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 وازدهمدوم تا د دانش آموزان )مدرسه محور(طرح آموزشی  دوره ها و تخفیف های ویژه

 شهریه کل )تومان( ( هفته آموزشی 38محتوا دوره )  دوره پایه 
 مقدار درصد تخفیف شهریه در پرداخت های مختلف

 پرداخت یک جا نحوه پرداخت ماهه 4پرداخت طی 
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لی 
صی
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یش

پ
 

 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 4آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 
 فیلم آموزشی حل تمرین 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

2،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 960،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان  360،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 720،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،440،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 200،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،680،000
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 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 4آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2والدین ) کارگاه مشاوره ای 
 فیلم آموزشی حل تمرین 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

2،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 960،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان  360،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 720،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،440،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 200،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،680،000
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 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 4آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 
 فیلم آموزشی حل تمرین 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

2،600،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 1،040،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 440،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 780،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،560،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 200،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،820،000
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 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 4آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 
 فیلم آموزشی حل تمرین 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

2،990،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 1،196،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 496،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 990،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،794،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 175،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،000،000
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 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 4آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 
 فیلم آموزشی حل تمرین 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

3،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 1،360،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 560،000 

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 1،020،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،040،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 200،000  

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،380،000

س
ال

پ پ
تا

 

 جلسه در هفته( 2)  کالس آنالین ریاضی و هوش 
 جلسه در هفته ( 1) آنالین استعداد تحلیلیکالس 

 مرحله( 4آزمون جامع آنالین ) 
 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 

 فیلم آموزشی حل تمرین 
 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

 مشاوره تحصیلی فردی

4،800،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 1،920،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 620،000 

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 1،440،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،880،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 325،000 

 : مقدار تخفیف 

 تومان 3،360،000
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 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2 کارگاه مشاوره ای والدین )
 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 
 ) آنالین و تلفنی( مشاوره تحصیلی فردی

3،200،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 1،280،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 480،000 

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 960،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 1،920،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 160،000 

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،240،000

س
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 جلسه در هفته( 2کالس درس ریاضی پیشرفته ) 
 جلسه در هفته ( 1)  پیشرفتهو عربی  کالس درس علوم 

 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 
 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 
 ) آنالین و تلفنی( مشاوره تحصیلی فردی

4،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 1،760،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 560،000 

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 1،320،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،640،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان  240،000 

 : مقدار تخفیف 

 تومان 3،080،000

 شهریه کل )تومان( ( هفته آموزشی 38محتوا دوره )  دوره پایه 
 مقدار  تخفیف شهریه در پرداخت های مختلف

 پرداخت یک جا نحوه پرداخت ماهه 5پرداخت طی 
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 جلسه در هفته(2ریاضی ) آنالینکالس 
 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 

 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 
 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 
 ) آنالین و تلفنی( مشاوره تحصیلی فردی

3،750،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان1،500،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 500،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 1،125،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،250،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 200،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 2،625،000
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 جلسه در هفته( 2کالس درس ریاضی پیشرفته ) 
 جلسه در هفته ( 1)  کالس درس علوم  و عربی پیشرفته 

 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 
 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 

 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 
 ) آنالین و تلفنی( مشاوره تحصیلی فردی

5،200،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 2،080،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 680،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 1،560،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 3،120،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 280،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 3،640،000
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 جلسه در هفته(2ریاضی )آنالین کالس 
 جلسه در هفته ( 1)  کالس درس علوم  و عربی پیشرفته 

 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 
 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 

 کارگاه مشاوره ای انتخاب رشته تحصیلی
 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 
 ) آنالین و تلفنی( مشاوره تحصیلی فردی

6،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 2،560،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 760،000

 مبلغ پرداختی : 

1،920،000 

 : مقدار تخفیف 

 تومان 3،840،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 360،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 4،480،000
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 ج در هفته ( 2ریاضی تیزهوشان )  کالس
 ( ج در هفته 1کالس علوم تیزهوشان ) 

 ( ج در هفته 1کالس درس ادبیات تیزهوشان ) 
 ( جلسه 30) کالس درس هوش و استعداد تحلیلی

 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 
 جلسه ( 2کارگاه مشاوره ای والدین ) 

