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 دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی

 محتوا: -

 تدریس و تمرین محتوای کتاب تا پایان دوره

  کتاب درسی 

 کتاب تمرین 

 فلش کارت 

 .دانشگاه برگزار می شود meetingو در محیط به صورت زنده کلاس  -

 طول دوره: یک ماه

 تومان 154444هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان: 

 تومان 454444هزینه دوره به صورت آزاد:  

 ، متوسطه 4و  1رده سنی: ابتدایی

)آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی 

 خواهد بود.(

 :کلاس ها یشهادیزمان پ

 ساعت( 1.5 حدود ها و سه شنبه ها / )هرجلسه کشنبهی 

 شود.ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می 
 زایشود و در صورت ن هیتوسط دانش آموز ته ستیبا یم ی*لوازم آموزش

 لوازم مورد نیاز:مشاوره لازم داده خواهد شد. یتوسط مرب

  Jolly phonics Activityکتاب  -Jolly phonics1کتاب 

 و پاک کن مداد - دفتر چهار خط زبان -1فلش کارت 

 (یچرتکه )آموزش اعداد و محاسبات ذهن

   ت. نهاده شده اس انیبن حیو صح عیسر یآموزش محاسبات ذهن یبر مبنا یمتد آموزش

و  عیسر یدر هنگام انجام محاسبات ذهن دهیثابت گرد یعلم شاتیدر آزما کهیبه طور

 شیدر بالا بردن قدرت تمرکز و افزا ییکره مغز فعال شده و سهم بسزا میآسان هردو ن

 نوجوانان دارد. وو اعتماد به نفس در کودکان  تیخلاق

 بر اساس محاسبات تیخلاق جادیو ا یفیک یدوره فراهم آوردن مهارت نیا یاز برگزار هدف 

 یآموزش و پرورش م نینو ستمیها در س ینوآور نیتر شرفتهیاست که شامل پ یذهن

 باشد.

 یاضیر یعمل اصل 4دهد که محاسبات  یم ادیبه دانش آموزان  یمحاسبه ذهن برنامه 

نجام با دقت و تمرکز ا ع،یبه طور سر یکمک لیوسا گرید ایحساب  نیرا بدون کمک ماش

 دهد.

 از اعداد را در ذهن آموزش داده و  یرسازیتجسم، تفکر و تصو قیمفهوم دق وهیش نیا

 .گرددیم یو شخص یدرس دهیچیباعث رشد مغز در جهت حل مسائل پ

 ساده با کمک چرتکه آموزش خواهند  یاعداد و جمع ها میدبستان با مفاه شیدوره پ در

 .دید

 تفاده اس یکمک آموزش لهیدر ابتدا به عنوان وس یآموزش محاسبه ذهن ندیدر فرآ  چرتکه

 مهارت دانش آموز از چرخه استفاده کنار گذاشته خواهد شد. شیبا افزا تیشده و در نها

 یها تیو با قابل یدوره متفاوت از چرتکه مرسوم پارس نیمورد استفاده در ا چرتکه 

ا بهبود ب تیباشد که درنها ی)سوروبان( م یمضاعف بوده که برگرفته از متد چرتکه ژاپن

 یه ذهندر محاسب یآن منجر به توانمند یکیزیبا حذف ف یبه روش سوئد یآموزش ندیفرآ

 خواهد شد.

 

 طول دوره: یک ماه
 هر جلسه حدود یک ساعت/  (kg)سطح پیش دبستانی 

 مدرسه ای یفرزندان ژهی//و (Basic A)سطح یک  

//ویژه فرزندانی که سال گذشته دوره را گذرانده  (Basic B)    سطح دو

 اند.//

 تومان 144444و کارکنان:  دیفرزندان اسات ژهیدوره و نهیهز

 تومان 104444دوره به صورت آزاد:   نهیهز

 کلاس ها: یشهادیپ زمان

 ساعت( 1.5 حدود )هرجلسهشنبه ها / چهارها و  شنبهدو 

  شود. یآزاد محاسبه م نهیبستگان با هز رینام سا ثبت

 یتوسط مربکه  خواهد بود،دانش آموز  به عهده یآموزش* هزینه لوازم 

 تهیه و ارائه خواهد شد. 

