
 

  



  

 آکادمی برنامه نویسی و رباتیک
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 آکادمی برنامه نویسی و رباتیک

 کـــــــدزیال 
 کاتالوگ دوره های آموزشی

1401سال   

1/1نسخه :   

1401بهار   



  

 کاربردی الکترونیک ؛ رباتیک  لگو ؛ نویسی برنامه

 موفقیت و خالقیت استعداد، شتابدهی

 21 قرن های  مهارت و سواد ؛ مدرن های  مهارت

 کدزیال آموزشی اکوسیستم در

 انتقادی تفکر و مسئله حل های  مهارت 

 نوآوری  و خالقیت 

 موثر ارتباط  و همکاری 

 ای رسانه و فناوری اطالعاتی، سواد 

 ها  چالش با مواجه و پذیری انعطاف 

 وری بهره  و  رهبری عمل، ابتکاراعتماد به نفس،  

 گروهی کار و اجتماعی  های  مهارت 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

آموزشی اکوسیستم  

دزیالـــدمی ککاآ  



 

  



  

 نقشه راه آموزشی

 آکادمی کـــدزیال



 

  

 معرفی برخی از

آموزشی پیشرفته پلت فرم های  

 آکادمی کـــدزیال



  



  





  

 جداول دور ه ها و شهریه ها

 آکادمی کـــدزیال



 

 

  

 برنامه نویسی تصویری و کدنویسی مهارت حل مسئله، جدول دوره های
 

 **گروهی-شهریه آنالین *گروهی-شهریه حضوری پیش نیاز کمترین سن های آموزشی دوره Level سطح ردیف
 660 /000 000/960 - سال Starter PreK1-2 4 شروع کننده 1
 Starter 000/050/1 000/940 سال Junior Grades 1-2 6 تازه کار 2
 Junior 000/155/1 000/ 040/1 سال Beginner Grades 3-4 7 مبتدی 3
 Beginner 000/270/1 000/140/1 سال Intermediate Grades 5-6 8 متوسط 4
 Intermediate 000/390/1 000/250/1 سال Advanced Grades 7-8 9 پیشرفته 5
 Advanced 000/ 520/1 000/360/1 سال Professional Grades 8-9 10 حرفه ای 6
 Professional 000/ 670/1 000/500/1 سال Master Grades 9+ 11 استاد 7

رین پیشرفته ت )استفاده شده دروزش فناوری به کودکان و نوجوانانرایگان برترین محصوالت حوزه آمو غیر ا استفاده از الیسنس های ارزشمند، گران قیمت دوره ها ب
 و شرق آسیا( برنامه ریزی شده است. اروپاآمریکا، در دنیا  توسعه یافتهکشورهای  مراکز آموزشی

 است. ( قابل برنامه ریزینفر  4با حضور حداکثر  گروهی )گروه هماهنگنیمه خصوصی و خصوصی یا  * دوره های حضوری بصورت کامالا 
 برگزار می شود. و پروژه محور کارگاهی-عملی و مهارت جلسه یک ساعته آموزش 10* ترم حضوری در 

 است. ( قابل برنامه ریزینفر  5حداقل با حضور  گروهی )گروه هماهنگنیمه خصوصی و خصوصی یا  بصورت کامالا  آنالیندوره های  **
 ساعت آموزش آنالین تعاملی و پروژه محور برگزار می شود. 10جلسه یک ساعته جمعاا  10ترم آنالین در ** 
 .برخوردار خواهند بودهماهنگ از الویت ثبت نام آنالین و گروه های ** 
 درصدی برخوردار خواهند شد. 10 بیشتر از تخفیف  نفر 10حداقل با حضور  گروه هماهنگ** 
 درصد تخفیف ویژه شده است. 10دوره های آنالین جدول فوق شامل  **

 می باشد. 1401بهار مبالغ شهریه به ناموت و برای 
 .برنامه ریزی و اجرا خواهند شد پیوسته به صورتدوره های آموزشی کلیه سطوح و 

 بصورت حضوری و آنالین قابل برگزاری است.برنامه نویسی، بازی سازی، انیمیشن، طراحی، مدلسازی سه بعدی، مهارت حل مسئله متنوع دوره های 
 محاسبه می گردد:نسبت به جدول فوق  زیربر اساس ضرایب خصوصی و نیمه خصوصی شهریه دوره های 

 نیمه خصوصی)سه نفره( نیمه خصوصی )دو نفره( خصوصی )تک نفره(
 1.5ضریب  2ضریب  2.5ضریب 



 

 

  

