااارچگی در طراحااااای و  -

های اطالعااااتی باااه توساااعه سیساااتم

 کمک معماری سازمانی

 های موردیبررسی نمونه -

کارشناسااا -

ان 

اجرایاااای: 

12 

 ساعت 

اعضاء هیأت 

علمی 

مسئول در 

 6مراکز: 

 ساعت

ی سامانه یبازنما  .12

 نگرش اعضای ناتک

)نظارت و ارزیابی و 

  ارتقاء و تغییر نگرش اعضای دفاتر نظارت دانشگاه

 ها و اعضای هیات های استانی ناتک آموزش عالی

مبانی نظری مقوله نگرش، ابعاد و مولفه های 

آن در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

 آموز عالی

کارشناسان و اعضای هیات 

علمی عضو هیات های 

 استانی و مدیران نظارت 

 4الی 3 

 ساعت

دکتر عباس 

رشنوادی، استادیار 

گروه برنامه ریزی 



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
  

20 

 

 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

تضمین کیفیت( 

  آموزش عالی

آموزش عالی،  

موسسه پژوهش و 

ش برنامه ریزی آموز

 عالی

روش شناسی ایجاد   .13

سیستم های 

اطالعاتی؛ ویژه دفاتر 

طرح و برنامه و مراکز 

فناوری اطالعات 

حوزه علوم، تحقیقات 

 و فناوری

 آشنایی با انواع سیستم های اطالعاتی 

 های اطالعاتی و اثرات آن در  نقش رقابتی سیستم

 صنعت، بازار و تجارت

 ای آشنایی با متدولو ی های طراحی سیستم ه

 اطالعاتی و روش های توسعه سیستم های اطالعاتی

هااااای باااار سیسااااتم ایمقدمااااه -

 اطالعاتی

هااااااااای مفاااااااااهیم سیسااااااااتم -

 ،اطالعاااااااات داده،)یاطالعاااااااات

 گیری(ارتباطات و تصمیم

 رخدادها های پردازشسیستم -

 اطالعاتی مدیریت هایسیستم -

 های پشتیبانی از تصمیمسیستم -

 خبره و هوشمند هایسیستم -

 سیون اداریسیستم اتوما -

 سیستم اطالعاتی مدیران ارشد -

 سیستم اطالعات راهبردی -

 اطالعاتی هایطراحی سیستم -

هااااای موفقیاااات و شکساااات نشااااانه -

 های اطالعاتی مدیریتسیستم

نیازسااااانجی اطالعاااااات؛ مفااااااهیم و  -

 هاروش

 های اطالعاتیافزار سیستمنرم -

کلیه مدیران، کارشناسان 

مسئول و اعضاء هیأت 

ای علمی که در واحده

فناوری اطالعات و مراکز 

مشابه با آن  در موسسات 

 آموزشی و پژوهشی  

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 ساعت

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

کارشناسااا -

ان 

اجرایاااای: 

12 

 ساعت 

اعضاء هیأت 

علمی 

دکتراحمدعلی 

یزدان پناه، استادیار 

گروه پژوهش های 

وری آماری و فنا

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

مسئول در 

 6مراکز: 

 ساعت

مبانی طراحی و   .14

بازمهندسی سازمانها 

در عصر اطالعات؛ 

ویژه دفاتر طرح و 

برنامه و مراکز 

فناوری اطالعات 

حوزه علوم، تحقیقات 

 و فناوری

 آشنایی مدیران با چگونگی طراحی و ایجاد سازمان-

ساختاری، های متناسب با عصر اطالعات از ابعاد 

 آوری های اطالعاتیکنترلی و فن

مفاااااااهیم و ابزارهااااااای اساساااااای،  -

مفاااااهیم اساساااای ساختارسااااازمانی، 

اشاااکال و تکامااال اساسااای سااااختار 

 سازمانی

ای بااااار سیساااااتم هاااااای مقدماااااه -

کنترلاااااای، چگااااااونگی طراحاااااای 

 های کنترلیسیستم

-مقدماااه ای بااارای آرایاااش و نسااال -

 آوریهای گوناگون فن

آوری فااان آوری اطالعااااتی و فااارد،فااان -

-اطالعااااتی و تغییااارات کااااری، فااان

آوری اطالعااااااتی و حاااااق خلاااااوت 

کارکناااااان، مساااااائل اخالقااااای در 

 آوری اطالعاتیبکارگیری فن

هاااا، آوری اطالعااااتی در ساااازمانفااان -

آوری عصاااااارهای گوناااااااگون فاااااان

آوری اطالعااااتی، نظریاااه انطبااااق فااان

هاااااااای اطالعااااااااتی و ساااااااازمان

فراگیرناااااده، تغییااااارات سااااااختاری 

کارشناسان مسئول و اعضاء 

واحدهای  هیأت علمی

ستادی حوزه علوم، 

و  تحقیقات و فناوری

موسسات آموزشی و 

 پژوهشی کشور

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 عتسا

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

کارشناسااا -

ان 

اجرایاااای: 

12 

 ساعت 

اعضاء هیأت 

علمی 

دکتراحمدعلی 

یزدان پناه، استادیار 

گروه پژوهش های 

آماری و فناوری 

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
آوری ارگیری فااااانحاصااااال از بکااااا

 آوری اطالعاتی اطالعات، فن

-آوری اطالعااااتی میاااان ساااازمانفااان -

 های میان سازمانیها: سیستم

آوری اطالعااااتی و تبااادیل ناااوع فااان -

هاااای بازرگاااانی، اثربخشااای فعالیااات

ساااازمانی، چگاااونگی تعیاااین میااازان 

 تغییرات مورد نیاز

آوری اطالعاااااااتی در نقااااااش فاااااان -

 های سازمانیتبدیل نوع فعالیت

ازمهندسااااای فرآیناااااد ساااااازمانی، ب -

 آوری اطالعاتینوآوری در فن

آوری اطالعااااااتی و مااااادیران فااااان -

آوری هااااای در حااااال آینااااده، فاااان

 پیدایش و چالش و تغییر و تحول

مسئول در 

 6مراکز: 

 ساعت

مدیریت استراتژیک   .15

های سیستم

اتی؛ ویژه اطالع

مدیران، رؤسا و 

معاونین حوزه علوم، 

 تحقیقات و فناوری

  تلفیق مناسبی از مبانی نظری و اصول علمای تجزیه

و تحلیل و طراحی استراتژیک سیستم های اطالعات 

 و فنون مورد استفاده

 های ثبت و مستندسازی نمودن فرصتمشخص

 دانش در سازمان

  یو مبان میمفاه -

اساااتراتژیک  تیریای بااار ماااد مقدماااه -

  سیستم های اطالعاتی

از برناماااه ریااازی سیساااتم اطالعااااتی  -

تاااااا برناماااااه ریااااازی اساااااتراتژیک 

  سیستم های اطالعاتی

مدیران، رؤسا و کلیه 

، کارشناسان معاونین

مسئول و اعضاء هیأت 

واحدهای ستادی  علمی

حوزه علوم، تحقیقات و 

و موسسات  فناوری

 آموزشی و پژوهشی کشور

ماااادیران  -

 4ارشااااد: 

 ساعت

ماااادیران  -

 8پااارو ه: 

