
 

شماره :  ٢۵۰۴/۱۴۰۱
تاریخ :  ٢٩/۱۴۰۱/۰۸

پیوست :  ندارد
"سال جهش تولید"

امام علی (ع) : ثابِرُوا على صَالحِ المُؤمنينَ.
                         مداومت کنید بر آنچه که باعث صالح حال مومنان است و به ایشان نفع رساند.       غررالحکم و دررالکلم

معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی

با اهدای سالم 

احتراماً، به استحضار میرساند معاونت پژوهشی موسسه پایش علم و  فناوری (ISC) در نظر دارد کارگاههای 
آموزشی جهت اعضاء هیأت علمی، دانش آموختگان، کارشناسان پژوهشی، دانشجویان همه مقاطع تحصیلی از تاریخ 
٧  الی ٢٩ آذر ماه سال جاری به صورت مجازی و با اعطای گواهی معتبر (ISC) برگزار نماید. خواهشمند است 

به منظور بهرهمندی عالقمندان، نسبت به اطالعرسانی مقتضی دستورات الزم را مبذول فرمایید. 
شایان ذکر است ثبتنام عالقمندان جهت شرکت در "کارگاهها" با مراجعه به سامانه آموزش مجازی موسسه 

به آدرس (https://lms.ricest.ac.ir/login/index.php) الزامی است.
  برنامه زمانبندی دوره به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد./ب

ساعت 
برگزاری تاریخ برگزاری مدرس عنوان کارگاه ردیف

۱۴-۱۲ ۷ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر یقطین آلتمتریکس: مبانی، فرصت ها و چالش ها ۱
۱۴-۱۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ آقای دکتر دانش نقش و جایگاه محصوالت کالریویت در پژوهش و انتشار ۲
۱۴-۱۲ ۱۳ آذر ۱۴۰۱ آقای دکتر گزنی چگونه استنادها به مقاالتمان را افزایش دهیم؟ ۳
۱۴-۱۲ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر ورع سامانه های پیشنهاددهنده نشریه جهت چاپ مقاله: ابزار کمکی پژوهشگران ۴
۱۴-۱۲ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر رحیمی (mendeley نرم افزار) نرم افزار مدیریت منابع و آموزش کاربردی آن ۵
۱۴-۱۲ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر صفاهیه آشنایی با انواع سرقت علمی: شیوههای پیشگیری و نرم افزارهای مشابهت یاب ۶
۱۴-۱۲ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ آقای دکتر قانع اخالق پژوهش و نشر ۷
۱۴-۱۲ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ آقای دکتر فالحتی روش ها و اصول نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشی سازمانی ۸
۱۴-۱۲ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر کهندل روش ها و اصول نگارش پروپوزال برای دوره های تحصیالت تکمیلی ۹
۱۴-۱۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر فتحیان آشنایی با انواع نظام های سازماندهی و بازنمایی دانش ۱۰
۱۴-۱۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ آقای دکتر علیزاده کاربردهای متن کاوی در بازیابی اطالعات ۱۱
۱۴-۱۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ خانم دکتر مظفری GIT آشنایی با ۱۲
۱۴-۱۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ خانم میرحق جو کارکردها، خدمات و ساختار ISC: در نظر و عمل ۱۳
۱۴-۱۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ خانم علی نژاد ابزارها و نرم افزارهای مصورسازی در علم سنجی ۱۴
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