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معرفي دوره
 روزنامه نگاری اندیشه
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اگــر روزگاری تربیت آحاد جامعه را خانواده و در 
روزگاری دیگر مدرســه به عهده داشــته، امروز 
رسانه ها شکل دهنده بینش، شخصیت و کنش 
افراد جامعه به شمار می روند. پیش فرض ها و 
مبانی فکرِی- گاه مغفول- جهت دهنده به سبک 
زندگــی امروزی انــد و این جهت بخشــی عمدتاً 

توسط رسانه ها صورت می گیرد.
این نکته آگاهی اصحاب رسانه از ریشه ها و پایه 
های مکاتب فکری و نظریه های اجتماعی از یک سو 
و از سوی دیگر، پیامدهای آن نظریه ها  را ضروری 
می نماید. چه بسا یک نظریه با ظاهری مقبول ولی 
ریشــه های کامالً متعــارض با هنجارهــای مطلوب 
در زمینــه های نظری و عملــی، پیامدهای نامطلوِب 
شگفت آور و غافلگیر کننده به همراه داشته باشد 
و جامعه را بدان جا رســاند که مسئوالن فرهنگی 

هرگــز تصــورش را در ذهــن نمــی پروراندند و 
نمی خواستند که ســر از این وادی درآورند. این 
غافلگیری فرهنگی می تواند همه شئون سیاسی، 
حقوقی، تربیتی و حتی سبک زندگی مردم را تحت 
الشــعاع خود قرار دهد. اهمیــت پرداختن به این 
ـ و بعضاً  مسائل، در کنار توجه به زیربناهای فکریـ 
فلسفی علوم انساني از جانب روزنامه نگاران حوزه 
اندیشــه، به عنوان افراد تاثیرگذار در رسانه ها،  

باید مورد توجه قرارگیرد. 
در دوره روزنامــه نــگاري اندیشــه برآنیــم تا با 
بررســي مسئله شناســانه مســائل و جریان های 
فکــری موجــود قدمــي در آگاه ســازي دبیــران 
اندیشــه و فرهنگي رســانه ها و دانشــجویان و 
عالقه منــدان به حوزه رســانه، به عنــوان افراد 

تاثیرگذار در حوزه فرهنگ عمومي، برداریم.
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1.دکتر جواد منصوری
 فعالیت سیاســی خود را از سال 
1344 آغــاز کرده اســت اولین 
فرمانده ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بود و از ســال 1360تا 
1372 در وزارت خارجه جمهوری 
اســالمی فعالیت کرده و ســپس 
مدتی معاون فرهنگی دانشــگاه 
آزاد اســالمی بوده و هم اکنون در مرکز اســناد 
انقالب اســالمی فعالیت می کند. ایشــان تاکنون 

14 عنوان کتاب تالیف کرده اند.

2.محمد حسین صفار هرندی
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در دولت نهم بــوده و تحصیالت 
خود را تا سطح دکترای مدیریت 
اســتراتژیک طــی کرده اســت . 
وی از ســال 1372 در روزنامــه 
کیهان فعالیت مطبوعاتی داشــته 
و دانــش کاملــی دربــاره جریان 

های سیاسی و فرهنگی دارد. 

3.دکتر فواد ایزدی
 دکتــرای ارتباطات جمعی از امریکا و عضو هیات 

علمی دانشکده مطالعات جهان و 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشــگاه تهــران اســت. دارای 
متعــددی  مقــاالت  و  تالیفــات 
درباره دیپلماسی عمومی امریکا 

، جنگ نرم و ... است.

4.دکتر سید وحید عقیلی
و  اجتماعــی  ارتبــاط  دکتــرای   
مطالعــات  دانشــکده  رئیــس 
رســانه دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســت. عالوه بر سال ها فعالیت 
و  تالیفــات  دارای  مطبوعاتــی 
مقــاالت گوناگون دربــاره مبانی 
ارتباطات جمعی و روزنامه نگاری 

به فارسی و انگلیسی است.

5.دکتر حسین رضی
 دکتــرای فرهنــگ و ارتباطــات 
از دانشــگاه امــام صــادق دارد 
و هــم اکنــون معــاون پژوهش، 
نظارت ســازمان  و  برنامه ریــزی 
صداوسیماست. وی عضو هیات 
علمــی دانشــگاه امام صــادق ع 

معرفي اساتید دوره:
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و دانشــگاه صدا وســیما و ســال ها مدیر شبکه 
العالم بوده است و در زمینه های سیاستگذاری 
و توســعه ارتباطات و... مقــاالت و پژوهش های 

متعددی انجام داده است.

