
1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

چالش های آموزش مجازی برای دوره 

کارشناسی
20 الی 18:30 اردیبهشت28معاونت آموزشی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجویان کارشناسی

چالش های آموزش  مجازی برای دوره 

تحصیالت تکمیلی
20 الی 18:30 اردیبهشت29معاونت آموزشی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجویان تحصیالت تکمیلی

کارگاه مهارتی دانشجویی
راه های ارتقاء سطح فراشناخت و خود 

تنظیمی دانشجویان
18  الی  16 اردیبهشت25خانم دکترصغری  ابراهیمی قوام

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجویان

12:30  الی 11 اردیبهشت26آقای دکتر رضا ملکیدانشگاه نیاز محور
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
اساتید

12   الی  10 اردیبهشت29خانم دکتر زهرا  جامه بزرگبومی سازی طراحی آموزشی
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
اساتید

برنامۀ ویژۀ رشتۀ روان شناسی تربیتی 

در ارتقای آموزش

راهکارهای ارتقاء رشته روان شناسی 

تربیتی و علوم شناختی
11  الی  9 اردیبهشت27آقای دکتر حسن اسدزاده

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجویان

12  الی  11 اردیبهشت27آقای دکتر عباسپورشایستگی های اساتید سرآمدسخنرانی 
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
اساتید و کارکنان

12  الی  11 اردیبهشت27آقای دکتر عباسپور"آقای دکتر دالور " تقدیر از استاد ممتاز
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
اساتید و کارکنان

نشست گروه برنامه ریزی اجتماعی با 

دانشجویان
.برگزار شده است20.30 الی 1399/12/2618گروه برنامه ریزی اجتماعی

نشست گروه برنامه ریزی اجتماعی 

با دانشجویان

نشست گروه تعاون و رفاه اجتماعی با 

دانشجویان
.برگزار شده است18 الی 15اردیبهشت1گروه تعاون و رفاه اجتماعی

نشست گروه تعاون و رفاه اجتماعی 

با دانشجویان

نشست گروه مطالعات فرهنگی  با 

دانشجویان
12 الی 10اردیبهشت20گروه مطالعات فرهنگی

      Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی: نام کاربری

112234:پسورد مدیر  

112233:پسورد اعضاء

دانشجو

نشست گروه مددکاری اجتماعی با 

دانشجویان کارشناسی
11 الی 10اردیبهشت13گروه مددکاری اجتماعی

      Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی: نام کاربری

112234:  پسورد مدیر

112233:پسورد اعضاء

دانشجو

نشست مدیران گروه با دانشجویان

بزرگداشت هفته آموزش در دانشکده

ی
بیت
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م 

لو
 ع

 و
ی
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شن
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ر

کارگاه دانش افزائی استادان

ی
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نشست گروه های آموزشی با دانشجویان
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نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

نشست گروه مددکاری اجتماعی با 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی
12.30 الی 11اردیبهشت13گروه مددکاری اجتماعی

 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saram

ad1 presenter user: prsr

pass: 3515 

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

 pass: 832

دانشجو

نشست گروه مطالعات زنان با 

دانشجویان
20 الی 18اردیبهشت18گروه مطالعات زنان

      Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی: نام کاربری

112234:  پسورد مدیر

112233:پسورد اعضاء

دانشجو

نشست گروه جامعه شناسی با 

دانشجویان مقطع کارشناسی
11 الی 13اردیبهشت26گروه جامعه شناسی

 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saram

ad1 presenter user: prsr

pass: 3515 

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

 pass: 832

دانشجو

نشست گروه جمعیت شناسی با 

دانشجویان
14.30 الی 13اردیبهشت27گروه جمعیت شناسی

 Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی :  نام کاربری

112234:پسورد مدیر

112233: پسورد اعضاء

دانشجو

نشست گروه جامعه شناسی با 

دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی
13 الی 11اردیبهشت28گروه جامعه شناسی

 Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی :  نام کاربری

112234:پسورد مدیر

112233: پسورد اعضاء

دانشجو

ی
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نشست گروه های آموزشی با دانشجویان
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نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت
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م 

لو
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ی
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ویژه :  کارگاه پروپزال نویسی

دانشجویان گروه برنامه ریزی 

(اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای

گروه برنامه ریزی اجتماعی، 

توسط دکتر جمعه پور
18اردیبهشت15

 Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی :  نام کاربری

112234:پسورد مدیر

112233: پسورد اعضاء

دانشجو

آشنایی دانشجویان با مهمترین قوانین 

و مقررات آموزشی در مقطع کارشناسی
18اردیبهشت25معاونت آموزشی دانشکده

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad4  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

