کارگاههای آموزشی و پژوهشی ویژه سازمانهای خارج از مرکز منطقهای اطاع رسانی علوم و فناوری
و پایگاه استنادی علوم جهان اسام
( نحوه انجام :ویدئو کنفرانس – درمحل سازمان -در محل مرکز منطقهای)
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وب سنجی در نظر و عمل

پایگاه های اطاعاتی استنادی ابزاری کاربردی برای پژوهشگران در فرآیند پژوهش
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ارتقاء جایگاه دانشگاه ها

جستجوی پیشرفته اطاعات علمی از پایگاه های اطاعاتی ملی و بین المللی

