
 

                 

 

 "موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است"

 

 "مقدمه " 

 :نگاهی گذرا به دیدگاه مهد و پیش دبستانی جاویدان

 

اصتان گیالن مفتخر بي اخرای مٌد کٍدک تمام الک تروهیک و دو زباهي خاویدان اولین مٌد تمام الک تروهیک در 

زمٍدى برای 
 
مٍزظی ًٍظمود و تمام الک تروهیک با اصتفادى از مربیان و کارظواصان محرب و کار ا

 
این پروژى ا

ارتكای داهض کٍدکان با تفکر مشتكل و ابراز خاللیت و ظکٍفای  ی تٍاهمودی و اصتػداد ظان ًمراى با بازی در 

یختي بتٍاهیم مریعی ظاد و مفرح با امکاهاتی متفاو ت و خذاب می باظد،امید اصت تا با کمک ظما اولیا فًر

وگ صازی و پرورش کٍدک الک تروهیکی اصتان گیالن برداریم.  گامی مٍثر در غرصي فًر

بر اصتفادى از امکاهات فیزیکی مٌد و برهامي ًای  ی  مٌد تمام الک تروهیک خاویدان در هظر دارد غالوى

ماهود صایرمٌدًای دیگر با تحٌیز بي امکاهات رایاهي ی  ی و فواوری ًای مربٍظي کوترل و مدیریت خٍد 

را بر این اصاس مبتوی کود و برهامي مطخصی خٌت ارتكاء صعد داهض کٍدکان با تٍخي بي ظرایط صوی 

هٌا در زمیوي غلٍم  و لدرت یادگیریطان تدوین هماید
 
مٍزش ا

 
کي تضمیوی بر فراًم صازی زیرصاخت ا

 مرتبط با فواوری اظالغات باظد و ارزظیابی و هظارت صیشتم را ًٍظمود گرداهد .

 

 

"اگر آًچه اًجام هی دهین دوست بدارین، بی شک هوفق خواهین بود " 

 



 

                 

 کامپیٍتر

ر پس چه بهتما معتقدیم برای داشتن ایرانی مدرن دانستن علم کامپیوتر امری ضروریست 

ترونیکی کنمودن فضای ال فراهم دوران کودکی استفاده ی درست از آن را با  از هکاست 

 در پروش دادن این امر مهم سهیم باشیم. مدرن

 

 

آغاز کالسهای کامپیوتر در دوره های مبانی، سخت افزار و نرم افزار در ترم پاییز 

در هر دوره سه مرحله ی مبتدی، متوسطه و پیشرفته برای هر مقطع جداگانه  شد که

 برگزار می شود.

پروژه هایی جهت یاد دگیری و آگاهی  1در ترم پاییز برای هر سطح غیر از نوباوه

 شی به منزل ارسال شد.والدین از مسیر آموز



 

                 

 مراجعه کنید.که برای آگاهی از متن و سواالت هر پروژه می توانید به سایت اصلی مهد جاویدان 

 

شه در حال ساخت است؛ موفقیت راه موفقیت، همی"

"پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن
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 روانشناسی کودک

اخمالی در این فصل مٌد خاویدان صػی داظت هگاًی 
، بي مشائلی ماهود هكض بازی در رظد اختماغی کٍدک

زمٍن 
 
 وکشلر،تربیت کٍدک برای اخابت مزاج، یًٍظا

ًٍش ًیحاهی و... با کمک رواهطواس مٌد برروی 
 کٍدکان داظتي باظد.

ن  7بي بعٍر مثال برای کٍدکاهی با ذاالت روذی لحباز 
 
هک تي پرداختي ظد کي در زیر بي خالصي ای از ا

 می کویم: اظارى

لحبازی بي ظکل ًا و دالیل مختلف در کٍدکان بروز می کود ، مػمٍال این واژى را دربارى کٍدکان زیر 
ٍع واکوض رفتاری، ًدف دار  3 صال با اذتیاط بي کار می برهد چٍن در بیطتر این کٍدکان ، این ه

صٍرت گریي ،  هیشت و کٍدک بي غلت مطکالت خشمی و یا تػارضات دروهی، مطکالت خٍد را بي
ٍع هطان می دًد  هق زدن ، پرخاظگری ، بی خٍابی، امتواع از خٍردن غذا و بی اختیاری ادرار و مدف