6.دکتر رفیعی آتانی
دکتــرای اقتصــاد از دانشــگاه  

تهران دارد و دروس حوزوی را 
تا خارج فقه و اصول نزد اساتید 
مبــرزی همچــون آیــات فاضل 
شــیرازی،  مــکارم   ، لنکرانــی 
شــبیری زنجانی ، جــوادی آملی 
و ادامــه داده اســت. ســوابق 
پژوهشــی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و فلســفه 
و روش شناســی علوم انســانی دارد و از ســال 
1388 مدیــر بنیاد پژوهشــی الگوی اســالمی ـ 

ایرانی پیشرفت است.

7.مرتضی روحانی
طلبه و دانشجوی دکتری فلسفه  

دین دانشگاه تهران. کارشناس 
ارشد فلســفه غرب از دانشگاه 
هم اکنــون  ایشــان  تهــران. 
ترجمــان  موسســه  مدیرعامــل 
هســتند و مقاالت متعــددی در 
زمینــه های: فلســفه اســالمی، 
فلسفه دین، فلسفه اخالق و فلسفه سیاست دارد.

8.محمدرضا یقینی
دانشــکده  دکتــری  دانشــجوی   
اصــول الدیــن در گرایش علوم 
قرآن و حدیث و مدیرعامل کنونی 
کانون اندیشــه جوان است. وی 
همچنین مدرس فلسفة اسالمی، 
علوم قرآنی و تفسیر قرآن کریم 
در دانشــگاه شــاهد  و دوره های مطالعاتی تاریخ 
معاصر ایران، تاریخ اسالم و تمّدن های مسلمین، 
ریشــههای انقالب اسالمی، تاریخ انقالب اسالمی، 
دشمن شناسی، شــناخت جریانهای سیاسی برای 

دانشجویان و دانش آموزان بوده است.

9.دکتر احمد توکلی
و  رســانه  مدیریــت  دکتــرای   
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد 
اســالمی و  دانشکده خبر است و 
از ســال 1360 در روزنامه های 
سراسری ســابفه روزنامه نگاری 
و مدیریت رسانه دارد و تالیفات 
مختلفی درباره خبر نویســی ، گزارش نویســی ، 

مصاحبه خبری و ... دارد.
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10.سید حسین شهرستانی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی 
از دانشــگاه تهــران ، از ایشــان 
مقــاالت، کالس هــا و ســخنرانی 
 های متعددی در شناخت، تحلیل 
و نقــد تمــدن غربــی همچون: » 
تجدد و تــراژدی آگاهی از درک 
اســتعالئی تــا تبییــن تجربی«، » 
الهیــات یهــودی و روح تجدد«، » 
فرهنگ و امپریالیسم از دیدگاه ادوارد سعید« 

و ...  وجود دارد. 

11.حجت االسالم دکتر محمد عرب صالحی
 عضــو هیئت علمی پژوهشــکده 
پژوهشــگاه  در  دین پژوهــی 
فرهنــگ و اندیشــه اســالمی و 
دارای دکتری فلســفه دانشــگاه 
تربیــت مــدرس اســت. وی 30 
در  پژوهــش  و  کتــاب  عنــوان 
موضوعات مختلف دین شناســی 
تالیــف کــرده کــه از آن جمله می تــوان به کتاب 
هــای: » تأثیر هرمنوتیک و مبانــي آن بر مباحث 
اصــول فقــه«، » نص دیني از نــگاه اعتزال نو«، 
» بررســي تطبیقي تاریخمندي آمــوزه هاي دیني 
در غــرب و اعتــزال نو« و »روش شناســي حکم 

حکومتي« اشاره کرد.

12.حجت االسالم دکتر محمد جواد رودگر
 دارای دکتری عرفان اســالمی و 
عضــو هیئت علمی پژوهشــکده 
پژوهشــگاه  در  دین پژوهــی 
فرهنگ و اندیشه اسالمی است. 
از ایشــان تاکنــون 28 عنــوان 
کتــاب در زمینــه عرفــان و دین 
پژوهی به چاپ رسیده است که 
از آن جمله می توان به » گرایش به معنویت«، » 
عرفان قرآني«، » سراب یا سرآب، کدامیک؟«، » 
صحیفه عرفان )شامل دوازده دفتر(« و » مراحل 

عرفان« اشاره نمود.

