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کارگاه های مهارت افزایی
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تجهیز تخصصی منابع مطالعاتی و پژوهشی  

ر و لغت فقه،اصول، تفسی:تهیه کتب تخصصی مرتبط با رشته های

 پژوهشی –تهیه نرم افزارهای آموزشی

ر تهیه جزوات ونشریات با محوریت مهارت افزایی د

امر تحقیق 

راکز اتصال به شبکه جهانی اینترنت و ارتباط با م

پژوهشی 

عضویت اساتید و طالب در بانک های اطالعاتی.





مشاوره پژوهشی 

باشند معرفی موضوعات ومسائل روز که نیازمند تحقیق و بررسی مجدد می  .

 مشاوره در مراحل شکل گیری تحقیق

 نقد تئوری های مطرح شده در پژوهش

ارزیابی مقاالت و تحقیقات طالب

 پرهیز از اقدامات تبلیغاتی در حوزه تحقیق



نمایشگاه های پژوهشی 

 نمایشگاه تخصصی مباحث و مطالعات زنان

 نمایشگاه تخصصی مهدویت

 دفاع مقدس

تمرکز چرا وچگونه؟

  مطالعه هدفمند

 رهنمودهای پژوهشی

 کتابشناسی صحیفه سجادیه

  هنر خودبودن



اردوهای پژوهشی 

جاور حضور در کتابخانه های سطح استان و استان های م

 پژوهشی استان–حضور در مراکز علمی

 حضور در همایش ها و نشست های منطقه ای
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