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 خب! االن چی کار کنم؟!
 و گرامی سالمدوست عزیز 

«نفر دوره خیریه بیشتر از بیشتر از یک »از شما متشکریم که در   

وقتی در حال  اید.ثبت نام کردهخواهد شد،  برگزار 1398ماه  شهریور 15و  14 تاریخ ردکه 
 انجام شده  دورهمطالعه این جزوه هستید یعنی که ثبت نام شما در این 

 

 العادهفوق دورهبه امید یک 

 

 طالعات کلیا

تر به دانید اما شاید بد نباشد که کمی دقیقرا می دورهمطمئنم که اطالعات کلی این 
 آن نگاهی داشته باشیم:

 1398ماه  شهریور 15و  14پنجشنبه و جمعه : دوره تـاریخ 
 :15:30الی  9:30 ساعت  
  :نبش کوچه موج-پارک دالوران یروبرو-ایبلوار در -سعادت ابادمحل برگزاری-

 11پالک 
  اسنپ طریق زمان ناهار شما میتوانید از به دلیل تداخل ساعت دوره با  :نکته

 ان های اطراف محل برگزاری اقدام به تهیه ناهار بفرمایید رورستو یا  فود

 
 

https://snapp-food.com/?gclid=EAIaIQobChMI4LXeooP24wIVA-d3Ch3w6QHYEAAYASAAEgIrvPD_BwE
https://snapp-food.com/?gclid=EAIaIQobChMI4LXeooP24wIVA-d3Ch3w6QHYEAAYASAAEgIrvPD_BwE
https://snapp-food.com/?gclid=EAIaIQobChMI4LXeooP24wIVA-d3Ch3w6QHYEAAYASAAEgIrvPD_BwE


 

 

 
  WWW.BISHTARAZYEK.COMآموزش سخنرانی و فن بیان                  

 

 www.BishtarAzYek.com. .............وره خیریه بیشتر از بیشتر از یک نفرددر جزوه راهنمای شرکت  3صفحه 

 محل برگزاری:
 آدرس دقیق محل برگزاری به شرح زیر است: 

 11پالک -نبش کوچه موج-پارک دالوران یروبرو-ایبلوار در -سعادت اباد -تهران 
 های دسترسی در ادامه تقدیم حضورتان شده است(ها و روش)نقشه

 را پیدا کنید: دورههمچنین می توانید از طریق لینک زیر روی نقشه گوگل مکان برگزاری 

 

http://bah.red/mapoffice 
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 :دورهزمان 
، روز  وره خیریه بیشتر از بیشتر از یک نفرددانید زمان رسمی شروع همانطور که می

 خواهد بود. اما یک سوال مهم وجود دارد:بح ص 9:30ساعت  ماه شهریور 14نجشنبه پ

 

 ساعت چند باید آنجا باشم؟
دانید که حتی یک شرکت کرده باشید، مطمئنًا می اهای مها و کالساگر در یکی از برنامه

 کنیم!نمیرا با تأخیر شروع  ، کالس یا دورهدورهدقیقه هم 

 
در برج  دورهم، حیرت مسئولین برگزار کننده یهایی که دار تجربهترین بخشیکی از لذت

 ، از تکمیل ظرفیت سالن متحیر شدند!دورهدقیقه مانده به شروع  15میالد بود که 

 مالقات خواهیم کرد!  51:9قبل از ساعت  نجشنبهپ بنابراین مطمئنیم که شما را روز
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 چه چیزهایی همراه داشته باشیم؟
خواهید مطمئن شوید که چه لوازمی با خودتان همراه داشته باشید پیشنهاد اگر می

 کنم این نوشته را بخوانیدمی

 کنید، یک خودکارخاصی استفاده میاگر از خودکار  .1
)اگر هم کـارت ویزیت ندارید هیچ  .سایر شرکت کنندگانویزتتان برای کارت  .2

 نگران نباشید(
البته در میانه برنامه پذیرایی  – دورهیک بطری آب معدنی کوچک )برای حین  .3

 وجود دارد( 
 دورهیک دفترچه یادداشت کوچک جهت نکته برداری حین  .4

 

 کنم؟چه چیزهایی دریافت می
 

 موارد زیر را دریافت خواهید کرد دورهشما با شرکت در این 

 اری خواهد داشت موزشی برای انجام کار خیری که اثر ماندگآدنیا مطالب یک 
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 سیرهای دسترسیم
از آنجایی که اصالً دوست نداریم برای یافتن مسیر محل برگزاری به مشکل بخورید، 

 دورهدانیم که تمامی مسیرهای دسترسی متداول برای رسیدن به محل وظیفه خود می
 را بر روی نقشه برای شما مشخص کنیم تا به سادگی و با آسودگی خاطر به کالس بیایید.

 11پالک -نبش کوچه موج-پارک دالوران یروبرو-ایبلوار در -سعادت اباد -تهرانآدرس:  

 
 

  

 

 

 مجموعه بیشتر از یک نفر



 

 

 
  WWW.BISHTARAZYEK.COMآموزش سخنرانی و فن بیان                  

 

 www.BishtarAzYek.com. .............وره خیریه بیشتر از بیشتر از یک نفرددر جزوه راهنمای شرکت  7صفحه 

 :آزادیاز میدان 
پارک دالوران  یروبرو-بلوار دریا-بلوار پاکنژاد– شیخ فضل اهلل نوری – جناح -آزادیمیدان 

 11پالک  نبش کوچه موج
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 میدان ونک:
خیابان -بزرگراه هاشمی رفسنجانی-کردستانخیابان -یابان ونکخ –میدان ونک 

 11پالک -نبش کوچه موج-پارک دالوران یروبرو-ایبلوار در  -شهرداری
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 :تهران پارس
بلوار -بلوار پاکنژاد– شیخ فضل اهلل نوری -اتوبان همت-بزرگراه زین الدین-اتوبان باقری

 11پالک  پارک دالوران نبش کوچه موج یروبرو-دریا
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 :آبادجنت 
پارک  یروبرو-بلوار دریا-بلوار پاکنژاد-اتوبان هاشمی رفسنجانی-خیابان آبشناسان

 11پالک  دالوران نبش کوچه موج
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 های ضروریاطالعات و تلفن
 رسانم:را به اطالع شما عزیزان می دورهبرخی از اطالعات ضروری این 

 بیشتر از یک نفرتوانید با همکاران مجموعه که می 02188561224تلفن دفتر مجموعه: 
 در ارتباط باشید

)اگر در روز برگزاری و قبل خانم جعفری  09129242128: دورهتلفن همراه مخصوص روز 
 خواستید با ما در ارتباط باشید(آن می

 سوالی خاصی دارید؟
و   02188561224دارید، کافیست با تلفن دورهاگر سوال یا پیشنهاد خاصی در مورد این 

 با ما در ارتباط باشید. site@bahrampoor.comیا ایمیل 

 خاطره انگیز و رویایی و مفید هستیم! دورهمنتظر حضور شما در یک 

 

mailto:site@bahrampoor.com

