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:مجموعه مهارت آموزی سمف کیدز
در مجموعه ی مهارت آموزی سمف کیدز، ما به پتانسیل بی حد و اندازه ی ذهن دانش آموزان 

ا مجموعه ی ما متولد شد تا به کودکان کمک کند به جای مقایسه ی خود ب. اعتقاد داریم
.  دیگران، به بهترین نسخه ی خود تبدیل شوند

، ساله در حوزه ی کودک و نوجوان، شناخت خوبی نسبت به نیاز کادر آموزشی10ما با سابقه ی 
ایم بر این اساس تجربه ی خود را به کار گرفته. والدین و دانش آموزان مدارس کسب کرده ایم

.تا در کنار مدیران دغدغه مند مدارس کشور، به پرورش نسل توانمند آینده کمک کنیم

:لیست خدمات قابل ارائه به مدارس
6برگزاری ورکشاپ های تک جلسه ای                                                         صفحه           
7برگزاری دوره های پروژه محور                                                                     صفحه           
8برگزاری دوره های مهارت زندگی                                                                صفحه           

9برگزاری نمایشگاه کتاب، بازی فکری و محصوالت آموزشی      صفحه            
10برگزاری اردوهای ویژه دانش آموزی                                                        صفحه          

11برگزاری رویدادهای مناسبتی                                                                      صفحه           
12هدایای دانش آموزی                                                                                        صفحه          

13پیشنهاد ویژه                                                                                                        صفحه     



:برنامه های سمف کیدز در طول سال تحصیلی

.  سمف کیدز در هر فصل متناسب با مناسبت های تقویمی، برنامه های پیشنهادی را برای ارائه در مدارس طراحی و تدوین نموده است
برای همه پنج شنبه های هر ماه، پیشنهاد سمف کیدز برگزاری ورکشاپ های نیم روزه یا موضوع محور است که برای کسب اطالعات در

.کاتالوگ را مطالعه فرمایید6این زمینه می توانید صفحه 
.دانش آموز می باشد25تعداد دانش آموز حاضر در برنامه های ورکشاپ و دوره پروژه محور حداکثر : توجه

اگر عالقه مند به اجرای هرکدام از برنامه های پیشنهادی بودید،. اطالعات کلی هر برنامه پیشنهادی در جداول هر فصل توضیح داده شده است
. با مراجعه به صفحه مربوطه، اطالعات کاملتری را کسب خواهید کرد. در ستون آخر هر جدول،شماره صفحه مربوط به آن برنامه نوشته شده است

مدارس می توانند متناسب با استراتژ ی ها و اهداف خود . جداول ارائه شده در این کاتالوگ پیشنهادات مجموعه سمف کیدز می باشد: توجه
.خدمت و برنامه مورد نظر خود را از بین خدمات ارائه شده توسط مجموعه سمف کیدز انتخاب نمایند13لغایت 6با مطالعه صفحات 









شنبه 5این ورکشاپ ها در قالب کالس های فوق برنامه یکروزه طراحی شده اند که برای روز های 
.مناسب می باشند

:پروژه ها در دسته بندی های زیر ارائه می گردند
یک، این ورکشاپ ها در موضوعات مهندسی و ساخت وساز، رباتیک، مکاترون:دسته بندی موضوعی

ر، ، نجوم، هوافضا، خالقیت و هن( فیزیک، شیمی، زیست شناسی)پروژه های علمی و آزمایشگاهی 
.نمایش و تئانر، بازی های فکری و رومیزی قابل اجرا می باشند

.ها برای پایه های پیش دبستان تا نهم طراحی و تدوین شده اندورکشاپ:دسته بندی پایه تحصیلی

:نکات اجرایی ورکشاپ ها
.ساعت است4دقیقه تا 90ها متناسب با فعالیت های تدوین شده از زمان اجرای ورکشاپ:زمان بندی

.دانش آموز قابل برگزاری می باشد25هر ورکشاپ برای یک کالس با حداکثر :تعداد نفرات 
میلیون تومان 3تا 1متناسب با ورکشاپ انتخابی هزینه هر ورکشاپ بین :قیمت ورکشاپ ها

این هزینه شامل همه وسایل و اداوات مورد نیاز پروژه ها و مربی کالس می باشد. می باشد
:نحوه انتخاب ورکشاپ توسط مدارس

یدز ورکشاپ در دسته بندی های موضوعی مختلف توسط تیم آموزش و پژوهش سمف ک200بیش از 
شاپ به طراحی و تدوین شده اند که متناسب با موضوع و پایه تحصیلی مدنظر مدرسه، چندین ورک

