
 به مناسبت  افزاربرنامه تخفیف آکادمی پژوهش

 (1401ماه  بانآو   مهر مرحله اول )  –  آغاز سال تحصیلی 

دکتر  به مدیریت و راهبری    »پژوهش افزار«و    »آمارافزار«دو موسسه  در آستانه یازدهمین سال فعالیتهای  

برگزار نموده و سهمی  عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت را    35، افتخار داریم بیش از  کشتکار

موثر در ارتقاء دانش و مهارتهای پژوهشگران، متخصصین، اعضای هیات علمی و دانشجویان این مرز  

 و بوم در خصوص انواع پژوهشها، آمارکاربردی و نگارش انواع مقاالت داشته باشیم.

شها با ما در میان  در این راستا، یکی از درخواستهای رایجی که برخی از عالقمندان و فراگیران آموز

ند، امکان دسترسی آفالین به انواع دوره های آموزشی، بعد از اتمام فاز برگزاری )چه بصورت  رمیگذا

 .  میباشدحضوری و چه بصورت جلسات هفتگی آنالین(، 

به سامانه  در حال حاضر، بعد از چالشهایی که در انتقال محتوای آموزشی برخی از دوره های آموزشی  

ر« داشتیم، خوشبختانه امکان دسترسی به برخی از این دوره های آموزشی فراهم گردیده و  »اسپات پلی

، به مناسبت آغاز سال  1401هم اکنون اولین برنامه تخفیف آکادمی پژوهش افزار را در مهر ماه سال  

 تحصیلی جدید، اطالع رسانی مینماییم. 

اما  مه تخفیف، به جدول زیر مراجعه فرمایید. برای اطالع از عناوین دوره های آموزشی مشمول این برنا

 الزم است کلیه عالقمندان به موارد زیر توجه فرمایند: قبل از آن، 

صبح روز    8این بازه زمانی از ساعت  روز است و    30مدت زمان استفاده از این برنامه تخفیف   -1

توجه  1401  آبان ماه  15نیمه شب    12مهر ماه آغاز و تا ساعت    15 پایان می یابد.  ضمناً   ،

 این مدت به هیچ وجه تمدید نمیگردد.  فرمایید که 

عنوان    12و فقط شامل    بوده این برنامه تخفیف، مشمول دوره های آموزشی در حال برگزاری ن -2

است که در جدول زیر آمده است. ضمناً بتدریج برخی دوره های آموزشی    پرتقاضا  دوره آموزشی

برگزار گردیده بود نیز بعد از انتقال کامل محتوای آموزشی آنها    1400تا    1398که طی سالهای  

 به سامانه »اسپات پلیر«، طی مرحله دوم این برنامه تخفیف، عرضه میگردد.  

برخوردار خواهند بود که با توجه به حجم دوره ها    %40کلیه دوره های آموزشی از میزان تخفیف   -3

مطلوبی هس بسیار  تخفیف  میزان  آنها،  کیفیت  که  و  کلیه عالقمندان خواهشمندیم  از  فلذا  تند. 



چنانچه میخواهند از هر یک از مباحث آموزشی عرضه شده استفاده نمایند، این فرصت را از  

 چرا که قطعاً فرصت استفاده از تخفیفاتی باالتر از این میزان، وجود نخواهد داشت.   ، دست ندهند

بویژه دانشجویان عزیزی که بطور جدی،  خوشبختانه این برنامه تخفیف برای محققین جوان،   -4

قصد ورود به عرصه پژوهش را داشته و میخواهند دانش و مهارتهای پایه خود را تقویت نمایند،  

بسیار حیاتی است، چرا که »آموزشهای پایه پژوهش« در آن بسیار پر رنگ است. الزم به ذکر  

ن« با نزدیک به یکصد ساعت  دوره آموزشی موسوم به »سومین دوره متدولوژی مدر  2است که  

«  Medcalcو   Stataآموزش نظری و عملی و »چهاردهمین دوره آمار کاربردی با نرم افزارهای 

با نزدیک به هفتاد ساعت آموزش نظری و عملی، دوره هایی هستند که سهم باالیی در تقویت  

ده سالی که از  دانش و مهارتهای پژوهشی و آمار کاربردی محققین دارد. در طول بیش از یاز

آغاز فعالیتهای آموزشی ما میگذرد، پژوهشگران بسیاری خوشبختانه توانستند با تکیه بر تنها  

دوره آموزشی، مقاالت بسیار قوی و با کیفیتی را در ژورنالهای بسیار معتبر، منتشر نمایند  2این 

ور این افراد، شگفت  هنما و مشا اکه در بیشتر موارد، وضعیت انتشار این مقاالت برای اساتید ر

یکی از  انگیز بود. بنابراین توصیه ما به تمام عزیزانی که تاکنون این دو دوره آموزشی )یا حتی  

 دوره آموزشی را بگذرانند.     2دوره آموزشی( را نگذرانده اند این است که حتماً این  2این 

کلیه دوره های آموزشی بصورت آفالین میباشند. به عبارت دیگر، محتوای آموزشی این دوره ها،   -5

کامل بوده و این محتوا، به تفکیک دروس مختلف، مشتمل بر ویدیوهای کلیه جلسات برگزار شده  

