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در پژوهش همراه شما هستیم! 
دوره های توامنندسازی پژوهشگران  

 
 

  
 

پیشنهادیه برگزاری دوره های توانمند سازی برای پژوهش�ران ایران زمین



 

 

 

 ما کیستیم؟ 

 Knowledge E دو متخصص    توسط   2012است که در سال    ی علم  ی توانمندساز  ی نشر ودر حوزه  ی المللنیب  ی شرکت

  شرفت ی و پ  ینوآور  ، یسرعت به نماد همکاردرخشان خود توانست به  کارنامه  شد و به پشتوانه  س یسأت  امارات در    یرانیا

  یمل  یدولت  ی نهادها ، یو عموم ی مل ی هاکتابخانه ، یقات ی تحق  ی هاها، موسسهدانشگاه کت،هدف این شر جامعه. شود لیتبد

  باکیفیت   و منابع اطالعاتی   که به اطالعات   است  ییهاموسسه  گریفکر و د  یهاها، اتاقشرکت  ها،   نامارست یب  ،ی المللنیو ب

 .آنها است یها تیو اولو هارنامهاز ب انیبندانش  جامعه یتوسعه ودارند  ازین

ثبت    یگستر فرداد با شمارهدانش  شگامان ی شرکت پخدمت رسانی به جامعه هدف،  سهولت  و    فدر راستای تحقق اهدا

  را  کار خود 1۳۹۵مردادماه از  و به طور رسمی به ثبت رسیده  ران یادر   این شرکت انحصاری ی ندهینمابه عنوان  ۴۹0۸0۵

 آغاز نموده است.  "م یهست  پژوهشگران پژوهش همراه  یچرخه درما " با شعار 

 چیست؟ رسالت ما 

فرداد، و پژوهشگر است که در حوزه شرکت پیشگامان دانش گستر  کتابخانه  خود    ی کار  معتقد است حق هر دانشگاه، 

کند.    شدننیبهتر تجربه  میانرا  این  در  مهارت  لیکن  همچنین    الزم  یهاکسب  روند    ن یتامو  مناسب،  پلتفرم  و  منابع 

ن شرکت در راستای پاسخگویی به چالش ها و نیازهای موجود در  که نیازمندی های خاص خود را دارد. ای  است ی پرچالش 

 سیس شده است.أت و کارگاه های توانمندسازی نشر ،مین منابع پژوهشی، سرویس های حرفه ای ویراستاریأزمینه ت

  می کنیک مها  کم ها و دانشگاهباور به پژوهشگران، پژوهشکده  ن یاست؛ پس با ا  ت یکه دانش، سوخت موفق   می باور  نیبر ا  ما

 پشتوانه به. به همین منظور  توانمندتر سازند   ی و فرامل  یخود را در سطح مل   ،یمنابع علم ها و    آموزش   نیترو مناسب  نیبا بهتر

آموزشی فرداد و با توجه به پاندمی کرونا و فراهم سازی بسترهای الزم جهت آموزش های مجازی   میت   یغن   تخصص و تجربه

در راستای توسعه ظرفیت های علمی و پژوهشی    برآن شد تا  گستر فرداد دانش  شگامانپی   شرکت  توانمندسازی، و دوره های  

...( به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز این   پژوهشگران)اساتید محترم، دانشجویان، پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و 

اد گامی هر چند کوچک در جهت ارتقای سطح آگاهی و  عزیزان اقدام نماید. امیدواریم این خدمت از سوی شرکت فرد 

 دانش فرزندان ایران زمین باشد. 

