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 14000902/1724نسخه : دوره تخصصی مدیریت ازدواج و خانواده انقالبی

 «و الصدیقین  بسم رب الشهدا» 

 دانشجوی گرامی

 سالم علیکم...                   

تبظوویم  «موودیریا اودواو و نووآنواده انقالبووی» یدوره تخصصووبووآ موووارد لیوو  بووآ نوود  رچووبآیی نرمووه بیشوو ر چوو آ 

 گردیده اسا و ان ظآر می رود کلیه موارد را بآ دقا مطآلعه و کآمال رگآنآنه در دوره حضور بهم رسآنید.

 "پیشآپیش او صبر ، بردبآری و ن کآری چ آ ک آل تشکر و قدردانی را داریم. "

 کلیات
 دانشجویآن سراسر کشور اعم او برادران و نوانران می بآچد. ویژهاین دوره  .1 ماده

 به ان یا مبآحث دوره ،افرادی که اودواو کرده اند نیز امکآن ثبا نآم در دوره را دارند.بآتوجه  .2 ماده

 :راه نآی ارتبآطی   .3 ماده

 ( 144و  145)دانلی  025 – 37008:  موسسه   تلفن ثآبا 

 09120951345امور دانشجویی :  تلفن ن راه  

 اطالع رسانی ، ثبت و نام ، گزینش و انصراف
کآنووآل ای ووآ موسسووه بووه ردرال ویوور اعووالم وب سووآیا و در   دورهرنوورین تیییووراک و کلیووه اطالعیووه نووآی  .4 ماده

 میشود.

 http://miqat.ir 

 https://eitaa.com/miqat_ir 

نووزار تومووآن مووی بآچوود کووه فقوو   204، حوودود  1400ربووآن مووآه  براسووآال قی ووا نووآی  نزیبووه ت ووآم چووده نوور فوورد .5 ماده

دریآفووا مووی چووود و مووآبقی نزیبووه نووآ توسوو  موسسووه میقووآک  چوورکا کببوودگآن حضووورینووزار تومووآن او  70

 گردد. تأمین می

نووزار تومووآن و بووه صووورک تشووکیالتی بوودون  100نزیبووه دوره جهووا حضووور مجووآوی بووه صووورک انفوورادی   .6 ماده

 می بآچد. )ج عآً(نزار تومآن 150محدودیا در نفراک 

 وموووی بآچووود   30003218 چووو آره  پیآموووه بوووهاو طریووو   " خااااده ان  د ااا    " ثبوووا نوووآم اولیوووه بوووآ ارسوووآل  .7 ماده

 ضووروری اطالعووآک او طریوو  لیبووه ثبووا نووآم کووه او طریوو  پیآمووه بوورای چوو آ ارسووآل مووی گوورددتک یوو   ن چبووین

 بآچد. می انصرا  لذا عدم تک ی  اطالعآک ب بزله  بآچدمی 

 اقدام به ثبا نآم ن آیید. مرورگر به روو چده کروم – طری  ویبدوو او ترجیحآجها تک ی  اطالعآک  .8 ماده

مووی   1400 رلر 6 چووببهروو 14:00سووآعا  دوره نهآی ووآ تووآ دراولیووه )ارسووآل پیآمووه( ثبووا نووآمرنوورین ومووآن  .9 ماده

 این ومآن به نیچ عبوان ت دید ن ی گردد. بآچد.

صووورفآ او 1400رلر 7 یکشوووببهبوووآ ارسوووآل پیآموووه در روو   دورهاعوووالم ن وووآیی نهوووآیی پذیرف وووه چووودگآن  .10 ماده

 میبآچد. 30003218سرچ آره 

 می بآچد. 1400 رلر 8  دوچببهروو  12:00مهلا انصرا  حداکثر تآ سآعا  .11 ماده

ش محوودود افووراد و نیووز عوودم امکووآن جووآیپزیبی افووراد پوو  او یربووآ توجووه بووه حجووم ویووآد داوطلبووین و پووذ .12 ماده

نوویچ عبوووان امکووآن انصوورا  وجووود نوودارد لووذا برنآمووه ریووزی نووآی  وم را مووآه(، بووه  رلر8ات ووآم مهلووا انصوورا )

 جها حضور داچ ه بآچید.

https://eitaa.com/miqat_ir
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بوودون اطووالل قبلووی و یووآ اعووالم انصوورا  بعوود او تووآریر مووذکور، موجوو  نوودر رفووا  دورهعوودم چوورکا در  .13 ماده

سووه یه دیپوور افووراد، نوودر رفووا بیووا ال ووآل و موجوو  ضوو آن چوورعی میبآچوود بوودیهی اسووا وجووه ثبووا نووآم ایوون 

 راد به نیچ عبوان عودک داده نخواند چد.اف

مجووآو ثبووا  مهلووایووآ انصوورا  نووود را در  نشووده انوودپذیرف ووه  دورهکووه در گووزیبش  افوورادی نزیبووه ثبووا نووآم  .14 ماده

بآ ثبووا چووده چووچوو آره  او طریوو فقوو    1400رلر 10مهآرچووببه حووداکثر تووآ پآیووآن سووآعا اداری روو  ن وووده انوود .

