تقویم پژوهشی نیم سال اول سال تحصیلی  1400-1399دانشکده علوم انسانی
عنوان سخنرانی

نام سخنران

تاریخ برگزاری

ردیف

گروه آموزشی

آسیبشناسی نظام انتخاباتی ایران

دکتر محمّد امین ابریشمی راد

اعالم خواهد شد

عنوان سخنرانی ،متعاقبا اعالم خواهد شد

دکتر محمّد ابوعطا

آذر ماه 1399

3

" مجلة األحکام العدلیة " و جایگاه آن در قانون گذاری اسالمی

دکتر مهدی موحّدیمحب

اعالم خواهد شد

4

معاد جسمانی و نظریه شبیه سازی

آقای دوست محمدی

99/7/1

قصاص و جرایی آن

دکترمحمدجواد سعدی

99/8/1

6

ارتداد و احکام آن

دکترمحمودابراهیمی ورکیانی

99/9/1

7

ادیان و محیط زیست

دکتر علی اسماعیلی ایولی

99/10/1

8

توظیف األسالیب العامیة فی الفتات أحمد مطر

دکتر شاکر عامری

هفتة چهارم مهر 99

تبیین نظریة سید قطب در تصویرپردازی هنری

دکتر بهنوش اصغری

هفتة اول آبان 99

10

تأثیر فرهنگ بر ترجمه

دکتر حبیب کشاورز

هفتة دوم آبان 99

11

تطویر المهارات اللغویة

دکتر علی ضیغمی

آذر 99

نقش عوامل روانی در مشارکت یا عدم مشارکت مردم در فعالیت بدنی و ورزش

ولی اله کاشانی

1399/09/17

فلسفه تنهایی

دکتر علی سنائی

آبان1399

فلسفه مالل

دکتر علی سنایی

آذرماه 1399

موالنا و بازی با مرزهای زبان

دکتر حمیدرضا حسنزادهتوکلی

هفتم مهر 1399

آیا ادبیات علم است ؟

دکتر حسن اکبری بیرق

پاییز 1399

مقدمه ای بر مطالعات فرگشتی در ادبیات

دکتر حسن اکبری بیرق

پاییز 1399

18

دیسیپلین ادبیات و روش تجربی

دکتر حسن اکبری بیرق

اعالم خواهد شد

19

علمی سازی ادبیات

دکتر حسن اکبری بیرق

اعالم خواهد شد

20

زبان و ادبیات

مدیریت خود خوانی در یادگیری زبان انگلیسی

دکتر آرام رضا صادقی

هفته آخر آذر ماه سال جاری

21

انگلیسی

Hamlet and Modern Literature

دکتر سید مهدی موسوی

هفته اول آذر ماه سال جاری

ردیف

گروه آموزشی

محل بازدید

تاریخ برگزاری

توضیحات

1

تربیت بدنی

آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود

1399/12/16

1
2

5

9
سخنرانی

12
13
14

حقوق

معارف اسالمی

زبان و ادبیات عربی

تربیت بدنی
الهیات

15
16
17

زبان و ادبیات فارسی

علمی

بازدید

1

ارتباط با جامعه و سازمان
4

الهیات

آبان ماه

مالقات با مدیر کل اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان
در خصوص بررسی موارد همکاری

هم اندیشی
همایش

ردیف

تهیه برنامه های سالیانه ،برنامه های آسیب شناسی پژوهشی

تاریخ برگزاری

1

برنامه معاونت پژوهشی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش

آذرماه

ردیف

عنوان همایش

تاریخ برگزاری

توضیحات

 ملی /بین المللی 

1
2
عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

ردیف

1

حقوق

نقد و بررسی قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری

توسط :آقای دکتر علی قسمتی تبریزی  -آذر 99

2

زبان و ادبیات عربی

پروپوزال نویسی

توسط :دکتر صادق عسگری آذر 99

3

تربیت بدنی

معرفی  10مکمل پُرکاربرد در حوزۀ ورزش

توسط :دکتر ولی ا ...کاشانی1400/02/1

دستور زبان فارسی ( هفت جلسهی مجازی )

