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 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم
 ءو تطبیقی اسرا ییلتحلادبیات  مرکز پژوهشی

 کارگاه های طرح ملی توانمند سازی و دانش افزایی دومین دوره  برنامه هفتگی

 مرکزپژوهشی ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراءآموزش رایگان مجازی کوتاه مدت  کارگاه53

 

هفته ای یک جلسه طبق  1400اردیبهشت  31غایت ل 1399ن بهم 1تمامی کارگاه ها هفته ای یک جلسه از تاریخ * 

 برنامه هفتگی ارائه می شود

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

روش تحقیق و مقاله  نویسی حرفه ایمقاله 

 نویسی دانش آموزی

آیین ، ویراستاری  مراقبه و مدیتیشن فن بیان و سخنوری

نگارش و مکاتبات 

 اداری

 و تدریس الگوی 

شغلی در  انگیزش

 نوجوانان

داستان نویسی 

)نویسندگی خالق 

 دوره عالی(

-نویسیداستان 

)نویسندگی خالق 

 دوره قدماتی(

اصول تند خوانی و  مهارت تربیت فرزند

 یادگیری

کارگاه کاریکلماتور  فیلم نامه نویسی

 نویسی

آموزش زبان روسی 

 )مقدماتی(

آگاهی قبل و بعد از 

ازدواج وچرایی 

 طالق

کارگاه پیشگیری و راه 

 های ترک اعتیاد

آشنایی با 

شناسی در نشانه

 ادبیات

آشنایی با نقد ادبی و 

 های ادبیمکتب

آشنایی با ادبیات 

 تحلیلی و تطبیقی

تکنیک های کنترل  اقتصاد به زبان ساده

 ذهن

پژوهی)شرح  مولوی مکالمه زبان استانبولی

مثنوی معنوی( و 

            )شمس و مولوی(                                                                                                                

 حافظ پژوهی

 )شرح و تحلیل(

 پژوهی سعدی

 )شرح و تحلیل(

مهارت ارتقای اعتماد و 

 عزت نفس

زبان  آموزش

انگلیسی برپایه 

 داستان

صرف و نحو عربی 

 )مقدماتی(

موسیقی درمانی و  های زندگیمهارت

 کاهش درد

خبرنگاری )گزارش 

 نویسی(

چگونگی نگهداری از  عزت نفس در بانوان آشنایی با فلسفه سرماخوردگی روانی

 والدین سالمند

پرخاشگری کودکان و 

 آنهای پیشگیری ازراه

 آموزش عطاران

 ی پژوهغزالی 

 

شرح رسائل خواجه 

 عبداهلل انصاری

عرفان پژوهی و تفسیر 

 عرفانی قرآن کریم

 شناسیشخصیت 

 

  نیهنر گفت و گو ب

 زوجین

حقوق کیفری برای 

 نوجوانان

 

 ادیان و مذاهب
 

 غلبه بر انواع وسواس

آشنایی با گیاهان 

 دارویی )عمومی(

فارسی عمومی ) ویژه  یپژوه خیام

پیام نور( دانشگاه  

اصول ترجمه متون  مکالمه عربی

 عربی

مزاج شناسی و زندگی 

 سالم

  

http://www.asralearn.ir/

