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بنیـان زیسـت بوم آمـوزش و یادگیـری خـاق اسـت. دنیایـی کـه بـا خلـق و تولیـد روش هـا و محتـوای 
آموزشـی خاق، نوین و راهبردی، روش زیسـتن و آموختن را آسـان تر، جذاب تر و مفهومی تر می کند. 
دنیایـی کـه در آن بـه گونـه ای می آموزیـم کـه بیاموزیـم. دنیایـی کـه حـال خـوب یادگیـری اش بیشـتر از 
اضطراب ها، تکلیف ها و سختی هاسـت. دنیایی که اول انسـان و سـامت تن و روانش مهم اسـت و 
بعـد آمـوزش و یادگیـری. بـرای ترسـیم و تشـکیل ایـن زیسـت بوم، مـا بـا بهـره از دانش و فنـاوری روز و 
شـیوه ها و متدهای خاقی که خلق یا تجربه کرده ایم، دنیای متمایز و متفاوتی از روش های متداول 
و موجـود بـر پـا کرده ایـم تـا تمامـی بنیانی هـا نیـز تجربـه ای متفـاوت، جـذاب و مانـدگار داشـته باشـند. 
بنیان مبدع شیوه آموزش قطره ای  است و آنچنان که در شعار برند نگاشته شده – بنیان؛ قطره ای 
که دریا می شود! – همواره به دنبال برترین راهکارها و راهبردهای یادگیری موثر و تفهیم و تعمیق 
مطالـب آموزشـی هسـتیم. راهکارهایـی کـه آمـوزش و یادگیـری را بـه صـورت بنیـادی در حافظه و ذهن 

حـک می کنـد و مانـدگار خواهـد بـود. بنیانـی که شـوید، بنیانی یـاد می گیرید. 

معرفی بنیان

بنیان؛
قطره ای که

دریا می شود!
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داستان بنیان
شـرکت بنیـان دانـش و خـرد مبیـن در تیـر مـاه 1398 فعالیـت خـود را آغـاز کـرد. تغییـر سـبک آمـوزش و گسـترش عدالـت آموزشـی چرایـی آغـاز 
فعالیـت شـرکت بـود. ایـن رسـالت در بیـن سـهامداران شـرکت احسـاس می شـد؛ بایـد کاری کنیـم کـه آینـده تحصیلـی دانش آموزان سراسـر ایران 
بهتر شـود و همه ی دانش آموزان در سراسـر ایران به یک منبع آموزشـی جدید، موثر و با قیمت مناسـب دسترسـی پیدا کنند. در واقع، تفاوت 

بیـن دانش آمـوزان در میـزان تـاش و اسـتعداد آنهـا باشـد و نـه در دسترسـی آنـان بـه امکانـات. 

1398 1401

آبان 98
آغاز ارائه محتوای درس 

زیست در قالب وب  
اپلیکیشن

اسفند 99
ارائه خدمت به 1000 

دانش آموز و همچنین 300 
دانش آموز منطقه محروم/ 

آغاز فعالیت های رسانه های 
اجتماعی

اردیبهشت 1401
به روزرسانی و تکمیل 

محتواهای آموزشی با توجه 
به تغییرات کتب درسی/

بازطراحی برند بنیان

تیر 99
شروع تولید و طراحی محتوای 

کامل دروس پایه های دهم، 
یازدهم و دوازدهم/تکمیل 

طراحی و ارائه خدمات سایت 
bonyani.ir بنیان به آدرس

دی 1400 
عیب یابی و بررسی مشکات 

ایده اولیه و تصمیم برای 
ایجاد پلتفرم، اپلیکیشن و 

خدمات گسترده آموزشی

شهریور  1401
انتشار ورژن جدید 

اپلیکیشن، وب اپلیکیشن 
و همچنین نسخه دسکتاپ 

آموزش قطره ای بنیان بر 
اساس هویت برند جدید

تیر 98
شروع فعالیت های 

برنامه نویسی، ضبط فیلم های 
آزمایشی و تولید محتوا به 

شیوه آموزش قطره ای



بنیان؛ مبدع آموزش قطره ای
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آموزش قطره ای چرا بنیان شد

آمـوزش قطـره ای روش ابداعـی یادگیـری بنیـان اسـت. روشـی موجـز و خاصـه و در عیـن حـال کامـل و موثـر. روشـی کـه از نهایـت تمرکـز و توجـه دانش آمـوزان بهـره می بـرد تـا با 
انباشـت قطره ها، دریایی از دانش را به وجود آورد. آنچنان که مشـاهده می شـود، در کنکور سـال های اخیر، نتایج دانش آموزان بسـیار عجیب و قابل تأمل اسـت. بیش از 
50 درصد کشـور در دروس اختصاصی، درصد منفی یا کمتر از ده را کسـب می کنند. آیا واقعا سـیصد هزار نفر! فاقد دبیر، کتاب کمک آموزشـی و ... هسـتند؟ یقینا جواب 
منفـی اسـت. در واقـع اصلی تریـن مشـکل مربـوط بـه متـد یادگیـری اسـت. بنیـان بـا توجـه بـه تجربیـات آموزشـی و بـا آسیب شناسـی و عارضه یابـی شـیوه های آموزشـی رایـج و 
نواقـص یادگیـری و عـدم تمرکـز دانش آمـوزان، مشـکات و چالش هـای اصلـی ایـن متدهـا را بـه صـورت کامـل بررسـی کـرده تـا در پلتفـرم آموزشـی بنیـان، بـرای هـر یـک از ایـن 

مشـکات، راهکارهـای موثـری خلـق شـود. مهمتریـن مسـائل و چالش هـا را می تـوان در چهـار مقولـه کلی چنین عنـوان کرد.

مرور گزینشی موضوعات
و نهایتا مشکل چهارم در مرور دانش آموز 
است، چرا که مجبور است که کل تدریس 
بتوانـد بخشـی  تـا  گـوش دهـد  را مجـدد 
کـه مشـکل دارد را یـاد بگیـرد. در برخـی از 
بـرای  دانش آمـوز  زمـان جسـتجوی  مـوارد 
یافتـن موضـوع مـورد نظرش حتی بیشـتر 
از زمان تدریس و یادگیری همان موضوع 
اسـت. در آمـوزش قطـره ای، دقیقـا همـان 
چیـزی را یـاد می گیریـد، کـه می خواهیـد و 

گزینـش می کنیـد.

