


                   

 

 

 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف
 ۳1/۳/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر ابوالفضل دالوری ۱مبانی فلسفی پژوهش در علوم اجتماعی  1

 1/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر ابوالفضل دالوری ۲مبانی فلسفی پژوهش در علوم اجتماعی  2

 2/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر ابوالفضل دالوری ۳مبانی فلسفی پژوهش در علوم اجتماعی  ۳

 ۳/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر ابوالفضل دالوری ۴مبانی فلسفی پژوهش در علوم اجتماعی  ۴

 ۴/۴/1۴۰1 21.۳۰تا  1۷.۳۰ دکتر محسن خلیلی عنوان + چکیده + واژگان کلیدی مقاله 5

 5/۴/1۴۰1 21.۳۰تا  1۷.۳۰ دکتر محسن خلیلی پرسمان مقاله + پیشینه پژوهش و ادبیات نظری ۶

 ۶/۴/1۴۰1 21.۳۰تا  1۷.۳۰ دکتر محسن خلیلی نتیجه گیری + منابع مقاله ۷

 ۷/۴/1۴۰1 1۶تا  1۴ دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی ۱جستجوی حرفه ای در اینترنت  ۸

 ۸/۴/1۴۰1 1۶تا  1۴ دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی ۲جستجوی حرفه ای در اینترنت  9

 9/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ حسین ابراهیم زاده دکتر ای با تاکید بر توسعه فراگیر در علوم انسانیپژوهش میان رشته 1۰

 1۰/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ فردکتر عبدالرسول حسنی المللیاخالق پژوهش در تحقیقات بین فرهنگی و بین 11

12 
الملل علوم اجتماعی در نحوه توانمندسازی پژوهشی دانشجویان بین

 نگارش پروپزال و ثبت در سامانه ایرانداک
 11/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر الهام شیردل

1۳ 
آشنایی با متعارف ترین مغالطه ها و خطاهای شناختی در تحلیل ها و 

 ۱پژوهش های سیاسی و اجتماعی 
 12/۴/1۴۰1 1۶تا  1۴ دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

1۴ 
آشنایی با متعارف ترین مغالطه ها و خطاهای شناختی در تحلیل ها و 

 ۲پژوهش های سیاسی و اجتماعی 
 1۳/۴/1۴۰1 1۶تا  1۴ دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

 1۴/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ صادقدکتر سعید محمدی  های کمی و کیفیطراحی پرسشنامه در پژوهش 15

 15/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر محمدعلی تقوی ۱گام های عملی در پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل  1۶

 1۶/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر محمدعلی تقوی ۲گام های عملی در پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل  1۷

 1۷/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر محمدعلی تقوی ۳بین الملل  گام های عملی در پژوهش علوم سیاسی و روابط 1۸

 1۸/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسن بهشتی پور ۱آموزش تحلیل سیاسی  19

 19/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسن بهشتی پور ۲آموزش تحلیل سیاسی  2۰

 2۰/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسن بهشتی پور ۳آموزش تحلیل سیاسی  21

 21/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر سمانه صردی زید LATEX ۱کارگاه آموزشی  22

 22/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر سمانه صردی زید LATEX ۲کارگاه آموزشی  2۳

 2۳/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر سمانه صردی زید LATEX ۳کارگاه آموزشی  2۴

 2۴/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر سمانه صردی زید LATEX ۴کارگاه آموزشی  25

 25/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر سمانه صردی زید LATEX 5کارگاه آموزشی  2۶

 2۶/۴/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر سمانه صردی زید LATEX 5کارگاه آموزشی  2۷

 

 یدمرهس اتبستان   شناسی ژپوهشروش کارگاه اهی 
 ستانیالمللی دانشجویان و ژپوهشگران افغان بین

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف
 ۲۸/۴/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای علی مالباشی ۱مقدمه ای بر روانکاوی  ۱

 ۲۹/۴/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای علی مالباشی ۲مقدمه ای بر روانکاوی  ۲

 ۳۰/۴/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر احمدشاه احمدی ۱کنترل خشم و مدیریت استرس  ۳

 ۳۱/۴/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر احمدشاه احمدی ۲کنترل خشم و مدیریت استرس  ۴

