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 تاريخ نشست -نام كارگاه  نام مدرس

1 
دکتر یوسف گرجی و دکتر محمدرضا 

 نقش اختالالت شخصیتی در جرم شناسی کاربردی حق شناس
1396/12/16 

 1397/01/26 کارگاه پروپوزال نویسی مهندس فرشید زالی 2

 1397/04/28 قرآنیروان شناسی اسالمی با محوریت پژوهش های  دکتر اخوت و دکتر فیاض 3

 1397/06/25 رجال شناسی استاد حسینی شیرازی 4

 1397/07/12 قرائه الجدیده لموقف اهل الکوفه من نهضه االمام حسین )ع(  پروفسور التمیمی 5

 1397/08/24 روان شناسی مطالعات روان شناسی اسالمی با تاکید بر تئوری مثلث ایمان دکتر محمد علی مظاهری 6

 1397/08/24 تربیت معنوی محمدرضا عابدیدکتر  7

 1397/08/28 دعاوی و چالش های مرتبط با بخشش مهریه دکتر مهدی الشریف 8

 1397/08/29 ظرفیت های فقه و حقوق اسالمی در حمایت از سالمت اجتماعی دکتر علی قائم فرد 9

 دکتر مهدی احمدی فراز 10
سالمت معنوی با تاکید بر مبانی روش کاربردی سازی آموزه های دینی در حوزه 

 دینی
1397/09/01 

 1397/09/01 سالمت معنوی و شاخصه های آن از منظر قرآن دکتر محمد امینی 11

 1397/09/05 آشنایی با مقررات و رویه های دوایی در حقوق ثبت  حجت االسالم سید روح اهلل موسوی 12

 1397/09/10 مقاله نویسی استاد حمیدی 13

 1397/09/11 دور مقدماتی آیین دادرسی مدنی  دکتر احمد واعظ 14

 1397/09/21 تحلیلی با رویکرد فلسفه و روان شناسی سایبری دکتر محمد حسن یعقوبیان 15

 1397/09/21 کارگاه اصول فقه دکتر مسعوده فاضل یگانه 16

 1397/09/26 شناخت ظرفیت های پنهان نهج البالغه  دکتر ارفع و استاد طباطبایی 17

 1397/09/27 کارگاه آموزشی نهج البالغه و آشنایی با آموزه های علوی حجت االسالم فعال و نصراهلل شاملی 18

 1397/10/03 درآمدی بر روان شناسی اسالمی  دکتر مسعود آذربایجانی 19



 

 

 دکتر رستمی 20
 1397/10/15 آشنایی با قواعد و اصول آزمون وکالت

 1397/10/15 کارگاه پروپوزال نویسی عباس خلیقی پوردکتر سید  21

 1397/10/18 شبهات اهل تسنن محمد شریف زاهدی 22

 1397/10/20 روان شناسی اسالمی دکتر قنبری 23

 دکتر مهدوی راد 24
 1397/10/23 مطالعات جدید قرآنی

 1397/11/10 مبانی فهم روانشناختی متون دینی حجه االسالم دکتر پسندیده 25

 1397/11/15 تیزفکری در پژوهش  دکتر صفایی پور 26

 1397/11/16 نگارش آکادمیک دکتر صفایی پور 27

 1397/11/24 آموزش سواد رسانه و فضای مجازی دکتر احمد مهرشاد 28

 1397/11/25 آموزش سواد رسانه و فضای مجازی دکتر محمد مومن نسب 29

 اهلل موسویحجت االسالم سید روح  30
 1397/12/15 آشنایی با مقررات و رویه های دوایی در زمینه چک

 1397/12/22 آشنایی با مقررات و رویه های دوایی در زمینه سفته حجت االسالم سید روح اهلل موسوی 31

32 
 (ACTآموزش اکت) دکتر کالهدوزان

1397/12/24 

 1397/12/28 فضای مجازی با رویکرد پایان نامه نویسیروش جمع آوری اطالعات در  حجت االسالم سلمانی 33

 1398/01/22 نوآوری های قانون جدید)اصالح قاون چک( حجت االسالم سید روح اهلل موسوی 34

 1398/01/24 عرضه دین در عرصه دنیا دکتر یحیی جهانگیری 35

 1398/02/07 فرانسهتدریس زبان عربی در دانشگاه های  دکتر ناجح جغام و میالد غرافی 36

 1398/02/14 پژوهش های اسالم شناسی در قرن حاضر خانم دکتر نیلسن 37

 1398/02/18 بررسی مشاغل حقوقی سیامک بهارلویی 38

 1398/02/15 بایست های اخالق قضاوت دکتر صادقی 39



 

 

 

 1398/03/10 متن خوانی دایره المعارف قران دکتر مهدی حبیب الهی 40


