
Date_________________ 
 

Mr.______________________________ 
 

Mrs./Miss_________________________ 
 

Address__________________________ 
 

City____________ State____ Zip______ 
 

Phone (_____) ____________________ 
 

Email ___________________________ 
 

Names and ages of children: 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

Roommate preference_______________ 
 

Arrival date and time________________ 
 

 

****************************************************** 
 

Amount enclosed $__________ 

(Make check payable to IBCD) 
 

Please charge $____________ 
 

Visa    MasterCard   
                                                                                                                    

 American Express       
 

Card Number ____________________ 
 

   
Exp.Date  ________________ 
 

Security Code (on back) _____________ 
 

Name on Card ____________________ 
 

Billing Address (if different from above) 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

Signature ________________________ 

P. O. Box 741944  

Dallas, TX  75374, USA 

Please complete the registration form and 

send with full payment to the IBCD 

address below.  Registration must be 

received by September 27, 2016.  Refunds, 

less a $50.00 processing fee, will be granted 

for cancellations received by the same date. 
 

Iranian Baptist Church of Dallas 

Conference Registration Form 

Mt. Lebanon Baptist Encampment 

1701 Texas Plume Road 

Cedar Hill, TX 75104 
 
If you need  a ride from DFW airport, 

please contact us before the conference 

to make arrangements. 

Phone:  214 348-8098 

Email:  ibcdallas@yahoo.com 

 
 Discover  

اردوگاه مانت لبنان   

 در سیدارهیل )جنوب داالس(، تگزاس

  2016اکتبر   27-30

  

 بیست و هشتمین
 کنفرانس 

 الکلیسایی   بین
 مسیحیان ایرانی

 

Iranian Christians 
28th Regional Conference 

Dallas, Texas 

Oct 27 – 30, 2016 
At  

Mt. Lebanon Baptist Encampment 

Cedar Hill (south of Dallas), Texas 

نشـدنی برای  چهـار روز و سـه شبِ فراموش  

تعلیم کالم خدا، استراحت و مشارکت با دوستان، 

خانواده و ایمانداران مسیحی از نقاط مختلف.    

 مسیحشاگردی 
Being a Disciple of 

Christ 

اردوگاه مانت لبنان   
سیدارهیل )جنوب داالس(، تگزاس   

 در جنوب آمریکا

  2016اکتبر   27-30



مقدس،قلم،لباسغیررسمی،ژاکتولوازمشخصی.کتاب  
همراهخودبیاورید.  

 
 آوردن حیوانات خانگی اکیدًا ممنوع است.

Date: October 27-30, 2016 The conference begins with 

registration at 4:00 p.m. on Thursday, October 27, and ends 

at 2:00 p.m. on Sunday, October 30.   

Theme:  Being a Disciple of Christ                                          

Conference Speakers:      

Bro. Sohrab Ramtin                                                    
Pastor of Iranian Christian Church of San Diego, CA. 
Pastor Sohrab is an expository preacher and apologetics 
teacher of Scripture. M.Div., Trinity Evangelical Divini-
ty School. Th.M., Southern California Seminary.  
D.Min. candidate, Southern California Seminary.    

Bro. Ken Temple                                                       
Former Pastor of Iranian Church of Atlanta, GA, and 
currently serving as a missionary among Iranians in  
Turkey. He speaks fluent Farsi. Pastor Ken is an exposi-
tory preacher and apologetics teacher. M.Div., Columbia 
International University.        

Bro. Johnny Dadras                                           
Pastor of Iranian Church of Orange County, CA.            
Pastor Johnny is an expository preacher and apologetics 
teacher. He has a weekly Bible study through the inter-
net for Iranians around the world. B.A., King's College 
and Seminary. Working on M.Div., Golden Gate Baptist 
Theological Seminary.    

 Registration Fees:                                 

Adult (double occupancy)        $200.00/person 
Child (in parent’s room)         $120.00       
Family:  3/room                      $450.00/room                     
Family:  4/room                      $500.00/room  

Commuter fee                       $  70.00/day 

 

 سخنرانان کنفرانس       

ی کنفرانس: نکات برجسته  
مقدس،دعاهایگروهییکتابهایعمیقوکاربردی،مطالعهپیام

هایپربرکتتهایمسیحی،مشارکت،سرودهایپرستشی،شهادت
و،اوقاتمشورتباکشیشان،برنامه بتازی یجوانانوکتودکتان،

 ورزش،مراقبتازاطفالدرمحلزیباوآرامدرطبیعت.

دالرهرنفر.200بزرگساالن)دونفردرهراطاق(
دالرهرنفر.120فرزندان)دراطاقوالدین(
دالر.450خانوادهبایکفرزند
دالر.500خانوادهبادوفرزند  

دالرهرنفر۰7روزی،روزییغیرشبانهشهریه  
................................................................................................................................................................................................................................  

