مرکز آزفای دانشگاه الزهرا (س)

فراخوان دوره دانشافسایی مرکس آزفای السهرا (س)  -زمستان 7931
هسکص آهَشش شباى فازسی بِ غیسفازسیشباًاى داًشگاُ الصّساء (س) اش هتقاضیاى ٍ عالقوٌداى شباى فازسی عوَهی دعَت هیًواید تا
دز دوره زمستانی دانشافسایی ثبتًام ًوایٌد .ایي دٍزُ دز سِ سطح مقدماتی ،میانی ٍ پیشرفته بِ صَزت فشرده ٍ اش تازیخ
 1397 /11 /01تا  21 ( 1397 /11 /15ضاًَیِ  2019تا  4فَزیِ  ) 2019بِ شسح شیس بسگصاز هیشَد:
-

دٍزُ هقدهاتی 40 :ساعت

-

دٍزُ هیاًی 40 :ساعت
دٍزُ پیشسفتِ 40 :ساعت

شایاى ذکس است کِ:


داٍطلباى هدازک خَد زا حداکثس تا  29آذز  20 ( 1397دساهبس  ) 2018بِ زایاًاهِ هسکص ازسال کسدُ ٍ پس اش دزیافت
تایید آى ،هیتَاًٌد دز اهتحاى تعییي سطح شسکت کٌٌد .اهتحاى تعییي سطح بِ دٍ صَزت حضَزی ٍ هجاشی بسگصاز
هیشَد.

● دٍزُّا ّن بسای خاًنّا ٍ ّن بسای آقایاى بسگصاز هیگسدد.
● ایي دٍزُ با توسکص بس هْازت ّای شٌیدى ،صحبت کسدى ،خَاًدى ٍ ًَشتي بِ شباى فازسی بسگصاز هیشَد.
● آهَشش فازسی دز ایي هسکص بِ صَزت چٌدزساًِای ٍ با بْسُگیسی اش اهکاًات ٍ زٍشّای بِزٍش ٍ فٌاٍزاًِ ازائِ هیگسدد.
● پس اش اتوام دٍزُ ،بِ شباى آهَشاى گَاّیٌاهِ هعتبس اش داًشگاُ الصّساء (س) اعطاء خَاّد گسدید کِ هَزد تایید ٍشازت علَم،
تحقیقات ٍ فٌاٍزی جوَْزی اسالهی ایساى است.
 هٌابع ٍ هحتَای آهَششی دز تازًوای هسکص قابل هشاّدُ است.

ّ صیٌِ ایي دٍزُ حدٍد  300دالز است کِ ایي هبلغ شاهل آهَشش ،غرا ٍ خَابگاُ هیشَدّ .صیٌِ بلیت زفت ٍ بسگشت بِ
ایساى بس عْدُ خَد داًشجَیاى است.
 عالٍُ بس بسًاهِّای آهَششی ،بسای فازسیآهَشاى بسًاهِّای فسٌّگی ،تفسیحی ٍ گسدشی جْت آشٌایی با تازیخ ،فسٌّگ ٍ
شیَُ شًدگی هسدم ایساى تدازک دیدُ شدُ است .فْسست ایي بسًاهِّا دز تازًوای هسکص قابل هشاّدُ است.
هدازک الشم جْت ثبتًام:
 .1اسکي آخسیي هدزک تحصیلی
 .2اسکي عکس 3 *4
 .3اسکي گرزًاهِ
 .4فسم تکویلشدُ ثبتًام (ایي فسم بِ سِ شباى فازسی ،اًگلیسی ٍ عسبی اش تازًوای هسکص قابل دزیافت است ).
شوازُّای تواس00982185692359 :
00989108959648
00982188605230
ًوابس:
تازًواhttp://ictp.alzahra.ac.ir :

زایاًاهِictp@alzahra.ac.ir :

