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بهداشتیپروتکل های رعایت 

کتابخانهدستها قبل از ورود به ضدعفونی * 

صورت الزامی استماسک به داشتن * 

فاصله گذاریرعایت * 

در کتابخانه حداکثر به مدت نیمساعت اقامت * 
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MEDIOTHEK
مرکز سمعی و بصری

این بخش زبان آموزان امکان تقویت دانش زبانی خود را با کمک در 

بدین منظور در کنار . و منابع دیجیتالی خواهند داشتموسسه مربیان 

کتاب های آموزشی و ادبیات، امکانات سمعی و بصری نیز در دسترس 

.می باشد

در حال حاضربعلت عدم کالس های حضوری، مرکز سمعی و بصری 

برای دانشجویان موسسه آنالین خواهد بود

!  میشودراهنما استفاده مربی بعنوان از دو : مرکزسمعی و بصری آنالین

دقیقه وقت خواهند داد و به رفع اشکاالت و 30مربیان به هر دانشجو 

سواالت دانشجویان  خواهند پرداخت و از منابع دیجیتالی مرکز سمعی و 

.  بصری در دیباجی استفاده خواهند کرد

Deutschlerner haben die Möglichkeit, in der 

Mediothek selbstständig oder mit Hilfe der 

dort arbeitenden Tutoren ihre Sprachkenntnisse 

zu vertiefen. Dafür stehen audiovisuelle 

Lernmaterialen zur Verfügung.

Computerarbeitsplätze mit Lernprogrammen 

und CD-ROM

Internet

Prüfungsmodelle und Materialien zur 

Prüfungsvorbereitung

CDs (Übungsmaterialien)

Online Mediathek im Adobe Connect 
Zwei Tutoren werden eingesetzt! Lehrer 

beraten die Schüler bei Defiziten um in der 

Mediathek zu arbeiten- Tutoren vergeben 

Termine je 30 min. Materialien. u.a. die 

digitalen Angebote in der Mediathek von 

Dibaji



BIBLIOTHEKSPLATTFORM     پالت فرم کتابخانه

Möchten Sie über die Aktivitäten und die neuesten 

Nachrichten aus der Bibliothek informiert werden? 

Dann besuchen Sie unsere Plattform!

Wie man sich auf der Bibliotheksplattform registriert und 

einloggt:

1- Besuchen Sie die Website Mein Goethe.de.

Wenn Sie noch kein Konto bei Mein Goethe.de  haben, registrieren 

Sie sich zunächst auf dieser Seite.

2- Gehen Sie danach zu Ihrem Namensprofil und klicken Sie auf 

MEIN GOETHE.DE.

3- Dann aus den Optionen links wählen Sie bitte die Option

„Meine Kurse und Prüfungen“.

4- Geben Sie dann auf der geöffneten Seite den Zugangscode ein, 

den Sie zuvor von Ihrem Lehrer erhalten haben, um die Bibliothek 

zu betreten.und sie zu versenden.

Sie befinden sich nun auf der Bibliotheksplattform 

und können über die Aktivitäten und die neuesten 

Bibliotheksnachrichten des Instituts informiert 

werden.

بخانه جدیدترین اخبار کتاها و فعالیت از میخواهید آیا 

!مطلع شوید؟ پس سری به پالت فرم ما بزنید

:نحوه ثبت نام و ورود به پلت فرم کتابخانه
.مراجعه نماییدMein Goethe.deبه سایت -1

حساب کاربری ندارید Mein Goethe.deچنانچه در سایت

.  ابتدا در این سایت ثبت نام نمایید

 MEINپس ازآن روی پروفایل نام خود رفته و روی -2
GOETHE.Deکلیک نمایید.

سپس از گزینه های سمت چپ گزینه-3

Meine Kurse und Prüfungenرا انتخاب نمایید.

استاد ی را که قبال توسطشماره کدسپس در صفحه باز شده -4

مایید و کالستان برای ورود به کتابخانه دریافت کرده اید وارد ن

.کنیدارسالآن را 

.