 

مانندبادوتختدونفرهودستشتویتییکنفرانسشاملاطاقمُتلشهریه
 یکنفرانسخواهدبود.وعدهغذاوهزینه۹خصوصی،

 

 توجه کنید: 
هاینویسیناممانندمحدوداستوبهترتیبدریافتهایمُتلتعداداطاق

 خواهدشد.پر7۰۲6سپتامبر72یالزمتاهمراهباشهریه
 

Conference fee includes motel-type room with   

private bathroom, 9 meals, and conference       

expenses.  The limited number of motel-type rooms 

will be assigned on a first-come, first-served basis, 

for registrations received by September 27, 2016, 

with full payment. 

 کشیش سهراب رامتین
 دیاگو.شبانکلیسایایرانیان،سن
 سالاستکه0۰برادرسهرابرامتینبیشاز

 باشند.بهخدمتدرمیانایرانیانمشغولمی
 دارایمدرککارشناسیارشداالهیاتمسیحیدر

  Trinity Evangelical Divinity Schoolهایکتابمقدس،اززبان

 یاالهیاتسیستماتیکازایشانکارشناسیارشددومخودرادرزمینه 
.اندکسبنموده            Southern California Seminary     

یتحصیلیدردکترایخدمتمسیحیرابهاتمامبرادرسهرابدوره
ایدرهایماهوارهرسانیدهوهمزمانباخدمتشبانیوساختنبرنامه

باشد.یدکترایخودمیحالنوشتنپایاننامه  

 کشیش کِن تمپل )فرشاد(
 مبشرومدرسالهیاتمسیحی.

 سالپیشباتشخیصدعوت0۰برادرکنبیشاز
 وخواندگیخودبهخدمتوبشارتانجیلدرمیان

 سالپیشباسفربه7۹مسلمانانمشغولگشتند.
ترکیهرسماًبهخدمتدرمیانایرانیانمشغولشدند.برادرکنمعلمتی 

بته وفاداربهکالمخداوندبودهوباتکیهبرکالمخداوتاریخکلتیتستا
بتهتدریسدفاعیاتمسیحیمی پردازند.ایشانهرسالهبرایچندماه

متیترکیهسفرمی دهتنتد.کنندوکالمخدارابهعزیزانایرانیتعلیتم
هایکتابمتقتدسدارایمدرککارشناسیارشدالهیاتمسیحی،زبان

ومتتی   Columbia International Universityاز بتتاشتتنتتد
 اند.هایمسیحیداشتهایبرتاریخکلیساوفرقهمطالعاتبسیارگسترده

 کشیش جهانگیر دادرس
 شبانکلیسایایرانیاندراورنجکانتی.

سالاستباتعالیمو0۰برادرجهانگیربیشاز
سرودهایروحانیخودباعثبرکتمسیحیانایرانی

 اند.ایشانمعلمیوفاداربهکالمخداوندبودهوبوده
از هرهفتهازطریقاینترنتدروسالهیاتمسیحیراباعزیزانایرانی

گذارند.برادرجهانگیردروستعلیتمتینقاطمختلفجهاندرمیانمی
دروسهاتهیهنمودههاوبدعتجامعیرادرموردفرقه اندکهازسری

تشتختیتص و بسیارمفیدبرایشناختحقایقاساسیایمانمسیحی
 باشد.هایغلطمیوفرقههابدعت

مدرککارشنتاستی   King's College and Seminaryایشاناز
ایهایماهوارهباساختبرنامهزماناندوهمالهیاتمسیحیتحصیلکرده

دردروخدماتمتعددخود ارشتد کتارشتنتاستی حالتحصیلدرمقتطتک
GGBT Seminaryباشند.می 

 معلمین سمینارها
 سمینار برادران

 موضوع: نقش و جایگاه مرد مسیحی در خانواده
 معلم : کشیش ایرج همتی، شبان کلیسای ایرانیان داالس. 

 

سالاستکهمشغولخدمتدرکتلتیتستای0۰برادرایرج،بیشاز
بتر77مسیحبودهو را داالس سالاستشبانیکلیسایایرانیان

هایکتتابعهدهدارد.ایشانکارشناسیارشدالهیاتمسیحی)زبان
تحصیلنموده BMA Theological Seminaryمقدس(رااز

در Master's   Seminaryودرمقطکدکترایخدمتمسیحی
 باشند.مشغولبهتحصیلمی

 
 سمینار بانوان 

 

 موضوع: نقش و جایگاه زن مسیحی در خانواده
 معلم: خواهر میترا رامتین

 

 دیاگو.معلمومشاوربانواندرکلیسایایرانیانسن

ی کنفرانس  شهریه  

What to bring:  

 Bible, pen, casual wear, jacket 

No pets are allowed. 


