
 1399سال  -اهی آموزشی ربگزار شده گزارش دوره

 نام دوره رديف
تاريخ برگزاری 

 دوره
 نفر ساعت تعداد ساعات نوع دوره

1 
استفاده از ظرفیت های سامانه های مجازی دانشگاه در راستای برگزاری با نحوه  آشنايی

 های آموزش مجازی کالس
 442 2 تقويم 20/01/1399

2 
نگاری در زمینه کاربردهای آموزشی سامانه های مجازی دانشگاه با محوريت  تجربه

 آموزشی کالس درس مجازی راهبردهای
 480 2 تقويم 20/01/1399

 6180 20 تقويم 21/01/1399 وظايف منتظرانمهدوی و  حکومت 3

 1300 4 تقويم 24/01/1399  بهداشت محیط کار ايمنی و 4

 5740 20 تقويم 06/02/1399 فردی، اجتماعی و اداری اخالق 5

 264 12 تقويم GIT -   06/02/1399  گیت 6

 264 12 تقويم GIT -  06/02/1399  گیت 7

 3546 18 تقويم 13/02/1399 قرآن تدبر در 8

 63 21 اعزامی 23/02/1399 پیشرفته استريسک 9

 136 2 تقويم 29/02/1399  ها )تیکتینگ(کار و سامانه مديريت درخواستکارتابل   10

 30 2 تقويم 31/02/1399 با سامانه مديريت اعتبار پژوهه آشنايی 11

 640 8 تقويم 19/03/1399 ويژه کارکنان -های تصمیم گیری و حل مساله  تکنیک 12

 8 8 اعزامی 21/03/1399 با کارويژه های دانشگاه پژوهی آشنايی 13

 108 4 تقويم 22/03/1399 ويژه مديران -های تصمیم گیری و حل مساله  تکنیک 14

 3 3 اعزامی 16/04/1399 پايدار در شرايط کرونا و پسا کرونا توسعه 15

 126 14 تقويم 21/04/1399 پیاده سازی بانک های اطالعاتی طراحی و 16

 16 16 اعزامی 02/05/1399 2ساختمان های هوشمند  تاسیسات 17

 12 12 اعزامی 04/05/1399 با اختالالت عاطفی و رفتاری کودکان آشنايی 18

 16 16 اعزامی 04/05/1399 با کمک های اولیه آشنايی 19

 16 16 اعزامی 04/05/1399 رشد روانشناسی 20

 8 8 درخواستی 04/05/1399 ارتباط و آموزش خانواده روش های 21

 12 12 اعزامی 04/05/1399 برنامه ريزی در مهدهای کودک مديريت و 22

 12 12 اعزامی 04/05/1399 دينی و اجتماعی مفاهیم 23

 10 10 اعزامی 04/05/1399 اداری و ضوابط جاری مهدهای کودک مقررات 24

 928 8 تقويم 06/05/1399 مکاتبات اداریگزارش نويسی و  اصول 25

 16 16 اعزامی 06/05/1399 برق ساختمان های بلندمرتبیه تاسیسات 26

27 
ويژه  -يکدست سازی پروفايل های شخصی در شبکه های اجتماعی علمی  ويرايش و

 اعضای هیات علمی
 236 4 تقويم 08/05/1399

28 
ويژه  -ارزيابی در کالس های الکترونیکی کردن اهداف يادگیری، فعالیتها و  تراز

 هیات علمی اعضای
 238 2 تقويم 19/05/1399

 206 2 تقويم 19/05/1399 ويژه اعضای هیات علمی -محتوای الکترونیکی  تهیه 29



 نام دوره رديف
تاريخ برگزاری 

 دوره
 نفر ساعت تعداد ساعات نوع دوره

 100 100 اعزامی 29/05/1399 نويسی به زبان پايتون برنامه 30

 300 30 تقويم 03/06/1399 فتوشاپ 31

 480 30 تقويم 03/06/1399 فتوشاپ 32

 10 10 تقويم 03/06/1399 فتوشاپ 33

 1164 12 تقويم 11/06/1399 ويژه اعضای هیات علمی -دانشگاهی  کارآفرينی 34

 72 24 اعزامی 15/06/1399 بهداشت اصناف بازآموزی 35

 130 10 درخواستی 22/06/1399 ممنوعات غذايی و تاثیر آنها در سالمتی افراد -سالم  تغذيه 36

