
 

  پیش ثبت واماطالعیٍ                                       
  9313 بُمه –داوشکذٌ ادبیات ي علًم اوساوی داوشگاٌ تُران آزاد  تخصصی آمًزشی َای ديرٌ 

زیر را در راستای ارتقا معلًمات ي داوص افسایی اساتیذ ، داوطجًیان ، کارضىاسان ، کارتردی ادارٌ پژيَص معايوت علمی داوطکذٌ ادتیات ي علًم اوساوی داوطگاٌ تُران در وظر دارد ديرٌ َای 

  ترگسار ومایذ . ، َمچىیه عالقٍ مىذان ضرکت کىىذٌ آزاد ، متخصصان رضتٍ َای علًم اوساوی

 تاریخ ترگساری وًع ديرٌ عىًان ديرٌ ردیف
مذت زمان 

 ترگساری
 مذرس ديرٌ

ضُریٍ ديرٌ 

 (تًمان)
 تًضیحات

 رٍز دقیق هتعاقباً اعالم هی ضَد 0 000555 هال صالحیحکوت الِ  آقای دکتر رٍزُ  یک 49-49ترم دٍم سال  کارگاُ ضىاسی تاستان داوص فلسفٍ پیرامًن گفتارَایی درس 1

 رٍز دقیق هتعاقباً اعالم هی ضَد 0 400555 آقای دکتر هحود هٌصَر  ساعت( 05) رٍز 0 49-49ترم دٍم سال  هیاى هدت  کتاب ضىاسی ي ريش تصحیح متًن  2

 اعالم هی ضَد 0رٍز دقیق هتعاقباً  9350555 آقای دکتر احود رضا قائن هقاهی  ساعت( 93)جلسِ 01 49-49ترم دٍم سال  ترهیک   ايستاییزتان ي خط  3

 ّفتِ دٍم اسفٌد هاُ 0050555 خاًن دکتر فراًک بحرالعلَهی ساعت( 01)جلسِ 8 49اسفٌد  هیاى هدت تاستان ضىاسی ایسيتًپی 4

 رٍز دقیق هتعاقباً اعالم هی ضَد 0 9350555 آقای بابک سَدهٌد ساعت( 93)جلسِ 01 49-49ترم دٍم سال  ترهیک علًم اوساوی  تجاری سازی 5

 رٍز دقیق هتعاقباً اعالم هی ضَد 0 9350555 آقای تَرج خسرٍی ساعت( 93)جلسِ 01 49-49ترم دٍم سال  ترهیک زتان ارمىی کارتردی در متًن تاریخی ي تاستاوی 6

 رٍز دقیق هتعاقباً اعالم هی ضَد 0 9550555 آقای هحود صالحی  ساعت( 98)جلسِ 39 49-49ترم دٍم سال  ترهیک آمادگی تافل دکترا 7

  هرکس آهَزش ّای آزاددفتر ثبت ًام  –ادارُ پژٍّص  - چْارمطبقِ  –داًطکدُ ادبیات (  3) ساختواى ضوارُ  05پالک  –کَچِ آذیي  –خیاباى قدس –خیاباى اًقالب  –تْراى ثثت وام: پیص محل  

  : هی باضد 0 حضًریٍ بِ صَرت  1393 تُمه 15تا هْلت پیص ثبت ًام بِ دلیل هحدٍدیت سقف ضرکت کٌٌدُ در دٍرُ پیص ثثت وام  

  15سایر داوطگاَُا  -% 25: داوطگاٌ تُران ي داوطگاَی تخفیف داوطجًیی %  

   تذیُی است ترگطت مثلغ فیص ياریسی ضما مقذير ومی تاضذ .  ياریس وفرماییذلطفاً قثل از پیص ثثت وام ي تاییذ ادارٌ پژيَص ، مثىی تر امکان ضرکت در ديرٌ ، فیص ، 

 داوشگاٌ تُران اعطا خًاَذ گردیذ . ديرٌ آمًزشی داوشکذٌ ادبیات ي علًم اوساویشرکت در رسمی  بٍ شرکت کىىذگان مذرک
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 داوشکذٌ ادبیات ي علًم اوساوی داوشگاٌ تُران مرکس آمًزشُای آزاد 

 داوطکذٌ ادتیات ي علًم اوساوی

 پژيَطی معايوت علمی خذمات ادارٌ

 مًزش َای آزادآمرکس 
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