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  98-99تحصیلی   سال -نیمسال دومژپوهشی تقویم    

 
 

 

 زمان عنوان
کان انتخاب موضوعات توسط طالب  15/02/99الی  27/11/98 ام

 01/12/98 کارگاهی اهی کالس شروع

  25/02/99 اتمام کالس اهی کارگاهی

  05/03/99الی   25/02/99 اراهئ تحقیقات توسط طالب

 09/03/99الی  06/03/99 اراهئ تحقیقات توسط طالب  با محاسبه اتخیر

 28/03/99الی  10/03/99 زمان ارزیابی اساتید

 01/04/99 نمرات اعالم

 04/04/99الی  02/04/99 مهلت اعتراض

 09/04/99الی 05/04/99 نهایی اساتیدارزیابی 

  10/04/99 نهایی نمراتاعالم  
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  گرایش تفسیر و علوم قرآن دروس پژوهشی  

 

 حق اعتراض

با کسر انتخاب وضعیت   

 استاد
وضعیت 

 کالس
حضوربارم   

 فعالیت
بارم 
 تحقیق

 نام  درس کد درس

 ردیف

 تکلیف موضوعات تاخیر
کار 

 عملی

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
2علوم قرآن 3021216 3 - - - - خ. محسنی  1 

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
 2 تجزیه و ترکیب 3021101 - 5 4 1 برخط آ.عالمه

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
1تفسیر موضوعی 3021234 3 - - - - خ. محسنی  3 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
1تفسیر موضوعی 3021204 3 - - - - خ. محسنی  4 

.کمال عزتآ اختیاری ندارد ندارد  5 مساله یابی و منبع یابی 3002210 - 14 - 1 برخط 

 6 طرحنامه نویسی 3002211 - 10 9 1 برخط آ.موسوی اختیاری ندارد ندارد

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
 7 روش تحقیق پیشرفته 3022201 5 - 4 1 برخط آ.عطار

2بالغت کاربردی 3021107 - - 9 1 برخط آ.قابشی - ندارد ندارد  8 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
2تفسیر موضوعی 3021205 3 - - - - خ. محسنی  9 

 10 شیوه تدوین پایان نامه 3002213 - 19 - 1 برخط آ.لطیفی اختیاری ندارد ندارد

قربانیآ. اختیاری ندارد ندارد 2220230 - 3 11 1 برخط   11 مقاله نویسی 

% 50کمتر از   1 
موضوعات 

 سامانه
31 - 6 1 بر خط آ.عطار 1کارورزی  3022203   12 

% 05کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
2متون عربی معاصر 3021103 - 7 4 1 برخط آ.مکتب دار  13 

% 50کمتر از   1 
موضوعات 

 سامانه
2کارورزی 3022204 13 - 6 1 برخط آ.عطار  14 
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  کارگاهیدروس دارای کالس  نکاتی پیرامون 
 

 

  تجزیه و ترکیب آیات منتخب  برای  تحقیقنمره  5 .گرفته شده استدر نظر  نمره 10بارم پژوهشی این درس  :تجزیه و ترکیب(

 خواهد بود. کالس کارگاهی از ساعت(7) درصد 60در برای حضور  نمره 1و  انجام تکالیفبرای  مرهن 4 از لیست موضوعات(،

 :درصد  60نمره مربوط به حضور در  1نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  15این درس برای  مساله یابی و منبع یابی
آموزش آن در کالس کارگاهی توسط  کهاست  مقاله ایتدوین فعالیت درس  نمره باقی مانده برای  14از ساعات کارگاه و 

  می باشد. طلبه موضوع آن به اختیارو  استاد انجام می شود

 :طرح تحقیق)تدوین پایان ترم  فعالیتنمره برای  10ه پژوهشی در نظر گرفته شده است. نمر 20با این درس  طرحنامه نویسی 

به حضور  نیز متعلقنمره  1نمره برای تکالیف و  9، بر اساس آموزش های استاد در کالس های کارگاهی( موضوع دلخواهبا 
 خواهد بود.درصد از ساعات کارگاه  60در 

  تدوین فرم طرح اجمالی تحقیق( برای تحقیق پایان ترم نمره 5 نمره می باشد. 10بارم پژوهشی این درس  پیشرفته:روش تحقیق( 
برای حضور کالسی خواهد  نمره 1برای انجام تکالیف و نمره  4 بر اساس آموزش های استاد در کالس های کارگاهی،

 بود.