 72 8 تقويم 22/06/1399 های حرفه ای کارکنان انتظامات و حراست مهارت 37

 136 4 تقويم 05/07/1399 های کار گروهی و تیم سازی مهارت 38

 320 8 تقويم 06/07/1399 حرفه ای منشی گری 39

 136 4 درخواستی 08/07/1399 ارزيابی آموزش و يادگیری الکترونیکی در آموزش عالی نظارت و 40

 170 10 تقويم 13/07/1399 سینا وب سامانه 41

 110 2 درخواستی 16/07/1399 دوره وزارت -آموزش مجازی  اخالق 42

 452 4 تقويم 19/07/1399 های کار گروهی و تیم سازی مهارت 43

44 
ويژه اعضای هیات  -قوانین پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیبا  آشنايی

 علمی
 94 2 تقويم 21/07/1399

 172 4 درخواستی 22/07/1399 سامانه های آموزش مجازی راهبری 45

 8 8 تقويم 24/07/1399 ويژه مديران خانم -ريزی و مديريت استرتژيک  برنامه 46

 76 2 درخواستی 24/07/1399 مجازیسامانه های آموزش  راهبری 47

 92 4 درخواستی 28/07/1399 ويژه اعضای هیات علمی خانم -سالمت خود مراقبت کنیم  چگونه از 48

 416 4 درخواستی 28/07/1399 ويژه کارکنان خانم -سالمت خود مراقبت کنیم  چگونه از 49

 30 2 درخواستی 28/07/1399 دوره وزارت -نامه اخالقی دانشجويان  نظام 50

 60 2 تقويم 01/08/1399 ويژه اعضای هیات علمی آقا -سالمت من  ورزش و 51

 26 2 تقويم 01/08/1399 ويژه اعضای هیات علمی خانم -سالمت من  ورزش و 52

 156 2 تقويم 01/08/1399 ويژه کارکنان آقا -سالمت من  ورزش و 53

 232 2 تقويم 01/08/1399 ويژه کارکنان خانم -سالمت من  ورزش و 54

 1026 6 درخواستی 05/08/1399 غیر عامل و پیشگیری از جرائم سايبری پدافند 55

 186 6 درخواستی 05/08/1399 غیر عامل و پیشگیری از جرائم سايبری پدافند 56

 360 8 تقويم 11/08/1399 ويژه اعضای هیات علمی گروه های علوم انسانی و اجتماعی -نويسی بین المللی  مقاله 57

 72 8 تقويم 11/08/1399 ويژه کارشناسان مسئول پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه -نويسی بین المللی  مقاله 58

 8 8 اعزامی 12/08/1399 کنترل تجمعات مديريت و 59

 112 28 درخواستی 21/08/1399 اسرار نماز آداب و 60

61 
ويژه اعضای هیات  -آسیب پذيری و اعتیاد دانشجويان اساتید در پیشگیری از  نقش

 علمی
 222 6 درخواستی 22/08/1399

 420 4 تقويم 22/08/1399 دوره تکمیلی بانوان -سالمت من  ورزش و 62



 نام دوره رديف
تاريخ برگزاری 

 دوره
 نفر ساعت تعداد ساعات نوع دوره

63 SANS SEC 501 01/09/1399 1000 40 تقويم 

 340 4 تقويم 13/09/1399 ويژه مديران و اعضای هیات علمی -با ظرفیت های همکاری بین المللی  آشنايی 64