الیت ها اکنون در پلت فرم کتابخانه قرار دارید و میتوانید از فع

.و آخرین اخبار کتابخانه موسسه مطلع شوید

http://login.goethe.de/cas/login?service=https://my.goethe.de/kdf/j_spring_cas_security_check&ort=pxxdeYY
http://login.goethe.de/cas/login?service=https://my.goethe.de/kdf/j_spring_cas_security_check&ort=pxxdeYY


Onleihe که ی مجازی انستیتو گوته استکتابخانه

کتاب، روزنامه، : به شما امکان می دهد از انواع منابع مانند

زمانی مجله و سایر منابع صوتی بصورت الکترونیکی و برای

ن منابع را برای این کار کافیست ای. معین و محدود استفاده نمایید

و دریافت بر روی رایانه یا کتابخوان الکرونیکی و یا تبلت وارد

.کنید

از پایان نیازی به پس دادن آنچه قرض گرفته اید نیست زیرا پس

اده بسته شده و دیگرقابل استفزمان معین، فایل مورد نظر 

گیرداما شما میتوانید دوباره آن منابع را به امانت ب. بودنخواهد 

ا تنها بروز هفته و بطورشبانه روزی7با این امکان می توانید

ه فشار دادن یک دکمه منابع مورد نیازتان را در اختیار داشت

.باشید

چه منابعی در اختیار شما قرار دارند؟
روزنامه ها و نشریات-

مانیکتاب های تمرین برای فراگیری زبان آلمانی، مانند متون آل-

رمان های جدید و کتاب های جنایی، کتاب های صوتی-

کتاب های کالسیک آلمانی-

کتاب های کودکان و نوجوانان-

راهنمای سفر، کتاب های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آلمان، -

کتاب ها با موضوع های تخصصی

:ثبت نام در کتابخانه مجازی گوتهحوه ن
.نماییدمراجعه Mein Goethe.deبه سایت -1

در این الزم به توضیح است که ثبت نام. ) کاربری ندارید ابتدا در این سایت ثبت نام نماییدح ساب Mein Goethe.deچنانچه در سایت

آنل( سایت و همچنین استفاده از کتابخانه مجازی گوته رایگان می باشد

مانی زبان استفاده از کتابخانه مجازی گوته برای کاربرانی خواهد بود که محل زندگی اشان خارج از محدوده کشورهای آل: توجه داشته باشید

.ماینداز کاربرانی که در کشورهای آلمانی زبان زندگی میکنند خواهشمندیم به کتابخانه های نزدیک محل زندگی خود مراجعه ن. می باشد

.کلیک نمایید ”Meine Onleihe“روی منوی بر  Mein Goethe.deپس از تایید ثبت نام در سایت -2

.استفاده نماییدآنالین حاال شما می توانید از رسانه های دیجیتال بصورت 

Onleiheچیست؟

http://login.goethe.de/cas/login?service=https://my.goethe.de/kdf/j_spring_cas_security_check&ort=pxxdeYY
http://login.goethe.de/cas/login?service=https://my.goethe.de/kdf/j_spring_cas_security_check&ort=pxxdeYY
http://www.dsit.org.ir/myData/uploaded/Bibl.pdf


Was ist die Onleihe?

Die Onleihe ist die digitale Bibliothek der 

Goethe-Institute. Dieser Service ermöglicht es Ihnen 
digitale Medien, wie e-Books, e-Audios oder e-
Papers für einen begrenzten Zeitraum auszuleihen, 
indem Sie sie einfach auf Ihren Computer, Ihr Tablet 
oder Ihren eBook-Reader herunterladen.
Eine Rückgabe ist nicht nötig. Nach dem Ende der 
Leihfrist ist die Datei nicht mehr aufrufbar.
Mit unserer Onleihe können Sie Medien 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche einfach per Klick 
ausleihen.

Welche Medien stehen zur Verfügung?
Zeitungen und Zeitschriften, zum 
Beispiel Frankfurter Allgemeine Zeitung, DIE 
ZEIT, DER SPIEGEL
Übungsbücher zum Deutschlernen, zum Beispiel 
Leichte Lesetexte
aktuelle Romane & Krimis, auch als Hörbuch
Deutschsprachige Klassiker
Kinder- und Jugendbücher
Reiseführer, Sachbücher über Geschichte, Kultur 

und Gesellschaft Deutschlands

Die Anmeldung zur Nutzung Goethe-Onleihe ist ganz einfach:
Melden Sie sich bei Mein Goethe.de an. Sollten Sie noch kein Konto bei Mein goethe.de haben, registrieren Sie 

sich bitte (Registrierung und Nutzung von Mein Goethe.de sowie der Onleihe sind kostenlos).
Hinweis: Wir bieten unsere Onleihe nur Nutzern/-innen mit Wohnsitz außerhalb des deutschen Sprachraums an. 
Für die Nutzung im deutschsprachigen Raum wenden Sie sich bitte an eine Bibliothek in Ihrer Nähe.
Nach der Anmeldung bei Mein Goethe.de gehen Sie zum Menüpunkt „Meine Onleihe“ und klicken dort auf den 
Button „Anmelden“. Und schon können Sie die digitalen Medien unserer Onleihe nutzen!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Bibliothek des DSIT.

