
 

 
 

 ؛همکار عزیز فرهنگی

 سالم علیکم
ه حتمی رفتمه  ی تیا حت فز یشتآگ هر،تو نشت تیییشتمه  ح،تمو روتمهمتعیاتجه ت سمحضتم رتضمن تشکم ات عتقمننی حترتماشی برتیا حتتمار تورتو ر 

تگاوو.ترتاشی برت قممتمر

 ی مقدماتی: کننده در دورهالف( مزایا برای فرهنگیان شرکت

ش تت۱۲حتسمم ق تیا حت فا وحترهتننا ت۲۰یهتم تتت"حکومت مهدوی و وظایف منتظران"ی تقیو نتتت۹۲۵۰۳۰۷۱.ت قط حتگو هرتآموعشتضممن تم م تی تر ت۱
ت ن (.تحتمذرورتر تنگذر ن  رهتش ریونتو ر تفاهیگی نررسبتنن یی ت)یا حتت۲۰
ترسبتنن یی ت۱4ش ۱۲ تص  رتشکویقترئیست و ر تیا حت فا وحترهترسبتنن یی .ت۲۰تش ت۱۵ن مهترحبرتم یاترلتیا حت فا وحترهتننا ت.تص  رتشکویق۲
ت ن تشوسطت و ر ت.ترسبتننوو ت۲۰ش تت۱۲حتریی  ترهتننا یا حت فا وتتار تص  رتگو هرتمووآموعحتتار تورتو ر ت.۳

 ی تکمیلی:کننده در دورهب( مزایا برای فرهنگیان شرکت

ترسبتنن یی .ت۲۰حت فا وحترهتننا  تفاهیگرت ع رتتیا حتمی  نتپا رترتتن مهص  رتشکویقت(۱
تترسبتنن یی ت۱4ش ۱۲ تص  رتشکویقترئیست و ر تیا حت فا وحترهتترسبتنن یی .ت۲۰ش تت۱۵ن مهترحبرتم یاترلتیا حت فا وحترهتننا ت(تص  رتشکویق۲
  ن تشوسطت و ر ت.ترسبتننوو ت۲۰ش تت۱۲هتننا تریی  ترص  رتگو هرتمووآموعحتتار تورتو ر تیا حت فا وتتار ت(۳

 برگزاری دوره :ج( نحوه 
 دروه مقدماتی و تکمیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 شی و آزمون متعاقبا پس ازثبت نام وتهیه کتاب به افراد شرکت کننده پیامک خواهد شد.زمان برگزاری کالس های دوره آموز . 1تبصره 

 .شرکت در دوره تکمیلی، گذارندن دوره مقدماتی می باشدشرط  . 2تبصره 

 ( نحوه آزمون:ه

 یاگز رتمو ه تت .تتبه صورت مجازیتLtmsورتس م نهتت بف(تآعمونتو ر تمق م شر

تب(تآعمونتو ر تش نیلرتیهتصورتتمج عحتیاگز رتمو ه تت 
تریی  تپی مکتمو ه تت .تیهت فا وتتار عم نتآعمون،تمحی نب ًتتتبصره: 

 :منبع آزموند( 

تی ت .تمرت(۱و ر تمق م شر،ترح بتنگی تآفاییشت).تآعمونت۱
تی ت .تمرت(۲حتش نیلر،ترح بتنگی تآفاییشت)و ر ت.تآعمون۲

 نام:هزینه ثبتو( 

 برای شیرازریال  00,0004ساعت مبلغ  20ی مقدماتی به مدت دوره .أ

 برای شیراز ریال  000,004ساعت مبلغ  20دوره تکمیلی به مدت  . ب

 و پیامک ارسال بنام مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( فارس   6037997599408417شماره کارت جهت واریز وجه  . ت

 :تهیه  نحوهخرید کتاب و هـ( 

فف44دوعودفعجلفاهللفتعهل ففرجهفالشگرف فواع فد فشگاراخفااهنهزفخ  فچو هفففروشگاه ففرنگا فضرگرمفدی  ففیهتیهتتما جت:روش دریافت حضووری کااب بف(ت

 (07132302325تلفن  )دی فهفنز گفشاراخ

پیامکی با عنوان)خواهان دریافت پسوای کااب   ددرس و کدپسوای دقیق( داده شوود تا  ایاااز طریق  09929303190به شوماره  ب( روش دریافت پـستی کتاب:

 کااب ارسال گردد.

دپ پیامکی با عنوان)خواهان دریافت فایل الکارونیکی( داده شوود تا فایل کااب  ایاااز طریق  09929303190به شوماره  روش دریافت فایل الکترونیکی:ج( 

 ارسال گردد.  ایاادر 

 ( یادآوری مهم:ح

تی ت .تس ق تیا حتهاتو ر تمرت۲هاتهفحهتو تجلسه،ت تهاتجلسهتیهتم تتت-۱
تهاتو ر تپست عترسی نتیهتر تنص بتشک یلتمو ه تت .تت-۲
تنفعتمو ه ترسی .تتا عتهاتو ر تیهتصورتتپی مکتیهت طمعت فا وتذحت-۳
ت



  دوره الزامی می باشد.( واریز هزینه ثبت نام و خرید کااب)به صورت جداگانه(، برای شرکت در 4       

 (07137255850( تلفن پاسخگو واحد دموزش)5       

تی ن متر تر ملتنن یحتمی رفتمه  ی ،تی تون ت تصض تفامتثب ورتصورتتشن یلتیا حتتار تورتو ر 
ت
ت

 معاونت دموزش 

 بنیاد و موسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(فارس 
 


