
جــــزوه راهنــمای

شـرکت در سمینار
مدرسـه استادی5



خب! االن چی کار کنم؟!

دوست عزیز و گرامی سالم

از شما متشکریم که در » سمینار معارفه مدرسه استادي 5« که در تاریخ 7دی 

ماه 1397 برگزار خواهد شد، ثبت نام کرده اید. وقتی در حال مطالعه این 

جزوه هستید یعنی که ثبت نام شما در این سمینار انجام شده و این جزوه به 

این دلیل آماده شده که شما بتوانید بهترین استفاده را از این سمینار ببرید. 

در این جزوه تمام آنچه براي حضور در این سمینار باید بدانید مطرح

 شده است.

از اهمیت آموزش و سرمایه  متأسفانه در دنیاي ما، کمتر کسانی هستند که 

گذاري بر روي خویشتن آگاهی کافی دارند و افرادي همچون شما که به اهمیت 

این موضوع مهم پی برده اند، مطمئنًا تمایل دارند که بیشترین میزان بهره وري 

از آموزش را داشته باشند و از همین رو توصیه میکنم این جزوه کاربردي را 

بسیار دقیق و کامل مطالعه بفرمایید.

به امید یک سمینار فوق العاده                                                                                                    

محمد پیام بهرام پور-سخنران سمینار 

bah.red/BCV



اطالعات کلی:

مـطمئنــــــم که اطـالعـات کـلــی این سمینـار 
را مـیدانـید

 اما شاید بد نباشد که کمی دقیقتر به آن نگاهی 
داشته باشیم:

تـاریخ برگزاري سمینار: 7 دی ماه
ساعت: 13:30- 9:00

سخنران: محمد پیام بهرام پور 

محل برگزاری:

آدرس دقیق محل برگزاري به شرح زیر است:

تهران-میدان شیخ بهایی-درب شرقی دانشگاه 
المللی  بین  هاي  همایش  مرکز  الزهرا)س( 
روشهاي  و  )نقشهها  الزهرا)س(.  دانشگاه 
شده  حضورتان  تقدیم  ادامه  در  دسترسی 

است(

همچنین می توانید از طریق لینک زیر روي 
پیدا  را  سمینار  برگزاري  مکان  گوگل  نقشه 

کنید: 

http://bah.red/mapuni

،،



،، زمان سمینار: 
برگزاري  رسمی  زمان  میدانید  که  همانطور 
ســمینار مـدرسـه استــادي 5 ، روز جمعــه

7 دی ســاعت 09:00 صبـح خواهـد بود.
 اما یک سوال مهم وجود دارد:

ساعت چند باید آنجا باشم؟
اگر در یکی از برنامهها و کالسهاي ما شرکت 
یک  حتی  که  میدانید  مطمئنًا  باشید،  کرده 
با تأخیر  را  یا دوره  دقیقه هم سمینار، کالس 

شروع نمیکنیم! 
یکی از لذتبخشترین تجربههایی که داریم، 
برج  در  کننده سمینار  برگزار  حیرت مسئولین 
میالد بود که 15دقیقه مانده به شروع سمینار، 

از تکمیل ظرفیت سالن متحیر شدند!

زمان بندی سمینار:

ساعت عــنوان ردیف
08:30 الی 09:00 آشنایی با محیط و سایز شرکت کنندگان 1

09:00 الی 11:00 شروع رسمی قسمت اول سمینار 2

11:00 الی 11:30 استراحت و پذیرایی 3

11:30 الی 13:30 شروع رسمی قسمت دوم سمینار 4

 بنابراین مطمئنیم که شما را روز جمعه قبل از ساعت 08:30 مالقات خواهیم کرد



چه چیزهایی همراه داشته 
باشیم؟

چه  که  شوید  مطمئن  میخواهید  اگر 
باشید  داشته  همراه  خودتان  با  لوازمی 

پیشنهاد میکنم این نوشته را بخوانید:

استفــاده  خاصی  خـودکار  از  اگر   .1
میکنید، یک خــودکار

شرکت  سایر  براي  ویزتتان  کارت   .2
ندارید  ویزیت  کـارت  هم  )اگر  کنندگان. 

