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 قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي 

و معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي و ها  انديشي استادان و نخبگان در دانشگاه مركز همبا مشاركت دانشگاه فردوسي مشهد در ي مقام معظم رهبري دفتر نهاد نمايندگرساند  به اطالع مي

و در قالب  حضوريرا به صورت  اعضاي محترم هيأت علميويژه  ")افزايي معرفت(ضيافت انديشه "دوره طرح  ينششمدانشگاه فردوسي مشهد، در نظر دارد اونت طرح و برنامه مع

ه سابت از ثبت نام ب قبلخواهشمند است از اعضاي محترم هيأت علمي  انجام مي پذيرد،تلفني به صورت با توجه به اينكه ثبت نام اين دوره . هايي به شرح جدول ذيل برگزار نمايد كارگاه

nahad.um.ac.ir  سركار خانم ابراهيمي  يا و) 38802322شماره تلفن مستقيم (با سركار خانم اطهري خود را انتخاب و جهت ثبت نام نهايي مورد نياز  هايكارگاه/ نموده و كارگاهمراجعه

  .دتماس حاصل نماين) 38802315تقيم شماره تلفن مس(فر 

  ::::نكات مهمنكات مهمنكات مهمنكات مهم 

  .نفر است 25كنندگان هر كارگاه  كيفيت آموزشي طرح بسيار حائز اهميت است قالب اجرايي به صورت كارگاهي مي باشد، لذا سقف شركت با عنايت به اينكه  -1

  .شركت نمايند دو كارگاهاعضاي محترم هيأت علمي مي توانند به شرط عدم تداخل زماني، در   -2

  .باشد مي) جلسه 8(ساعت  16شده  هاي اعالم مدت زمان هر يك از كارگاه  -3

لـذا  . شـود  برگـزار مـي   )فنـي و علـوم انسـاني   (هـاي تحصـيلي   رشـته ها به تفكيـك   تر اعضاي محترم هيأت علمي از محتواي مباحث و افزايش كيفيت تدريس، كارگاه جهت استفاده بهينه -4

شناسي به عنوان مخاطبان گـروه علـوم    لوم اداري و اقتصادي و علوم تربيتي و روانهاي ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسالمي، تربيت بدني و علوم ورزشي، ع دانشكده

  .ها دقت الزم را داشته باشند در انتخاب دورهخواهشمند است ، لذا از اساتيد محترم ها به عناوين مخاطبان گروه فني ساير دانشكدهاند و  ريزي شده برنامه انساني

اي،  تاريخ تمدن اسالمي، اخالق حرفه( برگزار گرديده است 92 هايي است كه در سال  شامل كليه دوره 1هاي سطح  كارگاه. تعريف شده است 2سطح و  1ها در دو قالب سطح  كارگاه  -5

 2، در سطح توانند در سال جاري اند، مي اندههاي گذشته گذر ها را در سال اعضاي محترم هيأت علمي كه هريك از اين دوره). شناسي انديشه سياسي، اصول تعليم و تربيت اسالمي، معرفت

  .هاي گذشته سپري كرده باشند آن دوره را در سال 1هر دوره براي افرادي ممكن است كه كارگاه سطح  2هاي سطح  بديهي است شركت در كارگاه. آن شركت نمايند
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لذا، اعضاي محترم هيأت . كند برابري مي "شناسي و فلسفه علم معرفت"و  "اي ق علمي و حرفهاخال"عناوين  1، با سطح )90ماه مبارك رمضان سال (اولين دوره طرح ضيافت انديشه  -6

  .ها را انتخاب نمايند آن 2هاي امسال، بايستي سطح  علمي كه در آن دوره شركت كرده بودند، در صورت تمايل به شركت در كارگاه

لذا، اعضاي محترم هيأت علمي كه در آن دوره شركت . كند برابري مي "اصول تعليم و تربيت اسالمي"عنوان  1، با سطح )91 ماه مبارك رمضان سال(دومين دوره طرح ضيافت انديشه   -7

