
 اسالمی هدی )ویژه خواهران(دانشکده الهیات و معارف – لیست دوره های مجازی مهارت افزایی

( 

 

 شروع تاریخ

 دوره

 ردیف نام دوره مدرس تعداد جلسات هزینه دوره روز و ساعت

متعاقبا اعالم خواهد 

 شد.

الی  01پنجشنبه ها 

01 

جلسه شیوه نگارش  0 –جلسه پروپوزال 6) جلسه 01 هزار تومان 011

 (جلسه کار عملی 3 –پایان نامه 

 0 پروپوزال نویسی و تدوین پایان نامه دکتر ابراهیم مزاری

 متعاقبا اعالم خواهد

 شد.

 (ICDLدوره  ) 1رایانه کار درجه  جنتی مهدی مهندس  جلسه 11 نهزارتوما011 آفالین

)با ارائه گواهی مورد تایید وزارت علوم  و مدیریت آموزش و پژوهش های 

 (نگری استان قمتوسعه و آینده 

1 

 خواهد اعالم متعاقبا

.شد  

(LDCI دوره)0 درجه کار رایانه جنتیمهدی  مهندس جلسه 10 هزار تومان 111 آفالین   

 های پژوهش و آموزش مدیریت و  علوم وزارت تایید مورد گواهی ارائه با)

 (قم استان نگری آینده و توسعه

3 

 متعاقبا اعالم خواهد

 شد.

 01یکشنبه ها ساعت 

 01الی 

دکتر محمد عینی زاده  جلسه 01 هزارتومان101

 موحد

 )دکترین انتظار( تفسیر آیات برگزیده قرآن

 دکترین انتظار: طرح الهی برای رسیدن انسان و جامعه بشری به اهداف دین

 های انتظارویژگی .0) انتظار در گفتمان انتظار

 (انتظار، فرهنگ و سبک زندگی .1

آیه ، آیه وعد،آیات وراثت زمین ،  آیه مرابطه، آیه انتظار)  انتظار در قرآن

 سوره عصر، آیه تمکین ،اظهار دین 

 

1 

 متعاقبا اعالم خواهد

 شد.

الی  8دوشنبه ها 

01 

جلسه مدیریت  3جلسه مدیریت بدن، 3جلسه )01 هزار تومان111

 جلسه مدیریت ارتباط( 1ذهن، 

 )مرحله اول: سبک زندگی با رویکرد اسالمی(دوره تربیت مشاوره روانشناختی  دکتر حسن انصاری

توضیح: این دوره در سه مرحله برگزار می شود.مرحله اول: سبک زندگی با 

 رویکرد اسالمی؛

 ACT/ مرحله سوم:CBTَمرحله دوم:

 

0 

 متعاقبا اعالم خواهد

 شد.

روزهای زوج 

الی  08:31ساعت 

11 

میلیون و 1

 تومانهزار 011

   دوره  جامع حسابداری)ویژه بازار کار( سرکار خانم عیوضی ساعت( 111) جلسه011

 ثبت و تکمیل سند حسابداری ، دفتر روزنامه و کل 

 تهیه صورت های مالی 

 حسابداری حقوق و دستمزد و کار با نرم افزارهای مرتبط 

 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد 

  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهتهیه و تنظیم   

   نحوه تحریر دفاتر قانونی  

 

6 

دوشنبه ها و  متعاقبا اعالم خواهد  7 دوره آموزشی ویراستاری مهرآوران محمود دکتر ساعت( 00جلسه ) 7 هزار تومان 101



 اسالمی هدی )ویژه خواهران(دانشکده الهیات و معارف – لیست دوره های مجازی مهارت افزایی

( 

 
 06چهارشنبه ها  شد.

 08الی 

  درست نویسی 

 یکسان سازی رسم الخط 

  نگارشی و ویرایشیبه کار گیری درست نشانه های 

 .تمرین و به کارگیری آموخته ها 

 متعاقبا اعالم خواهد

 شد.

الی  0چهارشنبه ها 

01 

سیده زهرا سرکار خانم  ساعت ( 11جلسه ) 8 هزار تومان 111

حسینی ماهانی )روان 

درمانگر بالینی کودک و 

 نوجوان(

 دوره تربیت مشاور کودک 

باالی رشته روانشناسی و مشاوره و )ویژه فارغ التحصیالن کارشناسی به 

، آسیب شناسی روانی  1و 0دانشجویانی که دروس تخصصی روانشناسی تحولی 

 کودک و نوجوان را گذرانده اند(.

8 

 خواهد اعالم متعاقبا

.شد  

سه شنبه ها  ساعت 

 00:31الی  07:31

 0 تندخوانی و تقویت حافظه کریم نژاد فرزاد دکتر جلسه  0 هزار تومان 011

 

 تماس حاصل فرمایید.( 038داخلی)  31010011-6شماره  با   01:31الی  8هفته به جز سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ایام کل در  برای ثبت نام در دوره های ذکر شده*

  11/01/00لغایت  01/00/ 03*مهلت ثبت نام از 

و و معارف اسالمی هدی واریز بنام دانشکده الهیات  6163737111860180در هنگام ثبت نام به شماره کارت درصد هزینه کل دوره را  61* افراد متقاضی شرکت در دوره الزم است 

 (.گردد می دریافت دوره آغاز زمان در هزینه مابقی درصد 11) ارسال نمایند 10006600001فیش واریزی را به همراه مشخصات فردی و ذکر عنوان دوره آموزشی  به ایتای شماره تصویر 

 * در صورت به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان مبلغ دریافتی عودت داده خواهد شد.

 *امتیازات:

 .دعوت از اساتید مجرب 

 ارایه گواهی معتبر مورد تایید وزارت علوم به شرکت کنندگان به شرط اتمام دوره. 

  دوره هاتمام برای  طالب  و دانشکده دانشجویانبرای درصد تخفیف بیست. 

  زبانهای دیگر . مه دوره ها بههودن مدرک ترجمه بقابل 