 ساعت 

دکتراحمدعلی 

یزدان پناه، استادیار 

گروه پژوهش های 

آماری و فناوری 

اطالعات، موسسه 

پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

 ر رفتن ها برای اجتناب از هدکمک به سازمان

ها و هدر رفتن منابع کاری تالشها، دوبارهفرصت

 نمایدایفا می

 های کاربردی موجود در ارزیابی کارایی سیستم

 سازمان

 های مدیریتی مرتبط با بندی برنامهبررسی و اولویت

های اطالعاتی، مطابق با اهداف سازمان و سیستم

 مدیریت ارشد

 های مبررسی فرایندهای سازمانی و تعریف سیست

 اطالعاتی مجزا از ساختار سازمانی

  درگیرکردن تمام مدیران در مشخص کردن اهداف

 و سیاستهای فناوری اطالعات

اساااتراتژیک سیساااتم  برناماااه ریااازی -

  های اطالعاتی

ف برناماااه ریااازی اساااتراتژیک ااهاااد -

  سیستم های اطالعاتی

مناساااااب در برناماااااه  یکردهاااااایرو -

 یهاااا ساااتمیس کیاساااتراتژ یزیااار

  :یاطالعات

رویکردهاااااای متااااادولو ی هاااااای  -

مختلااف برنامااه ریاازی سیسااتم هااای 

  اطالعاتی

فرایناااد برناماااه ریااازی اساااتراتژیک  -

  سیستم های اطالعاتی

ط باااااین برناماااااه ریااااازی ارتباااااا -

اسااااااتراتژیک سیسااااااتم هااااااای 

  اطالعاتی با اهداف سازمانی

نقااااش و محاااادوده فعالیاااات برنامااااه  -

اسااااااتراتژیک سیسااااااتم هااااااای 

  اطالعاتی

فاکتورهااااای تأثیرگااااذار باااار برنامااااه  -

ریااازی اساااتراتژیک سیساااتم هاااای 

  اطالعاتی

ماااادیران  -

اجرائاااای: 

 ساعت 6

کارشناسااا -

ان 

 اجرایاااای:

12 

 ساعت 

اعضاااااااء  -

هیااااااأت 

علماااااای 

مساااائول 

در 

 6مراکاااز: 

 ساعت



 وهش و برنامه ریزی آموزش عالیکارگاه های تخصصی مؤسسه پژ

  )به صورت مجازی( 1399برای اجرا در سال  
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
مباحاااث کلیااادی در برناماااه ریااازی  -

اسااااااتراتژیک سیسااااااتم هااااااای 

  اطالعاتی

بااه  برنامااه ریاازی  مشااکالت مربااوط -

اسااااااتراتژیک سیسااااااتم هااااااای 

  اطالعاتی

بررساااای مشااااکالت برنامااااه ریاااازی  -

 سیستم های اطالعات

اسااااتراتژیکمتدولو ی هااااای برنامااااه  -

ریااازی اساااتراتژیک سیساااتم هاااای 

  اطالعاتی

ک کساااااب یاساااااتراتژ ییهمراساااااتا -

  اطالعات یوکار و فناور

 کیاساااااتراتژ ییمفهاااااوم همراساااااتا -

 اطالعات یکسب وکار وفناور

 ییهمراسااااتا یریااااشااااکل گ رونااااد -

  کیاستراتژ

 ییو حفظ همراستا جادیا ندیفرا -

مطاارح شااده در  یماادل هااا و الگوهااا -

کساااب وکاااار و  ییهمراساااتا ناااهیزم

  اطالعات یفناور
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
 نیبااا ییارتقاااا همراساااتا یفاکتورهاااا -

 یکساااب وکاااار و فنااااور یاساااتراتژ

 اطالعات

هاااا از اناااواع  یابیاااارز یطااارح برخااا -

 کیاستراتژ ییهمراستا یمدل ها

ات صاااورت گرفتاااه قااایتحق نهیشااایپ -

 و جهان رانیدر ا

ارتقاء توسعه پایدار   .16

 در دانشگاه ها

 

  آشنایی با چگونگی دستیابی به پایداری و ارتقاء

 دانشگاه هاتوسعه پایدار در 

 

 ابعاد مختلف توسعه پایدار در یک دانشگاه

راهکارهای عملی برای بهبود توسعه پایدار در 

 یک دانشگاه

مدیران سطوح مختلف 

وزارت علوم و دانشگاه و نیز 

اعضای هیئت علمی 

 عالقمند

دکتر احمدرضا  ساعت 4

روشن، استادیار 

 تیریگروه مد

ی، آموزش عال

موسسه پژوهش و 

ی آموزش برنامه ریز

 عالی

سازی مستند  .17

در  تجربیات

 دانشگاه

 آشنایی با انواع دانش و مفهوم دانش ضمنی 

آشنایی با مفاهیم و تعاریف تجربه و مستند سازی 

 تجربیات

آشنایی با تجربه نگاری و نحوه استخراخ و مستند سازی 

 تجربیات آن همراه  با اجرای کار عملی

 (مبانی نظری مدیریت دانش1

انواع دانش و مفهوم شناسی دانش (تعریف 2

 ضمنی

 (نقش و کاربرد تجربه در دانشگاه و سازمان3

 ( ضرورت مستند سازی تجربیات4

 (ضرورت جانشین پروری و انتقال تجربه5

( اصول مدیریت دانش و مستند سازی 6

 تجربیات

 کارشناسان دانشگاه -1

روسای اداره ها در  -2

دانشگاه ، کارشناسان 

 مسئول دانشگاه،

 مدیران دانشگاه -3

سان کارشنا

 6دانشگاه 

 ساعت

 

روسای اداره ها 

و کارشناسان 

مسئول 

دانشگاه و 

مدیران 

دکتر اصغر زمانی، 

استادیار گروه 

مطالعات مدیریت 

آموزش عالی ، 

موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

 عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه
(ضرورت تیم سازی  و مولفه های آن 7

 درانجام مستند سازی تجربیات

 ای مستند سازی تجربیات( مراحل و گامه8

 ( مروری بر برخی تجربه نگاری ها9

( کارگروهی با محوریت آسیب شناسی 10

تجربه نگاری و مستند سازی تجربیات بر 

 اساس هر دانشگاه و نگارش تجربه

 

 8دانشگاهی 

 ساعت

 

 

 

آشنایی با آیین   .18

نامه ارتقای مرتبه 

 اعضای هیات علمی

آیین نامه با می جدیداالستخدام اعضای هیات عل ییآشنا

به منظور جهت دهی  مرتبه اعضای هیات علمیارتقای 

 فعالیت های علمی خود

( واکاوی مفاهیم و تعاریف مندرخ درآیین 1

 نامه

( مروری بر فعالیت های فرهنگی و تربیتی 2

 آیین نامه 1و اجتماعی موضوع ماده 

( مرور و آشنایی بافعالیت های آموزشی 3

 ر آیین نامهمندرخ د

( مرور و آشنایی با فعالیت های پژوهشی 4

 مندرخ در آیین نامه

(بررسی اجمالی از فعالیت های علمی و 5

 اجرایی

( جمع بندی و ارایه مباحث مربوط به 6

 حداقل های امتیازات برای ارتقای مرتبه

 (پرسش و پاسخ7

 اعضای هیات علمی

جدیداالستخدام در 

دانشگاه ها و موسسات 

 یپژوهش

دکتر اصغر زمانی،  ساعت 8

استادیار گروه 

مطالعات مدیریت 

آموزش عالی، 

موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

 عالی
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 طول دوره مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

ها، و مبانی و مولفه  .19

راهنمای ارزیابی 

 دانشگاه سبز و پایدار 

 آشنایی با مبانی دانشگاه پایدار 

 آشنایی با مولفه های دانشگاه پایدار 

 یداربررسی تجارب دانشگاه های پا 

 راهنمای ارزیابی دانشگاه پایدار 

 آشنایی با مبانی دانشگاه پایدار 

  آشنایی با مولفه های دانشگاه

 پایدار

  بررسی تجارب دانشگاه های

 پایدار

 راهنمای ارزیابی دانشگاه پایدار 

مدیران و معاونان  -1

 دانشگاهی

 اساتید  -2

دکتر مهتاب  ساعت 8

پورآتشی، استادیار 

گروه مطالعات 

یقی و نوآوری در تطب

آموزش عالی، 

موسسه پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش 

 عالی

 

 

 فرهنگی و اجتماعی دانشگاهدر حوزه برنامه ریزی  کارگاه های
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

ابعاد مسئولیت آشنایی با  1

  واجتماعی دانشگاه 

 برنامه تدوین اصول

 مسئولیت هبردیرا

 ها دانشگاه برای اجتماعی

در این کارگاه شرکت کنندگان با 

تاریخچه، تعاریف، ابعاد، مولفه های 

مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

آشنا می شوند. سپس بر اساس فرم های 

پیش بینی شده در قالب گروه های کاری 

نفره به بررسی و گزارش نقاط قوت و  5

ها و مسائل و ضعف، فرصت و تهدید

چالش های پیش رو در مسیر تقویت و 

بهبود مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

همچنین در نهایت خواهند پرداخت. 

