هب انم خدا

نگاهی به عملکرد آموزشی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک)
در نیمه نخست سال 1396

دورههاي آموزشي کوتاهمدت

5

تحصيالت تكميلي

15

آموزش کارکنان

17

برنامههاي آینده

18

خالصه

 خالصه

در اين گزارش ،عملكرد مديريت آموزش پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعاا ايارا
(ايرانداك) در نیما نستات لاا  ،1396در لا ستامت دورههااي آموزياك توهااه
مد  ،هحصیال هكمیلك و تارتنا ارائ مكيود.
 دورههای آموزشي کوتاهمدت

مديريت آموزش در نیم نستت لاا  ،1396در مجماو  70دورة آموزياك ررگازار
ترده الت .در اين دورهها  757نفر ( 6073نفر لاعت) ،يرتت تردهاند ت  398نفار
از آنها دانشجو 19 ،نفرتارتنا پژوهشگاه ،و  340نفر از اعضاي هیئتعلمك ،ماديرا
و تارينالاااا لاااازما هااااي دو واااك و تیردو واااك راااودهاناااد .میاااانگین ر اااايت
يرتتتنندگا از دورههاي ررگزار يده  88/29از  100روده الت.
 تحصيالت تكميلي

ايرانداك را دريافت مجوز از يوراي گتورش و ررناما ريازي آماوزش عاا ك از لاا
 ،1390موفق ر پذيرش  25دانشجوي دتوراي پاژوه محاور در لا رياو ماديريت
فناوري اطالعا  ،مهندلك فناوري اطالعا  ،و علا اطالعاا و دانا ينالاك ياده
الت.
 آموزش کارکنان

در نیم نستت لاا  25 ،1396نفار ( 347نفار لااعت) از تارتناا پژوهشاگاه از 17
دوره آموزيااك در ايرانااداك و ي ا

دوره در لاااير لااازما هاااي آموزيااك الااوفاده

تردهاند.
3

نگاهي به عملكرد آموزشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

مقدمه

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعا ايرا را نزدي

ر نی سر پیشین  ،تار خاود را در

حااوزههاااي پااژوه  ،مااديريت اطالعااا عل ا و فناااوري ،آم اوزش ،همكاااري و
هماهنگك ،و لیالتگذاري عل و فناوري در تشور انجام مكدهد.
آموزش در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعا ايرا در سا ب دورههاي هسصصك
توهاهمد از لا  1362آتاز يد ،و ك ايجاد واحاد ماديريت آماوزش راا ميموريات
ررناما رياازي آمااوزشهاااي علمااك رااراي تارتنااا پژوهش اگاه و موقا اایا خااار از
پژوهشگاه ،اجراي آموزشهاي ررنام ريزي يده ،و انجام امور رفاهك و پشاویاانكهااي
تیرآموزيك دانشجويا ر لا  1384راز مكگردد .اين واحاد تاار رلامك خاود را از
لا  1385آتاز ترد و متئو یت ررگزاري دورههاي آموزيك توهاهمد  ،هحصیال
هكمیلك و تارتنا را رر عهده دارد.
در اين گزارش ،عملكرد ماديريت آماوزش در نیما نستات لاا  ،1396در لا
دورههاي آموزيك توهاهمد  ،هحصیال هكمیلك وتارتنا ارائ مكيود.

رس

***
4

دورههاي آموزشي کوتاه مدت

 دورههای آموزشي کوتاهمدت

مديريت آموزش از لا  1386را دريافت مجوز آموزش تارتنا دو ات از «معاونات
هولع ماديريت و لارماي انتاانك ريالات جمهاوري» و «مرتاز آماوزش و پاژوه
الوانداري ههرا » ،امكا آموزش تارتنا لازما هاي دو وك و تیردو وك را دارالات
و نیز از لا  1390موفق ر دريافت مجوز از دفوار آماوزشهااي آزاد ،تیار انوفااعك و
تیردو وك وزار علوم ،هحقیقا  ،و فناوري رراي ررگزاري دورهها گرديده الت.
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعا ايرا رراي ارهقااي لا ع علماك مساطااا  ،راا
جلااب مشااارتت الااوادا هوانمنااد اساادام ر ا نیازلاانجك ،هاادوين ،طراحااك ،و اجااراي
دورههاااي آموزيااك هسصكصااك تاارده الاات و هاا اتنااو  208دورة آموزيااك در
حوزههاي لاما دهك و نشر اطالعا  ،فناوري اطالعا  ،فنك و مهندلك ،مهار هااي
پژوه