دانشجو

آشنایی دانشجویان با مهمترین قوانین 

و مقررات آموزشی در مقطع 

کارشناسی ارشد

18اردیبهشت26معاونت آموزشی دانشکده

 Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامه هفته آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی :  نام کاربری

112234:پسورد مدیر

112233: پسورد اعضاء

دانشجو

آشنایی دانشجویان با مهمترین قوانین 

و مقررات آموزشی در مقطع دکتری
18اردیبهشت27معاونت آموزشی دانشکده

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

دانشجو

کارگاه مهارتی ویژه کارکنان اداره آموزش

کارگاه مرور مهمترین قوانین آموزشی  

و بررسی دستورالعملهای جدید در 

مقطع کارشناسی

18-17اردیبهشت25رئیس اداره آموزش

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad5  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

کارشناسان اداره آموزش دانشکده 

در مقطع کارشناسی

ی
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کارگاه مهارتی دانشجویی
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نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

کارگاه مهارتی ویژه کارکنان اداره آموزش

کارگاه مرور مهمترین قوانین آموزشی  

و بررسی دستورالعملهای جدید در 

مقطع تحصیالت تکمیلی

18-17اردیبهشت26رئیس اداره آموزش

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad3  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

کارشناسان اداره آموزش دانشکده 

در مقطع تحصیالت تکمیلی

فرصتهای ایجاد شده از طریق آموزش 

ارایه )مجازی در دوره پسا کرونا 

دیدگاههای اساتید دانشکده در این 

(خصوص

13.30-11.30اردیبهشت29معاونت آموزشی دانشکده

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

استاد

در انتهای این برنامه تقدیر از اساتید و 

کارمندان نمونه
13.30-11.30اردیبهشت29معاونت آموزشی دانشکده

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

استاد

تجربه دانشجویان از آموزش » نشست 

مجازی و طرح دیدگاههای آنها در 

«ارتقای کیفیت این شیوه آموزش

13.30-11.30اردیبهشت28معاونت آموزشی دانشکده

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad4  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

کارمند/دانشجو/ استاد

در انتهای برنامه تقدیر از دانشجویان 

نمونه
13.30-11.30اردیبهشت28معاونت آموزشی دانشکده

meeting.atu.ac.ir/ch/saramad4  

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

کارمند/دانشجو/ استاد

ی
اع

تم
اج

م 
لو

 ع
دۀ

شک
دان

کارگاه دانش افزائی استادان

بطور )برنامۀ ویژۀ در ارتقای آموزش

مشترک بین همه گروهها با حضور معاون 

(آموزشی و مدیران گروهها



1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده13اردیبهشت25(کارشناسی)گروه جهانگردیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده14اردیبهشت25(تکمیلی)گروه جهانگردیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده18اردیبهشت27(کارشناسی)گروه حسابداریدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده17اردیبهشت27(تکمیلی)گروه حسابداریدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده10اردیبهشت28(کارشناسی)گروه دولتیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده11.15اردیبهشت28(تکمیلی)گروه دولتیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده12.30اردیبهشت29(کارشناسی)گروه مالیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده11.3اردیبهشت29(تکمیلی)گروه مالیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده11.30اردیبهشت25(کارشناسی)گروه صنعتیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده10.3اردیبهشت27(تکمیلی)گروه صنعتیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده12اردیبهشت26(کارشناسی)گروه بازرگانیدانش آگاه

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده12.3اردیبهشت26(تکمیلی)گروه بازرگانیدانش آگاه

نشست گروه های آموزشی  با دانشجویان

ی
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1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت
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م 

لو
 ع
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ی
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شن
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ر

نشست اعضای هیئت علمی گروه 

مدیریت فناوری و کارآفرینی با 

دانشجویان دکتری فناوری

اعضای گروه مربوطه

از طریق سایت 

دانشکده اعالم 

.خواهد شد

11.30http://atu-meet.iranlms.org/publicدانشجو

نشست اعضای هیئت علمی گروه 

مدیریت فناوری و کارآفرینی با 

دانشجویان ارشد فناوری و کارآفرینی

دانشجو11http://atu-meet.iranlms.org/public.برگزار شده استاعضای گروه مربوطه

دانشجواتاق دفاع شماره دو دانشکده9اردیبهشت28دکتر مهدی گودرزیروش تحقیق

Roadmapدکتر محمد نقی زاده
زمان و مکان از طریق سایت دانشکده اعالم 

خواهد شد
دانشجو

دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده17اردیبهشت25دکتر حاجیانآشنایی با نرم افزار های شبیه سازی

