
 
 

k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویم و راهنمای ژپوهشی ردوس تحقیقی

1400-0114تحصیلی  سال -دوم نیمسال  
 



 

1400-1140سال تحصیلی   -تقویم و راهنامی دروس تحقیقی نیمسال دوم  
1 

 

 

:آنچه مالحظه خواهید کرد

1400-1401تقویم پژوهشی دروسِ نیمسال دوم از سال تحصیلی . 1

جدول دروس پژوهشی گرایش تفسیر . 2

توضیحاتی پیرامون دروس برخط.3
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  1400-1401تحصیلی   سال -نیمسال دوم ژپوهشی تقویم  
 زمان  عنوان 

 20/02/1401الی 30/11/1400 محدوده انتخاب موضوعات تحقیق 
 31/02/1401الی  07/12/1400 کارگاهی اهی و اتمام کالس   شروع

 10/03/1401الی  01/03/1401 اراهئ تحقیقات توسط طالب
 13/03/1401الی  11/03/1401 اراهئ تحقیقات توسط طالب  با محاسبه اتخیر 

 29/03/1401الی  14/03/1401 نمرات حضور کالسیمحاسبه و ثبت 
 29/03/1401الی  14/03/1401 زمان ارزیابی اساتید 

 31/03/1401الی  30/03/1401 ربرسی نمرات
 1401/ 01/04 اعالم نمرات هب طالب 

 1401/ 04/04الی  02/04/1401 ردخواست تجديد نظر 
 07/04/1401الی  05/04/1401 ربرسی ردخواست تجديد نظر و ارزیابی نهايی 
 1401/ 10/04 اتمام فرآیند  ثبت نمرات ردوس ژپوهشی
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   دروس پژوهشی 4001-1140سال تحصیلی  - نيمسال دوم  

ف
دی

ر
 

 کددرس  گرایش تفسیر
 بارم

 تحقیق 

 بارم

 استاد کالس
وضعیت  

 موضوع 

کسر 

 نمره
 کار  اعتراض

 عملی 
 حضور  تکلیف 

(2علوم قرآن) 1 محسنی .خ - - - - 3 3021216  25/0 از سامانه   % 50کمرت از    

عالمه .ا برخط 1 4 5 - 3021101 تجزيه و تركيب 2 5/0 از سامانه   % 50کمرت از    

3 

 مساله يابي و 

 منبع يابي 
عطارکاشانی .ا برخط 1 4 10 - 3002210 5/0 از سامانه   % 50کمرت از    

( 2بالغت كاربردي ) 4 قابشی .ا برخط 1 9 - - 3021107   - 

5 
تفسير  

( 2موضوعي)  
محسنی .خ - - - - 3 3021205 25/0 از سامانه   % 50کمرت از    

 ا. محقق فر  برخط 1 16 3 - 3002211 طرحنامه نويسي 6
موضوع  
 اختیاری 

- 

تحليلروش نقد و  7 عزت  کامل.ا برخط 1 - 14 - 3002214   
موضوع  
 اختیاری 

- 

8 

 متون عربي 

(2)معاصر    
 برخط 1 4 7 - 3021103

سلیامنی  ا.
 کیارسی

% 50کمرت از  0/5 از سامانه   

9 
روش تحقيق 

 پيشرفته
موسعلی ا. برخط 1 5 - 4 3022201 % 50کمرت از  0/25 از سامانه    

10 
كارورزي و 

(1پژوهش)  
موسوی .ا برخط 1 6 - 13 3022203  

موضوع  
 اختیاری 

- 

11 
كارورزي و 

( 2پژوهش)  
موسوی .ا برخط 1 6 - 13 3022204  

موضوع  
 اختیاری 

- 

12 
روش شناسي 

 مطالعات تطبيقي
عزت  کامل.ا برخط 1 - 14 - 3002216  

موضوع  
 اختیاری 

- 

 

 ./دارند، در محدوده بارگذاری رسمی تحقیقات در قسمت ارائه تحقیق امکان بارگذاری فایل فراهم خواهد شد موضوع اختیاریبرای دروسی که  توجه:



