دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺳﻼم !
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوره ی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی
" آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری"
ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ !
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺣﻮزه آﺑﯿﺎری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎﮐﻨﻮن دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی آن در ﺑﺨﺶ "ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد" ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ دوره آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از اﻓﺮاد اﺳﺖ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﺣﻀﻮری ،اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "دوره آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی" ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮاﻫﺪاف آن درﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯽ زﯾﺮ در اﯾﻦ دوره
ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن آن ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ "ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ" اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺎ را در اداﻣﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
درﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوره ﻧﯿﺰ ﯾﮏ " ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره " ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﺎﯾﺖ از "ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ "اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ

ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻨﯿﻢ آﺑﺎد !

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ

آﻣﻮزش دوره ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺨﺶ "آﻣﻮزش دوره ﻣﺠﺎزی " ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ:
 .1روی دﮐﻤﻪ "آﻣﻮزش دوره ﻣﺠﺎزی " در ﻣﻨﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.

 .2اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،روی
دﮐﻤﻪ "ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ" ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.

 .3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را در ﻓﺮم وارد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ "ﺛﺒﺖ ﻧﺎم" ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮم ،ﻓﯿﻠﺪ "اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی " ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 .4ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ارﺳﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.

 .5اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻴﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ،اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺗﺎﻴﻳﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 .6ﺑﺮای ورود و ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎﻟﯽ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ(
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ "آﻣﻮزش دوره ﻣﺠﺎزی" وارد ﺷﻮﯾﺪ ) .ﻣﺮﺣﻠﻪ  1و (2
 .7ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ "وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ" ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻨﻮی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺒﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﻮی ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