  .ها را انتخاب نمايند آن 2هاي امسال، بايستي سطح  كرده بودند، در صورت تمايل به شركت در كارگاه

و  "هاي نوظهورعرفان" ،"و فرزندپروري نهاد خانواده"، "رسانه و فضاي مجازي جنگ نرم،مباحث "ه شامل كارگاه هاي آموزشي فوق برنامه ششمين دوره طرح ضيافت انديش -8

-از كارگاه هر كدامكارگاه طرح ضيافت انديشه در  2توانند عالوه بر اعضاي محترم هيأت علمي مي. شد ساعت برگزار خواهد 12هر كارگاه حداكثر مي باشد كه " انديشه هاي وهابيت"

  .اي فوق نيز شركت نماينده

  .ها جهت صدور گواهينامه آموزشي الزامي است كننده در حداقل سه چهارم ساعات هر يك از كارگاه حضور كامل و منظم همكاران محترم شركت  -9

  .نام خواهد بود برمبناي اولويت زمان ثبت) نفر 25(ها محدود است، تكميل ظرفيت  با توجه به اينكه سقف كارگاه  -10

  . كننده ذخيره در نظر گرفته شده است؛ قطعي شدن شركت آنان در كارگاه از طريق پيامك اعالم خواهد شد نفر به عنوان شركت 5براي هر كارگاه،   -11

ت بايسـتي از طـرف رياسـت يـا معاونـت آموزشـي       توجه به محدوديت ظرفي، با دارندرا تمايل به شركت در اين دوره ها  مشهد از خارج دانشگاه فردوسي اعضاي محترم هيأت علمي كه -12

 مشـهد  دانشـگاه فردوسـي   و تحصـيالت تكميلـي   به معاونت آموزشيق نامه ياز طرتلفن همراه  ومشخصات كارگاه هاي مورد نظر را به همراه / تقاضاي شركت در كارگاه مطبوع،دانشگاه 

 83/13782029از اساتيد محترم خواهشمند است مبلغ مورد نظر را به شماره حساب .تومان مي باشد 120.000كارگاه  هزينه ثبت نام در هر(فكس نمايند  38836023به شماره ارسال و يا 

  ).واريز و فيش واريزي را به همراه معرفي نامه فكس و يا در زمان برگزاري كارگاه به مسئول مربوطه تحويل نماييد معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهدبه نام  بانك ملت

  .گيرد كنندگان قرار مي گردد و در اختيار شركت در صورت معرفي منابع آموزشي توسط مدرسان كارگاه، منابع مزبور تهيه مي -13

 - منوي اداري و ماليل اساتيد، گردد با مراجعه به پورتا هاي آموزشي، از اعضاي محترم هيأت علمي تقاضا مي در راستاي افزايش كيفيت و رفع نقايص احتمالي موجود در برگزاري كارگاه -14

صدور گواهينامه آموزشي (، تكميل نمايند ا يك هفته پس از اتمام هر كارگاه، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را تها ها و آزمون نام در دوره قسمت ثبت -زير منوي اداري

  ).باشد مي اتيدكميل فرم مذكور در پورتال اسمنوط به ت

  .مراجعه نمايند nahad.um.ac.ir به سايت ين مدعوصات مدرسخهمچنين مشگاه ها و بندي كارزمان جزئيات برنامه از آگاهيو  توانند براي كسب اطالعات بيشتر محترم مي استادان -15
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  "انديشه ضيافت"دوره طرح  ششمينهاي  مشخصات كارگاه

  مكان برگزاري  ساعت برگزاري  تاريخ برگزاري  نكنندگا نام دانشكده محل خدمت ثبت  نوع گروه  سطح  مدرس  نام دوره

