
 89-89سال تحصیلی -السهرا علیهاالسالم دفتر حوزه آزاد جامعه

 های آموزشی و مهارتی حوزه آزاد دوره

 زمان برگساری شرایط نام استاد دوره آموزشی ردیف
مدت 

 برگساری

 تَحیذی خبًن سزکبر فلسفه و کالم 1

 را فطزی عمبیذ اصَل دٍرُ کِ اسبتیذی -1

 .اًذ گذراًذُ

 دٍرُ ًبهِ آئیي اجزا ثِ تعْذ -2

 8 سبعت( چْبرضٌجٍِ دٍضٌجِ، ضٌجِ)1397 ثْوي اٍل

 12تب
 هبُ سِ

 معقول و عاقل اتحاد 2
ٍالوسلویي  االسالم حجت

 تلوی حسیٌی
 فلسفِ گزایص تکویلی تحصیالت طالة

 ،15 تب 12 سبعت دٍضٌجِ، 14 تب12 یکطٌجِ رٍسّبی -

 16 تب 14 ٍ 12 تب 10 چْبرضٌجِ ٍ 16 تب 14 ضٌجِ سِ

 7 کالس -  4 طجمِ ثْطتی ضْیذ سبختوبى -

 

 فلسفهآموزش  3
ٍالوسلویي  االسالم حجت

 سزثخطی

 فلسفِ رضتِ طالة ٍیژُ

 کالس در هستوز ضزکت ثِ تعْذ

  18تب  15:30 ضٌجِ -

 7 کالس، 4 طجمِ، ثْطتی ضْیذ سبختوبى -
 

 کبرگبُ در هٌظن حضَر ثِ تعْذ هحمك سزکبرخبًن نحو و صرف بازخوانی 4

 97هْز 26 پٌجطٌجِ: کبرگبُ ضزٍع -

 30/9 تب 8 ّب پٌجطٌجِ -

 16 اتبق سَم طجمِ هطْزی ضْیذ سبختوبى -

 

 درسی تزم یک

5 
 با انتظار حدیث

 قرآنی رویکرد

 خبًن ٍ لجبف خبًن سزکبر

 تْزاًی
 ٍیژُ اسبتیذ

 10 تب 8 سبعت ّب ضٌجِ -

 ثْطتی ضْیذ سَم سبختوبى طجمِ تئبتز آهفی -
 

6 
 پیشرفته تحقیق روش

 اصول و بر منطق مبتنی

 فقه

 تَحیذی خبًن سزکبر

  تحمیك رٍش اسبتیذ -1

 دٍرُ ًبهِ آییي اجزا ثِ التشام -2

 

 هبُ دی ًیوِ: دٍرُ ضزٍع -

 
 تزم یک حذالل

7 
 تفسیرصحیفه و شرح

 سجادیه

ٍالوسلویي  االسالم حجت

 ادیت
 درکالس هٌظن حضَر ثِ تعْذ

  11 تب 10 سبعت ّب پٌجطٌجِ -

 7 اتبق 4 طجمِ لذٍسی ضْیذ اختوبى
 درسی تزم یک



8 
 عربی ادبیات کارگاه

 محور قرآن کاربردی

ٍالوسلویي  االسالم حجت

 پَر ّبضن

 کبرگبُ جلسبت در هٌظن حضَر – 1

  تکویلی تحصیالت طالة ٍیژُ -2

  هحَلِ توبریي اًجبم ثِ عْذت  -3

 ًبهِ پبیبى اهَر ثِ اضتغبل عذم -4

 کتجی ثصَرت ّب فعبلیت ارائِ ثِ تعْذ  – 5

 کبرگبُ جلسبت در ضفبّی ٍ

 سِرٍسّبی  97آثبى  22 ضٌجِ سِ اس  کبرگبُ ضزٍع

 17:30تب  15:30 سبعت ضٌجِ

 یک ضوبرُ اتبق سَم طجمِ لذٍسی ضْیذ سبختوبى

 یکسبل

 تَحیذی خبًن تفسیر و قرآن علوم 9
  ًبهِ آییي رعبیت ثِ هتعْذ -1

 لزآى علَم دٍرُ گذراًذى -2

رٍسّبی ضٌجِ دٍضٌجِ ٍ  هبُ ثْوي اٍل اس: دٍرُ ضزٍع -

 چْبرضٌجِ

 سبلي جلسبت طجمِ سَم سبختوبى ضْیذ ثْطتی)رُ( -

 سِ هبُ

 


