
هاي رسمي تئوري انتخاب و  دورهنام در  زمان برگزاري، شرايط و نحوة ثبت ،عرض سالم و احترامضمن 
   .گردد به حضورتان تقديم مي 1391و زمستان پاييز ) علي صاحبي دكتر: مدرس( درماني واقعيت

از اين پس بصورت مركزي و براي تمام شـهرهاي ايـران از    مركز آموزش تئوري انتخابهاي  ثبت نام دوره
  .گيرد انجام مي مركز آموزشرسمي طريق وب سايت 

مراجعـه  درماني و مديريت راهبرانه  تئوري انتخاب، واقعيت مركز آموزشبراي ثبت نام به آدرس سايت  لطفاً
  .ثبت نام نماييد اًنموده و مستقيم
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  :ها هاي شركت در دوره هزينه

  در تهران هاي سه روزه واقعيت درماني ريال براي شركت در دوره 3300000 مبلغ .1
 و گرگان مشهد و تبريزهاي سه روزه واقعيت درماني در  ريال براي شركت در دوره 3100000مبلغ  .2

و ها  كارگاه توانمندي ـ هاي يك روزه كارگاه ماشين رفتار ما ريال براي شركت در دوره 1000000مبلغ   .3
والدين ها ـ دورة عمومي كاربست تئوري انتخاب در فرزند پروري ويژة  هاي خرس آشنايي با كارت

 )نوجوانان
توضيح اينكه فقط افرادي (ة تربيت كمك مربيان روز دو ةريال براي شركت در دور 1500000مبلغ  .4

درماني يعني دورة عملي پيشرفته را گذرانده  توانند در اين دوره شركت كنند كه دورة چهارم واقعيت مي
 .باشند

 

  :مهلت ثبت نام
  .باشد مي 20/08/1391تا تاريخ  لغايت 24/07/1391مهلت ثبت نام از تاريخ 

نـام كـرده    و رعايت استاندارد موجود، اولويت و حق تقدم با افراديست كه زودتـر ثبـت  ت يبه علت محدود
  .نام در مهلت تعيين شده پذيرش شما به دوره بعد موكول خواهد شد در صورت تأخير و عدم ثبت. باشند

  
  :نام ثبت

دفتر انتشارات ساية با آن و محل برگزاري ها  بيشتر در مورد كالسكسب اطالعات براي در صورت لزوم . 1
  يا دفتر مركزي مركز آموزش تئوري انتخاب سخن

 :و شماره تلفن طبقه همكف 19فروردين ـ كوچة بهشت آيين ـ پالك 12تهران ـ خ انقالب ـ خ 
  .تماس حاصل فرماييد 021ـ66496410

شهرستان مشهد با شماره تلفن سركار ها در  رگزاري كالسبارة محل ببراي كسب اطالعات بيشتر در  .2
  .تماس حاصل فرماييد 09153073757 رارستگخانم نرگس 



تبريز با شماره تلفن جناب آقاي ها در شهرستان  بارة محل برگزاري كالسبراي كسب اطالعات بيشتر در  .3
  .تماس حاصل فرماييد 09149938726شاهين احمديان 

گرگان با ها در شهرستان  بارة محل برگزاري كالسدر صورت لزوم براي كسب اطالعات بيشتر در . 4
  .تماس حاصل فرماييد 09112714183مسعود نامني شماره تلفن جناب آقاي 

با  )مجتمع آموزشي رهيار(تئوري انتخاب در مدرسه هاي  لطفاً براي ثبت نام و شركت در دوره. 5
  .زاده تماس حاصل بفرماييد سركار خانم موسي 44470381ـ  44435875ـ  44435066: هاي شماره
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