بسمه تعالی
برنامه وبینارهای هفته پژوهش آموزشکده های استان مازندران آذر 99
تاریخ

شنبه  22آذر

عنوان برنامه

مدرس

مرکزمجری

ساعت

اهمیت گیاهان از دیدگاه قرآن

دکتر نیک نژاد

آموزشکده دختران توحیدآمل

9

اشنایی با منابع اطالعات پژوهشی

دکتر ولی قربانی

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

10

آشنایی مقدماتی مقاله نویسی  ،ISIبا رویکرد فنی و مهندسی

دکتر محمد امیري

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

11

کارگاه پارچه سازي با سوزن تنبور(کارگاه)

خانم ثریا فقانی

آموزشکده دختران توحیدآمل

11

آشنایی با هوشمند سازي ساختمان و کسب و کارهاي مرتبط

احمدعلی قاسم
سلمرودي

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

11

احسان سورکی

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

11

وبینار نقش دانشگاه فنی در مهارت آموزي دوران پسا کرونا

مهدي بروجردي

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

11

http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

مقاله نویسی و فرآیند مکاتبات کنفرانسها و مجالت(کارگاه)

دکترعلیزاده

دانشکده فنی پسران محمود آباد

16

خالقیت و ایده پردازي در طراحی لباس

رکسانا علیجان زاده

آموزشکده دختران الزهرا بابل

17

http://45.159.198.87/design

آشنایی با چاپگر سه بعدي و کاربردهاي آن

حمید مراد

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

18

http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

نصب دوربین هاي مدار بسته یا اعالم حریق

مهندس انوري

آموزشکده دختران الزهرا بابل

19

http://45.159.198.87/computer

بلوغ در نوجوانان

خانم کالردشتی

آموزشکده دختران توحیدآمل

9

https://www.skyroom.online/ch/damol/sa-kelardashti-webinar
http://81.12.5.198/pajoohesh15/

کارگاه تخصصی اتوماسیون جهت ورود به بازار کار

یکشنبه 23
آذر

http://217.219.172.242/m2211
https://www.skyroom.online/ch/damol/faghani
http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

کارگاه پرورش خالقیت

دکتر معتمدي

آموزشکده دختران قدسیه

9

ورکشاپ هنرهاي تجسمی(طراحی و نقاشی)(کارگاه)

محبوبه وطن نیا

آموزشکده دختران قدسیه ساري

9:30

http://81.12.5.198/pajoohesh13/

از طرح درس تا فیلم آموزشی با flash back movies

حسن علیزاده

آموزشکده دختران قدسیه ساري

10

http://81.12.5.198/pajoohesh11/

گرافیک ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مریم اخباري -نشاط
فرخی

آموزشکده دختران الزهرا بابل

11

http://45.159.198.87/graphic

کارگاه آشنایی با کارآفرینی

دکتر مهدي سعیدپور

آموزشکده دختران قدسیه

11

http://81.12.5.198/pajoohesh17/

معماري داخلی(آیا راهکاري براي طراحی ایرانی وجود دارد؟)

مهندس شکوهی

آموزشکده دختران توحیدآمل

18

https://www.skyroom.online/ch/damol/shokohi-webinar

دکتر اکبر حیدري تبار

آموزشکده فنی پسران آمل

19

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

مهندس قلی پور -
مهندس هادي زاده

آموزشکده فنی پسران آمل

21

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

کانفیک آنتن هاي میکروتیک براي اتصال فواصل طوالنی
سیستم هاي امنیتی
آموزش نحوه کار با نرم افزار تاکوسافت و ( TNMجهت برنامه
ریزي ECUو تغییر پارامتر هاي انواع خودرو
کارگاه آموزشی (SEOکارگاه)

مهندس رنجبر

دانشکده فنی پسران محمود آباد

18

حفظ سالمت و تندرستی با ورزش در ایام کرونا

استاد غالمرضا احمدزاده

آموزشکده پسران امام صادق بابل

8:30

https://pbonline.ir/varzesh9909

کارگاه آموزش جامع پروپوزال نویسی(طرح پژوهشی دانشگاه
فنی و حرفه اي)

