
  (تعالی تًرهای(یادگیری سفرهایفراخًان برگساری 

 اوساوی مىابع تًسعه ي آمًزش علمی اوجمه

 

 .شوید می بهتریه شما گیرید، می یاد ها بهتریه با ارتباط و دیگران از زماویکه

 ساصهاى هحتشم! 

 ُایذ؟ آیب تب ثِ حبل ثِ فىش هؼشفی ّش چِ ثْتش خَد دس هیبى ثبصاس ّذف ثَد 

  داًیذ؟ آى سا هیآیب ساّىبس ٍ ضیَُ هٌبست 

  دستیبثی آیب هتمبضیبى سبصهبى ضوب ثب دستبٍسدّب ٍ تجشثیبت هَفك ضوب آضٌبیی داسًذ؟ اص چِ عشلی دس پی

 ثِ ایي هْن ّستیذ؟

  خذهبت، دستبٍسدّب، تجشثیبت هَفك ٍ هٌحصش ثِ ایجبد رٌّیت ٍ چطن اًذاص ًسجت ثِ آیب تب ثِ حبل دس پی

 ایذ؟ ثَدُهطتشیبى هیبى خَد دس  فشد

 !ٍ تَسعِ کاسضٌاس هحتشم آهَصشهذیش ٍ 

  تَسؼِ ّستیذ؟ ثِ چِ هیضاى  ٍ آهَصش حَصُ دس ّبسبصهبى ثشتش تجبسة اص هؤثشتش چِ ّش یبدگیشیآیب دس پی

ّب دس جْت تَسؼِ ٍ سضذ فشدی خَد  ّبی هختلف ٍ جذیذ ثشای الْبم گشفتي اص آى هطتبق آضٌبیی ثب ایذُ

 ّستیذ؟

 یبدگیشی  سفش وٌٌذُ ثشگضاس سبصهبى دس حضَس اص پس وبس هحیظ دس ضذُ وست تجبسة آیب ثِ دًجبل وبسثست

 ّستیذ؟

 ِچِ اص ثشتش سبصهبًْبی اص هتمبثل ٍ هستوش یبدگیشی فشٌّگ سبصی جبسی هٌظَس ثِ ضوب، ًظش ث 

 ًوَد؟ استفبدُ تَاى هی ساّىبسّبیی 

 کٌین. هعشفی هیتِ ضوا ها ساّکاس سادُ اها دس عیي حال تسیاس هؤثش دستیاتی تِ ایي هْن سا 

 ٍ ّبضشوت ٍ ّبسبصهبى هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى وبسوٌبى، تَسؼِ ثشای وِ است آهَصضی ای ثشًبهِ یبدگیشی، سفشّبی

 سفشّبیّبی ثشگضاس وٌٌذُ  وِ داسای فَایذی دٍ جبًجِ ّن ثشای سبصهبى است ضذُ عشاحی ایشاًی هختلف صٌبیغ

 سبصهبى تجبسة اًتمبل ثِ هؤثش ووه ّذف ثب دس ٍالغ سفشّبی یبدگیشی .ثبضذ هیٍ ّن ثشای ثبصدیذوٌٌذگبى  یبدگیشی

 اًجبم خَد اًسبًی ًیشٍی آهَصش صهیٌِ دس سفش ساٌّوبیبى وِ ثب آًچِ دلیمبً سفشّب تب ثبصدیذوٌٌذگبى ضًَذ هی ثبػث ّب

 ثشای ًیبص هَسد ّبیهْبست ثگیشًذ یبد اًذ، آضٌب ضذُ ٍ دستبٍسدّبیی وِ دس ایي سّگزس ثِ دست آٍسدُ ٍ دٌّذ هی

 ّبیسبصهبى ای اص سلسلِ ثبصدیذّبی اهىبى آٍسدى فشاّن ثب سفشّب ایي ٍالغ دس آٍسًذ، ثِ دست سا ػول ثِ داًص تجذیل

 ثِ ّب، سبصهبى ایي هحل دس تَسؼِ ٍ آهَصش تؼبلی هجبحث ثِ ػاللوٌذ وبسضٌبسبى ٍ هذیشاى حضَس تسْیل ٍ ایشاًی ثشتش

 ووه آهَصضی الذاهبت اص حبصل ًتبیج تشهلوَس دسن ٍ تَاًوٌذسبص فشایٌذّبی تش ػویك دسن یبدگیشی، سغح استمبی

  .وشد خَاٌّذ



ثش تَسؼِ ٍ ثبلٌذگی حَصُ آهَصش ثٌب ثِ سسبلت خَد هجٌی  اًسبًی هٌبثغ تَسؼِ ٍ آهَصش ػلوی اًجوي سّگزس، ایي دس

 ًیشٍی آهَصش صهیٌِ دس خَد تجبسة تفصیلی هؼشفی ثب پیطشٍ یّبسبصهبىتب ٍ تَسؼِ، ضشایغی سا فشاّن ًوَدُ است 