.مدرسه پیشنهاد داده می شود که مدرسه می تواند از بین آن ها انتخاب نماید
:در ادامه تعدادی از ورکشاپ های پرطرفدار در بین مدارس پیشنهاد می گردد

ورکشاپ های تک جلسه ای

نجات تخم مرغربات هیدرولیکسازه های ماکارونیساخت انواع پل مقاومتیساخت جرثقیل
آزمایشات هیجان انگیزشناخت بدنعروسک سازینقاشی روی پارچهزیورآالت رزینی

راکت آبیمدارهای الکترونیکیآزمایشات مغناطیسیساخت توربین بادیرحباب ساز غول پیک
نساخت اسالیم و صابوطراحی و ساخت بازیانواع ربات ساخت انواع گالیدرساخت انواع قایق

انرژی های نوساخت فیجت و اسکوچیپل معلقآسمان نمانمایش خالق



دوره های پروژ ه محور

و در ( جلسه20تا 3) این دوره ها در قالب موضوعات مختلف و در تعداد جلسات انتخابی توسط مدرسه 
اف طرح درس این دوره ها با اهد. ساعات فوق برنامه، روزهای پنج شنبه و در ساعات کالسی قابلیت اجرا دارند

.زیر یا اهداف پیشنهادی از طرف مدرسه قابلیت تدوین و اجرا دارند
....شرکت در مسابقات دانش آموزی نظیر جابربن حیان، تبیان و

پروژه های پیشرفته تر علمی، آزمایشگاهی و مهندسی متناسب با مطالب کتاب های درسی
پروژه های هنری و نمایشی با هدف اجرای نمایشگاه و تئاتر

پروژه های مهندسی و ساخت و ساز با هدف برگزاری مسابقات درون مدرسه ای 
پروژه های مهندسی و ساخت و ساز با هدف برگزاری نمایشگاه از دست  سازه های دانش آموزان

:دسته بندی موضوعی دوره ها
انواع پل، گالیدر، انرژی های نو، ماشین ها و ادوات مشابه، : دوره های ساخت سازه های مهندسی مانند

...سازه های هیدرولکی و باالبر و
ن دوره های متناسب با بخش فیزیک کتب درسی شامل تلفیقی از ساخت سازه ها با استفاده از قوانی

.است..... اهرم ها، انرژی ها، آهنرباها، مدارهای الکتریکی، چرخدنده ها و : فراگرفته از مطالب درسی مانند
ختلف دوره های متناسب با بخش شیمی، زیست و محیط زیست کتب درسی  شامل تلفیقی از آزمایشات م

است... مانند ساخت صابون، شمع، اسالیم، دترجنت ها و
، انواع نقاشی روی اجسام، نمایش ها و تئاترهای موضوعی و مناسبتی: دوره های هنری و نمایشی مانند

.....ساخت انواع زیورآالت، ساخت انواع ماکت و مجسمه، انواع عروسک سازی، نمایش خالق و
:نکات اجرایی دوره های موضوع محور

.مدت زمان هر جلسه متناسب با زنگ کالسی مدارس است:زمان بندی
.دانش آموز قابل برگزاری می باشد25برای یک کالس با حداکثر :تعداد نفرات 

میلیون تومان 15تا 2متناسب با موضوع و تعداد جلسات انتخابی هزینه هر دوره بین :قیمت دوره ها 
.این هزینه شامل همه وسایل و اداوات مورد نیاز پروژه ها و مربی کالس می باشد. می باشد



دوره های مهارت های زندگی
این . مهارت های زندگی در واقع تقویت توانایی دانش آموزان است که زمینه سازگاری  و رفتار مفید برای دانش آموزان را فراهم می کند
توانایی ها باعث می شود که فرد مسئولیت ها و نقش های اجتماعی را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران درخواست ها و 

.انتظاراتش را بیان کند یا حتی یاد بگیرد چطور نظرات دیگران را با صبر و حوصله گوش دهد

.در واقع هدف از آموزش و یادگیری مهارت ها تغییر رفتار مخرب به رفتار سازنده است

:مهارت های ده گانه شامل

مهارت حل مسئله.5مهارت تفکر خالق   .4مهارت روابط بین فردی و گروهی   . 3مهارت همدلی   . 2مهارت خودآگاهی    .1

مهارت مدیریت هیجانات.10مهارت مدیریت خشم  . 9مهارت مقابله با استرس  .8مهارت تفکر نقاد  .7مهارت تصمیم گیری  .6