دکتر رسول لقمان پور

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

9

http://217.219.172.242/m2409

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

9

http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

ملیحه عنایتی

آموزشکده دختران قدسیه ساري

10

http://81.12.5.198/pajoohesh10/

خانم زهرا فالح

آموزشکده دختران توحیدآمل

10

https://www.skyroom.online/ch/damol/fallah

10

https://www.skyroom.online/ch/sh997
1/class1399

وبینار مقاوم سازي ابنیه ها در برابر زلزله ( مطالعه موردي :برج
میالد تهران)
واقعیت مجازی
دوشنبه 24
آذر

لینک
https://www.skyroom.online/ch/dol/niknejad
http://217.219.172.242/m2210

کالکشن سازي با تأکید بر کارآفرینی اشتغال و تجاري سازي
محصول(نشست کارآفرینی)

دکتر سیدیوسف هاشمی

نگاهی بر شیوه هاي طراحی جلد کتاب در ایران

امین سلیمانی

آموزشکده فنی و حرفه اي شماره  2ساري

کارگاه پژوهشی ابزار تحقیق براي دانشجویان کارشناسی

دکتر محمد علی
نصراللهی

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

تجلی الیه هاي هویتی در عکس هاي دوران قاجار

خانم شرف خواه

آموزشکده دختران توحیدآمل

11

وبینار باورهاي کهن و خرافه هاي مدرن در معماري

محمدرضا میرطالبیان

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

11

https://www.skyroom.online/ch/damol/sharafkhah
http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

تاثیر کرونا بر استارت اپ ها

سید بهرام سیادتی

آموزشکده دختران قدسیه ساري

12

http://81.12.5.198/pajoohesh5/

خلق استارت آپ هاي جدید

عادل قربانی

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

14

http://217.219.172.242/m2414

بررسی رفتار سازه هاي بتنی و فلزي در برابر زلزله

علی میارجمندیان

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

15

http://217.219.172.242/m2415

اصول مقاله نویسی و پروژه در طراحی پارچه و لباس

دکتر قربانزاده

آموزشکده دختران الزهرا بابل

18

http://45.159.198.87/design

دکتر رامین احسانی

آموزشکده فنی پسران آمل

19

بهروز رضاسروش

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

19

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting
http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

آمادگی براي کسب و کار پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه
وبینار خط تولید اپلیکیشین هاي موبایل
( بدون نیاز به دانش برنامه نویسی)

یادگیري ماشین(1کارگاه)

دکترصالحی

دانشکده فنی پسران محمود آباد

19/30

آموزش قصه گویی(کارگاه)

فریبا صادقی

آموزشکده دختران قدسیه ساري

9

آموزشکده پسران امام صادق بابل

9

https://pbonline.ir/hefazat9909

شیوه نامه و آیین نامه خدمات فنی-تخصصی مرکز رشد
دانشگاه فنی و حرفه اي استان مازندران

دکتر بهناز کالجی

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

10

http://217.219.172.242/m2509

ظرفیت هاي علوم مهندسی در مقابله با بحران کرونا

فائزه امیرخانلو

آموزشکده دختران ساري قدسیه

10

http://81.12.5.198/pajoohesh6/

حفاظت از اماکن و تاسیسات
سه شنبه 25
آذر

پنج شنبه
 27آذر

استاد مهدي محمودي

آموزش نرم افزار تخصصی حسابداري
جهت ورود به بازار کار

مهندس کاظمی

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

10

نشانه شناسی در طراحی گرافیک

امین وطنی شهمیرزادي

آموزشکده فنی و حرفه اي شماره  2ساري

10

آشنایی با محاسبات ابري(کارگاه)

