
 

  

  
  

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

ی دوره   ن   وا و ودکان و  ای  ه    ف
  

  جلسه  8روز و  4

  91مهرماه  :  مرحله اول 



 

  

 پیش ثبت نام از طریق ایمیل به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید ،، پس ازبرنامه تفصیلی کارگاه اساتید و .  
 ظهر 12صبح الی  8( 1391ماه  مهر25تا  22: زمان برگزاري( 

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

 8 - 16(در ساعات اداري فقط تماس    215داخلی   88003053و   88014557 :تماس با گروه تلفن  ( 

   پست الکترونیکی  :fabak_g@yahoo.com 

  1391  ماهمهر  15: آخرین مهلت پیش ثبت نام 

  اطالعات تکمیلی متعاقباً اعالم خواهد شد.(شدمرحله دوم کارگاه در آبان ماه برگزار خواهد(. 

 اندهاي آموزشی که قبالً توسط گروه فبک برگزار شده بود، شرکت کردهها و دورهاولویت با افرادي است که در برنامه. 

 
  در نظر گرفته شده و هزینه  چهار روز را ثبت نام کنند تخفیف تومان بوده، و براي افرادي که هر 40/000کارگاه  هر روزمبلغ

      تخفیف% 20شامل   کل دورهمعلمان و دانشجویان و اعضاي پژوهشگاه در صورت شرکت در  .تومان خواهد بود 150/000
 خواهند بود) تومان   000/120معادل ( 

 



 

  
 ثبت نام در دو مرحله انجام می گیرد: 

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

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

اده اند، تماس گرفته پس از به حد نصاب رسیدن و بر حسب اولویت، با افرادي که مرحله پیش ثبت نام را انجام د: ثبت نام قطعی .2
 .ارسال نمایندبه منظور ثبت نام قطعی خواهد شد تا مدارك الزم را 

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

سات کارگاه مذکور شرکت کرده و آزمون در انتهاي دوره دوم که در آبان ماه برگزار خواهد شد به افرادي که در کلیه جل .4
 .اعطا خواهد شد پایان دورهگواهینامه تئوري و عملی را با موفقیت بگذرانند، 

  
  

ارسال   com.yahoo@g_fabakبه آدرس الکترونیک  مهرماه  15تا تاریخ ، آن را  )پیوست(پیش ثبت نام  لطفاً پس از تکمیل فرم
  »1فرم پیش ثبت نام کارگاه  تربیت مربی «ایمیل خود، حتماً قید کنید؛ )subject(در عنوان فرمایید خواهشمند است 

  
  
  