ضرورت )برنامه ریزی و توسعه فردی

(عصر دیجیتال
دانشجواتاق دفاع شماره یک دانشکده17اردیبهشت29دکتر علیرضا کوشکی

دکتر پیام حنفی زادهروش تحقیق
زمان و مکان از طریق سایت دانشکده اعالم 

خواهد شد
استاد

ریزه کاری های استفاده از سامانه 

آموزش مجازی
استاداتاق دفاع شماره یک دانشکده17اردیبهشت27دکتر سعید میر واحدی

برنامۀ ویژه در ارتقای آموزش
بررسی و نقد آموزش رشته مدیریت 

تکنولوژی

دکترسید کمال طبائیان، دکتر 

سید حبیب هللا طباطبائیان، دکتر 

منوچهر منطقی، دکتر سپهر 

قاضی نوری، دکتر محمد نقی 

زاده

زمان و لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده 

.اعالم خواهد شد
کارمند/دانشجو/ استاد

کارمند/ استاد اتاق دفاع شماره یک دانشکده18اردیبهشت26ریاست و معاونت آموزشیجلسه با اعضا و کارکنان دانشکدهتقدیر از استادان و کارکنان نمونه

ی
ار
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ح
و 
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ری

دی
 م

دۀ
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د

نشست گروه های آموزشی  با دانشجویان

کارگاه دانش افزائی استادان

(دانش افزا)

کارگاه مهارتی دانشجویی

(دانش پرور)

http://atu-meet.iranlms.org/public
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نشست مدیران گروه با دانشجویان
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12-13 اردیبهشت25دکتر متین فربرنامه آموزشی دوره کارشناسی
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

12-13 اردیبهشت27دکتر متین فربرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

نشست گروه ریاضی با دانشجویان
موضوعات آموزشی دوره کارشناسی 

ارشد و دکتری
13-11:45 اردیبهشت25همکاران گروه ریاضی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

های یادگیری و تجربیات مهارت

آموزشی

دکتر متین فر، دکتر تیموری 

فعال
12-13 اردیبهشت26

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

کارگاه )کارگاه مهارتی دانشجویی 

آموزشی تحلیل عاملی با نرم افزار 

SPSS)

امیرحسین )انجمن علمی آمار 

تحت نظارت استاد  (اشرفی

راهنمای انجمن

18:45-20:00اردیبهشت28
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

توسعه مهارتهای یادگیری و یاددهی 

براي دستیاران آموزشی دروس علوم 

پایه

11:30-13:30اردیبهشت27دکتر رشیدی، دکتر بحرانی
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
استاد

11:30-13:30اردیبهشت27دکتر نیسیتجارب تدریس مجازی
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
استاد

برنامۀ ویژۀ رشتۀ مهندسی کامپیوتر در 

ارتقای آموزش

راهکارهایی جهت بهبود آموزش 

الکترونیکی
10:00-11:00اردیبهشت28دکتر رشیدی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو/ استاد

جلسۀ تقدیر از استادان و کارکنان نمونه
تقدیر از كاركنان، استادان و 

دانشجویان نمونه

ریاست ، معاون دانشكده و 

كاركنان اداره آموزش
11:30-12:30اردیبهشت28

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
کارمند/دانشجو/ استاد

نشست استاد راهنمای انجمن علمی آمار با 

دانشجویان

ارائه راهكار و بررسي پیشنهادهای 

دانشجویان برای ارتقای کیفیت کالس 

های مجازی

استاد راهنماي انجمن علمی 

آمار به همكاري اعضا
19:30-18اردیبهشت29

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

مسابقات
برگزاری مسابقات روزانه در طی هفته 

آموزش و اعالم نتایج در روز آخر

انجمن علمی آمار با نظارت 

استاد راهنماي انجمن

 29تا25

اردیبهشت

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم 

.خواهد شد
دانشجو

کارگاه مهارتی دانشجویی

نه
یا
را

و 
ی 

ض
یا
 ر

ر،
ما

 آ
دۀ

ک
ش

ان
د

کارگاه دانش افزائی استادان

نشست گروه رایانه با دانشجویان



1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

نشست مدیر محترم گروه بیمه با 

دانشجویان
12 تا 10اردیبهشت25آقای دکتر غدیر مهدوی

Atu-thesis.iranlms.org/public

1برنامۀ هفتۀ آموزش : نام اتاق

نام و نام خانوادگی: نام کاربری

112234: پسوورد مدیر

112233: پسوورد اعضا

دانشجو

نشست مدیر محترم گروه مطالعات 

منطقه ای با دانشجویان
18 تا 16اردیبهشت25آقای دکتر سعید شکوهی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/  regional-

studies

دانشجو

ورود به صورت مهمان امکان پذیر 

.است

جلسۀ تقدیر از استادان و کارکنان نمونه
تقدیر از کارکنان، استادان و 

دانشجویان نمونه
9 تا 8اردیبهشت28خانم دکتر آتوسا گودرزی

Atu-thesis.iranlms.org/public

۱برنامه هفته آموزش : نام اتاق

112234: پسوورد مدیر

112233: پسوورد اعضا

کارمند/ استاد 

نشست اعضای گروه اقتصاد اسالمی با 

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی
13 تا 11:30اردیبهشت26گروه اقتصاد اسالمی