 ( 2بالغت کاربردی: )  است.حضور کالسی  نمره 1و  تکلیف سه نمره ای 3با  ،پژوهشی نمره 10دارای  این درس 

 :که آموزش پایان ترم فعالیت نمره برای  19نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  20این درس با  شیوه تدوین پایان نامه
درصد  60نمره متعلق به حضور در  1 .می باشد طلبه موضوع آن به اختیارو  انجام می شود در کالس های کارگاهیآن 

 از ساعات کارگاه خواهد بود.

  :11مربوط به حضور در کالس کارگاهی، نمره  1نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  15این درس برای مقاله نویسی 
در  )تحقیق پایان ترم(فعالیت تکالیف و . نحوه تدوین تعلق داردپایان ترم  فعالیتنمره به  3نمره برای تکالیف طول ترم و 

 طلبه خواهد بود. اختیار تحقیق درموضوع و  آموزش داده می شودکالس کارگاهی توسط استاد 

  تدوین مقاله کوتاه+ تشکیل پرونده برای تحقیق پایان ترم  نمره 13نمره می باشد.  20بارم پژوهشی این درس : 2و  1کارورزی (

برای حضور کالسی  نمره 1برای انجام تکالیف و  نمره 6بر اساس آموزش های استاد در کالس های کارگاهی، علمی( 
 خواهد بود.

 ( 1متون عربی معاصر) :  ترجمه صفحات ) برای فعالیت پایان ترم نمره 7. تعیین شده استنمره پژوهشی  12این درس برای

شرکت در کالس برای باقی مانده  نمره 1برای انجام تکالیف و  نمره 4،  (1ج -الوسیط التفسیر در سامانه از کتاب طلبه انتخابی
 .می باشدهای کارگاهی 

 

 
 

 

 

 



98-99سال تحصیلی  -تقویم و راهنمای دروس تحقیقی نیمسال دوم  

5 

 

 

 

 

   تذکرات نهایی 

 

لغایت  27/11/98محدوده انتخاب موضوع از تاریخ به سامانه مراجعه فرمایند.  از ابتدای ترم انتخاب موضوع تحقیق،برای طالب عزیز  -1

و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق  ختهزمان انتخاب موضوع را به تأخیر نیندا اهشمند استبود. خو خواهد 15/02/99
داشته باشند. الزم به ذکر را خود را انتخاب نمایند تا در صورتی که ناچار به تغییر موضوع شدند، فرصت کافی برای این فرایند 

عدم انتخاب موضوع، امکان  از همین رو در صورت است. ب بر انتخاب موضوع تحقیق ات مترتّارائه و بارگذاری تحقیق ،است
 موضوعات آن ها اختیاری هستند، از این قاعده استثناء می باشند. البته دروسی که برای طلبه مقدور نخواهد بود.بارگذاری تحقیق 

 

درس،  الزامی است و یک نمره از بارم پژوهشی کالس های کارگاهیبرای تمامی دروسی که کارگاه در نظر گرفته شده، حضور در  -2

 .می باشد از ساعات رسمی کالس درصد(60) هفت ساعتمشروط به حضور طلبه در 

 

در آن قید شده است.   زمان انجام تکلیفو هم  نوع تکلیفذیل هر درس بارگذاری می شود، که هم  جدول شرح تکالیف ایستگاهی -3
از طریق رویدادهای نزدیک در صفحه خانگی طالب نیز زمان تکالیف یادآوری می شود. طالب گرامی موظف هستند، با مراجعه 

کر است به جدول تکالیف از نوع و زمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگذاری نمایند. الزم به ذ
 ارسال دقت الزم را داشته و از به تاریخ بارگذاری تکالیف. پس نیستزمان ارسال و بارگذاری تکالیف به هیچ وجه قابل تمدید 

 د.نتکالیف در قسمت تعیین شده اطمینان حاصل بفرمای

 

 

همچنین در دروسی که موضوع  .حق اعتراض نخواهند داشتدروسی که بارم پژوهش آن ها فقط برای تکالیف در نظر گرفته شده،  -4

، حق شده فوق ذکرکه در جدول طبق درصدی در باقی دروس  است. منتفیحق اعتراض باشد موضوع اختیاری بارگذاری نشده و 
                                         فعال خواهد بود. اعتراض
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  گرایش تاریخ اسالم  دروس پژوهشی 