http://login.goethe.de/cas/login?service=https://my.goethe.de/kdf/j_spring_cas_security_check&ort=pxxdeYY
http://goethe.de/


شرایط به امانت گرفتن و استرداد کتب و 

:مجالت
کتابهای داستان ساده به زبان آلمانی ورومان و مجالت بمدت ● 

دوهفته

کتابهای مرجع ، آموزشی ، تمرین وآمادگی امتحانات امانت ● 

داده نمی شود

انه برای استفاده از کتابهای آموزشی و تمرین میتوانید از کتابخ● 

. مجازی گوته استفاده نمایید

استفاده صحیح از کتابها● 

.مدت زمان امانت از طریق تلفن یا ایمیل قابل تمدید می باشد● 

توصیه میشود  "Deutsch perfet و Vitamin.de" مجالت ● 

Bedingungen für die Ausleihe und 
Rückgabe von Büchern und Zeitschriften:
● Leichte Lektüre und -zeitschriften für zwei Wochen

● Nachschlagwerke, Lernbücher, Übungs- und 
Prüfungsvorbereitungsbücher werden nicht 
ausgeliehen
● Mit dem kostenlosen Abonnement für Goethe 
Onleihe können Sie Lern- und Übungsbücher 
ausleihen.
● Ordnungsgemäße Nutzung von Büchern
● Die Leihfrist kann telefonisch oder per E-Mail 
verlängert werden.

● Empfehlenswert sind die Zeitschriften "Deutsch 

perfet und Vitamin.de", die besonders für 

Sprachlernende geeignet sind.



VERANSATUNGEN
LESUNG & VORTRAG



بحث و گفتگو

موضوعات اجتماعی و زیست محیطی

Soziale und ökologische Themen



INFORMATIONSVERANSTALTUNG
mit Dr. Judith Thomalsky
Leiterin der Außenstelle in Teheran des Deutschen 
Archäologischen Instituts

Fragen zum Thema „Studentenvisa“





KAHOOT SPIELEN

ZU DEUTSCHER LANDESKUNDE 

UMFASSTEN 8 FRAGEN  

16 SPIELER

KURSTEILNEHMER HABEN IN 2ER 

TEAMS GESPIELT

• 8 IPads wurde eingesetzt 

• Altergruppe: Erwachsene



Was bedeutet„Pecha Kucha“ ?
Es bezieht sich auf den japanischen Ausdruck für „Chit 
Chat“. Es werden 20 Power Point-Folien gezeigt, die 
jeweils nach 20 Sekunden automatisch wechseln. Auf 
jeder Folier ist ein Bild – sonst nichts. Kein Platz für Text 
oder Graphen. Pecha Kucha zwingt die Redner zu klaren 
Aussagen. Das Timing muss stimmen. Unwichtiges fällt 
raus, denn nach genau 6 Minuten 40 Sekunden muss 
man runter vom Redner-Podium.

چیست؟" کوچاپچا "
در پاوربوینت  اسالید 20. است" چت چت"برای اصطالح ژاپنی این 

.  ثانیه به طور خودکار تغییر می کند20داده می شود که پس از نشان 

جایی برای . هیچ چیز دیگری-روی هر فویل یک عکس وجود دارد 

پچا کوچا سخنرانان را وادار به اظهارات . نوشتار یا نمودار وجود ندارد

موارد غیر مهم حذف می . زمان بندی باید درست باشد. صریح می کند

ثانیه شما باید از تریبون سخنران 40دقیقه و 6شوند ، زیرا دقیقاً بعد از 
.پایین بیایید



بازیهای آموزشی





آشنایی با آداب، هنر و جغرافیای 

آلمان

Landeskunde

Informationsveranstaltung



Sprichwörter und Redewendungen

اصطالحات و ضرب المثل ها



VIELEN DANK 
FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT


