
  

  آموزشی –جزوه راهنماي شرکت در تور عملی 
  22منطقه  –مسکونی  –بازدید از پروژه بزرگ تجاري 

 

  داریم.پیشاپیش از ثبت نام و حضور شما در این تور کمال تشکر را 

آماده شده است که شما بتوانید بهترین استفاده را از  این جزوه به این دلیل
 آموزشی ببرید. -این تور علمی

  

در دنیاي ما ، کمتر کسانی هستند که از اهمیت آموزش و سرمایه گذاري 
به اهمیت  گاهی کافی دارند و افرادي همچون شما کهبر روي خویشتن آ

، تمایل دارند بهترین بهره وري را از آموزش این موضوع پی برده اند
ه را دقیق و کامل مطالعه داشته باشند. از این رو توصیه می کنم این جزو

  نمایید.

 به امید برگزاري یک تور فوق العاده



  اطالعات کلی :
 تاریخ برگزاري تور:

دوستان یخ برگزار می شود. هر دو تور مشابه یکدیگر است و تور در دو تار این
از تاریخ ها در تور   رنامه زمانی خود می توانند در یکیگرامی با توجه به ب

  شرکت نمایند.

   13- 10:30ساعت  - 1398اسفند ماه  20شنبه  سه

   13- 10:30ساعت  -1398اسفند ماه  22پنج شنبه 

 کننده تور:رگزابر

                                                            آقاي مهندس ایمان برزگر   
  اجراهمکاران کارآزموده در زمنیه  از

  

  :(پروژه)محل برگزاري 
 –نهاوند بلوار  –محله امیر دژباناتوبان شهید خرازي  -تهران 22منطقه 

  نبش میدان خرم آباد -باالتر از مجتمع رزمال



  چه چیز هایی همراه داشته باشیم؟

اگر میخواهید مطمئن شوید که چه لوازمی با خودتان همراه داشته باشید، 
  پیشنهاد می کنم این نوشته را بخوانید:

 اگر خودکار خاصی استفاده می کنید یک خودکار -1

اگر کارت ویزیت دارید ، تعدادي همراه خود براي ارائه به سایر  -2
 شرکت کنندگان بیاورید.

 یادداشت کوچک جهت نکته برداري از آموخته هاترچه یک دف -3

  
ر نظر بگیریم تا در برنامه هاي آموزشی خوب است نکات زیر را د

  بهترین بهره برداري از آموزش را داشته باشیم.
 فراموش کردن بدیهیات: - 

ممکن است برخی نکات آموزشی به نظر برایتان بدیهی باشد اما اگر دقیق 
  آموخته هایتان عمل نمی کنید. همین نگاه کنید، در خیلی از جاها به

یم، بدانیم که هیچ پس فقط به دانستن اکتفا نکنیم  و تا وقتی به آنها عمل نکن
  تفاوتی رخ نداده است.



 
 گیريبه دنبال یادگیري باشید نه ایراد  - 

بدنبال  اینکه  برخی از افراد وقتی در برنامه اي شرکت می کنند، به جاي
به دنبال ایرادها و نقطه ضعف ها در شرایط  آموختن و یادگیري باشند، 

د. یادتان باشد هیچ برنامه اي کامل نیست و هیچ برگزاري ، مدرس و ... هستن
مثبت می توانیم بهترین بهره انسانی بدون نقطه ضعف نیست. با این نگاه 

  برداري از برنامه را داشته باشیم.

 
 مسیر هاي دسترسی:

        مشکل بخورید،  پروژه به نشانی دوست نداریم  براي یافتن از آنجایی که اصال
بعد از هنگام ثبت نام، در بخش توضیحات شماره تماس خود را درج نمایید تا 

  ، لوکیشن  محل برگزاري را خدمتتان ارسال کنید. ثبت نام 

 

 (مهندس قربانی)   09196835565 پشتیبانی همچنین شماره تماس
  در دسترستان خواهد بود.  رههموا



  مسیر دسترسی از میدان آزادي