و هرويج عل  ،مهاار هااي آموزياك ،و ماديريت و ررناما ريازي را ررگازار

مك نمايد و آمادگك دارد ررپاي نیاز مساطااا (افاراد ياا لاازما هاا) راراي نیازلانجك،
هدوين ،طراحك ،و اجراي دورههاي آموزيك هسصصك ررنام ريزي تند.
همچنین رراي رهرهمندي از دورههاي هسصصاك راراي هما دانشاجويا و اعضااي
هیئتعلمك هتهیالهك در نظر گرفو يده الت.
مديريت آموزش از لا  1385ها پايا نیم نستات لاا  ،1396در مجماو 882
دورة آموزيك را  162عنوا ررگزار ترده الت.
يمار يرتتتنندگا در دورههاي آموزيك در مجمو  13855نفر ( 123014نفر
لاعت) و میانگین ر ايت يرتتتنندگا از دورههااي ررگازار ياده  87/54از 100
روده الت.
5
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دورههای برگزار شده با بيش از  10بار تكرار از سال  1385تا پایان نيمه نخست سال 1396
تكرار

شماره عنوان دوره

1

آينايك را يیوههاي هو ید و چاپ مقا هاي علمك در مجل هاي آي.اِس.آي.

121

2

روشهاي هجزي و هحلیل دادههاي آماري را الوفاده از نرمافزار اس.پك.اس.اس.

79

3

الوراهژي جتتوجو و دلتيارك ر اطالعا در اينورنت

34

4

يیوه نگارش مقاال علمك پژوهشك و هرويجك رراي نشريا فارلك زرا

33

5

مهار هاي هدوين و انوشار مقا هاي علمك -پژوهشك ر زرا انگلیتك

25

6

پروپوزا نويتك و پايا نام نويتك (ويژه علوم انتانك)

28

7

آينايك را نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك NVivo

26

8

مديريت اطالعا علمك را الوفاده از نرمافزار اندنو

24

9

آينايك را اصو و ماانك پژوه هاي تیفك

24

10

الوسرا مقا علمك پژوهشك از پايا نام  ،رلا  ،و طرح پژوهشك

21

11

مد لازي معادال لاخواري را الوفاده از نرمافزار ايموس ()AMOS

21

12

اصو و روش هحقیق

21

13

آينايك را نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك مكستیودا ()MAXQDA

22

14

اللوب ويرالواري تواب ،مقا و پايا نام

20

15

آينايك را مفاهی  ،لاخوار و نحوه ايجادتوارسان هاي ديجیوا

16

16

مد لازي معادال

لاخواري را الوفاده از نرمافزار Lisrel

16

17

مديريت اطالعا علمك ،ايجاد و لازماندهك توارسان هاي ديجیوا ك يسص را
اندنو مقدماهك
آينايك را ياك هاي عصاك و الوفاده از جعا ارزار آ در محیط مولب

15
13

19

اينفوگرافی

هاي نوين ديداريلازي دادهها و اطالعا (مقدماهك)

15

20

لواد اطالعاهك (مقدماهك و پیشرفو )

11

21

اصو لسنرانك ،فن ریا و مهار هاي ارهااطك

11

18

6

و هكنی

دورههاي آموزشي کوتاه مدت

 عملكرد دورههای آموزشي کوتاهمدت در نيمه نخست سال 1395

مديريت آموزش در نیم نستت لاا  ،1396در مجماو  70دورة آموزياك ررگازار
ترده الت.
دورههای آموزشي برگزارشده در نيمه نخست سال 1396
شماره نام دوره

1

مهار هاي هدوين و نگارش پايا نام ها و رلا هااي دانشاگاهك :وياژه گاراي هااي علاوم
انتانك و اجوماعك
هاي نگارش و انوشارمقا علمك در هامتو رويورز ( آي اس آي)

