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 تربیت مدرس فن بیان کودک و نوجوان
 

 فن بیان وسخنوری کودک و نوجوان TOTدوره جامع تربیت مدرس 

 

 دوره جامع آنالین/آفالین
  

 
 

 مدرسان اصلی:

 دکتر سمیه سادات مهدوی، زهرا ممشلو

 (و فن بیان نرانیمربی سخ/ دکترای علوم ارتباطات اجتماعی)

 مدرس مهمان:

 دکتر محمد ترکمان

 زمان بهزیستی()دکترای تخصصی روانشناسی و مدرس کشوری سا
 

در دوران کنونی که دغدغه والدین در کسب مهارت  .آنچه آینده ما را می سازد خود امروز ماست

های فرزند پروری امری اجتناب ناپذیر به نظر می آید، اکثر خانواده ها می کوشند تا با آموختن مهارت 

 چالش های پیش رو واکسینه کنند.به گونه ای آنها را در مقابل خطرات و  ،خود فرزندانهای مختلف به 

 جای خالی یک مهارت اساسی همیشه حس می شود مهارتی که کودک و نوجوان ما میین حال با ااما 

 .در آینده و در میدان عمل استفاده کند تواند با آموزش و تقویت آن، از آنچه امروز اندوخته

و  ت خواهند گرفتاندکی درنگ کنیم و به آینده ای بیندیشیم که فرزندان ما زمام امور را بدس

است و آن رضایت ضروری ر، یک ام ته، شغل و تخصصی که باشندکشور را خواهند ساخت. در هر رش
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ثر درست و صادقانه با دیگران ؤگی است که در سایه ی ارتباط ماز زند آنهااز خود و حس خوب  فرزندان ما

 دست خواهد آمد. ب

در جامعه ای  .بدست خواهد آمد امش حاصل از آندر ادامه و تداوم این ارتباط سالم و آر ،موفقیت

که الگوهای آموزشی و تربیتی آن از مهدکودک گرفته تا دانشگاه، فرزندمان را به سکوت و سکون ترغیب 

ثر است. در ؤقطعا زیر بنای ارتباط صحیح و اثربخش داشتن فن بیان مناسب و صحبت کردن م دنمی کن

توان گفت یک کلید طالیی برای باز  ارت ها و آموزش هاست و میواقع آنچه پیش نیاز و پایه تمام مه

بدون اغراق داشتن فن بیان مناسب و مهارت برقراری  ،گشایی درب استعداد های نهفته فرزندان ماست

 .استثر با دیگران ؤارتباط صحیح و م

رد که در کنار دانش قطعا آموزش این مهارت اساسی و مهم، نیاز به مربیان و مدرسان کارآزموده دا

قادر باشد با بیانی اثرگذار و جذاب، مهارت های ارتباط کالمی کودک و نوجوان،  الزم در حوزه و تخصص

یشتر در با اعتماد بنفس ب بتوانندفرزندان ما و غیرکالمی را به شکل ساختار یافته و اصولی آموزش دهد تا 

 د. نبرقرار کن انا دنیای اطرافشارتباطات صحیح و مناسبی ب شده وجامعه ظاهر 

 

 برایدر جهت پرورش مربیانی حرفه ای دوره جامع تربیت مدرس فن بیان کودک و نوجوان آغازی است 

 .به کودکان و نوجوانان این مهارتهای اساسیآموزش 

 

، یدانشجویان روانشناسکودک و نوجوان ویژه فارغ التحصیالن و مربی فن بیان  تربیت دوره

طراحی  متنوع و متفاوت آموزشی اهداف و ها سرفصل بادر دو گام  می باشد کهعلوم تربیتی و ره مشاو

  است. شده

شما در این دوره کلیه مبانی و آموزشهای . می باشدتمرکز بر روی توانمندسازی مدرس  ،در گام اول

باطی کودک و ان و مـهـارتـهای ارتحیطه آموزش فـن بـیدر موفق الزم را برای اینکه یک مدرس 