دوره های پیشنهادی با جزییات بیشتر تقدیم می گردد. همچنین الزم به ذکر است که شرکت پیشگامان دانش    ادامه، در  

 راکز تحقیقاتی را دارد.گستر فرداد آمادگی الزم جهت برگزاری دوره های پیشنهادی مورد نیاز دانشگاه ها و م

 

 

 



 

 

 

 "توانمندسازی های دوره"

 میزان سرماگذاری  طول دوره  مخاطبان دوره  نام دوره آموزشی  مهارت

ی 
ی جستجو در منابع اطالعات

ت ها
مهار

 

پایگاه   در  منابع  بازیابی  و  جستجو  راهکارهای  با  آشنایی 

PubMed 

،  اعضای محترم هیئت علمی

 پژوهشگران و دانشجویان 
 * هزینه ای یک روزه 

پایگاه   در  منابع  بازیابی  و  جستجو  راهکارهای  با  آشنایی 

 WOSاستنادی 
 هزینه ای  یک روزه  "

پایگاه  در  منابع  بازیابی  و  جستجو  راهکارهای  با    آشنایی 

 Scopus استنادی
 هزینه ای  یک روزه  "

برای   اطالعاتی  های  پایگاه  در  مند  نظام  و  جامع  جستجو 

 مرورسیستماتیک نگارش مقاالت 
 هزینه ای  یک روزه  

جستجوی   بر  تاکید  با  گوگل  امکانات  و  ابزارها  با  آشنایی 

 پیشرفته و گوگل اسکالر 
 رایگان  یک روزه  "

وبی   منابع  از  منابع  بازیابی  و  جستجو  راهکارهای  با  آشنایی 

 "نوپا"رایگان) فارسی، التین(، آشنایی با سامانه های 
 رایگان  یک روزه  "

ی  
ی آماده ساز

ی الزم برا
ت ها

مهار

ت 
ت سابمی

ت جه
س مقاال

ش نوی
پی

با    آشنایی  و  پردازی  ایده  موضوع،  انتخاب   Hotراهکارهای 

Topics 
 رایگان  یک روزه  "

آشنایی با ابزارهای سرقت علمی، بررسی گرامری پیش نویس  

مقاله، بررسی شیوه نامه های ژورنال برای چاپ مقاله، نوشتن  

 کاور لتر

 رایگان  یک روزه  "

 ( مبتدی)EndNoteآموزش نرم افزار مدیریت منابع 

 
 رایگان  عت سا ۴ "

 ( پیشرفته)EndNoteآموزش نرم افزار مدیریت منابع 

 
 هزینه ای  ساعت  ۴ "

پ مقاله و  
ی چا

ی الزم برا
ت ها

مهار

ی آن 
ی برا

بازاریاب
 

راهکارهای یافتن ژورنال مناسب جهت چاپ مقاله، شناسایی  

 مجالت چپاول گر و ارزیابی ژورنال ها 
 هزینه ای  یک روزه  "

و   آلتمتریکس  و  ساینتومتریکس  های  شاخص  با  آشنایی 

 راهکارهای افزایش آن 
 هزینه ای  یک روزه  "

 راهکارهای مارکتینگ مقاالت و افزایش استناد

 
 رایگان  ساعت  ۳ "

 برای پژوهشگران پروفایل های علمی    ایجاد و مزایای  آشنایی با

 
 رایگان  یک روزه  "

ی متفرقه 
کارگاه ها

 

ها روش  با  آماده    ی آشنایی  و  مقاالت  اطالعات  آوری  جمع 

 سازی آنها برای ارتقا 

 لمی هیئت عاعضای محترم 
 رایگان  ساعت  ۳

 برای تولید محتوا   Story lineآشنایی با نرم افزار 
،  یئت علمیهاعضای محترم 

 پژوهشگران و دانشجویان 
 هزینه ای  ساعت  ۴

 با رویکرد پایان نامه نویسی   Wordآموزش نرم افزار 

 
 رایگان  یک روزه  "

 DOIبا تاکید بر   Crossrefآشنایی با خدمات  
و کارشناسان  مدیران اجرایی 

 نشریات 
 رایگان  ساعت  2

 صل نمایند.یبانی تماس حابا واحد پشتها می توانند دوره الع از هزینه جهت اط ی تحقیقاتیدانشگاه ها و سازمان ها  *

"



همین امروز بر

info@fardadsoloutions.com

www.fardadsoloutions.com

 021 22038470
 021 22036513
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