
پژوهشی توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب -موضوع: برگزاری دوره های آموزشی  

برگزار  ذیلعنوان کارگاه با مشخصات  چندرساند، باشگاه پژوهشگران در نظر دارد به اطالع اعضای محترم باشگاه پژوهشگران می  

گردد کد ملی و نام و نام خانوادگی خود را طی تماس تمایل به شرکت در این دوره ها را دارند، تقاضا می که  کند. از اعضایی

 اطالع دهند. bpj@wtiau.ac.ir نشانییا ایمیل رییس باشگاه به  به دفتر باشگاه  ،تلفنی

   http://bpj.iau.ir باشند و تمایل به شرکت در کالس ها را دارند، با مراجعه به لینکدانشجویانی که عضو باشگاه نمی همچنین

  در باشگاه پژوهشگران واحد تهران غرب اقدام کنند. جهت عضویت ثبت نام نسبت به

  تذکر:

 و کرده دریافت ها دانشکده آموزش از را خود نمرات ریز و باشند گذرانده واحد ۹۰ حداقل باید کارشناسی دانشجویان -1

 .نمایند آپلود تحصیلی مدرک عنوان به سایت در و نمایند دریافت را برگه روی تایید مهر حتما

 واحد ۹ حداقل بایست می ارشد، کارشناسی مقطع با نام ثبت تمایل صورت در ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان -2

 غیر در(نمرات توسط آموزش دانشکده ریز مهر و تایید با. )کنند آپلود را شده تایید نمرات ریز تصویر و باشند گذرانده

 .کنند نهایی را خود نام ثبت کارشناسی، مدرک تصویر با اینصورت

 تصویر و باشند گذرانده واحد ۷ حداقل بایست می دکتری، مقطع با نام ثبت تمایل صورت در دکتری مقطع دانشجویان -3

 مدرک تصویر با اینصورت غیر در(. دانشکده آموزش توسط نمرات ریز مهر و تایید با)کنند آپلود را شده تایید نمرات ریز

 .کنند نهایی را خود نام ثبت ،ارشد کارشناسی

 .باشد می پذیر امکان هم غرب تهران واحد از خارج دانشجویان برای شرکت -4

 نمایند انتخاب را غرب تهران واحد نام ثبت موقع در حتما باال نکات رعایت با دانشجویان 

 می برای سایرین درصورت عضویت و فعالیت در باشگاه رایگان و  رایگان کامال برای اعضاء کارگاه ها شرکت 

 .گرددو در غیر اینصورت شهریه دریافت می باشد

 اساتید بعد از ثبت و  (1398 سال مرداد 20 تاریخ تا برگزاری بازه) دقیق برگزاری یهازمان

  شود.می نام اعالم

 ها:عناوین دوره

  قیتحق روش یاموزش کارگاه یبرگزار -1

  ساعت 8 مدت به ها آپ استارت در یپرداز دهیا عنوان با کارگاهبرگزاری   -2

 ساعت 8 مدت به  endnote افزار نرم با ییآشنا کارگاهبرگزاری   -3

  برگزاری کارگاه مهارت های زندگی -4
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