
 �عا�ی ���ه

 

 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
را  � �ــدت  ��ــ�ار �ــده ا�ــت ا���ــن ع��ــی �شــت ســ�ول و با�ــت �یــا�ی ا�ان را �ــه �و�ــط     »نباید�  و باید� : MTT  روش با س�ول �قای ���ش «کارگاه آ�وز�ی با �و�وع     ،۰۰۱۸۷۲۷۳۴۴ � �د م�ی      ���یا ���ی   خا�می�ه �وا�ی �ی �ود: � �د��و

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۱۰/ ۱۰   �ر�خ   سا�ت      �    ۴ رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا

 آزاده ح��ت  د��ر   
 �درس دوره 

ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر 
رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

ا�ضاء

۱۰/۱۰/۱۳۹۸  :���اری  �ر�خ

ح��ت
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 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
ا سـ�ول �قـای �ـ��ش «کارگاه آ�وز�ی بــا �و�ــوع     ،۰۰۱۵۰۶۵۷۳۱ � �د م�ی     ��س ر�مانیان    خا�می�ه �وا�ی �ی �ود: � �د��و را  �   ��ــ�ار �ــده ا�ــت ا���ــن ع��ــی �شــت ســ�ول و با�ــت �یــا�ی ا�ان را �ــه �و�ــط     »نبایـد�  و بایـد� : MTT  روش بـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۱۰/ ۱۰   �ر�خ   سا�ت      �    ۴�دت    رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا

 آزاده ح��ت  د��ر   
 �درس دوره 

ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر 
رئ�س ا���ن �شت س�ول و با�ت �یا�ی ا�ان

ا�ضاء

۱۰/۱۰/۱۳۹۸  :���اری  �ر�خ
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 �ر�ت � دوره آ�وز�ی  ینا�ه�وا� 
ا سـ�ول �قـای �ـ��ش «کارگــاه آ�وز�ــی بــا �و�ــوع     ،۰۰۱۹۰۹۱۱۸۴ � �ــد م�ــی      مار��یتــا آدا�یــان  خــا�می�ه �ــوا�ی �ــی �ــود: �ــ �د��و را  �   ��ــ�ار �ــده ا�ــت ا���ــن ع��ــی �شــت ســ�ول و با�ــت �یــا�ی ا�ان را �ــه �و�ــط     »نبایـد�  و بایـد� : MTT  روش بـ

گا�ی ر��ی مانند کاردا�ی، کار�نا�ی      ۱۳۹۸   /۱۰/ ۱۰   �ر�خ   سا�ت      �    ۴�دت    رک دا��  یا �عادل آ�ھا را ��وا�د دا�ت. با �وف��ت �ذرا�ده ا�ت.��ناً ا�ن �وا�ینا�ه � ��چ و�ه ارزش �دا

 آزاده ح��ت  د��ر   
 �درس دوره 

ا�ضاء

 ع��رضا ا�ان��ش  د��ر 
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