2

هكنی

3

اينفوگرافی

4

مد لازي معادال لاخواري را الوفاده از

5

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك مكس تیو دي اي ()MAXQDA

6

مهار هاي نويون پايا نام هحصیلك :ويژه علوم انتانك و اجوماعك

و هكنی

هاي نوين ديداريلازي دادهها و اطالعا (مقدماهك)
نرم افزار Lisrel

ويوُ)(Nvivo

7

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك ا

8

جتوجوي هسصصك در پايگاههاي اطالعا علمك
نرمافزار ايموس AMOS

9

مد لازي معادال لاخواري را الوفاده از

10

روشهاي هجزي و هحلیل دادههاي آماري را الوفاده از نرمافزار ( SPSSمقدماهك)

11

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك Atlas.Ti

12

هفكر نقادان (مقدماهك)

13

مهار هاي هدوين و نگارش پايا نام ها و رلا هاي دانشگاهك :ويژه گراي هاي علوم
انتانك و اجوماعك

14

روشهاي هجزي و هحلیل دادههاي آماري را الوفاده از نرمافزار ( SPSSپیشرفو )

15

ويوُ)(Nvivo

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك ا

7
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ادامۀ دورههای آموزشي برگزارشده در سال 1394
شماره نام دوره

16

روش هحقیق را هاتید رر پايا نام نويتك ويژه گراي هاي علوم انتانك و اجوماعك

17

مديريت اطالعا علمك را الوفاده از نرمافزار اندنو

18

اصو و ماانك پژوه هاي تیفك

19

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك مكس تیو دي اي ()MAXQDA

20

جتوجوي هسصصك در پايگاههاي اطالعا علمك

)(End Note X7

21

هكنی

هاي نگارش و انوشار مقا علمك در هامتو رويورز ( آي اس آي)

22

پژوه

تیفك :گراندد هئوري

23

فن هرجم (مقدماهك)

24

مديريت منارع علمك و ياك هاي هحقیقاهك مند ك

25

تارررد ورد ( )Wordدر پژوه

26

فنو و روشهاي آمادهلازي و چاپ مقاال علمك را رهرهگیري از ارزار هحقیق
آينايك را يیوههاي نگارش و انوشار مقا هاي علمك در مجل هاي نماي

27

هاي ارائ مؤثر دادهها و اطالعا

28

 Preziو هكنی

29

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك ا

30

ويراي

و ويرالواري

31

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك مكستیودياي ()MAXQDA

32

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك Atlas.Ti

ويوُ )(Nvivo

33

دان

و مهار هدريس (( )1ويژه دانشگاه مفید س )

34

دان

و مهار هدريس (( )2ويژه دانشگاه مفید س )

35

ويراي

36

طراحك و هي یف تواب و موو آموزيك

37

تیفك :گراندد هئوري

پژوه
8

و ويرالواري (را هيتید رر ويراي

تواب)

يده در ISC

دورههاي آموزشي کوتاه مدت

ادامۀ دورههای آموزشي برگزارشده در سال 1394
شماره نام دوره

38

هرریت مررك و مدرس

39

اصو نگارش مقاال علمك در نظري و عمل (ويژه مرتز هولع فناوري يیمیايك لازما
صنايع دفاعك)

40

اصو و ماانك پژوه هاي تیفك

41

طراحك و ها یف تواب و موو آموزيك

42

مهار هاي هدوين و نگارش پايا نام ها و رلا هااي دانشاگاهك :وياژه گاراي هااي علاوم
انتانك و اجوماعك

43

اصو لسنرانك ،فن ریا و مهار هاي ارهااطك

44

هحلیل آماري دادهها را الوفاده از نرم افزار اس.پك.اس.اس(( )SPSSمقدماهك)
ويوُ )(Nvivo

45

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك ا

46

هحلیل آماري دادهها را الوفاده از نرمافزار اس.پك.اس.اس(( )SPSSپیشرفو )

47

روش هحقیق را هاتید رر پايا نام نويتك ويژه گراي هاي علوم انتانك و اجوماعك

48

نحوه داوري مقاال علمك پژوهشك و علمك هرويجك رراي نشريا فارلك زرا

49

مديريت اطالعا علمك را الوفاده از نرمافزار اندنو

50

تارررد ورد ( )Wordدر پژوه

51

مد لازي معادال

52

راههاي جلوگیري از لرست علمك

53
54

اينفوگرافی
هكنی

و هكنی

)(End Note X7

لاخواري را الوفاده از نرمافزار ايموس AMOS

هاي نوين ديداريلازي دادهها و اطالعا (مقدماهك)

