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 توضیحات ساعت مذت زمان اختصاص یافته عىوان سخىراوی ردیف

-  40/8 الی 30/8 دقیقه 10تالوت آیبتی ازقراى کرین  1

آضنبیی بب سبختبر الساهی هقبالت علوی و لسوم توجه به درج  2

و چینص هنببع 

تئوری  30/9 الی 40/8 دقیقه 50

تعبرف هقذهبتی هربوط به هذیریت هنببع ، روش هبی  3

هرسوم دستی و الکترونیکی ، قببلیت هبی الساهی نرم 

افسارهبی هوجود در خصوظ هذیریت هنببع ، هرور نرم افسار 

هبی رایج هذیریت هنببع علوی و هقبیسه اجوبلی آنهب 

تئوری ، نوبیص پبیگبه هبی ارایه کننذه  30/10 الی 30/9 دقیقه 60

آضنبیی بب سبیت هبی نرم . از طریق وة 

افسارهبی هختلف 

-  00/11 الی 30/10 دقیقه 30استراحت  4

، راه 17 نسخه Endnoteآضنبیی هقذهبتی بب نرم افسار  5

انذازی ، پیکره کلی نرم افسار ، نکبت ههن در ببره هطکالت 

احتوبلی نرم افسار و راه کبرهبی آنهب 

-  00/12 الی 00/11 دقیقه 60

 و نحوه جببجبیی آى در ENLاصول ههن ایجبد کتببخبنه  6

سخت افسار، نکبت ههن در خصوظ هوارد ایونی هربوط به 

 هعیوة ENL، نحوه ببزیببی ENLکتببخبنه 

تئوری پرزینت اسالیذهب  00/13 الی 00/12 دقیقه 60

بحث و تببدل نظر  30/13 الی 00/13 دقیقه 30پرسص و پبسخ در خصوظ هوضوعبت هطرح ضذه   7

-  00/14 الی 30/13 دقیقه 30نهبر و نوبز  8

اصول  کبر بب فیلذهبی هختلف رکوردهبی نرم افسار  9
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کبر بب نرم افسار حقیقی راه انذازی ضذه   30/14 الی 00/14 دقیقه 30

نحوه ورود دستی رکوردهبی غیرهوجود در پبیگبه هبی داده  10

ایی ، الساهبت رایج و ایرادات حبصل ورود دستی ، ضیوه ورود 

داده هبی هستخرج از پبیگبه هبی بب کذ دسترسی به هوتور 
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کبر بب نرم افسار راه انذازی ضذه   30/15 الی 30/14 دقیقه 60

  00/16 الی 30/15 دقیقه 30هرور کلی هوارد هطروحه در کبرگبه و تببدل نظر  11

 


