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آموزش سبک زندگی و استعدادیابی
با رویکرد تربیت فرهنگی ،اخالقی و هویتی
بهمنظور تمدنسازی نوین

رمزک استعدادیابی

هب انم رپوردگار

نمانام مجمع ()Majma Brand
برنامهها
ردیف

عنوان

1

شش ماه با برنامهریزی ما همراه باشید ،تا تأثیر آنرا بر تندرستی جسم ،ذهن و روح خود مشاهده نمایید.
انسان وقتی ریشه داشته باشد ،وقتی ریشهی انسان در خاک باشد ،حتی اگر لبهی پرتگاه بیاید ،ولی
ریشهها او را نگهمیدارد ،ریشههای انسان فرهنگ ،تمدن ،آگاهی ،دانش ،شعور ،تربیت ،شخصیت،
انسانیت و شرف واقعی است که با آموزشهای سبک زندگی و سوادهای کاربردی به دست میآید و
ارتباطی با پول و مدرک تحصیلی ندارد.
برنامهریزی و آموزش بانوان فرهیخته ،جوانان ،نوجوانان و نونهاالن بهمنظور تمدنسازی نوین ایران
طراحی و استقرار نظام جامع استعدادیابی و هدایت به منظور مشاوره به افراد به سوی ورزش ،موسیقی،
هنر ،رشتهی تحصیلی و مهارتهای مورد نیاز با توجه به استعدادها ،عالقهمندی و تواناییهای آنها
برنامهریزی و آموزش جوانان ،نوجوانان ،نونهاالن و کودکان تمدنساز تا دانش آموخته شدن در دانشگاه
و شروع فعالیت اقتصادی در مجموعهی رشد و نوآوری مرکز آموزش عالی
مدیریت زمان جوانان ،نوجوانان ،نونهاالن و کودکان برای استفاده بهینه از وقت و عمر آنها
استفاده از انرژی و توانایی جوانان ،نوجوانان ،نونهاالن و کودکان در جهت رشد وتعالی جسم ،ذهن و
روح آنها با فراگیری علم ،دانش ،مهارت و فناوری و مدیریت حضور آنها در فضای مجازی
مدیریت حضور جوانان ،نوجوانان ،نونهاالن و کودکان در فضای مجازی با فراگیری علم ،دانش ،مهارت و
فنآوری
برنامهریزی آموزشی تربیت محور با رویکرد تلفیقی فرآیند -نتیجه محور بر اساس استعداد ،توانایی،
شخصیت ،عالقه و مهارت اشخاص و طراحی ،اجرای نظام ارزشیابی و اندازهگیری پیشرفت آنها بر
اساس استانداراهای ملی و بینالمللی در دورههای زمانی معین به جای آموزشهای رقابت محور
تخریبکننده شخصیت ،فکر ،ذهن ،روحیه و  ...آنها
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2

ویژگیها
ردیف

عنوان

1

آموزشهای تخصصی -کاربردی سبک زندگی و سوادهای کاربردی

2

تخصص در برنامهریزی درسی و آموزشی

3

مشاورهی تخصصی و استعدادیابی در حوزههای ورزشی ،موسیقی ،تحصیلی ،شغلی و هنری

4

طراحی ،تهیه و تدوین سرفصلهای بیش از دویست رشتهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

5

طراحی ،تهیه و تدوین سرفصلهای بیش از پانصد رشتهی کوتاه مدت

6

همکاری با استادان ،مدرسان و مربیان حرفهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و با تجربهی
ارزشمند آموزشی

7

بهرهمندی از سرفصلهای تخصصی  -کاربردی

8

برگزاری گشتهای (تورهای) علمی ،فرهنگی ،آموزشی و تفریحی

9

دارا بودن بانک اطالعاتی فیلمهای آموزشی ،علمی ،مستند ،موسیقی ،کتاب گویا (صوتی)

10

چاپ و نشر کتابهای تخصصی – کاربردی

11

بیمه بودن کلیهی فراگیران ،هنرجویان و ورزشکاران

3

مرکز استعدادیابی

مرکز استعدادیابی
ردیف

عنوان

1

ورزشی

2

موسیقی

3

تحصیلی

4

شغلی

5

هنری

6

آزمونهای هوش

7

آزمونهای شخصیتی

4

دارای نمایشگاه و فروشگاه:
 -1سازهای ایرانی و کالسیک

 -2فیلمهای :آموزشی ،علمی ،کارتونی و مستند

 -3لوازم و تجهیزات ورزشی

فهرست کامل دورهها ،فیلمها و موسیقی بدون کالم در لوح فشرده موجود میباشد.

 -1ارایهی گواهینامه معتبر

امتیازها

 -2همکاری با استادان ،مدرسان و مربیان حرفهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تجربه ارزشمند آموزشی

 -3بهرهمندی از سرفصلهای تخصصی  -کاربردی

 -4تهیه و ارایهی کلیپ پیشرفت فرزندان در دورههای آموزشی عملی به والدین

 -5برگزاری و اجرای زنده تک نوازی توسط هنرجویان موسیقی در حضور خانوادهها

ارتباط با مشاوران@majmamr :
Telegram: @majmainfo1

Instagram: @majmainfo1

نشانی (با وسیله نقلیهی عمومی) :سعادتآباد -باالتر از میدان کاج -پایینتر از بیمارستان شهید
مدرس -خیابان جمشیدی (یکم) -انتهای بنبست شبنم -شماره ده
نشانی (با وسیله نقلیهی شخصی) :سعادتآباد -میدان کاج– بلوار سرو غربی– خیابان مروارید-
خیابان جمشیدی (یکم) -انتهای بنبست شبنم -شماره ده
شمارههای تماس09199334217 -22075782 - 22075783:
ساعت تماس و مراجعه 8 :صبح لغایت  17بعدازظهر
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