
یر یر هراھ   هراھ
ناوجون کدوک و  ییویدیو  یاه  همانرب  زادرپ  هدیاو  حارط  لاسگرزب -  کدوک و  یاه  یزابرهش  زادرپ  هدیا  حارط و 

تراھ تراھ
گنیچوک یطابترا و  یاه  تراهم  سردم  ، شزومآ

یراک یراک قاو   قاو
راک و ناکدوک   - ناناوجون یگدنز  یاه  تراهم  سردم 

هداوناخ هرواشم 
اهاط  لآ  نشلگ  هیریخ  هسسوم 

نونک ات  تشهبیدرا ۱۳۸۱ 

هراشا کبس  هب  نآرق  یعوضوم  ظفح  سردم  میرکلا  نآرقلا  هعماج  هسسوم 
نونک ات 

ردام و یاه  هاگراک  یگدنز و  یاه  تراهم  سردم 
کدوک
ایوپ  نهذ  هسسوم 

نونک ات 

گنیچوک یگدنز و  یاه  تراهم  سردم  تیاهنیب  تبثم  یمداکآ 
نونک ات 

یی یی قاو   قاو
یتیبرت یسانشناور  دشرا  یوجشناد  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

نونک ات 

هدهد رارا   یی   هاگراک   هاگراک تت  
یاه شوه  هاگراک ) 40  ) هرود جنپ  کدوک 2 - ردام و  هاگراک  هد  ودصراهچ  - 1 هدننکرازگرب :  ات 1396  لاس 1381  زا 

هظفاح تیوقت  نهذ و  یزاسدنمناوت  هاگراک )   32  ) هرود راهچ  تیقالخ 4 - شوه و   ( هاگراک  40  ) هرود راهچ  هناگدنچ 3 -
نشج زا 36  شیب  یرازگرب  نیدلاو 7 - یارب  هاگراک  هدراهچ  قالخ 6 - رکفت  کدوک و  هفسلف  هاگراک )  20  ) هرود راهچ  - 5

هبتر بسک  کدوک  * هداوناخ و  هرواشم  لاس  تیلاعف و 9  هقباس  لاس   14 تاحیضوت :  ادخ  هب  یا  همان  یرازگساپس و 
یرونخس نایب و  نف  رد  لاس )  ینس 6-3  عطاقم  رد   ) منازومآون یروشک 

درواتد درواتد
یگدنز تیریدم  یا  هفرح  هرود 

رسالگ مایلیو  هسسوم  زا 
همانیهاوگ 

کدوک رگنامرد  ناور  تیبرت  یصصخت و  عماج و  هرود 
نایار هرواشم  یسانشناور و  تامدخ  زکرم  زا 

همانیهاوگ 

ینامرد یزاب  یصصخت  هاگراک 
یگدنز یادن  هرواشم  یسانشناور و  تامدخ  زکرم  زا 

همانیهاوگ 

کدوک یگدنز  یاه  تراهم  یصصخت  هاگراک 
یگدنز یادن  هرواشم  یسانشناور و  تامدخ  زکرم  زا 

همانیهاوگ 

کدوک یریگدای  تالالتخا  یصصخت  هاگراک 
یگدنز یادن  هرواشم  یسانشناور و  تامدخ  زکرم  زا 

همانیهاوگ 

Effective Social Interaction
iQS Academy زا

همانیهاوگ 

لاس 14 ناوجون ،  کدوک و  سردم 
کدوک و هزوح  رد  تیلاعف  هقباس 

ناور هداوناخ ،  هرواشم  ناوجون و 
کدوک رگنامرد  یزاب  رگنامرد و 

/ یگدنز یاه  تراهم  سردم  )
تیوقت نهذ و  یزاسدنمناوت 

هکترچ / کدوک هفسلف  هظفاح /
/ هعلاطم یاه  ترهم  / انایرآ یناریا 

یاه تراهم  / TA راتفر لیلحت 
یاه شوه  / نایب نف  یطابترا و 
شوه / یداصتقا شوه  / هناگدنچ
هاگراک / تیقالخ شوه و  یسنج /

نایبرم گنیچوک  کدوک / ردام و 
یزاسدنمناوت / کدوک

ظفح / ناناوجون گنیچوک  / نیدلاو
کبس هب  نآرق  یعوضوم 

یزاب و شور  اب  نآرق  ریسفت  / هراشا
ماردوکیاس  / یشاقن شیامن و 

نف سردم  کدوک / رگنامرد  هصقو 
یرونخس نایب و 



https://atbox.io/9192959827460
https://telegram.me/@bahareh-raeesi
http://instagram.com/b.raeesi.mosbatebinahayat
https://atbox.io/9192959827460


هرواشم یلمع  یاه  تراهم  نونف و  هاگراک 
لوحت هناخ  هسسوم  زا 

همانیهاوگ 

ناکدوک یارب  هفسلف  یصصخت  هاگراک 
نارهت کبف  هسسوم  زا 

همانیهاوگ 

نهذ یزاسدنمناوت  سردم  تیبرت  هرود 
ایوپ نهذ  هسسوم  زا 

همانیهاوگ 

شور هب  نآرق  یعوضوم  ظفح  سردم  تیبرت  هرود 
هراشا

مق نآرقلا  هعماج  هسسوم  زا 

همانیهاوگ 

نآرق ظفح  سردم  تیبرت  هرود 
مق نآرقلا  هعماج  هسسوم  زا 

همانیهاوگ 

داتسا کبس  هب  دیوجت  ظفح و  سردم  تیبرت  هرود 
ینسحم

تیبلا لها  ینآرق  هسسوم  زا 

همانیهاوگ 

یداتسا هسردم  یا  هفرح  هرود 
رفن کی  زا  رتشیب  هعومجم  زا 

همانیهاوگ 

سام سام تاعالطا   تاعالطا
زاوها ناریا ،

maseha.nafas@gmail.com
09165052865

رذآ ۱۳۹۶ یناسرزورب ۳  نیرخآ 

mailto:maseha.nafas@gmail.com
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