Atu-thesis.iranlms.org/publicنام اتاق    :

نام و نام :    نام کاربری1برنامه هفته آموزش 

:    پسورد اعضا112234: خانوادگی   پسورد مدیر

112233

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد 

اسالمی

نشست اعضای گروه اقتصاد بازرگانی با 

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت 

و الکترونیک

13 تا 11:30اردیبهشت26گروه اقتصاد بازرگانی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1   

  presenter user: prsr   pass: 3515   

admin user: adsr   pass: 5535  

student user: stsr   pass: 832

دانشجویان کارشناسی ارشد تجارت 

الکترونیک

نشست اعضای گروه اقتصاد انرژی و 

محیط زیست با دانشجویان کارشناسی ارشد 

 تا 30/11)اقتصاد انرژی و محیط زیست 

( نفر70حداقل )با ظرفیت  (13

13 تا 11:30اردیبهشت27گروه اقتصاد انرژی و محیط زیست

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2   

  presenter user: prsr   pass: 3515   

admin user: adsr   pass: 5535  

student user: stsr   pass: 832

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش 

اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست

اد
ص

قت
 ا
دۀ

ک
ش

ان
د

نشست گروه های آموزشی با 

دانشجویان کارشناسی ارشد

کو
 ا
مۀ

بی
ی 

ال
ع
ش 

وز
آم

ۀ 
س

س
نشست گروه آموزشی با دانشجویانمؤ

https://meeting.atu.ac.ir/ch/  regional-studies
https://meeting.atu.ac.ir/ch/  regional-studies


1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

نشست اعضای گروه توسعه و 

برنامه ریزی اقتصادی با دانشجویان 

کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی 

اقتصادی

گروه اقتصاد توسعه و 

برنامه ریزی
13:30 تا 12اردیبهشت27

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1   

  presenter user: prsr   pass: 3515    

admin user: adsr  pass: 5535   

student user: stsr   pass: 832

دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه و 

برنامه ریزی اقتصادی

نشست اعضای گروه اقتصادنظری با 

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد نظری
19 تا 17اردیبهشت27گروه اقتصاد نظری

Atu-thesis.iranlms.org/publicنام اتاق    :

نام و نام :    نام کاربری1برنامه هفته آموزش 

:     پسورد اعضا112234: خانوادگی   پسورد مدیر

112233

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد 

نظری

نشست مدیران گروه ها با دانشجویان 

کارشناسی

نشست مدیران گروه های آموزشی با 

دانشجویان کارشناسی
17 تا 15اردیبهشت27مدیران گروه های آموزشی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1   

  presenter user: prsr    pass: 3515    

admin user: adsr    pass: 5535  

student user: stsr   pass: 832

دانشجویان کارشناسی

دکتر علی مزیکی«آشنایی با تحلیل اقتصادی حقوق»کارگاه 

اردیبهشت25

19 تا 17

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2   

  presenter user: prsr    pass: 3515    

admin user: adsr    pass: 5535   

student user: stsr   pass: 832

دانشجو

مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری و »کارگاه 

«کاربردهای آن
17 تا 15اردیبهشت26دکتر حبیب مروت

Atu-thesis.iranlms.org/publicنام اتاق    :

نام و نام :    نام کاربری1برنامه هفته آموزش 

:     پسورد اعضا112234: خانوادگی   پسورد مدیر

112233

دانشجو

کارگاه آشنایی با اقتصاد دیجیتال و 

«کاربردهای آن
دکتر اسفندیار جهانگرد

اردیبهشت26
19 تا 17

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1   

  presenter user: prsr    pass: 3515    

admin user: adsr    pass: 5535  

student user: stsr   pass: 832

دانشجو

نشست گروه های آموزشی با 

دانشجویان کارشناسی ارشد

اد
ص

قت
 ا
دۀ

ک
ش

ان
د

کارگاه مهارتی دانشجویی



1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

کارگاه آشنایی با شیوه های تأمین مالی 

اسالمی
12 تا 10اردیبهشت27دکتر امیر خادم علیزاده

Atu-thesis.iranlms.org/publicنام اتاق    :