القای پیچیدگی و سختی 
دانش آمـوز  اطاعاتـی  بمبـاران  علـت  بـه 
و ارائـه دانـش و تدریـس زیـاد در مـدت 
القـا  دانش آمـوز  بـه  اینگونـه  دقیقـه،   90
هسـتند  سـخت  مطالـب  کـه  می شـود 
تـوان  می کنـد،  احسـاس  دانش آمـوز  و 
یادگیـری مطالـب را نـدارد. در صورتـی کـه 
اگـر همیـن موضوعـات درسـی بـه صـورت 
دانش آمـوزان  بـه  قطـره ای  و  تفکیکـی 
و  یادگیـری  عمـق  شـوند،  تدریـس 
می شـود. برابـر  چندیـن  مطالـب  یادسـپاری 

زنجیره پیش نیازها
پیش نیازهـا  بایـد  ابتـدا  یادگیـری،  در   
تمریـن  و  یادگرفتـه  دانش آمـوز  توسـط 
شـوند و سـپس مباحـث بعـدی تدریـس 
 90 کاس هـای  در  حالیکـه  در  شـوند. 
دقیقه ای، با توجه به متد آموزشـی، دبیر 
مجبـور اسـت همـه مطالـب را پشـت سـر 
هـم تدریـس کنـد فـارغ از اینکـه تمامـی 
دانش آموزان، موضوعات به هم پیوسـته 

باشـند.  یادگرفتـه  را  درسـی 

عدم تمرکز در کالس های 90 دقیقه ای

بودنـد  مجبـور  دانش آمـوزان  تاکنـون، 
حداقـل 90 دقیقـه بـه صـورت مـداوم در 
کاس درس بـه تدریـس و آمـوزش دبیـر 
گـوش دهنـد. ایـن روش مشـکات زیادی 
را در یادگیـری دانش آمـوز ایجـاد می کنـد. 
اول ایـن کـه عمـده دانش آمـوزان مشـکل 
عـدم تمرکـز دارنـد و نمی توانند به صورت 
موضوعـات  روی  را  خـود  تمرکـز  مـداوم 
زمانـی  بازه هـای  در  مطالـب  یادگیـری  و 

بیشـتر از 15 دقیقـه قـرار دهنـد.

1234
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الـی 15  بـه ویدئوهـای 5  آموزش هـا  آمـوزش قطـره ای،  در روش 
دقیقـه ای تبدیـل شـده اند. یـک طراحـی جدیـد در تدریـس صورت 
گرفته و مطالب ترتیب بندی و طبقه بندی شده اند. دانش آموزان 
در ابتـدا در یـک ویدئـو مثـا 10 دقیقـه ای اولیـن مطلـب مـورد نیـاز 
را یـاد می گیـرد، سـپس آن مطلـب را تمریـن می کنـد و وقتـی آن 
مطلـب را فـرا گرفـت سـراغ مطلـب بعـدی مـی رود. در ایـن روش 
دانش آمـوز دیگـر مشـکل عـدم تمرکـز ندارد، زیرا هـر دانش آموزی 
می توانـد 5 الـی 15 دقیقـه نسـبت بـه یـک موضـوع تمرکـز کنـد. 

گفتـه  زیـادی  نـکات  تعـداد  کوتـاه،  ویدئوهـای  در  همچنیـن 
نمی شـود و در نتیجـه دانش آمـوز بمبـاران اطاعاتـی نمی شـود و 
حـس نمی کنـد کـه مطالـب سـخت هسـتند. همچنیـن بـا توجـه 
بـه ایـن کـه در ابتـدا یـک ویدئـو "قطـره" را یـاد می گیـرد و تمریـن 
می کنـد و سـپس سـراغ ویدئـو بعـدی مـی رود، مشـکات ناشـی 
یادگیـری همزمـان پیش نیـاز و مطالـب بعـدی حـل می شـود.  از 
ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموز بیشـتر می شـود و سـریعتر 
یـاد می گیـرد. ایجـاد اطمینـان در توانایـی یادگیـری قطره هـای بعـد 

"بـا توجـه بـه کوتـاه بـودن قطره هـا" مزیـت بعـدی آمـوزش قطره ای 
اسـت و نهایتـا دانش آمـوز هـر موضوعـی کـه مشـکل دارد را بـه 
راحتـی می توانـد مـرور کنـد و نیـاز نیسـت یـک فیلـم 90 دقیقه ای 
را جسـتجو کند تا مشـکل خود را پیدا کند. مزیت های این روش 
باعث شـده اسـت که دانش آموزانی که از آموزش قطره ای بنیان 
اسـتفاده کرده انـد، دارای اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری در یادگیـری 
باشـند، سـریع تر و راحت تـر یـاد بگیرنـد و عاقـه آنـان به یادگیری 

و مطالعـه نیـز بیشـتر شـود.

5906
قطره

ویدئوهای آموزش 
قطره ای دروس

703
ساعت

ویدئوهای آموزشی 
مشاوره ای

102
جزوه

جزوات آموزشی برای 
فصول مختلف 

17000
نفر

بنیانی ها

آموزش قطره ای، راهکار خالق یادگیری



ویژگی ها و تمایزاتی که بنیان شد
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 نگاه دانش آموزان ارزشمند است

 بــرای ارتقــاء زیبایــی، کارآمــدی و تمایــز 
قطــره ای،  آمــوزش  ویدئویــی  محتــوای 
برترین طراحان، نقاشان و خوشنویسان 
و  همــراه  بنیــان  بــا  محتوانــگاری  بــرای 

بوده انــد. همــکار 

در کاس هـای آنایـن و یـا محتواهـای ضبـط شـده آفایـن، کیفیـت تصویربـرداری عمدتـا مناسـب نیسـت. معمـوال از یـک دوربیـن بـا قاب 
ثابـت بـرای فیلمبـرداری اسـتفاده می شـود و حتـی اصـول اولیـه تصویربـرداری نیـز بـه علـت هزینه بـر بـودن رعایـت نمی شـود. در تولیـد 
محتـوای آموزشـی و ویدئویـی بنیـان نهایـت دقـت شـده تـا بنیانی هـا ویدئوهـای آموزشـی را بـا اسـتانداردهای کیفیتـی بـاال ببیننـد و 
بیاموزنـد. در فیلمبرداری هـا از 4 دوربیـن حرفـه ای مختلـف اسـتفاده شـده و بـا کارگردانـی و تدوین هـای تخصصـی، از احسـاس خسـتگی 
در دانش آموزان جلوگیری شـده اسـت. همچنین اسـتفاده از تخته سـیاه 5 متری برای توضیح همه مطالب، اسـتفاده از خوشنویسـان 
و طراحان برتر کشـور جهت داشـتن خط و تصویر خوش روی تخته برای احترام به بهداشـت روانی دانش آموز، کیفیت صدای مناسـب 

و سـایر مـوارد باعـث شـده اسـت کـه بنیـان محصولـی حرفـه ای، بـا کیفیـت و در شـان دانش آمـوزان عزیـز ارائـه دهـد. 