، نیاز دیبرای اینکه بتوانید به یک مدرس حرفه ای تبدیل شوفراخواهید گرفت. اما نـوجـوان شــویـد، 

 شوید. مجهزبه مهارتهای دیگری   ،در کنار دانش و تخصصهست که 

این دوره طوری طراحی شده که ابتدا تمرکز بر روی خود شماست. کنار شما هستیم تا بتوانید 

بالقوه خود را به ثمر برسانید و از تمام پتانسیل های خود برای اهداف آموزشی و همین طور  ظرفیت های

  نید.متمایز کدر این بازار رقابتی باال بردن اعتبار و شهرت و افزایش درآمد خود استفاده کنید و خود را 
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 رید و یکی از بهترین ابزارهادنیای امروز، نیاز به ابزار دا در بازار رقابتی برای متمایز شدن و دیده شدن

مهارت  بتوانید حرفه و برای اینکه .استو فن بیان اثرگذار سخنرانیمهارت برای ارائه توانمندی های شما، 

تایج کنند، نافرادی که در نحوه ارائه و فن بیان قدرتمند عمل میخود را بصورت مطلوبی معرفی کنید. 

 باشید اکثر اساتید موفق، از قدرت کالم باالیی برخوردار هستند.آورند. اگر دقت کرده درخشانی به دست می

سخنرانی یک موضوع اختیاری و بر اساس " آقای کریس اندرسون مدیر عامل تد میگوید: این خصوصدر 

است. برای این که بگویید  12یا نه! بلکه مهارت کلیدی در قرن  دانتخاب کنی دعالقه نیست که بخواهی

 "این اثرگذار ترین شیوه است. ،چیزی برایتان مهم است چه کسی هستید و چه

 تن فن بیان قدرتمند.حاصل نمی شود جز در سایه داشسخنرانی موفق ارائه یک طبیعتاً 

فن بیان قوی، لحن مناسب، روشهای تدریس نوین، ارائه مطالب و محتوای مانند مهارتهایی 

توانمندی های خود را برای تدریس، ارائه و کمک می کند که  جذاب و ...اثربخش و  آموزشی بصورت

برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی باال ببرید و با تسلط به مهارت های سخنوری و فن بیان 

ه . تقویت این مهارت ها می تواند باثرگذاری کالمتان بیشتر شده و به یک مدرس حرفه ای تبدیل شوید

شما مد آبع آن باعث افزایش درتاعی شما تاثیر بگذارد و به جایگاه اجتمشدت بر میزان رضایت شغلی و 

 .دد شید به یک مدرس اثرگذار تبدیل خواهید این مهارتها را در خود تقویت کنیقطعا اگربتوان شود.

تمرینات و  . به همین خاطرای کاری سخت اما شدنی استتبدیل شدن به یک مدرس حرفه

ا بربردی باشد تا بتوانید به امید خدا و که کامال عملی و کا ندفعالیت های کالسی طوری طراحی شده ا

  به نتایج درخشانی دست یابید.  تالش مضاعف

در حیطه فن بیان و سخنوری می باشد تمرکز بر روی توانمندسازی کودک ونوجوان  ،در گام دوم

و با  نتقل کردهمبه دیگران  به راحتیمنظور خود را  به زیبایی در کنار هم قرار داده،تا بتواند کلمات را 

 د.نرتباطات سالم و هدفمندی برقرار کد و با دیگران اند و بدرخشجمع صحبت کدر اعتماد به نفس 
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 عنوان دوره

فن بیان  (TOT : Training of Trainers)دوره جامع تربیت مدرس

 وسخنوری کودک و نوجوان

 آموزشاهداف اصلی 
  در حوزه سخنرانی و فن بیان شناسان و مشاورانروانتوانمند کردن 

  برای تدریس دوره های فن بیان کودک و نوجوانروانشناسان و مشاوران توانمند کردن 

 توانمند کردن کودکان و نوجوانان در صحبت کردن و افزایش اعتماد به نفس آنها 

 آموزش اهداف جزئی

 :توانندب مخاطبان یآموزش دوره این پایان در رود می انتظار
 

 د.باشن شده آشناویژگی های رفتاری دوران کودکی و نوجوانی  با 
 د.باشن شده آشناارتباط مؤثر در کودک و نوجوان  های تمرین و مفاهیم با 
  را بشناسند. کودک و نوجوانتیپ های شخصیتی 
 شده آشناافزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودک و نوجوان  های تمرین و مفاهیم با 

