
 دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه 69-69برنامه اجرایی ساعت فرهنگی  روز های دوشنبه در نیمسال دوم سال تحصیلی 
 03/11الی  03/6ساعت 

 13گروه  11گروه  03گروه  03گروه  تاریخ

 ی()جلسه توجیهآشنایی با مبانی والیت فقیه )جلسه توجیهی(مهدویت شناسی  توجیهی ()جلسه شیوه های دعوت به نماز جلسه توجیهی مذهبی(–معلم قرانی )دینی  10/11/69

گرامیداشت شهادت حضرت زهرا)ویژه برنامه دهه  گرامیداشت شهادت حضرت زهرا)ویژه برنامه دهه فاطمیه  03/11/69

 فاطمیه
گرامیداشت شهادت حضرت زهرا)ویژه 

 برنامه دهه فاطمیه

زهرا)ویژه برنامه گرامیداشت شهادت حضرت 

 دهه فاطمیه

 فن بیان)مهارت های سخنوری( مهارت های ازدواج مهارت های زندگی آشنایی با قوانین آموزش وپرورش  9/11/69

 گردش علمی وفرهنگی گردش علمی وفرهنگی علمی ،پژوهشی سالمت وبهداشت 10/11/69

 پاسخ به شبهات دینی پاسخ به شبهات دینی  گردش علمی وفرهنگی گردش علمی وفرهنگی 11/11/69

 جریان شناسی جریان شناسی پاسخ به شبهات دینی پاسخ به شبهات دینی 13/1/69

 آشنایی با فضای مجازی آشنایی با فضای مجازی جنگ نرم جنگ نرم 19/1/69

  پخش ونقد فیلم پخش ونقد فیلم فیلم  دپخش ونق 0/1/69

 پخش ونقد فیلم

جشن میالد امام زمان )عج(  جشن میالد امام زمان )عج( وگرامیداشت مقام معلم  13/1/69

 وگرامیداشت مقام معلم

جشن میالد امام زمان )عج( 

 وگرامیداشت مقام معلم

جشن میالد امام زمان )عج( 

 وگرامیداشت مقام معلم

 مسائل روزتحلیل سیاسی  تحلیل سیاسی مسائل روز مهدویت شناسی مهدویت شناسی  19/1/69

 گفتمان دینی گفتمان دینی بصیرتی بصیرتی 10/1/69

آشنایی با روش های حفظ وتفسیر  اردو وبازدید  فرهنگی واجتماعی اردو وبازدید  فرهنگی واجتماعی  01/1/69

 قران

 آشنایی با روش های حفظ وتفسیر قران

حفظ وتفسیر آشنایی با روش های  آشنایی با روش های حفظ وتفسیر قران 9/0/69

 قران

 اردو وبازدید  فرهنگی واجتماعی اردو وبازدید  فرهنگی واجتماعی

 آشنایی با بیماری ها )خود مراقبتی آشنایی با بیماری ها )خود مراقبتی کسب اخالق معلمی کسب اخالق معلمی  11/0/69

 کسب اخالق معلمی کسب اخالق معلمی مراقبتیآشنایی با بیماری ها )خود  آشنایی با بیماری ها )خود مراقبتی 12/0/69

 بصیرتی.سیاسی بصیرتی.سیاسی بصیرتی.سیاسی بصیرتی.سیاسی 0/0/69

 پاسخگویی به شبهات پاسخگویی به شبهات پاسخگویی به شبهات پاسخگویی به شبهات  11/0/69

 

 کارشناسی فرهنگی واجتماعی واحد شهید رجایی تربت حیدریه


