
  با عرض س�م و تبريک سال نو مي�دی

 :است به شرح زير نموده انجمن دانشجويان ايرانی دانشگاه لينشوپينگ اقدام به برگزاری تعدادی ک�س ھای آموزشی

 

  :توضيح مختصری راجع به محتوای ک�س ھا

مباحث مورد بحث شامل شناخت دوربين، ترکيب بندی، نور،  .استشامل دو بخش بخش تئوری و عملی  ک�س عکاسی
ک�س می تواند با توافق استاد و دانشجويان شامل . استرنگ بندی، کادر بندی، کيفيت عکس، عکاسی ھنری، غيره 

ه عکس در يک گالری در سطح جلسات عملی در تورھای آموزشی، ک�س ھای ويژه ويرايش عکس، برگزاری نمايشگا
و انجمن می تواند کمک ھزينه برای بعضی است بديھی است که ھزينه اين فعاليت ھا به عھده دانشجويان . باشد... شھر و 

  . فعاليت ھا فراھم کند

با آموزش کار ،  (Forex) و فارکس  (Financial Markets)آشنايی با بازارھای مالی بين المللیشامل  :Forexک�س 
، آشنايی با روش ھای  (Technical Analysis) آموزش روش ھای تحليل تکنيکال،  (Meta Trader)نرم افزار متا تريدر

  . (Fundamental Analysis)تحليل فاندامنتال 

در صورت استقبال رقص . شامل رقصھای ک�سيک از جمله والس، در يکی سالن ھای دانشگاه می باشد: ک�س رقص
  .در دوره ھای بعدی تشکيل خواھد شد... ، سنتی ايرانی، ترکی، عربی و ھای اسپانيش

سعی می کند از ارائه  انجمن، سوئدی به زبان سوئدی و فارسی تشکيل می شود-، با معلم ھای ايرانیدیئک�س زبان سو
 .کمک می نمايد پرينت و کپی به جای کتاب استفاده کند و در حد توان برای اين ھزينه ھا

ظرفيت 
 اعضا انجمن   ک�س

ھزینه دوره 
SEK 

 ساعات کل
تعداد کل 
 جلسات

تعداد 
جلسات در 

 ھفته
 نام دوره

10 

 
 عکاسی 1 10 30 250 150

10 150 250 20 10 2 Forex 

20 150 250 20 10 1 
کالس رقص 

  کالسيک

15 150 250 30 10 1 
زبان سوئدی 

 مقدماتی

15 150 250 30 10 1 
زبان سوئدی 

 پيشرفته

10 150 250 40 20 2 
   زبان انگليسی

intermediate  



  :نام در ک�س ھاثبت 

واريز  Nordea Bank, Ahoo Shokraiefard ,05798 02 3051می توانيد ھزينه خود را به حساب  برای ثبت نام

پس از اطمينان از انتقال پول، با يک ايميل، مشخصات خود . نام خود را تايپ کنيد (Medalende)نماييد، در قسمت پيام 

 Ahosh427@student.liu.se .نتقال پول را اط�ع دھيدمورد نظر، و تاريخ ا) ک�سھای(و ک�س 

  :نکات مھم

از آنجا که برای تعداد افراد در ک�س محدوديت وجود دارد، امکان استرداد شھريه ک�س بعد از شروع ک�س ھا  .١
 وجود ندارد

اولويت ثبت نام با اعضا انجمن، و از ميان اعضا با افرادی است که ھزينه خود را زودتر پرداخت کنند، از آنجا   .٢
 . که انجمن متعلق به ھمه اعضا می باشد، امکان رزرو جا برای ھيچ کس وجود ندارد

س ھا ھم دانشجو ھستند، از آنجا که مسئولين ک�. و يا ايميل برای سوا'ت بيشتر خود داری کنيد  smsاز زدن  .٣

زمان کافی برای پاسخ دادن به تک تک آنھا نخواھند داشت، لذا بھترين وسيله برای گرفتن جواب به موقع و قبل 
 .رسيدن ک�س ھا تماس تلفنی استاز به حد نصاب 

، قبل از بعد از اين مھلت Iزم است که برای اطمينان از امکان ثبت نام. استفوريه  13ام، آخرين مھلت ثبت ن .٤

 .انتقال ھزينه، تماس بگيريد

کليه ک�س ھای انجمن در طول ھفته و بعد از ساعت . .دومين ھفته فوريه می باشداولين جلسه کليه ک�س ھا  .٥
برای تغيير ساعات . اولين جلسه ک�س بعد از ثبت نام کليه دانشجو ھا و به اط�ع خواھد رسيد. خواھد بود ١٧

 . ک�س در طول ترم می توانيد با ھماھنگی با معلم و ساير دانشجويان، ساعت و روز ک�س را تغيير دھيد

  

  .مطرح نماييدمديره  ھيئت یيا ساير اعضا، آھو ٠٧٠٤٢٩٢٦٧٠سوا'ت خود را می توانيد با شماره تلفن 

  
ما را در تقويت  /http://iranianliu.wordpress.com/contactلطفا با ارائه نظرات و پيشنھادات خود به آدرس 

ھمچنين اگر پيشنھادی برای ک�س ھای آموزشی جديد داريد، و يا مايليد دوره . دوره ھای آموزشی کمک کنيد
  . آموزشی برگزار کنيد، می توانيد با تماس با ھريک از اعضا ھيئت مديره از حمايت انجمن برخوردار شويد

  
  با سپاس

  ک�س ھای آموزشیو به اميد ھرچه بھتر برگزار شدن دوره اول 
  آھو شکرايی فرد

  مسئول روابط عمومی انجمن
  