هیچ نگران نباشید(
براي  کوچک  معدنی  آب  بطري  یک   .3
حین سمینار )البته در میانه برنامه پذیرایی 

وجود دارد(
جهت  کوچک  یادداشت  دفترچه  یک   .4

نکته برداري حین سمینار 

چه چیزهایی دریافت می 
کنم؟

شما با شرکت در این سمینار موارد زیر را 
دریافت خواهید کرد:  

 1. یک دنیا مطلب آموزشی 
2. جزوه پرینت شده تمام رنگی 

3. فایل صوتی سمینار
4.  پذیرایی میان وعده

و . . .  



چه پوششی مناسب این سمینار است!
شاید براي خیلی از شرکت کنندگان عزیز این سوال باشد که براي این سمینار چه 

پوششی مناسب است؟ 
براي این موضوع پیشنهاد داریم: 

 1. لباسی انتخاب کنید که در آن راحت باشید.
2. لباسی انتخاب کنید که با عرف جامعه تفاوت جدي نداشته باشد.

مثبتی  اثر  کنندگان  سایر شرکت  با  اولیه  برخورد  در  که  کنید  انتخاب  لباسی   .3
داشته باشد.

4. مقاله زیر را بخوانید: 
 http://bahrampoor.com/?p=7897 

5.سخنران این سمینار کت و شلوار به تن دارد.



بهترین روش یادگیری در سمینار :

مطمئن هستیم که شما برایتان بسیار مهم است 
که بیشترین استفاده از این سمینار را ببرید و به 
همین دلیل پیشنهادهایی براي شما عزیزان داریم 
که امیدواریم مورد توجه شما واقع شود )هرچند 
یادگیري هستید و  مطمئنیم شما اهل آموزش و 

اکثر این مطالب را فرا گرفتهاید(

فراموش کردن بدیهیات:
بعضی  ما  است  این  آموزش  در  بزرگ  دام  یک 
وقتی سخنران  و  فرض میکنیم  بدیهی  را  چیزها 
که  میکنیم  اعتراض  میگوید،  را  آن  مدرس  یا 
کنیم  تأمل  دقیقهاي  اگر  اما  بدیهی است  مطالب 
میبینیم که هرچند این موضوع بدیهی است، اما 
ما آن را انجام نمیدهیم، مًثال وقتی به فروشندگان 
میگوییم لبخند بزنید، همه میگویند بدیهی است 
را  کار  این  کدام  هیچ  اتفاق  به  قریب  تقریبًا  اما 
انجام نمیدهند. این جمله را به یاد داشته باشیم 

که:

آگاهـی،جهـلنیست،بلکـه  دشمـن  بـزرگتـرین 
ـــم! توهـمایناستکهمی دانیـ

پس فقط به دانستن اکتفا نکنیم و تا وقتی آنها را 
عمل نکنیم، بدانیم که هیچ فرقی نکرده ایم.

،،



مسیرهای دسترسی :
از آنجایی که اصًال دوست نداریم براي یافتن مسیر محل برگزاري به 
مشکل بخورید، وظیفه خود میدانیم که مسیرهاي دسترسی متداول 
براي رسیدن به محل سمینار را بر روي نقشه براي شما مشخص کنیم 

ــمینار بیایید. تا به سادگی و با آسودگی خاطر به سـ

آدرس:تهران - میدان شیخ بهایی - درب شرقی دانشگاه الزهرا)س( - 
مرکز همایش هاي بین المللی دانشگاه الزهرا)س(

با تاکسی:
اگر بخواهید با تاکسی به این سالن بیایید باید خود را به میدان ونک 

ـــا تاکسی راه خواهید داشت.  ـــه ب برسانید و حدود 7دقیق



با مترو:
ـــرو  ـــتگاه مت ـــد در ایس ـــرو، بای ـــق مت ـــالن از طری ـــن س ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ب
میردامـــاد پیـــاده شـــوید و ســـوار تاکســـی هـــای ونـــک شـــوید.میدان 
ـــیری ده  ـــای مس ـــی ه ـــی تاکس ـــان خدام ـــوید و از خیاب ـــاده ش ـــک پی ون

