
  ام دهه سرآمدي آموزش گذاري اینام

  1398- کارگاه هاي آموزشیو برنامه رئوس  و

  **گواهینامه شرکت در کارگاه صادر خواهد شدها، براساس طرح دانش افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمی،  به شرکت کنندگان در کارگاه** 

  ***** .تمامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه می توانند، در کارگاه هاي دانشکده هاي دیگر شرکت نمایند***** 

 amozesh-week.basu.ac.ir    : جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت ستاد بزرگداشت دهه سرآمدي آموزش به آدرس زیر مراجعه فرمائید

 

 3 از 1 صفحه

  »رکزــکارگاه هاي متم« 

  نامگذاري روز  روز  تاریخ

  سخنرانی/کارگاه

  مجري/سخنران  ساعت   محل برگزاري  نوع برنامه

 اردیبهشت3 سه شنبه

  دانشگاه بدون مرز 

بومی، «آموزش و تبادالت علمی(

 )بین المللیمنطقه اي، ملی و 

  مراسم افتتاحیه؛

همراه با کارگاه آموزشی ارزشیابی ( 

  )مستمر

سالن سرو 

دانشکده 

  کشاورزي

  دکتر خسرو رشید  11- 13

 شیوه هاي نوین آموزش اردیبهشت4 چهارشنبه

  آموزش سامانه درس افزار

توسعه آموزش حضوري و تلفیق با (

  )ابزارهاي الکترونیکی

اجتماعات سالن 

  شهیدایزدي

  )سازمان مرکزي(

11-13  
  دکتر مومنی

  دکتر منصوري زاده

 اردیبهشت5 پنج شنبه
انقالب و دستاوردهاي 

 آموزشی
        

 اردیبهشت6 جمعه

  هزاره سوم 

آموزش چند فرهنگی، (

 )استانداردها و تعالی حرفه اي

        

  آوريآموزش، سوانح و تاب  اردیبهشت7  شنبه

آوري دانشگاه بالیاي طبیعی وتاب-

  اجتماعی

  معماري و شهرسازي تاب آور-

  مداخالت روانشناسی در سوانح-

  رجف تاسلجسالن 

  )سازمان مرکزي(
18 -16  

  دکتر نقدي-

  دکتر عراقچیان

  دکتر یارمحمدي

 پشتیبانان آموزشی اردیبهشت8 یکشنبه
  تقدیر از پشتیبانان آموزشی دانشگاه

  )معاونین، مدیران گروه و کارشناسان برتر(

اجتماعات سالن 

  شهیدایزدي

  )سازمان مرکزي(

13 -11  
مدیریت آموزشی 

  دانشگاه

 اخــالق آموزشی اردیبهشت9 دوشنبه

کارگاه کاربرد فناوریهاي نوین در 

  آموزش عالی

  ... )کالس معکوس، موکها و (

  رجف تاسلجسالن 

  )سازمان مرکزي(
18 -16  

دکتر فرهاد 

  سراجی

  روانشناسی تصحیح برگه هاي امتحانی آموزشی هايبرنامه ارزشیابی اردیبهشت10  سه شنبه

اجتماعات سالن 

  شهیدایزدي

  )سازمان مرکزي(

  دکترافشین افضلی  16- 18

 اردیبهشت11 چهارشنبه
آموزش، مهارت آموزي و رونق 

 تولید

  برگزاري مراسم اختتامیه 

  دهه سرآمدي

سالن سرو 

دانشکده 

  کشاورزي

20-18    

 پنج شنبه
12 

 اردیبهشت

  ارتقاء کیفی آموزشو  تجربه

 و تجلیل از مقام علم و عالم
        



  ام دهه سرآمدي آموزش گذاري اینام

  1398- کارگاه هاي آموزشیو برنامه رئوس  و

  **گواهینامه شرکت در کارگاه صادر خواهد شدها، براساس طرح دانش افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمی،  به شرکت کنندگان در کارگاه** 

  ***** .تمامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه می توانند، در کارگاه هاي دانشکده هاي دیگر شرکت نمایند***** 

 amozesh-week.basu.ac.ir    : جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت ستاد بزرگداشت دهه سرآمدي آموزش به آدرس زیر مراجعه فرمائید

 

 3 از 2 صفحه

  »ده ايـــدانشککارگاه هاي « 

  روز  تاریخ

  سخنرانی/کارگاه

  مجري/سخنران  ساعت   محل برگزاري  نوع برنامه

  دکتر رحیم محمودوند  16- 18  علوم پایهآمفی تئاتر دانشکده   Rافزار با استفاده از نرم  هاي زمانی ناپارامتريسري اردیبهشت3 سه شنبه

 اردیبهشت4 چهارشنبه

  خصائص هنر مدرن
  دانشکده

  هنر و معماري 
  دکتر علی سلمانی  10-12

هاي رگرسیونی با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل

 Rافزار نرم
  دکتر اصغر سیف  14-17  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

         اردیبهشت5 پنج شنبه

         اردیبهشت6 جمعه

  اردیبهشت7  شنبه

  دکترمعصومه کیانی  11- 13  دانشکده علوم انسانیسالن شهید چیت سازیان   هزاره سوم و تعالی حرفه اي

آشنایی با داشبوردهاي آماري با استفاده از نرم افزار 

��������� 
  دکتر رحیم محمودوند  10-12  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه

  16- 18  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه �����آشنایی با نرم افزار 
دکتر محمد اسماعیل 