برنامه اقدام دانشگاه در حوزه های 

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، 

پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و 

 اجتماعی و اداری و مالی به منظور 

مسئولیت نهادینه شدن تقویت و 

این  می شود.اجتماعی دانشگاه استخراخ 

 8کارگاه به صورت دوره یک روزه )

با نفره  30-35ساعت( و در گروه های 

هدف ارتقای توانمندی و بهسازی 

ها، تعاریف، مفاهیم، مؤلفه (1

تاریخچه و رویکردهای مرتبط با 

 مسئولیت اجتماعی؛

آشنایی با رویکرد دانشگاه  (2

تصمیم ( به منظور IRپژوهشی )

سازی برای نحوه بررسی، برنامه 

ریزی و مداخله برای بهبود 

 وضعیت؛ 

بعاد آموزشی،  آشنایی با ا (3

یاددهی و یادگیری مسئولیت 

 اجتماعی در دانشگاه؛

آشنایی با ابعاد پژوهشی  (4

 مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛

آشنایی با ابعاد سرویس دهی و  (5

خدمات به ذینفعان و  مسئولیت 

 اجتماعی دانشگاه

 روسای دانشگاه ها؛ (1

معاونین آموزشی،  (2

، ، دانشجوییفرهنگی

پژوهشی و طرح و برنامه 

 دانشگاه، 

روسای دانشکده ها،   (3

پژوهشگاه ها و دپارتمان 

  های دانشگاه؛ 

اعضای هیات علمی  (4

عالقمند و جدید 

 االستخدام؛

کارشناسان حوزه های  (5

، آموزشی، فرهنگی

، پژوهشی و دانشجویی

 طرح و برنامه؛

 

 ساعت 8

(2*4) 

 روز( دو)

 

دکتر سید 

 هادی مرجائی
استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه 

ریزی آموزش 

 عالی
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

مدیران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی 

 برگزار می شود.و کارشناسان دانشگاه ها 

در انتهای دوره به افراد شرکت کننده 

 گواهینامه اعطا می شود.

آشنایی با ابعاد مشغولیت  (6

 در ارتباط بادانشگاهیان 

  ؛مسئولیت اجتماعی

بعاد اخالق حرفه ای آشنایی با ا (7

 و مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛ 

آشنایی با ابعاد شفافیت در  (8

دانشگاه و نقش فعالیت های 

 ؛حوزه اداری و مالی
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

 اجتماعی مسئولیت 2

ها چه دانشگاه : دانشگاه

ماعی بر جای تأثیر اجت

 گذارندمی

در این کارگاه شرکت کنندگان با 

تاریخچه، تعاریف، ابعاد، مولفه های 

مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه و  

فضیلت های اجتماعی تولید شده در 

دانشگاه و تاثیر اجتماعی دانشگاه آشنا 

 می شوند. 

ها، تعاریف، مفاهیم، مؤلفه (1

تاریخچه و رویکردهای مرتبط با 

 سئولیت اجتماعی؛م

گزارشی از نتایج طرح پژوهشی  (2

مشارکت اعضای هیات علمی در 

خصوص مسئولیت اجتماعی 

 دانشگاه 

ها چه تأثیر اجتماعی بر دانشگاه (3

گذارند، چه جای می

کنند، و هایی تولید میفضیلت

توانند عملکرد چگونه می

: ؟اجتماعی خود را ارتقا دهند

 ؛نگاهی کاربردی و عملیاتی

 

 

یات رئیسه، معاونین ه  (1

دانشگاه، روسای دانشکده 

ها،  پژوهشگاه ها و 

 دپارتمان های دانشگاه؛  

اعضای هیات علمی  (2

عالقمند و جدید 

 االستخدام؛

 

 

 ساعت 4

    )یک روز(

دکتر نسرین 

 نورشاهی

دکتر مقصود 

 فراستخواه
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

آشنایی با هنجارهای  3

اخالق حرفه ای در پژوهش 

اج و استخر های دانشگاهی

 برنامه بهبود واقدام  

و این دوره با هدف آشناسازی اساتید 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

انواع اخالق حرفه ای،  با مبانی نظریها 

ی دانشگاهی، هنجارها و ضدهنجارها

نتایج و  مصادیق تقلب در حوزه پژوهش

 تحقیقات انجام گرفته در این حوزه 

مشارکت  برگزار می شود. در این کارگاه

بر اساس فرم های پیش بینی کننندگان 

نفره  5شده و در قالب گروه های کاری 

به بررسی و معرفی انواع هنجارها و ضد 

هنجارها در پزوهش و گزارش نقاط قوت 

و ضعف و مسائل و چالش های پیش رو 

و راه های بهبود موضوع به منظور 

در ارتباط استخراخ برنامه اقدام دانشگاه 

نهادینه شدن اخالق حرفه ای ت و تقویبا 

این کارگاه به صورت خواهند پرداخت. 

ساعت( و در گروه های  8دوره یک روزه )

با هدف ارتقای توانمندی نفره  35-30

ها و بهسازی مدیران، اعضای محترم 

 یهنجارهاو  ینظر یمبان (1

 شهیدر اند یو حرفه ا یدانشگاه

 ؛صاحب نظران

منشور اخالق پژوهش  یبررس (2

 ؛ (1) یکارگروه

نجارها و ها و همولفه آشنایی با  (3

در  یدانشگاه یضدهنجارها

 ؛حوزه پژوهش

 یبوم یمولفه هاآشنایی با  (4

 یهنجارها و ضدهنجارها

 ؛ (2) یکارگروه یدانشگاه

درونی شدن  بررسی موانع (5

  ؛هنجارهای حرفه ای

 چالش ها بر اساس مدل یبررس (6

SWOT موانع در  نیو مهمتر

 یشدن هنجارها یدرون ریمس

 ؛ (3) یکارگروه یدانشگاه

 -گزارش نتایج تحقیقات قبلی  (7

مروری بر وضعیت موجود 

هیات رئیسه، معاونین  (3

دانشگاه، روسای دانشکده 

ها،  پژوهشگاه ها و 

 دپارتمان های دانشگاه؛  

اعضای هیات علمی  (4

جدید عالقمند و 

 ؛االستخدام

دانشجویان تحصیالت  (5

 تکمیلی؛

 

ساعت  8 

(2*4) 

 )دو روز(

 

دکتر سید 

 هادی مرجائی
استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه 

ریزی آموزش 

 عالی
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت 

در انتهای دوره  برگزار می شود.تکمیلی 

هینامه اعطا به افراد شرکت کننده گوا

 می شود.

