باسمه تعالی
مجموعه مقزرات و ضوابط دوره تخصصی تزبیت مبلغیه
مقذمه:
دٍسُ تخػػی هجلغیي ثشای ًخستیي ثبس دس استبى ،ثب ّذف تَاًوٌذ سبصی ػلوی ثبًَاى هذاح ٍ سبیش خَاّشاى
ػاللِ هٌذاى ثِ هذاحی اّل ثیت ػلیْن السالم ّوشاُ ثب تجلیغ هؼبسف دیٌی ٍ پبسخگَیی ثِ سَاالت هخبعجبى
ٍ ثب حضَس اسبتیذ ثشجستِ استبى ٍ وطَس ،ثب ًظبست ٍ حوبیت هشوض آهَصش ّبی تخػػی لشآًی سبصهبى
لشاًی داًطگبّیبى وطَس ٍ ثِ ّوت هؼبًٍت فشٌّگی جْبدداًطگبّی چْبسهحبل ٍ ثختیبسی ثشگضاس هی ضَد.
مشخصات دوره:
 -1ضْشیِ دٍسُ هجلغ  800/000تومان است ٍ ثبیذ ثِ ًبم ضخع هتمبضی دٍسُ ٍ ثِ حسبة ضوبسُ
 3351634ثبًه سفبُ ثِ ًبم جْبدداًطگبّی چْبسهحبل ٍ ثختیبسی ٍاسیض ضَد(.افشاد هی تَاًٌذ ثب دادى تؼْذ
الصم ایي هجلغ سا ُةغَست السبط هبّیبًِ پشداخت وٌٌذ ).
 -2سػبیت پَضص اسالهی ٍ ضئَى اخاللی ثشای ولیِ فشاگیشاى دس عَل دٍسُ الضاهی است.
ّ -3وشاُ داضتي وبست ػضَیت دس توبهی جلسبت الضاهی است.
 -4حضَس فشاگیشاى دس والس لجل اص حضَس استبد الضاهی است.
 -5حضَس ّوشاُ ثِ ّش ػٌَاى دس والس هوٌَع است.
 -6استفبدُ اص تلفي ّوشاُ ٍ استؼوبل دخبًیبت دس هحیظ آهَصضی هوٌَع هیثبضذ.
 -7سٍص ٍ سبػت والس آهَصضی ثؼذ اص ضشٍع دٍسُ ثِ ّیچ ػٌَاى لبثل تغییش ًویثبضذ.
 -8فشاگیش هَظف ثِ حضَس هشتت دس والس ّب عجك ثشًبهِ تؼییي ضذُ اص سَی جْبد هی ثبضذ .غیجت فشاگیش
دس یىی اص هَاسد ریل هَجت هحشٍم ضذى ٍی اص اهتحبى خَاّذ ضذ:
الف -غیجت غیش هَجِ ثیص اص یه ّطتن ول سبػبت دٍسُ.
ة -افضایص هجوَع غیجت ّبی هَجِ ٍ غیش هَجِ اص یه چْبسم ول سبػبت دٍسُ.
تجػشُ  :تطخیع غیش هَجِ ٍ هَجِ ثَدى غیجت فشاگیش ثِ ػْذُ هشوض آهَصش هی ثبضذ .
 -9اػغبی گَاّی پبیبى دٍسُ هٌَط ثِ تسَیِ حسبة وبهل ،تحَیل وبست ػضَیت ٍ وست اهتیبصات الصم هی
ثبضذ.
 -10حذالل ًوشُ لجَلی ثشای غذٍس گَاّی پبیبى دٍسُ  12اص  20یب  60اص  100هی ثبضذ.
 -11غذٍس ّش گًَِ گَاّی ،حذاوثش تب یىسبل پس اص اتوبم دٍسُ اهىبًپزیش هی ثبضذ .ولیِ هذاسن ٍ
هستٌذات هشثَعِ پس اص هذت هزوَس هؼذٍم خَاّذ ضذ.
 -13ضشوت دس اهتحبى هجذد دس غَست هَجِ ثَدى غیجت فشاگیش ثب هَافمت جْبدداًطگبّی ٍ پس اص
پشداخت  %30ضْشیِ ،ثالهبًغ هی ثبضذ.

 -14ایي دٍسُ دس غَست ثِ حذ ًػبة سسیذى دٍسُ ثشگضاس هی گشدد .دس غیش ایي غَست نل ضْشیِ ثِ
داٍعلت هستشد خَاّذ ضذ.
شزایط عمومی واختصاصی شزکت کننذگان (فزاگیزان):

 -۱داضتي حسي خلك ٍ سػبیت ضئَى اسالهی
 -2عالة ٍ هجلغیي حَصٍی خَاّش
 -3داًطجَیبى ٍ داًص آهَختگبى سضتِّبی هشتجظ
 -4ثبًَاى تَاًوٌذ ٍ ػاللِ هٌذ(ثِ تطخیع هجشی دٍسُ)
مذت سمان دوره 200 :سبػت(دس هذت  4تشم سِ هبِّ) – صهبى دلیك ضشٍع دٍسُ هتؼبلجب اػالم هی ضَد.
سزفصل های دوره:
مذاحی ،فه خطابه و سخنوری و ....
هْبست ّبی لشآًی(سٍاًخَاًی ٍ تجَیذ ،تفسیش ٍ )...
هْبستّبی صًذگی ٍ فشصًذپشٍسی
احىبم ،اخالق ٍ ػمبیذ اسالهی
سمان بزگشاری دوره:
سٍصّبی پٌجطٌجِ ّش ّفتِ اص سبػت  8تب 13:30
تذکز مهم :جْبدداًطگبّی چْبسهحبل ٍ ثختیبسی تؼْذی دس جْت ُة وبسگیشی یب اضتغبل فشاگیشاى ًخَاّذ
داضت اهب دس حیي اجشای دٍسُ دس خػَظ ًحَُ اضتغبل فشاگیشاى ٍ ًحَُ استفبدُ هغلَة اص هغبلت آهَختِ
ضذُ دس دٍسُ ٍ تجشثیبت هَجَد دس ایي صهیٌِ ،هغبلجی اسائِ هی ضَد.
شماره تماس32320070 :