هاي نگارش و انوشار مقا علمك در هامتو رويورز ( آي اس آي) (ويژه سرارگاه

پدافند هوايك خاه االنایاء (ص) آجا)
55
56

مهار ها و فنو مديريت تالس درس در دانشگاه
پژوه

تیفك :گراندد هئوري
9
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ادامۀ دورههای آموزشي برگزارشده در سال 1394
شماره نام دوره

هاي نگارش و انوشار مقا علمك در هامتو رويورز (آياسآي)

57

هكنی

58

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك مكس تیودا
لاخواري را الوفاده از نرم افزار Lisrel

59

مد لازي معادال

60

راهاردهاي جتوجو و دلویارك ر اطالعا در محیط وب (ويژه يرتت آب توثر)
را الوفاده از نرم افزار STATA

61

موا آنا یز و تارررد آ

62

مهار هاي هدوين و نگارش پروپوزا هاي دانشگاهك در گراي هاي علوم انتانك و
اجوماعك
هكنی

63

هاي نگارش و انوشار مقا علمك در هامتو رويورز (آياسآي) (ويژه نداجا نیروي

درياي)
64

الوسرا مقا علمك پژوهشك از پايا نام  ،رلا و طرح پژوهشك

65

نرمافزار هحلیل دادههاي تیفك Atls.Ti

66

تارررد  Wordدر پژوه

67

هحلیل آماري دادهها را الوفاده از نرمافزار اس.پك.اس.اس (( )SPSSمقدماهك)

68

فنو و روشهاي آماده لازي و چاپ مقاال علمك را رهرهگیري از ارزار هحقیق

69

هحلیل آماري دادهها را الوفاده از نرمافزار اس.پك.اس.اس (( )SPSSپیشرفو )

70

آينايك را آيندهپژوهك و روشهاي آ (ويژه مرتز هولع فناوري يیمیايك لازما صنايع
دفاعك)

10
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ررخك از دورهها نیز رراي نستاوین راار در نیما نستات لاا  ،1396ررگازار ياده
الت.
دورههای آموزشي جدید برگزارشده در نيمه نخست سال 1396
شماره

نام دوره

1

هفكر نقادان (مقدماهك)
تیفك :گراندد هئوري

2

پژوه

3

فن هرجم (مقدماهك)

4

مديريت منارع علمك و ياك هاي هحقیقاهك مند ك

11

نگاهي به عملكرد آموزشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

دورههای آموزشي برگزارشده بيرون از پژوهشگاه در نيمه نخست سال 1396

در نیم نستت لا  7 ،1396دوره آموزياك در ریارو از پژوهشاگاه را هقا ااي
لازما هاي زير ررگزار يده الت.
شماره عنوان دوره

1

دان

و مهار هدريس (( )1ويژه دانشگاه مفید س )

2

دان

و مهار هدريس (( )2ويژه دانشگاه مفید س )

3

اصو نگارش مقاال علمك در نظري و عمل (ويژه مرتز هولع فناوري يیمیايك لازما
صنايع دفاعك)
هكنی

4

هاي نگارش و انوشار مقا علمك در هامتو رويورز ( آي اس آي) (ويژه سرارگاه

پدافند هوايك خاه االنایاء (ص) آجا)
5

راهاردهاي جتوجو و دلویارك ر اطالعا در محیط وب (ويژه يرتت آب توثر)
هكنی

6

هاي نگارش و انوشار مقا علمك در هامتو رويورز (آي اس آي) (ويژه نداجا

نیروي درياي)
آينايك را آيندهپژوهك و روشهاي آ (ويژه مرتز هولع فناوري يیمیايك لازما صنايع

7

دفاعك)
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دورههاي آموزشي کوتاه مدت

خالصۀ گزارش عملكرد مدیریت آموزش :دورههای آموزشي کوتاهمدت نيمه نخست سال 1396

روز

ساعت

تعداد شرکتکنندگان

تعداد  /نفر /ساعت
شرکتکنندگان

دانشجو

غير دانشجو

سایر

دکتری و دانشجو

دانشجو

جمع

کارشناسي ارشد و

يهريور

دانشجو

مرداد

کارشناسي و

هیر

ميانگين ميزان رضایت

خرداد

دانشگاهها

اردياهشت

سایر

فروردين

   
 
 
 
 
   

 




 