13.سجادصفارهرندی
 دانــش آموختة دکتــری جامعه 
تهران است.  شناسی دانشــگاه 
نویســندگان  گــروه  عضــو  وی 
کتــاب درســی جامعــه شناســی 
در مقطــع متوســطه، ســردبیری 
ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، 
مدیریــت چندیــن پــروژه پژوهشــی و همچنین 
تدریس در پردیس فارابی دانشگاه تهران را در 
سوابق  خود دارد. دو کتاب با عنوان »مدرنیته« 
و »چپ و راست« هم از ایشان چاپ شده است. 
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14.روح اهلل نامداری
 دانشــجوی دکتــری فرهنــگ و 
باقرالعلوم و  ارتباطات دانشگاه 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
دانشــگاه  اجتماعی همین  علوم 
اســت که پایان نامه خــود را با 
»موضوع نسبت تمدن اسالمي و 
مدرنیته از دیدگاه امام خمیني« 
دفاع کــرد وی کتاب دو جلــدی »انقالب و نظریه 
هــای اجتماعــی« و همچنیــن کتــاب »جــدال دو 
اسالم« را گردآوری نموده است. در کتاب اخیر، 
او به بررسی نگاه امام خمینی )ره( به اسالم ناب 

محمدی و اسالم آمریکایی پرداخته است.

15.دکتر فرزاد جهان بین
 دکترای مطالعات انقالب اسالمی 
و عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
شاهد اســت. از ایشان تا کنون 
5 عنــوان کتــاب با عناویــن : » 
زمانــه ما و نهج البالغه«، »روش 
سیاســی«،  علــوم  در  تحقیــق 
»آینده انقالب اســالمی ایران و 
مولفه قدرت فرهنگی«، »تحلیل مواضع سیاسی 
علمــای شــیعه از نهضــت عدالتخانه تــا کودتای 
رضاخان«، »مسئولیتهای متقابل حکومت اسالمی 

و مردم در نهج البالغه« به چاپ رسیده است. 

16.محمد ابراهیم نژاد
طلبه درس خارج حــوزه علمیه  

تاریــخ  دکتــری  دانشــجوی  و 
تشــیع اســت. وی در همکاری 
با موسسه ترجمان ، موسسه ها 
و مراکــز فکری جهــان عرب را 
معرفــی نمــوده اســت. کتــاب 
برافراشــته«  هــای  »پرچــم 
برگزیــده همیــن پایش هاســت که تاکنــون دو 
بار چاپ شــده اســت. از ایشــان کتاب »داعش؛ 
بررسی انتقادی تاریخ عقاید« در 25 هزار نسخه 
چاپ و به زبان های عربی، اسپانیایی و فرانسوی 

ترجمه شده است.
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مبانی غرب مدرن:
استاد سید حسین شهرستانی

جلسه اول:
  معرفــی مفهــوم غــرب و غرب شناســی: غرب 
بــه عنوان یــک روح تاریخــی و فرهنگی و وصف 
چگونگی شکل گیری و توســعة این روح تاریخی 

و فرهنگی
  ویژگی های اصلی مدرنیته مثل: تأکید بر عقل، 
اعتقــاد بر اصل پیشــرفت، اصالــت علم جدید، 

جایگاه تکنولوژی و سرمایه داری
3. سکوالریسم

جلسه دوم:
دوره های تاریخی مدرنیته:

  دوره تکوین رنسانس
  بســط رنســانس و تکویــن فلســفة جدیــد 

)1650-1545(
  عصــر روشــنگری و تدوین جهــان بینی نوین 

)1800-1650(
  رمانتیسم مدرن )1800 تا 1850(

  تدوین علوم انسانی مدرن )1900-1800(
  فراگیری انقالب صنعتی

  اعتراضات پست مدرن و وقوع دو جنگ جهانی
جلسه سوم:

ایدئولوژی های مدرن)1(:
  اومانیسم

  دموکراسی
  لیبرالیسم

  نئولیبرالیسم
جلسه چهارم:

 ایدئولوژی های مدرن)2(:
  سوسیالیسم
  ناسیونالیسم

  فاشیسم
  فمنیسم

آشنایی با مکاتب و جریانات فکری چپ، 
راست، لیبرال در ایران:

 استاد سید جواد منصوری
طرح درس برای 8 جلسه:

جریان غرب گرا
  علل گرایش به غرب

  علــل نفــوذ و ســلطه سیاســی، فرهنگــی و 

دروس دوره:
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اقتصادی غرب بر ایران
شاخه های مهم جریان غرب گرا:

  فراماسونری
لیبرالیسم:

  ملــی گرایی: جبهــه ملی، باســتان گرایی، پان 
ایرانیسم

  سکوالریسم: عرفی سازی و خنثی کردن نقش 
دین

  التقاطی:
  اسالم و سرمایه داری

  اسالم و ناسیونالیسم: نهضت آزادی ایران
  اسالم و سوسیالیسم: سازمان مجاهدین خلق

  سازمان مجاهدین خلق
قبل از انقالب 1344 تا 1357

  تاریخچه شکل گیری
  مواضع فکری

  عملکردها
  تحلیل ســازمان از شــرایط اجتماعی و سیاسی 

1357-13556
بعد از انقالب اسالمی 1357

  مواضع فکری جدید
   بسط و توسعه تشکیالتی سازمان

  مواضع سیاسی

  فاز نظامی
  انقلالب نوین ایدئولوژیک

سکوالریسم
  تاریخچه شکل گیری

  مواضع فلسفی
  سکوالریسم در ایران

  علل گرایش به سکوالریسم در ایران
  جریان های مخالف با سکوالریسم

  مارکسیسم
سیر تفکر و تحول

  مارکسیسم
  ریان مارکسیسم در ایران

جریان های اسالم گرا:
  سیدجمال الدین اسدآبادی

  نهضت مشروطه-مشروعه در ایران
  مقابله و چالش گسترده در دوره پهلوی

  نهضــت ضد اســتعماری و ملی شــدن صنعت 
نفت 

  نهضت انقالب اســالمی به رهبری امام خمینی 
)ره(

  حوزه های علمیه و روحانیون مبارز
  جمعیت موتلفه اسالمی

  نهضت آزادی
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  گروه های ملی-مذهبی
  انجمن حجتیه

  تغییرات پس از انقالب اسالمی

دوران جدید عالم و عصر امام خمینی:
 استاد محمد حسین صفار هرندی

جلسه اول:
 انقالب اسالمی در عصر جدید

  انقالب اســالمی و جهان متجدد و عبور از جهان 
مدرن

  دوران جدید عالم؛ وعده الهی و سنت تاریخی
  ماهیت انقالب اسالمی

  موفقیت های انقالب اسالمی در عصر جدید
جلسه دوم:

 تفکر و تمدن در اسالم و غرب
  باور به توحید
  انسان محوری

  باور به تداوم حیات پس از مرگ
  باور به استعداد بی پایان انسان

  باور به جریان حاکمیت حق در اسالم
جلسه سوم:

 تفــاوت اهداف و اصول اساســی اســالم با نگاه 
ناقص تفکر و فرهنگ غرب

  عدالت
  پیشرفت

  الگوی مردم ســاالری در اســالم و کشــورهای 
غربی مدعی تمدن

   علم و هنر
  نحوه نگرش به رابطه علم و دین

جلسه چهارم:
  انقالب اسالمی و مبارزه با غرب زدگی

  انقالب اسالمی و آخر الزمان
  اهمیت دوران آخر الزمان و اندیشه مهدوی

  انقالب اســالمی و بازگشــت انسان به ملکوت 
ایمان

  حقیقت انتظار
شاخصه های کلی حکمت اسالمی 

استاد مرتضی روحانی
جلسه اول: 

  چیستی فلسفه
  چیستی فلسفه اسالمی

جلسه دوم: 
  ورود فلسفه به جهان اسالم

  جایگاه کندی
  جایگاه فارابی

  معرفی مکتب مشاء با محوریت این سینا
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جلسه سوم: 
  معرفی مکتب اشراق

  تاثیــرات مکتب اشــراق و زمینــه های آن در 
فلسفه اسالمی

جلسه چهارم:
  معرفی مکتب صدرا

  معرفــی جریــان صدرایــی در ایــران از ابتدا 
تاکنون و سیر تطورات و آن

جریان های فکری اسالم)1(
مکتب تفکیک و انجمن حجتیه:

