دور ههای تابستانه
مؤسسه آموزش عالی دانش
پژوهان پیشرو

دورههای تابستانه ،دورهای آموزشی کوتاهمدت هستند که هرسااهه در باازه زماانی دارداد تاا شا ررور در کیاورهای
مختلف دنیا برگزار میشود .مؤسسه آموزش عاهی دانشپژوهان پییرو بهمنظور آشناری بییتر دانیجوران و اسااتید باا
سیستمهای آموزشی نورن ،مباحث درسی جدرد و م ارتهای بهروز ،اقادا باه ااراهم کاردن زمیناه بارای مرراای و
شرکت کردن متقاضیان در دورههای آموزشی تابستانه بهورژه در کیور آهمان نموده است .ارن اراهیت دانیگاه از ساا
 9002آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.
دورههاری که دانیجوران و اساتید تاکنون مواق به شرکت در آنها شدند به شرح زرر است:
دانشگاه باهاوس ،وایمارBauhaus Summer School: Bauhaus-Universität Weimar:

شرکت دانشجویان ایرانی در دورههای تابستانه دانشگاه باهاوس-وایمار
Participation of Iranian Students in Bauhaus Summer Schools-Weimar
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 : Express Yourself! Experimental Painting (1نقاشی تجربهگرایانه

ارن دوره به طور عمده بر ارائه دانش م ارتی بر اساس هنار در
کارگاههای عملی متمرکز است .دانیجو در طی دو هفته نحوه
استفاده از رنگ (آکررلیک) ،برس و تکنیک های نقاشی تخیلی
را از روشهای متمرکز و تجربی بارای پییارات م اارت هاای
دود در ارن زمینه راد میگیرد .از ارن طررق ار و میااهدات
(بهعنوانمثا از طبیرت را ش ر) دود را در چ ارچوب نقاشای
ارائه میکند و تکنیکهای جدراد در اساتفاده از رناگ را رااد
میگیرد .گذشاته از آن ،باا نموناه آراار ،شایوه هاای هناری و

دوره آموزشی عملکردهای شهری

Urban Performances Course

محتوای کار هنرمندان  Bauhausآشنا میشود و درن ارت آرار در نماریگاه ارائه میشوند.
 :Urban Performances (2عملکردهای شهری

در طو ارن دوره دانیجوران با مسائل جاری زندگی ش ری و
اجتماعی با استفاده از مدادالت هناری و اجارای نماارش در
ش ر وارمار آشنا میشوند .مخاطب بر اسااس ادراک ایزرکای
دود با تصمیمگیریهای برناماهررازی شا ری در ساارت باه
شیوهای مؤرر مواجه میشود .اراهیتهای روزمره ش ری مانند
راه راتن ،ارستادن و نیساتن کاه اتمسافر اضاای شا ری را
تیکیل میدهند بهعنوان نقاط شروع شنادت ،انتخاب شده و
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دوره آموزشی نقاشی تجربهگرایانه

Experimental Painting Course

با استفاده از روشهای برداشت هنری (تصورر ذهنی ،نقاشیها ،ضبطهای صوتی ،مصاحبهها و غیره) باه هماراه ادراک
شخصی دود به بررسی محیط میپردازد .در کنار کارهای عملی دوره ،دانیجوران با جنبههای جامرهشنادتی موضاوع
نیز آشنا میشوند .در طو دو هفته هر شرکت کننده ،عملکرد و را مدادله دود را در اضای عمومی و راا طارح کلای
برنامهررزی ش ری دورش را توسره و تحقق میبخید.
 :Design Elements and Principles (3اصول و عناصر طراحی
ارن دوره از سه بخش تیکیل شده و هدف آن تمرکز بر اصو
طراحی است .در قسمت او بر محیطهای دو و سهبرادی باه
شکل سیاه و سفید به مبحث نور و عناصر نقطاه و داط مای-
پردازد .هدف ،تمررنات انتزاعی ساده برای درک ارارات اصاو
طراحی است .بخش دو به آموزشهاای کاامویوتری و دلاق
تصااورر متحارک توجاه دارد .در اران زمیناه آراار هنرمنادان
 Bauhausبااهعنااوان نمونااههااای اه ااا بخااش در ادتیااار
هنرآموزان قرار میگیرد .طراحی رک داستان متحارک بصاری