  سامعی

 اردیبهشت8 یکشنبه

  16- 18  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه  هاي یادگیري موثرروش
دکتر محمد اسماعیل 

  سامعی

  دکترفرامرز محمدي پویا  16- 18  انسانیدانشکده علوم سالن شهید چیت سازیان   انقالب و دستاورد هاي آموزشی

 اردیبهشت9 دوشنبه

  دکترسید رسول عمادي  11- 13  دانشکده علوم انسانیسالن شهید چیت سازیان   اخالق در فناوري هاي نوین آموزشی

  گیاهان داروئی

  "رهیافت هاي نوین و ویژگی هاي درمانی " 
  دکتر علی عزیزي  11- 13  سرو دانشکده کشاورزي سالن

  دکتر رحیم محمودوند  10- 13  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه  هاي آمارياشتباهات رایج در بررسی

 اردیبهشت10  سه شنبه

  مهندس مجتبی شریفی نیا  10-12  سالن سرو دانشکده کشاورزي   "اصول کلی پرورش زنبور عسل "کارگاه 

اصول کلی کاشت و پرورش زعفران در  "کارگاه 

  "گلخانه
  مهندس امید بیات  14-16  دانشکده کشاورزي سالن سرو

 اردیبهشت11 چهارشنبه

    11- 13  دانشکده شیمی  سخنرانی و تبادل نظر با حضور مدیران صنعتی

  10-12  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه  بینی آنهاي پیشعلل وقوع سیالب و روش
 - دکتر سعید خدابخش

  دکتر داود محمدي

  دکتر داود عسگري  12-14  سالن سرو دانشکده کشاورزي  گلخانهتکنولوژي نوین در صنعت 

  دکتر اصغر سیف  14-16  آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه ����افزار بندي با استفاده از نرمتحلیل خوشه

         اردیبهشت 12 پنج شنبه



  ام دهه سرآمدي آموزش گذاري اینام

  1398- کارگاه هاي آموزشیو برنامه رئوس  و

  **گواهینامه شرکت در کارگاه صادر خواهد شدها، براساس طرح دانش افزایی و توانمندسازي اعضاي هیأت علمی،  به شرکت کنندگان در کارگاه** 

  ***** .تمامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه می توانند، در کارگاه هاي دانشکده هاي دیگر شرکت نمایند***** 

 amozesh-week.basu.ac.ir    : جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت ستاد بزرگداشت دهه سرآمدي آموزش به آدرس زیر مراجعه فرمائید

 

 3 از 3 صفحه

  1398برنامه مسابقات ورزشی دهه سرآمدي آموزش

مسابقات 

ورزشی 

اساتید 

  )آقایان(

  شروع ساعت  زمان  مکان برگزاري  رشته ورزشی  ردیف

  30/19  10/02/98سه شنبه   سالن محبی  بدمینتون  1

  18  10/02/97سه شنبه  طبقه فوقانی اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه  پرتاب دارت  2

  18  07/02/97شنبه   دانشکده هنرومعماري  تنیس روي میز  3

  .اعالم خواهد شد متعاقباً  سالن شهید محبی  فوتسال  4

مسابقات 

 ورزشی

کارشناسان 

آموزش 

  )آقایان(

  16  10/02/98سه شنبه   سالن محبی  بدمینتون  1

  16  10/02/98سه شنبه   طبقه فوقانی اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه  پرتاب دارت  2

  16  07/02/97شنبه   دانشکده هنرومعماري  تنیس روي میز  3

  .متعاقباً اعالم خواهد شد  سالن شهید محبی  فوتسال  4
 

  

 مسابقات ورزشی

  )بانوان(اساتید  

  ساعت  زمان  مکان برگزاري  رشته ورزشی  ردیف

  30/19  14/02/98شنبه   سالن محبی  بدمینتون  1

  18  08/02/97یک شنبه  سالن محبی  پرتاب دارت  2

کارشناسان مسابقات ورزشی 

  )بانوان(آموزش 

  16  14/02/98شنبه   سالن محبی  بدمینتون  1

  16  08/02/97یک شنبه  سالن محبی  پرتاب دارت  2
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  زمان  مکان برگزاري  رشته ورزشی   ردیف

  )سال7رده سنی زیر ( پرتاب حلقه        1

  سالن شهید محبی

ه 
نب

ش
دو

09/
02/

97
  

ت 
اع

س
30/

17
  

  )سال 9تا 7رده سنی (پرتاب توپ به سبد         2

  )سال14تا  9رده سنی (سنگنوردي      3

  )سال 16تا  14رده سنی پسرفرزندان (ایستگاهی          4

  )سال به باال 16خانواده ها و فرزندان (پرتاب دارت       5

 :نکته

  شودرا شامل نمی ) حق التدریس(این برنامه اساتید مدعو . 

  می باشد07/02/98تیم وفرصت ثبت نام تا پایان وقت اداري روز شنبه 3حدنصاب برگزاري مسابقات فوتسال. 

 کارشناسان آموزش، براي شرکت در مسابقه بایستی معرفی نامه از معاونت آموزشی همراه داشته باشند. 

  خواهد بودنفر  5خانمها براي نفر و  10حداقل رشته هاي انفرادي آقایان حد نصاب برگزاري براي. 

 ر هر مسابقه جوایزي به رسم یادبود اهداء خواهد شدبه نفرات برت. 