 مطکل اصلی را بیابید. -1
 با کٍدک مدارا کوید. -2
 بي کٍدک میدان دًید. -3
 خامٍظیاغمال روش  -4
 روش تكٍیت رفتار هاًمشاز -5
 رژیم غذای  ی مواصب -6
 مراخػي بي مطاور  -7

 
 
 
 
 



 

                 

 
 

 
 تٍاهای  ی ،(غاظفی) ًیحاهی ًٍش-

 توض کوترل و اضعراب مدیریت برای
 بیوی خٍش و امیدواری  اهگیزى، و ًا
 بي رصیدن راى در مٍاهع با مٍاخٌي در

 .اصت ًدف
 ذكیكت در ،(غاظفی) ًیحاهی ًٍش-

 .بٍدن زیرک برای اصت راًی
 ًمدلی ،(غاظفی) ًیحاهی ًٍش-

 چي ظما اظرافیان کي این درک اصت،
 .دارهد اذشاصی

ٍع یک ،(غاظفی) ًیحاهی ًٍش-  مدیریت مردم، با ًمراًی اصت، اختماغی مٌارت ه
 و روابط در اذشاصات و غٍاظف
بری  و ترغیب تٍاهای  ی .دیگران ًر

 



 

                 

                          شطرنج            شطرنج                شطرنج

مػاصر : اغلب مردان و زهان بزرگ دهیا در کٍدکی با مٌرى  گبي گ فتي یک رواهطواس بزر 
 ًای چٍبی ظعرهج بازی می کردهد

ًدف ما از داظتن کالصٌای ظعرهج باال بردن 
ذًوی لدرت تمرکز، ذس رلابت، تكٍیت لٍای 

 و ...

مٍزش در ایوحا الزم اصت تٍضید 
 
دًیم ا

رفا برای تكٍیت صظعرهج در کلیي مدارس 
مٍزان و بي هٍغی اصتػدادیابی 

 
ًٍش داهض ا

مٍزش ظعرهج بي دو گٍهي اصت:
 
هان اصت.ا

 
 ا

مٍزش برای فراگیری ظعرهج 1
 
 . ا

مٍزش برای لٌرماهی ظعرهج 2
 
 . ا

 



 

                 

 
 

 

 
 
مٍزظی رباتیک برای کٍدکان کالصٌای ا

 صال 6تا  3

مٍزظی، ابزار 
 
صاخت، پخض فیلم ًای ا
 ظواصی و ...

در این کالس ًا در هظر داریم 
فرزهداهمان با تكٍیت اصتػداد، خلق 

 .یک اثر را با ظیریوی تمام تحربي کوود

 مٍاخي هطدیم. ءاصتكبال اولیابا  متاصفاهي  از ظرفیاظتیاق زیادی از صٍی کٍدکان ًمراى ظد، کي با 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

کالس مٌارت ًای زهدگی، ًمراى با ظػر این فصل در در 
ای  یو ًمچوین و بازی، ظریكي صرید مشٍاک زدن با مشٍاک ًای ظخصی خٍدظان   برای راًکاًر

صیب 
 
مٍزش دادى می ظٍد در ًوگام بروز ذادثي دیدگیکاًض ا

 
 .ا

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 زیبای زندگی منگل  تولدت مبارک  

 

 اگر تو نبودی

 هجان، یب خنده ىای تو معنا خنواىد داشت.

 .اگر تو نبایش، ىیچ هباری حیت اگر لربیز شکوفو ابشد دیدن ندارد

عاشلانو زیر ابران ىا، یب چرت لبخند منی زد. اگر تو نبودی، اگر تو نبودی، ابران ىا مهو دلگری می شدند و ىیچ مادری 

آ سامن اب مهو جحم آ یب اش، در چشم ىای مهیشو خیس ىر پدری، دلگریتر از چيار دیواری کوچکی می شد کو بو 

 .زنداین کوچک بیش منی ماند

 .دیگر معنایی نداشتاگر تو نبودی، مشعداین ىای لب پنجره، این گونو زیبا گل منی کردند و عطر سیب، 

 .اگر کودک نبود، نو پدر معنا داشت، نو ىیچ مادری هبش یت می شد

اگر کوداکن نبودند، شکوفو ىای زندگی بو هبار منی رس یدند و خانواده، یب مفيوم ترین واژه ای می شد کو در لغت انمو 

 ىا می شد پیدا کین

. 