 هزار تومان( 154تا  44)بین  :ازیمورد ن لوازم

مخصوص)سوروبان( / کتاب های آموزشی و تمرینی هر سطح / چرتکه 

 / فلش کارت کیف کلاسی

 برگزار می شود. "واتساپ"ارتباط تصویری در محیط به صورت کلاس *
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 طراحی و نقاشی )مقدماتی(

 :جلسه اول 
 خط نیو تمر یطراح یونحوه درست گرفتن مداد برا لیبا وسا ییو آشنا یشروع طراح یمقدمه برا

 دوم: جلسه 
 یضیو ب رهیبا استفاده از دا عیسر یطراح ای سیبا اسک ییو آشنا یستون خط دنیکش

 سوم: جلسه 
 خطوط ییو روشنا یرگیت جادیخط و ا دیبا تاک ییآشنا

 چهارم: جلسه 
 مکعب یو طراح یا هیزاو ای یعمق و بعد مرکز ای ویبا پرسپکت ییآشنا

 پنجم: جلسه 
 یایمکعب در زوا دنیخطوط آن و کشتت دنیمکعب و کشتت یریگ ادی یجعبه دستتتمال برا کی یطراح

 مختلف

 ششم: جلسه 
 و سبک در صفحه نیو نقاط سنگ ییخطوط طلا ییشناسا

 هفتم: جلسه 
 و مکعب  رهیدا یبیشکل ترک یطراح

 هشتم: جلسه 
 زدن هیو سا هینور و سا سیتدر

 نهم: جلسه 
 یزدن آن با مداد رنگ هیو سا یظرف سفال کی ایکوزه  کی یطراح

 دهم: جلسه 
 زدن آن  هیو پارچه و سا شهیش یطراح

 ازدهمی جلسه: 
 یزدن آن با مداد رنگ هیمختف و سا یها تیاز جنس یبیترک یطراح

 دوازدهم: جلسه 
 پوشه کار لیشده و تکم یطراح یطرح ها یقاب بند ایپاسپارتو  سیتدر

      14تعداد جلسات : 

 تومان 154444هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان: 

 تومان 454444هزینه دوره به صورت آزاد:  

 ، متوسطه 4و  1رده سنی: پیش دبستان، ابتدایی

)آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی 

 خواهد بود.(

 زمان پیشهادی کلاس ها:

 ساعت( 1.5 حدود یکشنبه ها و سه شنبه ها / )هرجلسه 

 ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.

تهیه شود و در صورت  دانش آموزتوسط می بایست  یآموزشلوازم *

 مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.نیاز توسط 

خط  - A3کاغذ طراحی پارس  - A3لوازم مورد نیاز: تخته شاسی

 –پاک کن و تراش  –مداد رنگی مرغوب  –سانتی 54کش فلزی 

 گیره پوشه -A3کاور  – B2.B6.B12مداد های 

 دانشگاه برگزار می شود. meetingو در محیط به صورت زنده کلاس -

 اند////جهت فرزندانی که سال قبل در کلاس مقدماتی حاضر بوده  (پیشرفته) یو نقاش یطراح
 جلسه اول: 

 مختلف یها تیبا جنس ییطرح چندتا کی دنیو کش یادآوریو  یشروع طراح یمقدمه برا

 دوم جلسه: 
 خطوط دیو تاک یخط یبا استفاده از طراح اهیبرگ گ یطراح

 سوم جلسه: 
 گل یو طراح اهیزدن برگ گ هیسا

 چهارم جلسه: 
 اهیگل و گ یگلدان ها ایمختلف  یاز درخت ها یطراح

 پنجم جلسه: 
 سعک یاز رو وانیح کی دنیدرست و کش ویگلدان گل در کوشه اتاق با توجه به پرسپکت یطراح

 ششم جلسه: 
 زدن آن هیعکس و سا یاز رو وانیاز ح یطراح

 هفتم جلسه: 
  پوست و مو و پر آن ها تیمختلف با توجه به جنس واناتیح یطراح

 هشتم جلسه: 
 یبا مدادرنگ واناتیزدن ح هیسا

 نهم جلسه: 
 زدن آن هیو رنگ و سا وانیو ح اهیجان و گ یب عتیاز طب یبیترک یطراح

 دهم جلسه: 
 زدن آن هیاز حفط به صورت دلخواه و سا یطراح

 ازدهمی جلسه: 
  یاز آدمک طراح یطراح

 یپوشه طراح لیاز دست و تکم یطراح     :دوازدهم جلسه 

      14تعداد جلسات : 

 تومان 154444و کارکنان:  دیفرزندان اسات ژهیدوره و نهیهز

 تومان 454444دوره به صورت آزاد:   نهیهز

 ، متوسطه 4و  1ییدبستان، ابتدا شی: پیسن رده

 یو سطح و یلیآموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحص)

 (.خواهد بود

 :کلاس ها یشهادیپ زمان

 ساعت( 1.5ها و سه شنبه ها / )هرجلسه  کشنبهی 

 .شود یآزاد محاسبه م نهیبستگان با هز رینام سا ثبت

شود و در صورت  هیتوسط دانش آموز ته ستیبا یم یلوازم آموزش*

 .مشاوره لازم داده خواهد شد یتوسط مرب ازین

 رنگی مداد - A3 و کاور یکاغذ طراح و یتخته شاس: ازیمورد ن لوازم

مقوای  – B2.B6.HB های مداد – تراش و کن پاک –مرغوب 

 پوشه رهیگ -سفید پشت طوسی 

 دانشگاه برگزار می شود.  meetingو در محیط به صورت زنده کلاس -
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 نمد دوزی

 :محتوا 

 مقدمه برای شروع نمد دوزی 

 کشیدن طرح روی نمد و بریدن آن و شروع دوخت 

 انجام مراحل دوخت و اتمام کار 

 نیو همه افراد با سن باستیو ز یکاربرد اریبس یسادگ نیدر ع یهنر نمد دوز 

 هنر استفاده کنند. نیاز ا ازیتوانند با توجه به ن یمختلف م

 ودشیم دیاست که با پشم تول یو مل یسنّت راندازیبافت و ز ینَمَد نوع . 

 ه ب رانیکه در ا یعروسک ساز یپارچه فوتر مناسب، برا ،یدر صنعت نساج

 .ردیگیقرار م یپشم یپارچه ها فیمشهور شده است در رد یپارچه نمد

 خ ن ای یاطیخ یهمان قرقره ها ینخ معمول لهیپارچه ها را با دست به وس نیا

 انتویم یبه راحت یاطیبا چرخ خ نی( و  همچنیعمامه ا ایکوبلن )دمسه  یها

 بهره برد. زیدوخت، ن یتوان بجا یاز چسب هم م یراحت یدوخت. برا

 ا نمد ب راحتی به را …خود و  فیلباس و ک ناتیعروسک، تزئ دیتوان یشما م

 .بدوزید

      14تعداد جلسات : 

 تومان 154444هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان: 

 تومان 454444هزینه دوره به صورت آزاد:  

 ، متوسطه 4و  1رده سنی: ابتدایی

)آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی 

 خواهد بود.(

 :کلاس ها یشهادیزمان پ

 ساعت( 1.5ها و سه شنبه ها / )هرجلسه  کشنبهی 

 ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.

شود و در صورت  هیتوسط دانش آموز ته ستیبا یم ی*لوازم آموزش

 مشاوره لازم داده خواهد شد. یتوسط مرب ازین

 لوازم مورد نیاز:

