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 خب! االن چی کار کنم؟!

 و گرامی سالمدوست عزیز 

 ۱۳۹۸ ماه مرداد ۳۰ تاریخ درکه  » (صد)١٠٠همايش آموزشي  «از شما متشکریم که در 

 اید.ثبت نام کردهخواهد شد،  برگزار

انجام  همایشوقتی در حال مطالعه این جزوه هستید یعنی که ثبت نام شما در این 

شما بتوانید بهترین استفاده را از این این دلیل آماده شده که  شده و این جزوه مفصل به

 ببرید. همایش

بدانید مطرح شده  همایشدر حقیقت در این جزوه تمام آنچه باید برای حضور در این 

 است.

متأسفانه در دنیای ما، کمتر کسانی هستند که از اهمیت آموزش و سرمایه گذاری بر روی 

خویشتن آگاهی کافی دارند و افرادی همچون شما که به اهمیت این موضوع مهم پی 

ز وری از آموزش را داشته باشند و ااند، مطمئنًا تمایل دارند که بیشترین میزان بهرهبرده

 مطالعه بفرماييد. بسیار دقیق و کاملکنم این جزوه کاربردی را همین رو توصیه می

 

 العادهفوقهمایش به امید یک                                                                                                    

 همایش سخنران-حمید وجکانی                                                                                                   
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 اطالعات کلی

تر دانید اما شاید بد نباشد که کمی دقیقرا می همایشمطمئنم که اطالعات کلی این 

 به آن نگاهی داشته باشیم:

 ۱۳۹۸ماه  مرداد ۳۰ شنبه چهار:  همایشبرگزاری  خیار ـت 

 ۲۱:۰۰الی  ۱۷:۰۰ :ساعت  

 حمید وجکانی :سخنران 

 مـقابل  -جالل آل احمد ابانیخـ -چـمران دیبـزرگراه شـه: یبرگزار  محل

دانشکده روان شناسی دانشگاه  -دکتـر کـاردان ابانیخــ نــــصر یکــو

 تهران

 محل برگزاری:

 آدرس دقیق محل برگزاری به شرح زیر است: 

 -نــــصر یمـقابل کــو -جالل آل احمد ابانیخـ -چـمران دیبـزرگراه شـه -تهران 

 دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران -دکتـر کـاردان ابانیخــ

ابتدای خیابان به دلیل انجام عملیات عمرانی و تخریب پل نصر دوربرگردان  :نکته 

ل آ مسدود است و اولین دوبرگردان در انتهای خیابان جاللل از ورودی چمران جال

 احمد در ابتدای شیخ فضل اهللا است 

و مسیر  استمسدود ل احمد از شیخ فضل اهللا شمال آورودی جالل مچنین ه

  جایگزین قبل از خیابان جالل و از خیابان شوریده است.

 های دسترسی در ادامه تقدیم حضورتان شده است)روش( 

را پیدا  همایشهمچنین می توانید از طریق لینک زیر روی نقشه گوگل مکان برگزاری 

  4www.yek.be/mapکنید:

https://www.google.com/maps/place/Faculty+of+Psychology+and+Educational+Sciences/@35.7255275,51.3790062,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x92a24f4f6bd4bdd4!2sFaculty+of+Psychology+and+Educational+Sciences!8m2!3d35.7254969!4d51.3791399!3m4!1s0x0:0x92a24f4f6bd4bdd4!8m2!3d35.7254969!4d51.3791399?hl=en
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 :همایشزمان 

  شنبهچهار، روز (صد)۱۰۰همایش آموزشی برگزاری دانید زمان رسمی همانطور که می

 خواهد بود. اما یک سوال مهم وجود دارد: بعدازظهر ۱۷:۰۰ساعت  مرداد30

 

 ساعت چند باید آنجا باشم؟

دانید که حتی یک شرکت کرده باشید، مطمئنًا می اهای مها و کالساگر در یکی از برنامه

 کنیم!نمیرا با تأخیر شروع  ، کالس یا دورهسمیناردقیقه هم 

 



