
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند               وان که این کار ندانست در انکار بماند

راهنمای جامع ورود به طریقت بنی آدم برای تازه واردین

نورجـوی گرامـی، اکنون که بـه آغاز راه رسـیده ای، بخش ابتدایی از مسـیری که الزم اسـت بـرای بیداری 
طـی کنی برای تو ترسـیم می شـود. آگاه و شـاد و سـامت و متوجه باشـی.

کلیه حقوق این اثر متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد

https://baniadam.org/


کلیه حقوق این اثر متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد

ثبت نام

قسمت » شروع راه « در وب سایت بنیاد بنی آدم، راهنمایی به آغاز مسیر بیداری است:

تکمیل فرم ثبت نام در بنیاد آگاهی بنی آدم . 	
 برای تکمیل فرم ثبت نام در دوره بیداری کلیک کنید

تکمیل فرم ثبت نام در وب سایت. 	
برای تکمیل فرم ثبت نام در وب سایت کلیک کنید

شرایط ورود به مرحله بعد )پیش نیاز دوره بیداری(:

تأیید فرم ثبت نام پس از بررسی و ارزیابی توسط دفتر آموزش

*امکان ثبت نام مجدد پس از ۶ ماه در صورت عدم تأیید فرم ثبت نام

https://baniadam.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://baniadam.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://baniadam.org/m/create-account
https://baniadam.org/m/create-account


آشنایی )پیش نیاز دوره بیداری(

	 .Google Class ورود به کاس پیش نیاز دوره بیداری در
دعوت به شرکت در جلسات از طریق ایمیل

باز شدن دسترسی نورجو به بخش هایی از وب سایت. 	
شامل سطح بیداری و ...

شرایط ورود به جلسه بعد )دوره بیداری(:

انجام تکالیف هر جلسه در مدت یک هفته
کسب نمره قبولی در هر جلسه با بررسی نوردار و تأیید فرم ارزیابی توسط دفتر آموزش

کلیه حقوق این اثر متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



کلیه حقوق این اثر متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد

دوره بیداری

انجام تکالیف هر جلسه در Google Class توسط نورجو. 	
نورجو برای تکمیل تکالیف و فرم ارزیابی هر جلسه یک هفته فرصت خواهد داشت

دعوت به جلسه بعدی دوره بیداری بر اساس عملکرد نورجو. 	
با توجه به عملکرد نورجو و در صورت تأیید فرم ارزیابی دسترسی به جلسات ۱ تا ۹ به ترتیب باز خواهد شد

شرایط ورود به مرحله بعد )دوره سفیدپوش(:

کسب نمره قبولی در آزمون پایانی جلسه نهم
تأیید پایان نامه دوره بیداری نورجو توسط بنیاد

بیداری ادامه دارد..



کلیه حقوق این اثر متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد

قدم میهمان همیشه برایمان عزیز است. پس می توانی با سطح دسترسی محدود از مطالب استفاده کنی، 
با نگاه و اهداف ما بیشتر آشنا شوی و در صورت تمایل قدم در این راه بگذاری..

در صورتی که در این مسیر با پرسشی مواجه شدی، عاوه بر ارتباط پیوسته با نوردار خود، می توانی 
از امکان رزرو جلسات آناین که مختص اعضای بنیاد بنی آدم است نیز استفاده کنی،

و در هر نقطه از این مسیر به صورت مستقیم با آی دی تلگرام بنیاد bonyadagahi@ در تماس باشی.

آگاه و متعادل باشی

https://baniadam.org/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87#5e3a03ae-b636-4bf3-bc97-cdfcfc8f2380
https://t.me/bonyadagahi
https://t.me/bonyadagahi

