کارگاههای علمی – تخصصی
 -26فرایند توسعه تئوری در پژوهشهای علوم انسانی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

بررسی مفاهیم و لزوم مشارکت تئوریها در پژوهش
فرایند دیالکتیکی طرح تحقیق با محوریت قرار دادن روشهای توسعه تئوریها
روشهای اعتبارسنجی تئوریهای توسعه یافته

دکتر پیام حنفی زاده

98/11/1

اعضای هیات علمی و اساتید

 -25کد گذاری کیفی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

جایگاه کدگذاری در پژوهش کیفی
تحلیل دادهها
ویژگی های کلیدی مطالعه کیفی
مراحل کدگذاری نظری
آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA

خانم معصومه شفعتی

98/7/8
98/7/9

اعضای هیات علمی و اساتید

 -24متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

تبیین موضوع و ابعاد کارگاه متد نقد ،اهداف کارگاه متد نقد ،تحلیل مولفه های
مفهومی نقد ،ساختار نقد علمی در حوزه علوم انسانی ،بررسی جدول امتیازات
پرسشنامه نقد ،بررسی پرس شنامه نقد  +حل تمرین گروهی و...

دکتر سید حسین حسینی

98/4/10

اعضای هیات علمی و اساتید

 -23کارگاه پژوهشی متد نقد کتاب (مقدماتی)
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

چیستی و چرایی نقد ،ویژگی های ناقد ،انواع نقد، ،مراحل نقد ،نگارش نقد
انتشار نقد ،بایدها و نبایدهای نقد ....

دکتر محمد حسن زاده

98/4/2

اعضای هیات علمی و اساتید

 -22کارگاه روش تحقیق کیفی همراه با آموزش نرم افزارMAXQDA
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

کدگذاری کیفی
ویژگی های کلیدی مطالعه کیفی
مراحل کدگذاری نظری
آموزشی آشنایی با
آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA

خانم معصومه شفعتی

97/9/11
97/9/ 18

اعضای هیات علمی گروه حقوق

 -21اصول و فنون مقاله نویسی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

ویژگیهای مقاله ،انواع مقاله…

دکتر اکرم جودی نعمتی

97/8/29

اعضای هیات علمی و اساتید

-20اصول و فنون مقاله نویسی به زبان عربی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

علم معناشناسی ،ساختار کلمه
سیر تحول کلمه در طول زمان
رابطه های معناشناسی بین کلمات
انواع کلمه
نظریه های زبانشناسی
شیوه های تحقیق

دکتر بتول مشکین فام

97/8/23

اعضای هیات علمی و اساتید بخش
عربی

 -19مدل یا معادالت ساختاری بانرم افزار PLS
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

استراتژی های مدل سازی در SEM

دکتر احمد سعیدی

97/1/26
97/1/28
97/1/29

اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

مزایای مدل یابی معادالت ساختاری
قابلیت سنجش متغیرهای پنهان
قابلیت بررسی تاثیر هم خطی
آزمون روابط جعلی و غیرواقعی
محاسبه خطای اندازه گیری
خطای سنجش متغیرهای آشکار
خطای تبیین متغیرهای پنهان و...

 -18کارگاه روش تحقیق کیفی همراه با آموزش نرم افزارMAXQDA
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

تحلیل داده های کیفی با آموزش نرم افزارMAXQDA

دکتر احمد سعیدی

96/10/24
96/10/25
96/11/1
96/11/2

اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

 -17کارگاه نثر علمی دانشگاهی و مهارتهای نویسندگی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

مهارت های نویسندگی در نثر علمی دانشگاهی
ویژگی های نثر علمی دانشگاهی
تاریخچه نثر علمی دانشگاهی
تحول نثر علمی دانشگاهی در گذار سه نسل و...

دکتر اکرم جودی نعمتی

96/9/26

اعضای هیات علمی و اساتید

-16کارگاه کاربرد فناوری های نوین اطالعاتی در پژوهش
محتوای کارگاه
 نحوه جستجو در موتور جستجو به طوریکه بهترین بهره وری را داشته باشد. معرفی وبسایت ها مفید برای استفاده از دوره های درسی یا تجارب آموزشی اساتید نحوه تهیه پروفایل در  scholargoogleبرای افزایش  citationمقاالت -نحوه استفاده از  researchgateبرای ارتباطات علمی دانشگاهی

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

دکتر میترا صمیعی

96/5/96-7/4/13

اعضای هیات علمی و اساتید

-15کارگاه « تدوین مقاله» ISC
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

ویژگی مقاالت ISCو isc
شیوه ی ماخذ نویسی به شیوه IPA

دکتر خدیجه ابوالمعالی

1395/9/28

اعضای هیات علمی و اساتید

...

