برنامه هاي هفته پژوهش  -دانشكده الهيات

 ۱۳آذر  -ساعت  - ۱۲اكران و نقد فيلم «مريم مجدليه» با حضور آقاي دكتر عبدي
 ۱۷آذر  -ساعت  -۱۲كارگاه »شيوه هاي بازيابي مطالب علمي از درگاه هاي دانشگاه فردوسي
مشهد»  -خانم ديانتي ،آقاي دكتر فروغي
 ۱۸آذر  -ساعت  -۱۲كارگاه «آشنايي با فرصت هاي پژوهشي،تحصيلي و شغلي علوم قرآن و
حديث در داخل و خارج كشور» آقاي دكتر رضايي كرماني
 ۱۸آذر  -ساعت  - ۱۴سخنراني «بررسي سبك زندگي زنان ايراني با تاكيد بر كار خانگي» -
خانم دكتر رحيم پور
 ۱۹آذر  -ساعت  - ۹بازديد مديران گروه هاي آموزشي از مركز فناوري هاي فرهنگي و زيارت
ساعت  ۹تا ۱۰
 ۲۰آذر  -ساعت  - ۱۲كارگاه «بررسي روش اسناد دهي در مشيخه» – خانم دكتر پيروزفر
 ۲۱آذر -ساعت  - ۱۲مسابقه كتابخواني
 ۲۴آذر  -ساعت  - ۱۲كارگاه «اهميت نسخ خطي و جايگاه آن در پژوهشهاي آكادميك ،به بهانه
انتشار نسخه خطي منحصربفرد كتابي از كتابخانه دانشكده الهيات فردوسي»  -آقاي دكتر
مجتهدي
 ۲۴آذر  -ساعت  -۱۲بازديد از كتابخانه و بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي
 ۲۵آذر  -ساعت  -۱۲سخنراني كليدي «پژوهش هاي كاربردي و علوم انساني» دكتر محسن
جوادي همراه با تقدير از پژوهشگران برتر
 ۲۶آذر  -ساعت -۱۲سخنراني خانم دكتر توفيقي با عنوان «رهيافتي انتقادي به دين پژوهي
ايراني در زمينه مطالعات آكادميك بين المللي»
 ۲۷آذر  -ساعت  -۱۲وبينار «مطالعات و پژوهشهاي االهياتي با رويكرد درونديني در جوامع
آكادميك آلمان» خانم نسرين بنياسدي (حضوري) و آقاي دكتر مجتبي بيدقي (آنالين) از
موسسه مطالعات تطبيقي فرهنگ و االهيات دانشگاه پادربورن آلمان.
 ۲۸آذر -ساعت  -۱۲كارگاه «روش تحقيق»  -آقاي دكتر حسن زاده
ليست برنامه هاي ويژه دانشجويان كارشناسي علوم قرآن (شركت ساير دانشجويان بالمانع
است)
 ۱۳آذر -ساعت  - ۱۲كارگاه «فن بيان»  -خانم پكوك
 ۱۷آذر -ساعت  - ۱۲كارگاه «نحوه گزارش شفاهي تحقيقات دانشجويي»  -خانم فتحي
 ۱۹آذر  -ساعت  - ۱۲مسابقه كارگاه گزارش شفاهي و فن بيان
ضمنا روز  ۲۵آذر ماه سخنراني عمومي برگزار خواهد شد و روز  ۲۸آذر ماه به عنوان روز باز جهت
بازديد دانش آموزان اعالم مي گردد