 استاد محد رضا یقینی
جلسه اول: مکتب تفکیک
  مفهوم شناسی تفکیک

  سیر تاریخی جریان تفکیک و طیف های مختلف 
این مکتب

  دالیل اصلی تفکیک گرایی
  نقد و بررسی دالیل تفکیک گرایی

جلسه دوم: انجمن حجتیه
  معرفی اجمالی بنیان گذار انجمن

  تاریخچه انجمن
  نحــوه تعامــل انجمن بــا رژیم طاغــوت و نظام 

جمهوری اسالمی
  بررســی موضــع انجمــن در معرفــت دینی و 

اندیشه سیاسی اسالم
جریان های فکری اسالم)2(

 جریان نواعتزالی
 استاد حجت االسالم دکتر خداخواست عرب 

صالحی
تک جلسه

  اعتزالیون
  جریان اعتزال نو

  ابوزید و تاریخی نگری
  منشاء وحی از منظر نواعتزالیون

  نص دین از نگاه اعتزال نو
  بررســی نــگاه اعتزال نو نســبت بــه  تاریخی 

نگری و مقایسه با تاریخی نگری غربی
  اعتزال نو، اندیشــه های حقوقــی، علم دینی 

و ...
جریان های فکری اسالم)3(

 جریان صوفیه:
 استاد حجت االسالم دکتر محمد جواد رودگر

تک جلسه
  چیســتی تصــوف )چیســتی لغــوی، چیســتی 

اصطالحی( 
  ماهیت شناسی تصوف از رهیافت تاریخی)نقلی 

و فلسفه تاریخی( 
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رهیافــت  از  تصــوف  شناســی  ماهیــت   
معرفتی)معرفــت شــناختی و جامعه شــناختی و 

سیاسی( 
  تاریخ تطوری تصوف و عرفان )مرحلة زمینه ها، 
مرحلة جوانه ها، مرحلة رشــد و رواج، مرحلة نظم 

و کمال، مرحلة شرح و تعلیم(
   تاریــخ تطــور عرفان نظــری ) زمینه ســازان، 
بنیانگذاران، تابعان رمزگشــا، تابعان پویشــگر، 

تابعان حکمت گرا(
  نسبت شناسی اسالم و تصوف 

  دو دیدگاه کلی و کالن 
  سه نظریه معرفتی 

  دیدگاه استاد شهید مطهری 
  آیا تصوف و عرفان یکی اند؟ 
  دیدگاه عالمه طباطبائی)رض( 

  دیدگاه امام خمینی)رض( 
  دیدگاه استاد شهید مطهری)رض( 

  دیدگاه عالمه شعرانی)رض( 
  دیدگاه عالمه حسن زاده آملی 

  دیدگاه  تفکیکیان 
  فرق صوفیه

جریان های فکری اسالم)4(
 فردیدی ها، فرهنگستان علوم، سنت 

گرایان، صدرایی ها:
 استاد سجاد صفار

جلسه اول:
 جریان فردیدی ها

  مبانی فکری سید احمد فردید
  شاگردان شاخص سید احمد فردید و تفاوت ها 

و شباهت های عمده آنان نسبت به هم
  جریان فردیدی ها و انتقاد به غرب

  انتقادات نسبت به جریان فردیدی ها
  نسبت جریان فردیدی با انقالب اسالمی

جلسه دوم:
جریان سنت گرایی

  معرفی سید حسین نصر
  معرفی شــاخص های اصلی تفکر سنت گرایی و 

فلسفه تاریخ آنها
  معرفی شــاگردان و متاثران از ســید حســین 

نصر )سنت گرایان شاخص(
  جایگاه سنت گرایی در جریان های فکری پس 

از انقالب اسالمی
  انتقادات نسبت به سنت گرایی

  نسبت سنت گرایان شاخص با انقالب اسالمی
جلسه سوم:جریان فرهنگستان

  معرفی فرهنگستان علوم و سید منیر حسینی 
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و حجت االسالم میرباقری
  معرفی شــاخصه های کلی تفکر فرهنگستان و 

فلسفه تاریخ آنها
  نسبت فرهنگستان با تفکر سیستمی

  نسبت فرهنگستان علوم با انقالب اسالمی
جلسه چهارم: جریان نوصدرایی

  ویژگی های کلی جریان نوصدرایی
  افراد شاخص جریان نوصدرایی
  نسبت جریان نوصدرایی و غرب