 مرحله( 3کارگاه مشاوره ای دانش آموزی )
 )جزوات درسی(ارائه محتوای آموزشی 

 ) آنالین و تلفنی( ره تحصیلی فردیمشاو

8،000،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 3،200،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان 900،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 2،400،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 4،800،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 460،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،600،000
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 دوره جامع  دروس اصلی دهم :

 جلسه در هفته( 2کالس آنالین ریاضی ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس آنالین فیزیک ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس آنالین شیمی ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس آنالین هندسه ) 

 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 
  مرحله( 2دانش آموزان )کارگاه مشاوره ای ویژه 

 ارائه محتوای آموزشی )جزوات درسی(
 مشاوره تحصیلی فردی ) آنالین و تلفنی(

9،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 4،700،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان1،220،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 3،760،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 4،700،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 580،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،640،000

ی
جرب

ه ت
شت

م ر
ده

 

 ( 
س

ال
ر پ

کو
کن

یه
 پا

ور
نک

ک
 ) 

 دوره جامع  دروس اصلی دهم :
 جلسه در هفته( 2کالس آنالین ریاضی ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس آنالین فیزیک ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس آنالین شیمی ) 
 هفته(جلسه در  1کالس آنالین زیست ) 

 مرحله( 6آزمون جامع آنالین ) 
  مرحله( 2کارگاه مشاوره ای ویژه دانش آموزان )

 ارائه محتوای آموزشی )جزوات درسی(
 مشاوره تحصیلی فردی ) آنالین و تلفنی(

9،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 4،700،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان1،220،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 3،760،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 4،700،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 580،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،640،000



 

 

 ( هفته آموزشی 38محتوا دوره )  دوره پایه 
شهریه کل 

 )تومان(

 تخفیف شهریه در پرداخت های مختلف مقدار 

 پرداخت یک جا نحوه پرداخت ماهه 6پرداخت طی 
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 دوره جامع  دروس اصلی دهم :
 جلسه در هفته( 1کالس درس ریاضی ) 

 جلسه در هفته ( 5/1کالس درس عربی ) 
 جلسه در هفته ( 5/1کالس درس ادبیات) 

 جلسه در هفته ( 1کالس درس اقتصاد ) 

 مرحله( 6آزمون جامع حضوری و آنالین ) 
  مرحله( 2ای ویژه دانش آموزان )کارگاه مشاوره 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب
 مشاوره تحصیلی فردی

9،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 4،700،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان1،220،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 3،760،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 4،700،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 580،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،640،000
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 دوره جامع  دروس اصلی یازدهم :
 جلسه در هفته( 2کالس درس حسابان ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس درس فیزیک ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس درس شیمی ) 

 جلسه در هفته ( 1کالس درس هندسه و آمار ) 

 مرحله( 6جامع حضوری و آنالین ) آزمون 

  مرحله( 2کارگاه مشاوره ای ویژه دانش آموزان )
 ارائه محتوای آموزشی مکتوب

 مشاوره تحصیلی فردی

10،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 4،700،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان1،220،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 3،760،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،700،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 580،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 6،640،000
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 دوره جامع  دروس اصلی یازدهم :
 جلسه در هفته( 2کالس درس ریاضی ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس درس فیزیک ) 
 جلسه در هفته ( 1کالس درس شیمی ) 
 جلسه در هفته( 1کالس درس زیست ) 

 مرحله( 6آزمون جامع حضوری و آنالین ) 
  مرحله( 2کارگاه مشاوره ای ویژه دانش آموزان )
 ارائه محتوای آموزشی مکتوب

 مشاوره تحصیلی فردی

10،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 4،700،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان1،220،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 3،760،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،700،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 580،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 6،640،000
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 دوره جامع  دروس اصلی یازدهم :
 جلسه در هفته( 1کالس درس ریاضی ) 

 جلسه در هفته ( 5/1کالس درس عربی ) 
 جلسه در هفته ( 5/1کالس درس ادبیات) 

 جلسه در هفته ( 1کالس درس فلسفه منطق ) 

 مرحله( 6آزمون جامع حضوری و آنالین ) 
  مرحله( 2کارگاه مشاوره ای ویژه دانش آموزان )
 ارائه محتوای آموزشی مکتوب