مهندس مختاري

وبینار چالش ها و چشم اندازهاي پژوهشی در دانشگاه فنی و
حرفه اي

سیدیوسف هاشمی

نشانه معناشناسی پوسترهاي گرافیک ایران

https://www.skyroom.online/ch/sh997
1/webinar-sh-139901

دانشکده فنی پسران محمود آباد

10

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

11

http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

مسعود محمدزاده

آموزشکده دختران الزهرا بابل

11

http://45.159.198.87/graphic

مشاوره کارآفرینی

دکتر مهدي سعیدپور

آموزشکده دختران قدسیه ساري

11

http://81.12.5.198/pajoohesh18/

تعامل موثر استاد و دانشجو ،راهکاري براي تسهیل یادگیري در
آموزش معماري

دکتر محسن موسوي

آموزشکده دختران الزهرا بابل

11

http://45.159.198.87/arch

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت بانکداري

چهارشنبه
 26آذر

http://81.12.5.198/pajoohesh16/

دکتر بهرام محسنی

آموزشکده پسران امام صادق بابل

13

https://pbonline.ir/iot9909
http://217.219.172.242/m2514

روش تحقیق و جستجو در منابع علمی

دکتر مدانلو

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

14

ایده پردازي در حوزه حمل و نقل شهري هوشمند

دکتر عین اله جعفرزاده

آموزشکده دختران قدسیه ساري

16

http://81.12.5.198/pajoohesh12/

آموزش دستگاه عیب یاب  - PPSپژو ایکاپ

مهندس قلی پور -
مهندس هادي زاده

آموزشکده فنی پسران آمل

19

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

اضطراب جدایی در کودکان (کارگاه)

مرجان سیدطالبی

آموزشکده دختران قدسیه ساري

9

http://81.12.5.198/pajoohesh14/

دیزاین و لی آوتDesign and layout

خانم حسین زاده

آموزشکده دختران توحیدآمل

12

https://www.skyroom.online/ch/damol/a-hoseinzadeh-webinar
http://81.12.5.198/pajoohesh1/

کوید 19

خانم دکتر رودباري

آموزشکده دختران قدسیه ساري

مهندسی تأسیسات در حوزه صنعت و تولید

مهندس نعمت اهلل
عسکري

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

سیکل آب و بخار نیروگاه

مصطفی مهدوي

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

بررسی کتاب احساسی از تاریخ

مرتضی نیک فطرت

آموزشکده دختران الزهرا بابل

15

بیماریهاي شایع ستون فقرات و مفاصل و راههاي درمان آن

دکتر مهدوي

دانشکده فنی پسران محمود آباد

14

کاربرد التراسونیک در صنعت

مهندس باقري

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

15

http://217.219.172.242/m2610

وبینار کارگاهی پایان نامه نویسی براي دانشجویان
گرافیک(کارگاه)

ناهید پاکزاد

آموزشکده دختران الزهرا بابل

15

http://45.159.198.87/graphic

مهندسی مکانیک در حوزه صنعت و تولید

مهندس مهدي قامتی
لمراسکی

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

15

استفاده از سوخت گاز طبیعی مایع) (LNGدر موتورهاي دیزلی

دکتر مرتضی فتحی

آموزشکده پسران امام صادق بابل

15

https://pbonline.ir/lng9909

آموزش سمیاد(اساتید)

دکترمسعودتقوي

آموزشکده فنی پسران نوشهر

16

نقش پژوهش در تعالی فردي و توسعه شاخص هاي اجتماعی
ملی و بین المللی

دکتر ناصر عمادي
(پزشک بدون مرز)

آموزشکده دختران قدسیه ساري

17

www.skyroom.online/ch/amozeshfani
noshahr/samyad
http://81.12.5.198/pajoohesh4/

سیاه چاله هایی بین تحصیل و بازار کار

مهندس هادي قربانی

آموزشکده دختران الزهرا بابل

17

http://45.159.198.87/arch

رویداد مجازي رقابتی استارتاپی فناور شو! (ارائه  1دقیقه اي
ایده هاي کسب و کار نوپا ،راي گیري آنالین ،داوري و تقدیر از
منتخبین)

آقاي حمید مراد و
رابطین کانون شکوفایی و
خالقیت ،پارک علم و
فناوري گیالن

آموزشکده فنی و حرفه اي پسران رامسر

18

http://su21.parsvlp.ir/rezeh0kq7i58

آموزشکده دختران الزهرا بابل

18

http://45.159.198.87/design

آموزشکده فنی پسران آمل

19

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

یادگیري ماشین 2

دکتر صالحی

دانشکده فنی پسران محمود آباد

19/30

شیوه هاي موثر بر جست و جو در پایگاههاي دیجیتال

مهندس مجیدي

آموزشکده دختران توحیدآمل

10

کارگاه پژوهشی زبان انگلیسی آکادمیک براي مقاله نویسی در
رشته هاي مهندسی برق  /مهندسی الکترونیک  /مهندسی
کامپیوتر

دکتر محمد علی
نصراللهی

آموزشکده فنی و حرفه اي امام خمینی
(ره) بهشهر

10

اقتصاد و ورزش در کرونا

دکتر بهزاد خامسلو

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

10

نقش پارچه هاي بازیافتی در طراحی هاي مدرن و کالسیک
پوشاک زنانه

فاطمه اصغري سلیمانی

ایده تا محصول (تحقیق و توسعه و راه اندازي آن در شرکت ها

دکتر رامین احسانی

14
http://45.159.198.87/arch

https://www.skyroom.online/ch/damol/majidi

http://217.219.172.242/m2710

دکتر کرم سینا
بازیافت مواد

نجفیان اشرفی

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

11/30

کاربرد نرم افزار در طراحی لباس(کارگاه)

