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 خب! االن چی کار کنم؟!

 و گرامی سالمدوست عزیز 

« وش کالمیهدوره جامع همین د »از شما متشکریم که در   

وقتی در حال  اید.ثبت نام کردهخواهد شد،  برگزار 1398ماه شهریور  26 تاریخ ازکه 
انجام شده و این جزوه  دورهمطالعه این جزوه هستید یعنی که ثبت نام شما در این 

 ببرید. دورهشما بتوانید بهترین استفاده را از این این دلیل آماده شده که  مفصل به

بدانید مطرح شده  دورهدر حقیقت در این جزوه تمام آنچه باید برای حضور در این 
 است.

 دنیای ما، کمتر کسانی هستند که از اهمیت آموزش و سرمایه گذاری بر روی متأسفانه در
خویشتن آگاهی کافی دارند و افرادی همچون شما که به اهمیت این موضوع مهم پی 

ری از آموزش را داشته باشند و از ه ویشترین میزان بهرباند، مطمئنًا تمایل دارند که برده
 مطالعه بفرمایید. املکبسیار دقیق و کنم این جزوه کاربردی را همین رو توصیه می

 

 

 العادهفوق دورهبه امید یک 
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 اطالعات کلی

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

 1398ماه  شهریور 26ه شنبه ها از س: شروع دوره تـاریخ 
 :شب 21:00الی  عصر 17:30 ساعت 
  :نبش کوچه موج-پارک دالوران یروبرو-ایبلوار در -سعادت ابادمحل برگزاری-

 11پالک 
 

 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 
 شنبهه س، روز  وش کالمیهدوره جامع  همینددانید زمان رسمی شروع همانطور که می

 خواهد بود. اما یک سوال مهم وجود دارد: عصر 17:30ساعت  ماه شهریور 26

 

 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 ترین تجربهبخشیکی از لذت

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

 مالقات خواهیم کرد!  51:17قبل از ساعت  شنبهچهار بنابراین مطمئنیم که شما را روز
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 : دورهبندی زمان
به صورت زیر است )که البته ممکن است دقایقی جابه  دورهبرنامه تنظیم شده برای 

 جایی در میانه آن داشته باشیم(

 ساعت عنوان ردیف
 17:30الی  17:15 آشنایی با محیط و سایر شرکت کنندگان 1
 18:45الی  17:30 دورهشروع رسمی قسمت اول  2
 19:15الی  18:45 استراحت و پذیرایی  3
 21:00الی  19:15 دورهشروع رسمی قسمت دوم   4
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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 خودکارمیخاصی استفاده اگر 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 

 یک دنیا مطالب آموزشی کاربردی که باید به آنها عمل کنید! .1
 پذیرایی میان وعده  .2
 یک جزوه تمام رنگی .3
 یک کلیربوک برای قرار دادن جزوات دوره در آن .4
 فایل صوتی جلسات .5
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 است! دورهچه پوششی مناسب این 
شرکت کنندگان عزیز این سوال باشد که برای این دوره چه پوششی  شاید برای خیلی از

 مناسب است؟ برای این موضوع سه خط پیشنهاد داریم:

 های خود خواهید پوشید.همان لباسی را بپوشید که در سخنرانی

 مقاله زیر را بخوانید:

http://bahrampoor.com/?p=7897 

 مدرسان در این برنامه، کت و شلوار به تن خواهند داشت!

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bahrampoor.com/?p=7897
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 دوره بهترین روش یادگیری در
را ببرید  دورهم که شما برایتان بسیار مهم است که بیشترین استفاده از این یمطمئن هست

م مورد توجه شما واقع یم که امیدوار یو به همین دلیل پیشنهادهایی برای شما عزیزان دار 
م شما اهل آموزش و یادگیری هستید و اکثر این مطالب را فرا یشود )هرچند مطمئن

 اید(گرفته

 فراموش کردن بدیهیات
کنیم و وقتی یک دام بزرگ در آموزش این است ما بعضی چیزها را بدیهی فرض می

ای کنیم که مطالب بدیهی است اما اگر دقیقهگوید، اعتراض مییا مدرس آن را می مدرس
دهیم، بینیم که هرچند این موضوع بدیهی است، اما ما آن را انجام نمیتأمل کنیم می

گویند بدیهی است اما تقریبًا گوییم لبخند بزنید، همه میمثالً وقتی به فروشندگان می
 دهند.این کار را انجام نمی قریب به اتفاق هیچ کدام

 این جمله را به یاد داشته باشیم که:

 دانيم!بزرگترين دشمن آگاهي،جهل نيست،بلکه توهم اين است که مي

پس فقط به دانستن اکتفا نکنیم و تا وقتی آنها را عمل نکنیم، بدانیم که هیچ فرقی 
 ایم.نکرده
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 همراهی کردن
سازگار نباشد، آن را قبول نداشته باشید و یا فکر ممکن است موضوعی با دیدگاه شما 

م که به جای این که فورًا اعالم مخالفت کنید، به یکنکنید که کارساز نیست. توصیه می
العاده کنم و نیم نگاهی داشته باشیم به جمله فوقاین فکر کنید که شاید من اشتباه می

 قشنگ آلبرت انیشتین:

توانند با همان سطح آیند، نمیفکر ما به وجود میمسائلی که به دلیل سطح فعلی ت
 تفکر حل شوند!
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 نکته بسیار مهم!
 انمطالب این صفحه شاید کمی تحکم آمیز به نظر برسد! اما باور کنید هر جایی که خودم

حس  انهای بدنمم، تک تک این موارد را مثل سلولیبه عنوان دانشجو حضور دار 
 م!یبندمی م و آنها را به کاریکنمی
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 مسیرهای دسترسی
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
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 :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

 

 

 
 

 



 

 

 
  WWW.BISHTARAZYEK.COMآموزش سخنرانی و فن بیان                  

 

 www.BishtarAzYek.com. .....................کالمی شوهدوره جامع  همینددر جزوه راهنمای شرکت  16صفحه 

 :جنت آباد
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 

در  بیشتر از یک نفرتوانید با همکاران مجموعه که می 88561224تلفن دفتر مجموعه: 
 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 یا  88561224دارید، کافیست با تلفن دورهین اگر سوال یا پیشنهاد خاصی در مورد ا

 با ما در ارتباط باشید. site@bahrampoor.comایمیل 

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

 

mailto:site@bahrampoor.com