 د.اشنب
 د.باشن شده آشنافن بیان و صداسازی ویژه مدرسین  های تمرین و مفاهیم با 

 را بشناسندهوش کالمی و افزایش دایره لغات در کودک و نوجوان  های تمرین و مفاهیم. 

  را آموخته باشند.تکنیک های صدای جذاب، بیان اثرگذار  و مدیریت لهجه 

 نا شده باشد.طراحی آموزشی و شکاف های آموزشی آش با 

  مدل های کوچینگ و مربی گری آشنا شده باشد.با 

 را آموخته باشند.حرفه ای رهای آموزشی از جمله اسالیدسازی ابزا 

  آشنا شده باشد.نحوه برگزرای وبینارها و سمینارهای آموزشی با 
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 دورهاصلی  ینمدرس

 سمیه سادات مهدوی

 دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی 
 یآموزش کتاب 6لف مدرس و مؤ 
  ی و مدرس دوره های تربیت مدرسآموزشطراح 
  در سراسر کشور به صورت حضوری و آموزشی  سابقه برگزاری بیش از صدها کارگاه و همایش و سمینار

 نالینآ

 مدیرمؤسسه فرهنگی جوانه راه روشن 

 زهرا ممشلو

  مدرس دانشگاهو کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار  

 ان فنی و حرفه ای مربی رسمی سازم 

 مربی و مدرس دوره های تخصصی سخنرانی و فن بیان 

 مؤلف کتاب و نویسنده در حیطه سخنرانی و فن بیان 

  برای شرکت ها و سازمانها ارائه و سخنرانی سابقه برگزاری دوره های تخصصی 
  مدیرمؤسسه فرهنگی خودباوران ساعی 

 مدرس مهمان

 دکتر محمد ترکمان

 مشاور تخصصی کودک و نوجوانو  انشناسیدکتری تخصصی رو 
 دارای پروانه فعالیت از نظام روانشناسی و  مدرس کشوری سازمان بهزیستی 
 یآموزش سابقه برگزاری بیش از دو هزار کارگاه، سمینار و وبینار 

   محقق و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوانو  کتاب 21و مترجم نویسنده 
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 سرفصل های دوره:

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس سازیگام اول: توانمند

ساعت  تاریخ مدرس مدت زمان عنوان

 برگزاری

مدرس ضرورت مسئله و ارائه نقشه راه 

 شدن

 29الی  21 تیر 21چهارشنبه  دکترسمیه سادات مهدوی ساعت 4

 29الی  21 تیر 26پنج شنبه  زهرا ممشلو ساعت 4 سخنران اثرگذار

 29الی  21 تیر 11رشنبه چها زهرا ممشلو ساعت 4 درسینفن بیان و صدا سازی ویژه م

ارتباط مؤثر کودک و  مهارت های

 نوجوان

 29الی  21 تیر 14جمعه  دکتر محمد ترکمان ساعت 4

 و نفس در تدریس ه عتماد بفزایش اا

 سخنرانی

 29الی  21 تیر19چهارشنبه  زهرا ممشلو ساعت 4

 29الی  21 تیر03پنج شنبه دکترسمیه سادات مهدوی ساعت 4  طراحی آموزشی

 29الی  21 مرداد 1چهارشنبه  زهرا ممشلو ساعت 4 روش ها و فنون تدریس  

 آموزشی  هایآشنایی با ابزار

 
 29الی  21 مرداد 6پنج شنبه  دکترسمیه سادات مهدوی ساعت 4

 29الی  21 مرداد21چهارشنبه زهرا ممشلو ساعت 4 هوش کالمی

 29الی  21 مرداد20پنج شنبه دکترسمیه سادات مهدوی ساعت 4  کوچینگ و مربی گری

نحوه برگزرای وبینارها و سمینارهای 
 آموزشی

 29الی  21 مرداد13پنج شنبه دکترسمیه سادات مهدوی ساعت 4

 توانمندسازی کودک و نوجوان :دومگام 

 برگزاری ساعت تاریخ مدرس مدت زمان عنوان

 29الی  21 دمردا16چهارشنبه  زهرا ممشلو 4 مهارت های کالمی و غیر کالمی

 29الی  21 مرداد12پنج شنبه دکترسمیه سادات مهدوی 4 مهارت های ارتباطی

 29الی  21 شهریور1چهارشنبه  دکترسمیه سادات مهدوی 4 افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

آشنایی با تیپ های شخصیتی 
 برونگرایی و درونگرایی

 29ی ال 21 شهریور 0پنج شنبه  دکترسمیه سادات مهدوی 2

 29الی  21 شهریور 6یکشنبه  دکتر محمد ترکمان 4 مدیریت هیجانات

 03:81الی  01شهریور ساعت   01پنجشنبه اختتامیه دوره : 
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 گام اول: توانمندسازی مدرس های سرفصل
 :باشد می زیر موارد شامل سرفصل هر ت.اس شده تعریف کارگاه عنوان 22 مجموع در

 

 موفقمدرس ضرورت مسئله و ارائه نقشه راه  .1

 اثرگذاریاز یک مدرس مهارت های مورد ن
 موفق مدرس مایندست یاطرز فکر 

 مسیر عصبیساخت 
 اصول مهم ارتباطات

 مراحل یادگیری ارتباطات کالمی
 

 سخنران اثرگذار .2
 اکوسیستم سخنرانی 

 مخاطب شناسی
 سازماندهی و چینش محتوا 

 طراحی ساختار مناسب برای کالم
 

 نارتباط مؤثر با کودک و نوجوا مهارت های .3
 آشنایی با ویژگی های دوران کودکی 
 آشنایی با ویژگی های دوران نوجوانی

 نحوه صحیح ارتباط برقرار کردن با کودک و نوجوان
 

 فن بیان و صدا سازی ویژه مدرسین .4

 اهمیت فن بیان در تدریس
 حرفه ای در تدریسلحن تن صدای قوی و  آموزش

 مدیریت لهجه 
 فع تپق های کالمیو ر هنگام ارائهکنترل لرزش صدا 
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 و سخنرانی نفس در تدریس ه عتماد بفزایش اا. 5

 و خروج از منطقه امن خودچرخه ترس 
 در تدریسهای تقویت اعتماد بنفس  راه

 تدریس و سخنرانی درموارد استرس زا شناخت 
 در تدریس و سخنرانی نحوه کنترل و مدیریت اضطراب و استرس

 

  یآموزشطراحی  .6

 یست؟ی چآموزشطراحی 
 ی و مدرسان آزاد چیست؟آموزششکاف بین طراحان 

 مهارت های فراشناختی چیست؟
 انواع شکاف دانشی)مهارتی، انگیزشی و محیطی(

 ساده سازی محتوا
 ابزارهای ساده سازی محتوا چیست؟

 آشنایی با سبک های یادگیری
 یادگیری مبتنی بر بازی

 ی چیست؟  آموزشاهمیت بازی و تمرین 
 ی در کارگاه استفاده کنیم؟آموزشازی های چه نوع ب از
 

 ی آموزش هایآشنایی با ابزار .7

 چرا از اسالید و پاورپوینت برای ارائه مطالب استفاده می کنیم؟
 چگونه از طریق اسالید، درک گزینشی مخاطبان را یکسان کنیم؟

 چگونه اسالیدهای حرفه ای طراحی کنیم؟
 یا سخنران جعبه ابزار یک مدرس

 ابزارهای نوین ارائه آشنایی با 
 

 هوش کالمی . 8
 و افزایش دایره لغات های تقویت هوش کالمی راه

 اصول متقاعدسازی
 بداهه گویی
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 . روش ها و فنون تدریس  9