اخالق حرفه ای در دانشگاه های 

 ؛ایران

تکمیل پرسشنامه های ارزیابی  (8

  ؛دانشگاهوضع 

بهبود و استخراخ برنامه های  (9

 اقدام و  راه کارهای تقویت

 ؛ (4کارگروهی )
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

جامعه پذیری دانشگاهی:  4

، رویکردهاتعاریف، 

و  ، وضع موجودفرایندها

برنامه بهبود و استخراج 

 اقدام  

نظام جامعه پذیری دانشگاهی بستری 

برای امکان تحقق وظایف ذاتی دانشگاه 

گاهی و انتقال ها است. تربیت انسان دانش

دانش و هنجارهای حرفه ای به اعضا و 

آماده سازی آنها برای احراز مشا ل حرفه 

ای از مهمترین وظایف ذاتی دانشگاه ها 

از نظام جامعه پذیری دانشگاهی است. 

می توان به جعبه سیاه دانشگاه یاد کرد 

که بازخوانی رمز و رموز آن، برای 

 شناخت الیه های درونی نظام آموزش

در این کارگاه عالی بسیار حیاتی است. 

شرکت کنندگان با رویکردهای نظری، 

ابعاد و فرایندهای جامعه پذیری 

شده و استلزامات و دانشگاهی آشنا 

 گلوگاه هافرایندهای جامعه پذیری و 

رنامه بهبود و و ب های موجود در فرایندها

مورد بحث نظام جامعه پذیری بازآفرینی 

این کارگاه به صورت  قرار خواهد گرفت.

ساعت( و در گروه های  8دوره یک روزه )

رویکردهای نظری  (1

 ی دانشگاهیپذیرجامعه

ابعاد و  )تعاریف، مراحل،

 ؛ فرایندها(

مروری بر مدل های جامعه  (2

 ؛دانشگاهیپذیری 

مروری بر مسئله شناسی:  (3

و پیامدهای  وضعیت، نتایج

در دانشگاه  جامعه پذیری

)گزارش نتایج  های ایران

  ؛ تحقیقات قبلی(

آشنایی با رویکرد دانشگاه  (4

( به منظور IRپژوهشی )

نحوه  تصمیم سازی برای

بررسی، برنامه ریزی و 

 مداخله برای بهبود وضعیت؛ 

 روسای دانشگاه ها؛ (6

آموزشی، معاونین  (7

، ، دانشجوییفرهنگی

پژوهشی و طرح و برنامه 

 دانشگاه، 

روسای دانشکده ها،   (8

پژوهشگاه ها و دپارتمان 

 های دانشگاه؛  

اعضای هیات علمی  (9

عالقمند و جدید 

 االستخدام؛

ان حوزه کارشناس (10

، های آموزشی، فرهنگی

، پژوهشی و دانشجویی

 طرح و برنامه؛

 

ساعت  8

(2*4) 

 )دو روز(

دکتر سید 

 هادی مرجائی
استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه 

ریزی آموزش 

 عالی
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

با هدف ارتقای توانمندی نفره  35-30

ها و بهسازی مدیران دانشگاهی، اعضای 

هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه ها 

در انتهای دوره به افراد  برگزار می شود.

 شرکت کننده گواهینامه اعطا می شود.

استخراخ اهداف و انتظارات  (5

جامعه  فرایندهای موجودو 

پذیری در دانشگاه: 

 ؛ (1) یکارگروه

مسائل و چالش استخراخ  (6

های موجود )گلوگاه ها( در 

مسیر جامعه پذیری در 

 ؛ (2) یکارگروهدانشگاه: 

استخراخ برنامه های  (7

پیشنهاداتی بازآفرینی و 

اصالح نظام جامعه برای 

 پذیری در دانشگاه:

 ؛ (3کارگروهی )
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

 –سرمایه اجتماعی  5

فرهنگی دانشجویان: 

رویکردها، مولفه ها، وضع 

موجود، چالش ها و 

استخراج برنامه بهبود و 

 ام  اقد

 & Socio)  فرهنگی -سرمایة اجتماعی

Cultural Capital ) یکی از مهمترین انواع

سرمایه های انسانی و همچنین در زمره 

های پویای نظام ترین مؤلفهاصلی

جوامع به حساب می  فرهنگی و اجتماعی

محیط های آموزشی خصوصا  .آید

دانشگاه ها یکی از کانون های اصلی 

ی و فرهنگی تقویت سرمایه اجتماع

هستند. کنشگران اصلی دانشگاه شامل 

دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه و 

نهادهای درون نظام آموزش عالی در 

شبکه ای از تعامالت زمینه های شکل 

گیری سرمایه فرهنگی و اجتماعی را 

در این کارگاه شرکت فراهم می کنند. 

کنندگان با مولفه ها و ابعاد سرمایه 

و فرهنگی در محیط دانشگاهی اجتماعی 

وضع موجود و آشنا شده و به بررسی 

نتایج و یافته های طرح های ملی در 

و  ارتباط با وضعیت سرمایه اجتماعی

سرمایه رویکردهای نظری  (1

)تعاریف،  اجتماعی و فرهنگی

 ابعاد و مولفه ها(؛

مروری بر مسئله شناسی:  (2

و  وضعیت موجود، نتایج

در  پیامدهای جامعه پذیری

)گزارش  دانشگاه های ایران

 نتایج تحقیقات قبلی(؛

آشنایی با رویکرد دانشگاه  (3

تصمیم ( به منظور IRژوهشی )پ

برنامه ، بررسیسازی برای نحوه 

بهبود و مداخله برای ریزی 

 وضعیت؛ 

استخراخ اهداف و انتظارات و  (4

در ارتباط با  فرایندهای موجود

سرمایه فرهنگی و اجتماعی 

 روسای دانشگاه ها؛ (1

معاونین آموزشی،  (2

، ، دانشجوییفرهنگی

پژوهشی و طرح و برنامه 

 دانشگاه، 

 روسای دانشکده ها،  (3

پژوهشگاه ها و دپارتمان 

 های دانشگاه؛  

اعضای هیات علمی  (4

عالقمند و جدید 

 االستخدام؛

کارشناسان حوزه های  (5

، آموزشی، فرهنگی

، پژوهشی و دانشجویی

 طرح و برنامه؛

 

 

ساعت  8

(2*4) 

 )دو روز(

دکتر سید 

 هادی مرجائی
استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه 

ریزی آموزش 

 عالی
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

در دانشگاه های ایران و خارخ  فرهنگی

. همچنین شرکت شدپرداخته خواهد 

کنندگان با تکمیل فرم های کارگاه در 

 نفره، نقطه نظرات 5قالب گروه های 

گروهی خود را در ارتباط با چالش ها و 

برنامه های بهبود وضعیت گزارش 

  خواهند داد.

 8این کارگاه به صورت دوره یک روزه )

با نفره  30-35ساعت( و در گروه های 

هدف ارتقای توانمندی و بهسازی 

مدیران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی 

 برگزار می شود.و کارشناسان دانشگاه ها 

ی دوره به افراد شرکت کننده در انتها

 گواهینامه اعطا می شود.