تمایزات بنیان

1. کیفیت و خالقیت 
در تولید محتوا
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آمـوزش  بنیـان،  جـدی  تمایـزات  از  دیگـر  یکـی 
عبارتـی  بـه  اسـت.  اینترنتـی  پلتفـرم  بسـتر  در 
یـک اپلیکیشـن کـه بـه دانش آمـوز ایـن امـکان 
را می دهـد کـه در هـر زمـان، در هـر مـکان، هـر 
چنـد بـار کـه نیـاز دارد آمـوزش ببیند و همچنین 
آموزشـی  انگیزشـی  مطالـب  روزانـه  صـورت  بـه 
بنیـان  بـه  و  کنـد  دریافـت  یادگیـری  کنـار  در  را 
ایـن امـکان را می دهـد کـه رفتارهـای دانش آمـوز 
مـوارد  و  مـرور  زدن،  تسـت  خوانـدن،  درس  در 
مشـاوره ای را بررسـی و راهکارهـای مناسـب بـه 
شـده  شخصی سـازی  صـورت  بـه  را  دانش آمـوز 
ارائـه دهـد. اسـتفاده از هـوش مصنوعـی در ایـن 
حـوزه یکـی از اصلی تریـن تمایزات بنیان با سـایر 
اسـت.  کشـور  آموزشـی  دهنده هـای  سـرویس 

2. آموزش در بستر پلتفرم

 در هر زمان، در هر مکان، هر چند بار 
اما هوشمند و مدرن و کارآمد

 پلتفرم آموزشــی بنیان و اپلیکیشــین 
ایــن  بنیــان  قطــره ای  آمــوزش  کاربــردی 
دانش آمــوزان  تمامــی  بــرای  را  امــکان 
سراســر کشــور ایجــاد می کنــد کــه در هــر 
زمان از ســال تحصیلی و در هر جایی که 
هســتند توســط برتریــن دبیــران، آموزش 
آموزشــی  انــواع محتــوای  بــه  و  ببیننــد 
ماننــد ویدئوهــا، جــزوات، آزمون هــا و ... 

دسترســی داشــته باشــند.

تمایزات بنیان

نسخه اپلیکیشن، وب اپلیکیشن 
و دستکتاپ جهت سازگاری با انواع 

گوشی ها و نیز لپ تاب 

بررسی رفتارهای مطالعاتی و 
تست زنی دانش آموز و ارائه 

راهکارهای شخصی سازی شده 

دسترسی دانش آموز به هر فصل، 
در هر زمان، در هر مکان، هر چند 

بار که نیاز دارد.

ارتباط دو طرفه و امکان به روزرسانی 
مطالب در هر زمان و اضافه کردن 

بخش های جدید 

قابلیت دانلود درون برنامه ای 
ویدئوها جهت استفاده آفاین. 

آموزش به شیوه سرگرم آموزی 
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آمـــوزش  روش  در  دروس  تمامـــی   
قطـــره ای و نـــکات آموزشـــی بـــه صـــورت 
جامـــع و کامـــل طراحـــی و تولیـــد شـــده 
ـــه تأمیـــن  اســـت و دانش آمـــوزان نیـــازی ب
محتـــوای آموزشـــی از منابـــع دیگـــر ندارنـــد.

بنیـان از برتریـن دبیـران کشـور بـرای آمـوزش دروس 
خـود بهـره می بـرد. دبیرانـی کـه در سـطح اول آمـوزش 
و  هسـتند  تدریـس  حـال  در  دبیرسـتان  و  کنکـور 
بیـش از 15 سـال تجربـه حضـور در کاس هـای چنـد 
صـد نفـره و مجموعه هـای برتـر و سـمپاد را در کارنامه 
خـود دارنـد و تالیـف جـزوات، کتـاب و نمونه سـواالت 
بخـش  کشـور،  معتبـر  آزمایشـی  آزمون هـای  بـرای 
روش  اسـت.  بنیـان  دبیـران  افتخـارات  از  کوچکـی 
آمـوزش قطـره ای بنیـان بـه گونه ای اسـت که به علت 
نیـاز بـرای طبقه بنـدی و ترتیب بنـدی مطالـب، حتمـا 
بایـد از دبیرانـی بـا سـواد علمـی بـاال و تجربـه زیسـته 
زیـاد اسـتفاده شـود. در کنـار تدریـس، دانش آمـوزان 
بنیانـی می تواننـد از جـزوه هـا و تسـت هـای تالیفـی 

اسـاتید نیـز اسـتفاده کننـد. 

دانش آمـوزان،  نگرفتـن  نتیجـه  اصلـی  علـل  از  یکـی 
صنعـت  در  متاسـفانه  می باشـد.  ناقـص  آمـوزش 
آموزش، آموزش ناقص را به اشتباه آموزش تشریحی 
می نامنـد و وقتـی دانش آمـوز در حـل سـواالت تسـتی 
عاجـز می شـود، اعـام می شـود کـه حـل ایـن سـواالت 
نیـاز بـه آمـوزش تسـتی دارد. در حالـی کـه اگـر یـک 
دانش آموز یک موضوع را کامل بلد باشد، فرقی ندارد 
کـه بـه چـه شـکلی از ایشـان سـوال پرسـیده می شـود. 
مشـکل دوم جامـع نبـودن جـزوات، تسـت ها و نمونـه 
سـواالت اسـت که باعث می شـود دانش آموز نیازمند 
هزینه هـای میلیونـی بـرای تهیـه کتـب تسـت و حتـی 
نمونه سواالت معمول باشد. پلتفرم هوشمند بنیان 
ایـن مشـکل را حـل کـرده. در پلتفـرم بنیـان آمـوزش 
دانش آمـوزان  بـرای  جامـع  مطالعاتـی  منبـع  و  کامـل 

فراهـم شـده اسـت.  