 

 

 حق اعتراض
 وضعیت کسر

 استاد
وضعیت 

 کالس
بارم 
 حضور

بارم  فعالیت

 تحقیق
 نام  درس کد درس

 ردیف

 تکلیف موضوعات با تاخیر
کار 

 عملی

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
خلفاء تاریخ 3051808 3 - - - - آ.مستقیمی  1 

.کمال عزتآ اختیاری ندارد ندارد یابی منبع و یابی لهامس 3002210 - 14 - 1 برخط   2 

 3 طرحنامه نویسی 3002211 - 10 9 1 برخط آ.موسوی اختیاری ندارد ندارد

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه

 نور. آ

 محمدی
 4 روش تحقیق درتاریخ 3052201 6 - 3 1 برخط

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه

آ.علی 

 درزی
2تاریخ اهل بیت  3051811 3 - - - -  5 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
 3051804 3 - - - - آ.مستقیمی

سنت های تاریخی در قرآن و 

 روایات
6 

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
 7 عربی معاصر 3051102 - 7 4 1 برخط آ.سوری

 8 شیوه تدوین پایان نامه 3002213 - 19 - 1 برخط آ.لطیفی اختیاری ندارد ندارد

قربانیآ. اختیاری ندارد ندارد 2220530 - 3 11 1 برخط   9 مقاله نویسی 

% 50کمتر از   1 
موضوعات 

 سامانه

 نور. آ

 محمدی
 10 همایش و کارورزی 3052203 13 - 6 1 برخط

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه

آ.علی 

 درزی
4تاریخ اهل بیت  3051813 3 - - - -  11 

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
2تخصصی انگلیسیزبان  3052102 - 8 - - - خ.یوسفی  12 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
مستقیمیآ.  - - - - 3 3051828 

و دینی جنبش های فکری 

 معاصر
13 
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   توضیحاتی درباره دروس دارای کالس کارگاهی 
   

  :درصد  60نمره مربوط به حضور در  1پژوهشی در نظر گرفته شده است. نمره  15این درس برای مساله یابی و منبع یابی
که آموزش آن در کالس کارگاهی توسط استاد  است تدوین مقاله ای فعالیت، نمره باقی مانده برای 14از ساعات کارگاه و 

  .طلبه می باشد موضوع آن به اختیارو  انجام می شود

 :تدوین طرح تحقیقی پایان ترم  فعالیتنمره برای  10نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  20این درس با  طرحنامه نویسی(

نمره نیز متعلق به حضور  1نمره برای تکالیف و  9، بر اساس آموزش های استاد در کالس های کارگاهی( موضوع دلخواهبا 
 درصد از ساعات کارگاه خواهد بود. 60در 

 نمره برای انجام تحقیق پایان ترم که نحوه  6نمره پژوهشی است. از این بارم  10 دارای  این درساریخ: روش تحقیق در ت
نمره نیز متعلق به شرکت در کالس های  1نمره برای تکالیف و  3تدوین آن در کالس کارگاهی آموزش داده می شود. 

 کارگاهی خواهد بود.

  :ترجمه صفحات انتخابی طلبه نمره برای فعالیت پایان ترم  7نمره پژوهشی تعیین شده است.  12برای این درس عربی معاصر(

نمره باقی مانده برای شرکت در کالس های  1نمره برای انجام تکالیف و  4، (از کتاب مالمح عصر االمام الباقر)علیه السالم(
 کارگاهی می باشد.

 :که آموزش پایان ترم  فعالیتنمره برای  19نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  20درس با این  شیوه تدوین پایان نامه
درصد  60نمره متعلق به حضور در  1 .طلبه می باشد موضوع آن به اختیارو  انجام می شود در کالس های کارگاهیآن 

 از ساعات کارگاه خواهد بود.