عواقوو  و  ،لووذا درصووورک ثبووا اچوو بآه چوو آره چووبآ .پآیووآ مووی گووردددر حووین ثبووا نووآم او طریوو  بآنووه مرکووزی 

 می بآچد. به عهده فرد عودک وجه مشکالک

 می بآچد. 1400رلر  8دوچببه،  دوره نفراک لنیره   پذیرش ومآن اعالم .15 ماده

 

 نکات قبل از شروع دوره
 

 ایآب و لنآب به مح  برگزاری دوره بر عهده نود افراد می بآچد. .16 ماده

لووذا تووآ قبوو  او  مووآه صووورک نوانوود پووذیرفا رلر 10مهآرچووببه روو   14سووآعا  تووآ پووذیرش در دوره فقوو  .17 ماده

 در مح  دوره حضور بهم رسآنید. ظهر 14سآعا 

مووآه(، امکووآن رلر 9 سووه چووببه) قبوو  چوورول دوره چوو چووآهللاب بووآ ن ووآنبپی نووآی صووورک گرف ووه او  ان .18 ماده

 پذیرش و اسکآن افراد مهیآ میبآچد.

 

قوورار دادن رن در پآرکیبووو ع ووومی نیآبووآن صووفآ یه در صووورک ن ووراه داچوو ن نووودروی چخصووی امکووآن   .19 ماده

 وجود دارد.

 قم  –موسسه میقآک جوانآن انقالب اسالمی موقعیا  .20 ماده

  4،پالک 26ردرال: نیآبآن صفآ یه،کومه 

 /gayxQOlR-sbs33https://nshn.ir : (نرم افزار نشان) بر روی نقشه

  

https://nshn.ir/33sbs-gayxQOlR
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 مدارک و لوازم مورد نیاز
 جها یآدداچا برداری او مح وای دوره ، امکآنآک  وم در ان یآر کلیه افراد قرار نواند گرفا. .21 ماده

 میقآک: دوره نر فرد در  نیآو فردی موردلواوم  .22 ماده

 قررن جیبی 

 ضدعفونی و...( و موارد  وم بهداچا فردی عدد(5)برای نر روو  مآسه( 

 مسواک و ن یردندان 

 چآنه 

 نر و سوون 

 دارونآی مورد نیآو 

 الزامی میبآچد :در دوره ن راه داچ ن اص  مدارک لی  جها پذیرش  .23 ماده

  الزامی( اص  کآرک ملی( 

 الزامی( دف رمه بی ه درمآنی( 

 نکات حین دوره
 وجود نخواند داچا.( قمین چهرح ی سآکب )امکآن مرنصی در طول دوره ولو به صورک سآع ی  .24 ماده

 

یکووی او برنآمووه نووآی بسوویآر مفیوود و پوور اسوو قبآل نرسووآله ، گعووده نووآی تخصصووی چووبآنه میبآچوود کووه جووزو  .25 ماده

، ن برنآمووه ن چووون کالسووهآمحسوووب گشوو ه و چوورکا فعووآل کلیووه افووراد در ایوودوره برنآمووه نووآی رمووچووی 

 میبآچد. ضروری

، در صووورک ت آیوو  وجووه کووآفی بووه  دوره بووآ توجووه بووه برگووزاری ن آیشووپآه ک ووآب بووآ تخفیوو  ویووژه در محوو  .26 ماده

 دس پآه کآرک نوان نیز موجود میبآچد(.) ن راه داچ ه بآچید.

نووروو قبوو  او ات ووآم ان  آمیووه و پآیووآن دوره ، بووه نوویچ وجووه امکووآن پووذیر ن یبآچوود، لووذا برنآمووه ریووزی  وم  .27 ماده

 ای تهیه بلیا برگشا داچ ه بآچید.را بر

 گردد.موسسه میقآک اعطآهلل می در پآیآن دوره به افراد دارای صالحیا، گوانی نآمه مع بر .28 ماده

 

 

 

 

                                        

 