جوهـــره  تعریـــف  مبانـــی  از  یکـــی   
برنـــد بنیـــان، عدالـــت آموزشـــی اســـت. 
حرفه ای تریـــن  گزینـــش  بـــا  بنیـــان 
دبیـــران و مدرســـان، دسترســـی تمامـــی 
دانش آمـــوزان بـــه محتـــوای بـــا کیفیـــت 

اســـت. ســـاخته  فراهـــم  را  آموزشـــی 

 بنیانی ها با خیال راحت درس می خوانند

 آموزش با کیفیت حق همه 
دانش آموزان است

3. دبیران حرفه ای 

تمایزات بنیان

4. جامع و کامل بودن
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بنیـان بنـا بـه تجربه آگاه اسـت کـه دانش آموزان 
نیـاز بـه پیگیـری و پشـتیبانی دارنـد. در نتیجـه 
تمـام نیازهـای دانش آمـوزان و یـا سـواالت آنـان 
در سـریع ترین زمان ممکن پاسـخگویی و جواب 
داده می شـود. پاسـخگویی به سـه شـکل تیکت، 
آنایـن و تلفنـی صـورت می گیـرد. بـه دنبـال ایـن 
 24 صـورت  بـه  هفتـه  روز  هفـت  کـه  هسـتیم 
بنیـان  عزیـز  دانش آمـوزان  از  بتوانیـم  سـاعته 

پشـتیبانی کنیـم.

بنیـــان،  آموزشـــی  زیســـت بوم  در   
دانش آمـــوزان بـــه صـــورت شـــبانه روزی 
پشـــتیبانی می شـــوند و در هـــز زمـــان کـــه 
الزم بداننـــد، دسترســـی های متنوعـــی از 
تمـــاس تلفنـــی، پشـــتیبانی 24 ســـاعته 
از طریـــق ســـایت و اپلیکیشـــن، ایمیـــل 

ــد. و ... را دارنـ
در وب اپلیکیشـن بنیان، این امکان وجود دارد 
کـه دانش آمـوز بعـد از دیـدن هـر قطـره، نـکات 
آن قطـره را در قالـب جمله هـای مجـزا مشـاهده 
کند. در عین حال، از همان نکات از ایشان یک 
سـوال در قالـب جـای خالـی، تسـت و یـا انتخـاب 
بیـن دو گزینـه انجـام می شـود. ایـن روش باعث 
می شـود کـه اگـر احیانـا دانش آمـوز بـه نکته هـای 
خـاص آن ویدئـو دقـت نکـرده اسـت و یـا مطلبـی 
را اشـتباه متوجـه شـده اسـت، در همـان لحظـه 
متوجـه اشـتباه خـود شـده و مطالـب را کامـل و 

جامـع یـاد بگیرد. 

بنیـــان  آموزشـــی  اپلیکشـــین  در   
دانش آمـــوزان پـــس از آمـــوزش هـــر قطـــره، 
نـــکات مهـــم درس را یـــاد می گیرنـــد و در 
همـــان زمـــان جهـــت تعمیـــق یادگیـــری 
و  تســـت ها  مطالـــب،  یادســـپاری  و 
انجـــام  را  درس  هوشـــمند  آزمون هـــای 

می دهنـــد.

تمایزات بنیان

ــه یـــک  ــن بـ ــن سـ ــوزان در ایـ  دانش آمـ
همـــراه مطمئـــن نیـــاز دارنـــد

5. پشتیبانی

6. تمرین بعد از دیدن ویدئوها 
)در قالب نکات خاص(



12

آموزش با لوح فشرده آموزش های آنالینبنیان شاخصه 

امکان پذیر نیست امکان پذیر نیستآموزش قطره ای

عدم نیاز به لپ تاپ یا دستگاه پخش برای یادگیری 

چندین بار استفاده از تدریس

مخاطب بودن یک دانش آموز حین تدریس 

ارتباط دو طرفه و امکان پرسش و پاسخ

امکان به روزرسانی مطالب بعد از خرید 

انتخاب ساعت و روز یادگیری 

به تصمیم مجموعه خدماتیبه تصمیم مجموعه خدماتی اساتید برتر

به تصمیم مجموعه خدماتیبه تصمیم مجموعه خدماتیجامع و کامل بودن 

به تصمیم مجموعه خدماتیبه تصمیم مجموعه خدماتیجزوه و نمونه سوال

در دسترس بودن کل تدریس ها به صورت یکجا 

حق انتخاب بخش مورد نیاز )نه یک فصل کتاب(

امکان پذیر نیست قیمتی که قابل تهیه برای عموم جامعه باشد

تمرین و تکرار بعد از آموزش توسط دانش آموز

در حال حاضر نداردتوجه به بهداشت و تنوع بصری در مسیر یادگیری 

نیاز به اینترنت جهت یادگیری

عدم نیاز به اینترنت پرسرعت 

مقایسه بنیان با سایر 
آموزش های رایج 

آموزش قطره ای در کاس های حضوری، 
آنایـن و حتـی لـوح فشـرده امـکان پذیـر 

نیست. 

آمـوزش  کـردن  بهینـه  و  تغییـر  بـرای 
موجـود  مشـکات  رفـع  و  دانش آمـوزان 
آمـوزش کشـور، سـاعت ها فکـر کرده ایم. 

هنوز به بهترین حالت خود نرسیده ایم، 
کشـور  آموزشـی  بسـتر  بهینه تریـن  امـا 

هستیم. 