/ سوزنی/ نمد بر یچی/ قیرنگ ینخ ها/ دلخواه ینمد با رنگ ها

 متر مین یتونینخ ق/ پرگار بزرگ/  طرح/ مداد

 دانشگاه برگزار می شود.  meetingو در محیط به صورت زنده کلاس -

 انتخاب نوع خط( )با امکان خوشنویسی

 نوانع به که باشد و خوانا می زیبا خطی داشتن فرد هر شخصیتی ابعاد مهمترین از 

 دنبال به ادافر برای شخصیت و جایگاه نظر از مثبتی بسیار تاثیرات,  مهم شاخص یک

 یلیخ برای زیبا و خوب خط دست دغدغه.  نیست پوشیده نیز برکسی و داشت خواهد

 .هستند آن بهبود برای راهی دنبال به همواره که  نیست کمی دغدغه ها

 و است زیبایی خلق با همراه نوشتن یا زیبانویسی معنی به خطاطی یا خوشنویسی 

 مانیز خصوصبه دارد، نام نویس خوش گیردمی انجام او توسط فرایند این که فردی

 هنر یک عنوان به خوشنویسی درک گاهی. باشد شخص حرفه نویسی خوش که

 خوشنویسی بصری تجربه از بردن لذت و درک برای رسدمی نظر به. است مشکل

 اب هنری اثری داشته سعی متن، یک نگارش بر افزون خوشنویس بدانیم باید

 و البمط ساده نگارش با خوشنویسی رو این از.کند خلق شناختی زیبایی هایارزش

 هنر این که آنجایی از همچنین. است متفاوت آراییصفحه و حروف طراحی حتی

 بر مبتنی که تایپوگرافی از حدی تا را آن باید دارد خود دل در را سنت از هاییجنبه

  .کرد متمایز است چاپی کارهای و مدرن گرافیکی هایارزش

     یک ماهتعداد جلسات : 

 تومان 144444و کارکنان:  دیفرزندان اسات ژهیدوره و نهیهز

 تومان 444444دوره به صورت آزاد:   نهیهز

 ، متوسطه 4و  1 یی:  ابتدا یسن رده

 یو سطح و یلی)آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحص

 خواهد بود.(

 کلاس ها: یشهادیپ زمان

نصب نرم افزار استاد فتحی و مشاهده آموزش ها و رفع اشکال  

  واتساپ تا یک ماه در پیام رسان

  شود. یآزاد محاسبه م نهیبستگان با هز رینام سا ثبت

شود و در صورت  هیتوسط دانش آموز ته ستیبا یم ی*لوازم آموزش

 مشاوره لازم داده خواهد شد. یتوسط مرب ازین

 لوازم مورد نیاز:

مقطع ابتدایی اول: مداد معمولی مناسب، پاک کن و تراش و دفتر 

 خط دار 

 سایر مقاطع: خودکار با ضخامت مغزی مناسب و دفتر خط دار 
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 )رباتیک( وریآفنقرآن و 

 اهداف -

 کلام الهی بودن 

 ر اسلاماهمیت توجه به علم د 

 استفاده از ظرفیت تشکل های دانشجویی 

 ایجاد حس خودباوری در تشکل های علمی 

 ایجاد انس با قرآن 

 تبیین جایگاه علمی قرآن 

 بخشی قرآنی کلاسمحتوای  -

 با بچه ها یمیارتباط صم 

 رآنتلاوت ق 

  جلسه یعلمموضوع مورد طرح بحث با استاد و گفتگو در 

  پیکلو تحلیل پخش 

 گفتگو 

 ودش یداده م یزیجوا اتازیامتبه توجه  با و شده برگزار یدر هر جلسه مسابقه قرآن. 

 بخش رباتیک کلاسپروژه های محتوای  -

 انتقال جریان از باتری خورشیدی 

 لرزه نگار 

  جک هیدرولیک 

 ساخت سازه 

 و... جرثقیل مکانیکی 

     جلسه 8عداد جلسات : ت

 :و کلاس( تجهیزات) و کارکنان دیفرزندان اسات ژهیدوره و نهیهز

 تومان344444

 تومان 744444 دوره به صورت آزاد: نهیهز

 شود. یآزاد محاسبه م نهیبستگان با هز رینام سا ثبت

 :  یسن رده

 (17:95 تا 10:15) سال 13تا  14  -

 (18:95 تا 17:15) سال 10تا  13 -

 خواهد بود.( یآموزش هر دانش آموز متناسب با سطح و)

 کلاس ها: یشهادیپ زمان

 دوبار در هفته سنی هر رده شنبه ها / دوها و  شنبه 

 (دقیقه رباتیک 95دقیقه قرآنی و  95هرجلسه حدود )

که در هزینه اعلام شده شود  هیتهحتما می بایست  ی*لوازم آموزش

 کلاس درج گردیده است.