توسط  :دکتر یدا ...شکری پاییز 1399

نگارش و ویرایش فارسی ( هفت جلسهی مجازی )

توسط :دکتر یدا ...شکری پاییز 1399

توضیحات

با همکاری نهادهای قضایی
و بیمه ای و مشروط به مهیا
بودن شرایط جهت حضور

کارگاه

دانشجویی

4
5

زبان و ادبیات فارسی

عنوان فعالیت

ردیف

سایر موارد

بازبینی و اصالح کتاب "مقدمه علم حقوق کیفری" ( تألیف :آقای دکترمجتبی جعفری )

1
2

حقوق

تکمیل پروژه تحقیقی دوران مرخصی بدون حقوق – آقای دکتر مجتبی جعفری

3

نگارش و تکمیل مقاله های علمی در دست انجام ،در راستای رشته تخصصی – مهدی موحّدیمحب

4

تکمیل ویرایش و آماده سازی نسخه نهائی ترجمه در دست انجام ،که مورد داوری و پذیرش دانشگاه قرار گرفته است – مهدی موحّدیمحب

2

برگزاری نشست با یکی از ارگان های زیر (در دست بررسی):

5

6
7



مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه



پژوهشکده شورای نگهبان



پژوهشگاه قوه قضائیه



مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی



مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی



مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه.

تربیت بدنی

8

برگزاری نشست با اداره ورزش و جوانان استان سمنان در راستای ارتباط دانشگاه با جامعه -مهر 99
برگزاری نشست با اداره آموزش و پرورش استان سمنان در راستای ارتباط دانشگاه به جامعه  -آبان 99
برگزاری نشست با اداره بهزیستی کل استان سمنان در راستای ارتباط دانشگاه با جامعه -آذر 99

9

الهیات

10

زبانشناسی همگانی

معرفی کتاب دانشجویی توسط دانشجوی دکتری دو موردآذر ماه واسفند ماه
برگزاری نشست حداقل با یکی از ارگانهای زیر (در دست بررسی):
 سازمان میراث فرهنگی استان سمنان ادارۀ ارشاد و فرهنگ اسالمی استان سمنان قوۀ قضائیه و ادارۀ امور زندانها -مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

11

همکاری با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برای برگزاری مسابقهی ادبی به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس – حمیدرضا حسنزادهتوکلی -پاییز و زمستان 1399

12

مثنوی خوانی برای استادان به صورت مجازی و یک هفته در میان  -حمیدرضا حسنزادهتوکلی -پاییز 1399

13
14

زبان و ادبیات فارسی

تدریس مجازی در مرحلهی نهایی المپیاد دانشآموزی کشوری در بخش شعر کهن در هشت جلسهی دو ساعته  -حمیدرضا حسنزادهتوکلی -پاییز 1399
نگارش کتاب داستان برای کودکان با عنوان " گرگی که با فرشتگان رقصید "  -حمیدرضا حسنزادهتوکلی -مهر 1399

15

تولید و انتشار سلسله پادکستهای ( پانویس ) با موضوع ادبیات فرگشتی در پادگیر ( برهان ) در یوتیوب ،تلگرام و اینستاگرام -حسن اکبری بیرق – تابستان و پاییز 1399

16

تولید و انتشار سلسله پادکستهای هرمس و متون هرمسی – حسن اکبری بیرق – زمستان 1399

17

ترجمه و انتشار کتاب (( محمد(ص) و مومنان در صدر اسالم )) نوشتهی فرد دانر – حسن اکبری بیرق – پاییز 1399

پیشنهاد دکتر اکبری بیرق :پیشنهاد می شود همکاری با انجمن علمی ،سلسله سخنرانی ها و یا مناظره های مجازی با مشارکت اعضای محترم هیات علمی گروه و دانشجویان برجسته دوره دکتری به صورت هفتگی یا دو
هفتگی در اینستاگرام دانشگاه انجام گردد.

3