 ۱/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر احمدشاه احمدی ۳کنترل خشم و مدیریت استرس  ۵
 

  نیدمرهس اتبستا روانشناسی کارگاه اهی 
 ستانیالمللی دانشجویان و ژپوهشگران افغان بین

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف

 ۲/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر زهرا نژاد بهرام ۱آموزش اصول شهروندی چند بعدی  ۱

 ۳/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر زهرا نژاد بهرام ۲آموزش اصول شهروندی چند بعدی  ۲

 ۴/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر ندا حاجی وثوق ۱آموزش راه های نقش آفرینی زنان در صلح اجتماعی  ۳

 ۵/۵/۱۴۰۱ ۱۲تا  ۱۰ دکتر ندا حاجی وثوق ۲آموزش راه های نقش آفرینی زنان در صلح اجتماعی  ۴

 ۶/۵/۱۴۰۱ ۱۹تا  ۱۷ دکتر بهرام امیراحمدیان ۱ای های همگرایی منطقهراه ۵

 ۷/۵/۱۴۰۱ ۱۹تا  ۱۷ دکتر بهرام امیراحمدیان ۲ای همگرایی منطقههای راه ۶

 ۸/۵/۱۴۰۱ ۱۹تا  ۱۷ دکتر بهرام امیراحمدیان ۳ای های همگرایی منطقهراه ۷

 ۹/۵/۱۴۰۱ ۱۹تا  ۱۷ دکتر بهرام امیراحمدیان ۴ای های همگرایی منطقهراه ۸

 ۱۰/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ هاشمیدکتر سید عباس  کاربرد هوش مصنوعی در علوم اجتماعی ۹

 ۱۱/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر محمدعلی تقوی ۱حوزه عمومی و چگونگی تعامل با اقلیت های فرهنگی  ۱۰

 ۱۲/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر محمدعلی تقوی ۲حوزه عمومی و چگونگی تعامل با اقلیت های فرهنگی  ۱۱

 ۱۳/۵/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عباس هاشمی المیاس واکاوی کاستی مقبولیت علوم انسانی آکادمیک در جوامع ۱۲
 

 ستانیدمرهس اتب  اجتماعیعلوم کارگاه اهی 
 ستانیالمللی دانشجویان و ژپوهشگران افغان بین

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
 

 

3 

 00989308992467واتس آپ:  تیبانیشره پشما               . مراجعه نمایید  https://yun.ir/afnجهت ثبت نام به وب سایت 



                   

 

 

 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف

 1۴/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر اصلی عباسی حقوق بشر: اصول، مفاهیم و حیطه شمول 1

 1۵/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر اصلی عباسی حقوق بشر برای آوارگان و پناهجویان 2

 1۸/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین غالمی دون 1آشنایی با علوم جنایی در ایران  3

 1۹/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین غالمی دون 2آشنایی با علوم جنایی در ایران  ۴

 2۰/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین غالمی دون 3آشنایی با علوم جنایی در ایران  ۵

 21/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین غالمی دون  ۴آشنایی با علوم جنایی در ایران  ۶

 22/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین غالمی دون ۵در ایران  آشنایی با علوم جنایی 7

 23/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین غالمی دون ۶آشنایی با علوم جنایی در ایران  ۸

 2۴/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر نصیر مشایخ 1چگونگی تمتع اتباع خارجی از خدمات حقوقی و اداری در ایران  ۹

 2۵/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر نصیر مشایخ 2خدمات حقوقی و اداری در ایران چگونگی تمتع اتباع خارجی از  1۰

 2۶/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر امیر بی پروا دیوان بین المللی کیفری: پیشینه شكل گیری و ساختار 11

 27/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر وحید بذار شیوه های ارجاع وضعیت به دیوان بین المللی کیفری 12

 2۸/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر هیبت اله نژندی منش صالحیت دیوان: نسل زدایی و جنابت تجاور علیه دولتجنایات تحت  13

 2۹/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین آقایی جنت مكان جنایات تحت صالحیت دیوان: جنابت علیه بشریت و جنایات جنگی 1۴

 3۰/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ منشدکتر هیبت اله نژندی  افغانستان و دیوان بین المللی کیفری 1۵