محصوالت آموزشی بنیان
بسته ها  |  دوره ها  |  قطره ها
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آمــوزش قطــره ای و کامــل تمــام مفاهیــم و فعالیت هــا و شــکل دهی 
آمــوزش  بــه شــیوه ی  کتــاب زیســت دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 

قطــره ای در مــدت 150 ســاعت بــه همــراه جمع بنــدی

آمــوزش قطــره ای و کامــل تمــام مفاهیــم و فعالیت هــا و شــکل دهی 
بــه شــیوه ی آمــوزش  کتــاب فیزیــک دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 

قطــره ای در مــدت 100 ســاعت بــه همــراه جمع بنــدی

آمــوزش قطــره ای و کامــل تمــام مفاهیــم و فعالیت هــا و شــکل دهی 
آمــوزش  بــه شــیوه ی  دوازدهــم  و  یازدهــم  کتــاب شــیمی دهــم، 
بــه همــراه جمع بنــدی )تســتی و  قطــره ای در مــدت 140 ســاعت 

تشــریحی(

ویدئوی آموزشی 
جزوه ی مربوطه 

نمونه سال تست 
تمرین بعد از ویدئوها 

170 ساعت 
1350 قطره

ویدئوی آموزشی 
جزوه ی مربوطه 

نمونه سوال و تست

110 ساعت 
675 قطره

ویدئوی آموزشی 
جزوه ی مربوطه 

نمونه سوال و تست

108 ساعت 
866 قطره

46420زیست دهم 

47476زیست یازدهم 

66414زیست دوازدهم 

1140مطالب مشاوره ای زیست 

1350 قطره 170 ساعت جمع کل زیست 

20142فیزیک دهم 

25196فیزیک یازدهم 

50307فیزیک دوازدهم 

1530مطالب مشاوره ای فیزیک 

675 قطره 110 ساعت جمع کل فیزیک 

27207شیمی دهم 

31272شیمی یازدهم 

40370شیمی دوازدهم 

1017مطالب مشاوره ای شیمی 

866 قطره 108 ساعت جمع کل شیمی 
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آمــوزش قطــره ای و کامــل تمــام مفاهیــم و فعالیت هــا و شــکل دهی 
کتــاب ریاضــی دهــم، ریاضــی یــا حســابان یازدهــم و ریاضــی یــا 
مــدت 170  در  قطــره ای  آمــوزش  بــه شــیوه ی  حســابان دوازدهــم 

ســاعت بــه همــراه جمع بنــدی )تســتی و تشــریحی(

آمــوزش قطــره ای و کامــل قواعــد تحلیــل صرفــی و اعــراب، ترجمــه، 
درک مطلــب و ضبــط حرکــت ســال های دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 

در مــدت 55 ســاعت و بــه صــورت کامــل

آمــوزش قطــره ای کامــل قرابت هــای معنایــی، آرایه هــای ادبــی، دســتور 
و  یاردهــم  دهــم،  ســال های  ادبیــات  تاریــخ  و  امــا  لغــت،  زبــان، 

دوازدهــم در مــدت 60 ســاعت بــه صــررت جامــع و کامــل

ویدئوی آموزشی 
جزوه ی مربوطه 

نمونه سوال و تست

70 ساعت 
943 قطره

ویدئوی آموزشی 
جزوه ی مربوطه 

نمونه سوال و تست

55 ساعت 
488 قطره

ویدئوی آموزشی 
جزوه ی مربوطه 

نمونه سوال و تست

190 ساعت 
1584 قطره

21278ادبیات دهم 

20239ادبیات یازدهم 

24414ادبیات دوازدهم 

512مطالب مشاوره ای ادبیات 

943 قطره 70 ساعت جمع کل ادبیات 

20191عربی دهم 

15154عربی یازدهم 

15128عربی دوازدهم 

515مطالب مشاوره ای عربی 

488 قطره 55 ساعت جمع کل عربی 

57507ریاضی دهم 

48404ریاضی یازدهم 

75651ریاضی دوازدهم 

1022مطالب مشاوره ای ریاضی 

1584 قطره 190 ساعت جمع کل ریاضی 



مدرسان بنیان



دندانپزشک 

سابقه ۲۲ سال تدریس در آموزشگاه 
علمی آزاد دخترانه اندیشه خرداد، کیهان 

کنکور، علوم نوری، ماهان، پرستو

سابقه تدریس در مدارس دخترانه
غیرانتفاعی: مالصدرا، فرشته، سفیران ، 

تالش، اندیشه فایق

مدرسه نمونه دولتی فدک

دبیر پروازی به شهرهای آموزشگاه گلشن 
راز و گزینه ۲ اصفهان، آموزشگاه ارمغان 
دانش اهواز، آموزشگاه دانشوران کرمان

مولف کتاب شب کنکور انتشارات تخته 
سیاه

دندانپزشک 

سابقه ۲۲ سال تدریس در آموزشگاه 
علمی آزاد دخترانه اندیشه خرداد، کیهان 

کنکور، علوم نوری، ماهان، پرستو

سابقه تدریس در مدارس دخترانه
غیرانتفاعی: مالصدرا، فرشته، سفیران ، 

تالش، اندیشه فایق

مدرسه نمونه دولتی فدک

دبیر پروازی به شهرهای آموزشگاه گلشن 
راز و گزینه ۲ اصفهان، آموزشگاه ارمغان 
دانش اهواز، آموزشگاه دانشوران کرمان

مولف کتاب شب کنکور انتشارات تخته 
سیاه

حقوقدان

مدرس عربی کنکور

مدرس برنامه های آموزشی تلویزیونی

گردآورنده قویترین و استانداردترین 
مجموعه تست عربی کنکور

مدرس مدارس و آموزشگاه های: پردیس، 
علوم، بعثت، برهان، ندای کوثر، آینده 

سازان، مهرانه، شفق و ...

۲۳ سال سابقه تدریس

مولف ۱۱ عنوان کتاب، از جمله بهترین 
کتاب های ایشان آرایه های ادبی کاربردی 

مصور جامع کنکور تخته سیاه، کتاب 
تاریخ ادبیات مصور تخته سیاه، کتاب 

تیزشیم ادبیات فارسی کنکور مشاوران 
آموزش، کتاب چکیده زبان فارسی تخته 
سیاه، کتاب خواندنی های مصور ادبیات 

فارسی کنکور تخته سیاه، کتاب قرابت 
معنایی کنکور موضوعی مشاوران آموزش، 

کتاب واژگان مصور تخته سیاه

مولف پرفروش ترین کتاب ادبیات کنکور، 
مجموع کتب مصور.

مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر ایران، 
از جمله: هدف، پرستو، اندیشه برتر 

اهواز، گزینه دو کرمان، مدارس فرزانگان، 
ابوعلی سینا، کوشش، مهدوی و ...

مدرس برنامه کنکور ۱، مسیر موفقیت، و 
کارنامه ۲۰ در صدا و سیما

مدرس ده ها رتبه تک رقمی کنکور

پزشک

ایده پرداز و خالق آموزشی

سهامدار دبستان و دبیرستان نشانه مهر

عضو هیئت مدیره شرکت بنیان

طراح ایده های نوین آموزشی مانند: سرم 
تراپی و آموزش قطره ای و انیمیشن های 

زیست شناسی.