 یخ شکنی و اتصال
 ایجاد انگیزه در فراگیران

 آشنایی با انواع روش های تدریس
 آشنایی با انواع کانال های یادگیری 

 ه طرح درس و سرفصل نویسیروش تهی
 و طنر در تدریس تدریس خالقانه 

 مهارت مدیریت کالس و کارهای ممنوعه
 نکات مهم در تدریس آنالین 
 

  و مربی گری. کوچینگ 10
 کوچینگ چیست؟

 آشنایی با مدل های کوچینگ
 جایگاه قضاوت در کوچینگ

 برای تغییر دیدگاه سؤاالت قدرتمند آشنایی با 
 

 ی آموزشی وبینارها و سمینارهای ارنحوه برگز .11
 ) اسکای روم، ادوبی کانکت و...( و کالسهای آنالینبرگزاری وبینارهای  سیستم بررسی

 و طراحی ساختار مناسب برنامه سمینار نکات قبل از
 اشتباهات رایج در برگزاری سمینار چیست؟

 چک لیست برگزاری رویداد حضوری و غیرحضوری
 گزاری یک رویداد لیست هزینه های بر چک

 چک لیست اتفاقات غیر مترقبه
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 کودک و نوجوان: توانمندسازی دومگام  های سرفصل
 باشد: می زیر موارد شامل سرفصل ره ت.اس شده تعریف کارگاه عنوان 1 مجموع در

 

 مهارت های کالمی و غیرکالمی .1

 هوش کالمی و افزایش دایره لغات
  هوش کالمی معرفی بازی های آموزشی افزایش

 معرفی ساختارهای مناسب صحبت کودک و نوجوان
 فن بیان مؤثر و تمرینات مختلف ویژه کودک و نوجوان

 ویژه کودک و نوجوانمعرفی بازی های مناسب برای تقویت سخنوری 
 آشنایی با زبان بدن و اهمیت آن در ارتباطات

 

 مهارت های ارتباطی .2

 آداب معاشرت و اصول رفتار اجتماعی
 حوال پرسی هاا

 صحبت هاثر در ؤحضور م آداب
 ادبیات گفتاری مناسب

 کودک و نوجوان تمرینات ارتباطی مناسب برای برقراری ارتباط اثربخش
 

 آشنایی با تیپ های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی .3

 بر اساس تیپ شخصیتی، ارتباطات و تعامالت بین فردی چگونه است؟
 چگونه تصمیم گیری می کند؟
 توجه و تمرکزش چگونه است؟

 بر اساس تیپ شخصیتی، چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟
 چگونه نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم؟

 چه طور باعث آزار دیگران می شود؟
 سوء تعبیر دیگران نسبت به او چیست؟
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 در کودک و نوجوان افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس .4

 رفع خجولی و کم روییتکنیک های 
 عزت نفس کنیک های افزایش ت

 تکنیک های افزایش اعتماد به نفس

 کردننحوه درست انتقاد 

 عقیده در مقابل جمع نظر و نحوه بیان

 نحوه درست درخواست کردن 

 قدرت نه گفتن و دفاع از حق خود
 

 . مدیریت هیجانات5

 شناخت و آگاهی از هیجانات
 راهبردهای خنثی سازی هیجانات

 الم هیجاناتراهبردهای ابراز س
 

 توضیحات دوره
 در کل فرآیند دوره جلسه آموزشی می باشد که بصورت آنالین برگزار می شود. 26ه شامل ورد

 لذتحدود سه ماه ).ارتباط مستمر خواهند بود در ینفضای مجازی با مدرس طریقشرکت کنندگان از
وره، با حضور در گروه پرسش و پاسخ به تمرین ی و یادگیری( شرکت کنندگان دوره بعد از شروع دآموزش

 ی خواهند پرداخت. آموزشو بحث آنالین در مورد موضوعات 
 

 خدمات دوره
 اساتید جهت  توانمندکردن خود در تدریس و ارائه سخنرانی  بهره مندی از دانش و مهارت تخصصی 