:نحوه اجرا

م پس از انتخاب مهارت یا مهارت های مورد نظر کادر مدرسه و متناسب با پایه تحصیلی دانش آموزان، طرح درس مهارت مورد نظر اعال
جدید می گردد و در هر جلسه آموزشی محتوا و تکالیف جلسه قبل بصورت خالصه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس محتوای

.ایفای نقش و تمرینات در طول هر جلسه انجام می گیرد و تمریناتی برای جلسه آینده تعیین می گردد. آموزش داده می شود

:نکات اجرایی دوره های موضوع محور

.جلسه است4حداقل تعداد جلسات برگزاری . مدت زمان هر جلسه متناسب با زنگ کالسی مدارس است:زمان بندی✓

.دانش آموز قابل برگزاری می باشد25برای یک کالس با حداکثر :تعداد نفرات ✓

این هزینه شامل همه . میلیون تومان می باشد10تا 2متناسب با تعداد مهارت های انتخابی هزینه هر دوره بین :قیمت دوره ها ✓
.وسایل و اداوات مورد نیاز پروژه ها و مربی کالس می باشد



برگزاری نمایشگاه کتاب، بازی فکری و محصوالت آموزشی
این نمایشگاه ها با هدف ترویج کتابخوانی در بین دانش آموزان و همچنین ارائه محصوالت 

ویژگی خاص نمایشگاه های. آموزشی مناسب و مفید به دانش آموزان برگزار می شود-سرگرمی
ه سمف کیدز دسته بندی کتاب ها و محصوالت بر اساس مهارت آموزی و آموزش های مورد نیاز هر گرو

برای .  کندسنی توسط تیم روانشناسی مجموعه سمف کیدز است که انتخاب را برای والدین راحت تر می
....مثال آموزش همکاری و روابط بین فردی، ارتقای مهارت های ذهنی، شناخت احساسات و 

:هزینه اجرای نمایشگاه

فیف در هر نمایشگاه تخفیفی در نظر گرفته می شود که نظر به تصمیم مدیریت مدرسه این تخ
تعلق می تواند به دانش آموزان تعلق گیرد یا مبلغ کل تخفیف ها در انتهای نمایشگاه به مدرسه

.می گیرد

:نحوه اجرای نمایشگاه ها

روزها و ساعات برگزاری نمایشگاه توسط مدرسه انتخاب می گردد و فضای برگزاری نمایشگاه و
ی و تامین محصوالت نمایشگاه و نیروی معرف. میزهای نمایشگاه توسط مدرسه تامین می گردد

قبل از برگزاری نمایشگاه یک بنر معرفی . فروش محصوالت برعهده مجموعه سمف کیدز است
ع نمایشگاه توسط مجموعه سمف کیدز در اختیار مدرسه قرار می گیرد تا در گروه های والدین اطال

.رسانی شود



:      برگزاری اردوهای دانش آموزی
این اردوها برای پایه های تحصیلی پیش دبستان تا نهم با دو هدف 

ا سرگرمی و آشنایی با مشاغل برگزار می گردد که اردوهای آشنایی ب_آموزشی
.اشدمشاغل و رشته های مرتبط با آن ها برای پایه های هفتم تا نهم مناسب می ب

:هزینه اجرای اردوهای دانش آموزی

ر اردوها شامل پکیج های مختلف با امکانات و شرایط مختلفی هستند که ب
اساس آیتم ها هزینه اردوی هر دانش آموز محاسبه می گردد که در نهایت در 

ه این هر اردو تخفیفی در نظر گرفته می شود که نظر به تصمیم مدیریت مدرس
نتهای تخفیف می تواند به دانش آموزان تعلق گیرد یا مبلغ کل تخفیف ها در ا

.نمایشگاه به مدرسه تعلق می گیرد

:نحوه اجرای اردوهای دانش آموزی

متناسب با اهداف مدرسه لیست مکان های مورد نظر برای اردوی دانش آموزی
می توان یک برنامه ثابت اردوی دانش آموزی برای سال . انتخاب می گردد

.تحصیلی بصورت ماهانه یا مناسبتی یا فصلی تدوین نمود



:برگزاری رویدادهای مناسبتی
رگزار شوند و این رویدادها می توانند با حضور والدین پرشورتر ب. هدف از این رویدادها ایجاد فضای شاد  و مفرح برای دانش آموزان و ایجاد عالقه مندی و حس تعلق بیشتر آنها به مدرسه می باشد

. اشدکه در راستای مناسبتهای جهانی؛ ملی و مذهبی برگزار می شوند، هدف ترویج آیین و رسوم آن مناسبت ها می برویدادهای مناسبتی تقویمیدر . هرکدام از آن ها اهداف متفاوتی دارند
ا، روز که متناسب با تقویم مدارس است، برای روزهایی نظیر جشن الفبرویدادهای مناسبتی مدرسه می باشد و در ..... مانند شب یلدا، روز جهانی غذا، عید نوروز، روز مادر و پدر، روز مهندس و