: دانشجویان در دانشگاه

 ؛ (1) یکارگروه

استخراخ مسائل و چالش های  (5

موجود )گلوگاه ها( در مسیر 

ارتقای سرمایه فرهنگی و 

در  اجتماعی دانشجویان

 ؛ (2) یکارگروهدانشگاه: 

اقدام برای استخراخ برنامه های  (6

تقویت سرمایه فرهنگی و 

 :اجتماعی دانشجویان

 ؛ (3کارگروهی )

در عدالت جنسیتی  6

 آموزش عالی

از عدالت  دیا شناخت و درک جد

  رانیدر جامعه ا یتیجنس

( تیزنان و مردان )جنس گاهیجا ا

 کشور یدر نظام آموزش عال

تعریف عدالت جنسیتی با  (1

 ؛رویکردی جدید

 های عدالت جنسیتیشاخص (2

ساختار جنسیتی در نظام  (3

 ؛آموزش عالی کشور

 مدیران دانشگاهی (1

 اعضای هیئت علمی (2

دانشجویان  (3

 تحصیالت تکمیلی

ساعت  8

(2*4) 

 )دو روز(

دکتر سیما 

 بوذری
استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه 

ریزی آموزش 

 عالی
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 مخاطبان محورها اهداف نام کارگاه ردیف
و طول 

 دورهمحل 

مدرس / 

 مدرسین

های عمده جنسیت و گروه (4

 ؛تحصیلی

اطع مختلف جنسیت و مق (5

 ؛تحصیلی

جنسیت و ساختار مدیریت  (6

 ؛آموزش عالی
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 حوزه اقتصاد آموزش عالی، کارآفرینی و اشتغال کارگاه های

 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

 مراحل با آشنایی  .1

شغلی گیری تصمیم  

 و

 اشتغال های مهارت

 پذیری

در این کارگاه دانشجویان و اساتید با 

گانه تصمیم گیری شغلی و  5مراحل 

 اشتغال های مهارت مفهومی تعاریف

—Employability Skillsپذیری

Definition اشتغال های مهارت 

 Top 10 گانه 10 پذیری

Employability Skills  و 

 سرمایه گانه 7 های قابلیت 

اشنا می شوند و با تکمیل فرم  انسانی

ها و بحث و گفتگو میزان مهارت های 

خود و توان آموزشی محیط تحصیلی 

 ی نمایند. شان را ارزیابی م

 تشریح اهداف کارگاه .1

 :میمفاه فیتعر .2

شغلی   گیریدر تصمیم یخودکارآمد

Career Decision–Making Self 
Efficacy(CDMSE) 

 یشغل یریگ میگانه تصم 5 مراحل

 اهداف شغلی    انتخابGoal 

Selection   

 آوری اطالعات شغلی  جمع

Gathering Occupational 
Information   

 قیدق ارزیابی خودAccurate Self-

Appraisal  

 برنامه برای آینده  داشتنMaking 

Plans For The Future   

  توانایی حل مسئلهProblem 

Solving  

اساتید/  (1

دانشجویان 

 تکمیلی

 (4*2ساعت ) 8

 )دو روز(

دکتر سید هادی 

استادیار  مرجائی

موسسه پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

فرم  لی( در کارگاه )تکم1) یکارگروه .3

مراحل  ی خودکارآمدی درابیارز

 (یو بحث گروه یشغل یریگ میتصم

 یریاشتغال پذ یبا مهارت ها ییآشنا .4

 گانه  10 یریال پذاشتغ یها مهارت

Top 10 Employability Skills 

 اشتغال  یمهارت ها یمفهوم فیتعار

—Employability Skillsیریپذ

Definition 

  گانه سرمایه  7معرفی قابلیت های

 Human Capital انسانی

Capabilities 
فرم  لی( در کارگاه )تکم2) یکارگروه .5

اشتغال  یمهارت ها یابیخود ارز یها

 (یگروه و بحث یریپذ

اشتغال  یبهبود مهارت ها یها روش .6

 Improvingیریپذ

Employability Skills 
  یریگ جهینت ،یبند جمع .7
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

آشنایی با ابعاد   .2

اکوسیستم کارآفرینی 

ی و استخراج دانشگاه

 برنامه بهبود و اقدام

در این کارگاه شرکت کنندگان با 

مفاهیم پایه، ابعاد و مولفه های 

کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی و 

کارآفرینی دانشگاهی آشنا شده و با 

ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 

و تهدیدهای محیط دانشگاهی ایران 

در ارتباط با کارآفرینی دانشگاهی، 

لزامات زیرساختی توسعه کارآفرینی ا

دانشگاهی مورد شناسایی قرار می 

گیرد. همچنین در این کارگاه شرکت 

کنندگان به صورت عملی و در 

نفره فرم های پیش  5-4گروهای 

بینی شده را تکمیل و به مبادله 

اطالعات و تجربیات بدست آمده برای 

شناسایی اقدامات اساسی در مسیر 

دانشگاهی خواهند  توسعه کارآفرینی

پرداخت. انتقال این اطالعات به 

اعضای محترم شوراهای سیاست 

گذار و تصمیم گیر دانشگاه )اعضای 

م . مروری بر مدل های اکوسیست1

 کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی

. آشنایی با  برنامه ریزی راهبردی و 2

زیرنظام های دانشگاهی مرتبط با 

 اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی 

. مجموعه راهبردها و اقدامات الزم برای 3

 تقویت کارویژه های کارآفرینی دانشگاهی

. مروری بر مسائل و الزامات زیرساختی 4

اهی )نقاط قوت و ضعف کارافرینی دانشگ

 دانشگاه ها (

(: تطابق زیر نظام های 1کارگروهی)

دانشگاهی با اکوسیستم کارآفرینی 

 دانشگاهی 

(: مجموعه اقدامات الزم برای 2کارگروهی)

تقویت کار ویژه های کارآفرینی دانشگاهی 

(: بررسی مسائل و 3در دانشگاه کارگروهی)

چالش های دانشگاه در تحقق اهداف 

 رینی دانشگاهیکارآف

 

رئیس دانشگاه/  (2

موسسه / 

پژوهشگاه، اعضای 

هیئت رئیسه، 

اعضای هیئت امنا 

و معاونین، 

مدیران و مشاوران 

 ارشد دانشگاه؛ 

مدیران میانی  (3

دانشگاه )مدیران 

آموزشی، 

پژوهشی، اداری 

مالی، فرهنگی و 

مدیران واحدهای 

 کارآفرینی

 (4*2ساعت ) 8

 )دو روز(

دکتر سید هادی 

استادیار  یمرجائ

موسسه پژوهش و برنامه 

 ریزی آموزش عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

هیئت امنا، هیئت رئیسه و اعضای 

شورای عمومی دانشگاه ها( و ارکان 

مدیریتی و کارشناسی دانشگاه می 

تواند سهم زیادی در تقویت نظام 

سیاست گذاری، تصمیم سازی، 

مه ریزی و ارتقاء سطح مدیریت برنا

دانشگاه ها در ارتباط با توسعه 

کارآفرینی دانشگاهی و تحقق اهداف 

دانشگاه کارآفرین داشته باشد. این 

 8کارگاه به صورت دوره یک روزه )

نفره  30-35ساعت( و در گروه های 

با هدف ارتقای توانمندی ها و 

بهسازی مدیران دانشگاهی، اعضای 

ارشناسان دانشگاه ها هیئت علمی و ک

انجام کار گروهی  برگزار می شود.

در استخراخ برنامه اقدام دانشگاه برای 

نهادینه شدن تقویت و ارتباط با 

اکوسیستم کارآفرینی از اهداف دیگر 

این کارگاه می باشد. در انتهای دوره 
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

به افراد شرکت کننده گواهینامه اعطا 

 می شود.