 اننوجوانان در فن بیویژه توانمندکردن کودکان و  ،اساتید بهره مندی از دانش و مهارت تخصصی 

 و سخنوری 

  شامل پاورپوینت، صوت، جزوات و  در پایان هر جلسهجلسات آموزشی  فایل های کلیهدریافت

 کاربرگ

 213 روز پشتیبانی کامل توسط مدرسان اصلی دوره 
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  جلسه مشاوره فردی و تخصصی با مدرسان اصلی دوره )با هماهنگی قبلی( 0دریافت 

 در طول دوره صدی و اختصاص ساعات تمرین و ارائه حمایت و پشتیبانی صد در  

  اسالمی ارشادو فرهنگ از گواهی معتبر  ارائه 

 

 شروع دوره:

 2432 تیر ماه 21چهارشنبه  
 

 پایان دوره:

 2432شهریور ماه 23پنج شنبه 

 

 قوانین دوره

 
 

ای شدن انتظارات ما و شما به عنوان یک اصل حرفهسازی حقوق شما و دقیق این متن برای شفاف

. این حق شماست تا به ساختار و قوانین دوره آشنا شوید و بعد تصمیم خدمت شما ارائه شده است و اخالقی

آگاهانه بگیرید. لذا خواهشمند است موارد زیر را بخوانید و اگر سؤالی دارید، بپرسید. اگر سؤالی نیست 

 عه مفاد زیر، مسئولیت بر عهده خود شما دوست عزیز است.موافقت خود را اعالم کنید. در صورت عدم مطال
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 های هر کارگاه و دوره را به هیچ وجه در اختیار فرد دیگری قرار دهند که فایلمخاطبان، تعهد می

ندهند. این موضوع باعث تضییع حقوق مجریان می شود و از نظر شرعی و اخالقی اشکال دارد. 

 ای است که مخاطبان آن را انجام خواهند داد.یک اصل حرفهامانتداری و رازداری در کل دوره 

 ها و مخاطبان در کل دوره یا هر جلسه، حضور فعال خواهند داشت و ضمن مشارکت در بحث

 های هر جلسه، برای یادگیری بهتر انجام خواهند داد.تمرین

 از دوره الزم کند( برای بهره مندیها کفایت میداشتن گوشی هوشمند یا لپ تاپ)یکی از آن 

است. اما مشکالت شخصی مانند گم شدن گوشی یا قطع اینترنت محلی بر عهده مجری نیست. 

جود دارد تا و هابه هر دلیلی مخاطبان نتوانستند از دوره آنالین استفاده کنند، این فرصت برای آن

اورپوینت وت و پدر اولین فرصت از صوت و پاورپوینت کارگاه استفاده کنند. تمام فایل ها شامل ص

ا بر هو کلیپ برای مشاهده مکرر در اختیار مخاطبان قرار داده می شود. مسئولیت نگهداری فایل

 عهده مخاطبان عزیز است.

 های هر کارگاه بالفاصله بعد از اجرا در محیط واتس آپ و تلگرام برای مخاطبان ارسال می فایل

اسخ داده نخواهد شد و فقط پس از اجرا فایل شود. درخواست مبنی بر دریافت زودهنگام فایل، پ

 ها در اختیار مخاطبان قرار داده خواهد شد.

  مخاطبانی که در دوره به صورت اقساط شرکت کردند، مکلف هستند نسبت به پرداخت اقساط

خود نهایتاً تا تاریخ سررسید هر قسط اقدام کنند. دقت داشته باشید که تاریخ سررسید، مهلت نهایی 

 بهتر است زودتر از تاریخ تعیین شده، اقساط پرداخت شوند. است و

  این دوره به هیچ وجه جایگزین مدارک دانشگاهی نمی شود. بدین معنا که حضور و شرکت در

این کارگاه ها و هر کارگاه دیگر در تمام جهان، به عنوان یا معادل مدرک تحصیلی نیست و فرد 

و مشاوره حق قائل شود.  آموزشه استناد آن، برای خود جهت دارنده گواهینامه کارگاه نمی تواند ب

ی فرد نیاز به مدرک دانشگاهی است و این گواهی نامه آموزشبرای هرگونه خدمات مشاوره ای و 

 ها صرفا جهت مهارت افزایی است.

