آﻴﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر
 ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر دوره ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ :

ﻓﺼﻞ : ١

ﻓﺼﻞ : ٢

ﻓﺼﻞ : ٣

ﭘﺎﻴﻳﺰ

زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

)ﻣﻬﺮ – آذر (

) ﺑﻬﻤﻦ  -اردﯾﺒﻬﺸﺖ (

) ﺗﯿﺮ  -ﺷﻬﺮﯾﻮر (

اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ و در
ﻗﺎﻟﺐ دورهﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

Article

1

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در  ۵ﺳﻄﺢ  A ,B, C ,D, Jﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه زﯾﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در  ٥ﻻﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد :

A Level

Article

Article

2

B Level

3

C Level
ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر و

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ

J Level

D Level

آزﻣﻮن )از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ(

 www.sharifstar.comﺷﻤﺎ رﺳﻤﺎ

ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽﺗﺎن

در ﯾﮑﯽ از  ۲ﮔﺮوه در ﻻﯾﻪﻫﺎی  JﯾﺎD

ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻠﯽ ،ﮐﺎرت

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻮان

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ۱٦

ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻻﯾﻪ  Dو

اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﯾﺮ  ۱٧ﺳﺎل
در ﻻﯾﻪ  Jﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  :اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻻﯾﻪ J
ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب

ﺳﻨﯽ ) ١٦ﺳﺎل ﺗﻤﺎم( ،وارد ﻻﯾﻪ

 Dﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )(J

در ﺳﻄﻮح  Dو  ،Cﺗﻌﺪادی از

دورس ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری و

ﺗﻌﺪادی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .و اﻋﻀﺎی

ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس اﺟﺒﺎری،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎز

ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن دروس اﺧﺘﯿﺎری

دورهﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در
آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﻣﺠﻮز درﺧﻮاﺳﺖ ورود ﺑﻪ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )(D

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ) Badgesﺷﺎﻣﻞ
اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ دوره و Token

ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ )(C

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

ﺳﻄﺢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )(B

ﮐﻠﯿﺎت و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ﺷﺘﺎبدﻫﯽ و رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )(A

ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻣﻞ :درﺧﻮاﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه  ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻄﺢ  ،رزوﻣﻪی

دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ )در ﻗﺎﻟﺐ  ۳ﻓﺼﻞ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻫﺮ ﻓﺮد  ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر و دورهﻫﺎی

 ۱ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دوره )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵دور ه( را از ﻣﯿﺎن دورهﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه درآن ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﮕﺬراﻧﺪ

اﺟﺒﺎری ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﺪ

Article

4

دوره ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  www.sharifstarclub.comﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

Article

5

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮای اﻃﻼع از

ﺑﻌﺪ از آزﻣﻮن ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دورهی از ﻣﻬﺎرت دﯾﺮوز ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدا )دورهی ﺗﺤﻠﯿﻞ

دورهﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه

دﻓﺘﺮﭼﻪ(  ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد  ،دورهی ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای اﻋﻀﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ) .ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد(

اوﻟﯿﻦ دوره ﭘﺲ از در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه دوره ،از ﻣﻬﺎرت دﯾﺮوز ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر  ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺮ دوره از ﻃﺮﯾﻖ آدرس ﻟﯿﻨﮏ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺑﺨﺶ ورود ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن )ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ( را وارد ﮐﻨﯿﺪ

١

٢

٥

ﻫﺮ دوره ﺷﺎﻣﻞ :وﯾﺪﯾﻮ  ،ﺗﻤﺮﯾﻦ  ،ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻦ و ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ

٦

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻣﻬﻠﺖ دارﯾﺪ )اﻟﺒﺘﻪ آﭘﻠﻮد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﻣﯽﺷﻮد(

و

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دوره را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﺮوع دوره

٣

در ﻫﺮ دوره ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد

٤

٧
٨

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ دوره ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﯽﺷﻮد

در اﻧﺘﻬﺎی دوره اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد

