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 عملکرد دوره های آموزشی اجرا شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده ها
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 محل برگزاری
 

  دوره کد کالس تعداد فراگیران مدت ساعت جمع نفر ساعت تاریخ شروع

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

72/1/1931 18 1 18 B151-25157-

31-

81/11312/87/28 

مبانی علم سنجی و چشم 

 اندازهای تولید علم

1 

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

71/9/1931 1818 72 25 B185-29111-

31-

85/19351/87/28 

تعیین سیاست ها ، خط 

های حوزه مشی ها و برنامه 

منابع انسانی ، بودجه و 

 مالی

7 

-B151-25187 92 98 1118 1/2/1931 پژوهشکده چای

31-

81/8333/81/1588 

روشهای تولیدچای سیاه 

(CTC,OXTXOTOX) 

9 

-B151-25531 28 98 1788 11/2/1931 پژوهشکده چای

31-

81/8333/81/1588 

روشهای تولیدچای سیاه 

(CTC,OXTXOTOX) 

2 

مرکبات و پژوهشکده 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

12/2/1931 127 17 51 B151-22283-

31-

81/17183/87/28 

 5 امنیت سایبری

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

71/2/1931 388 11 58 B151-22119-

31-

81/11352/87/18 

آشنایی با انواع سازه ها ، 

تجهیزات و تاسیسات 

 جانبی گلخانه ای

1 
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موسسهستاد   72/2/1931 711 1 72 B151-22222-

31-12831/87/18 

برنامه گواهی و جنبه های 

تکنیکی و مدیریتی تولید 

 گیاه سالم و با کیفیت

2 

 ستاد موسسه

 )حراست(
1/5/1931 111 17 12 B151-22222-

31-

81/1171/87/1889 

 1 شبهه شناسی وهابیت

 ستاد موسسه

 )حراست(
1/5/1931 27 2 11 B151-22132-

31-

81/3158/87/9388 

 3 اقتصاد مقاومتی

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

1/5/1931 922 1 29 B151-22113-

31-

85/2557/87/1889 

حسابداری دولتی با 

رویکرد بهای تمام شده و 

 مبنای تعهدی

18 

-B151-22117 13 11 927 12/5/1931 ستاد موسسه

31-

81/12879/87/28 

آموزش کاربردی سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت 

 ستاد ایران -

11 

 ستاد موسسه

 )حراست(
11/5/1931 171 1 11 B151-22177-

31-

82/18937/87/1889 

قانون مبارزه با پولشویی و 

 فساد اداری

17 

-B151-22288-31 79 17 721 7/1/1931 پژوهشکده پسته

81/2592/87/9388 

نحوه نگارش مقاالت 

انگلیسی بر اساس 

 ISIاستاندارد بین المللی 

19 

پژوهشکده خرما و 

 میوه های گرمسیری
98/1/1931 917 72 19 B151-22121-

31-

81/2115/81/1881 

 12 اصول تغذیه درختان خرما

-B151-25111 79 1 191 9/2/1931 ستاد موسسه

31-

کاربردهای فن آوری 

 ITاطالعات 

15 
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81/8831/81/9388 

موسسهستاد   2/2/1931 137 1 72 B151-22133-

31-

81/18219/87/1887 

کارگاه آموزشی فن آوری 
OIIT 

11 

پژوهشکده خرما و 

 میوه های گرمسیری
1/2/1931 117 91 12 B151-22125-

31-

81/8189/81/9188 

روشهای تولید نهال میوه 

های گرمسیری و نیمه 

 گرمسیری )خرما(

12 

پژوهشکده خرما و 

گرمسیریمیوه های   

18/2/1931 782 17 12 B151-22281-31-

81/1512/87/1881 

آشنایی با ردیابی، 

شناسایی و کنترل 

 سرخرطومی حنایی خرما

11 

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

15/2/1931 957 1 22 B151-25781-

31-

82/17218/87/28 

 13 حسابداری تعهدی

-B151-22132 99 2 197 11/2/1931 ستاد موسسه

31-

81/18197/87/1889 

روش ها و شگردهای 

جاسوسی سرویس های 

 اطالعات در ایران

78 

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

11/2/1931 237 11 22 B151-22112-

31-

81/3771/87/1881 

اصالح و افزایش عملکرد و 

کیفیت روغن در باغات 

 زیتون

71 

پژوهشکده مرکبات و 

نیمه  میوه های

 گرمسیری

12/2/1931 788 1 75 B151-25151-31-

81/19117/87/28 

کارگاه مکاتبات علمی و 

رزومه نویسی به زبان 

 انگلیسی

77 

-B151-25112 22 1 921 98/2/1931 پژوهشکده چای

31-

81/17729/87/38 

 79 مباحث نوین در علوم خاک

-B151-22173 25 1 918 98/2/1931 پژوهشکده چای  72 مباحث نوین در علوم خاک
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31-