نام و نام :    نام کاربری1برنامه هفته آموزش 

:     پسورد اعضا112234: خانوادگی   پسورد مدیر

112233

دانشجو

مفهوم، ابعاد، : اقتصاد سیاسی»کارگاه 

روش های مطالعه و مدل سازی، کاربردی 

«برای اقتصاد ایران

19 تا 17اردیبهشت29دکتر رضا زمانی

Atu-thesis.iranlms.org/publicنام اتاق    :

نام و نام :    نام کاربری1برنامه هفته آموزش 

:     پسورد اعضا112234: خانوادگی   پسورد مدیر

112233

دانشجو

سرمایه داری و »سخنرانی با موضوع 

کاستی در شناخت و خطا در : سوسیالیسم

«سیاستگذاری

17 تا 15اردیبهشت25دکتر مسعود درخشان

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1   

  presenter user: prsr    pass: 3515   

admin user: adsr    pass: 5535     

student user: stsr  pass: 832

دانشجویان هر سه مقطع تحصیلی

سخنرانی با موضوع آشنایی با مفاهیم 

اساسی اقتصادنهادگرایی
15:30 تا 13:30اردیبهشت26دکتر فرشاد مومنی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2   

presenter user: prsr    pass: 3515   admin 

user: adsr    pass: 5535    student user: stsr  

pass: 832

دانشجویان هر سه مقطع تحصیلی

جلسۀ تقدیر از استادان و کارکنان نمونه

مراسم پاس داشت و تقدیر از کارکنان، 

استادان و دانشجویان برتر و ممتاز 

دانشکده

13 تا 11:30اردیبهشت28کارمندان و دانشجویان/ اساتید

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1   

  presenter user: prsr    pass: 3515    

admin user: adsr    pass: 5535  

student user: stsr   pass: 832

دانشجو/ کارمند/ استاد 

برنامۀ ویژۀ رشتۀ اقتصاد در ارتقای 

آموزش

اد
ص

قت
 ا
دۀ

ک
ش

ان
د

کارگاه مهارتی دانشجویی



1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

 نشست گروه آموزشی ارتباطات با   

کارشناسیدانشجویان دوره     
۱۶۱۸اردیبهشت۲۶

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

 نشست گروه آموزشی ارتباطات با   

تحصیالت تکمیلیدانشجویان دوره های    
۱۶۱۸اردیبهشت۲۸

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

نشست گروه آموزشی روزنامه نگاری  

دانشجویان  با دانشجویان دوره  با

کارشناسی

 ۱۳ الی ۱۲اردیبهشت۲۸
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

 نشست گروه آموزشی روزنامه          

 نگاری با دانشجویان دوره تحصیالت

تکمیلی

۱۴۱۵اردیبهشت۲۸
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

نشست گروه آموزشی روابط عمومی 

دانشجویان  با دانشجویان دوره  با

کارشناسی

۱۵ الی ۱۳اردیبهشت۲۸
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

 کارگاه

 کارگاه مهارت افزایی استادان با عنوان 

رویکردها و : آموزش میان رشته ای"

"مهارت ها

 18-20 اردیبهشت27 آقای خورسندی طاسکو
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
 استاد

18.30-20.30اردیبهشت۲۸ آقای دکتر نعمت اله فاضلی برگزاری کارگاه مهارت افزایی دانشجوییکارگاه
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو

کارگاه
کارگاه آموزشی آموزش و پژوهش حرفه 

ای در فضای دیجیتال
۱۸۲۰اردیبهشت۲۶دکتر مریم نظری

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

برنامه ویژه سخنرانی

 برنامه ویژۀ ناظر به ارتقای شرایط   

 " آموزشی رشته روابط عمومی با عنوان

 رویکردهای نوین در آموزش روابط

"عمومی

۱۸۲۰اردیبهشت۲۹ سخنرانی آقای دکتر حسین امامی
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

برنامه ویژه سخنرانی

 برنامه ویژه ناظر به ارتقای شرایط     

 آموزشی رشته روزنامه نگاری با عنوان

 رویکردهای نوین در آموزش روزنامه"

"نگاری

۱۸۲۰اردیبهشت۲۵با سخنرانی دکتر علیرضا کتابدار
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/استاد

۱۶۱۸اردیبهشت۲۹  برگزاری مراسم پاسداشت و تقدیرمراسم
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
کارمند/دانشجو/استاد

نشست گروه با دانشجویان

ت
طا

با
رت

 ا
وم

عل



1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

دانشجو هفته آموزش1اتاق شماره 16اردیبهشت۲۵گروه مترجمی زبان انگلیسینشست با دانشجویان کارشناسی

دانشجو هفته آموزش1اتاق شماره 16اردیبهشت۲۸گروه مترجمی زبان انگلیسینشست با دانشجویان تحصیالت تکمیلی