 




 

     
  
  
  
  
     

شرکتکننده

پژوهشگاهها

ماه

(تعداد)

شرکتکنندگان (از )100

مدت

وضعيت تحصيلي

تحصيالت شرکتکنندگان

تعداد سازمانهای

 




 

 




 








      
   
   
   
   
       

       





   

در مجمو  757نفر ( 6073نفر لاعت) ،يامل  398نفار دانشاجو 19 ،نفرتارتناا
پژوهشگاه و  340نفر از اعضاي هیئتعلمك ،مديرا و تارينالا لازما هاي دو واك
و تیردو وك در نیما نستات لاا  1396در دورههااي آموزياك پژوهشاگاه يارتت
ترده اند .ايرانداك افوساار دارد تا در هماا روز دوره را دانا پاذيرا گواهیناما
معوار اهدا مكتند.

13

نگاهي به عملكرد آموزشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

توزیع تعداد شرکتکنندگان در دورههای آموزشي (نيمه نخست سال )1396

هیئت علمك؛ مدير
دانشجو

340
398

پس از ررگزاري هر دوره ،از يارتت تننادگا در ماورد تیفیات ررگازاري دوره
نظرلنجك مكيود ت میاانگین ر اايت يارتتتننادگا از دورههااي ررگازار ياده
 88/29از  100روده الت.
در مجمااو عملكاارد مااديريت آمااوزش در دورههاااي آزاد ،متااات و رور ا ريااد
ارزيارك مكيود و نتات ر لا سال ريد سارل هوجهك دايو الت.
توزیع ميزان تحصيالت شرکتکنندگان در دورههای آموزشي (نيمه نخست سال )1396
دتورا
34

تارينالك اريد

375
348

***
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تارينالك

تحصيالت تكميلي

 تحصيالت تكميلي

ريد پريواب عل و فناوري و هحوال عظی اجوماعك و اسوصادي و هاد هااي رلناد
ررنام هاي هولع و لند چش اناداز ریتات لاا ة جمهاوري الاالمك ايارا ياراي ك را
پديد آورده الت ت وزار علوم ،هحقیقا و فناوري رراي هحو راهااردي در علا
و فناوري و هوج ریشور ر پژوه  ،هرریت نیاروهااي موعهاد ،موسصاص ،و مااهر را راا
هنو رسشك در يیوة پذيرش دانشجو در دورة دتورا پرداخو الت.
دورهء دتورا راالهرين دوره هحصیلك آموزش عاا ك الات تا را اع ااي مادرك
هحصیلك مكانجامد و رلا ت آ هرریت افارادي الات تا راا ناوآوري در زمینا هااي
گوناگو علوم و فناوري در رفع نیازهاي تشور و گتورش مرزهاي دان

موثر رايند.

اين دوره ر دو يیوه «آموزيك پژوهشك» و «پژوهشك» ررگزار مكيود.
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعا

ايرا را دريافت مجاوز از ياوراي گتاورش و

ررنام ريزي آماوزش عاا ك از لاا  ،1390موفاق را پاذيرش  25دانشاجوي دتواراي
پژوه محور در ل ريو مديريت فناوري اطالعاا  ،مهندلاك فنااوري اطالعاا و
عل اطالعا و دان ينالاك ياده الات .در ايان میاا يا
فناوري اطالعا در لاا  1394و يا

نفار در رياو ماديريت

نفار

در ريو عل اطالعا و دان ينالك و ي
نفر در رياو مهندلاك فنااوري اطالعاا در
لا  1395دان آموخو يادهاناد و در حاا
حا اار  15دانشااجوي دتوااري در ايرانااداك
مشغو ر هحصیل هتوند.
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نگاهي به عملكرد آموزشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

 فعاليتهای انجامشده


ايجاد رتور منالب رراي ررگزاري ه زما چند دوره آموزيك را افزاي
آموزيك و تم

هتاهیال

آموزيك؛

هعداد دورههاي آموزيك را هوج ر نیاز موقا یا ؛



افزاي



اطال رلانك دورههاي آموزيك از طريق ايمیل ماهان  100000مورد؛
؛



راهاندازي پنل اس.ام.اس و ارلا  600پیام



ارلا ررويور و هقوي آموزيك ر  112لازما و توارسان ؛



هنظی تلی دورههاي آموزيك موجود ر همراه لرفصل و اهدا

و رزوم مادرس

رراي همديد دورههاي آموزيك؛


انجام امور مرروط ر اردوي دانشجويك م ارق را آيیننام وزار علوم ،هحقیقاا ،
و فناوري؛