 -14کارگاه «فقه تربیت»
محتوای کارگاه
-

فقه تربیتی و نگاهی مساله پژوهانه به تربیت اعتقادی
اهمیت مطالعات تربیت دینی و گستره مسائل آن

مدرس

تاریخ برگزاری

حجت االسالم عالم زاده نوری
حجت االسالم سید نقی موسوی

1395/5/3

مخاطبان

اعضای هیات علمی ،اساتید،
محققان ،دانشآموختگان

-13کارگاه «روش شناسی استنباط مباحث اعتقادی در قرآن»
محتوای کارگاه

-

مدرس

اصول و روشهای استنباط مفاهیم کالمی و اعتقادی از قرآن
کریم
روش شناسی انتقادی بر پایه گونه شناسی عملکردهای تفسیری
مطالعات تحلیلی :تحلیل منطقی و معنایی

تاریخ برگزاری

1395/1/31

دکتر احمد پاکتچی

مخاطبان

اعضای هیات علمی ،اساتید ،محققان،
دانشآموختگان

 -12کارگاه آموزشی Nero
محتوای کارگاه

-

کپی کردن فایل ها و  dataها بر روی cd ,dvd
بدون نرم افزار جانبی
آموزش کار با نرم افزار  ( Neroرایت انواع فایلهایی
از نوع )data-music-video
آموزش ساخت فایل  imageو مزایای آن
اتصال چندین فایل تصویری و ساخت یک فایل جدید
و رایت آن
تبدیل فرمت فیلم به فرمت  vcdبا قابلیت پخش در
کلیه دستگاههای پخش
تبدیل فرمت فایلهای صوتی به فرمت  mp3با
قابلیت پخش در کلیه دستگاههای پخش

مدرس

پروین هاشم پور

تاریخ برگزاری

( )1393/9/24و ()1393/9/29

مخاطبان

اعضای هیات علمی و اساتید پردیس

 -11کارگاه آموزشی one note
-

محتوای کارگاه

مدرس

معرفی امکانات نرم افزار
نحوه ایجاد دفترچه
چگونگی استفاده از امکانات نرم افزار
اضافه کردن صوت و تصویر به یادداشت و...

پروین هاشم پور

تاریخ برگزاری

( )1393/9/18و ()1393/9/19

مخاطبان

اعضای هیات علمی و اساتید پردیس

 -10کارگاه فتوشاپ پیشرفته
محتوای کارگاه
-

آموزش جلوه های 3D
آموزش کوچک کردن
سفید کردن دندان ها
کاربرد  Blur - Sharpen – Smudgeکنترل نور در
سه ونالیته،
کنترل روشنایی و کنتراست
تغییر گرمای رنگ ،باالنس بین رنگهای اصلی ،استفاده
اصولی ازCurve
تبدیل تون های رنگی مشخص شده به خاکستری
تبدیل رنگ و شکل عکسهای جدید به عکسهای قدیمی
اصالح نور صورت و بدن ،آموزش کامل
منوی Adjustments
طراحی پوستر
طراحی کارت ویزیت
طراحی سربرگ
طراحی بروشور ،کارت تبریک و..

مدرس

میترا زارع

تاریخ برگزاری

 18 ،13 ،11 ،4و 20خرداد سال 1393

مخاطبان

کارکنان پردیس

 -9کارگاه فتوشاپ مقدماتی
محتوای کارگاه
-

-

-

آشنایی با محیط 6Adobe Photoshop CS
آشنایی با مدل های رنگ،؛ مدل  ،RGBمدل ،CMYK
مدل  ،Color Labمدل HSB
آشنایی با ابزار نمونه گیری EyeDropper
نحوه کار با ابزار های انتخاب و ابزارهای نقاشی و( ...
Quick
- Magic Wand ،Marquee
 ،Selectionروش کار با Polygonal - Lasso
 ،Magnetic Lasso - Lassoابزار - Brush
 Color Replacementآشنایی با - Ereaser
 ،Magic Ereaser - Background Ereaserابزار
و پنجره )... Gradient Editor
افزودن متن به تصویر
آشنایی با فیلترهای و نحوه استفاده از فیلترها؛ ،Artistic
منوی ،Noise ،Distort ،Strokes Brush ،Blur
..... ،Pixelate
کنترل نور در سه تونالیته ،تبدیل عکس سیاه و سفید به
رنگی ،تبدیل عکس معمولی به عکس ،تبدیل رنگ و شکل
عکسهای جدید به عکسهای قدیمی و...

