
 

  

  

  

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات )فبک(کودکان و نوجوانان فلسفه برايگروه 
  برگزار می کند فرهنگی

ن وری و " وا و ای  ه    "سال ١٨  ١٤ف
  92زمستان 

  ساعته  2جلسه  10
  آقاي دکتر روح اهللا کریمی : استاد کارگاه 

  .سال  و در دو گروه دختران و پسران برگزار خواهد شد 18 الی 14الزم به ذکر است این دوره مختص نوجوانان **

  



 

  

 18الی  16دوشنبه ها از ساعت (  دي ماه  23ساعته و شروع از  2جلسه  10 :زمان برگزاري( 

 پ.اس.، جنب ساختمان آ)ایرانشناسی(غربی 64تهران، بزرگراه کردستان، خیابان : مکان برگزاري(A.S.P) ، علوم انسانی و مطالعات فرهنگیساختمان اصلی پژوهشگاه 

 8 - 15(در ساعات اداري فقط تماس   264داخلی   88046891- 3 :تماس با گروه تلفن  ( 

   پست الکترونیکی  :fabak_g@hotmail.com 

  دي ماه  اول : آخرین مهلت پیش ثبت نام 

  تومان  000/90:شهریه کل دوره 

 ثبت نام در دو مرحله انجام می گیرد: 

 شامل ارسال فرم و تقاضا نامه به ایمیل مذکور: پیش ثبت نام  .1

: فرماییداطالعیه سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه  یاها به بخش اخبار براي دریافت فرم هاي ثبت نام و برنامه تفصیلی کارگاه
http://ihcs.ac.ir  

به منظور ا پس از به حد نصاب رسیدن و بر حسب اولویت، با افرادي که مرحله پیش ثبت نام را انجام داده اند، تماس گرفته خواهد شد تا مدارك الزم ر: طعیثبت نام ق .2
 .ارسال نمایندثبت نام قطعی 

 .الزامی است الزم به ذکر است کلیه مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی خواهد بود لذا داشتن  پست الکترونیک .3

 .اعطا خواهد شد پایان دوره، گواهینامه نمره قبولی را کسب کرده باشند در انتهاي دوره به افرادي که در کلیه جلسات کارگاه مذکور شرکت کرده و  .4
فرمایید ارسال   com.hotmail@g_fabakبه آدرس الکترونیک  دیماه اول تا تاریخ ، آن را  )پیوست(پیش ثبت نام  لطفاً پس از تکمیل فرم .5

   "فلسفه براي نوجوانانکارگاه فرم پیش ثبت نام «ایمیل خود، حتماً قید کنید؛ )subject(در عنوان خواهشمند است 
    

  


