
 بسمه تعالی 

  0011ثزًبهِ ّبی کبًَى هْذٍیت سّزاییبى ثْبرستبى در سبل

ٍ تکویل پبسخٌبهِ  دٍرُ ّبی هکبتجِ ای ٍ غیز حضَری هؼبرف هْذٍیت..هطبلؼِ کتت هْذٍی -  

ٍ آیٌذُ پژٍّی اصفْبى ( هْذٍیتاس ثٌیبد  هؼتجز  ) ّوزاُ ثب اػطب هذرک    

دٍرُ ّبی هدبسی هْذٍیت ...ثِ صَرت افالیي  -  

ثبسدیذ اس ًوبیطگبُ هْذٍیت ٍالطوس اصفْبى ) اضٌبیی ثب هجبحث هْذٍیت در قبلت ٌّز تدسوی -  

ثزگشاری کالسْبی هْذٍیت ٍیژُ کَدکبى در هدتوغ ّبی هسکًَی ٍ...ّوزاُ ثب تَسیغ خَایش. -  

ثزٍضَر  ثبسی ّبی هْذٍی، کتبة ،پزچن ، تَسیغ ٍاّذا  هحصَالت فزٌّگی هْذٍی ....)در قبلت  -  

ٌبر ّبی هْذٍی ٍ پبسخگَیی ثِ سئَاالت ٍ ضجْبت ثزگشاری ٍثی -  

هطبرکت در ثزًبهِ ّبی صذا ٍ سیوب ٍ ارسبل هحتَی هْذٍی ثِ صَرت تخصصی -  

ثزچست سًی رایگبى  هْذٍی خَدرٍ ّبی ػوَهی ٍ ضخصی -  

ٍ سجک سًذگی هٌتظزاى )اراهص در پزتَ اهبم  ثزگشاری کالسْبی هدبسی  ٍیژُ خبًَادُ هْذٍی -

  سهبى ػح (

طزح سیبرت ًیبثتی ثِ ًیت اهَات ٍ درگذضتگبى ٍ ّذیِ هؼٌَی در قبلت هحصَالت فزٌّگی -  

تَلیذ هحتَی فزٌّگی هْذٍی در قبلت ّبی هختلف ٌّزی ، ادثی ٍ.. ٍ ایدبد سهیٌِ هطبرکت در -

 خْت هطبرکت در فؼبلیت ّبی هْذٍی



ي فؼبل هْذٍی در هٌبطق گستزش ضجکِ راثطیخذة ٍ ثکبرگیزی فؼبلیي هْذٍی ٍ سبسهبًذّی ٍ  -

رایگبى  هختلف ٍ تَسیغ هحصَالت فزٌّگی هْذٍی  

فزٍش  اًَاع هحصَالت فزٌّگی هْذٍی ثِ صَرت حضَری ٍ هدبسی )سبیت فزٍش اًالیي ( -  

 - ثزگشاری کالسْبی ٍرسضی )تیزاًذاسی ثبدی ( در صَرت احزاس ضزایط پسب کزًٍب ٍیژُ ًَخَاًبى

ْذٍی ٍ اّذا خَایش کتبثخَاًی ه هسبثقبتثزگشاری -  

طزح استؼذاد سٌدی هْذٍی  خْت خذة هطبرکت حذاکثزی در سهیٌِ ّبی هختلف ثِ هٌظَر تجلیغ -

ثزگشاری ختن صلَات ٍ قزاى در خْت تؼدیل در فزج اهبم سهبى ػح  –  

ثزگشاری هسبثقبت ًقبضی ٍیژُ کَدکبى ثب رٍیکزد هْذٍیت  -  

ّب ٍ هزاکش فزٌّگی خْت ارتقب فزٌّگ هْذٍیت  تؼبهل ثب ادارات دٍلتی ، ٍ خصَصی ٍ ًْبد -  

فضبسبسی ٍ چیذهبى ضْزی ثب اًدبم  دیَار ًَیسی ٍ ًگبرُ هْذٍی  -  

ارایِ اهَسضْبی هدبسی ٍیژُ هزثیبى کَدک  ثب حضَر اسبتیذ ضبخص  -  

خذة کوک ّبی هزدهی ٍ خزیذ هحصَالت فزٌّگی هْذٍی ٍتَسیغ رایگبى  -  

  اػشام سخٌزاى ٍ هجلغ هْذٍی ثِ هٌبطق هختلف اصفْبى  -

جهت مشارکت در هر یک از برنامه های فوق و ارسال لینک  ...لطفا از طریك شماره 

 08650177390  )ایتا و یا واتس اپ ( صرفا پیام دهید/.  

 