  این دوره ضمانتی برای شغل یا فرصت شغلی فراهم نمی کند. مخاطبان باید دقت کنند که چنین

در جهت افزایش توان و دانش آنان برای ایجاد فرصت های شغلی بنا به تالش شخصی  یهایدوره 

، تضمین کننده موقعیت ییا حضور در چنین دوره های و صرف داشتن چنین گواهی نامه ها است

 شغلی نیست.
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  فرمت در و است الکترونیکی کامالً صورت بی کارگاهگواهی pdf شود می ارسال مخاطبان برای 

 و چاپ برای تعهدی جریانم .کنند اقدام آن رنگی چاپ و دانلود به نسبت باید خود عزیزان که

 .پذیرفت خواهد صورت کامل راهنمایی گواهی دریافت نحوه مورد در .ندارند گواهی پست

 شود خارج شدن از دوره از هر قسمت باعث سلب امتیاز گواهی دوره جامع می. 

 نیست. مخاطبان در صورتی که نتوانند آنالین شرکت کنند تمام  تاریخ ها به هیچ وجه قابل تغییر

پشتیبانی ها و فایل های آفالین را دریافت خواهند کرد. اگر مشکلی برای مدرس یا اینترنت پیش 

بیاید حتما تاریخ جایگزین در نظر گرفته خواهد شد. مخاطبان موظف هستند زمان خود را تنظیم 

 بول نخواهد شد.کنند. درخواست تغییر تاریخ ق

  ی در محیط واتس آپ خواهد بود. در این گروه شرکت آموزشگروه پرسش و پاسخ و پشتیبانی

 کنندگان سؤاالت خود را مطرح می کنند یا نکات مهم دوره عنوان می شود. 

 مدرسان دوره از گروه های پشتیبانی خارج می شوند اما تمام محتوای کانال ، پس از پایان دوره

ل های دوره حذف نخواهد شد. البته بهتر است مخاطبان در اولین فرصت نسبت به آرشیو فای

 تاپ یا پی وی شخصی اقدام کنند.  پره فایل ها در مکان امنی مانند لذخی

  عالوه بر موارد فوق، طبعاً حفظ احترام و حریم خصوصی مخاطبان و شما در فرآیند اجرایی مهم

ای و جانبی موضوع را ابتدا با مسئولین اجرایی مطرح یهاست، لذا در صورت ایجاد مشکالت حاش

 خواهید کرد.
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 دورههزینه 

هنگام است. درهزار تومان 111/151/8 کنند،نام میقیمت کل دوره برای افرادی که در دوره ثبت

، جلسات دوره و سرفصل ها و خدمات دقت کنید. این هزینه هاتمقایسه با سایر کارگاه ها، به تعداد ساع

الی برای گذاری عرفصل ها، پشتیبانی و فایل هایی که دریافت می کنید، یک سرمایهبا توجه به س

 شما می باشد.

 بسته های تخفیف
ز است، اما شما می توانید با انتخاب یکی اهزار تومان  هفتصدوپنجاهمیلیون و  سهقیمت کل دوره 

 ویژه ما استفاده کنید. و شرایط پرداخت ، از تخفیف ها بسته ها

 

 بسته اول 
خواهند در دوره شرکت کنند و مایل هستند هزینه دوره را در یک بسته مناسب افرادی است که می این

 مرحله پرداخت کنند.
 د و پنجاه هزار تومانهصنمیزان تخفیف: 

 هشتصد هزار تومان و دو میلیونمبلغ کل قابل پرداخت:  
 تیر 21در یک مرحله تا تاریخ  پرداخت: مهلت 

 

 بسته دوم 
ه بافرادی است که می خواهند در دوره شرکت کنند، اما فعالً امکان پرداخت هزینه  این بسته مناسب