 31/۵/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر محمد صابرراد اجرای تصمیمات دیوان بین المللی کیفری 1۶
 

المللی ینب  دمرهس اتبستانی  حقوقکارگاه اهی 
 دانشجویان و ژپوهشگران افغانستانی

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف

 ۱/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی  ۱خبرنویسی  ۱

 ۲/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی  ۲خبرنویسی  ۲

 ۳/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی  ۳خبرنویسی  ۳

 ۴/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی  ۴خبرنویسی  ۴

 ۵/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی ۵خبرنویسی  ۵

 ۶/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی ۱گزارش نویسی تحقیقی  ۶

 ۷/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی ۲گزارش نویسی تحقیقی  ۷

 ۸/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی  ۳گزارش نویسی تحقیقی  ۸

 ۹/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی  ۴گزارش نویسی تحقیقی  ۹

 ۱۰/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ خانم سهیال عرفانی ۵گزارش نویسی تحقیقی  ۱۰
 

گاریزورکارگاه اهی   انیدمرهس اتبست انهم ن
 ستانیالمللی دانشجویان و ژپوهشگران افغان بین

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف

 11/۶/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین سلیمی 1آشنایی با تاریخ فشرده جهان  1

 12/۶/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین سلیمی  2آشنایی با تاریخ فشرده جهان  2

 13/۶/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین سلیمی  3آشنایی با تاریخ فشرده جهان  3

 1۴/۶/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر حسین سلیمی ۴آشنایی با تاریخ فشرده جهان  ۴

 15/۶/1۴۰1 1۸تا  1۴ دکتر سیدرضا موسوی نیا 1آینده پژوهی در محیط سیاست خارجی  5

 1۶/۶/1۴۰1 1۸تا  1۴ دکتر سیدرضا موسوی نیا 2آینده پژوهی در محیط سیاست خارجی  ۶

 17/۶/1۴۰1 1۸تا  1۶ نیادکتر علی بصیری توانمندسازی قدرت تحلیل سیاسی در مسائل بین المللی  7
 

 بستانیدمرهس ات سیاست  خارجی کارگاه اهی 
 فغانستانیاالمللی دانشجویان و ژپوهشگران بین

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف
 ۱۸/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر هجرت اله جبراییلی ۱سیاست و حکومت از دیدگاه امام ابوحنیفه  ۱

 ۱۹/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر هجرت اله جبراییلی ۲سیاست و حکومت از دیدگاه امام ابوحنیفه  ۲

 ۲۰/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عسکر موسوی ۱رویارویی سنت و تجدد در افغانستان  ۳

 ۲۱/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عسکر موسوی  ۲رویارویی سنت و تجدد در افغانستان  ۴

 ۲۲/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عسکر موسوی  ۳رویارویی سنت و تجدد در افغانستان  ۵

 ۲۳/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عسکر موسوی  ۴رویارویی سنت و تجدد در افغانستان  ۶

 ۲۴/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عسکر موسوی  ۵رویارویی سنت و تجدد در افغانستان  ۷

 ۲۵/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر سید عسکر موسوی ۶افغانستان  رویارویی سنت و تجدد در ۸

 ۲۶/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر هجرت اله جبراییلی ۱فرایند ملت سازی در افغانستان از امیرعبدالرحمن خان تا طالبان  ۹

 ۲۷/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر هجرت اله جبراییلی ۲فرایند ملت سازی در افغانستان از امیرعبدالرحمن خان تا طالبان  ۱۰

 ۲۸/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر هجرت اله جبراییلی ۳فرایند ملت سازی در افغانستان از امیرعبدالرحمن خان تا طالبان  ۱۱

 ۲۹/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر هجرت اله جبراییلی ۴فرایند ملت سازی در افغانستان از امیرعبدالرحمن خان تا طالبان  ۱۲

 ۳۰/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای داود عرفان ۱در افغانستان بایدها و نبایدهای توسعه  ۱۳

 ۳۱/۶/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای داود عرفان ۲بایدها و نبایدهای توسعه در افغانستان  ۱۴

 ۱/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای داود عرفان  ۳بایدها و نبایدهای توسعه در افغانستان  ۱۵

 ۲/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ داود عرفانآقای  ۴بایدها و نبایدهای توسعه در افغانستان  ۱۶