تنوع بخشی به روش   .3

های تأمین منابع مالی 

 دانشگاه

 

چگونگی مواجهه با کاهش بودجه  آشنایی با

 در دانشگاه های دولتی
 دالیل مشکالت مالی دانشگاه ها

 سطوح مختلف تخصیص منابع  در دانشگاه 

مدیران سطوح مختلف 

 گاهوزارت علوم و دانش
 دکتر احمدرضا روشن ساعت 4

آشنایی با مفاهیم پایه   .4

و مولفه ها، سیاست ها 

و قوانین، ابعاد 

اکوسیستم کارآفرینی 

دانشگاهی و استخراج 

برنامه اقدام با تاکید بر 

ماموریت حوزه های 

آموزش، پژوهش و 

فناوری و امور 

فرهنگی و دانشجویی 

 دانشگاه ها

ا در این کارگاه شرکت کنندگان ب

مفاهیم پایه، ابعاد و مولفه های 

کارآفرینی، سیاست ها و قوانین 

کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در 

ایران، تجربیات کارآفرینی در دانشگاه 

های پیشرو و ابعاد اکوسیستم 

کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی 

آشنا شده و با ارزیابی نقاط قوت و 

ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محیط 

اهی ایران در ارتباط با دانشگ

کارآفرینی دانشگاهی، الزامات 

زیرساختی دانشگاه کارآفرین مورد 

شناسایی قرار می گیرد. همچنین در 

 تجربیات  و مفاهیم پایه، مولفه های کارآفرینی

 روکارآفرینی در دانشگاه های پیش
 نی و اشتغال سیاست ها و قوانین کارآفری

 دانش بنیان در ایران
  اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی ابعاد

 دانشگاهی و استخراج برنامه اقدام

 

  دوره اول: ویژه

روسای دانشگاه ها 

 ساعت( 4)

  دوره دوم: ویژه

مدیران حوزه 

آموزش دانشگاه ها 

 ساعت( 8)

  دوره سوم: ویژه

مدیران حوزه 

پژوهش و فناوری 

 8دانشگاه ها )

 ساعت(

  دوره چهارم: ویژه

مدیران حوزه 

رهنگی و ف

 ساعت 8

)حضوری در 

 موسسه(

دکتر مهتاب پورآتشی، 

استادیار موسسه پژوهش 

و برنامه ریزی آموزش 

 عالی

دکتر  المرضا ذاکر  

صالحی دانشیار موسسه 

پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزش عالی

دکتر سید هادی  

مرجائی استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه ریزی 

 موزش عالیآ
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

این کارگاه شرکت کنندگان به 

نفره  5-4صورت عملی و در گروهای 

فرم های پیش بینی شده را تکمیل و 

به مبادله اطالعات و تجربیات بدست 

برنامه اقدام در آمده، برای استخراخ 

حوزه آموزش، پژوهش و فناوری و 

امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها 

در مسیر توسعه دانشگاه کارآفرین 

 خواهند پرداخت.

دانشجویی دانشگاه 

 ساعت( 8ها )

 

)آموزش( پیمایش   .5

وضعیت اشتغال 

آموختگان دانش

 آموزش عالی

جهت فرهنگ سازی و حمایت از 

 های مجری رصد اشتغالدانشگاه

 جمع آوری داده .1

 طراحی فرایند پیگیری .2

نکات کلیدی مطالعات پیگیری در  .3

 سراسر جهان

 توسعه پرسشنامه .4

 

مدیران و کارشناسان  

 حوزه رصد اشتغال

ر خانم معصومه سرکا ساعت 8

 قارون
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 های تحقیق و تدریسروش ها و مهارت های تخصصی در زمینهکارگاه

 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

پیدا کردن انتظارات شرکت کنندگان از  -1 روش تدریس  .1

 ارگاهک

تعریف و پیاده سازی استراتژی های  -2

 یادگیری موثر-یاددهی

 تعریف و کاربرد مفاهیم اساسی ارزیابی -3

ایجاد و حقظ ارتباطات یادگیری موثر  -4

 استاد-بین دانشجو

تعریف و پیاده سازی استراتژی هایی که  -5

مشارکت، انگیزه و موفقیت دانشجو را 

 تقویت می کند

های تعریف و استفاده از استراتژی  -6

متفاوت برای بدست آوردن بازخوردی از 

 تدریس

 ارائه انواع روشهای تدریس -1

نقش مدرس و دانشجو در  -2

 یادگیری-فرایند یاددهی

انواع مختلف رویکردها و  -3

سبک های روانشناختی 

 یادگیری

تجزیه و تحلیل اصول اساسی  -4

 یادگیری 

چگونگی ارائه طرح درس موثر  -5

 و کارا

ارائه بخشی از درس توسط  -6

ت کنندگان در پنل های شرک

 کوچکتر کارگاه

اعضای هیئت 

علمی و ترجیحا 

جدید االستخدام 

دانشگاهها و مراکز 

 آموزشی کشور

ساعت)یک  8

 روز(

دکتر محمد جواد 

صالحی، استادیار گروه 

اقتصاد آموزش عالی و 

بررسی های نیروهای 

 انسانی

مطالعات   .2

تطبیقی با تاکید 

بر کارویژه 

آشنائی با مبانی نظری ، مولفه ها ، وضع موجود 

 و راهکارهای بهره گیری از تجارب بین المللی

روش تحقیق تطبیقی ) کمی ، 

کیفی ، مجموعه ای ( ، روش ها و 

شیوه های الگوگیری ، عناصر الگو 

گیری ، سطح و واحد مشاهده و 

معاونان  .1

دانشگاه ها ، 

مدیران و 

کارشناسان 

ساعت  8

(2*4) 

 )دو روز(

؛ عباس معدن داردکتر 

استادیار دانشگاه 

لرستان و رئیس انجمن 
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

های دانشگاه 

  پژوهی 

تحلیل ،  شیوه ها و استراتژی های 

معرفی انتخاب کشورهای الگو، و 

مثال های عینی تجارب بین المللی 

 مرتبط با حوزه های دانشگاه

طرح و برنامه 

 راهبردی ، 

مدیران و  .2

کارشناسان 

برنامه ریزی 

آموزشی ، 

کارشناسان 

برنامه ریزی 

فرهنگی و 

اجتماعی 

 دانشگاهها

علمی آموزش و 

 پرورش تطبیقی ایران

اقدام پژوهی   .3

در نظام 

 دانشگاهی 

یا  "اقدام پژوهی "یکی از انواع تحقیق و پژوهش

است.  "Action Research "پژوهش در عمل 

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی و پژوهشی است 

جود مو وضعکه توسط هر فرد برای تبدیل 

)نامطلوب( محیط کار یا زندگی به وضع مطلوب 

اقدام پژوهی، یک حرکت  انجام می پذیرد.

متعهدانه و هدف دار است. به سخن دیگر، یک 

عمل استراتژیک است. عمل های استراتژیک، 

در این کارگاه شرکت کنندگان با 

گانه اقدام پژوهی آشنا  9مراحل 

شده و طی تمرین عملی و به 

صورت موردی فرم هایی را تکمیل 

در طول کارگاه و گزارش هایی را 

 ارائه خواهند داد.

اعضای هیات  (1

علمی عالقمند 

و جدید 

 االستخدام؛

کارشناسان  (2

حوزه های 

آموزشی، 

ساعت  8

(2*4) 

 )دو روز(

دکتر سید هادی 

مرجائی، استادیار گروه 

مطالعات تطبیقی و 

نوآوری در آموزش 

 عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

یعنی فعالیت های آگاهانه، قصد شده و هدف دار، 

امروزه، اقدام پژوهی،  .همراه با تعهدهای اجتماعی

پژوهشگرانی صورت می گیرد که در توسط 

آموزشی درگیری هایی  –موقعیت های اجتماعی 

دارند و هدفشان باال رفتن فهم و استدالل در 

اوضاع و احوال پیرامون و بهبود وضعیت محیط 

این کارگاه  .آموزشی، محیط کار و زندگی است

ساعت( و در گروه  8به صورت دوره یک روزه )

ارتقای توانمندی و با هدف نفره  30-35های 

برگزار بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 

در انتهای دوره به افراد شرکت کننده  می شود.

 گواهینامه اعطا می شود.