.طراحی و اجرا می شوند.... دانش آموز، روز معلم و

:شیوه  های برگزاری رویدادها

روه و فردی در این کارگاه ها دانش آموزان بصورت گ. در این مورد متناسب با مناسبت انتخابی یک کارگاه برگزار می شود که میتواند با حضور والدین نیز باشد: برگزاری رویداد در قالب کارگاه.1
....مانند انجام فعالیت آشپزی برای روز جهانی غذا یا ساخت المان  های عیدنوروز یا نقاشی انار و هندوانه روی پارچه و. دست سازه ای را آماده می کنند

تجربه . ند داشتواهدر همه جشن ها فعالیت ها و بازی های گروهی طراحی می شوند که دانش آموزان به انجام آن ها می پردازند و روز شاد و مفرحی را پیش رو خ:برگزاری رویداد در قالب جشن.2
.ستحضور تیم نمایشی حرفه ای و گروه موسیقی در صورت عالقه مندی مدرسه امکان پذیر ا. به ما ثابت کرده است این مدل از جشن با حضور والدین پرشورتر و با اقبال آن ها مواجه است

.تیم نمایش سمف کیدز این امکان را دارد که دانش آموزان را برای اجرای نمایش در مناسبت های مدنظر مدرسه آماده نماید:برگزاری رویداد در قالب نمایش گروهی و تئاتر. 3

نیاز به برگزاری چندین جلسه کالس رداین کار توسط مربیان حرفه ای حوزه نمایش انجام می گیرد و خروجی این برنامه اجرای نماش و تئاتر توسط خود دانش آموزان است که این مو

(جلسه6حدود . )فوق برنامه دارد



:  بسته های هدیه دانش آموزی
اد ویژه مجموعه سمف کیدز برای این مورد دو پیشنه. مدارس در مناسبت های مختلف هدایایی را برای دانش آموزان تهیه می کنند

.در  هر دو مورد تخفیف ویژه مدارس در نظر گرفته شده است. برای مدارس دارد

که تیم طراحی محصول مجموعه سمف کیدز اقدام به طراحی و تولید محصوالت آموزشی و سرگرمی متنوعی نموده است.1
در صورت عالقه مندی مدارس این بسته ها با تخفیف ویژه در . سال می باشد15تا 6متناسب با نیازها و عالئق گروه های سنی 

.اختیار مدارس قرار می گیرد

و ..( مثال کتاب، بازی فکری و)مدرسه می تواند بودجه مدنظر خود به ازای هر دانش آموز و محتویات مدنظر خود را اعالم نماید .2
گرفته مجموعه سمف کیدز اقدام به آماده سازی و تهیه بسته مدنظر می نماید و در این مورد نیز تخفیف ویژه مدارس در نظر

.شده است



:   یک پیشنهاد ویژه
بهترین راه برای آموزش این موارد از طریق بازی کردن است که در تمام . ندباشدانش آموزان عالوه بر آموزش های رایج در مدرسه نیازمند مهارت اموزی و ارتقا هوش های گاردنر و مهارت های ضروری هر گروه سنی خود می 

.  دنیا نیز رایج می باشد

رحله را ارتقا دهند و در م... مسئله، همکاری، تنظیم هیجان، قانون پذیری و حلدانش آموزان در مرجله اول با انجام بازی های فکری و رومیزی که موجود می باشند، می توانند مهارت های مختلف خود از جمله تصمیم گیر و
س باالتری لید می شود که در نهایت باعث می  شود دانش آموزان اعتمادبنفتودوم با کمک مربیان سمف کیدز اقدام به طراحی بازی های فکری و رومیزی خود می کنند که منجر به ایده پردازی، آشنایی با فرآیند طراحی و

.داشته باشند

وق برنامه و راحی و اجرا نماید که می تواند در زنگ های تفریح، کالس های فا طاگر به دنبال انجام یک فعالیت جدید و جذاب در مدرسه خود هستید، مجموعه سمف کیدز می تواند یک فضا یا یک اتاق بازی ویژه در مدرسه شم
.های رومیزی به عنوان یک کالس مستقل در برنامع تحصیلی دانش آموزان گنجانده شود2برنامه های متنوع در طول سال مورد بهره برداری قرار گیرد و حتی کالس بازی
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تهران، میدان فردوسی ، مجتمع تجاری: آدرس
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