 پیطٌْبدات اص اًسبًی، هٌبثغ آهَصش حَصُ دس خَد تجشثیبت ٍ ػلوی ّبی آهَختِ گزاسدى اضتشان ثِ ضوي اًسبًی،

 ٍ ثشگضاسی هضایبی جولِ اص ولی عَس ثِضًَذ.  ثشخَسداس ًیض آهَصش حَصُ هٌذاى ػاللِ ٍ ًظشاى صبحت سبیش سبصًذُ

 :است صیش هَاسد یبدگیشی سفشّبی دس حضَس

 ایشاًی ّبیسبصهبى سبیش ثِ اًسبًی هٌبثغ تَسؼِ ٍ آهَصش حَصُ دس ثشتش ّبیسبصهبى تجبسة اًتمبل. 

 تَسؼِ ٍ آهَصش حَصُ دس ّب سبصهبى ثشتش تجبسة اص ثشتشهؤ چِ ّش بدگیشیی. 

 یبدگیشی سفش وٌٌذُ ثشگضاس سبصهبى دس حضَس اص پس وبس هحیظ دس ضذُ وست تجبسة وبسثست. 

 ثبلؼىس ٍ ثشتش ّبیسبصهبى اص هتمبثل ٍ هستوش یبدگیشی فشٌّگ سبصیجبسی. 

 سفشّبی ثشگضاسی ٍ تجبسة تسْین عشیك اص ٍ وطَس سغح دس ثشتش ّبیسبصهبى اجتوبػی هسئَلیت ایفبی 

 .یبدگیشی

 اص گیشیثْشُ ٍ یبدگیشی سفشّبی دس هختلف وٌٌذگبى ضشوت هتٌَع ًظشّبی ًمغِ اص ثبصخَسد دسیبفت اهىبى 

 .یبدگیشی سفشّبی وٌٌذُ ثشگضاس ّبی سبصهبى ثشای ّب فؼبلیت هستوش ثْجَد جْت آًْب

 یادگیشی سفشّای تشگضاسی عوَهی هقشسات

 دس ایشاًی ّبی سبصهبى ثشتش تجبسة هؼشفی ٍ ضٌبسبیی دس هسئَل ًْبد اًسبًی، هٌبثغ تَسؼِ ٍ آهَصش ػلوی اًجوي 

 ثِ ّبدٍسُ ایي هؼشفی ثب ٍ داسد ثشػْذُ سا هتمبضیبى حضَس جْت الصم ّبی ّوبٌّگی ولیِ ٍ است آهَصش حَصُ

 .پشداصد هی سفشّب ایي دس افشاد ًبم ثجت ثِ خصَصی، ٍ دٍلتی هختلف ّبی سبصهبى

 الذاهبت ولیِ یبدگیشی، سفشّبی عشیك اص تسْین لبثل ثشتش تجشثِ تأییذ اص پس تَسؼِ ٍ آهَصش ػلوی اًجوي. 1

 ّوبٌّگی ٍ هتمبضیبى ًبمثجت سفش، هىبى ٍ صهبى ّوبٌّگی یبدگیشی، سفش سسبًیاعالع ٍ تجشثِ هؼشفی ثب هشتجظ

 .داسد ػْذُ ثش سا هختلف ضشایظ فشاخَس ثِ همتضی هَاسد ٍ فشاگیشاى حضَس

 تىویل هشثَعِ فشم لبلت دس سا یبدگیشی سفش دس اسائِ هَسد هَضَع تفصیلی هؼشفی فشم ثبیذ هتمبضی .  سبصهبى2

 .ًوبیذ

 یبدگیشی سفش دس وٌٌذگبى ضشوت ًبّبس ٍ هیْوبًبى اص ٍػذُ هیبى پزیشایی ثب هشتجظ ّبی ّوبٌّگی ٍ ّب ّضیٌِ ولیِ . 3

 .است هتمبضی سبصهبى ػْذُ ثش

 ضشوت ػْذُ ثش (تْشاى ضْش دس هستمش ّبی سبصهبى) سبصهبى دس وٌٌذگبى ضشوت حضَس جْت الصم ّوبٌّگی . 4

 .است سفش وٌٌذُ ثشگضاس

 سفش وٌٌذُ ثشگضاس ضشوت ػْذُ ثش (تْشاى اص خبسج ّبی سبصهبى) سبصهبى دس وٌٌذگبى ضشوت اًتمبل ٍ ّوبٌّگی. 5 

 .است

 یادگیشی سفشّای کٌٌذُ تشگضاس ّای ساصهاى تشای تَسعِ ٍ آهَصش علوی اًجوي اهتیاصات

 سبصهبًی داًص اضتشان ٍ تؼبهل فضبی ایجبد ٍ تجبسة تسْین فشٌّگ تَسؼِ هٌظَس ثِ تَسؼِ ٍ آهَصش ػلوی اًجوي

 وِ ّبیی سبصهبى ولیِ ثشای سا صیش اهتیبصّبی خَیص ػلوی ٍ هحَسی ًْبدی، جبیگبُ تىیِ ثب تَسؼِ، ٍ آهَصش حَصُ دس

 :ضذ خَاّذ لبیل وٌٌذ الذام هْن ایي ثِ

 وٌٌذُ ثشگضاس سبصهبى ثِ تَسؼِ ٍ آهَصش ػلوی اًجوي هؼتجش تمذیشًبهِ اػغبی. 