نمونه تمرینهای دوره آموزشی اصول و عناصر طراحی

Exercises- Design Elements and Principles Course

در مورد عناصر و اصو بهعنوان رک تصاورر ،راک شای ،راک

سری ،انیمیین را میابه ،موارد موردنظر در بخش سو دوره آموزشی میباشاد .اهاداف دوره ،راادگیری و تماررن م اارتهاای
طراحی ،کار بینرشتهای با اصو و عناصر طراحی ،محدودرت ،گسترش تفکر دالق و تجربه کاار تجربای در ماتن Bauhaus
است.
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 :English Communication Skills (4مهارتهای ارتباطی زبان انگلیسی

آموزش مهارتهای ارتباطی زبان انگلیسی
English Communication Skills Course

برنامه آموزشی زبان ایرده ،رک روش مؤرر برای رادگیری زبان انگلیسی در گروه های کوچک است .دوره های آموزشی
توسط مربیان متبحر انگلیسی زبان از انگلستان ،اراالت متحده آمررکا ،استراهیا ،نیوزرلند را کانادا آموزش داده مای شاود.
ارن دوره به  9صورت  00ساعت در دو هفته را  000ساعت در چ ار هفته برگزار میشاود کاه مایتواناد راه مناسابی
برای آماده شدن برنامه تحصیلی را کارآموزی در دارج از کیور باشد .هدف از اران دوره هاای زباان کماک در ب باود
م ارتهای شنیداری ،دواندن ،نوشتن و م ارت های گفتاری است که باه طاور گساترده بار ارتباطاات اراا در زباان
دارجی تأکید دارند.
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 :Deutsch in Weimar (5آموزش زبان آلمانی

آموزش مهارتهای زبان آلمانی
Deutsch Communication Skills Course

در ارن دوره دانیجوران از سراسر ج ان م ارتهاای آهماانی داود را بارای اساتفاده در زمیناههاای مختلاف توساره
میدهند .دورهی ایرده آهمانی رزومه را ارتقا میدهد و تجربهی منحصربهارد بین ارهنگی نیاز ارائاه مایدهاد .اران
کالسها م ارتهای گوش دادن ،دواندن ،نوشتن و صحبت کردن در زبان آهمانی تقورت مای کنناد .اران دوره کماک
می کند دانیجوران واژگان ،دانش گرامر و اونتیک را با تمررن های کاه در محایط راادگیری حماارتی و ترااملی ارائاه
میشود بیاموزند.
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دانشگاه جید ،آلمانJade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven, Germany :

دانیاگاه علماای-کاااربردی جیاد واقااش در شااما آهمااان
برنامههای آموزشی ورژه رشتههای مکانیاک و م ندسای
پزشکی ارائه میدهادDesigning ،Fluidic MEMS .
Devices for Healthy Ageingو Biomedical
 Engineeringدورههای ارائهشده میباشند.

گروه علو م ندسی و داتر بین اهمللی دانیگاه جید راک
مدرساه تابساتانی ساههفتاهای را در زمیناه MEMS

