
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیات تفسیردوره آموزش 

(ظار)دکترین انت قرآن برگزیده  

 و نویسی پروپوزال دوره

  یان نامهپا تدوین

 
 مدرس: دکتر ابراهیم مزاری

 41تعداد جلسات: 

 5 – پروپوزال جلسه6)جلسه

 نامه پایان نگارش شیوه جلسه

  (عملی کار جلسه 3 –

هزار تومان 555: دوره هزینه  

 45 –روز و ساعت: پنجشنبه ها 

41الی   

 

 

 دوره اتمام شرط به کنندگان شرکت به علوم وزارت تایید مورد معتبر گواهی ارایه 

 ها دوره تمام برای  طالب و دانشکده دانشجویان برای تخفیف درصد بیست. 

 دیگر زبانهای به ها دوره همه مدرک بودن ترجمه قابل. 

  کنندگان. شرکت نرسیدن نصاب حد به صورت عودت مبلغ دریافتی دردرصد هزینه در زمان ثبت نام و مابقی در هنگام شروع کالسها. 65دریافت 

نام دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی واریز و تصویر فیش واریزی را به همراه مشخصات فردی و ذکر عنوان ب  6563434551063505* شرکت کنندگان می توانند مبالغ مورد نظر را به شماره کارت بانکی 

 ارسال نمایند. 53346634435دوره آموزشی به ایتای شماره 

 ( تماس حاصل نمایید.430)داخلی  31315451-6با شماره  41:35ی ال 0در کل ایام هفته به جز سه شنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت  15/41/33لغایت  43/41/33از تاریخ *جهت ثبت نام 

 

حسابداری  جامع دوره

 کار( بازار ویژه)

 مشاوره تربیت دوره

روانشناختی

 

ویراستاری آموزشی دوره  

محمد عینی مدرس:دکتر 

 زاده موحد

جلسه  45تعداد جلسات:  

هزار  155: دوره هزینه

 تومان

 –روز و ساعت: یکشنبه ها 

41الی  45  

 مدرس: سرکار خانم عیوضی

جلسه  415تعداد جلسات:   

 355میلیون و  1:  دوره هزینه

 هزار تومان

روز و ساعت: روزهای زوج 

15 الی 40:35ساعت   

مشاور کودک تربیت دوره  

 مدرس: دکتر حسن انصاری

 جلسه45تعداد جلسات:

 3 بدن، مدیریت جلسه3)

 1 ذهن، مدیریت جلسه

(ارتباط مدیریت جلسه  

هزار  155: دوره هزینه

 تومان

 0روز و ساعت: دوشنبه ها 

  41الی 

مهرآوران مدرس: دکتر محمود  

جلسه 4تعداد جلسات:   

هزار تومان 155: دوره هزینه  

روز و ساعت: دوشنبه ها و 

81 الی 46 -جهارشنبه ها  

سرکار خانم سیده : مدرس

زهرا حسینی نژاد ماهانی 
 و کودک بالینی درمانگر روان)

  (نوجوان

جلسه 0: جلسات تعداد  

تومان هزار 155: دوره هزینه  

 3 -ها جهارشنبه: ساعت و روز

41الی   

دمدرس: دکتر فرزاد کریم نژا  

جلسه 5تعداد جلسات:   

هزار تومان 415: دوره هزینه  

 تروز و ساعت: سه شنبه ها ساع

  43:35الی  44:35

ظهحاف تقویت و تندخوانی 1و  2( LDCIرایانه کار )   

جنتیمدرس: مهندس مهدی   

 تعداد جلسات:

 جلسه 15: 1درجه 

 جلسه 15: 4درجه 

 :دوره  هزینه

 هزار تومان 415:  1درجه 

 هزار تومان 155:  4درجه 

 

 

  )ویژه خواهران(زشهای آزاد دانشکده هدیمهارت افزایی آمومجازی برنامه کالسهای 

 آفالین