مدرس کنکور زیست در مدارس برتر 
تهران و دبیر پروازی مراکز استان هایی 

مانند: تبریز، شیراز، بوشهر، کرمانشاه، 
همدان، شهرکرد و قزوین.

مؤلف جزوات قطره ای

دبیر زیست گروه آموزشی بنیان

۱۸ سال تدریس در برترین آموزشگاه های 
تهران.

مدرس پروازی شهرهای کرمان، تبریز، 
شیراز، شهرکرد، رشت، زاهدان، اهواز و....

مدرس ممتاز صدا و سیما (شبکه آموزش)

مدرس رتبه یک کنکور سراسری خانم 
فرزانه فرهادی.

مدرس رتبه ۳ کنکور سراسری رشته 
تجربی خانم نوشین چینی فروش ها

مدرس رتبه ۹ کنکور سراسری رشته 
تجربی خانم فرشته والیی

مدرس تعداد زیادی از رتبه های یک رقمی 
و دو رقمی در کنکورهای سراسری سالهای 

اخیر

ابداع کننده سبک جدید تدریس فیزیک و 
تحلیل سواالت کنکور به صورت مجازی

مولف کتب کمک آموزشی مجازی

۱۶ سال سابقه تدریس در برترین مراکز 
کنکور.

مدرس صدا و سیما.

مدرس آموزشگاه ها و مراکز استان های 
مختلف کشور تهران (فرهنگ، علم آوران، 

نواندیشان، گاج، راه اندیشه، سیمای 
فرزانگان، فارابی، بهشت، گزینه ۲، 
پرفسور حسابی، قلم چی، مهرگان، 

آفرینش و….)

اهواز آموزشگاه های علوم و گزینه ۲

شیراز آموزشگاه نسل قلم

قزوین آموزشگاه بهارستان

بندرعباس آموزشگاه گزینه ۲

رشت آموزشگاه آینده سازان

سمنان آموزشگاه ابن سینا

امیر لطفی نیا
مدرس شیمی

حقوقدان

مدرس عربی کنکور

مدرس برنامه های آموزشی تلویزیونی

گردآورنده قویترین و استانداردترین 
مجموعه تست عربی کنکور

مدرس مدارس و آموزشگاه های: پردیس، 
علوم، بعثت، برهان، ندای کوثر، آینده 

سازان، مهرانه، شفق و ...

حامد قدیمی
مدرس عربی

۲۳ سال سابقه تدریس

مولف ۱۱ عنوان کتاب، از جمله بهترین 
کتاب های ایشان آرایه های ادبی کاربردی 

مصور جامع کنکور تخته سیاه، کتاب 
تاریخ ادبیات مصور تخته سیاه، کتاب 

تیزشیم ادبیات فارسی کنکور مشاوران 
آموزش، کتاب چکیده زبان فارسی تخته 
سیاه، کتاب خواندنی های مصور ادبیات 

فارسی کنکور تخته سیاه، کتاب قرابت 
معنایی کنکور موضوعی مشاوران آموزش، 

کتاب واژگان مصور تخته سیاه

مولف پرفروش ترین کتاب ادبیات کنکور، 
مجموع کتب مصور.

مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر ایران، 
از جمله: هدف، پرستو، اندیشه برتر 

اهواز، گزینه دو کرمان، مدارس فرزانگان، 
ابوعلی سینا، کوشش، مهدوی و ...

مدرس برنامه کنکور ۱، مسیر موفقیت، و 
کارنامه ۲۰ در صدا و سیما

مدرس ده ها رتبه تک رقمی کنکور

شاهین شاهین زاد
مدرس ادبیات

پزشک

ایده پرداز و خالق آموزشی

سهامدار دبستان و دبیرستان نشانه مهر

عضو هیئت مدیره شرکت بنیان

طراح ایده های نوین آموزشی مانند: سرم 
تراپی و آموزش قطره ای و انیمیشن های 

زیست شناسی.

مدرس کنکور زیست در مدارس برتر 
تهران و دبیر پروازی مراکز استان هایی 

مانند: تبریز، شیراز، بوشهر، کرمانشاه، 
همدان، شهرکرد و قزوین.

مؤلف جزوات قطره ای

دبیر زیست گروه آموزشی بنیان

حامد طاهری
مدرس زیست شناسی

۱۸ سال تدریس در برترین آموزشگاه های 
تهران.

مدرس پروازی شهرهای کرمان، تبریز، 
شیراز، شهرکرد، رشت، زاهدان، اهواز و....

مدرس ممتاز صدا و سیما (شبکه آموزش)

مدرس رتبه یک کنکور سراسری خانم 
فرزانه فرهادی.

مدرس رتبه ۳ کنکور سراسری رشته 
تجربی خانم نوشین چینی فروش ها

مدرس رتبه ۹ کنکور سراسری رشته 
تجربی خانم فرشته والیی

مدرس تعداد زیادی از رتبه های یک رقمی 
و دو رقمی در کنکورهای سراسری سالهای 

اخیر

ابداع کننده سبک جدید تدریس فیزیک و 
تحلیل سواالت کنکور به صورت مجازی

مولف کتب کمک آموزشی مجازی

رشاد براتی
مدرس فیزیک

۱۶ سال سابقه تدریس در برترین مراکز 
کنکور.

مدرس صدا و سیما.

مدرس آموزشگاه ها و مراکز استان های 
مختلف کشور تهران (فرهنگ، علم آوران، 

نواندیشان، گاج، راه اندیشه، سیمای 
فرزانگان، فارابی، بهشت، گزینه ۲، 
پرفسور حسابی، قلم چی، مهرگان، 

آفرینش و….)

اهواز آموزشگاه های علوم و گزینه ۲

شیراز آموزشگاه نسل قلم

قزوین آموزشگاه بهارستان

بندرعباس آموزشگاه گزینه ۲

رشت آموزشگاه آینده سازان

سمنان آموزشگاه ابن سینا

فرید شیخی
مدرس ریاضیات
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اپلیکیشن بنیان

 متد جدید، سریع و تضمینی آموزش قطره 
 ای باعث می شود که آسان و سریع یاد بگیرید 

 اپلیکیشـن بنیـان، در هـر زمـان، ماننـد یـک 
مشـاور ۲۴ سـاعته، حواسـش به شـما هست! با 
خیـال راحـت بـه مـا تکیـه کنیـد. تمـام رفتارهـای 

شـما را ثبـت می کنیـم. 

