
دوره تخصصی “تعامل فرهنگی 
اسالم و جوامع غربی”

مؤسســه اطاعــات و تحقیقــات اســامی، تــرم جدیــد دوره 
آموزشــی تخصصــی “تعامــل فرهنگــی میــان اســام و جوامــع 

غربــی” را از 29 بهمــن 1394 آغــاز خواهــد نمــود.
ــه از  ــن دوره تخصصــی، ک ــرکت در ای ــه ش ــدان ب عاقه من
معلومــات اســامی مطلــوب برخــوردار بــوده و در درک مطلــب 
ــد  ــد می باشــند، می توانن ــان انگلیســی توانمن ــه زب ــه ب و مکالم
جهــت ثبــت نــام بــا مؤسســه اطاعــات و تحقیقــات اســامی 

تمــاس حاصــل نماینــد.
ــود را  ــد، درخواســت خ خواهشــمند اســت دانشــجویان جدی
ــه  ــت مصاحب ــن وق ــه، جهــت بررســی و تعیی ــراه رزوم ــه هم ب
ــل  ــه ایمی ــن1394، ب ــخ 20 بهم ــا تاری ــر ت ــوری، حداکث حض

ــد.  ــال نماین ــه ارس مؤسس
ــه  ــه مصاحب ــاز ب ــدون نی ــل، ب ــای قب ــجویان دوره ه دانش

ــد. ــل آورن ــه عم ــام ب ــت ن ــد ثب ــد در دوره جدی می توانن

شرایط ثبت نام:

- کاس هــا بــه زبــان انگلیســی برگــزار 
ــوند. می ش

آموزشــی،  کاس  هــر  شــهریه   -
ــال(  ــان)1.000.000 ری ــزار توم ــد ه یکص

. شــد با می 

- دانشــجویانی کــه در تمامــی جلســات 
کاس حضــور می یابنــد و یــا تنهــا یــک 
ــی  ــرم آموزش ــول ت ــاز در ط ــت مج غیب
داشــته باشــند، از پرداخــت شــهریه معــاف 
و مبلــغ اخــذ شــده بــه ایشــان بازگردانــده 

می شــود.

ــی،  ــه آموزش ــش از 4 جلس ــت بی - غیب
ــد. ــد ش ــذف از دوره خواه ــبب ح س

- تــرم آموزشــی 17 جلســه خواهــد بــود 
و جلســه پایانــی دوره، در تاریــخ 31 تیــر 

مــاه 1395، تشــکیل خواهــد شــد.

- ظرفیــت پذیــرش کاس هــا محــدود 
می باشــد و اولویــت بــا افــــرادی اســـت 
کـــــه ســـریع تر ثبــت نــام می نماینــد.

وزهــای پنج شــنبه از ســاعت  کالس هــا، ر
ــوند ــح برگــزار می ش 9 الــی 12 صب

غربی:  فرهنگ 
تحوالت مظاهر،  مبانی، 

استاد  :   دکتر فاطمه طارمی راد
9    الی    10:15

متون دینی و واژه های اسالمی 
انگلیسی

استاد  :   دکتر سید مصطفی صفوی
10:30    الی    11:45

برای کـــــسب اطــــــاعات بیشتر، می تــوانید 
از راه هــای ارتباطــی زیــر بهره منــد شــوید:

info@iric.org :تلفن: 88948320 )021( ایمیل

ثبت نام ترم  زمستان 94 و بهار 95