12-13اردیبهشت۲۸گروه فلسفهنشست با دانشجویان کارشناسی

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

12-13اردیبهشت۲۹گروه فلسفهنشست با دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 نفر100

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

نشست گروه زبان و ادبیات ترکی 

استانبولی  با دانشجویان
نشست با دانشجویان کارشناسی

گروه زبان و ادبیات ترکی 

استانبولی
18اردیبهشت۲۹

 نفر100

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

18-20اردیبهشت۲۹گروه تاریخنشست با دانشجویان کارشناسینشست گروه تاریخ  با دانشجویان

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

14اردیبهشت۲۹گروه زبان روسینشست با دانشجویان کارشناسینشست گروه زبان روسی  با دانشجویان

 نفر150

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

11:30-13:30اردیبهشت۲۵گروه مترجمی زبان فرانسهنشست با دانشجویان کارشناسی

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

11:30-13:30اردیبهشت۲۷گروه مترجمی زبان فرانسهنشست با دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 نفر100

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

"نشست صمیمی با مدیر گروه"
انجمن علمی گروه زبان و ادبیات 

اسپانیایی
22.3 الی 21اردیبهشت۱۸

http://meeting. 

Atu.ac.ir/ch/anjoman.spanish
دانشجو

22 الی 20اردیبهشت۲۷گروه زبان و ادبیات اسپانیایی"نشست مدرسین گروه با دانشجویان"

 نفر100

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجویان گروه

کارگاه
مهارتی دانشجویی گروه زبان و ادبیات 

انگلیسی
دانشجوELTهمایش 8-16اردیبهشت۲۸گروه زبان و ادبیات انگلیسی

کارگاه
 دانش افزائی استادان گروه زبان و ادبیات 

انگلیسی
استادELTهمایش 8-16اردیبهشت۲۹گروه زبان و ادبیات انگلیسی

نشست گروه فلسفه با دانشجویان

نشست گروه مترجمی  زبان فرانسه  با 

دانشجویان

نشست گروه زبان و ادبیات اسپانیایی با 

دانشجویان

نشست گروه مترجمی زبان انگلیسی  با 

دانشجویان
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1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

نشست گروه زبان و ادبیات فارسی با 

دانشجویان
18-20اردیبهشت۲۵گروه زبان و ادبیات فارسینشست با دانشجویان کارشناسی

 نفر80

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

11-13اردیبهشت۲۴گروه زبان و ادبیات عربینشست با دانشجویان کارشناسی

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

18-20اردیبهشت۲۵گروه زبان و ادبیات عربینشست با دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

کارگاه مهارتی دانشجویی گروه زبان و 

ادبیات آلمانی
نشست با دانشجویان کارشناسی

خانم ورنا الووری

ترجمه همزمان در عمل
11:30-13:30اردیبهشت۳۰

 نفر80

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

13-15اردیبهشت۲۶گروه  زبان شناسینشست با دانشجویان تحصیالت تکمیلینشست گروه زبان شناسی با دانشجویان

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

دانشجو

نشست مدیران دانشکده و اعضاى 

گروه با دانشجویان
۱٤الى ۱۳ اردیبهشت۲٥ گروه زبان چینینشست با دانشجویان

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2   

presenter user: prsr   pass: 3515   admin 

user: adsr   pass: 5535   student user: stsr   

pass: 832

دانشجو

 

سیماى چین در حافظه :   برنامه الف

جمعى ایرانیان ؛

با میزبانی خانم دکتر الماسیه 

از )استاد پورنجفى : سخنران

(اساتید مدعو

سیری در ادبیات معاصر چین ؛ 

استاد الهامى: سخنران

۱٤:۳۰الى ۱۳ اردیبهشت۲۸ 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad6   

presenter user: prsr   pass: 3515   admin 

user: adsr   pass: 5535   student user: stsr   

pass: 832

دانشجو

بایدها و نبایدها در فرهنگ چینى: برنامه ب
استاد چین، استاد : سخنرانان

الماسیه
۱٥:۳۰الى ۱٤ اردیبهشت۲۹

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad4   

presenter user: prsr   pass: 3515   admin 

user: adsr   pass: 5535   student user: stsr   

pass: 832

دانشجو

13-11:30 اردیبهشت۲۷معاونت آموزشی دانشکدهنشست با اعضای محترم هیآت علمی

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

اعضای هیات علمی

11:30-13 اردیبهشت۲۷خانم دکتر استاجیکارگاه انتقال تجربیات تدریس مجازی

 نفر120

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد

کارکنان آموزشی

كارگاه ادبى و فرهنگى گروه زبان چینى

جلسۀ تقدیر از استادان و کارکنان نمونه

نشست گروه زبان و ادبیات عربی با 

دانشجویان
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1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

