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 بٍ وبم خذا

 بروبمٍ زمبوی َمبیش بروبمٍ درسی ي مسئًلیت اجتمبعی
 )حضًری ي مجبزی( )صبح (: افتتبحیٍ َمبیش  –اسفىذ  3چُبرشىبٍ  
  icsa19-https://www.skyroom.online/ch/saco/scu: بخش وخست 

 تًضیحبت زمبن ان مًضًععىً اقذام ردیف

 تالٍت آیبت قزاى هجیذ  1

 اجزای سزٍد هلی 

 سبلي فزدٍسی  دقیقِ 15 8:38 -8:45 

داًطکذُ ادثیبت 

 ٍ ػلَم اًسبًی
 سخٌزاًی 2

 دثیز ػلوی ّوبیص

خَضبهذگَیی ٍ گشارش فزایٌذ 

 ّوبیص

 دقیقِ 15 8:45 -9

 سخٌزاًی  3

 رئیس داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاس

 دقیقِ 28 9 -9:28 

 سخٌزاًی رئیس 4

 اًجوي هطبلؼبت ثزًبهِ درسی ایزاى

هسئَلیت اجتوبػی اًجوي 

 هطبلؼبت ثزًبهِ درسی ایزاى

 دقیقِ 28 9:28 -9:48

 سخٌزاًی  5

 دکتز هحوَد هْزهحوذی

ثبسضٌبسی هختصبت هیذاى 

هسئَلیت اجتوبػی در حَسُ 

 ثزًبهِ درسی

 دقیقِ 28 9:48 -18

 سخٌزاًی 6

 هلل فبضلیدکتز ًؼوت ا

 دقیقِ 28 18 -18:28 هسألِ هسئَلیت ٍ هذرسِ

  دقیقِ 28 18:28 -18:48 پذیزایی ٍ استزاحت 7

 بخش ديم 
 سبلي فزدٍسی  دقیقِ 18 18:48 -18:58  اجزای سزٍد داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاس 8

داًطکذُ ادثیبت 

 ٍ ػلَم اًسبًی

 سخٌزاًی  9

 دکتز سّزا گَیب

گز یب راُ ثزًبهِ درسی: تَجیِ 

 ًطبى

 دقیقِ 28 18:58 – 11:18

 سخٌزاًی 18

 دکتز هسؼَد صفبیی هقذم

تؼییي ًسجت ٍ راثطِ  

هسئَلیت اجتوبػی ثب ثزًبهِ 

 درسی

 دقیقِ 28 11:18 – 11:38

 سخٌزاًی  11

 دکتز ػلیزضب صبدقی 

ًسجت ثیي چٌذ فزٌّگی 

گزایی ٍ هسئَلیت اجتوبػی 

 ثزًبهِ درسی در ایزاى

 دقیقِ 28 11:38 -11:58

 سخٌزاًی 12

 دکتز هقصَد فزاستخَاُ

ثزًبهِ درسی در ایزاى: یک 

 هسألِ ٍ یک راُ حل

  دقیقِ 28 11:58 -12:18

 ومبز ي وبَبر –استراحت  14
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 )عصر (  –اسفىذ  3چُبرشىبٍ  
 (1آوالیه ) اتبق  ارائٍ مقبالت بٍ صًرت: سًم بخش  

room1-icsa19-https://www.skyroom.online/ch/saco/scu  
 تًضیحبت زمبن عىًان مًضًع ارائٍ مقبلٍ ردیف

دقیقِ ثزای ارائِ  15 دقیقِ 28 14 -14:28 .هؼلوبى تزثیتی هؼٌبسبسی ّبی هْبرت هذل طزاحی سَلوبس خبدهی 1

دقیقِ ثزای  5هقبلِ ٍ 

زسص ٍ پبسخ در ًظز پ

 گزفتِ ضذُ است

 دثیزاى جلسِ:
 دکتز

 سیذ جالل ّبضوی 

 دکتز

 حجت اهلل درفص 

 رسبلت ٍ اجتوبػی هسئَلیت آهَسضی، ًگبری خَدهزدم اهیي ایشدپٌبُ 2

 توزکشگزا درسی ثزًبهِ ثب اًتقبدی هَاجِْ در هؼلوبى

 دقیقِ 28 14:28 -14:48

هؼوَل ٍ هغفَل هؼلوبى در ثزًبهِ ًگبّی ثِ اًَاع تأهالت  هزضیِ کٌْذل 3

 ریشی درسی ػلَم اجتوبػی

 دقیقِ 28 14:48 -15

هیشاى هسؤلیت اجتوبػی داًطجَ هؼلوبى داًطگبُ  هحوذرضب فبتح 4

 فزٌّگیبى یشد

 دقیقِ 28 15 -15:28

هْزاى کْخبی  5

 جَاى

تججیي ٍ ثزرسی ًقص آهَسش ػبلی دٍرُ تزثیت هؼلن در 

 زی اجتوبػی داًطجَیبىجْت دّی ثِ هسئَلیت پذی

 دقیقِ 28 15:28 -15:48

ٍاکبٍی سیزِ کست اقتذار ًَهؼلوبى ٍ ًقص آى در یبدگیزی  هحذثِ داراثی 6

 آهَساى داًص

 دقیقِ 28 15:48 -16

 (2آوالیه ) اتبق  ارائٍ مقبالت بٍ صًرت: بخش سًم  

room2-icsa19-https://www.skyroom.online/ch/saco/scu  
 تًضیحبت زمبن عىًان مًضًع  اقذام 

