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پژوهش و برنامه ري ي در آموزش عالي
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نشريه تحديدات کتاب اري و الالع رساني دانشگاهي
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مجله ماالعات ان ازهگيري و ارزشيابي آموزشي

-
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فصلنامه تحديدات الالعرساني و کتابخانههاي عمومي
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African Journal of Business Management
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مهارتها و توانمن يها
*لراحي نظام جامع آموزش
*نياز سنجي آموزشي و ت وين دوره آموزشي
*برنامه ري ي آموزش و بهسازي منابع انساني
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*کيايت در آموزش عالي
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* مسلط به مدالمه و نوشتار زبان انگليسي

عالئق


کيايت آموزش عالي



آموزش عالي مجازي و يادگيري الدترونيدي



کاربست ITو  ICTدر آموزش



سياست هاي توسعه آموزش عالي



روش هاي تحديق (کمي کياي ترکيبي)



ارزشيابي آموزشي



آموزش و توسعه منابع انساني
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