 

 

 
  WWW.BISHTARAZYEK.COM                  انیب فن و یسخنران آموزش

 

 www.BishtarAzYek.com.... ..........................(صد)  ۱۰۰همایش آموزشی جزوه راهنمای شرکت  در  ٦صفحه 

در برج  سمینارم، حیرت مسئولین برگزار کننده یهایی که دار ترین تجربهبخشیکی از لذت

 ، از تکمیل ظرفیت سالن متحیر شدند!سمیناردقیقه مانده به شروع  ۱۵میالد بود که 

 مالقات خواهیم کرد! ۰۳:۶۱قبل از ساعت    شنبهچهاربنابراین مطمئنیم که شما را روز 

 : همایشبندی زمان

به صورت زیر است (که البته ممکن است دقایقی جابه  همایشبرنامه تنظیم شده برای 

 جایی در میانه آن داشته باشیم)

 ساعت عنوان ردیف
 ۱۷:۰۰الی  ۱۶:۳۰ آشنایی با محیط و سایر شرکت کنندگان ۱
 ۱۸:۴۵الی  ۱۷:۰۰ همایششروع رسمی قسمت اول  ۲
 ۱۹:۱۵الی  ۱۸:۴۵ استراحت و پذیرایی  ۳
 ۲۱:۰۰الی  ۱۹:۱۵ همایششروع رسمی قسمت دوم  ۴
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 چه چیزهایی همراه داشته باشیم؟

خواهید مطمئن شوید که چه لوازمی با خودتان همراه داشته باشید پیشنهاد اگر می

 کنم این نوشته را بخوانیدمی

 کنید، یک خودکارخاصی استفاده میاگر از خودکار  .۱

البته در میانه برنامه پذیرایی  –همایشیک بطری آب معدنی کوچک (برای حین  .۲

 وجود دارد) 

 همایشیک دفترچه یادداشت کوچک جهت نکته برداری حین  .۳

 

 کنم؟چه چیزهایی دریافت می

 

 :موارد زیر را دریافت خواهید کردهمایش شما با شرکت در این 

 یک دنیا مطلب آموزشی .۱

 برای شما ارسال خواهد شد) همایشروز بعد از برگزاری  ۴( همایشفایل صوتی  .۲

 میان وعده پذیرایی  .۳
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 است! همایشچه پوششی مناسب این 

چه  همایششاید برای خیلی از شرکت کنندگان عزیز این سوال باشد که برای این 

 پوششی مناسب است؟ برای این موضوع پیشنهاد داریم:

 لباسی انتخاب کنید که در آن راحت باشید. .۱

 با عرف جامعه تفاوت جدی نداشته باشد. لباسی انتخاب کنید که .۲

لباسی انتخاب کنید که در برخورد اولیه با سایر شرکت کنندگان اثر مثبتی داشته  .۳

 باشد.

 را بخوانیدپوشش و لباس مناسب سخنران  مقاله .۴

 کلیک کنید اینجا

 کت و شلوار به تن دارد. همایشین سخنران ا .۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bishtarazyek.com/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ؟هست یچه کس همایشاین  سخنران

 حمید وجکانی:درباره 

  مدرس مهارت های یادگیری و تندخوانی 
 مدرس و نویسنده در زمینه روش های مطالعه و تکنیک های یادگیری 

 ح و تکنیک های ـه صحیـکتاب آموزشی (بی سوادی) راهنمای مطالع نویسنده
 ریـیادگی

 در مقاطع برگزار کننده دوره های آموزشی در آموزشگاه های کنکور برتر سطح کشور
 کارشناسی،

 کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 مشاور آموزشی مدارس برتر شهر تهران 
  زمینه آموزش روش های مطالعه، مقاله آموزشی در  ١٠٠ارائه کننده بیش از

