کارگاه های علمی پژوهشی معاونت پژوهش جامعه الزهرا(سالم اهلل علیها) سال 98
عنوان کارگاه

استاد

تاریخ برگزاری

راُ کارّای هَضَع یاتی

لیال صاتری لوی

1398/07/11

داٍری هماالت علوی

ًجوِ تالریاى

1398/06/07

استخراج هَضَاعات ٍالیت فمیِ در تیاًیِ گام دٍم

هحوذ رضا طاّری

1398/05/02

آهَزش تایح ٍیژُ خژٍّطگراى تیاًیِ گام دٍم

هرین صفا

1398/04/27

همالِ ًَیسی ٍیژُ تیاًیِ گام دٍم

رلیِ اتراّیوی ضْرآتاد

1398/04/19

آضٌایی تا ًرم افسار حذیث ٍالیت

هرضیِ هحمك ًجفی

1398/04/17

آهَزش ٍ wordیژُ خژٍّطگراى تیاًیِ گام دٍم

هرین صفا

1398/04/16

کارگاُ هسالِ ضٌاسی تیاًیِ گام دٍم اًمالب

هْذی جوطیذی

1398/02/26

آضٌایی تا ًرم افسار خژٍّیار

هْذیِ چیت ساز

1398/02/07

هَضَع ضٌاسی تخصصی تفسیر

هحترم لَی

1398/01/25

همالِ ًَیسی ٍیژُ ّوایص حضرت اتَطالة علیِ السالم

صغری فْیوی

1398/01/18

کارگاه های علمی پژوهشی معاونت پژوهش جامعه الزهرا(سالم اهلل علیها) سال 97
عنوان کارگاه

استاد

تاریخ برگزاری

هَضَع ضٌاسی تخصصی ّوایص حضرت اتَطالة (علیِ السالم)

هحوذ حسي ضفیعی ضاّرٍدی

1397/12/16

ًمص اخالق در هعٌَیت ٍ هعٌَیت ّای ًَظَْر

هحوذ جَاد رٍدگر

1397/12/15

تررسی ضثْات فمْی خطًَت علیِ زًاى
استاًذاردّای همالِ ًَیسی ٍ ًحَُ ارزیاتی هماالت ّوایص آیت اهلل

حسیي تستاى

1397/11/24

فاضل لٌکراًی
آهَزش همالِ ًَیسی تِ رٍش هیذاًی

تالر ریاحی هْر

1397/10/12

حسیي رضاییاى تیلٌذی

1397/09/29

هعیارّای ارزیاتی ٍ اثرتخطی اساتیذ راٌّوا در فرایٌذ خایاى ًاهِ ًَیسی

احذ فراهرز لراهلکی

1397/09/29

اصَل همالِ ًَیسی  ٍ isiفرایٌذ چاج آى

هحسي لٌثری ًیک

1397/09/28

آضٌایی تا هثاًی علن سٌجی ٍ ضاخصِ ّای آى

احوذ عاتذی

1397/09/24

همالِ ًَیسی (جْت آهادگی در ّوایص آیت اهلل فاضل لٌکراًی(رُ))

هحسي لورزادُ

1397/09/17

آهَزش اصَل همالِ ًَیسی (ٍیژُ ّوایص دکتریي هْذٍیت)

رلیِ اتراّیوی ضْرآتاد

1397/09/11

جایگاُ عمل در هعٌَیت دیٌی ٍ هعٌَیت سکَالر

هحوذ جعفری ّرًذی

1397/09/11

تایستِ ّای هَضَع ضٌاسی در هفَْم ضٌاسی
همالِ ًَیسی جْت آهادگی ضرکت در ّوایص هلی ًمص حکوت

هرتضی حسیٌی کوال آتادی

1397/09/05

سیذ احوذ غفاری

1397/08/29

تررسی ریطِ ّای فکری هعٌَیت سکَالر در هثاًی هذرًیتِ

سیذ احوذ غفاری

1397/08/22

اصَل ٍ آییي ًگارش

علی کاهلی

1397/08/10

رٍش کار تا هٌاتع لغت

هرضیِ هحمك ًجفی

1397/07/29

آضٌایی تا ًرم افسارّای تاریخ

ًرگس هجیذی ًسة

1397/07/26

اسالهی در اًمالب اسالهی

رٍش هسالِ یاتی در هتَى دیٌی

هْذی عثاسی

1397/07/26

هطالعات هیاى رضتِ ای فمْی حمَلی ٍ سالهت

عثاسعلی ٍاضیاى

1397/07/26

جستجَ در هٌاتع دیجیتالی

حسیي رضاییاى تیلٌذی

1397/07/19

آضٌایی تا ًرم افسارّای تفسیری

احساى سرخِای

1397/07/12

هثاًی ٍ هَلفِ ّای هذرًیتِ

احوذ ضاکرًژاد

1397/07/10

ترداضتْای ًاصَاب از هفَْم لَاهیت در خطًَت علیِ زًاى

علی هحوذی جَرکَیِ

1397/07/08

هْارت افسایی ًگارش همالِ ّوایص اهام حسي عسکری علیِ السالم

سیذ ًاصر هَسَی

1397/06/04

آضٌایی تا ًرم افسار جاهع التفاسیر

احساى سرخِای

1397/04/27

آضٌایی تا ًرم افسار فمِ الحذیث

راضیِ تثریسی زادُ اصفْاًی

1397/04/27

آضٌایی تا هثاحث هماالت 2030

حَریِ حسیٌی اکثرًژاد

1397/04/20

هْارت افسایی چکیذُ ًَیسی

ًسریي کرد ًژاد

1397/04/13

تررسی هحتَایی تررسی هماالت تا هَضَع ًفَر 2

اتَالفضل هحوذی

1397/04/12

رٍش هَضَع ضٌاسی فمْی

حجت اهلل تیات

1397/04/04

تررسی ساختاری چکیذُ ّا

زّرُ ضریعت ًاصری

1397/03/30

تررسی هحتَایی هماالت تا هَضَع توذى اسالهی

علی ضیرٍی

1397/03/29

تررسی هحتَایی هماالت تا هَضَع ًفَر 1

اتراّین اتراّیوی

1397/03/27

تررسی هحتَایی هماالت تا هَضَع جْاد در اًذیطِ رّثری

علی داًص

1397/03/12

رٍش تحمیك ٍ همالِ ًَیسی تا تاکیذ تر حَزُ علَم اًساًی

علی حسیٌی سَرکی

1397/02/26

اٍلَیت سٌجی هَضَعات خژٍّطی تعلین ٍ ترتیت

حسیي رضاییاى تیلٌذی

1397/02/23

آضٌایی تا ًرم افسار خژٍّیار

هْذیِ چیت ساز

1397/02/16
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استاد

تاریخ برگزاری

خایاى ًاهِ ًَیسی سطح  4فمِ

زّرُ رجثیاى

1396/12/26

فرایٌذ عولیاتی هسالِ ضٌاسی هطالعات زًاى

هحوذ رضا کذخذایی

1396/12/23

