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در پیش APACHE IIبررسی سیستم نمره دهی 
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"تازه هاي آسم"کنفرانس ملی 1
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بجنورد
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40مشکالت روانشناختی دانشجویان18
ساعت

18271389دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد
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ساعت
16091387بجنورددانشگاه آزاد اسالمی 
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شخصیت : نشست هم اندیشی اساتید با موضوع 33
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جریان شناسی : نشست هم اندیشی اساتید با موضوع 37
عرفانهاي نوظهور

2
ساعت

دانشگاه آزاد اسالمی 
بجنورد

1394دن/820

تاریخ و : دوره معرفت افزایی استادان با موضوع38
1تمدن اسالمی سطح

16
ساعت

دانشگاه آزاد اسالمی 
بجنورد

1394دن/784

1394دانشگاه آزاد اسالمی 16تاریخ و : دوره معرفت افزایی استادان با موضوع 39



بجنوردساعت2تمدن اسالمی سطح
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