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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بینش مطهر های غیرحضوریراهنمای ثبت نام در دوره     ⃝

 (الکترونیکی آموزش)

 گام اول: 

 الف: ثبت نام آموزشی

   www.bineshemotahar.ir اینترنتی مراجعه به پایگاه .1
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 (دوره تربیت مدرس غیر حضوری ـ آموزش مجازیکلیک بر روی لینک ) .2

 

 
 در سامانه آموزش الکترونیکی ثبت نام و ورودکلیک بر روی قسمت  .3
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 کاربری حساب یجادا .4

 روی بر سایت به ورود بخش در سایت باالی منوی از کافیست کاربری حساب ایجاد برای

 .نمایید تکمیل را مربوطه فرم و کرده کلیک کاربری حساب ایجاد گزینه

 اند، نموده کاربری حساب ایجاد به اقدام گذشته هایدوره در این از پیش که افرادی: توجه

 انجام را نام ثبت مراحل باقی و شوند وارد خود( عبور رمز و کاربری نام) همان با کافیست

 دهند و نیازی به ثبت نام مجدد ندارند!

 است پذیر امکان سایت توسط شده ارسال ایمیل بر کردن کلیک طریق از نام ثبت فعالسازی. 

 

 کاربری نام با ورود .5

 از کدام هر در و نمایید وارد را خود رمزعبور و کاربری نام کافیست سایت به ورود برای

 .نمایید نام ثبت مرحله، آن نام روی بر کلیک با مراحل
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 :گام دوم

 (الکترونیکی پرداخت)مالی نام ثبت(ب

 ثبت هزینه پرداخت  و "هفتم مرحله" تا "اول مرحله" نام ثبت گزینه انتخاب

 هر).باشد می تومان 97.500 پنجم، دوره آموزشی نام ثبت هزینه: توجه نام

 .(است تومان 7.500 جلسه هر ازای به هزینه که باشدمی جلسه 13 شامل مرحله،

 خواهد پذیر امکان تهران شهر در فعال( ب و الف های رتبه) برتر جویان اندیشه بکارگیری است، بذکر الزم ** 

 .بود
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 سوم:گام 

  آموزشی هایبسته (ج

 محتوا 

 درسنامه ، قرآنی رفتار و بینش کتاب  مطهر، بینش مطالعاتی سیر هایکتاب:  شامل مرحله، هر

 ذکر به الزم .باشد می مرحله همان مختص تدریس جلسات( تصویری یا صوتی) فشرده لوح و

 قابل نیز نوجوان  و کودک سیر های کتاب از اعم محصوالت سایر فوق، موارد بر عالوه: است

 .باشدمی دریافت

 تهیه و سفارش  

 :نمایید تهیه زیر روش 3 از یکی به توانیدمی را آموزشی هایبسته

 خود سکونت محل استان در مطهر بینش دبیرخانه با تماس طریق از :اول روش

 بخش در سامانه، این اول صفحه در استان هر فعال هایدبیرخانه آدرس و تماس شماره: توجه

 .است شده درج "مطهر بینش استانی هاینمایندگی"

 (ص)اهلل رسول محمد دانشگاه – مطهر بینش غیرحضوری دوره دبیرخانه با تماس طریق از :دوم روش

     تهران  در( ص)اهلل رسول محمد دانشگاه انتشارات با تماس طریق از :سوم روش

  . بخوانید سامانه اطالعیهمنو  در را آموزشی های بسته تهیه و سفارش روال مورد در تکمیلی اطالعات

************************ 
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 مالحظات:  

 .گرفت خواهد قرار سامانه روی دوره، شروع از پیش مرحله، هر های مقرری و طرح، راهنمای دفترچه. 1

برای کلیه اندیشه جویان  آن به ورود ( در سایت قرار داده شده که5)ثاقب  غیرحضوری دوره تلگرامی گروه در عضویت لینک. 2

 .باشد می الزامی

 )در قسمت تماس با ما صفحه اول سامانه قابل مشاهده است.( ما با ارتباط. 3

 

 .باشد می الزم تجهیزات داشتن اختیار در و اینترنت با اولیه آشنایی مستلزم غیرحضوری، هایدوره در شرکت. 4

 خسارت زیرا نمایند، آن انتخاب در کامل دقت است، الزم آموزشی بسته خرید و دوره یک در نام ثبت از قبل سایت کاربران. 5

 .باشدمی آنان برعهده دوره از انصراف یا خرید از انصراف از ناشی

 کنند، دقت پستی اطالعات ثبت در باید کاربران شد خواهد ارسال کاربران پستی آدرس به آموزشی بسته اینکه به باتوجه. 6

 .باشدمی آنان برعهده آموزشی بسته بازگشت و پستی آدرس ناصحیح ثبت از ناشی خسارت زیرا

 .دارد تعلق مطهر بینش سایت به و شده تکثیر حق قانون شامل مطهر بینش سایت محتویات کلیه. 7

 کارکرد عدم یا تاخیر مسوولیت شرایطی هیچ تحت مطهر بینش سایت و شودمی ارائه هست که گونهآن سایت هایسیسرو. 8

 باشد غیره و مخابراتى کامپیوترى، تجهیزات خرابی اینترنتى، مشکالت انسانی، نیروى طبیعى، عوامل از ناشى تواندمی که را سایت

 .ندارد عهده بر