 مشاوره تحصیلی فردی

10،400،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان 4،700،000

  پرداخت اولیه: 

 تومان1،220،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 3،760،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،700،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 580،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 6،640،000
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 دوره جامع کنکور ریاضی :
 دوازدهم   وپایه های دهم ، یازدهم پوشش کامل 

 پوشش کامل دروس اختصاصی و عمومی کنکور 
 کالس آموزش آنالین توسط اساتید به نام 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب  
 جلسه( 5برگزاری کارگاه های مشاوره ای )

 

23،500،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان14،000،000

  اولیه پرداخت: 

 تومان4،400،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 11،750،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 9،400،000

 پرداخت ماهانه : 

 تومان1،600،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 11،750،000

 دوره جامع کنکور ریاضی :
 دوازدهم   وپایه های دهم ، یازدهم پوشش کامل 

  پوشش کامل دروس اختصاصی
 کالس آموزش آنالین توسط اساتید به نام 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب  
 جلسه( 5برگزاری کارگاه های مشاوره ای )

18،500،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان11،000،000

  اولیه پرداخت: 

 تومان3،200،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 9،250،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 7،500،000

 پرداخت ماهانه : 

 تومان 1،300،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 9،250،000

 شهریه کل )تومان( هفته آموزشی ( 38محتوا دوره )  دوره پایه 
 لفمقدار  تخفیف شهریه در پرداخت های مخت

 پرداخت یک جا نحوه پرداخت ماهه 6پرداخت طی 
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 دوره جامع کنکور تجربی :
 دوازدهم   وپایه های دهم ، یازدهم پوشش کامل 

 پوشش کامل دروس اختصاصی و عمومی کنکور 
 کالس آموزش آنالین توسط اساتید به نام 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب  
 جلسه( 5کارگاه های مشاوره ای )برگزاری 

 

23،500،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان14،000،000

  اولیه پرداخت: 

 تومان4،400،000

 مبلغ پرداختی : 

11،750،000 
 تومان

 : مقدار تخفیف 

 تومان 9،400،000

 پرداخت ماهانه : 

 تومان1،600،000

 : مقدار تخفیف 

11،750،000 
 تومان

 ور تجربی :جامع کنکدوره 
 دوازدهم   وپایه های دهم ، یازدهم پوشش کامل 

  پوشش کامل دروس اختصاصی
 کالس آموزش آنالین توسط اساتید به نام 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب  
 جلسه( 5برگزاری کارگاه های مشاوره ای )

18،500،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان11،000،000

  اولیه پرداخت: 

 تومان3،200،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 9،250،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 7،500،000

 پرداخت ماهانه : 

 تومان 1،300،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 9،250،000
ی
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 دوره جامع کنکور انسانی :
 دوازدهم   وپایه های دهم ، یازدهم پوشش کامل 

 پوشش کامل دروس اختصاصی و عمومی کنکور 
 کالس آموزش آنالین توسط اساتید به نام 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب  
 جلسه( 5برگزاری کارگاه های مشاوره ای )

19،500،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان11،700،000

  اولیه پرداخت: 

 تومان4،200،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان9،750،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 7،800،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 1،250،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان9،750،000

 کنکور انسانی :دوره جامع
 دوازدهم   وپایه های دهم ، یازدهم پوشش کامل 

  پوشش کامل دروس اختصاصی
 کالس آموزش آنالین توسط اساتید به نام 

 ارائه محتوای آموزشی مکتوب  
 جلسه( 5برگزاری کارگاه های مشاوره ای )

14،500،000 

 شهریه با تخفیف : 

 تومان8،700،000

  اولیه پرداخت: 

 تومان2،700،000

 مبلغ پرداختی : 

 تومان 7،250،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 5،800،000

 :پرداخت ماهانه 

 تومان 1،000،000

 : مقدار تخفیف 

 تومان 7،250،000

ردیبهشت ماه استزمان شروع کالس ها  پایه های ابتدایی، متوسطه اول و پایه های دهم و یازدهم اواسط مرداد ماه می باشد و زمان پایان کالس ها انتهای ا : 1تذکر   