 

فرهنگی، 

پژوهشی و 

 طرح و برنامه؛

 

کارگاه   .4

آموزشی روش 

تحقیق: 

پروپوزال 

 نویسی

این دوره با هدف آشناسازی اساتید خصوصا 

اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام، کارشناسان 

پژوهشکده های وابسته به دانشگاه ها و 

دانشجویان دکتری با اصول اولیه و مفاهیم 

اساسی روش تحقیق و نحوه کاربست این اصول 

در تدوین پروپوزال پژوهشی برگزار می شود. با 

 ،انتخاب موضوع .1

 ، بیان مسأله  .2

 ، بررسی پیشینه تحقیق .3

گزاره های تحقیق ) اهداف ،  .4

 ، سواالت و فرضیات (

اساتید و  .1

اعضای هیئت 

علمی جدید 

االستخدام در 

ساعت  8

(2*4) 

 )دو روز(

دکتر سید هادی 

مرجائی، استادیار گروه 

مطالعات تطبیقی و 

نوآوری در آموزش 

 عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

به افزایش دوره های تحصیالت تکمیلی و توجه 

لزوم تدوین پروپوزال برای پایان نامه و همچنین 

از آنجائیکه اساتید برای داوری پروپوزال ها و 

تحقیقات دانشجویی و تحقیقات حرفه ای مورد 

مراجعه قرار می گیرند لذا آشنایی با اصول تدوین 

پروپوزال پژوهشی و استاندارد سازی روش ها در 

ن راستا برای هدایت بهتر پایان نامه های ای

دانشجویی و طرح های پژوهشی ضروری می 

نماید. در این دوره شرکت کنندگان به صورت 

نفره موضوعات اساسی  5-4عملی و در گروهای 

روش تحقیق شامل انتقال این تجربیات از طریق 

اساتید به دانشجویان می تواند سهم زیادی در 

ای دانشگاهی داشته تقویت کیفی پژوهش ه

ساعت( در  8باشد. این کارگاه به مدت یک روز )

 نفره برگزار می شود.  25تیم های 

  

مشخص کردن متغیرها و  .5

 ،مقیاس سنجش آن ها

 ، تعیین ابزار اندازه گیری  .6

شخص کردن جامعه مورد م .7

 ، بررسی، نمونه و حجم نمونه

 ، انتخاب روش تحقیق .8

 ،گرد آوری داده ها .9

 ، تنظیم و تلخیص داده ها  .10

 ، تحلیل داده ها .11

  نتیجه گیری .12

  تحقیق تدوین گزارش  .13

 زمانبندی  .14

 بودجه بندی .15

رشته های 

 علوم انسانی؛

اعضای هیئت  .2

می و عل

کارشناسان 

پژوهشکده 

های وابسته به 

واحدهای 

دانشگاه در 

رشته های 

 علوم انسانی؛

دانشجویان  .3

دکتری گروه 

های آموزشی 

و پژوهشی در 
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

رشته های 

 علوم انسانی؛

مبانی روش   .5

 یق کیفیتحق

آشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی با روش ها و فرآیندهای 

 روش تحقیق کیفی

 

 درسی البسیبر اساس س

اساتید/ 

دانشجویان 

 تکمیلی 

دکتر احمدسعیدی،  ساعت 8

استادیار گروه پژوهش 

های آماری و فناوری 

 اطالعات
مبانی روش   .6

 تحقیق آمیخته

لمی و دانشجویان آشنایی اعضای هیات ع

تحصیالت تکمیلی با روش ها و فرآیندهای 

 روش تحقیق آمیخته

اساتید/  بر اساس سیالبس درسی

دانشجویان 

 تکمیلی 

دکتر احمدسعیدی،  ساعت 8

استادیار گروه پژوهش 

های آماری و فناوری 

 اطالعات
مبانی نظریه   .7

 داده بنیاد)

Grounded 

Theory) 

نشجویان آشنایی اعضای هیات علمی و دا

تحصیالت تکمیلی با روش ها و فرآیندهای 

 روش تحقیق داده بنیاد

اساتید/  بر اساس سیالبس درسی

دانشجویان 

 تکمیلی 

دکتر احمدسعیدی،  ساعت 8

استادیار گروه پژوهش 

های آماری و فناوری 

 اطالعات

و  سازیتیم   .8

مدیریت تیم در 

 دانشگاه

 آشنایی با کار تیمی و کارگروهی

انواع تیم ، نحوه تیم سازی، ارتباط در  آشنایی با

 تیم و مدیریت تیم در فعالیت های دانشگاهی 

 آشنایی مفهوم تیم مجازی ومساله های آن

( مروری بر ارتباطات سازمانی و 1

 دانشگاهی

 ( اهمیت و ضرورت کار جمعی2

 ( تفاوت کار گروهی با کار تیمی3

کارشناسان  -1

 دانشگاه

روسای اداره  -2

ها، کارشناسان 

دکتر اصغر زمانی،  ساعت 8

استادیار گروه مطالعات 

 مدیریت آموزش عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

 ( آشنایی با انواع تیم4 

رتباطات در (نحوه تیم سازی و ا5

 درون تیم

( تیم سازی مجازی و نحوه انجام 6

 فعالیت در یک تیم مجازی

( راهکارهایی برای انجام کار تیمی 7

 در دانشگاه

مسئول و مدیران 

 دانشگاه

آشنایی با فن   .9

ترجمه متون 

 انگلیسی

  آشنایی با روش های فن ترجمه متون

 انگلیسی

  آشنایی با روش های فن

 ترجمه متون انگلیسی

معاونان  – 1

آموزشی و 

 پژوهشی

 اساتید -2

دانشجویان  -3

 تحصیالت تکمیلی

دکتر مهتاب پورآتشی،  ساعت 8

استادیار گروه مطالعات 

تطبیقی و نوآوری در 

 لیآموزش عا

کاربرد منطق   .10

فازی در 

پژوهش های 

 دانشگاهی

آشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی با تحلیل های فازی و نرم 

 افرار مربوطه

 

 بر اساس سیالبس درسی

اساتید/ 

دانشجویان 

 تکمیلی 

دکتر احمدسعیدی،  ساعت 8

استادیار گروه پژوهش 

های آماری و فناوری 

 اطالعات
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

مبانی   .11

ارشادگری 

(mentoring )

اعضای هیئت 

 علمی 

آشنایی اعضای هیات علمی با مبانی 

 ارشادگری)منتورینگ(

 

 بر اساس سیالبس درسی

دکتر احمدسعیدی،  ساعت 4 اساتید

استادیار گروه پژوهش 

های آماری و فناوری 

 اطالعات

آشنایی با   .12

انواع مجالت 

علمی و بین 

المللی و 

فرایند چاپ 

 مقاله

 الت علمی و بین المللیمعرفی مج 

  معرفی نحوه شناسایی اعتبار مجالت

 علمی و بین المللی 

  آشنایی با فرایند چاپ مقاله در مجالت

 علمی و بین المللی

  معرفی مجالت علمی و

 بین المللی

  معرفی نحوه شناسایی

 اعتبار مجالت علمی و بین المللی 

  آشنایی با فرایند چاپ

مقاله در مجالت علمی و بین 

 لمللیا

دانشجویان  -1

 تحصیالت تکمیلی

دکتر مهتاب پورآتشی،  ساعت 8

استادیار گروه 

مطالعات تطبیقی و 

نوآوری در آموزش 

 عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای مورد بحث در کارگاه اهداف کارگاه عنوان کارگاه ردیف
 طول دوره

 )مدت ساعت(

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

مقاله نویسی   .13

پیشرفته برای 

مجالت معتبر 

 بین المللی

  آشنایی با نکات مهم و کلیدی برای

نگارش یک مقاله و چاپ در مجالت معتبر 

 بین المللی

 مهم و  آشنایی با نکات

کلیدی برای نگارش یک مقاله و 

 چاپ در مجالت معتبر بین المللی

دانشجویان  -1

 تحصیالت تکمیلی

دکتر مهتاب پورآتشی،  ساعت 8

استادیار گروه 

مطالعات تطبیقی و 

نوآوری در آموزش 

 عالی
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 در حوزه نرم افزارها و تحلیل های پیشرفته آماری  ارگاه هاک

