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 دکتر کیومرث فرحبخش: مدرس

 

 کارورزی تربیت درمانگر 

 :هاسرفصل
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 دکتر محسن محمدی: مدرس
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 دکتر محسن محمدی: استاد ناظر

 

 گری مهارتهای زندگیمربی 

 :سر فصل ها
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 دکتر مهدی منوچهری: مدرس
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