از  مـی شـود  باعـث  بـودن،  کامـل  و   جامـع 
کسـی کـه در دروس خـود مشـکل داریـد تبدیـل 
بـه کسـی شـوید کـه همـان مباحـث را تدریـس 

می کنـد. 

 از پلتفرمـی بـه روز و جدیـد لـذت ببریـد و 
یـاد بگیریـد. همـه ی آن چیـزی کـه نیـاز  البتـه 

شماسـت اختیـار  در  داریـد 



خدمات و تسهیالت فروش سازمانی و حمایتگری 
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حداقل هزینه مورد نیاز برای شرکت 
در کاس های کنکور برای یک سال

10 میلیون تومان! 

حداقل هزینه مورد نیاز برای تهیه 
کتاب های تست کمک آموزشی 

دروس اختصاصی
2 میلیون تومان! 

حداقل هزینه مورد نیاز برای شرکت 
در آزمون های آزمایشی

3 میلیون تومان! 

ّـر، مبالـغ زیـادی را صـرف کمک هـای مربـوط بـه آمـوزش در کشـور می کننـد، ولی کماکان مهربانی را بنیان کنیم  بسـیاری از سـازمان ها، شـرکت ها و حتـی افـراد خی
طبـق آمـار و ارقـام رسـمی، شـرایط آمـوزش بـرای عمـده افـراد جامعـه بسـیار اسـفناک و نگـران کننـده اسـت و نزدیـک به صـد درصد قبولی 
هـای کنکـور مربـوط بـه دانش آموزانـی اسـت کـه در مـدارس خـوب مشـغول بـه تحصیـل هسـتند. بنیـان معتقـد اسـت یکـی از بهتریـن 
راهکارهـای رفـع ایـن مشـکل بـزرگ اجتماعـی، خلـق و تولیـد پلتفرمـی آموزشـی بـا سـطح دسترسـی همگانـی اسـت تـا تمامـی خدمـات و 
تسـهیات آموزشـی و حتی کمک های خیرین در یک سـامانه و پلتفرم جامع با محتوا و خدمات تکرارپذیر و مقیاس پذیر اسـت. لطفا 

بـه اعـداد و ارقـام زیـر دقـت کنیـد:

بـه عبارتـی بـرای هـر دانش آمـوز در بی کیفیت تریـن حالـت ممکـن، 15 میلیـون تومـان هزینـه آموزشـی در سـال الزم اسـت. حـال مثـا 
شـرکتی را در نظـر بگیریـد کـه بـه کارمنـدان خـود، کارت هدیـه 2 میلیـون تومانـی بابـت آمـوزش ارائـه می دهـد، یا فرد نیکـوکاری را در نظر 
بگیریـد کـه ماهانـه پانصـد هـزار تومـان بـه یـک دانش آمـوز کمـک می کنـد. ایـن مبلـغ با وجود اینکه ارزشـمند اسـت، امـا کمکی به تکمیل 
سـاختار آموزش و پیشـرفت دانش آموز نمی کند و به عبارتی این عمل مثبت، بهینه نبوده و منجر به نتیجه واقعی نمی شـود و همین 

موضـوع باعـث می شـود کـه مثـا در کشـور حـدود 300 هـزار نفـر )یعنـی بیـش از 50 درصـد( در درس فیزیـک نمـره منفـی کسـب کننـد. 

راهکار بنیانی برای عدالت آموزشی
بنیـان تصمیـم دارد بـه جـای فـروش بسـته های 
آموزشـی بـه شـرکت ها و سـازمان ها و خیریـن، 
صندلـی مجـازی )جایـگاه آموزشـی( را در اختیـار 
این عزیزان قرار دهد. در واقع ما تصمیم داریم 
بـه جـای اینکـه خریـداران ما هر سـاله الزم باشـد 
مبلغـی را پرداخـت کننـد، صرفـا یـک بـار مبلغـی 
مـدت 3  بـه  و  کننـد  پرداخـت  را  ناچیـز  بسـیار 
سـال ایـن صندلـی را در اختیـار داشـته باشـند. 
در ایـن حالـت در هـر سـال یـک دانش آمـوز مـی 
 توانـد روی ایـن صندلـی مجـازی در اپلیکیشـن 
بنیـان قـرار بگیـرد و از تمـام آموزش هـای دروس 
مختلف در اپلیکیشـن بنیان به همراه تسـت و 
جـزوه و سـایر خدمـات آموزشـی بهـره ببـرد و در 
انتهای سال از روی صندلی بلند شده و در سال 
آینـده )بـدون نیـاز بـه پرداخـت مجـدد هزینـه( 
فـرد دیگـری مجـدد روی ایـن صندلـی بنشـیند و 
از تمـام امکانـات اپلیکیشـن بـه صـورت رایـگان 
اسـتفاده نماید و این فرآیند به مدت سـه سـال 

تکـرار شـود. 

تنها یک میلیون تومان پرداخت کنید و حامی آموزش سه سال یک دانش آموز باشید
دانش آموزانی که حمایت می کنید توسط برترین مدرسان و اساتید ایران، آموزش می بینند و همواره گزارش های تحصیلی 

از میزان پیشرفت و عملکرد دانش آموز برای حامیان ارائه و ارسال خواهد شد.

ّـر بزرگـوار و یـا سـازمان  رقـم واقعـی ایـن خدمـات آموزشـی بیـش از 15 میلیـون تومـان اسـت کـه بنیـان نیـز در بـرای همراهـی بـا شـما خی
محتـرم و همچنیـن در جهـت انجـام مهمتریـن رسـالت خـود کـه همانـا گسـترش عدالـت آموزشـی اسـت، بـرای صندلی هـای آموزشـی 
اهدایـی، بیـش از 75 درصـد تخفیـف را اعمـال و محاسـبه می کنـد. تـا باشـد روزی کـه تمامـی کـودکان این کشـور عزیز دسترسـی رایگان و 

کامـل بـه محتـوای بـا کیفیـت آموزشـی داشـته باشـند.
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بـا پرداخـت مبلـغ یـک میلیـون تومـان، می توانیـد یـک صندلـی را در اختیـار بگیریـد و هـر سـال ایـن جایـگاه 
آموزشـی را در اختیـار یـک دانش آمـوز قـرار داده و باعـث شـوید آن دانش آمـوز، امکاناتـی کـه بایـد بـا صـرف 
هزینـه حـدود سـی میلیـون تومـان دریافـت می کـرد را بـه صـورت رایـگان دریافـت کنـد و البتـه شـما نیـز صرفـا 

یـک میلیـون تومـان بابـت سـه سـال پرداخـت کرده ایـد. 