زهره اوشیب نتاج

آموزشکده دختران قدسیه ساري

12

http://81.12.5.198/pajoohesh19/

خالقیت در طراحی لباس(کارگاه)

زهره اوشیب نتاج

آموزشکده دختران قدسیه ساري

13

http://81.12.5.198/pajoohesh20/

آشنایی با فرآیندهاي ساخت افزایشی

مهندس مرزبان

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

14

http://217.219.172.242/m2714

کارگاه آموزشی ایده تا بازار(کارگاه)

مهندس عباسی

دانشکده فنی پسران محمود آباد

14

نحوه نگارش مقاله  IEEFو  LATEXآموزش نرم

مریم میراصانلو

آموزشکده دختران قدسیه ساري

14

کارگاه مقاله نویسی(کارگاه)

دکترسعادت مراد  -دکتر
رستمی

آموزشکده فنی پسران آمل

یکشنبه 30
آذر

چهارشنبه 3
دي

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

رایانش ابري سبز

دکتر بهنام برزگر

آموزشکده دختران قدسیه ساري

17

آشنایی با تکنولوژي کامپوزیت ها

مهندس مرزبان

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

9

http://217.219.172.242/m2809

تخته هاي ساختمانی

محمد نجفیان اشرفی

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

11/30

http://217.219.172.242/m2811

خالقیت  ،نوآوري و اختراعات

مهندس مرزبان

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

14

http://217.219.172.242/m2814

آشنایی دانشجویان مکانیک و تاسیسات با فضاي کار در سازمان
نظام مهندسی ساختمان(آزمون ورودي و صالحیت ها)

دکتر مسعود تقوي

آموزشکده فنی پسران نوشهر

16

www.skyroom.online/ch/amozeshfani
noshahr/nezam

مهندس قلی پور -
مهندس هادي زاده

آموزشکده فنی پسران آمل

19

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

دکتر رسول لقمان پور
رقیه شفیعي

آموزشکده کشاورزي پسران ساري

9

http://217.219.172.242/m2409

آموزشکده دختران قدسیه ساري

11

http://81.12.5.198/pajoohesh2/

مهندس خرم

دانشکده فنی پسران امام محمدباقر ساري

11

http://217.219.172.242/mem

آموزش تخصصی عیب یابی گیربکس اتوماتیک

مهندس قلی پور -
مهندس هادي زاده

آموزشکده فنی پسران آمل

19

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting

آموزش عملکرد انژکتور در موتور هاي احتراق داخلی

دکتر رستمی

آموزشکده فنی پسران آمل

19

فنون ترسیم نموار در متلب

دکتر ریحانیان

آموزشکده دختران الزهرا بابل

18

https://www.skyroom.online/ch/amola
lame/meeting
http://45.159.198.87/computer

راهکارهاي ترکیبی در طراحی بسته بندي در گرافیک براي
کاهش پسماند و باال رفتن فروش محصوالت داخلی و صادراتی

پریسا صادقی

آموزشکده دختران قدسیه ساري

10

http://81.12.5.198/pajoohesh8/

ضرورت هاي نوع انتخاب داستان در تصویرسازي گروه سنی "ب
و ج"با توجه به جامعه هدف کودکان امروز

پریسا صادقی

آموزشکده دختران قدسیه ساري

11

http://81.12.5.198/pajoohesh9/

آموزش دستگاه عیب یاب کلیپ رنو
شنبه
 29آذر

http://81.12.5.198/pajoohesh7/

www.skyroom.online/ch/amozeshfani
noshahr/office
http://81.12.5.198/pajoohesh3/

آموزش تدوین و ارائه تحقیق در (Microsoft Officeکارگاه)
جمعه 28
آذر

http://217.219.172.242/m2711

آموزش مقدماتی ساخت آتوران جهت تولید محتوا )(Ams
كارگاه آموزش  ،E-Learningفرصت ها و
چالش ها
خوانش معماري ازفرم تافرهنگ

دکتر مسعود تقوي

آموزشکده فنی پسران نوشهر

16