بررسی مسایل مربوط به دوره های ارشد
مدیر محترم گروه حقوق عمومی 

و بین الملل  و برخی اعضای گروه
14 تا 13 اردیبهشت۲۹

Atu-thesis.iranlms.org/public نام      

نام و :       نام کاربری۱برنامه هفته آموزش : اتاق

      پسورد 112234: نام خانوادگی      پسورد مدیر

112233:اعضاء

دانشجویان ارشد حقوق عمومی و 

ارتباطات

دانشجویان ارشد حقوق بین الملل و 

حقوق بشر

بررسی مسایل مربوط به دوره های دکتری
مدیر محترم گروه حقوق عمومی 

و بین الملل و برخی اعضای گروه
15تا14 اردیبهشت۲۹

Atu-thesis.iranlms.org/public نام      

نام و :       نام کاربری2برنامه هفته آموزش : اتاق

      پسورد 223345: نام خانوادگی      پسورد مدیر

223344:اعضاء

دانشجویان دکتری گروه

بررسی مشکالت پایان نامه های ارشد و 

رساله های دکتری

دبیران محترم کمیته های 

تخصصی گروه حقوق خصوصی 

دکتر مقدم ابریشمی دکتر : آقایان)

میرشمسی دکتر حاجیان و دکتر 

کاظمی نجف آبادی

17:30 اردیبهشت۲۵

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad3      

     presenter user: prsr      pass: 3515      

     admin user: adsr      pass: 5535      

student user: stsr      pass: 832

دانشجویان ارشد و دکتری در گروه 

حقوق خصوصی

بررسیهای چالشهای آموزشی دوره های 

تحصیالت تکمیلی حقوق خصوصی

مدیر گروه حقوق خصوصی 

بهمراه دو تن از اساتید
15 اردیبهشت۲۹

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad3      

presenter user: prsr      pass: 3515      admin 

user: adsr      pass: 5535      student user: 

stsr      pass: 832

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه 

حقوق خصوصی

نشست گروه سیاستگذاری عمومی 

واقتصاد سیاسی با دانشجویان
15تا13 اردیبهشت۲۷تمامی اعضای گروهفرایند پیشنهاد و اجرای پایان نامه ها

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad4      

     presenter user: prsr      pass: 3515      

     admin user: adsr      pass: 5535      

student user: stsr      pass: 832

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه

های آموزش ¬اندیشی ارتقای امکان¬هم

بازشناسی موانع و راهکارها: مجازی
17 اردیبهشت۲۶اعضای گروه علوم سیاسی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2      

presenter user: prsr      pass: 3515      admin 

user: adsr      pass: 5535      student user: 

stsr      pass: 832

دانشجویان کارشناسی علوم سیاسی

تر کردن آموزش ¬اندیشی کاربردی¬هم

علوم سیاسی
 اردیبهشت۲۹اعضای گروه علوم سیاسی

زمان از طریق سایت 

دانشکده اعالم 

.خواهد شد

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2      

     presenter user: prsr      pass: 3515      

     admin user: adsr      pass: 5535      

student user: stsr      pass: 832

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه 

علوم سیاسی

نشست گروه حقوق خصوصی با 

دانشجویان

نشست گروه حقوق عمومی و بین الملل 

با دانشجویان

نشست گروه علوم سیاسی با دانشجویان

ی
س

یا
س

م 
لو

ع
و 

ق 
قو

ح



1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع
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ی
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شن

وان
ر

مهارت در تحلیل سیاسی با رویکرد »

«منطق فازی
13:30 اردیبهشت۲۹دکتر رهبر

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad1      

presenter user: prsr      pass: 3515      admin 

user: adsr      pass: 5535      student user: 

stsr      pass: 832

دانشجویان کارشناسی و تحصیالت 

تکمیلی

ضرورت آموزش مداوم در علو م انسانی 

گیری از تجارب آموزش مداوم در ¬با بهره

های دیگر¬رشته

9 اردیبهشت۲۸دکتر دهکردی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2            

           presenter user: prsr      pass :

3515            admin user: adsr      

pass: 5535   student user: stsr   

pass: 832

دانشجویان کارشناسی و تحصیالت 

تکمیلی

صلح از منظرهای مختلف و ابعاد »

«مختلف
15 اردیبهشت۲۸دکتر صالحی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad2      