مدرس

میترا زارع

تاریخ برگزاری

 30 ،23 ،19 ،17و  31فروردین
1393

مخاطبان

کارکنان پردیس

-8

کارگاه کارکردهای مدلهای مفهومی در گرد آوری ،تحلیل و تفسیر دادههای پژوهشی

محتوای کارگاه
مدل و مدل سازی چیست و چه اهمیتی در فرایند پژوهش
دارد
چرا به مدل در پژوهش نیازمندیم و در جستجوی چه
کاربردهایی از آن هستیم.
مدل سازی به عنوان فرآیند چه ارتباطی با مدا به عنوان
فرآورده دارد.
انواع مدل های مرسوم و متداول در مطالعات علمی کدامندو
هریک چه امیتی دارند.
مهمترین ویژگی مدل های مفهومی کدامند.

مدرس

دکتر یزدان منصوریان

تاریخ برگزاری

1392/3/26

مخاطبان

اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ،اعضای هیات
علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 -7کارگاه پیوند میان رشته ای در علوم انسانی – اسالمی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

پیوند میان رشته ای در علوم انسانی  -اسالمی

دکتر احمد پاکتچی

1392/3/4

مخاطبان
اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ،اعضای هیات
علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 -6کارگاه روش تصحیح نسخ خطی
محتوای کارگاه

مدرس

اهمیت احیای نسخ خطی
اصول تصحیح نسخ خطی
ویژگیهای مصحح
معرفی مراکز تصحیح نسخ خطی
روش و مراحل تصحیح نسخ خطی
ضرورت تدوین مقدمه و محتوای آن در تصحیح نسخ خطی

دکتر نجفقلی حبیبی

تاریخ برگزاری

1391/7/16

مخاطبان

اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ،اعضای هیات
علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

-5کارگاه مهارت های تصمیم گیری در فرآیند پژوهش
محتوای کارگاه

مدرس

فرایند تصمیم گیری و اهمیت آن در پژوهش
پیوند مهارتهای تصمیم گیری و حل مسئله
سبکها و مدلهای مختلف تصمیم گیری و حل مسئله
تصمیمهای مهم در پژوهش

دکتر یزدان منصوریان

تاریخ برگزاری
1391/3/31

مخاطبان
اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ،اعضای هیات
علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 -4کارگاه روش تصحیح نسخ خطی
محتوای کارگاه

مدرس

اهمیت احیای نسخ خطی
اصول تصحیح نسخ خطی
ویژگیهای مصحح
معرفی مراکز تصحیح نسخ خطی
روش و مراحل تصحیح نسخ خطی
ضرورت تدوین مقدمه و محتوای آن در تصحیح نسخ خطی

دکتر نجفقلی حبیبی

تاریخ برگزاری

1391/7/16

مخاطبان
اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ،اعضای هیات
علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 -3کارگاه مدل سازی در تحقیقات علمی
محتوای کارگاه

مدرس

ضرورت مدل سازی
مقایسه روش تحقیق کمی و کیفی
ویژگی های تحقیق آزمایشی
روش های تحقیق کیفی رایج
کاربرد آمار در تحقیقات کیفی
انواع متغیرها و مقیاسها
روشهای نمونه گیری و روشهای تحقیق کمی

دکترغالمرضا صرامی

تاریخ برگزاری
جلسه اول
1390/11/9
جلسه دوم
1390/11/16

مخاطبان
اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ،اعضای هیات
علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 -2کارگاه تحقیقاتی روش تالیف مقاالت علمی-پژوهشی
محتوای کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

معرفی استانداردهای بین المللی  ISIبا رویکردی در
مطالعات فقهی – حقوقی و فلسفی  -کالمی

دکتر احمد پاکتچی

1387/11/6
1387/11/7
1387/11/9

اعضای کارگروه تخصصی فقه و حقوق خانواده و اعضای
انجمن علمی فقه و حقوق خانواده

 -1کارگاه روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی
محتوای کارگاه

روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی

مدرس

تاریخ برگزاری

مخاطبان

دکتر احمد پاکتچی

1387/5/12
1387/5/13

اعضای هیات علمی ،اساتید ،محققان ،دانشآموختگان و
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