 اي  اخالق حرفه

  فني  1 سطح  منتظري آقاي دكتر

علوم رياضي، مهندسي، دامپزشكي، 

كشاورزي، معماري و شهرسازي، منابع 

  طبيعي، علوم

  13الي  9  04/05/94يكشنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي  9  05/05/94دوشنبه 

  13الي  9  06/05/94شنبه  سه

  13الي  9  07/05/94چهارشنبه

  فني  1 سطح  منتظري آقاي دكتر

علوم رياضي، مهندسي، دامپزشكي، 

كشاورزي، معماري و شهرسازي، منابع 

  طبيعي، علوم

  19الي  15ساعت : عصر   04/05/94يكشنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  19الي  15ساعت : عصر   05/05/94دوشنبه 

  19الي  15ساعت : عصر   06/05/94سه شنبه 

  19الي  15ساعت : عصر   07/05/94چهارشنبه

  فني  1 سطح  منتظري آقاي دكتر

علوم رياضي، مهندسي، دامپزشكي، 

كشاورزي، معماري و شهرسازي، منابع 

  طبيعي، علوم

  13الي  9  08/05/94شنبه پنج 

ي و علوم دانشكده تربيت بدن

  بدني

 13الي  9  09/05/94 جمعه

 13الي  9  10/05/94شنبه 

 13الي  9  11/05/94 شنبهيك

  فني  2سطح   آقاي دكتر علوي  اصول تعليم و تربيت اسالمي

علوم رياضي، مهندسي، دامپزشكي، 

كشاورزي، معماري و شهرسازي، منابع 

  طبيعي، علوم

  13 الي 9  18/04/94پنج شنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

 13الي  9  19/04/94جمعه 

 13الي  9  20/04/94شنبه 

 13الي  9  21/04/94يكشنبه 
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  مكان برگزاري  ساعت برگزاري  تاريخ برگزاري  كنندگان نام دانشكده محل خدمت ثبت  نوع گروه  سطح  مدرس  نام دوره

  اصول تعليم و تربيت اسالمي

  علوم انساني  1سطح   علوي قاي دكترآ

علوم اداري و اقتصادي، ادبيات و علوم 

انساني، الهيات و معارف اسالمي، علوم 

  تربيتي، تربيت بدني

  13الي 9  22/04/94شنبه  دو

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي 9  23/04/94 شنبهسه 

  13الي  9  24/04/94چهارشنبه 

  13الي 9  25/04/94نبهپنج ش

  علوم انساني  2سطح   آقاي دكتر غنوي

علوم اداري و اقتصادي، ادبيات و علوم 

انساني، الهيات و معارف اسالمي، علوم 

  تربيتي، تربيت بدني

  13الي  9  19/04/94جمعه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي  9  20/04/94شنبه 

  13ي ال9  21/04/94يكشنبه 

  13الي  9  22/04/94دوشنبه

  انديشه سياسي اسالم

  ها همه دانشكده  فني وانساني  1سطح   آقاي دكترخسروپناه

  19:30الي  16عصر،  18/04/94پنجشنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

 19:30الي  16عصر،  19/04/94جمعه 

 19:30الي  16عصر،  20/04/94شنبه 

 19:30الي  16عصر،  21/04/94كشنبه ي

  ها همه دانشكده  انساني فني و  1سطح   دكترخسروپناهآقاي 

 19:30الي  16عصر،  22/04/94دوشنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

 19:30الي  16عصر،  23/04/94شنبه  سه

 19:30الي  16عصر،   24/04/94چهارشنبه 

  19:30الي  16عصر،  25/04/94پنجشنبه 

  ها همه دانشكده  فني و انساني  1سطح   آقاي دكتر خسروپناه

  13الي 9  20/04/94شنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي9  21/04/94يكشنبه 

  19:30الي  16عصر،  22/04/94دوشنبه 

  19:30الي  16عصر،  23/04/94سه شنبه 
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  مكان برگزاري  ساعت برگزاري  تاريخ برگزاري  كنندگان نام دانشكده محل خدمت ثبت  نوع گروه  حسط  مدرس  نام دوره