 11نمره مربوط به حضور در کالس کارگاهی،  1نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  15این درس برای : مقاله نویسی 
. نحوه تدوین تکالیف و تحقیق در کالس کارگاهی تعلق داردپایان ترم  فعالیتنمره به  3نمره برای تکالیف طول ترم و 

 بود. طلبه خواهد اختیار تحقیق درموضوع توسط استاد آموزش داده می شود و 

  برای تحقیق پایان ترم بر اساس آموزش های  نمره 13نمره می باشد.  20بارم پژوهشی این درس کارورزی: همایش و
 برای حضور کالسی خواهد بود. نمره 1برای انجام تکالیف و  نمره 6استاد در کالس های کارگاهی، 
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   تذکرات نهایی 

 

لغایت  27/11/98محدوده انتخاب موضوع از تاریخ از ابتدای ترم به سامانه مراجعه فرمایند.  موضوع تحقیق،انتخاب برای طالب عزیز  -1

و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق  ختهزمان انتخاب موضوع را به تأخیر نیندا اهشمند استبود. خو خواهد 15/02/99
داشته باشند. الزم به ذکر را خود را انتخاب نمایند تا در صورتی که ناچار به تغییر موضوع شدند، فرصت کافی برای این فرایند 

وع، امکان عدم انتخاب موض از همین رو در صورت است. ارائه و بارگذاری تحقیقات مترتّب بر انتخاب موضوع تحقیق  ،است
 موضوعات آن ها اختیاری هستند، از این قاعده استثناء می باشند. البته دروسی که برای طلبه مقدور نخواهد بود.بارگذاری تحقیق 

 

درس،  الزامی است و یک نمره از بارم پژوهشی کالس های کارگاهیبرای تمامی دروسی که کارگاه در نظر گرفته شده، حضور در  -2

 .می باشد از ساعات رسمی کالس درصد(60) هفت ساعتمشروط به حضور طلبه در 

 

در آن قید شده است.   زمان انجام تکلیفو هم  نوع تکلیفذیل هر درس بارگذاری می شود، که هم  جدول شرح تکالیف ایستگاهی -3
شود. طالب گرامی موظف هستند، با مراجعه از طریق رویدادهای نزدیک در صفحه خانگی طالب نیز زمان تکالیف یادآوری می 

به جدول تکالیف از نوع و زمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگذاری نمایند. الزم به ذکر است 
 ارسال دقت الزم را داشته و از به تاریخ بارگذاری تکالیف. پس نیستزمان ارسال و بارگذاری تکالیف به هیچ وجه قابل تمدید 

 د.نتکالیف در قسمت تعیین شده اطمینان حاصل بفرمای

 

 

همچنین در دروسی که موضوع  .حق اعتراض نخواهند داشتدروسی که بارم پژوهش آن ها فقط برای تکالیف در نظر گرفته شده،  -4

، حق شده فوق ذکرکه در جدول طبق درصدی س در باقی درو است. منتفیحق اعتراض باشد موضوع اختیاری بارگذاری نشده و 
       فعال خواهد بود. اعتراض
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   دروس پژوهشی گرایش فقه و اصول  
 

 

 

 

    توضیحاتی درباره دروس دارای کالس کارگاهی  

  تجزیه و ترکیب آیات منتخب  برای  تحقیقنمره  5 .در نظر گرفته شده است نمره 10بارم پژوهشی این درس  :تجزیه و ترکیب(

 خواهد بود. از کالس کارگاهیساعت( 7)درصد  60در برای حضور  نمره 1و  انجام تکالیفبرای  نمره 4از لیست موضوعات(، 

 :تدوین طرح تحقیقی پایان ترم  فعالیتنمره برای  10نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  20این درس با  طرحنامه نویسی(

نمره نیز متعلق به حضور  1نمره برای تکالیف و  9، بر اساس آموزش های استاد در کالس های کارگاهیبا موضوع دلخواه( 
 درصد از ساعات کارگاه خواهد بود. 60 در

 ی از کتاب )ترجمه صفحاتنمره برای فعالیت پایان ترم  7نمره پژوهشی تعیین شده است.  12برای این درس : (1) عربی معاصر

 نمره باقی مانده برای شرکت در کالس های کارگاهی می باشد. 1نمره برای انجام تکالیف و  4، (نظام الطالق

 حق اعتراض

 وضعیت کسر

 استاد
وضعیت 

 کالس
بارم 
 حضور

بارم  فعالیت

 تحقیق
 نام  درس کد درس

 ردیف

 تکلیف موضوعات نمره
کار 

 عملی

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
فرخنده.خ 2فقه 3011314 3 - - - -   1 

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
سلیمانیانآ.  2 تجزیه وترکیب 3011101 - 5 4 1 برخط 

