
 سال استفاده کند؟ 8-3بسیار باهوش هست. آیا میتواند از بسته جامع درسا ویژه  سنسال و نیم  2 با کودک من -

سال است. حال با توجه به اینکه کودک شما باهوش بوده و  8-3بسته جامع درسا ویژه کودکان  1 شماره پروژه

 ماه از سن ما کمتر سن دارد، میتواند از این بسته استفاده نماید. 6تنها 

به منظور ثبت نام کودک خود در باشگاه  به چه صورت است؟ و به طور کلی روند کار نحوه ثبت نام در سایت -

و پس از ثبت مشخصات اولیه کودک، فیلم راهنمای ش هوش و استعداد درسا کافیست در سایت ما عضو شده پرور

تکمیل فرم ارزیابی را مشاهده کنید. پس از اینکه فرم ارزیابی را با دقت تکمیل نمودید، باید کیف پول خود را 

نمودار سطح های شما ماهه(. در این مرحله بسته جامع درسا بر اساس پاسخ 6شارژ کنید )ماهانه، سه ماهه یا 

های تمرینی آن ماه یک برنامه زمانی ماهانه به همراه بازیدهد. بر اساس آن، ودک شما را نشان میاولیه هوش ک

های هشت گانه قرار کشد تا کودک در شرایط تست تمامی هوشماه طول می 9الی  6بین را به شما خواهد داد. 

رسیم که در آن برتری شناسایی می گیرد. در پایان به مرحلهگرفته و هر سه ماه یکبار ارزیابی مجدد صورت می

 شود. میمرحله پرورش  واردهر هوش به صورت مجموع مشخص شده است و کودک 

در کل، با توجه به توانایی های ذهنی و استعداد کودک و شناخت ظرفیت ها و استعدادهایش او را تمرین داده و 

های مختلف صورت میگیرد و کم کم  نجام بازیبرای آینده ای که منتظر اوست، آماده میکنیم. کل مراحل با ا

 کودک می آموزد که چگونه از توانایی های خود در تمام مراحل زندگی استفاده کند. 

سال استفاده  8-3سال و نیم است. ولی بسیار باهوش هست. آیا میتواند از بسته جامع درسا ویژه  1کودک من  -

 استفاده کنید.، سپس از بسته دبهتر است اندکی صبر کنی کند؟

توانید نسبت به خرید از قسمت خرید اینترنتی می توانم بسته را تهیه کنم؟ هزینه آن چقدر است؟چطور می -

باشد. همچنین به زودی در بسته جامع درسا اقدام کنید، که هزینه ارسال آن به تمامی نقاط کشور رایگان می

 تر خواهد شد.تر و آسانترسی شما همراهان عزیز سریعتمامی شهرها نمایندگی درسا راه اندازی شده و دس

ماه است به دلیل کرونا به مهدکودک نرفته است. برای کودکان در دوران کرونا چه  6ای دارم که ساله 4دختر  -

در منزل است و ربطی به کرونا، مهد کودک و ... ندارد. این بسته  بسته جامع درسا اصوالً کار ای دارید؟برنامه

انند باشگاه بدنسازی، به پرورش هوش و استعداد کودک می پردازد. توقع ما این است که رشد محسوس ماهانه هم

فرزندپروری، ارزیابی، شناسایی  و در فعالیت های کودک مشاهده شود. از طرفی سعی داریم با رعایت قوانین رشد

ن راه، کارشناسان ارشد روانشناسی، و پرورش هوش و استعداد کودک را در مسیری مناسب پیش ببریم. در ای

قهرمانان مسابقه هوش برتر، هنرمندان درجه یک ایران، متخصصین مربوطه در هر استان، همه و همه یاری بخش 

 کودک شما خواهند بود. 



 ایم.داشته و اسپانیا آلمان درخواست ازمورد  دوبله. تا کنون  دارید؟ نیز آیا ارسال به خارج از کشور -

 4الی  2از ثبت سفارش، حدود  پس امروز بسته شما را خریداری کردم، چه زمانی به دستم خواهد رسید؟من  -

 کاری زمان خواهد برد تا بسته جامع درسا به دست شما برسد.روز 

بسته جامع درسا بسته ارزیابی، شناسایی و پرورش هوش و  لطفا در مورد بسته جامع درسا توضیح بفرمائید؟ -

استعداد کودک بر گرفته از هوش های چندگانه پروفسور گاردنر هست. ما هوش ها را به چند دسته مانند هوش 

موسیقیایی، بدنی جنبشی، کالمی و ... تقسیم کرده و بر این اساس سواالتی از والد در خصوص کودک پرسیده 

سواالت باید به دقت پاسخ داده شود. سپس برنامه زمانبندی و بازی های تمرینی ماهانه ارائه شده  خواهد شد. این

تر ماه میتوان به طور دقیق 9الی  6بعد از و بایستی روزی نیم ساعت الی یک ساعت با کودک خود تمرین کنید. 

