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 همکار گرامی جناب آقای / سرکار خانم .......

 با تقدیم سالم 

از کلیه اساتید شرکت کننده  3131امه آموزشی طرح ضیافت اندیشه سال برن احتراما ضمن ارسال 

تکمیل فرم ثبت نام ، آن را به ایمیل و دریافتعد از بعوت می شود ضیافت ددر طرح 

Nahad.uut@gmail.com  ارسال نمایید. 

 .بارگذاری عکس الزامی است*

 .محل تشکیل کالس ها: سالن جلسات

.محل تشکیل کارگاه : سالن اجتماعات )آمفی تئاتر(  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )هفته اول(گروه اول

 31.31-31ساعت  31.31-3ساعت  روز تاریخ

 فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  شنبه 3139/7

 فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  شنبه یک 3139/8

 فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  شنبهدو 3139/3

 فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  شنبه سه 3139/31

1اندیشه سیاسی سطح  چهار شنبه 3139333 فرهنگی سیاسی کارگاه   

 )هفته دوم(گروه اول

 31.31-31ساعت  33.91-31.11ساعت  روز تاریخ

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  شنبه 3139339  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح یک شنبه 3139331  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  دو شنبه 3139339  

 



 

 )هفته اول(گروه دوم

 31.31-31ساعت  33.91-31.11ساعت  روز تاریخ

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح شنبه 313937  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح یک شنبه 313938  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  دو شنبه 313933  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  سه شنبه 3139331  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  چهار شنبه 3139333  

 
   

 )هفته دوم(گروه دوم

 31.31-31ساعت  31.31-3ساعت  روز تاریخ

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  شنبه 3139339  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  یک شنبه 3139331  

فرهنگی سیاسی کارگاه 1اندیشه سیاسی سطح  دو شنبه 3139339  

 

 



 

 

 

 

 لیست گروههای اول و دوم

 

 

 گروه اول

 عباسی وحید 1

 حقیقی رضااحمد 2

 نصیرنژاد مجتبی 3

 مشکوه ساالر 4

 اخالقی فرید 5

 خیری فرشاد 6

 سیروس آذر محمد 7

 خداوردی زاده مهدی 8

 میر آقایی شهاب 9

 اعتمادی علی 11

 شکسته بند بهزاد 11

 بهبودنیا مهدی 12

 باقرزاده نرمین 13

 ولیزاده اوصالو امیر 14

 دباغ رحیم 15

 جعفرزاده سعید  16

 اسماعیل زاده اکبر 17

 سالم شیوا 18

 سلوک وحید 19

 بخت آور عزالدین 21

 عبدلهی کامران مهدی 21
 

 



 گروه دوم

 اسکویی الناز 1

 قاسم زاده اردالن 2

 زارع وحید 3

 معرفت وحید 4

5 
سید 

 عالی نژاد موسی

 عتمادیا احمد 6

 علی اصغری مرتضی 7

 رادمان ساالر 8

 باقرزاده اتابک 9

 بیگلری فهیمه 11

 علیزاده علی رضا 11

 مصطفی 12

جهانگشای 

 رضایی

 کارگرنژاد سهند 13

 بهروز سرند علیرضا 14

 قدیری محمد 15

 میکائیل ضار 16

 یکانی صابر 17

 اصغری سامان 18

 مجلسی محمدمهدی 19

 محمدصادقی آزاد محمدباقر 21

 افغان آرش 21
 

 

 