 3 طرحنامه نویسی 3002211 - 10 9 1 برخط آموسوی اختیاری ندارد ندارد

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
1قواعد فقهیه  3011327 3 - - - - خ.اسکندرجوی  4 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
1 فقهیه قواعد 3011311 3 - - - - خ.اسکندرجوی  5 

% 05کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
1عربی معاصر 3011102 - 7 4 1 برخط آ.مکتب دار  6 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
9فقه  3011325 3 - - - - خ.فرخنده  7 



98-99سال تحصیلی  -تقویم و راهنمای دروس تحقیقی نیمسال دوم  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تذکرات نهایی 

 

لغایت  27/11/98محدوده انتخاب موضوع از تاریخ از ابتدای ترم به سامانه مراجعه فرمایند.  انتخاب موضوع تحقیق،برای طالب عزیز  -1

و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق  ختهزمان انتخاب موضوع را به تأخیر نیندا اهشمند استبود. خو خواهد 15/02/99
داشته باشند. الزم به ذکر را خود را انتخاب نمایند تا در صورتی که ناچار به تغییر موضوع شدند، فرصت کافی برای این فرایند 

وع، امکان عدم انتخاب موض از همین رو در صورت است. ارائه و بارگذاری تحقیقات مترتّب بر انتخاب موضوع تحقیق  ،است
 موضوعات آن ها اختیاری هستند، از این قاعده استثناء می باشند. البته دروسی که برای طلبه مقدور نخواهد بود.بارگذاری تحقیق 

 

درس،  الزامی است و یک نمره از بارم پژوهشی کالس های کارگاهیبرای تمامی دروسی که کارگاه در نظر گرفته شده، حضور در  -2

 .می باشد از ساعات رسمی کالس درصد(60) هفت ساعتمشروط به حضور طلبه در 

 

در آن قید شده است.   زمان انجام تکلیفو هم  نوع تکلیفذیل هر درس بارگذاری می شود، که هم  جدول شرح تکالیف ایستگاهی -3
می شود. طالب گرامی موظف هستند، با مراجعه  از طریق رویدادهای نزدیک در صفحه خانگی طالب نیز زمان تکالیف یادآوری

به جدول تکالیف از نوع و زمان ارائه تکالیف مطلع و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگذاری نمایند. الزم به ذکر است 
 ارسال دقت الزم را داشته و از به تاریخ بارگذاری تکالیف. پس نیستزمان ارسال و بارگذاری تکالیف به هیچ وجه قابل تمدید 

 د.نتکالیف در قسمت تعیین شده اطمینان حاصل بفرمای

      

همچنین در دروسی که موضوع  .حق اعتراض نخواهند داشتدروسی که بارم پژوهش آن ها فقط برای تکالیف در نظر گرفته شده،  -4

، حق شده فوق ذکرکه در جدول طبق درصدی دروس  در باقی است. منتفیحق اعتراض باشد موضوع اختیاری بارگذاری نشده و 
          فعال خواهد بود. اعتراض
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    دروس پژوهشی سطح دو  

اعتراض حق  

 وضعیت کسر
 استاد

 وضعیت

 کالس
بارم 
 حضور

بارم  فعالیت
 تحقیق

 نام  درس کد درس

 ردیف

 تکلیف موضوعات با تاخیر
کار 

 عملی

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
(2عقاید استداللی ) 1021633 2 - - - - خ.موسوی نیا  1 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
(2عقاید استداللی ) 1021633 2 - - - - خ.موسوی نیا  

(92)ورودی  
2 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
(2استداللی )عقاید  1021627 2 - - - - خ.موسوی نیا  3 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
(2عقاید استداللی ) 1021602 2 - - - - خ.موسوی نیا  4 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
(2عقاید استداللی ) 1021625 2 - - - - خ.موسوی نیا  5 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
4 ترتیبی تفسیر 1021252 2 - - - - خ.زمانی  6 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
2تفسیر ترتیبی 1021259 2 - - - - -  7 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
عالمهآ. 2تجزیه و ترکیب  1021111 - 3 - 1 برخط   8 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
2زن در اسالم  1022313 2 - - - - خ.حسینی  9 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
2زن در اسالم  1022303 2 - - - - خ.حسینی  10 

% 50کمتر از   5/0  
موضوعات 

 سامانه
اسدیآ.  11 عربی معاصر2 1021154 - 5 4 1 برخط 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
عالمهآ. (1تجزیه و ترکیب ) 1021110 - 3 - 1 برخط   12 