پشتیبانی و مشاوره 
به دانش آموز

بررسی میزان 
مطالعه دانش آموز 
و تغییر دانش آموز 

در صورت عدم 
استفاده از بستر 
تدارک دیده شده 

توسط سرپرست با 
هماهنگی ایشان

مطالعه رفتار 
دانش آموز و ارائه 
گزارش از عملکرد 

ایشان به سرپرست

ارائه تست ها و 
نکات جمع بندی 

ارائه جزوه های کامل 
دروس

آموزش کل دروس 
فیزیک، شیمی، 
ریاضی، زیست، 

عربی، ادبیات برای 
پایه های دهم، 

یازدهم و دوازدهم 

خدمات آموزشی 
بنیان برای 
دانش آموزان

عدالت آموزشی را بنیان کنیم
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پاسخ به سواالت پر تکرار و چالش های خرید سازمانی

1( آیا برای دسترسی به محتوای آموزشی نیاز به اینترنت پر سرعت داریم؟ 
خیر. به علت شیوه ی برنامه نویسی و همچنین امکان دانلود درون اپلیکیشنی ویدئوها، 
بـا هـر اینترنتـی، امـکان اسـتفاده از اپلیکیشـن وجـود دارد و همچنیـن بـرای ویدئوهایـی که 

یکبار دانلود شـده اند، امکان مشـاهده افاین فراهم شـده اسـت. 

4( شرکت ها و سازمان های بزرگ در صورت خرید تعداد زیادی صندلی، چگونه نسبت به 
توزیـع صندلـی اقـدام نماینـد؟ بـه تعـداد خریـد صندلی ها، یک کارت شـارژ بـا کد انحصاری 
کـه در داخـل پوشـش قـرار دارد در اختیـار سـازمان مربوطـه قـرار می گیـرد و مخاطب با اجرای 
دستو العمل ثبت شده بر روی کارت شارژ به محتوای اپلیکیشن دسترسی پیدا می کند. 

2( آیا چند دانش آموز می توانند از یک صندلی استفاده کنند؟ 
خیـر. هـر صندلـی بـرای یـک دانش آمـوز اسـت. امـا در صورتـی کـه دانش آمـوز درس خـوان 
نباشـد و در واقـع هزینـه  ای کـه توسـط سرپرسـت انجـام شـده را هـدر دهـد، پلتفـرم ایـن 
موضـوع را بـه اطـاع سرپرسـت می رسـاند و در صـورت صاحدیـد سرپرسـت، دانش آمـوز 

جدیـدی جایگزیـن می شـود. 

5( سرورهای بنیان توانایی سرویس دهی به چند هزار کاربر را دارد؟
در ایـن مـورد محدودیتـی وجـود نـدارد و بـا افزایـش کاربـران، تقویـت سـرورها امـکان پذیـر 
اسـت. در حـال حاضـر بنیـان توانایـی سـرویس دهـی بـه بیـش از دویسـت هـزار دانش آمـوز 

را دارد. 

3( در صورت تغییر کتب درسی، آیا محتوای آموزشی به روز رسانی می شود؟ 
بلـه. بـه علـت ذات آمـوزش قطـره ای، در صـورت تغییـر در یـک یـا چنـد مفهـوم، سـریعا آن 

قطره هـا تغییـر و در اختیـار دانش آمـوزان قـرار می گیـرد. 

سـایت بـه  مراجعـه  بـا  می توانیـد  کنیـم؟  اقـدام  چگونـه  صندلـی  خریـد  جهـت   )6 
www.bonyani.ir و ورود بـه بخـش خیریـن و یـا اسـکن QRCode کاتالـوگ بـه صفحـه 
بـه خریـد صندلـی نماییـد. همچنیـن  اقـدام  اینترنتـی  بـه صـورت  مربوطـه وارد شـوید و 
می توانیـد از طریـق راه هـای ارتباطـی بـا شـرکت بنیـان دانـش و خـرد مبیـن تمـاس گرفتـه تـا 

کارشناسـان، پاسـخگوی سـواالت شـما باشـند. 
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بنیان این باشگاه شمایید. یک باشگاه پرانرژی 
و بـا نشـاط مخصـوص اعضـای بنیـان، کـه همـواره 
با پیشـنهادها و رویدادهای شـگفت انگیز همراه 
خواهد بود. باشگاهی که در آن همه می توانند 
سـتاره باشـند و بدرخشـند و همـراه بـا توسـعه 
آموزشـی و بـا تحقـق اهـداف علمـی خـود از مزایـا 
ببرنـد.  لـذت  باشـگاه  ایـن  متنـوع  خدمـات  و 
تمامـی جوایـز، هدایا، خدمات، محصوالت خاص 
جشـنواره هایی  حتـی  و  آموزشـی  و  فرهنگـی 
کـه بنیـان بـا مشـارکت برندهـای معتبـر برگـزار 
می کنـد را اعضـا مـی تواننـد بـا کسـب اعتبـار و 
دریافـت سـکه بنیانـی از طـرق مختلـف، خریـد و 

یـا شـرکت کننـد. 
کاالهـای تجـاری بنیـان از قبیل محتوای آموزشـی 
پادکسـت ها،  صوتـی،  کتاب هـای  درسـی،  غیـر 
تی شـرت، کاه، مـاگ، دسـتبند و ... نیـز در ایـن 
باشگاه در دسترس است و بنیانی ها می توانند 
هر کدام از محصوالت کلوپ بنیان را به صورت 
تمامـی  کننـد.  دریافـت  شـده  سـازی  شـخصی 
رویدادها، جشنواره ها و تخفیفاتی که به صورت 
بـه  قـرار می گیـرد،  اختیـار مخاطبـان  در  عمومـی 
صـورت خـاص و ویـژه در اختیـار اعضـای باشـگاه 
بنیـان قـرار خواهـد گرفـت چـرا کـه بنیانی هـا باید 

متمایـز باشـند. 

کلوپ بنیانی ها
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تهران، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، 
کوچه چهاردهم غربی، پاک 10، طبقه همکف


