
 «بسمه تعالی»

 

آزاد مرکز  هایآموزشهای مکرر دانشجویان، در پاسخ به درخواستپژوهشی و  ه منظور رشد و ارتقای توان علمی ـب
های به فعالیتعالقمندان دانشجویان و . نموده است «کارگاه تربیت پژوهشگر»اقدام به برگزاری یک آموزش الکترونیکی، 

از این کارگاه آموزشی جهت رفع اشکاالت خود و یافتن مهارت در مسیر انجام تحقیقات علمی استفاده توانند میپژوهشی، 
کنند. هدف این دوره، آموزش گام به گام مراحل انجام تحقیقات علمی است که بصورت عملی و با ارائۀ تمارین کاربردی، 

های علمی در زمینۀ علوم ند در عرصۀ پژوهشان شاء اهلل این هدف محقق خواهد شد و شاهد پرورش محققان توانم
های آزاد به نشانی اسالمی خواهیم بود. این کارگاه بصورت غیرحضوری و از طریق سامانۀ دوره

http://lms.qhu.ac.ir  شود.برگزار می 

 

 تقویم آموزشی 
 ؛ 95 اسفند 29الی  بهمن 20ثبت نام:  شروع -

 ؛ 96خرداد  30الی  95اسفند  1 دوره: طول -

   . 96خرداد  15رسال فعالیت تحقیقاتی: آخرین مهلت ا -

 

 مفاد و خدمات آموزشی 
 جلسۀ درسی؛  8ارائۀ محتوای آموزشی در قالب  -

 آنالین با حضور استاد؛ جلسه رفع اشکال  2برگزاری  -

 پروژۀ پایان دوره؛ ارائۀ یک فعالیت تحقیقاتی به عنوان  -

 ارائۀ گواهینامۀ الکترونیکی پایان دوره.  -

 

  دورههای ویژگیمعرفی 

به تولید شده، که  شعبان نصرتیجلسه درسی توسط استاد ارجمند جناب آقای  8محتوای آموزشی این دوره در قالب  -
  ، روی میزکار افراد فعال شده و تا پایان دوره نیز، باقی خواهد ماند.ثبت نام محض

گونه محدودیت کننده خواهد بود، هیچهای آموزشی تا پایان دوره در دسترس افراد شرکتاینکه، بستهبا توجه به  -
 روز جهت مشاهدۀ دروس اقدام نمایند.توانند در هر ساعت از شبانهزمانی برای مشاهده دروس وجود ندارد و افراد می

ن درس برگزار خواهد شد که زمانبندی برگزاری استاد ای جناب آقای نصرتی،لسۀ آنالین با حضور ج 2در طول دوره  -
 این جلسات در ادامۀ همین اطالعیه ذکر شده است. 

کنندگان، توسط استاد سنجیده خواهد با ارائۀ یک کار تحقیقاتی مطلوب در طول دوره، سطح ارتقای پژوهشی شرکت -
، برای افرادی که موفق به «ژوهشگرتربیت پ»شد و در صورت تأیید ایشان، گواهینامۀ الکترونیکی شرکت در دورۀ 

 کسب امتیاز مطلوب از کار تحقیقاتی خود شوند، صادر خواهد شد. 

 

  زمانبندی برگزاری جلسات آنالین استاد 

http://lms.qhu.ac.ir/


 
 ساعت برگزاری تاریخ شماره جلسه

 15:30الی  14 96/ فروردین /  29شنبه سه جلسه اول

  15:30الی  14 96/  خرداد/  02شنبه سه جلسه دوم

 
 

 شرایط ثبت نام 

آزاد مرکز به نشانی  هایجدید آموزشنه ماابایست ابتدا به سدر این دوره میعالقمندان به شرکت  -

http://lms.qhu.ac.ir   تر در این سامانه عضو شده پیشمراجعه نموده و ثبت نام نمایند. اما در صورتی که
های فارسی، در میزکار به طبقۀ دوره« های موجوددرس»توانید از بخش به ثبت نام مجدد نیست و میباشید، نیازی 

 های فوق برنامه مراجعه نموده و درس مورد نظر را انتخاب و خریداری نمایید. سپس دوره

 ریال خواهد بود.  490000تخفیف معادل  درصد 30ریال است که با احتساب  700000دوره  اینثبت نام هزینۀ  -

 

  راهنمای تصویری ثبت نام مشاهده

 

 های ارتباطی راه

های توانند از راه، جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام میدورۀ تربیت پژوهشگرکنندگان محترم در شرکت

 ارتباطی زیر با پشتیبان دوره در تماس باشند: 

 ؛ 51داخلی  021ـ  51290تهران: 

 ؛ 51داخلی  025ـ  371760قم: 

 ظهر.  12صبح الی  9از ساعت 

  Azadmajazi@hadith.irارتباط اینترنتی: ارسال نامه به ایمیل 

 همراه  https://telegram.me/azadqhuهای آزاد به نشانی ها، با کانال تلگرامی دورهو جهت اطالع از اخبار دوره
 .باشید

 

 آزاد مرکز آموزش الکترونیکی هایآموزش

 دانشگاه قرآن و حدیث 

 

http://lms3.qhu.ac.ir/
ftp://ftp.qhu.ac.ir/azad/rahnama/tarbiyat.pj/slider.html
mailto:Azadmajazi@hadith.ir
https://telegram.me/azadqhu