)دقت فرمایید ویدیو، یعنی فایلهای صوتی و تصویری و نه فقط صوتی !!!( و اسالیدهای هر یک  

دروس میباشند. ضمناً در دوره های آموزشی با ماهیت مهارتی )مانند دوره های آمار کاربردی از 

یا بخشهایی از دوره های آموزشی که موضوع آنها، مرتبط با روشهای تحلیل آماری است(، عالوه  

فایلهای   و  آماده  دیتای  فایلهای  بصورت  عملی  تمرینهای  شده،  اشاره  محتوایی  مورد  دو  بر 

میگیرد.  سینتاکس قرار  کنندگان  نیز در دسترس شرکت   ... و  افزاری  نرم  در هر دوره  ی  ضمناً 

آموزشی، بسته به فراخور موضوع، کارهای عملی نیز در نظر گرفته شده که حتماً این کارهای 

نمایید.   اجراء  نیز  را  و  عملی  که دروس  میگردد  توصیه  گرامی  فراگیران  کلیه  به  است  بدیهی 

دوره آموزشی را بترتیب ارائه شده مشاهده نموده و از آنجا که پیوستگی    محتوای آموزشی هر

تا مادامیکه مطالب هر بخش را بخوبی درک  مطالب و سرفصلها،   توجه قرار گیرد،  باید مورد 

د. توصیه میگردد که هر یک از فایلهای ویدیویی را دو بار  ی، وارد مباحث بعدی نشوه ایدننمود

غافل نشوید. در صورتیکه فایلهای ویدیویی را از ابتدا  ت مهم هر مبحث،  نکا از  تا    ودهمشاهده نم

 تا انتها، بطور کامل مشاهده ننمایید، انتظار درک مطالب را نداشته باشید. 



محتوای ویدیویی ارائه شده در سامانه »اسپات پلیر«، قابل دانلود نبوده، لیکن بطور کامل میتوانید   -6

ی خود )کامپیوتر شخصی، لپ تاپ و حتی گوشیهای هوشمند و  فایلها را روی سیستم کامپیوتر

...( مشاهده نمایید. بمنظور استفاده بهینه از الیسنسی که به ازای هر دوره آموزشی در اختیار  

پشتیبان   های  توصیه  همچنین  و  شده  تهیه  آموزشی  راهنماهای  به  توجه  میگیرد،  قرار  شما 

 موسسه، کمک کننده میباشد.  

توای موجود بر روی سامانه »اسپات پلیر« به مدت یکسال )از تاریخ خرید دوره  دسترسی به مح -7

میگردد. ضمناً افرادیکه نیاز به مدت زمان بیشتری برای دسترسی به محتوای  آموزشی( تعریف  

آموزشی هر یک از دوره های خریداری شده دارند، میتوانند بعد از ارسال درخواست به پشتیبان  

بارگذاری محتوای آموزشی و  سامانه، و واریز و جه مختصر )این وجه برای هزینه های فضای 

... بوده که به مجموعه مالک سامانه »اسپات پلیر«، پرداخت میگردد(، به   تمدید الیسنسها و 

 مدت یکسال دیگر، به محتوای آن دوره، دسترسی داشته باشند.  

 

  



 )مرحله اول( آکادمی پژوهش افزار  1401جدول دوره های آموزشی برنامه تخفیف مهر ماه 

 مبلغ پرداختی مبلغ بدون تخفیف )ساعت(حجم دوره  عنوان دوره آموزشی ردیف

 720،000 1،200،000 ساعت  100 سومین دوره متدولوژی مدرن 1

 540،000 900،000 ساعت  70 چهاردهمین دوره آمار کاربردی  2

 900،000 1،500،000 ساعت  110 متاآنالیز جامع مطالعات مرور سیستماتیک و  3

 240،000 400،000 ساعت  25 آماری تحلیل بقاء   4

 570،000 950،000 ساعت  70 مطالعات مقطعی )طراحی، اجراء، تحلیل آماری و نگارش مقاله( 5

 360،000 600،000 ساعت  40 مطالعات مورد شاهدی )طراحی، اجراء و تحلیل آماری(  6

مطالعات   7 انواع  در  توان  و  نمونه  حجم  محاسبه  محور  پروژه 

 پژوهشی  

 576،000 960،000 ساعت  65

 480،000 800،000 ساعت  40 )طراحی، اجراء، تحلیل آماری و نگارش مقاله( مطالعات بیبلیومتریک   8

 150،000 250،000 ساعت  15 ای تمام رشته ها( جستجو در منابع علمی )بردوره پیشرفته  9

لعات ارزش امتدولوژی و تحلیل آماری مط  دوره فشردهچهارمین   10

 تشخیصی 

 270،000 450،000 ساعت  25

 300،000  500،000 ساعت  R & Rstudio 30متاآنالیز با نرم افزار  11

مطالعات   12 متاآنالیز  و  سیستماتیک  مرور  تکمیلی  رزش ادوره 

 تشخیصی و مدلهای پیش بینی 

 180،000 300،000 ساعت  15

 کلیه مبلغ به تومان است! 

 پایان اطالعیه