81/17729/87/38 

پژوهشکده مرکبات و 

میوه های نیمه 

 گرمسیری

17/1/1931 1128 98 93 B151-22121-

31-

81/8121/87/1388 

مدیریت اسناد ، مدارک و 

 فن بایگانی

75 

پژوهشکده خرما و 

 میوه های گرمسیری
71/1/1931 31 1 11 B151-22118-

31-

81/1238/81/1881 

روشهای اصالح باغهای 

 قدیمی

71 

 ستاد موسسه

 )حراست(
5/3/1931 917 1 93 B151-25153-

31-

81/1221/87/1889 

 72 جنگ نرم و اصول حفاظتی

پژوهشکده خرما و 

 میوه های گرمسیری
19/3/1931 137 17 11 B151-23812-31-

12187/87/18 

آشنایی با خشکیدگی 

خوشه و برگ نخل خرما و 

نخیالت و آفات چوبخوار 

 راهکارهای مقابله با آن

71 

-B151-22135 71 1 111 75/3/1931 ستاد موسسه

31-

85/5817/87/1889 

تخلیه تلفنی و حفاظت 

 گفتار

73 

-B151-22127 73 11 577 1/18/1931 ستاد موسسه

31-

81/18855/87/1889 

اصول بایگانی و مکاتبات 

 اداری

98 

-B151-22131 21 17 237 1/18/1931 پژوهشکده پسته

31-

81/8887/88/9388 

مفاهیم پایه فن آوری اطال 

 tiعات 

91 

-B151-22285 72 11 211 9/18/1931 پژوهشکده پسته

31-

تنشهای محیطی در باغات 

پسته )سرما زدگی، خشکی 

97 
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و شوری ( و راه های مقابله  81/3711/87/1881

 با آن

پژوهشکده خرما و 

 میوه های گرمسیری
1/18/1931 211 11 71 B151-22115-

31-

85/17511/87/28 

قوانین و مقررات مربوط به 

بیمه و بازنشستگی 

مشترکین صندوق 

بازنشستگی و تامین 

 اجتماعی

99 

-B185-25552 21 72 312 1/18/1931 پژوهشکده پسته

31-

81/5337/87/1288 

مقدمه ای بر روشهای 

آماری چند متغیره و کاربرد 

 آنها در تحقیق علمی

92 

-B185-23217 71 1 772 98/18/1931 پژوهشکده پسته

33-12518/87/18 

آشنایی با روش های 

مختلف آبیاری در باغ های 

 پسته

95 

-B151-22191 31 72 7112 5/11/1931 پژوهشکده چای

31-

81/1171/81/1588 

 91 آبیاری درباغهای چای

-B151-25211 23 1 732 17/11/1931 الکترونیکی

31-12128/87/28 

 92 نماز و خانواده

پژوهشکده میوه های 

 معتدله و سردسیری
71/11/1931 771 17 13 B151-22119-

31-

85/3225/87/1889 

آشنائی با دستورالعمل 

ارزیابی عملکرد اعضاء غیر 

 هیئت علمی

91 

-B151-23718-31 711 97 1317 1/17/1931 الکترونیکی

12988/87/28 

استقرار نظام مدیریت 

 عملکرد

93 

-B185-25521 2 17 12 5/17/1931 حراست

31-

81/1883/87/7188 

 28 آموزش نگهبان ها )دو(
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-B185-25522 93 97 1721 17/17/1931 پژوهشکده چای

31-

81/8839/87/7188 

 21 نگهبانی

-B151-25522 1 1 91 13/17/1931 حراست

31-12138/87/28 

 27 اخالق حرفه ای در رانندگی
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