 ندارند و مایل هستند هزینه کل را به صورت اقساط پرداخت کنند. را صورت تک مرحله
 هزار تومانو پنجاه پانصد میزان تخفیف: 

 هزار تومان دویستو  میلیون سهمبلغ قابل پرداخت: 
 تومان( دویست هزارو  اول یک میلیون)مبلغ قسط تیر 21تاریخ تا  سررسید قسط اول 
 (تومان یک میلیوندوم )مبلغ قسط مرداد 21تا تاریخ سررسید قسط دوم 
 (تومانیک میلیون سوم )مبلغ قسط شهریور 1تا تاریخ  سررسید قسط سوم

 

 جهت ثبت نام وکسب اطالعات بیشتر

 خانم میرزاده09150134332          اسمیخانم ق 09394581798
 



 

 

16 

 تربیت مدرس فن بیان کودک و نوجوان

 

تربیت مدرس فن بیان ی دوره آموزشبرای سهولت و نگاه اجمالی به برنامه 

 .،  از جدول زیر می توانید استفاده کنیدکودک و نوجوان
 

 مدرس گام اول: توانمندسازی

 ساعت برگزاری تاریخ مدرس مدت زمان عنوان

ضرورت مسئله و ارائه نقشه راه 

 مدرس شدن

یه سادات دکترسم ساعت 4

 مهدوی

 19الی  15 تیر 15چهارشنبه 

 19الی  15 تیر 16پنج شنبه  زهرا ممشلو ساعت 4 سخنران اثرگذار

فن بیان و صدا سازی ویژه 

 درسینم

 19الی  15 تیر 22چهارشنبه  زهرا ممشلو ساعت 4

ارتباط مؤثر کودک  مهارت های

 و نوجوان

 19 الی 15 تیر 24جمعه  دکتر محمد ترکمان ساعت 4

نفس در ه عتماد بفزایش اا

 و سخنرانی تدریس 

 19الی  15 تیر29چهارشنبه  زهرا ممشلو ساعت 4

دکترسمیه سادات  ساعت 4  طراحی آموزشی

 مهدوی

 19الی  15 تیر30پنج شنبه

 19الی  15 مرداد 5چهارشنبه  زهرا ممشلو ساعت 4 روش ها و فنون تدریس  

 آموزشی  هایآشنایی با ابزار

 

دکترسمیه سادات  اعتس 4

 مهدوی

 19الی  15 مرداد 6پنج شنبه 

 19الی  15 مرداد12چهارشنبه زهرا ممشلو ساعت 4 هوش کالمی

دکترسمیه سادات  ساعت 4  کوچینگ و مربی گری

 مهدوی

 19الی  15 مرداد13پنج شنبه

نحوه برگزرای وبینارها و 

 سمینارهای آموزشی

دکترسمیه سادات  ساعت 4

 مهدوی

 19الی  15 مرداد20نبهپنج ش

 توانمندسازی کودک و نوجوان :دومگام 

 برگزاری ساعت تاریخ مدرس مدت زمان عنوان

 19الی  15 مرداد26چهارشنبه  زهرا ممشلو 4 مهارت های کالمی و غیر کالمی

دکترسمیه سادات  4 مهارت های ارتباطی

 مهدوی

 19الی  15 مرداد27پنج شنبه
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 جهت ثبت نام وکسب اطالعات بیشتر

 خانم میرزاده09150134332          اسمیخانم ق 09394581798

 
 

 

 

 

 

و عزت افزایش اعتماد به نفس 

 نفس

دکترسمیه سادات  4

 مهدوی

 19الی  15 شهریور2چهارشنبه 

آشنایی با تیپ های شخصیتی 

 برونگرایی و درونگرایی

دکترسمیه سادات  2

 مهدوی

 18الی  16 شهریور 3پنج شنبه 

 19الی  15 شهریور 6یکشنبه  دکتر محمد ترکمان 4 مدیریت هیجانات

 18:30الی  17ساعت شهریور   10پنجشنبه اختتامیه دوره : 