سّزا ّیجت الِ  7

 پَر

 تبة رٍیکزد ثب ّب سبسهبى در اجتوبػی هسئَلیت ثزرسی

 هطبلؼِ)فزٌّگی ٍ فٌی،اقتصبدی،اجتوبػی آٍری

 (خَسستبى استبى ثزق ٍ آة سبسهبى:هَردی

دقیقِ ثزای ارائِ  15 یقِدق 28 14 -14:28

دقیقِ ثزای  5هقبلِ ٍ 

پزسص ٍ پبسخ در ًظز 

 گزفتِ ضذُ است

 دثیزاى جلسِ:
 دکتز 

ی حیوغالهحسیي ر

 دٍست

 دکتز 

 اهیز هثٌَی 

چبلص ّبی پبسخگَیی اجتوبػی ًظبم آهَسضی در اجزای   ػلیزضب حیذری 8

 ایذُ ّبی ًَآٍراًِ هجتٌی ثز فٌبٍری ّبی آهَسضی

 دقیقِ 28 14:28 -14:48

سیذ هحوذ  9

 داٍٍدی

ضٌبسی هسئَلیت پذیزی اجتوبػی در ثزًبهِ درسی  هسئلِ

 آهَسش ػبلی

 دقیقِ 28 14:48 -15

هسئَلیت اجتوبػی ضزکت ّب )کست ٍ کبرّب( در قجبل   قذرت الِ خلیفِ 18

 آهَسش: تجزثِ ی یک ضزکت دارٍیی

 دقیقِ 28 15 -15:28

سهیٌِ ای هؤثز ثز هسئَلیت پذیزی ضٌبسبیی ػَاهل   رضب اقذاهپَر 11

 فی(اًطجَیبى آهَسش ػبلی )هطبلؼِ کیاجتوبػی د

 دقیقِ 28 15:28 -15:48

هحوذرضب یَسف  12

 سادُ چَسزی

ضٌبسبیی ًطبًگزّبی هحتَای ثزًبهِ درسی داًطگبُ 

 هسئَلیت پذیز اجتوبػی

 دقیقِ 28 15:48 -16

 (3ق بخش سًم : ارائٍ مقبالت بٍ صًرت آوالیه ) اتب 

room3-icsa19-skyroom.online/ch/saco/scuhttps://www.  
 تًضیحبت زمبن عىًان مًضًع اقذام 

تزثیت ضْزًٍذ ثَم ضٌبختی: هفَْم ضٌبسی، حذٍد ٍ ثغَر  ػلی ایوبى سادُ  13

 ٍ ضزٍرت ّب

دقیقِ ثزای ارائِ  15 دقیقِ 28 14 -14:28

دقیقِ ثزای  5هقبلِ ٍ 

پزسص ٍ پبسخ در ًظز 

 گزفتِ ضذُ است

 دثیزاى جلسِ:
 دکتز

 سیذ ػجبس رضَی 

 دکتز

 سیذ هٌصَر هزػطی 

 دقیقِ 28 14:28 -14:48 آهَساى اثتذایی هسئَلیت پذیزی اجتوبػی در تلّقی داًص هحجَثِ ظَْریبى  14

هَلفِ ّبی آهَسش ضْزًٍذی در ثزًبهِ  ثزرسی تحلیلی هحوذ رحوبى پَر 15

 درسی کبرائی اجتوبػی: دیذگبُ ثزًبهِ درسی ػلوی

 دقیقِ 28 14:48 -15

ثبسًـگزی هـسئَلیـت اجـتوبػی در ثـزًبهِ درسـی ثب  سّزا َّضیبر  16

 گز اجـتوبػی ًـگبّی ثِ هـفـَْم کَدک ثِ هـثبثِ کٌـص

 دقیقِ 28 15 -15:28

یت پذیزی اجتوبػی حلقِ هفقَدُ ًظبم تؼلین ٍ هسئَل صذیقِ یبسوی 17

 تزثیت: اّویت ٍ ضزٍرت تَجِ ثِ آى

 دقیقِ 28 15:28 -15:48

  دقیقِ 28 16-16:28 استزاحت 

 

https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-room1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-room1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-room2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-room2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-room3
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-room3