 

1400-1140سال تحصیلی   -تقویم و راهنامی دروس تحقیقی نیمسال دوم  
4 

 

 

 

 

  گرایش تفسیر و علوم قرآن توضیحاتی درباره دروس کارگاهی  

 

برای تحقیق پایان ترم   منره 5در نظر گرفته شده است. از این بارم  منره پژوهشی 10این درس با   تجزیه و ترکیب:  ▪
برای حضور کالسی در نظر گرفته    یک منره منره ای و    2برای انجام دو تکلیف  منره    4،  )تجزیه و ترکیب صفحات منتخب(  

 شده است. 
مربوط به حضور در    منره  1در نظر گرفته شده است.    پژوهشی  منره  15برای این درس    مساله يايب و منبع يايب:  ▪

تعلق دارد. موضوع تحقیق این درس الزاما از موضوعايت  تکالیف    و  فعالیت پایان ترم  هبمنره  14کالس کارگاهی و  
 انتخاب گردد. ، كه ذيل درس بارگذاري شده 

در نظر گرفته شده  سه تکلیف سه منره ای  حضور و    یک منره؛  منره پژوهشی   10برای این درس با    :  بالغت کاربردی ▪
 است. 

مربوط به حضور  منره    1در نظر گرفته شده است. از این بارم    منره پژوهشی  20این درس با      طرحنامه نوييس: ▪
  است.در این درس موضوع به اختیار طلبه    مابقي ، براي تكاليف و فعاليت پايان ترم خواهد بود.    منره  19  کالسی،

بسیار شایسته و بجاست اگر   . برسانيد  به تایید استاد کارگاهخود را  ، موضوع و مسئله تحقیق  این درسدر تکلیف  
 شود.در این درس دنبال سه موضوع پایان نامه مقطع سطح 

مربوط به حضور در کالس  منره 1پژوهشی در نظر گرفته شده است.  منره 15برای این درس   :روش نقد و تحليل ▪
و طی جلسات کارگاه باید به    موضوع اين درس اختياري استبه فعالیت پایان ترم تعلق دارد.    منره   14کارگاهی و  

 تایید استاد برسد. 
)ترجمه صفحات  برای فعالیت پایان ترم    منره  7پژوهشی تعیین شده است.  منره    12برای این درس  :  متون عربی معارص ▪

ی  باقی مانده برای رشکت در کالس های کارگاهی م  منره  1برای انجام تکالیف و    منره 4،    انتخابی طلبه از منت تعیین شده(
 باشد. 

تکالیف و    منره برای تحقیق پایانی و  9منره پژوهشی است. از این بارم    10این درس دارای  روش تحقیق پیرشفته:  ▪
   .است منره نیز متعلق به کالس های کارگاهی  1

این    (:2کارورزی)و    (1کارورزی) ▪ منره برای تحقیق    13منره پژوهشی در نظر گرفته شده است.    20دروسبرای 
موضوع تحقیق در  کارگاهی خواهد بود.  منره نیز برای حضور در کالس های    1منره برای انجام تکالیف و    6نهایی،  

رسیده  تعیین و یا به تصویب    دانش پژوهان محرتم،تا اگر موضوع پایان نامه  این دروس اختیاری تعیین شده است  
 برداشته شود.   چشم گیر، پیرامون مسئله منتخب گام هایی صحیح و است

منره    14منره برای حضور کالسی و    1منره پژوهشی است.    15دارای  این درس    :تطبيقي  روش شناسی مطالعات ▪
  موضوع اين درس اختياري است شود.    مابقی برای انجام تحقیق نهایی که آموزش آن در کالس کارگاهی داده می

 و طی جلسات کارگاه باید به تایید استاد برسد. 
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  پایانی تذکرات مهم و  