مرحله می باشد. 5ثبت نام می شود ، این آزمون های برای پایه دهم و یازدهم  مرحله آزمون گزینه دو  20: در پایه دوازدهم در هر رشته و هر پکیجی که انتخاب شود،دانش آموز  2تذکر   



 

 

 ع آینده سازانآموزشی )مهارت محور ( طلوشرح خدمات 

 مقدار شهریه توضیحات عنوان خدمات طرح

 زبان انگلیسی کالس های 
 در سطح کودکان 

سر ه حرکت ب کودکان در دنیایی آمیخته از تنوع ، جاذبه و سرشار از شادی و
می برند از این رو آموزش زبان انگلیسی کودکان از ظرافت ها و حساسیت 

با توجه به عوامل فوق  دپارتمان زبان موسسه های خاصی برخوردار می باشد.
در محیطی شاد و زیبا و پر انرژی با تکیه بر اصول تربیتی و متناسب با 

جی را برای آموزش مهیروانشناسی رشد برای کودکان برنامه های درسی 
در کالس های  توانند می سال 5 سن از کودکان  تدارک نموده است. زبان

 با دوره این ی ها کتاب. کنند آموزی زبان به آموزش زبان موسسه شروع
 ، اصطالحات با تصاویر سپردن خاطر به روش با کودکان آشنایی هدف

 به اعداد شمارش  بای ، شعر ، آشنایی باز طریق از کوتاه مکالمات یادگیری
 می داستان کتاب و کارت فلش ، تمرین کتاب همراه به جذاب و جالب صورت

 شده طراحی ترمیک صورت به دپارتمان زبان موسسه  آموزشی سیستم.باشد
 پنج و هفته در دوروز یا هفته در روز سه صورت به آموزشی  این سیستم . اند

دقیقه ای می  90جلسه  15 ها است. تعداد جلسات آموزشی ه و جمعه شنب
ماه و نیم است.هدف از کوتاه  1که در مجموع هر ترم آموزشی حدود باشد 

سازی ترم ها باال بردن بهره وری و همچنین رفع اشکال سریع در فراگیران 

 .است

 شهریه : کل مقدار 

 تومان 400،000

 : شهریه با تخفیف 

 تومان 180،000

 زبان انگلیسی کالس های 
 سطح نوجوانان در

نوجوانان نسل پویا و آینده سازان جامعه هستند که در دوره تکوین شخصیت و 
شکل گیری زندگی خود می باشند . زمینه های تربیتی ، استعداد و فراگیری 
شایسته ایجاب می نماید که شرایط رشد ، تکامل و موفقیت در هر فرایند 

زش موثر ، متنوع و جذاب از آموزشی مرتبط با نوجوانان پیش بینی شود.آمو
یک سو و گسترش افق دید ، آموزش های مدرن و شخصیت ساز برای عرصه 
های بعدی آموزشی و مقاطع تحصیلی عالی نقش اساسی در پرورش و تربیت 

با بهره گیری از  دپارتمان زبان موسسه نسل جدید و جوانان عزیز را دارد . 
بر بین اللملی در انگلستان و آخرین دستاوردهای آکادمیک و مراکز معت

  آمریکای شمالی برای فرزندان شما آموزش هایی را پیش بینی نموده است.
 اصلی مهارت 4هر  یادگیریتاکید بردپارتمان زبان موسسه 

Speaking،Writing،Listening،Reading   .داشتن بر تسلط  دارد 
 آمد کار ابزار به را خود که کند می آموز زبان به بزرگی کمک مهارت 4 این

 ترمیک صورت دو به نوجوانان برای دپارتمان زبان موسسه  .نماید مجهز زبان
 و جمعه ها شنبه پنج و هفته در دوروز یا هفته در روز سه صورت به فشرده

. که در مجموع دقیقه ای می باشد 90جلسه  15 تعداد جلسات آموزشی  .است
 باال ها ترم سازی کوتاه از هدف  . ماه و نیم است 1هر ترم آموزشی حدود 

 همچنین.  است فراگیران در سریع اشکال رفع همچنین و وری بهره بردن
 زبان تا باشد می بعدازظهرها تحصیلی سال در نوجوانان برای برگزاری ساعات