 تندخوانی، تقویت حافظه، راهکارهای افزایش تمرکز و...
 نگارش مقاله های آموزشی برای مجالت کثیراالنتشار 
 دانش آموخته موسسه بین المللی تونی بوزان 
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 همایش بهترین روش یادگیری در

را  همایشم که شما برایتان بسیار مهم است که بیشترین استفاده از این یمطمئن هست

م مورد توجه یم که امیدوار یببرید و به همین دلیل پیشنهادهایی برای شما عزیزان دار 

م شما اهل آموزش و یادگیری هستید و اکثر این مطالب یشما واقع شود (هرچند مطمئن

 اید)را فرا گرفته

 فراموش کردن بدیهیات

کنیم و وقتی یک دام بزرگ در آموزش این است ما بعضی چیزها را بدیهی فرض می

کنیم که مطالب بدیهی است اما اگر گوید، اعتراض مییا مدرس آن را می سخنران

بینیم که هرچند این موضوع بدیهی است، اما ما آن را انجام ای تأمل کنیم میدقیقه
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گویند بدیهی است گوييم لبخند بزنید، همه مییدهیم، مثالً وقتی به فروشندگان منمی

 دهند.اما تقریبًا قریب به اتفاق هیچ کدام این کار را انجام نمی

 این جمله را به یاد داشته باشیم که:

 !دانيممي که است اين توهم نيست،بلکه آگاهي،جهل دشمن بزرگترين

نکنیم، بدانیم که هیچ فرقی پس فقط به دانستن اکتفا نکنیم و تا وقتی آنها را عمل 

 ایم.نکرده

 

 همراهی کردن

ممکن است موضوعی با دیدگاه شما سازگار نباشد، آن را قبول نداشته باشید و یا فکر 

م که به جای این که فورًا اعالم مخالفت کنید، به یکنکنید که کارساز نیست. توصیه می

العاده داشته باشیم به جمله فوق کنم و نیم نگاهیاین فکر کنید که شاید من اشتباه می

 قشنگ آلبرت انیشتین:

توانند با همان سطح آیند، نمیمسائلی که به دلیل سطح فعلی تفکر ما به وجود می
 تفکر حل شوند!

 

 



 

 

 
  WWW.BISHTARAZYEK.COM                  انیب فن و یسخنران آموزش

 

 www.BishtarAzYek.com.... ..........................(صد)  ۱۰۰همایش آموزشی جزوه راهنمای شرکت  در  ١٢صفحه 

 نکته بسیار مهم!

 انمطالب این صفحه شاید کمی تحکم آمیز به نظر برسد! اما باور کنید هر جایی که خودم

حس  انهای بدنمم، تک تک این موارد را مثل سلولیر دار به عنوان دانشجو حضو

 م!یبندم و آنها را به کار مییکنمی
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 مسیرهای دسترسی

از آنجایی که اصالً دوست نداریم برای یافتن مسیر محل برگزاری به مشکل بخورید، 

دانیم که تمامی مسیرهای دسترسی متداول برای رسیدن به محل وظیفه خود می

 برای شما مشخص کنیم تا به سادگی و با آسودگی خاطر به کالس بیاييد.را  همایش 

ل آانتهای جالل ( رقش جالل آل احمد ابانیران جنوب، خبزرگراه چم -تهران  آدرس:

 دانشگاه تهران یکاردان، دانشکده روانشناس ابانیخ -)احمد اولین دوربرگردان

 با تاکسی
برسانید و حدود  بیاييد باید خود را به میدان صادقیه لناگر بخواهید با تاکسی به این سا

 دقیقه با تاکسی راه خواهید داشت. ۸

 

 با مترو
پیاده شوید تربیت مدرس ریق مترو، باید در ایستگاه مترو برای رسیدن به این سالن از ط

تقریبا  پیادهو  .بعد از عبور از پل هوایی، وارد خیابان گیشا و سپس خیابان کاردان شویدو 

 دقیقه راه خواهید داشت.۴

 