3 
 

 )حضًری ي مجبزی( بروبمٍ کبرگبٌ َبی جبوبی َمبیش

 مکبن زمبن مجری عىًان کبرگبٌ ردیف

 کست ٍ کبر  کبرآفزیٌی ٍ راُ اًذاسی 1

 آهَختگبى رضتِ ثزًبهِ ریشی درسیداًص   ٍیژُ 

 دکتز

 رضب رایبى راد 

 دٍضٌجِ

 اسفٌذ 1 

18-14 

 آًالیي ثِ ادرس
https://www.skyroom.online/

w1-icsa19-ch/saco/scu 

 چگًَگی تذٍیي ثزًبهِ هسئَلیت اجتوبػی  2

 در سبسهبى ّب

 کتز د

 یذالِ هْزػلیشادُ

 سِ ضٌجِ

 اسفٌذ 2 

18-16 

 داًطکذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًطٌبسی

 سبلي دکتز پبک سزضت

https://www.skyroom.online/
ch/saco/scu-icsa19-w1 

 طزح ّبی پژٍّطی کوی، کیفی ٍ تزکیجی 3

 در رٍیکزد سٌتش پژٍّی 

 

 دکتز

 هحوذیهْذی 

 چْبرضٌجِ

 اسفٌذ 3

16-14 

 داًطکذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی

 سبلي قیصز اهیي پَر 

https://www.skyroom.online/
ch/saco/scu-icsa19-w1 

 دکتز   ألِ ضٌبسی کٌینهسألِ چیست ٍ چگًَِ هس 4

 اهلل فبضلیًؼوت 

 چْبر ضٌجِ

 اسفٌذ 3

18:38-16:38 

 داًطکذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی 

 سبلي قیصز اهیي پَر
https://www.skyroom.online/
ch/saco/scu-icsa19-w2  

 تذٍیي پیَست هسئَلیت اجتوبػی 5

 ِ سبسهبىدر ثزًبهِ تَسؼ 

 

 دکتز

 فزّبدی رادحویذ 

 پٌج ضٌجِ

 اسفٌذ 4

18-8 

سبیت کبهپیَتز دثیزستبى پسزاًِ 

 هجتوغ آهَسضی غیزدٍلتی داًطگبُ

https://www.skyroom.online/
ch/saco/scu-icsa19-w1 

 دکتز تذریس چٌذفزٌّگی 6

 ػلیزضب صبدقی 

 پٌج ضٌجِ

 اسفٌذ 4

18- 8 

 هجتوغ آهَسضی غیزدٍلتی داًطگبُ

 تبالر داًص
https://www.skyroom.online/
ch/saco/scu-icsa19-w2  

7 

 

 

 رسبلت ثزًبهِ درسی ریبضی

 در پبراداین جذیذ پسبکزًٍب 

 

 دکتز

 ّزا گَیبس 

 

 پٌج ضٌجِ

 اسفٌذ 4

12:38- 18:38 

 هجتوغ آهَسضی غیزدٍلتی داًطگبُ

 سبلي اجتوبػبت دثیزستبى دختزاًِ
https://www.skyroom.online/
ch/saco/scu-icsa19-w3  

 

 )حضًری ي مجبزی( میسگردَب 

 مکبن زمبن مذیر جلسٍ اعضب یسگردعىًان م ردیف

هسئَلیت اجتوبػی در  1

سیبستگشاری آهَسضی: 

 ضزٍرت ّب ٍ پیبهذّب

 سّزا ًیکٌبمدکتز 

 دکتز هقصَد فزاستخَاُ

 حویذ فزّبدی راددکتز 

 هزتضی کزهیدکتز  

 دکتز 

 ػلی ثیزهی پَر

 چْبرضٌجِ

 اسفٌذ 3 

19-16:38 

 داًطکذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًسبًی

 سبلي فزدٍسی

https://www.skyroom.online
/ch/saco/scu-icsa19-w1 

ِ تزثیت هؼلن ٍ هسأل 2

 هسئَلیت اجتوبػی

 ًؼوت اهلل فبضلیدکتز 

 ًزگس کطتی آرایدکتز 

 دکتز هسؼَد صفبیی هقذم

 هحوَد هْزهحوذیدکتز 

 دکتز

  حجت اهلل درفص 

 ٌج ضٌجِپ

 اسفٌذ 4

12:38-18:38 

 هجتوغ آهَسضی غیزدٍلتی داًطگبُ

 تبالر داًص

https://www.skyroom.online
/ch/saco/scu-icsa19-w2 

 تبالر داوش -مجتمع آمًزشی غیرديلتی داوشگبٌاختتبمیٍ:  

 15 - 11  عتسب   اسفىذ   4   پىج شىبٍ

https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w3
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w3
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w1
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w2
https://www.skyroom.online/ch/saco/scu-icsa19-w2