 .کند رسیدگی هم خود تحصیلی مباحث به بتواند آموز

 

  مقدار کل شهریه: 

 تومان 500،000

 : شهریه با تخفیف 

 تومان 225،000



 

 

 دوره رباتیک

 دبستانی پیش و کودک مهد دوره از آموزشی رباتیک موسسه  های برنامه
 تا دوران نوجوانی ادامه می یابد و شروع

 مخفف STEAM) استیم مفاهیم و رباتیک آموزش ای  پایه مباحث
Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics )ای کره های مجموعه با ROBOTIS IDEAS ، OLLO 
 توسط مجموعه دو این آموزشی های برنامه .گردد می آغاز KAI-ROBOT و

 هدف با و اند شده طراحی تحصیلی مختلف های دوره برای ای کره متخصصان
 درنظر با و ایرانی متخصصان مشاوره و هماهنگی با بیشتر چه هر وری بهره

 سازی بومی و سازگار موجود آموزشی شرایط با تربیتی خاص اهداف داشتن
 .اند شده

 های روش ،Bioloid مجموعه با آموزشی برنامه این تر پیشرفته سطوح در
 آردوینو، و الکترونیک های دوره ربات، ساز و ساخت و طراحی پیشرفته
 با آشنایی و نما انسان ربات دوره بعدی، سه چاپگر با ربات ساخت و طراحی

 .گردد می تکمیل روبوکاپ مختلف های رشته

به آموزش بازی محور  سال عالقه مند  18تا  5سنی  های  گروه

با ربات و دیگر دوره های  (scratch) کدنویسی اسکرچ ،STEM رباتیک،
 این دوره ها  شرکت کنند .می توانند در  پیشرفته رباتیک

 

  مقدار کل شهریه: 

 تومان 1،000،000

 : شهریه با تخفیف 

 تومان 500،000

 دروه 
محاسبات ذهنی و ریاضی 

 چرتکه

 

چرتکه یکی اولین وسایل حساب و کتاب و شمارش اعداد می باشد که 
 یادگیری آن تاثیر چشمگیری بر افزایش عملکرد قدرت مغز و محاسبات ذهنی

 یمی گذارد. امروزه از چرتکه بیشتر برای تقویت حافظه و محاسبات ذهنی برا
 جهت صرفاً تکهکودکان و حتی بزرگساالن استفاده می شود و آموزش چر

 .می شود ارائهافزایش هوش و عملکرد های ذهنی کودکان 

 مجازی تصویر یک  چرتکه، با کردن کار مدتی از بعد در این روش آموزشی، 
 .شکل می گیرداو در ذهن  هچرتک از

در واقع می توان گفت کودکان و دانش آموزان می توانند برای 

از چرتکه مجازی ساخته شده در ذهن خودشان  محاسبات ریاضی انجام

 ضرب  تفریق،  جمع،: مانند محاسباتی اعمال سرعت به و کمک گرفته 

این دوره  .دهند انجام باال بسیار سرعت با و ذهنی صورت به را  تقسیم  و
 سال می باشد . 14تا نوجوانان  5مخصوص کودکان 

  

  مقدار کل شهریه: 

 تومان 500،000

 : شهریه با تخفیف 

 تومان 250،000

دور های برنامه نویسی 
 کامپیوتر 

هایی است که امروزه نه تنها  ترین مهارت بدون شک، برنامه نویسی یکی از مهم
برای فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، بلکه برای سایر 

هر ساله، بر تعداد  ها نیز به شکل ضروری، مورد نیاز است.  ها و زمینه رشته
ها  نیاز اصلی آن د و یا پیشنویسی هستن های شغلی که مرتبط با برنامه موقعیت

یند تحقیق آاز فر اپذیرشود. از طرفی، بخشی جدا ن نویسی است، افزوده می برنامه
های دانشگاهی امروزی، کار با کامپیوتر و توانایی  و پژوهش در اکثر رشته

در این  های کامپیوتری است. قطعاً ها در قالب برنامه ها و الگوریتم سازی ایده پیاده
یاز است که دانش آموزان جهت فراگیری مهارت های عملی و تئوری در نمسیر، 