 مخاطبان محورها دافاه نام کارگاه ردیف

طول و 

محل 

 دوره

 مدرس / مدرسین

های پیشرفته تحلیل  .1

آماری )با تأکید بر 

 مقاله نویسی(

با تحلیل و دانشجویان تحصیالت تکمیلی آشنایی اعضای هیات علمی 

 آماریپیشرفته های 

  بر اساس سالبس

اساتید/ 

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

ژوهش های آماری پ

 و فناوری اطالعات

آشنایی با مبانی   .2

پیشرفته نمونه 

گیری)با کاربرد نرم 

 (POWER*Gافزار 

فرآیند با   و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضای هیات علمی 

 نمونه گیری و تعیین حجم نمونه برای تحقیقات دانشگاهی

اساتید/  بر اساس سالبس

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات

مدل یابی معادالت   .3

ساختاری در پژوهش 

دانشگاهی )با نرم 

و  AMOSافزارهای 

LISREL) 

با روش  و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضای هیات علمی 

نرم  اماری مدل یابی معادالت ساختاری و دست یافتن به مهارت کار با

 افزارهای مربوطه

اساتید/  بر اساس سالبس

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات

کارگاه آموزش نرم   .4

  PLSافزار 

با کاربرد  و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضای هیات علمی 

 در معادالت ساختاری PLSنرم افزار 

اساتید/  اساس سالبس بر

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات
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 مخاطبان محورها دافاه نام کارگاه ردیف

طول و 

محل 

 دوره

 مدرس / مدرسین

کارگاه آموزش نرم   .5

افزارتحلیل داده های 

 MAXQDAکیفی 

با روش  و دانشجویان تحصیالت تکمیلیآشنایی اعضای هیات علمی 

 هارت کار با نرم افزار ی تحلیل داده های کیفی و دست یافتن به مها

MAXQDA   

اساتید/  بر اساس سالبس

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات

های تحلیل  .6

چندسطحی 

(Multilevel 

Analysis با کاربرد )

 HLMنرم افزار 

ی با روش و دانشجویان تحصیالت تکمیلآشنایی اعضای هیات علمی 

 های تحلیل چندسطحی و نرم افرار

اساتید/  بر اساس سالبس

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات

های سلسله تحلیل  .7

( با AHPمراتبی )

کاربرد نرم افزار 
Expert Choice 

تکمیلی با روش  و دانشجویان تحصیالتآشنایی اعضای هیات علمی 

 های تحلیل سلسله مراتبی و نرم افرار

اساتید/  بر اساس سالبس

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات

 SPSSکارگاه جامع   .8

 )مقدماتی و پیشرفته(

 رارو دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نرم افاعضای هیات علمی  تسلط

SPSS 

اساتید/  بر اساس سالبس

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات
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 مخاطبان محورها دافاه نام کارگاه ردیف

طول و 

محل 

 دوره

 مدرس / مدرسین

کارگاه فراتحلیل با   .9

 CAM2نرم افزار 

و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با روش آشنایی اعضای هیات علمی 

 مربوطه های فراتحلیل و نرم افرار

اساتید/  سبر اساس سالب

دانشجویان 

 تکمیلی 

، عیدیساحمدکتر د ساعت 8

استادیار گروه 

پژوهش های آماری 

 و فناوری اطالعات

سازی معادالت مدل  .10

ساختاری با استفاده 

 AMOSاز نرم افزار 

 آشنایی با مدل سازی معادالت ساختاری 

 معرفی نرم افزار 

 انجام تمرین و کار با نرم افزار برای مدل سازی 

 با مدل سازی معادالت  آشنایی

 ساختاری

 معرفی نرم افزار 

 کار با نرم افزار برای مدل سازی 

 

 اساتید – 1

دانشجویان  -2

تحصیالت 

 تکمیلی

دکتر مهتاب  ساعت 8

پورآتشی، استادیار 

گروه مطالعات 

تطبیقی و نوآوری 

 در آموزش عالی

های تحلیل داده  .11

کیفی با استفاده از 

 NVIVOنرم افزار 

 نحوه تحلیل داده های کیفی آشنایی با 

 معرفی نرم افزار 

 انجام تمرین برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

  آشنایی با نحوه تحلیل داده

 های کیفی

 معرفی نرم افزار 

  انجام تمرین برای تحلیل داده

 ها با استفاده از نرم افزار

 اساتید – 1

دانشجویان  -2

تحصیالت 

 تکمیلی

تاب دکتر مه ساعت 8

پورآتشی، استادیار 

گروه مطالعات 

تطبیقی و نوآوری 

 در آموزش عالی

آشنایی با روش   .12

تحلیل داده ها با 

استفاده از نرم افزار 
SPSS 

  معرفی نرم افزارSPSS 

 کار و تمرین با نرم افزار برای تحلیل داده های کمی 

  معرفی نرم افزارSPSS 

  کار و تمرین با نرم افزار برای

 های کمیتحلیل داده 

 اساتید – 1

دانشجویان  -2

تحصیالت 

 تکمیلی

دکتر مهتاب  ساعت 8

پورآتشی، استادیار 

گروه مطالعات 

تطبیقی و نوآوری 

 در آموزش عالی
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 مخاطبان محورها دافاه نام کارگاه ردیف

طول و 

محل 

 دوره

 مدرس / مدرسین

روش تحلیل پیشرفته   .13

داده های کمی با 

استفاده از نرم افزار 
SPSS 

 معرفی روش های پیشرفته آماری 

 های کمی کار و تمرین با نرم افزار برای تحلیل داده 

  معرفی روش های پیشرفته

 آماری

  کار و تمرین با نرم افزار برای

 تحلیل داده های کمی

 اساتید – 1

دانشجویان  -2

تحصیالت 

 تکمیلی

دکتر مهتاب  ساعت 8

پورآتشی، استادیار 

گروه مطالعات 

تطبیقی و نوآوری 

 در آموزش عالی

کارگاه آموزشی   .14

آشنایی با نرم افزار 

 Mendeleyمندلی 

ایجاد کتابخانه )

دیجیتال و کتاب 

شناسی و فرمت 

دهی به منابع و 

 مآخذ(

  نرم افزار مندلی برای ایجاد کتابخانه دیجیتال و مدیریت و فرمت

 دهی به رفرنس ها در نوشتارهای علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

   این نرم افزار با اتصال به منابع و بانک های اطالعاتی متعدد برای

نک اطالعاتی در یک موضوع خاص و حفظ آن منابع در تهیه با

کتابخانه دیجیتال و افزودن منابع جدید در دوره های زمانی متوالی 

و مرور بر خالصه مقاالت )در برخی موارد کل مقاله( و تهیه 

کتابشناسی از موضوع تحقیق و فرمت دهی به منابع و ماخذ کاربرد 

 دارد. 

  نیاز به اینترنت و آوردن لپ تاپ برای تمرین عملی این کارگاه

 ضروری می باشد.     

 معرفی نرم افزار 

 نصب نرم افزار 

  آموزش جستجو 

  آموزش ابزارها 

  آموزش ارتباط نرم افزار با سایر

 جستجوگرها

  ارتباط نرم افزار با مجموعه افیس

 )وورد( 

  خروجی های مختلف نرم افزار

ایجاد کتابخانه دیجیتال و کتاب )

رمت دهی به منابع و شناسی و ف

 (مآخذ

 اساتید – 1

دانشجویان  -2

تحصیالت 

 تکمیلی

دکتر سید هادی    ساعت 6

مرجائی، استادیار 

گروه مطالعات 

تطبیقی و نوآوری 

 در آموزش عالی

 

 


