
 

 اطالعات ضروری دوره مقدماتی و تکمیلی بهشت حضور )عموم مردم( 
 

  ..................................جناب آقای / سرکار خانم 

 با سالم و احترام
 

السممضاامما  هار مرا ف مهض ر   الفزالیش آگاه ،  النش   ریحش مهض ر، موال   مهم قی  ره ضمم ت کرممز  الق ندی حضر عامم کرای  ر الر رمم ره        

  سانض:م  

 الف( مزایای شرکت در دوره:

رما   20صممممض   گواله  آموقن ضممم ت امضممه ر الر      م مضمماک  رمه ممض    .1 رما نحوالم  عزوممه مهمض ر    ظمای« محض  الم   سممممانمه 

 مرا نه آموقن   پژ هش السضانضال ر ر الر را رحام   یه (2222070124)رض

 سانه ر الر ن وم م  م  20صض   گواله  پایام      م ضماک    کز یل  ره مض   .2

 هضیه نفیس ف هحگ  ر الر نف ال  ر ک    .3

 ب( منبع آزمون:

 ( 1.      م ضماک : رضاب  نگیت آف یحش )1

 ( 2.      کز یل : رضاب  نگیت آف یحش )2

 دوره :ی برگزاری  ج( نحوه 

 دوره مقدماتی و تکمیلی به صورت حضوری برگزار می شود

 برگزاری آزمون:ی  د( زمان و نحوه 

 . آزمون  به مجازی برگزار خواهد شد 1

 نفع پیامک اوالهض رض. آقموم ره الف ال  ذر ر گزال ر ردس هار       آموقر    قمام .2

 نام:هـ( هزینه ثبت

 ر الر ری الق یال  00,0005سانه مبلغ  20ر م ضماک  ره مض       .أ

 ر الر ری الق  یال  000,005سانه مبلغ  20     کز یل  ره مض   . ب

   پیامک ال سال رحام مؤسسه ف هحگ  عا   مهضر مونو  )نج( فا س   6037997599408417ر ا   را   جهه  ال یز  جه  .  

 . رارضر میزرام م  ها، ره نهض لیه یا پ  الاه هزیحه الیاب   ذهاب الساکیض ر الر ره سضامکبص  : کأمیت  سیله ن 

 و( خریدکتاب و نحوه تهیه:

وری کتاب:  44 روچه   ایارام قنضف هحگ  عام   مهضر مونو  نل  ال  کرای  ف جه الیرم ی«  الیع    ف  رمگا  م الجره ره الف( روش دریافت حـض

 (07132302325) کلفت مهضیه رز گ ری الق

تی کتاب: پیامز  را نحوالم)اوالهام   یافه پسمض  رضاب   آ  س   رضپسمض   ییق(  ال    الیضاالق ط یق  09929303190ره رم ا    ب( روش دریافت پـس

 رو  کا رضاب ال سال گ   .

  آپ پیامز  را نحوالم)اوالهام   یافه فای  الیزض  نیز (  ال   رممو  کا فای الیضاالق ط یق    09929303190ره رمم ا    ج( روش دریافت فایل الکترونیکی:

 ال سال گ   . الیضارضاب    

 * یادآوری مهم

 رارض.  یی ه ر الر ه       م   90( ه  هفضه    جلسه،   ه  جلسه ره مض  1

 ( ه      ، پس الق  سیضم ره عض نصاب کرزی  اوالهض رض. 2

 نفع اوالهض  سیض.ره صو   پیامک ره الطدع الف ال  ذر( ر  ع ه       3

  نام   ا یض رضاب)ره صو   جضالگانه(، ر الر ر ره         الیزالم  م  رارض.(  ال یز هزیحه ثبه 4       

 (07137255850( کلفت پاسخگو  العض آموقن)5       

 نام را کامل نمایید. ی معارف مهدویت، با دقت و صحت، فرم ثبتدر صورت تمایل برای شرکت در دوره
 

 معاونت آموزش  

 بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( فارس