 ۳/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ چیدکتر محسن مدیرشانه ۱سیاست خارجی افغانستان  ۱۷

 ۴/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ چیدکتر محسن مدیرشانه  ۲سیاست خارجی افغانستان  ۱۸

 ۵/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ چیدکتر محسن مدیرشانه  ۳سیاست خارجی افغانستان  ۱۹

 ۶/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ چیدکتر محسن مدیرشانه  ۴سیاست خارجی افغانستان  ۲۰

 ۷/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ چیدکتر محسن مدیرشانه  ۵سیاست خارجی افغانستان  ۲۱

 ۸/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ چیدکتر محسن مدیرشانه ۶سیاست خارجی افغانستان  ۲۲

 ۹/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای سید مسعود حسینی ۱تاریخ روابط خارجی افغانستان  ۲۳

 ۱۰/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای سید مسعود حسینی ۲تاریخ روابط خارجی افغانستان   ۲۴

 ۱۱/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای سید مسعود حسینی ۳تاریخ روابط خارجی افغانستان  ۲۵

 ۱۲/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ آقای سید مسعود حسینی ۴تاریخ روابط خارجی افغانستان  ۲۶

 ۱۵/۷/۱۴۰۱ ۱۸تا  ۱۶ دکتر مهدی معینی فرهنگی بین ایران و افغانستانارتباطات  ۲۷
 

دمرهس   اتريخ و سیاست رد افغانستانکارگاه اهی 
 و ژپوهشگران افغانستانی المللی دانشجویانبین اتبستانی

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف

 1۶/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ آقای دکتر داود منیر 1آموزش عروض جدید شعر فارسی  1

 1۷/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ آقای دکتر داود منیر 2آموزش عروض جدید شعر فارسی  2

 1۸/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ آقای دکتر داود منیر  3آموزش عروض جدید شعر فارسی  3

 1۹/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ آقای دکتر داود منیر ۴آموزش عروض جدید شعر فارسی  ۴

 2۰/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر افسانه خاتون آبادی 1سبک شناسی شعر  5

 21/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر افسانه خاتون آبادی 2سبک شناسی شعر  ۶

 22/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر افسانه خاتون آبادی 1  سبک شناسی نثر ۷

 23/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر افسانه خاتون آبادی 2سبک شناسی نثر  ۸
 

 سبتااییدمرهس ات ادبیات افرسی کارگاه اهی 
 فغانتااییاالمللی دانشجویان و ژپوهشگران بین

 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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 تاریخ ساعت نام استاد عنوان کارگاه ردیف

 ۲۵/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر عبدالساده نیسی 1سرمایه آشنایی با سازوکارهای بورس و بازارهای  1

 ۲۶/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر عبدالساده نیسی ۲آشنایی با سازوکارهای بورس و بازارهای سرمایه  ۲

 ۲۷/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر میترا راه نجات 1رشد و فروپاشی اقتصادها  3

 ۲۸/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر میترا راه نجات  ۲رشد و فروپاشی اقتصادها  ۴

 ۲۹/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر میترا راه نجات 3رشد و فروپاشی اقتصادها  ۵

 3۰/۷/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر امیر آقا کوچک  خشکسالی انسان محور و مدیریت منابع آب ۶

 1/۸/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر میترا راه نجات  1چیستی سیاستگذاری عمومی  ۷

 ۲/۸/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر میترا راه نجات ۲چیستی سیاستگذاری عمومی  ۸

 3/۸/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر میترا راه نجات 3چیستی سیاستگذاری عمومی  ۹

1۰ 
های بومی مشترک ایران و افغانستان در عصر سازی فناوریشبیه

های کوچک و زودبازده )مطالعه مفرغ در راستای احداث کارگاه
 موندیگاک در افغانستان(موردی شهر سوخته در ایران و 

 ۶/۸/1۴۰1 1۸تا  1۶ دکتر مهدی مرتضوی

 

 ر ه باستاای دم اقتصاد و ریاضی مالی کارگاه اهی
 تاای الملل  دانشجویان و ژپوهشگران افغان بین
 

 

 با همکاری سیستان و بلوچستاندانشگاه 

 ند:برگزار می ک مطالعات صلح ایرانانجمن علمی  
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