 128 4 تقويم 17/09/1399 پادويش ويروسآنتی 65

 22 2 درخواستی 17/09/1399 شغلی سالمت 66

67 
و با قوانین کنسولی، پذيرش و ثبت نام از متقاضیان غیر ايرانی در موسسات  آشنايی

 آموزش عالی استان خراسان رضوی دانشگاه
 80 8 درخواستی 25/09/1399

 510 6 تقويم 11/10/1399 ويژه مديران و اعضای هیات علمی -سرپرستی  اصول 68

69 
سامانه صالحیت عمومی برای جذب و پذيرش متقاضیان غیر ايرانی در  کاربرد

 آموزش عالی استان خراسان رضوی موسسات و دانشگاه
 46 8 درخواستی 16/10/1399

 308 4 تقويم 18/10/1399 ويژه اعضای هیات علمی -با جذب اعتبار از اتحاديه اروپا و نگارش پیشنهاده  آشنايی 70

71 
ويژه کارشناسان پژوهش  -با جذب اعتبار از اتحاديه اروپا و نگارش پیشنهاده  آشنايی

 فناوری و
 76 4 تقويم 18/10/1399

 102 2 تقويم 22/10/1399 ويژه اعضای هیات علمی -کردن مقاالت در اسکوپوس پروفايل ارکید و يکدست ساخت شیوۀ 72

 32 2 درخواستی 22/10/1399 همانندجو 73

 98 2 تقويم 23/10/1399 ويژه اعضای هیات علمی -دی ساخت پروفايل پابلونز و دريافت کد ريسرچرآی شیوۀ 74

75 
ويژه  -اسکالر و واردکردن لینک صحیح آن در پرتال گوگلساخت پروفايل  شیوۀ

 علمی اعضای هیات
 92 2 تقويم 24/10/1399

 90 6 تقويم 01/11/1399 ارتباطی ويژه مشاوران، مددکاران و شاغالن مرکز مشاوره اخالق 76

 216 18 تقويم 01/11/1399 غلبه بر فرسودگی شغلی روش های 77

 30 10 تقويم 01/11/1399 فرسودگی شغلیغلبه بر  روش های 78

 84 6 تقويم 01/11/1399 تعامل با دانشجويان آشفته شیوه 79

 12 2 تقويم 01/11/1399 ويژه کارشناسان ارزيابی اختراع -ارزيابی اختراعات  -فکری  مالکیت 80

 102 2 تقويم 01/11/1399 ويژه اعضای هیات علمی -ارزيابی اختراعات -فکری مالکیت 81

 432 16 درخواستی 05/11/1399 دوازدهمین دوره طرح ضیافت انديشه -حرفه ای  اخالق 82

 15 15 اعزامی 06/11/1399 عربی زبان 83

 464 16 درخواستی 08/11/1399 دوازدهمین دوره طرح ضیافت انديشه -( 2علم و تمدن اسالمی )سطح  تاريخ 84

 32 8 درخواستی 11/11/1399 جاری ويژه دانشجويان بین المللیبا شیوه نامه های آموزشی و  آشنايی 85

 684 12 تقويم 12/11/1399 بهداشت آزمايشگاه ها ايمنی و 86

 496 16 درخواستی 15/11/1399 دوازدهمین دوره طرح ضیافت انديشه -( 1شناسی و فلسفه علم )سطح  معرفت 87

 192 8 تقويم 25/11/1399 آيین نامه های پژوهشیبا سامانه ها، فرايندهای اجرايی و  آشنايی 88

 56 8 اعزامی 26/11/1399 بین آزمايشگاهی ويژه کارگروه های تخصصی مقايسات 89

90 
آموزش  -کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمايه انسانی و کارگاه های جانبی  هشتمین

 منابع انسانی در عصر کرونا و توسعه
 384 32 اعزامی 28/11/1399

 104 8 تقويم 30/11/1399 دانشجويان رفتارشناسی 91

 34716 924 جمع کل 
 