H298presenter user: prsr      pass: 3515      

admin user: adsr      pass: 5535      student 

user: stsr      pass: 832

دانشجویان کارشناسی و تحصیالت 

تکمیلی

نشست گروه روابط بین الملل با 

دانشجویان

هدایت پایان نامه ها به مسایل کاربردی و 

مبتال به کشور
15 تا 13 اردیبهشت۲۵مدیر محترم گروه و اعضای گروه

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad4      

     presenter user: prsr      pass: 3515      

     admin user: adsr      pass: 5535      

student user: stsr      pass: 832

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه

موضوعات و درس های کارگاهیکارگاه مهارتی دانشجویی
لینک دسترسی و اطالعات تکمیلی از طریق سایت 

.دانشکده اعالم خواهد شد
دانشجویان روابط بین الملل

به تعامل   بررسی مشکالت مربوط

دانشجویان با اساتید در کالس مجازی و 

نیز آگاهی بیشتر از محدودیت های حضور 

مجازی دانشجویان در کالس

 مدیر گروه و آقایان دکتر رهبر 

پور و دکتر کوشکی
12 تا 10 اردیبهشت۲۸

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad3      

     presenter user: prsr      pass: 3515      

     admin user: adsr      pass: 5535      

student user: stsr      pass: 832

دانشجویان کارشناسی

بررسی مشکالت مربوط به تغییر شیوه 

آموزشی دانشجویان ارشد و چالش ها ی 

مربوط به آزمون جامع و مشکالت ناشی 

از اجرای شیوه نامه تدوین رساله دکتری

 مدیر گروه و آقایان دکتر موذن 

و   زادگان و دکتر رضوی فرد

دکتر جعفری

18 تا 16 اردیبهشت۲۸

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad3      

presenter user: prsr      pass: 3515      admin 

user: adsr      pass: 5535      student user: 

stsr      pass: 832

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه

17 اردیبهشت۲۷جلسۀ تقدیر از استادان و کارکنان نمونه

https://meeting.atu.ac.ir/ch/saramad3

presenter user: prsr

pass: 3515

admin user: adsr

pass: 5535

student user: stsr

pass: 832

کارکنان آموزشی و استادان

نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی 

با دانشجویان

کارگاه مهارتی دانشجویی
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1400برنامۀ دانشکده ها برای هفتۀ آموزش 

مخاطبلینک دسترسی- اتاق مجازیساعتتاریخارائه دهندهعنوان برنامهمحور فعالیتدانشکده

نشست مدیران گروه با دانشجویان

ی
بیت
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لو
 ع

 و
ی

اس
شن

وان
ر

نشست گروه معارف اسالمی با 

دانشجویان
موضوعات آموزشی دوره دکتری

دکترخلعتبری

دکتر رجب زاده
20 الی 18 اردیبهشت27

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو

کارگاه دانش افزائی استادان
مخاطب شناسی با رویکرد دانشجویان نسل 

جدید
12 الی 10 اردیبهشت27دکتر نودهی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
استاد

برنامۀ ویژۀ در ارتقای آموزش
جلسه )سلسله کارگاه تحول در علوم انسانی 

(چهارم
20 الی 18 اردیبهشت25دکتر حسروپناه

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
دانشجو/ استاد

برگزاری مراسم هفته آموزش
برگزاری مراسم هفته آموزش دانشکده با 

حضور اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده
11.30ساعت  اردیبهشت27

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
تمامی گروهها

نشست  گروه آموزشی مدیریت ورزشی
نشست صمیمانه اساتید و دانشجویان گروه 

آموزشی مدیریت ورزشی
11.30ساعت  اردیبهشت28 گروه آموزشی مدیریت ورزشی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
گروه مدیریت ورزشی

نشست  گروه آموزشی فیزیولوژی 

ورزشی

نشست صمیمانه اساتید و دانشجویان گروه 

آموزشی فیزیولوژی ورزشی
11.30ساعت  اردیبهشت25 گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
گروه فیزیولوژی ورزشی

نشست  گروه آموزشی رفتار حرکتی
نشست صمیمانه اساتید و دانشجویان گروه 

آموزشی رفتار حرکتی
11.30ساعت  اردیبهشت26 گروه آموزشی رفتار حرکتی

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
گروه رفتار حرکتی

کارگاه
کارگاه آموزشی فرسودگی تحصیلی و راههای 

مقابله با آن
10ساعت  اردیبهشت29

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
کلیه دانشجویان

11.30ساعت  اردیبهشت29کارگاه سنجش و ارزشیابی آموزشکارگاه
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
اساتید دانشکده

مسابقه
مسابقه ایده هاي برتر دانشجویي با عنوان 

"اگر من استاد دانشكده تربیت بدنی بودم"

تا پایان اردیبهشت 

1400ماه

لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
کلیه دانشجویان

17ساعت  اردیبهشت26جستجوی پیشرفته منابع علمی در اینترنتکارگاه
لینک دسترسی از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد 

.شد
کلیه دانشجویان
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