 رباتیکلگو دوره های  جدول
 

 Lego Packs )ناموت( گروهی شهریه پیش نیاز مترین سنک های آموزشی دوره سطح ردیف

 000/160/1 - سال PreK1-2 4 مبتدی 1
Lego Duplo 

Designer-Junior  
Mechanical 

 000/320/1 مبتدی سال Grades 1-3 6 مقدماتی 2

Lego Education Robotics 
Lego Education WeDo 

+ LEGO WeDo Expansion 
+ Basic Programming 

 000/510/1 مقدماتی سال Grades 4-8 8 پیشرفته 3
Lego Education Robotics 

Lego Mindstorms NXT/EV3 
+ Advance Programming 

 000/730/1 پیشرفته سال Grades 9+ 10 حرفه ای 4

Lego Education Robotics 
Lego Mindstorms NXT/EV3 

+ LEGO EV3 Expansion 
+ Master Programming 

 است. ( قابل برنامه ریزینفر  4با حضور حداکثر  گروهی )گروه هماهنگنیمه خصوصی و خصوصی یا  کامالا حضوری، بصورت  لگو رباتیک فقطدوره های  
 می باشد. (برنامه نویسی-ساخت-طراحی-کارگاهی)  و مهارت ساعت آموزش 10اعته جمعاا سجلسه یک  10ترم حضوری در  
 و برنامه نویسی می گردد. ، ساختهتوسط دانش آموزان، با استفاده از پک های آموزشی لگو دانمارک طراحی پیشرفته هر جلسه ربات ها و سازه هایدر  
 یار دانش آموزان قرار می گیرد.اختتوسط آکادمی در  در کالس های لگو رباتیک نیازآموزشی مورد  های کلیه پک 
 امکان پذیر می باشد.توسط شرکت کنندگان پک های مورد نیاز با در اختیار داشتن رفاا صبصورت آنالین  های لگو رباتیک برگزاری دوره 
 .شد خواهد برگزار و ارائه سال طول در پیوسته ای برنامه با آموزشی های دوره 
 است و پیش نیاز لگو رباتیک پیشرفته، برنامه نویسی تصویری پیشرفته است. پیش نیاز دوره لگو رباتیک مقدماتی، برنامه نویسی تصویری مقدماتی 
 و لگورباتیک هم سطح در دوره های ترکیبی وجود دارد. مورد نیاز نویسیامکان برگزاری همزمان دوره برنامه  
 شد. رصدی برخوردار خواهدد 10تا  5 بیشتر از تخفیف  (نفر  4تا  3 گروه)  گروه هماهنگثبت نام  
 .باشد می 1401 بهار برای و ناموت به شهریه مبالغ 

 محاسبه می گردد:نسبت به جدول فوق  زیربر اساس ضرایب خصوصی و نیمه خصوصی شهریه دوره های 
 نیمه خصوصی)سه نفره( نیمه خصوصی )دو نفره( خصوصی )تک نفره(

 1.5ضریب  2ضریب  2.5ضریب 



 

 

 

 

 

 

 

 و اینترنت اشیاء الکترونیک کاربردیدوره های  جدول
 

 )ناموت( گروهی شهریه پیش نیاز کمترین سن های آموزشی دوره سطح ردیف

 000/260/1 مقدماتی برنامه نویسی سال Grades 3-5 8 مقدماتی 1

 000/440/1 مقدماتیالکترونیک  سال Grades 6-8 9 پیشرفته 2

 620/1 /000 پیشرفتهالکترونیک  سال Grades 9+ 10 حرفه ای 3

 است. ( قابل برنامه ریزینفر  4با حضور حداکثر  گروهی )گروه هماهنگنیمه خصوصی و خصوصی یا  کامالا حضوری، بصورت  فقط الکترونیکدوره های  
 می باشد. (برنامه نویسی-ساخت-طراحی-کارگاهی)  و مهارت ساعت آموزش 10اعته جمعاا سجلسه یک  10ترم حضوری در  
 طراحی و برنامه نویسی می گردد. و انواع سنسورهای پیشرفته برد های توسعه هوشمند استفاده از با ،عملی و کاربردی پروژه چنددر هر جلسه  
 .گیرد می قرار آموزان دانش اختیار در آکادمی توسط کالس، در نیاز مورد الکترونیکی قطعات و بردها مانند تجهیزات کلیه 
 امکان پذیر می باشد.توسط شرکت کنندگان مورد نیاز  بردها و تجهیزاتبا در اختیار داشتن رفاا صبصورت آنالین  الکترونیکهای  برگزاری دوره 
 .شد خواهد برگزار و ارائه سال طول در پیوسته ای برنامه با آموزشی های دوره 
 است و پیش نیاز لگو رباتیک پیشرفته، برنامه نویسی تصویری پیشرفته است. پیش نیاز دوره لگو رباتیک مقدماتی، برنامه نویسی تصویری مقدماتی 
 هم سطح در دوره های ترکیبی وجود دارد. الکترونیکدوره های و  مورد نیاز نویسیامکان برگزاری همزمان دوره برنامه  
 شد. رصدی برخوردار خواهدد 10تا  5 بیشتر از تخفیف  (نفر  4تا  3 گروه)  گروه هماهنگثبت نام  
 .باشد می 1401 بهار برای و ناموت به شهریه مبالغ 
 است. مقدماتی برنامه نویسی ،مقدماتیپیش نیاز دوره  
 پیشرفته است. پیشرفته، برنامه نویسیپیش نیاز دوره  
 است. ای ه، برنامه نویسی حرفپیش نیاز دوره حرفه ای 

 محاسبه می گردد:نسبت به جدول فوق  زیربر اساس ضرایب خصوصی و نیمه خصوصی شهریه دوره های 
 نیمه خصوصی)سه نفره( نیمه خصوصی )دو نفره( خصوصی )تک نفره(

 1.5ضریب  2ضریب  2.5ضریب 



 


