ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

عنوان برنامه

رشته

زمان

مخاطبین

تحصیلی
1

پنج شنبه
دکتر پروین رفیعی نیا

روان شناسی

دکتر پرویز صباحی

روان شناسی

پیشگیری از اعتیاد با تمرکز بر خانواده ها

روان شناسی

گوشی های هوشمند و آسیب ها و مشکالت روان

پنج شنبه

شناختی مرتبط با آن

1399/12/14

مدیریت استرس

99/11/16

ویژه کارکنان دانشگاه

ساعت8-12
2

چهار شنبه و پنج شنبه
99/11/30 99/11/29

ویژه کارکنان دانشگاه

ساعت 17-19
3
دکتر محمدآقا دالور پور
4
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
5
دکتر حسین مرادی مقدم

تربیتی
روان شناسی

ساعت 13-15

سنجش و صورت بندی زیستی روانی اجتماعی در
روانشناسی سالمت

اسفند 1399

کارگاه آموزشی
Web of Science

نیمه دوم فروردین
1400

لزوم بهره گیری از مهارت های سواد اطالعاتی و

دوشنبه

سواد رسانه ای در عصر اطالعات

1400/01/23

سالمت
علم اطالعات و
دانش شناسی

6
دکتر مریم صابری
7
دکتر روح اله خادمی

علم اطالعات و
دانش شناسی
علم اطالعات و
دانش شناسی

8
دکتر شیرکوه محمدی
9

10

13

دکتر سکینه جعفری

دکتر محمد علی محمدی فر

دکتر سید موسی طباطبایی

14
دکتر حسن محمودی توپکانلو

15

دکتر سیاوش طالع پسند

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار دستیار پژوهشی
ZOTERO
سخنرانی تحلیلی بر وضعیت موجود مدیریت مدرسه
در ایران -مدیریت علمی یا تجربه شخصی

فرهنگ مطالعه
سخنرانی آسیب شناسی روش شناختی پژوهش
های سواد اطالعاتی

اردیبهشت 1400
1400/02/20
ساعت 14-15

 23اردیبهشت 1400

دوشنبه 1400/02/27
ساعت 13-15
اواخر اردیبهشت ماه

مدیریت
آموزشی
روان شناسی

روان شناسی
تربیتی

کارگاه پروپوزال نویسی

1400

سخنرانی

اردیبهشت 1400

سبک منبع نویسی APA

ساعت 14-15

کارگاه مقاله نویسی

اردیبهشت 1400

سخنرانی واکاوی موانع همکاری و اشتراک دانش در
میان اعضای هیأت علمی

دانش شناسی
روان شناسی

دانشجویان

عالقمندان و دانشجویان

دانشجویان و اعضای هیات علمی

دانشجویان

سخنرانی بررسی نقش عوامل اجتماعی بر توسعه

دانش شناسی

علم اطالعات و

دانشجویان

ساعت 13-14:30

دانش شناسی
علم اطالعات و

دکتر رحمان معرفت

12

آموزشی
علم اطالعات و

دکتر حسن محمودی توپکانلو

11

مدیریت

دانشجویان

 27خرداد 1400

سخنرانی آشنایی با مدل ارتباط خانواده اپشتین با
مدرسه

تربیتی

خرداد ماه 1400

دانشجویان
دانشجویان علم اطالعات و
پژوهشگران حوزه علوم رایانه
سراسر کشور
دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان واعضای هیات علمی

تدوین مقاالت مستخرج از پایان نامه های ارشد و

16
دکتر شاهرخ مکوند حسینی

روان شناسی

دکتری تحت راهنمایی و مشاوره

دریافت نرم افزارhttps://it.semnan.ac.ir/vcsoft :
لینک ورود به جلسهhttp://vc10.semnan.ac.ir/research-psy :

کد ورود به جلسهresearch2020 :