 لوازم مورد نیاز:

لوازم  به همراه پروژه( 15ساخت بلیت )با قا نویآردو آموزشیبسته 

 کاربردیهای زارباآموزشی و 

 دانشگاه برگزار می شود. meetingو در محیط به صورت زنده کلاس  -

 و ورزش خردسالان یباز

 و ورزش یکلاس: باز یشرح محتوا -

 درشت یها چهیماه یحرکت یمهارتها رشد 

 یحرکت یمهارت ها یهماهنگ 

 دقت و تمرکز شیافزا 

 :یمرب درباره -

 حوزه کودکان  یتخصص یمرب 

 کودک و نوجوان یمدرک روانشناس یدارا 

 یجنبش ،یحرکت یها یمتخصص باز 

 :برگزاریمحل  -

 دانشگاه چمن ورزشگاه نیزم یرامونیپ حلقه 

 خواهد بود.والدین هر یک از به عهده خردسالان مسئولیت نگهداری و مراقبت از  *

 خواهد شد.انجام  و طبق ضوابط بهداشتی شیوه نامه های رعایتبا کلاس  *

 برای استفاده از فضای باز ورزشی در حال انجام است. مجوز اخذمذاکره جهت  *

     جلسه 8عداد جلسات : ت

 تومان 144444و کارکنان:  دیفرزندان اسات ژهیدوره و نهیهز

 تومان 154444دوره به صورت آزاد:   نهیهز

 سال 0تا  3:   یسن رده

 کلاس ها: یشهادیپ زمان

 ساعت( 5/1/ )هرجلسه حدود و سه شنبه ها یکشنبه 

 44 تیلغا 18:34ساعت 

  شود. یآزاد محاسبه م نهیبستگان با هز رینام سا ثبت

  لوازم مورد نیاز:

/ وسایل مورد استفاده در کلاس  لباس مناسب ورزش و قمقمه آب

 .گردد تهیه میوسط برگزارکننده ت
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 مشخصات همکار گرامی
 

 شرکت کنندهمشخصات 

 نسبت کدملی نام خانوادگی نام
 جنسیت

 سن تاریخ تولد
 دختر پسر

      /   /  

 توضیحات:

 
 

 :لطفا دوره ها را با توجه به جنسیت و رده سنی تعیین شده انتخاب نمائید 
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 ثبت نام سایر بستگان )غیر از فرزندان( با هزینه آزاد محاسبه می گردد.  -

 مسئولیت بستگان شرکت کننده در دوره ها با همکار گرامی خواهد بود. -

 :به هزینه واریز -

 0437 4418 4451 9498 کارت شماره یا و 4177574448441 ملی بانک حساب شماره

 (اجتماعی و فرهنگی معاونت اختصاصی درآمد) کل داری خزانه نام به ملی بانک

 بایست فرم جداگانه تکمیل شود. برای هر یک از شرکت کنندگان می -

عکس  رتصویصفحه اول شناسنامه دانش آموز و  تصویر(، شیف ریتصو ای)یپرداخت شیشده، ف لیفرم تکم ستیبا یم انیمتقاض -

 .ندیفرما ارسال یو اجتماع یارتباطات فرهنگ تیریبه مد 45/9/1944 جمعهدانش آموز را حداکثر تا روز  3×9 یپرسنل

 CSC@iust.ac.irایمیل: 

 واتساپ و بله  44418381990

 خواهد شد.دوره ها در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات برگزار لازم به ذکر است هر یک از  -

 نام نام خانوادگی ملیکد  محل خدمت :یشماره تماس  ضرور

     

 جمع کل مبلغ پرداختی : )ریال( :تلفن همراه

 :تلفن ثابت

پرسنلی عکس  

mailto:CSC@iust.ac.ir