  نسبت جریان نوصدرایی با انقالب اسالمی
اسالم ناب محمدي در برابر قرائت هاي 

انحرافي از اسالم:
 استاد روح اهلل نامداری

جلسه اول:
  مفهوم قیام هلل

  قیام هلل و نسبت نظر و عمل
  قیام هلل ومسئله نظم و برنامه

  قیام هلل و مسئله حجیت و عمل به تکلیف
  قیام هلل و صورت اجتماعي اندیشه امام

جلسه دوم:
  گونه شناسي اسالم ناب

  مولفه هاي اسالم ناب و اسالم آمریکایي
  تفاوت هاي اسالم ناب و اسالم آمریکایي

  وجه تسمیه اسالم آمریکایي
جلسه سوم:

  ساده زیستي و اشرافیت
  راحت طلبي و رفاه طلبي

  اسالم التقاطي
  اســالم رحمانــي گونــه اي جدیــد از اســالم 

آمریکایي
گونه شناسی روشنفکری در ایران

 استاد دکتر فرزاد جهان بین
  مفهوم شناسی روشنفکری دینی

  مخالفان و موافقان روشنفکری دینی
  پیشینه روشنفکری دینی

  صورت بندی های روشن فکری در ایران
  روشنفکری دینی در دوره جمهوری اسالمی 

آشنایی با اندیشــکده های فکری جهان 
عرب

استاد محمد ابراهیم نژاد
جلسه اول:

   ســیر تحــول فکری و فرهنگــی جهان عرب از 
ســقوط عثمانی تا کنون و معرفی مهمترین جریان 

های فکری موجود در جهان عرب)1(
جلسه دوم:

   ســیر تحــول فکری و فرهنگــی جهان عرب از 
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ســقوط عثمانی تا کنون و معرفی مهمترین جریان 
های فکری موجود در جهان عرب)2(

جلسه سوم:
   معرفــی تاثیرگذارترین مراکز مطالعاتی جهان 

عرب که در زمینه سیاسی فعالیت دارند.
جلسه چهارم:

   معرفــی مهمترین مراکــز علمی جهان عرب که 
در زمینه علوم اسالمی و انسانی فعالیت دارند.

سخن پایانی با فراگیران عزیز
   نظم و حضور مرتب شما رأس زمان های تعیین 
شده در کالس ها مورد ارزیابی مجریان دوره قرار 
گرفتــه و غیبت بیش از ســه جلســه موجب عدم 

دریافت گواهی پایان دوره می گردد.
   محتوای آموزشی ارائه شده در جلسات آموزشی 
محتوای ســؤاالت آزمون پایان دوره می باشد؛ لذا 
از زمــان های کالس ها و محتوای ارائه شــده بهره 

برداری کافی را داشته باشید. 
زمان برگزاری کالس ها :

چهاشنبه

زمان استراحت و کالس اول
کالس دومپذیرایی

16 الي 15:3017:30 الی 1416 الي 15:30

پنجشنبه

زمان استراحت و کالس اول
کالس دومپذیرایی

10:30 الي 1012 الی 8:3010:30 الي 10
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برنامه زمان بندی دوره:

تاریخروزهفته

1
95/7/7چهارشنبه
95/7/8پنج شنبه

2
95/7/14چهارشنبه
95/7/15پنج شنبه

3
95/7/28چهارشنبه
95/7/29پنج شنبه

4
95/8/5چهارشنبه
95/8/6پنج شنبه

5
95/8/12چهارشنبه

95/8/13پنج شنبه

6
95/8/19چهارشنبه
95/8/20پنج شنبه

7
95/9/3چهارشنبه
95/9/4پنج شنبه

8
95/9/17چهارشنبه
95/9/18پنج شنبه

9
95/9/24چهارشنبه
95/9/25پنج شنبه

10
95/10/چهارشنبه
95/10/پنج شنبه

11
95/10/چهارشنبه
95/10/پنج شنبه

12
95/11/6چهارشنبه
95/11/7پنج شنبه

13
95/11/13چهارشنبه
95/11/14پنج شنبه

14
95/11/20چهارشنبه
95/11/21پنج شنبه

15
95/11/27چهارشنبه
95/11/28پنج شنبه

16
95/12/4چهارشنبه
95/12/5پنج شنبه

17
95/11/18چهارشنبه
95/11/19پنج شنبه
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