
ساعتروز

2روش سخنرانی 
1022239

1022203
99 آبان 153 الی 14شنبه هاخانم منظری

99 آبان 16:1511 الی 15یكشنبه هاآقای عسگری1022250طرحنامه نویسی

99 آبان 17:155 الی 16دوشنبه هاآقای سلیمانی نسب21022237تحقیق 

16 الی 15آقای کمال عزت1022242منبع یابی

17:15 الی 16آقای حسین زاده11022236تحقیق 

16 الی 1102111014:45تجزیه و ترکیب 

17:15 الی 2102111116تجزیه و ترکیب 

99 آبان 15:158 الی 14پنجشنبه هاآقای حیدری11021143عربی معاصر 

روش تحقیق پیشرفته
3012201

3012209
16 الی 14:45

17:15 الی 301220316کارورزی

16 الی 14:45آقای مكتبدار23011103عربی معاصر 

19:45 الی 18:30آقای حجازی3002213شیوه تدوین پایان نامه

99 آبان 167 الی 14:45چهارشنبه هاآقای مستقیمی3002212فیش نویسی

16 الی 14:45آقای موسوی3022201روش تحقیق پیشرفته

17:15 الی 16آقای قانعی33021230آشنایی با مبانی ترجمه 

16 الی 14:45آقای موسوی13022203کارورزی 

17 الی 16آقای قابشی13021106بالغت کاربردی 

16 الی 14:45آقای موسوی23022204کارورزی 

17:15 الی 16آقای مكتبدار13021102متون عربی معاصر 

19:45 الی 18:30آقای حجازی3002213شیوه تدوین پایان نامه

16 الی 14:45آقای خردمند3022220مقاله نویسی

17:15 الی 16آقای کمال عزت3002215روش شناسی مطالعات میان رشته

99 آبان 167 الی 14:45چهارشنبه هاآقای مستقیمی3002212فیش نوسی و پردازش اطالعات

16 الی 305220114:45روش تحقیق در تاریخ

17:15 الی 305220316همایش و کارورزی

99 آبان 19:455 الی 18:30دوشنبه هاآقای حجازی3002213شیوه تدوین پایان نامه

16 الی 14:45آقای خردمند3052220مقاله نویسی

17:15 الی 16آقای عالمه3051101تجزیه و ترکیب

16 الی 14:45آقای مستقیمی3002212فیش نوسی و پردازش اطالعات

17:15 الی 16آقای سوری3051103متون تخصصی عربی

:تذكرات الزم

. دقيقه قبل از شروع باز مي شوند و طالب مي توانند وارد كالس شوند10همه كالسهاي برخط . 1

.دانلود و در سيستم خود نصب و به وسيله آن نرم افزارهاي سيستم خود را بروز نمايند (vu.whc.ir)طالب گرامي مي بايست نرم افزار دستيار طلبه را از سايت اطالعرساني مركز . 2

.با توجه به عدم امكان تايپ از طريق موبايل در كالس، طالب گرامي جهت ارتباط بهتر با استاد ترجيحاً از طريق كامپيوتر يا لپ تاپ در كالس شركت نمايند. 3

.در سامانه آموزش مجازي  مطالعه مي نمايند (اسكورم)طالب گرامي دروسي را كه انتخاب واحد كرده اند ولي در ليست مذكور نيامده است،  به صورت بسته هاي آموزشي . 4

باسمه تعالی

99 ـ 400دروس نیمسال اول  (آنالین)زمان کالسهای برخط 

استادکد درسعنوان درس
زمان برگزاری کالس

تاريخ اولين جلسه سطح و رشته تحصيلی

رشته فقه و اصول

رشته تفسیر و علوم قرآن

سطح دو

رشته تاریخ اسالم

شنبه ها

99 آبان 3 شنبه ها

آقای عطارکاشانی

99 آبان 6

99 آبان 7

یكشنبه ها

سه شنبه ها

99 آبان 11یكشنبه ها

99 آبان 5 دوشنبه ها

چهارشنبه هاآقای عالمه

99 آبان 3

سه شنبه ها

چهارشنبه ها

99 آبان 11

99 آبان 5

99 آبان 6

99 آبان 6

99 آبان 7

دوشنبه ها

سه شنبه ها

آقای نورمحمدی


