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 رایزن محترم فرهنگی جمهوری عراقبه : 

 إلى: المستشار الثقافي المحترم لجمهورية العراق

 دعوت از اساتید عراقی جهت حضور در کارگاه بین المللی موضوع : 

 ورشة العمل الدوليةفي الموضوع: دعوة األساتذة العراقيين للحضور 

 

 حترام،او سالم عرض  با

 تحیّة طّیبة

برسانیم، موسسه پرتودانش با مشارکت دانشگاه  خرسندیم به اطالع

، یک کارگاه بین 1398فروردین  28 -27فردوسی مشهد، در تاریخ 

المللی در زمینه نوروفیدبک در این دانشگاه برگزار خواهد نمود. 

در این کارگاه، مفاهیم تئوری و عملی نوروفیدبک و کاربردهای آن 

تخار است، که اساتیدی از موجب اف در پژوهش و درمان بحث می شود.

دانشگاه های مختلف عراق، بسیار عالقمند به حضور در این رویداد 

 علمی هستند. اسامی این افراد به شرح ذیل است، 

یسّرنا إبالغكم بأّن مؤسسة برتودانش و بالتعاون مع جامعة فردوسي مشهد سوف تقوم بإقامة ورشة عمل دولیة في 

. تتم ضمن ورشة العمل هذه مناقشة 2019نیسان  17-16ه الجامعة و ذلك بتاریخ في هذ االرتجاع العصبيمجال 

للفخر بأن یكون األساتذة  المفاهیم النظریة و العملیة لالرتجاع العصبي و تطبیقاته في البحوث و العالج. إنه لمدعاة  

األساتذة هي  هؤالء اسماءمن مختلف جامعات العراق مهتمین كثیراً للمشاركة و الحضور في هذا الحدث العلمي. 

 التالي،

 

 194http://sciencebeam.com/workshop/وب سایت کارگاه : 

 /http://sciencebeam.com/workshop194لورشة العمل :  الموقع اإللكتروني

 

شایان ذکر است، دعوتنامه ی اساتید فوق پیوست می باشد، و هزینه 

شب از طرف موسسه پرتو دانش و با  4های اقامت ایشان به مدت 

د. امیدواریم حضور این همکاری دانشگاه فردوسی مشهد تقبل میشو

اساتید محترم در این رویداد، سبب گسترش همکاری ها علمی بین 

 پژوهشگران دو کشور گردد. 

مرفقة مع هذا الكتاب، كما و تتكفّل مؤسسة هي جدیر  بالذكر بأن بطاقات الدعوة لألساتذة المذكورة أسماؤهم 

لیالي. نأمل بأن تكون مشاركة  لمدة أربع إقامتهم و ذلكبرتودانش بالتعاون مع جامعة فردوسي مشهد تكالیف 

 األساتذة الكرام في هذا الحدث، سبباً في تطویر التعاون العلمي بین الباحثین في البلدین.

                                                                    

 احترام  میتقد با

https://parsistrans.com/
http://sciencebeam.com/workshop194/
http://sciencebeam.com/workshop194/
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 التقدير و االحترام مع فائق                           
                                                            

 نوربخش میمر دکتر

 الدكتورة مريم نوربخش                                                       
                                                               

 نشداپرتوبین الملل مدیر توسعه و 

 برتودانشمؤسسة ل العالقات الدوليةمديرة قسم التطوير و                                                        

  

https://parsistrans.com/