 باشد. رای آینده وی موثرتر میبیان کرد که کودک شما در کدام هوش برتری باالتری داشته و چه مشاغلی ب

د برنامه هایی مانند آموزش نقاشی، نمایش خالق، موسیقی یتوانعالوه بر این، در قسمت برنامه ویژه کودک شما می

یعنی در اصل ضمن شود. ها در سایت نمایش داده مید که هر هفته یک قسمت از این برنامهیو .. را مشاهده کن

وساالنه برای پرورش هوش و استعداد کودک داریم، با کمک از هنرمندان خوب در  اینکه برنامه ماهانه، فصلی

زمینه کودک اقدام به برنامه سازی با باالترین سطح کیفی نموده ایم تا کودک با مشاهده این برنامه ها به صورت 

 خزنده نیز پرورش یابد. 

کار تمرکز کافی ندارد. آیا بسته جامع درسا ساله است و بسیار باهوش است. ولی در زمان انجام  8کودک من  -

بسته جامع درسا بدین منظور تشکیل شده تا نسبت به تقویت توانایی های کودک  اصوال میتواند به او کمک کند؟

های بسته جامع درسا نیازمند بسیاری از بازیاهتمام ویژه و نسبت به ضعف کودک در سایر موارد اقدام نماید. 

آید. شود به دست میکه این امر به مرور زمان و با تمریناتی که در طول ماه به شما داده می هستندتمرکز و دقت 

د شما را با توجه به نما از کادر تخصصی در زمینه روانشناسی کودک می باشند که می تواناز طرفی پشتیبانان 

 قواعد رشد در زمینه فرزندپروری و مشکالت کودک رهنمون باشند. 

 رم ارزیابی را برای کودکم تکمیل نمودم. اکنون چگونه میتوانم بازی ها و برنامه ماهانه شما را مشاهده کنم؟من ف -

ماهه(. در این مرحله بسته جامع درسا  6پس از تکمیل فرم، باید کیف پول خود را شارژ کنید )ماهانه، سه ماهه یا 

رینی آن ماه را های تمنامه زمانی ماهانه به همراه بازیهای شما و نمودار نمایش داده شده، یک بربر اساس پاسخ

به شما خواهد داد و اگر سوالی دارید، در بخش ارتباط با پشتیبان پروفایل خود میتوانید به صورت تخصصی جواب 

  بگیرید.



هست. اگر تمایل  ویژه اعضای باشگاه پرورش هوش و استعداد درساباغ آرزوها  باغ آرزوها برای چه کسانی است؟ -

 دارید در باغ آرزوهای بسته جامع درسا شرکت کنید، کافیست در باشگاه پرورش هوش و استعداد ثبت نام کنید. 

هدف باغ آرزوها پرورش هوش درون  کند؟کودکان را برآورده میهمه آیا واقعا آرزوهای باغ آرزوها چیست و  -

ذا لطفا در بیان آرزوی کودک مداخله نداشته باشید و اجازه هایش است. لفردی کودک و بیان نیازها و خواسته

دهید هر آنچه را که خود واقعا دوست دارد بیان کند. سپس فیلم آرزوی کودک را به آدرس کانال تلگرامی 

dorsapackage  کند.برآورده میبه واقع آرزوی برتر را  20ارسال نمائید. بسته جامع درسا هر هفته 

بسته جامع درسا ویژه  1پروژه شماره  ع درسا برای او مفید است؟مسن دارد. آیا بسته جا سال 10کودک من  -

های آتی رونمایی است که در ماه 13-9ه کودکان ژبسته جامع درسا وی 2سال است. پروژه شماره  8-3کودکان 

 ما استفاده کنید.  2توانید از بسته شماره خواهد شد. شما می

)با نام  سری(، پول درسا 27های گوناگون )نوع فلش کارت 23بسته شامل  ؟چیسترسا بسته جامع د محتویات -

 است.  DVDعدد  4چوق(، زنگ ویژه درسا و 

ما برای دخترمان انواع فلش کارتها و بازی های مختلف را خریدیم، آیا باز نیاز است از بسته جامع درسا استفاده  -

نوع بازی )تا به امروز( که  250بسته جامع درسا بسته ای برای بازی نیست. بلکه ابزاری است جهت اجرای  کنیم؟

سال انجام دهد، تکمیل گردیده و در اجرای  8-3تماماً با توجه به برنامه ها و بازی هایی که کودک قرار است بین 

 بازی های ما بسته جامع درسا مورد نیاز است. 