 .لربیز است کوداکن، ابغچو ىایی از امیدند کو از شکوفو ىای اانر

ىر کودک، گدلاین ست کو از زیباترین گل ىای معطر، خانو ىا را 

 .بو نزدیکت ترین هبارىا گره زده است

کوداکن، نزدیک ترین راه ىای رس یدن بو عشق را از پرنده ىا هبرت 

 .بدلند



 

                 

کوداکن، از متام س تاره ىا و پرنده ىا بو آ سامن 

 .نزدیک ترند

خواب ىیچ اگر روزی می آ مد کو هجان 

کودیک را منی دید، یب شک صداكت بو آ خر 

می رس ید و دوس یت و همرابین، پشت اندوه 

 .ىای بزرگ بزرگ سایل ىامان گم می شد

این روزىا اگر عاشلانو سپری می شوند، بو 

عشق بودن شامست. دنیا اب کوداکن مهیشو 

زیباست؛ زیباتر از مهو روزىایی کو رساغ 

 .دارمی

مصمیی ترین دنیایی است کو ىر حلظو ابرىا دنیای کوداکنو، 

آ رزو می کنمی ات اکش می شد یک ابر دیگر بو این دنیای 

 !کوداکنو كدم بگذارمی

اکش دنیا مهیشو کودک مباند و کوداکنو ترانو ىای عاشلانو اش 

 !را الالیی شب ىای یب خوایب مان کند

 !اکش دنیا بو زیبایی روزىای کودیک می شد

 .مصمییتشان را مهچون دوس یت ىای یب راییشان فراگری می کردنداکش کوداکن، 

 ... اکش دنیا رسارس کوداکنو می شد و ما کودک

 

 

 

 



 

                 

 

 



 

                 

 



 

                 

 

 



 

                 

کالسهای 

رفتار 

سازمانی 

برای 

 مربیان

 تدریس اب رفتارسازماین الکسيای برگزاری بو ،اكدام پرس نل رساین روز بو مهچننی و اکربردی و هماریت دانش افزایش هجت جاویدان همد

 کو است این جاویدان همد در ما تالش متام .است منوده جاویدان الکرتونیک متام همد انفورماتیک و زابن مدیر عابدیین همندس رساکرخامن

 اب اکربردی همارهتای از اس تفاده اب و دنیا روز دانش اب

 برای دلنشنی حمیطی تربییت ىای روش برترین بو توجو

 .کنمی فرامه شام نوگالن آ موزش و تربیت رشد،

 

 

 



 

                 

 دویدم و دویدم

 سر کوهی رسیدم

 دو تا خاتوى و دیدم

 یکیش به هي آب داد

 یکیش به هي ًوى داد

 ًوى و خودم خوردم

زهیيآب دادم به   

 زهیي به هي علف داد

 علف دادم به بسی

 بسی به هي شیر داد

 شیر دادم به ًاًوا

 ًاًوا به هي آتیش داد



 

                 

 آتیش دادم به زرگر

 زرگر به هي قیچی داد

 قیچی دادم به خیاط

 خیاط به هي قبا داد

 قبا دادم به اوستا

 اوستا به هي کتاب داد

 کتاب دادم به بابا

 بابا به هي خرها داد

خوردم تلخ بودیکیش   

 یکیش خوردم شیریي بود

... قصه ها هویي بود                                                



 

                 

 



 

                 

 

 آرامش کودکان در مهد جاویدان

    الال  گنجشك

 الال  سنجاب        

 آمد دوباره                      

                             الال  مهتاب                                 

                                                                         

 یالالی، الال، یالالی  الال،

  یالالی، الال، یالالی  الال،                                                                         

 گل زود خوابید             

 مثل همیشه                                  

 ساكت قورباغه      

 

 خوابیده بیشه                                             

 

 یالالی، الال، یالالی الال،

                                                                      

 ی، الال، الالییالالی  الال،

                                                                                         



 

                 

                                                                         