 تمذیشًبهِ اسایِ ٍ یبدگیشی ٍ آهَصش هلی وٌفشاًس دس وٌٌذُ الذام ّبی سبصهبى ولیِ اص تمذیش. 

 اًجوي آهَصش ّبی دٍسُ دس سبصهبى وبسضٌبسبى ًبم ثجت دس تخفیف وشدى لحبػ. 

 تَسؼِ ٍ آهَصش ػلوی اًجوي ًطشیِ ٍ اًجوي سبیت عشیك اص یبدگیشی سفش ًتبیج اًتطبس. 

 یادگیشی سفشّای تشًاهِ

 یبدگیشی سفش وٌٌذُ ثشگضاس ضشوت اجوبلی هؼشفی 

 ًِظش هَسد هَضَع پیشاهَى هَفك تجشثِ اسائ 

 هَفك تجشثِ گیشی ضىل اجشایی هشاحل ٍ هستٌذات سَاثك، اص ثبصدیذ 

 اجشایی فشایٌذّبی ولی فضبی دسن هٌظَس ثِ آى تَلیذ خغَط ٍ ضشوت اص ثبصدیذ 

 یبدگیشی سفش وٌٌذُ ثشگضاس ضشوت وبسضٌبسبى ٍ هذیشاى ثب وٌٌذگبى ضشوت پبسخ ٍ پشسص 

 

 

 

 

 

 

 

 جْت حضَس دس سفشّای یادگیشی ًام ثثت ًحَُ

 دس حضَس ٍ است هحذٍد سفش ّش وٌٌذگبى ضشوت تؼذاد آًْب، اثشثخطی افضایص ّذف ثب ٍ ّب ثشًبهِ هبّیت ثِ تَجِ ثب

 .ثبضذ هی ًبم ثجت اٍلَیت ثشاسبس سفش

 .ثبضذ هی 0:31 الی 14:31 سبػت اص سٍصُ یه ثصَست  ثشًبهِ اص وذام ّش هذت *

 .ثَد خَاّذ وٌٌذگبى ضشوت ػْذُ ثش البهت ٍ رّبة ٍ ایبة ّضیٌِ تأهیي *

( 1342101115ثِ حسبة ضوبسُ ) سا ًبم ثجت ّضیٌِ ثبیستی یبدگیشی سفشّبی اص ّشیه دس حضَس ثِ هٌذاى ػاللِ *

ثبًه تجبست ضؼجِ داًطگبُ ضْیذ ثْطتی ثِ ًبم اًجوي ػلوی آهَصش ٍ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی ثب وذ التصبدی 

ٍ یب ایویل  01132220ثِ دفتش اًجوي اص عشیك ًوبثش ثِ ضوبسُ سا ٍ تصَیش فیص ٍاسیضی  ٍاسیض( 411430344404)

istd.courses@gmail.com  ذًوبیٌ اسسبل. 

 ًام ثثت تاضذ. ّوچٌیيهی تخفیف %5 هطوَل ًفش سِ اص تیص گشٍّی ًام ثثت است رکش تِ الصم *

 تاضذ. هی تخفیف %5 هطوَل اًجوي حقَقی ٍ اعضای حقیقی

 

، ضَدهی دعَت تِ اضتشاک گزاسی تجاسب تشتش خَد دس قالة سفشّای یادگیشیهٌذعالقِ ّایساصهاى اص

 تاسیخ تا حذاکثش سا خَد  تحث هَسد هَضَع ، 1396سال دس یادگیشی سفشّای سیضیتشًاهِ جْت

 ًوایٌذ. اعالم اًجوي ایي تِ  1396/05/15

 .ًواییذ اسسال 021- 81032228 ًواتش تِ (فشم پیَست)سا سفش تشگضاسی دسخَاست ًاهِ لطفاً

 دٍم، طثقِ عالهِ، ساختواى ضوالی، عضذی ضْیذ خیاتاى ًثص صًذ، خاى کشین خیاتاى تْشاى، :ًطاًی

 .آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ایشاى علوی اًجوي ، 220 ٍاحذ

 021-81032218ٍ  021-81032333،  021-81032228تلفي:  

 www.istd.irًطاًی سایت: 

 istd.courses@gmail.comایویل: 


