
ساعتروزهای

روشهای آموزش مفاهیم دینی 

برای کودک و نوجوان
15 الی 14آقای کاشانی نژاد1221913

16:15 الی 102111015(1)تجزیه و ترکیب 

17:45 الی 102111116:30(2)تجزیه و ترکیب 

19:15 الی 18:15آقای محمدی نژاد1221308روش فهم و بیان احکام شرعی

15 الی 14آقای عسگری1022246فیش نویسی

16:15 الی15آقای حیدری1021154(2)عربی معاصر 

17:45 الی 16:30آقای موسعلی1022249مقاله نویسی

روش های پاسخگویی به شبهات 

دینی
15 الی 14آقای ابراهیم آبادی1221611

16 الی 102162215(1)عقاید استداللی 

17:15 الی 102162716(2)عقاید استداللی 

19:15 الی 18خانم رحمانی1022234روش تدریس قرآن کریم

14:30 الی 13:30خانم منظری1022238(1)روش سخنرانی 

15:45 الی 102223614:30(1)تحقیق 

17:15 الی 102223716(2)تحقیق 

18:15 الی 17آقای حائری پور1221612مهدویت

19:15 الی 18:15خانم رحمانی1221201روش تدریس قرائت قرآن کریم

15 الی 14خانم منظری21022239روش سخنرانی 

16:15 الی 15آقای اسدی1021143(1)عربی معاصر 

17:15 الی 16آقای کریمی1222302عفاف و حجاب

19:15 الی 18خانم غفاری51021275آموزش جامع قرآن کریم 

1400 اسفند 1512 الی 14پنجشنبهخانم منظری1022203(2)روش سخنرانی 

16:15 الی 15آقای مکتبدار3011102(1)عربی معاصر 

17:45 الی 16:30آقای موسوی3012203کارورزی و ارائه پژوهش

روش تحقیق پیشرفته
3012209

3012201
1400 اسفند 16:158 الی 15یکشنبهآقای موسعلی

1400 اسفند 16:1517 الی 15سه شنبهآقای عالمه3011101تجزیه و ترکیب

16:15 الی 15آقای محقق فر3002211طرحنامه نویسی

17:45 الی 16:30آقای عطارکاشانی3002210مسئله یابی ومنبع یابی

16:15 الی 302220315(1)کارورزی 

17:45 الی 302220416:30(2)کارورزی 

16:15 الی 15آقای موسعلی3022201روش تحقیق پیشرفته

17:30 الی 16:30آقای قابشی3021107(2)بالغت کاربردی 

16:15 الی 300221415روش نقد و تحلیل

17:45 الی 300221616:30روش شناسی مطالعات میان رشته

16:15 الی 15آقای سلیمانی3021103(2)متون عربی معاصر 

17:45 الی 16:30آقای عالمه3021101تجزیه و ترکیب

16:15 الی 15آقای محقق فر3002211طرحنامه نویسی

17:45 الی 16:30آقای عطارکاشانی3002210مسئله یابی ومنبع یابی

1400 اسفند 17:457 الی 16:30شنبهآقای موسوی3012203همایش و کارورزی

16:15 الی 15آقای موسعلی3052201روش تحقیق در تاریخ

17:45 الی 16:30آقای حیدری3051102عربی معاصر

1400 اسفند 16:159 الی 15دوشنبهآقای کمال عزت3002214روش نقد و تحلیل

16:15 الی 15آقای محقق فر3002211طرحنامه نویسی

17:45 الی 16:30آقای عطارکاشانی3002210مسئله یابی ومنبع یابی

1400 اسفند 17سه شنبه

1400 اسفند 11

آقای موسوی

دوشنبه

شنبه

باسمه تعالی

1401-1400دروس نیمسال دوم  (آنالین)زمان کالسهای برخط 

استادکد درسعنوان درس
زمان برگزاری کالس

تاريخ جلسه اول سطح و رشته تحصیلی

سطح دو

شنبه 1400 اسفند 7آقای عالمه

:تذكرات مهم

.حضور در کالس صرفا از طریق سامانه مجازی و صفحه خانگی امکان پذیر است و در صورت ورود از طریق لینک کالس و راههای دیگر امکان ثبت حضور و غیاب نخواهد بود. 1

. دقیقه قبل از شروع باز می شوند و طالب می توانند وارد کالس شوند10همه کالسهای برخط . 2

با توجه به عدم امكان تايپ صحیح از طريق موبايل در كالس، طالب گرامی جهت ارتباط بهتر با استاد ترجیحاً از طريق كامپیوتر يا لپ تاپ در كالس شركت نمايند؛ همچنین از  ترم جاری امكان درخواست صحبت . 3

.از طريق میكروفون برای طالب مجاز بوده و طالب جهت درخواست میكروفون عالمت دست را ارسال می كنند و استاد كالس در صورت نیاز میكروفون ايشان را فعال می كنند

.در سامانه آموزش مجازی بارگزاری شده است و می توانید مطالعه نمايید (اسكورم)اين دروس صرفا دروس كارگاهی و برخط است و بقیه دروس به صورت بسته های آموزشی . 4

. پاسخگوی طالب گرامی است02531285291سؤاالت، پیشنهادات و انتقادات خود را می توانید در گروه مديريت امور محتوا در كوثرنت ثبت و پاسخ بگیريد؛ همچنین شماره تماس . 5

رشته فقه و اصول

رشته تفسیر و علوم قرآنی

رشته تاریخ اسالم

یکشنبه

دوشنبهآقای کمال عزت

یکشنبه

آقای حسین زاده

آقای امیریان

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

شنبه

سه شنبه

یکشنبه

چهارشنبه

1400 اسفند 8

1400 اسفند 9

1400 اسفند 17

1400 اسفند 11

1400 اسفند 8

1400 اسفند 11

1400 اسفند 7

1400 اسفند 11

1400 اسفند 7

1400 اسفند 8

1400 اسفند 9