% 50کمتر از   25/0  
موضوعات 

 سامانه
زمانی.خ (3تفسیر ترتیبی ) 1021251 2 - - - -   13 

% 50کمتر از   1 
موضوعات 

 سامانه
کاویانیآ. 1تحقیق  1022236 10 - 9 1 برخط   14 

% 50کمتر از   1 
موضوعات 

 سامانه
کاویانیآ. 2تحقیق 1022237 10 - 9 1 برخط   15 
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  نکاتی پیرامون دروس دارای کالس کارگاهی 

  برای تجزیه و ترکیب  نمره 3پژوهشی در نظر گرفته شده اند. از این بارم  4با بارم  این دروس : (2)و  (1)تجزیه و ترکیب
 .درصد از ساعات کالس های کارگاهی خواهد بود 60برای حضور در  نمره 1صفحات منتخب به عنوان فعالیت پایان ترم و 

 ( 1عربی معاصر : ) از متن کتابصفحات انتخابی برای ترجمه  نمره 5. از این بارم است پژوهشی 10این درس دارای بارم( :

ضور کالسی باقی مانده نیز برای ح نمره 1و  تکالیفبرای  نمره 4پایان ترم،  فعالیتبه عنوان  ()علیه السالم(الصحیح من سیره امام علی 
 .خواهد بود

   از این بارم مربوط به تحقیق پایان  نمره 10نمره پژوهشی در نظر گرفته شده است.  20برای این دروس   ( :2( و )1)تحقیق
برای حضور در کالس های  نمره 1برای انجام تکالیف و  نمره 9 بر اساس آموزش های استاد در کالس های کارگاهی، ترم

 کارگاهی خواهد بود.

 

   تذکرات نهایی 

لغایت  27/11/98محدوده انتخاب موضوع از تاریخ از ابتدای ترم به سامانه مراجعه فرمایند.  انتخاب موضوع تحقیق،برای طالب عزیز  -1

و حتی االمکان در اولین فرصت موضوع تحقیق  ختهزمان انتخاب موضوع را به تأخیر نیندا اهشمند استبود. خو خواهد 15/02/99
داشته باشند. الزم به ذکر را ر صورتی که ناچار به تغییر موضوع شدند، فرصت کافی برای این فرایند خود را انتخاب نمایند تا د

عدم انتخاب موضوع، امکان  از همین رو در صورت است. ارائه و بارگذاری تحقیقات مترتّب بر انتخاب موضوع تحقیق  ،است
 موضوعات آن ها اختیاری هستند، از این قاعده استثناء می باشند. هالبته دروسی ک برای طلبه مقدور نخواهد بود.بارگذاری تحقیق 

 

درس،  الزامی است و یک نمره از بارم پژوهشی کالس های کارگاهیبرای تمامی دروسی که کارگاه در نظر گرفته شده، حضور در  -2

 .می باشد از ساعات رسمی کالس درصد(60) هفت ساعتمشروط به حضور طلبه در 

 

در آن قید شده است.   زمان انجام تکلیفو هم  نوع تکلیفذیل هر درس بارگذاری می شود، که هم  تکالیف ایستگاهیجدول شرح  -3
از طریق رویدادهای نزدیک در صفحه خانگی طالب نیز زمان تکالیف یادآوری می شود. طالب گرامی موظف هستند، با مراجعه 

و تکالیف را در موعد مقرر انجام داده و بارگذاری نمایند. الزم به ذکر است  به جدول تکالیف از نوع و زمان ارائه تکالیف مطلع
 ارسال دقت الزم را داشته و از به تاریخ بارگذاری تکالیف. پس نیستزمان ارسال و بارگذاری تکالیف به هیچ وجه قابل تمدید 

 د.نتکالیف در قسمت تعیین شده اطمینان حاصل بفرمای

      

همچنین در دروسی که موضوع  .حق اعتراض نخواهند داشتدروسی که بارم پژوهش آن ها فقط برای تکالیف در نظر گرفته شده،  -4

، حق شده فوق ذکرکه در جدول طبق درصدی در باقی دروس  است. منتفیحق اعتراض باشد موضوع اختیاری بارگذاری نشده و 

 "التوفیق من اهلل تعالی"                                                                .                   فعال خواهد بود اعتراض


