
 باختنا رد لوا مدق

دنیارف

 باختنا رد مود مدق

دنیارف

یریگدای عاونا

یریگدای هدودحم

 ای و ناوت یم هچنآ

 شزومآ ناوت یمن

داد

 لح هار داجیا

یبیکرت

 یزتارتسا باختنا

یمیلعت

 یانیمرب شزومآ

رتویپماک / بو

w/cbt

 ینابیتشپ متسیس

بو /ییاراک

w/eps

 سرد سالک

 / یزاجم نورکنسآ

 بو

w/vac

 سرد سالک

 /  یزاجم نورکنس

بو

w/vsc

یتخانش

یتکرح

یشرگن

 یاهتراهم

یتکرح

یشرگن تراهم

یتخانش تراهم

 و شزومآ نیب زرم

 صخشم هرواشم

دوش

 اب یتخانش تراهم

تسا رسیم بو

 روطب یشرگن تراهم

 تسا لکشم مه یتنس

بو هب دسر هچ

یبیکرت لح هار

 و بو زا هدافتسا

 هک یتنس هویش

دراد تیبوبحم

 هب اهنآ نتسکش و فادها حضاو ندرک صخشم

تیریدم لباق یاهشخب

دوش مولعم یتکرح و یتخانش ،یشرگن هک

؟ ریخ ای دنا هتفای راتخاس

 اب بو شزومآ بیکرت

لاقتنا شور دنچ ای کی

دربراک ، مهف ، شناد

یبایزرا،بیکرت ، لیلحت هیزجت

هتفای تخاس

هتفاین تخاس

 دارفا روبع یارب ییوگلا و حرط

 ،هئارا :شزومآ هلحرم راهچ زا

 یاه نیرمت،هدش تیاده یاهنیرمت

نومزآ ، یندرک لح

 ره یژتارتسا هكنیا نییعت

 بو رب ينتبم سرد زا شخب

 ءارجا یتنس هویش ای دشاب

دوش

درفنم ناریگدای
 یاهتراهم

یتخانش

 هاوخلد نامز

ناریگدای

 اب تاعوضوم

 و حیحص باوج

طلغ

 هزادنا لباق فادها

شزومآ یریگ

 مدق هب مدق شزومآ

یراک

 نییعت هدنریگدای

تسا هدننک
هتفاین تخاسیدارفنا شزومآ

 نامز رد هدافتسا

زاین دروم
عیرس یزاس ماگنهب

 نآ یاهصخاش زا ناریگدای ریاس اب طابترا

تسا یتنس هب تبسن

 هدنریگدای بو اب

  و  ادیپ ار هحفص

 رالک لمعلاروتسد

 و دریگ یم ارف ار

 یناهج سرتسد رد

تسا

 داتسا و ناریگدای

 توافتم یاهنامز رد

 یم تنرتنیا دراو

دنوش

 گنردالب

تسین

 یاهرازبا رب دیکات

عونتم یطابترا

 هشیمه ندوب سرتسد رد،یهورگ شزومآ : اهیگژیو

 ،هتفاین تخاس ای هتفای تخاس یمک تاعوضوم ،

تسا زاین سالک کی زا شیب ،زاین زا لبق شزومآ

 و ناریگدای

 داتسا

 رب نامزمه

طخ

 نیرت یکینکت

 شزومآ عون

 بو تحت

 یاه همانرب ،درب تیاو : اهرازبا

 ،یریوصت سنارفنک ،یکارتشا یدربراک

 Breakout و مور تچ یتوص

rooms

 نامزمه روضح : یگژیو

 یشناد و یتراهم یاهزاین،

 یا هقطنم تعاس یاهتوافت،

دوش روظنم

 نورکنس اب یتنس توافت

  ییایفارغج رظن زا  :  یزاجم

سرتسد رد عبانم  -

Breakout rooms : دناوت یم داتسا 

 اجنآ یهورگ راک یارب ار نایوجشناد

دتسرفب

 بو

ور رد ور – بو

 بو – یبیکرت

ررکم نیرمت هب زاین

یلبق یاه هتسناد ساسا رب

 هب، اه لوبمس ،نتم ،نابز زا تاعالطا لاقتنا

میهافم ندرپس رطاخ

یکسا

تیقفوم یاهشور

هموزر نتشون

 و اهشور ،تاعالطا یروآدای

نیناوق و  بیترت

 طابترا نودب شناد زا هدافتسا

داوم ریاس اب

 و تاعالطا هیزجت ییاناوت

دربراک

 لماوع هب متیآ کی نتسکش

هدنزاس

 یارب زیچ دنچ ءازجا نداد رارق

یلک زیچ داجیا

 اهشور شزرا هرابرد تواضق

مولعم فده کی یارب

بقاث یلع
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