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اتاق رایانه و 

 محاسبات

دانشجویان 

 کارشناسی ارشد

دانشجویان 
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در علووووم پزشوووکی   

داروسووووووووووووازی  

روانشناسی پزشکی و 

هوای مورتبا از   شاخه

جمله پزشکی قوانونی  

بررسووووی فر وووو ات 

هوووای علموووی  رو 

هووا و بهبووود ب موواری

اثرات داروهای تول ود  

بووه ... شوودج جدیوود و 

عنوان محورهای طرح 

توانوود تحق قوواتی مووی

گووران توسووا تحل وو 

 آمووووار)اطالعووووات 

و ( شناسوووووووووووان

وم متخصصووو ل علووو 

پزشووکی انجووام قوورار  

  .گ رد

هووای در انوووار رشووته

کشاورزی در بررسوی  

هوووای نوووویل و  رو 

جووووای زیل تول وووود  

حفاظووو  و بهبوووود  

محصوالت کشاورزی  

هوووای آب ووواری  رو 

توووورویآ و آموووووز  

کشووواورزی  ینت ووو  

گ اهووان و جووانوران و 

رشته آمار در کنار   ...

متخصصووو ل رشوووته 

قووادر بووه ت ریوو  و   

هوای  انجام انوار طرح

 . باشدی میتحق قات

هووای فنووی در رشووته

مهندسووی در انجووام  

ای ساخ  و هآزمایش

تول ووووود  قابل ووووو  

  گ ریاندازج-اطم نان

توانود  رشته آموار موی  

در کنوووووار افوووووراد 

-متخصص ایل رشوته 

ها به تجزیه و تحل   

سوازی  ها و به نهدادج

  .نتایآ بپردازد

هوای تحق قواتی   طرح

هووای علوووم در زم نووه

انسووانی در محورهووای 

مختلوو  ایوول علوووم از 

جمله علوم اجتمواعی   

مدیری   حسوابداری   

بوووا ... روانشناسوووی و 

مشووارک  و همکوواری 

متخصص ل رشته آمار 

هووای موورتبا و رشووته

 . باشدقاب  انجام می

گووروج آمووار دانشوو اج    تر مهری جوان اندک 

زنجوووان  عوووالوج بووور 

امکانووووات عمووووومی 

دانشوووکدج علووووم از  

جمله سای  کامپ وتر 

دانشکدج  دارای یو   

اتوواق رایانووه و هفوو   

دسوووت اج کوووامپ وتر  

باشد که در اخت ار می

دانشوووجویان مق ووو  

کارشناسی ارشد بودج 

تواند بوه جهو    و می

هوووای انجوووام طووورح

پژوهشووووی مووووورد  

 .دج قرار گ رداستفا

در گروج آمار دانش اج 

زنجان  در حال حا ر 

دانشجو در مق    42

ارشووود کارشناسوووی 

مشوولول بووه تحصوو   

با توجه بوه  . باشندمی

دروس گذرانوودج ایوول 

دانشجویان در مق و   

کارشناسووووووی و دارا 

های الزم بودن مهارت

افزارهای در کار با نرم

آماری و ن ز بوا توجوه   

به آشنا شودن ایشوان   

مق   کارشناسوی   در

ارشوووود بووووا دروس  

تخصصی در تحق قات 

بروز آماری  ایل افوراد  

قادر به ت ری  پورویج  

-و انجام آن در زم نه

هوووووای مختلووووو   

و کواربردی  تخصصی 

زیووور ناووور اسوووات د  

-راهنمووای خووود مووی
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در گروج آمار دانش اج 

زنجان  در حال حا ر 

دانشووووووجو در  122

مق ووو  کارشناسوووی 

مشوولول بووه تحصوو   

با توجه بوه  . باشندمی

هوای مهوارتی   آموز 

در دروس دانشجویان 

و بر اساس آشنایی بوا  

های ها و تکن  رو 

بوورداری به نووه نمونووه

هووای زمووانی   سووری

قابل ووووو  اعتمووووواد 

و بوووا ... مهندسوووی و 

-اسووووتفادج از نوووورم

افزارهووای تخصصووی  

-آماری ایل افراد آمادج

گووی الزم بووه جهوو   

همکووواری در انجوووام 

ی را های تحق قاتطرح
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