مقاله نوييس ،  دروس منبع یابی و مساله یابی، طرحنامه نویسی، فیش نویسی و پردازش اطالعاتبه بعد،    97براي طالب سطح سه ورودی   .1
واحد درسی و بعد از ارائه طرح اجاملی و تصویب موضوع پایان نامه مقطع سطح   60پس از گذراندن    ؛و روش تدوین پایان نامه

تا در این دروس بتوانند قدم هایی چشم گیر در راستای تدوین پایان نامه خود بردارند. چنانچه مالحظه   شودسه انتخاب واحد  
اری قرار داده شده است تا طالب در راستای این هدف با مشکلی می فرمایید، برای تحقیق کالسی این دروس، غالبا عنوان اختی 

 مواجه نشوند. 
ترم    با توجه به جدول دروس؛ موضوعات تحقیق برخی از دروس می بایست از سامانه انتخاب گردد. توصیه می شود از ابتدای .2

جهت انتخاب موضوع به سامانه مراجعه فرمایند. خواهشمند است زمان انتخاب موضوع را به تأخیر نینداخته و حتی االمکان 
در اولین فرصت موضوع تحقیق خود را انتخاب منایند تا در صورتی که ناچار به تغییر موضوع شدند، فرصت کافی برای این  

در صورت  است. از همین رو    مرتتّب بر انتخاب موضوع تحقیقارائه و بارگذاری تحقیقات    ر استفرایند را داشته باشند.  الزم به ذک
البته دروسی که موضوعات آن ها اختیاری هستند، از  .  امکان بارگذاری تحقیق برای طلبه مقدور نخواهد بود عدم انتخاب موضوع،  

 این قاعده استثناء می باشند. 
الزامی است و یک منره از بارم پژوهشی درس،   کالس های کارگاهیبرای متامی دروسی که کارگاه در نظر گرفته شده، حضور در   .3

ها به صورت خودکار و    محاسبه حضور و غیاب کالس  از ساعات رسمی کارگاه می باشد.   %70مرشوط به حضور طلبه در  
ق سامانه مجازی و صفحه خانگی امکان پذیر است و در صورت ورود از طریق لینک  حضور در کالس رصفا از طری  .سیستمی انجام می شود

غیر از روش توصیه شده وارد کالس شوند و در  به  از این رو طالبی که    های دیگر امکان ثبت حضور و غیاب نخواهد بود.  کالس و راه
دقيقه قبل از رشوع باز مي شوند   10هاي برخط    همه كالس  انتهای ترم ساعت آنها حساب نشود؛ حق اعرتاض نخواهند داشت.

با توجه به عدم امكان تايپ صحیح از طريق موبايل در كالس، جهت ارتباط بهرت با استاد     و طالب مي توانند وارد كالس شوند.
از برای طالب    نیز  نامکان درخواست صحبت از طریق میکروفو   .طريق كامپيوتر يا لپ تاپ در كالس رشكت منایند  ترجيحاً 

   مجاز خواهد بود.
ذیل هر درس بارگذاری می شود، که هم نوع تکلیف و هم زمان انجام تکلیف در آن قید شده   جدول رشح تکالیف ایستگاهی .4

است.  از طریق رویدادهای نزدیک در صفحه خانگی طالب نیز زمان تکالیف یادآوری می شود. با مراجعه به جدول تکالیف  
زمان ارسال و بارگذاری تکالیف  د.  یو تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگذاری منای  شده  ن ارائه تکالیف مطلعاز نوع و زما

و از ارسال تکالیف در قسمت تعیین شده اطمینان    ، پس به تاریخ بارگذاری تکالیف دقت الزم را داشتهی شود به هیچ وجه متدید ن 
 د. یحاصل بفرمای

پژوهش آن ها فقط برای تکالیف در نظر گرفته شده، حق اعرتاض نخواهند داشت. همچنین در دروسی که دروسی که بارم   .5
موضوع بارگذاری نشده و موضوع اختیاری باشد حق اعرتاض منتفی است. در باقی دروس طبق درصدی که در جدول فوق ذکر  

  شده، حق اعرتاض فعال خواهد شد.

. 

 