ایستگاه مترو دیگر که به این سالن نزدیک است، ایستگاه مترو توحید است. باید در 

ایستگاه مترو توحید پیاده شده و تاکسی های پل گیشا را سوار شوید و بعد از عبور از پل 

ه راه خواهید دقیق ۸هوایی، وارد خیابان گیشا و سپس خیابان کاردان شوید. و تقریبا 

 داشت.
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ا اتومبیل شخصی یا آژانسب  

 ن آزادیااز مید
 –خیابان شوریده  -مالشبزرگراه شیخ فضل اهللا نوری  -بزرگراه جناح -میدان آزادی

 -خیابان جالل آل احمد -رش مهر شمال آ خیابان –غربی بلوار  – امام منتظرخیابان 

 دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران –خیابان کاردان 

 از میدان ونک:

خ یبزرگراه ش –غرب بزرگراه حکیم – کردستانبزرگراه  –خیابان مالصدرا  –میدان ونک   

دانشکده روانشناسی  –خیابان کاردان  -خیابان جالل آل احمد –جنوب فضل اهللا نوری

 دانشگاه تهران

 

 از میدان انقالب:
خیابان  –شمال  خیابان ستارخان –تونل توحید  – آزادی غربخیابان  –میدان انقالب 

دانشکده روانشناسی  –خیابان کاردان  -خیابان جالل آل احمد  –پاتریس لومومبا 

 دانشگاه تهران

 

 از میدان پونک:
بزرگراه هاشمی رفسنجانی  –بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال  –بلوار پونک  –میدان پونک 

 بزرگراه شیخ فضل اهللا نوری –بزرگراه همت غرب به شرق  –بزرگراه یادگار امام  –شرق 

 دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران –خیابان کاردان  -خیابان جالل آل احمد  –جنوب
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 از فرودگاه مهرآباد:
بزرگراه شیخ  -بزرگراه جناح -میدان آزادی -بلوار معراج -خیابان بسیج -فرودگاه مهرآباد

رش آ خیابان –غربی بلوار  – امام منتظرخیابان  –خیابان شوریده  - مالش فضل اهللا نوری

دانشکده روانشناسی دانشگاه  –خیابان کاردان  -خیابان جالل آل احمد -مهر شمال 

 تهران

 

 از ترمینال جنوب:
اولین دور   -تونل توحید  –بزرگراه نواب  - دشت آزادگان  -بزرگراه بعثت -ترمینال جنوب

خیابان جالل آل  –خیابان پاتریس لومومبا  –خیابان باقرخان  –بزرگراه چمران  –برگردان 

 دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران  –خیابان کاردان  –احمد 

 

 از ترمینال بیهقی:
 –خروجی بزرگراه همت غرب  – خیابان نلسون ماندال – میدان آرژانتین - ترمینال بیهقی

دانشکده –کاردان خیابان  –خیابان جالل آل احمد  –جنوببزرگراه شیخ فضل اهللا نوری 

 روانشناسی دانشگاه تهران
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 روان شناسی دانشگاه تهراندانشکده تصویر درب 

 های ضروریاطالعات و تلفن

 رسانم:را به اطالع شما عزیزان می همایشبرخی از اطالعات ضروری این 

در  بیشتر از یک نفرتوانید با همکاران مجموعه که می 88561224تلفن دفتر مجموعه:  
 ارتباط باشید

(اگر در روز برگزاری و خانم جعفری  ۰۹۱۲۹۲۴۲۱۲۸: همایشتلفن همراه مخصوص روز 
 خواستید با ما در ارتباط باشید)قبل آن می

 سوالی خاصی دارید؟

 88561224دارید، کافیست با تلفن  همایشاگر سوال یا پیشنهاد خاصی در مورد این 
 با ما در ارتباط باشید. site@bishtarazyek.comو یا ایمیل 

mailto:site@bishtarazyek.com
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 خاطره انگیز و رویایی و مفید هستیم! همایشمنتظر حضور شما در یک 
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