ـــوید. ـــاده ش ـــگاه پی ـــی دانش ـــوید و درب اصل ـــوار ش ـــک را س ون

با اتومبیل شخصی یا آژانس:
 از میدان آزادی

میدان آزادي- بزرگراه جناح- بزرگراه شیخ فضل اهللا نوري - بزرگراه  چمـــران - 
میدان شیخ بهایی- درب شرقی دانشگاه الزهرا)س( - مرکز همایش هاي بین 

المللی دانشگاه الزهرا)س( 



از میدان ونک:
ـــان  ـــرقی - خیاب ـــور ش ـــان دانش ـــدرا - خیاب ـــان مالص میدان ونک - خیاب
محتشـــم کاشـــانی - درب شرقی دانشگاه الزهرا)س(- مرکز همایش هاي 

بین المللی دانشگاه الزهرا)س(

از میدان انقالب:
ــه  ــت الـ ــراه آیـ ــی بزرگـ ــالب - خیابان نصرت -  خروجـ ــدان انقـ میـ
ـــمالی - درب شرقی دانشگاه  ـــی ش ـــنجانی - شـــیخ بهای ـــمی رفس هاش

الزهرا)س( دانشگاه  المللی  بین  هاي  همایش  مرکز  الزهرا)س(- 



 از میدان پونک: 

ـــمی  ـــت اهللا هاش ـــی - بزرگراه آی ـــرفی اصفهان ـــک - بزرگراه اش میدان پون
ــمالی - درب شرقی دانشگاه الزهرا)س( -  ــنجانی - شیخ بهایی شـ رفسـ

مرکز همایش هاي بین المللی دانشگاه الزهرا)س( 

از فرودگاه مهرآباد:
ـــدان آزادی  ـــراج - می ـــوار مع ـــیج - بل ـــان بس ـــاد - خیاب ـــرودگاه مهرآب ف
ـــران  ـــراه چم ـــوری - بزگ ـــل اهللا ن ـــیخ فض ـــراه ش ـــاح - بزرگ ـــراه جن - بزرگ
ـــی  ـــیخ بهای ـــنجانی - ش ـــمی رفس ـــت اهللا هاش ـــراه آی ـــی بزرگ - خروج
شمالی - درب شرقی دانشگاه الزهرا)س(- مرکز همایش هاي بین المللی 

الزهرا)س( دانشگاه 



از ترمینال جنوب:
ـــد -  ـــل توحی ـــواب - تون ـــراه ن ـــت - بزرگ ـــراه بعث ـــوب - بزرگ ـــال جن ترمین
ـــنجانی  ـــمی رفس ـــه هاش ـــت اال ـــراه آی ـــی بزرگ ـــران - خروج ـــراه چم بزرگ
- شـــیخ بهایـــی شـــمالی - درب شرقی دانشگاه الزهرا)س(- مرکز همایش 

هاي بین المللی دانشگاه الزهرا)س(

 از ترمینال بیهقی:

ـــراه  ـــت - بزرگ ـــهید هم ـــراه ش ـــا - بزرگ ـــوار آفریق ـــی - بل ـــال بیهق ترمین
کردســـتان - خیابـــان یاســـمی - میـــدان شـــیخ بهایـــی - درب شرقی 
دانشگاه الزهرا)س( - مرکز همایش هاي بین المللی دانشگاه الزهرا)س( 



تصویر درب شرقی دانشگاه الزهرا )س(
وقتی که وارد دانشگاه الزهرا شدید در سالن همایش های بین المللی 

منتظر شما هستیم.



برخی از اطالعات ضروري این سمینار را
به اطالع شما عزیزان میرسانیم 

 تلفن دفتر مجموعه: 44626143 و 44626140
که میتوانید با همکاران مجموعه بیشتر از یک نفر

در ارتباط باشید

  تلفن همراه مخصوص روز سمینار 09129242128
 خانم جعفری( اگر در روز برگزاری و قبل آن می خواستید با ما

در ارتباط باشید
)

  اطـالعـــات و

تلفن های ضروری 

سوال خاصی دارید؟
اگــــر ســــوال یـــا پیشـــنهاد خاصــــی در مورد ایــــن سمینــــار 

داریـــد،  کافــــیست بــــا تلفـــــن 44626140و یا ایمیــــل                                                                       
site@bishtarazyek.com                                                با ما در ارتباط باشید        منتظر حضور شما در یک سمینار

خاطره انگیز و رویایی و مفید هستیم


