
لینک ثبت نامساعت برگزاریتاریخ برگزارینام مدرسعنوان کارگاه آموزشینام مرکز پیشنهاد دهنده کارگاه آموزشیردیف

12https://evnd.co/cwrZB-1399/09/2710دکتر علیرضا رضائیخدمات کارگزاری فن بازار ملی ایراندانشگاه تهران1

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی2
عبور از  محدودیت های صنعت در کشور با تکیه بر ره آوردهای علوم 

انسانی
12https://evnd.co/OQWOq-1399/09/2710دکتر عبدالمجید مبلغی

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی3
بر اساس )ایده سازی، نوآوری برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا 

(اختراعات ثبت شده جهانی
14https://evnd.co/IcYOT-1399/09/2712دکتر شمس برهان

14https://evnd.co/5nv8Z-1399/09/2712دکتر غالمرضا رفیعیآکواپونیکپردیس کشاورزی دانشگاه تهران4

پارامترهای کیفی و فیزیکی آب:سنجش از دور آبهای دریایی و ساحلیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی5
دکتر محمدپور،دکتر حسین

فرجامی
1399/09/2714-16https://evnd.co/8xZbc

16https://evnd.co/eGU4J-1399/09/2714دکتر زهرا گلکارتیم سازی و کار تیمی استارتاپهاپارک علم و فناوری البرز6

12https://evnd.co/3ClNy-1399/09/2810دکتر حمید رضا سموری مدیریت پروژه های کوچک با تمرکز بر فری لنسرهاجهاد دانشگاهی رشت7

12https://evnd.co/odIlU-1399/09/2810دکتر امیرعلی مازندرانیاصول طراحی و تولید محتوای آموزشی چندرسانه ایسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی8

14https://evnd.co/yvxAC-1399/09/2812دکتر فرید الدین عظیمیپلتفرمهای تحلیل دادهمرکز رشد پژوهشگاه نیرو9

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی10
چالش ها و فرصتهای سرمایه گذاری در وضعیت کنونی اقتصاد برای 

شرکتها و موسسات فناور
14https://evnd.co/UqiFu-1399/09/2812مهندس حسن اطاعت

16https://evnd.co/lAED4-1399/09/2814مهندس مهرداد محمدیقابلیت اطمینان در محصوالت فناورانهمرکز رشد پژوهشگاه نیرو11

کارگاه های آموزشی مراکز مشارکت کننده در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

https://evnd.co/OQWOq
https://evnd.co/5nv8Z
https://evnd.co/8xZbc
https://evnd.co/odIlU


16https://evnd.co/Qw6pQ-1399/09/2814دکتر فرید دهقانسرمایه گذاری روی رمز ارزهاپارک علم و فناوری آذربایجان شرقی12

12https://evnd.co/vpMah-1399/09/2910دکتر حمیدرضا رنجبری باید و نبایدهای سفر مشتریپارک علم و فناوری آذربایجان شرقی13

12https://evnd.co/dp03k-1399/09/2910دکتر محمد سریر افرازآَشنایی با مدل های سرمایه گذاریدانشگاه تربیت مدرس14

14https://evnd.co/A7tCc-1399/09/2912مهندس رضا سیف اللهیاصول و فنون مذاکره با سرمایه گذارپارک علم و فناوری گیالن15

14https://evnd.co/6dcRd-1399/09/2912دکتر سید حسین رضوی حاجی آقامدل های قیمت گذاری تحلیلی شرکت های نوپادانشگاه تربیت مدرس16

پارک علم و فناوری گیالن17
مزایای تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

16https://evnd.co/or7sT-1399/09/2914مهندس محمدرضا مهرانفر

11:30https://evnd.co/zxP7R-1398/09/3010دکتر محمد عابدیآشنایی با نسخه جدید سامانه ملی ارزیابی اختراعات و نوآوری هاسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران18

13https://evnd.co/2ILOp-1398/09/3011:30دکتر علی میرعرباستانداردسازی نشریات برای حضور در پایگاه های بین المللیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی19

12https://evnd.co/5wyZH-1398/09/3010دکتر بهاره عباسیمشاوره ژنتیکیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری20

15https://evnd.co/WnPcw-1398/09/3013دکتر علی میرعربپژوهش با استفاده از اصطالحنامه و فرهنگنامهپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی21