حوزه ی برنامه نویسی از سنین پایین تر شروع کنند، لذا دور های برنامه نویسی 
موسسه در حوزه های الگوریتم و برنامه نویسی وب و با اولویت برنامه های 

 C++  ،C#   ،SQL Server  ،python  ،Bootstrapپرکاربرد تر مانند ، 

 ،wordpress   ،seo  ،php & my SQL  . برگزار خواهد شد 

 بنا بر دوره متفاوت است مقدار کل شهریه : 
 تومان 5،000،000تومان الی  2،000،000از 

 بنا بر دوره متفاوت است شهریه با تخفیف : 
 تومان 2،500،000تومان الی  1،000،000از 

https://www.pishrobot.com/robotics-and-coding-classes/#stem


 

 

 ICDLدوره های 

جامع، طی آموزش مهارت های هفتگانه  ICDL دوره آموزشبا شرکت در 

 ) ویندوز –کامپیوتر ای سی دی ال بصورت جزء به جزء با مبانی کامپیوتر 

Windows ) – اینترنت ( Internet ) – نرم افزار ورد ( Word ) –  نرم

 نرم افزار پاورپوینت – ( Access ) نرم افزار اکسس – ( Excel ) افزار اکسل

( PowerPoint ) و دیگر نرم افزار های اداری آشنا خواهید شد. 

فیلم های آموزشی و  با شرکت در این دوره می توانید در کنار یادگیری حضوری

استفاده نمایید. درضمن شرایط پرداخت شهریه، به  جزوات رایگان

 .می باشد اقساط صورت

و همواره بصورت  برگزار خواهد شد  اساتیدی متخصصتمامی دوره ها توسط 
، رایگان، در حین دوره و پس از دوره پشتیبان شما خواهیم بود. پس از دوره 

مدرک فنی و حرفه  د بود عالوه بر مدرک داخلی،نقادر خواه دانش آموزان 

 .نددریافت نمای ای

 

  مقدار کل شهریه: 
 تومان 1،500،000

 : شهریه با تخفیف 
 تومان 750،000

 دوره های آنالین خوشنویسی 

سیر تحول جوامع انسانی آنچنان خط را مورد توجه قرار داده است که با توجه به 
فاقد »و « دارای خط»مندی و عدم بهره از خط، جوامع بشری را به دو گروه  بهره
ها روی دیوارهای غار با کشیدن  اند. برای اولین بار انسان بندی کرده تقسیم« خط

اند. پس از  های بعدی انتقال داده ساده مفاهیمی را به یکدیگر و به نسلتصاویر 
آن با تغییر این تصاویر به الگوهایی برای بیان عواطف و مفاهیم خاص به نقوشی 
ماندگار و قابل فهم برای مردم آن روز تبدیل شده بودند و به عنوان عالئمی 

 .قراردادی وضع شدند

بیان بسیاری از موارد ناقص بودند. این گونه بود که اما همچنان این نمادها برای 
در گذر زمان الفبا و خط که اینگونه کارآمد در دسترس ما است، شکل گرفت. 

چنین تکامل یافته و زیبا گشته و در اختیار   حال که خط زیبای فارسی این
ماست، در حفظ و نکوداشت آن باید بیشتر بکوشیم و خود نیز چنان که شایسته 

 .است، با تمرین کافی باید سعی کنیم خطی زیبا داشته باشیم  ایرانی یک

ها و عروس  در معرفی خط نستعلیق باید بیان کرد که این خط از زیباترین خط
دانند و در میان  های جهان می خطوط است. تاریخ نگاران آن را از زیباترین خط

اند و از آن با  ستودهمتخصصان زبده تاریخ هنر هستند عزیزانی که نستعلیق را 
سعی داریم خط تحریری را  جااند. بنابراین در این  های بسیارش نام برده شگفتی

 .ترین شکل آموزش دهیم با الهام از خط نستعلیق ایرانی، به زیباترین و ساده

  مقدار کل شهریه بنا بر دوره متفاوت است: 
 تومان1،000،000تومان الی  500،000از 

 شهریه با تخفیف بنا بر دوره متفاوت است : 
 تومان 500،000تومان الی  250،000از 

 دوره های گرافیکی و هنری
 دیجیتال و عملی

در این دوره ها کالس های آموزشی در چهار سطح ، مقدماتی ، مبتدی ، 
 متوسط و پیشرفته برگزار خواهد شد. کالسهای این دوره :