  تمدن اسالمي تاريخ

  ها همه دانشكده  فني و انساني  1سطح   آقاي دكترخضري

  13الي  9  30/04/94شنبه سه

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي  9  31/04/94شنبه چهار

  13الي 9  01/05/94شنبه پنج

  13الي9  02/05/94جمعه 

  علوم انساني  2سطح   آقاي دكترخضري

علوم اداري و اقتصادي، ادبيات و علوم 

انساني، الهيات و معارف اسالمي، علوم 

  تربيتي،، تربيت بدني

  19الي 15ساعت:عصر  30/04/94شنبه سه

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  19الي 15ساعت:عصر  31/04/94شنبه چهار

  19الي 15ساعت:عصر  01/05/94شنبه پنج

  19الي15ساعت:عصر  02/05/94جمعه 

  آقاي دكتر

  رجبي دواني
 فني 2سطح 

علوم رياضي، مهندسي، دامپزشكي، 

معماري و شهرسازي، منابع  كشاورزي،

 طبيعي، علوم

 13الي  9 24/05/94شنبه

 دانشكده تربيت بدني و علوم

  بدني

 13الي  9 25/05/94شنبهيك

 13الي  9 26/05/94شنبهدو

 13الي  9 27/05/94شنبهسه 

  اسالمي معرفت شناسي
  دكتر  آقاي

  حسيني شاهرودي

  علوم انساني  2سطح 

علوم اداري و اقتصادي، ادبيات و علوم 

انساني، الهيات و معارف اسالمي، علوم 

  تربيتي، تربيت بدني

  13الي  9  06/04/94نبه ش 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي  9  07/04/94يكشنبه

  13الي  9  08/04/94دوشنبه

  13الي  9  09/04/94سه شنبه 

  فني  2سطح 

علوم رياضي، مهندسي، دامپزشكي، 

معماري و شهرسازي، منابع  كشاورزي،

  طبيعي ، علوم

  13الي  9  10/04/94چهارشنبه 

دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني

  13الي  9  11/04/94پنجشنبه 

  13الي  9  13/04/94شنبه

  13الي  9  14/04/94يكشنبه 



  

                                                                                                                                                                

        در کارگاه های آموزشیدر کارگاه های آموزشیدر کارگاه های آموزشیدر کارگاه های آموزشی    نامنامنامنام    اطالعيه ثبتاطالعيه ثبتاطالعيه ثبتاطالعيه ثبت

        """"أت علمیأت علمیأت علمیأت علمیييييژه اعضای هژه اعضای هژه اعضای هژه اعضای هويويويوي) ) ) ) ييييييييمعرفت افزامعرفت افزامعرفت افزامعرفت افزا((((    يشهيشهيشهيشهانداندانداند    ضيافتضيافتضيافتضيافتدوره طرح دوره طرح دوره طرح دوره طرح     ينينينينششمششمششمششم""""
  

 

  

                                                    

  مكان برگزاري  ساعت برگزاري  تاريخ برگزاري  كنندگان نام دانشكده محل خدمت ثبت  نوع گروه  سطح  مدرس  نام دوره

  هاي فوق برنامهكارگاه

رسانه و  جنگ نرم،مباحث 

  فضاي مجازي
  -  ندارد  ندارد  گرددمتعاقبا اعالم مي

  متعاقبا اعالم مي گردد  متعاقبا اعالم مي گردد
دانشكده تربيت بدني و علوم 

  بدني
  -  ندارد  ندارد  گرددمتعاقبا اعالم مي  و فرزندپروري نهاد خانواده

  -  ندارد  ردندا  گرددمتعاقبا اعالم مي  هاي نوظهورعرفان

  -  ندارد  ندارد  گرددمتعاقبا اعالم مي  انديشه هاي وهابيت