رزند است. با توجه به اینکه فیلم های آموزشی شما با دو کودک اجرا شده، کودک من چگونه دختر من تک ف -

توانید خود با کودک بازی کنید و شود. شما میتک فرزندی مانع از پرورش هوش نمی این بازی ها را انجام دهد؟

د. البته دقت داشته باشید که هدف با او مسابقه دهید و حتی در انتهای بازی به خودتان نیز جایزه )پول درسا( دهی

 شود. برد و باخت نبوده و به هر دو شرکت کننده به یک اندازه پول داده می ،ما در هیچ یک از مسابقات

بله و هزینه ارسال آن به تمامی نقاط کشور  آیا پست به شهرستان ها نیز دارید؟ هزینه ارسال آن چقدر است؟ -

زودی در تمامی شهرها نمایندگی درسا راه اندازی شده و دسترسی شما همراهان باشد. همچنین به رایگان می

 تر خواهد شد.تر و آسانعزیز سریع

توانید وارد با ثبت نام و عضویت در باشگاه پرورش هوش و استعداد درسا، می آیا شما مشاوره کودک نیز دارید؟ -

امی سواالت خود را بپرسید. پشتیبانان روانشناس ما پنل کاربری خود شده و از قسمت ارتباط با پشتیبان، تم

 پاسخگوی سواالت شما خواهند بود. 



بسته جامع  همکاری دکتران متخصص روانشناسی به چه صورت است و چه کمکی به کودکان ما خواهد کرد؟ -

هره گرفته و شما درسا این افتخار را دارد که اعالم کند در تمامی شهرها از کمک بهترین متخصصین روانشناسی ب

در سایت از قسمت متخصصین، روانشناس شهر خود را پیدا کرده و از همانجا وقت مشاوره توانید همراهان عزیز می

البته الزم به ذکر است که متخصصین ما به عنوان پزشکان تیم باشگاه پرورش هوش درسا سعی در ارزیابی بگیرید. 

که متخصصین با  .مگر خالف آن ثابت شود ،عنوان دید درمانی ندارندداشته و به هیچ راهبردی و پرورش هوش 

کنید،  روش های روز دنیا سعی در حل آن خواهند داشت. زمانی که در شرایط عادی شما به روانشناس مراجعه می

یعنی مشکلی وجود دارد مگر خالفش ثابت شود. در بسته جامع درسا، همه کودکان نرمال هستند مگر اینکه 

 دیگر()کامالً برعکس یکثابت شود. خالفش 

اندازی کند. این بسته جامع درسا قصد دارد در هر شهر یک مهدکودک درسا راه بسته ویژه مهدکودک چیست؟ -

این بسته  کنند.ها ویژه کودکانی است که بیشتر وقت خود را در مهدکودک و به دور ازخانه سپری میمهدکودک

تکمیلی است و با توجه به رعایت تمامی استانداردهای سازمان بهزیستی، روش و راهبردی ویژه برای پرورش هوش 

اندازی این حاضر به دلیل وجود ویروس کرونا، راهحال الزم به ذکر است که در و استعداد طراحی کرده است. 

 قسمت به تعویق افتاده است. 

 80-8باشگاه پرورش هوش  برای بزرگساالن چه برنامه هایی دارید؟ رای کودکان است؟بسته جامع درسا فقط ب -

   باشد.های مسابقه هوش برتر میسال ویژه بزرگساالن است که تحت نظارت و همکاری فینالیست

 ماهیت این باشگاه حضوری است که در حال حاضر و به دلیل ویروس کرونا، از مهر ماه به صورت مجازی فعالیت

الزم به  سال عضو شوید. 80-8توانید در باشگاه پرورش هوش کرده و پس از مهار ویروس، به صورت حضوری می

این باشگاه نیز پیاده  سیستمی که در اتاق تمرین مسابقات هوش برتر اجرا شده و جواب گرفته، در ذکر است دقیقاً

 خواهد شد و در پایان توقع داریم شما به سرعت، دقت و تمرکز باال دست یابید. 

آیا پشتیبانان بسته جامع درسا فقط پاسخگوی مطالب مربوط به پرورش هوش هستند یا در زمینه های دیگر  -

ترا( روانشناسی کودک هستند و تمامی خیر. پشتیبانان ما از متخصصین )کارشناس ارشد و دک نیز اطالعات دارند؟

 سواالت شما را پاسخ خواهند داد. 

دوست دارد آن  بیشتر عالقمند به بازی بدو بچین است وو  نسبت به بازی دیوار تصاویر عالقه ای نداردپسرم  -

های شما نسبت به بازیکودک  چه پیشنهادی دارید؟بازی را انجام دهد. و طبق برنامه نمیتوانم او را مدیریت کنم. 

بدنی جنبشی عالقه بیشتری نشان می دهد که این بد نیست. در خصوص نحوه رفتار و اجرای برنامه با پشتیبان 

 خود مشورت کنید. 