 لوگو ، روتوش عکس ، ست اداری ، بنرو...( فتوشاپ ) طراحی پوستر ، -1
ایالستریتور ) طراحی پوستر ، لوگو ، روتوش عکس ، ست  -2

 اداری،بنرو...(
 کورل ) طراحی پوستر ، لوگو ، روتوش عکس ، ست اداری ، بنرو...( – 3
 ایندیزاین ) طراحی و صفحه چینی کتاب ( -4
 نقاشی دیجیتال -5
 رنگ روغن ، آبرنگ ( سیاه قلم ،نقاشی طراحی ) – 6
 سفالگری و مجسمه سازی -7

  مقدار کل شهریه بنا بر دوره متفاوت است: 
 تومان 8،000،000تومان الی  600،000از 

 شهریه با تخفیف بنا بر دوره متفاوت است : 
 تومان 4،800،000تومان الی  360،000از 



 

 

 کارآفرینی کارگاه های ویژه

 کار:ورکشاپ های مفاهیم کسب و 
 
 ساعت ( 2)  کسب و کار میاستارتاپ و مفاه -1

 ساعت ( 2ی ) فرد یابیارز خود -2

 ساعت ( 2)  و خلق فرصت یابی مسئله -3

 ساعت ( 2)  تیو خالق ینوآور-4

 ساعت ( 2ی ) استارتاپ دهیا-5

 ساعت ( 3)  (1ناب ) بوم-6

 ساعت ( 3)  (2ناب ) بوم-7

 (ساعت  2ی ) استارتاپ میت فیو ک کم-8

 ساعت ( 2)  طرح کسب و کار یشکاف کالبد-9

 ساعت ( 4)  التیو بم سازمان و تشک ری+ ز هیسرما نیتام یو راه ها مسائل-10

 ساعت ( 2ی ) فروش و جذب مشتر بازار،-11

 ساعت ( 2)  کسب و کار یساز تیو شخص برند-12

 ساعت ( 2) انداز، رشد و توسعه چشم-13
 ساعت ( 4ارزیابی ) جلسه پایانی ، تمرین و  -14

 (نفر 80تعداد شرکت کنندگان )

 حضوری مقدار کل شهریه : 
 تومان 800،000

  مقدار کل شهریه آنالین: 
 تومان 400،000

 

  مقدار کل شهریه حضوری: 
 تومان 400،000

  مقدار کل شهریه آنالین: 
 تومان 200،000
 

 رویداد شتاب کارآفرینی

سازی آموزش هایی که در کارگاه های کارآفرینی به به جهت تمرین و پیاده 
مخاطبین داده شده رویدادی مهیج و عملی درپایان دوره و سه روزه به شرح زیر 

 درنظر گرفته شده است :

 روند رویداد:

 روز اول :
 دادیرو هیافتتاح -1
 دادیروزه رو 3روند  حیتوض -2
 یپرداز دهیا -3
 ییرایو پذ یریگ یرا -4
 میت لیو تشک دهیبرگز یها دهیا اعالم -5

 :دوم  روز
 بوم مدل کسب و کار کارگاه -1
 یمیکار ت شروع -2
 نهار -3

 validation و mvp کارگاه -4
 و مدل دهیا یو اعتبار سنج یمیکار ت ادامه -5

 :سوم  روز
 mvp لیو تکم یمیکار ت ادامه -1
 ییارائه نها لیفا لیتکم -2
 نهار -3
 یشیآزما ارائه -4
 هیمراسم اختتام شروع -5
 یی شدهنها ایده هایی که ارائه -6
 ییرایو پذ یداور یینها شور -7
 دهیبرگز یها میت جینتا اعالم -8

نفر( و کارگاه ویژه کارآفرینی پیش نیاز رویداد می  80تذکر : )تعداد شرکت کنندگان 
 باشد.

 جدول برنامه برگزاری متناسب با برنامه اعالم می شود.

  مقدار کل شهریه: 
 تومان 2،000،000

 : شهریه با تخفیف 
 تومان 1،000،000

 






