
  آموزشيكارگاه  برگزاري فراخوان 
دفتر استعدادهاي  ،برگزاري كارگاه هاي مشابهبراي پيرو استقبال شركت كنندگان در كارگاه مهارت هاي زندگي و درخواست 

به و رت از پذيرفته شدگان بدون آزمون( استعداد درخشان) و سهميه رتبه اول اقدام به برگزاري كارگاه ديگري نموده و  درخشان
كه  ،هر ورودي در مقطع كارشناسي تا چهارم و دانشجويان رتبه اول ،دكتري و كارشناسي ارشددر مقاطع  هاي اول هر ورودي

 ،كارگاه اين براي شركت درمي باشند،  خودشناسيعالقمند به افزايش آگاهي و شناخت راهكارهاي عملي در زمينه مهارت هاي 
  به عمل مي آورد.    دعوت

  

  خودآگاهي عنوان كارگاه: 

  جلسه، هر جلسه سه ساعت  3تعداد جلسات و طول مدت برگزاري: 

  محمد كاظم زادهمدرس: 

خيابان شريعتي. ضلع جنوب شرقي پل سيدخندان. دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي. مكان: 
  ي نژاد.شهيد رضاي اتاق سمينارساختمان شهيد فرد اسدي طبقه دوم 

  زمان: 

  19الي  16ساعت  17/11/95يكشنبه: 

  19الي  16ساعت  20/11/95چهارشنبه 

  19الي  16ساعت  27/11/95چهارشنبه 

  توجه

 نفر). بنابراين ترتيب ثبت نام در تعيين اولويت موثر خواهد بود.40ظرفيت كارگاه محدود است( .1

ان ، ضروري است متقاضيو عدم پذيرش پس از بسته شدن در و شروع كارگاه با توجه به محدوديت تعداد شركت كنندگان .2
براي حضور به موقع و حتمي در اين كارگاه برنامه ريزي هاي الزم را انجام داده و بدين ترتيب مانع از بين رفتن فرصت 

 ساير متقاضيان شوند.  خود و بوجود آمده براي

بنابراين خواهشمند است به  جلسه مي باشند. 3ملزم به شركت در هر ثبت نام كنندگان  ،به دليل پيوستگي مطالب .3
 روزها و ساعات برگزاري دقت فرمايند.

 امكان انصراف و جابجايي پس از ثبت نام قطعي و شروع كارگاه وجود نخواهد داشت. .4

سات صادر خواهد براي حاضرين در همه جل تنها گواهياين در پايان جلسات گواهي حضور در كارگاه صادر مي گردد.  .5
 شد.

  زمان و مكان ثبت نام:

 13:30بعدازظهر ها  – 11:30الي  9صبح ها   10/11/95يكشنبه لغايت  2/11/95دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه از تاريخ شنبه 
   88677976و يا تماس تلفني با شماره   15:30الي 

  دانشگاه. طبقه سوم. ساختمان مركزي  470آدرس: خيابان ميرداماد غربي. پالك 