انجام جلتا مداوم رراي ررگزاري دورههاي آموزيك در لازما ها؛



پذيرش دو دانشجوي دتوري رراي نی لاا نستات  1396-97در رياو تتاب و
تار هويمند؛



رس رندي دورههاي آموزيك و ارلا آ ر لازما هاي موقا ك؛



ههی اطالعی دورههاي نیم نستت لا  1396و ارلا پتوكآ ر مراتز آماوزش
عا ك؛



ررگزاري ل تارگاه آموزيك ويژه هماي



ايجاد هفاه نام را لازما ها رراي ررگزاري دورههاي مشورك؛



هنظی هقوي آموزيك ماهان (رراي هر ماه).
***
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ملك مديرا فناوري اطالعا ؛

آموزش کارکنان

 آموزش کارکنان

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعا ايرا رراي هوانمندلازي و ارهقاي دان

لاازمانك

و ه رالوايك را نیازها و ماموريت خود ،اسدام ر آموزش تارتنا ترده الت .در نیما
نستاات لااا  25 ،1396نفاار ( 347نفاار لاااعت) از تارتنااا پژوهشااگاه از  17دوره
آموزيك ايرانداك و ي

دوره در لاير لازما هاي آموزيك الوفاده تردهاند .يايا

ذتر الت هم تارتنا پژوهشگاه مكهوانند رنا ر هسصص خود ر صور رايگاا در
دورههاي آموزيك مرهاط يرتت نمايند.

***
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نگاهي به عملكرد آموزشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران

 برنامههای آیندۀ مدیریت آموزش

ررنام هاي مديريت آموزش رراي نیل ر هد هاي رلندمد پژوهشگاه علوم و فنااوري
اطالعا ايرا در رس

آموزشهاي توهاهمد و هحصیال هكمیلك عاار اند از:



دريافت مجوز پذيرش دانشجو در مق ع تارينالك اريد؛



راهاندازي لامان ثات نام دانشجويا ؛



هاااديل يااد پايگاااه وب پژوهشااگاه راا مرجااع اطالعااا درراااره دتوااراي
پژوه محور؛



دريافت الواندارد  10015رراي مديريت آموزش؛



ارائ خدما  ،اطالعا  ،و متوندا آموزيك و پژوهشك واحد مديريت آموزش
در لامان مومرتز هحت وب؛



ررسراري ارهااط واحد آموزش را رسا هااي ديگار پژوهشاگاه و دانشاجويا را
يكل هحت وب؛



دريافت مجوز ررگزاري دورههاي آموزيك ر صور ا كورونیكك؛



هدوين يیوهنام آموزش تارتنا پژوهشگاه و اجرايك يد آ ؛



دريافت مجوز پذيرش دانشجو در لا 1396؛



راهاندازي لیتو آموزش مجازي و ررگزاري دورههاي آنالين در لرالر تشور؛
دورههاي آموزيك م ارق را ميموريت پژوهشگاه؛



افزاي



ايجاد رتو هاي آموزيك را مو وعا مورد نیاز دانشگاهها و مراتز آموزش عا ك
جهت ارائ خدما ؛
18

برنامههاي آیندة مدیریت آموزش

راهكارهاي هالیغاهك رراي اطال رلانك هر چ ریشور دورههاي آموزش؛



افزاي



هشااكیل جلتااا مااداوم رااراي ررگاازاري دورههاااي آموزيااك در لااازما هاااي
موقا ك؛



ههی ا توااابهاااي آموزيااك ماارهاط رااا دورههاااي آموزيااك ر ا پیشاانهاد الاااهید
پژوهشگاه؛



هدوين نام آموزش ر عنوا هفو نام ا كورونیكك آموزش؛



مذاتره را لازما ها و اخذ مجوز رراي ايجاد دورههاي آموزيك مشورك؛



ايجاد ا گوهاي منالب رراي هدوين ررويورهاي هالیغاهك در معاونت پژوه ؛



هجاريلازي آموزش ر عنوا واحد درآمدزا و تتب درآمد ریشاور راا هوجا را
امكانا موجود.
***
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