Fluidicارائه میدهد .ارن دوره بار روی سیساتمهاای

دورههای آموزشی در دانشگاه جید

microfluidicتمرکااز ماایکنااد کااه زررمجموعااه

Training courses in Jade University

سیستمهای میکرو اهکترومکانیکی ) (MEMSاست کاه
با تمرکز بر مقادرر کمی از ماررات به کار می رود .بخاش او اران دوره مباانی نظاری ایزرکای و انّاوراناه را پوشاش
میدهد .بخش دو با طراحی ،محاسبه و شبیهسازی تراشههای میکرو الوئیدرک ادامه میرابد.
تمرکز ارن دوره بر روی دردگاه م ندسی برای برنامه های کاربردی میکرو مارش است .محتوای درس با استفاده از مثا
توضیح داده شده و به طور مستقیم در رک پروژه کاربرد دارد .در طی ارن پاروژه روش اساتاندارد تحلیلای باه مقیااس
میکرو منتقل می شود و به عنوان رک تراشه  microfluidicشانادته مای شاود .اران پاروژه شاامل طراحای ،توهیاد و
آزمارش تراشه میباشد.
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دوره درگر ارائهشده از سوی دانیکده م ندسی و داتر بیناهمللی دانیگاه جید رک دوره سههفتهای تابستان در زمینه
م ندسی پزشکی است .ارن دوره تمرکز بر زمینه پیری ساهم دارد که چاهش بزرگی در آرناده نزدراک بیاررت ارجااد
میکند.
هدف از ارن دوره ارائه مقدمه ای در بستر چند رشتهای پیری سااهم باا بررسای توساره وساارل پزشاکی ،برناماه هاای
کاربردی برای انآوریهای پزشکی ،سیستمهای اهکترونیکی ،مواد بیوهوژرکی ،پردازش بیوسیگنا و جنبههای انساانی
است .رکی درگر از نتارج رادگیری کلیدی ارن دوره ،ترامل دانیاجوران باین اهمللای در پاروژه هاای گروهای ،جلساات
آمادهسازی پوستر و روردادهای اجتماعی سازمانرااته است.
دوره طراحی ابزار برای سالمت در سه گروه ارائه شد:
ابزار اهکترونیکی A. Medical Electronics and Image Processing:
ابزار پزشکیB. Basics of Medical Devices:
مدرررت پروژه و نانو تکنوهوژیC. International Project Management and Nanotechnology:

دوره سو با عنوان  Biomedical Engineeringبر دو مسیر اصلی تمرکز دارد و «اصو اوهیهی م ندسی پزشکی» و
«درراات ،پردازش و تحلیل سیگنا و تصورر م ندسی پزشکی» تمرکز را پوشش میدهد.
A. Basics of Biomedical Engineering
B. Biomedical Signal and Image Acquisition, Processing and Analysis

هدف ارن دوره مررای عرصه میانرشتهای م ندسی پزشکی ،باا بررسای اصاو اوهیاه توساره دساتگاههاای پزشاکی
بهصورت کلی میباشد .محتواهای ارن دوره ،با تمرکز بر کاربردهای اناوریهای پزشکی ،بیوسنساورها و سیساتمهاای
اهکتررکی آنها ،بیوسیگنا و پردازش تصورر و شبیهسازی بیومکانیک ،بهصورت کالسهای درس ،کار آزماریاگاهی و
سفرهای علمی گسترش میرابد.
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دانشگاه ارفورت ،آلمانUniversity of Applied Sciences Erfurt, Erfurt, Germany :
دانیااگاه علماای-کاااربری اراااورت ،هرساااهه
دورههای تابستانه دود را با تمرکز بر مبحث
ماادرررت گردشااگری دررااک دوره 09-00
روزه ارائه میدهد .در ارن دوره دانیاجوران
با دردگاه جدرد در ارن زمینه آشنا میشوند
و مطاهب در اضاری تراملی ارائه میشود.
دوره آموزشی مدیریت توریسم در دانشگاه ارفورت
Tourism Management Training Course, Erfurt University

دانشگاه اینگولشتات ،آلمانTechnische Hochschule Ingolstadt, Germany :
هرسا در دانیگاه علمی-کاربری ارنگوهیتات ،دوره تابستانه
«م ندسی و مدرررت دودرو» برگزار میشود که با تمرکز بر
دودروهای هیبرردی به ارائه دوره در قاهب کارگاههای عملی
و بازدرد از موزههای BMW, Mercedes Benz, Audi
و  ...میپردازد.
آشناری با طراحی دودرو ،گرارشهای جدرد در تحرک
دودرو ،چاهشها و دردگاههای صنرت دودرو و دودروهای
اهکتررکی از بخشهای اصلی آموزشی ارن دوره میباشند.
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