اًجوي علویپژوهشی تعلین و تربیت
اًجوي ػلويپژٍّطي تؼلين ٍ تزتيت اسالهي تا ّذف تؼويق ٍ تَسؼِ هثاحث ػلَم تزتيتيًَ ،آٍري ،تقَيت ٍ گستزش
رٍحية ًظزيِپزداسي در حَسُ تؼلين ٍ تزتيت ،تْزُگيزي اس اساتيذ ٍ هتخصصيي رضتِ هزتَطِ ٍ هذيزيت ػلوي
پژٍّصّا ٍ ظزفيتّاي تخصصي هَجَد ،در هثاحث هزتَط تِ ػلَم تزتيتي در تاريخ  04/00/22فؼاليت خَد را آغاس
کزدُ ٍ تا پاياى سال  09داراي 104ػضَ تَدُ است.
اهن فعالیتهای اًجام شده اًجوي تعلین و تربیت اسالهی تا پایاى سال79

 تزگشاري 3جلسِ هجوغ ػوَهي ٍگزدّوايي؛
 تزگشاري اًتخاتات ٍ تؼييي ًاهشدّا؛
 تزگشاري جلسِ اػضاي اًجوي تؼلين ٍ تزتيت اسالهي تا هذيزيت هحتزم جٌاب حجة االسالم ٍ الوسلويي هذًي؛
 تزگشاري 00جلسِ ضَراي هٌتخة تا هَضَػاتي چَى :طزح ٍ ايذُّاي جذيذ تزاي جذب ٍ تطَيق طالب ،تزرسي
هَضَػات پيطٌْادي جْت تزگشاري ًطست ٍکارگاُّا ،تزگشاري هثاحث ٍ ارائِ کزسيّاي آساداًذيطي ،تزًاهِريشي
جْت تزگشاري کارگاًُ ،طست ،تاسديذ پژٍّطي ٍ اهَر هزتَط تِ ًطزيِ ،گفتگَي اػضاي اًجوي در هَرد سيز
هطالؼاتي ٍ هصاحثِ تا اساتيذ ،تزرسي کتاتْاي غالهؼلي افزٍس تا هَضَع خاًَادُ ،تٌظين ٍ تذٍيي گامّاي پژٍّطي
ٍ چکيذُ پاياى ًاهِّا تا هَضَع خاًَادُ جْت ًطز در ًطزيِ داخلي اًجوي ،تؼييي هحَر فؼاليتّاي پژٍّطي سال
جاري؛ تْيِ تزٍضَر اًجوي ،جلسِ تا هؼاٍى پژٍّصّ ،واٌّگي ساػات استاد هطاٍر ،تزًاهِريشي تزگشاري
گزدّوايي ّوِ اػضاي اًجوي؛
 تزگشاري  9جلسِ راّثزدي جْت تزًاهِ ّاي اًجوي؛
 تزگشاري کارگاُ ّاي تخصصي تا ػٌاٍيي «کارگاُ هٌثغضٌاسي ديجيتالي»« ،کارگاُ رٍش تحقيق هيذاًي»« ،رٍش
تحقيق هيذاًي (پيطزفتِ)»« ،هقالِ ًَيسي پژٍّطي تا رٍش هيذاًي» « ،اٍلَيت سٌجي هَضَػات پژٍّطي تؼلين ٍ
تزتيت» « ،جستجَ در هٌاتغ ديجيتالي » « ،رٍش هسالِ ياتي در هتَى ديٌي »« ،دٍرُ جذيذ آهَسش هقالِ ًَيسي
تِ رٍش هيذاًي»؛
 تزگشاري ًطست تخصصي تا ػٌَاى «ًطست ساختارخاًَادُ هذّثي»؛

 تاسديذّاي پژٍّطي اس« هزکش هطاٍرُ هأٍا ٍ پژٍّطگاُ حَسُ ٍ داًطگاُ» ٍ « پژٍّطکذُ خاًَادُ داًطگاُ ضْيذ
تْطتي تْزاى»؛
 چاج  2ضوارُ ًطزيِ داخلي تا ػٌَاى «هطالؼات تزتيتي ٍ رٍاًطٌاختي خاًَادُ»؛
 تْيِ ٍ تٌظين تزٍضَر جْت هؼزفي فؼاليتّاي اًجوي تؼلين ٍ تزتيت اسالهي.

