
سالم !
 

و به مدرسه آسترولوژی ونوس خوش آمدید...
 

این مدرسه برای افرادی که به دنبال "معنا" و "حقیقت" زندگی هستند طراحی شده است. 
این در مورد یافتن آن کسی است که شما "واقعا" هستید، ورای آنچه فکر میکنید و یا به شما

آموخته اند.. ورای داستان تان در مورد اینکه چه کسی هستید یا چه توانایی هایی دارید..
ورای همه مفاهیم و تصوراتتان.

این مدرسه، در مورد کشف راه هایی است که به شما تعمق و درک بیشتر از خود و ایجاد
معنای بیشتر در زندگی را بدهد. 

 
شما با دانستن زبان نمادین کیهانی خواهید فهمید که بجای اینکه قربانی انرژیهای قدرتمند

شوید توان آن را دارید که از این انرژیها برای رشد و اعتالی شخصی خود استفاده کنید. 
 

بنابراین اگر احساس میکنید که برای تجربه تغییر بنیادین در زندگی  اتان آماده هستید..
اگر دوست دارید بدانید چه درسهایی را برای یادگیری در طول این زندگی را انتخاب کرده اید

و برای اینکه بتوانید قدرتهای روح خود را تجربه کنید ما خوشحال  می شویم شما را در
کالسهای خود ببینیم. 



ارتباط با ما
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درباره مدرسه.. 

 اگر اینجا هستید می دانیم که یا به ستاره شناسی
عالقمند هستید و یا عاشق پتانسیل های قوی آن
شده اید. هدف ما این است که شما این دانش
مقدس را فرا گرفته و در زندگی خود به کار بگیرید.
مدرسه آسترولوژی ونوس با تکیه بر آموزشهای
استاندارد آکادمی های تراز اول آسترولوژی مبانی
درسها را تدوین کرده است. از آنجا که مدرس و
موسس این مجموعه خود دانش آموخته مدرسه
سیدنی استرالیا و دانش آموز فعلی مدرسه
آسترولوژی تکاملی جفری ولف گرین (بنیانگذار
آسترولوژی تکاملی ) است، مفاهیم آموزشی کامال
علمی و تدوین شده بر اساس سرفصلهای معتبر
هستند که مهارت و درک ستاره شناسی شما را باال

می برد. 
همچنین ما برای درک عمیق تر درسها از منابع
تکمیلی همانند تدریس اصول هرمتیکا و تحلیل

رساله های عرفانی ایرانی نیز بهره می بریم.
 

چه چیزي ما را 

متفاوت می کند؟

 

بزرگترین مزیت ما 
داشتن یک مربی خبره در علوم باطنی است.

سیستم آموزشی آنالین و به روز

سیستم آموزشی ما بر اساس آکادمی های معتبر طراحی
شده است. وبینارهای آنالین، پنل کاربری حرفه ای برای

دسترسی به درسها، امکان ذخیره سازی کامل، گروه
پرسش و پاسخ، طرح مباحث باطنی، تکالیف منظم و

بازخورد جز به جز، آزمون نهایی و ...

بهترین ها در کنار ما خواهند ماند

ما بهترین ها را برای مدرسان آینده خود انتخاب
خواهیم کرد.

قدم به قدم تا یادگیری کامل

ما اولین آکادمی آسترولوژی در جهان هستیم که بیش
از 500 ساعت تمرین را درقالب صوتی و نوشتاری در هر

ترم از یکایک خردجویان را در آرشیو خود داریم. 



هر زمان.. هر مکان

این یک دوره آموزشی آنالین است که به شما اجازه
میدهد از هر مکانی به کالسها متصل شوید. یک پنل

کاربری حرفه ای برای ذخیره درسها در دسترس
شماست. ما شرایطی را بوجود آورده ایم که حتی با
یک گوشی موبایل شما امکان شرکت در کالسها را

داشته باشید.

از هر جای دنیا امکان اتصال دارید..

ما متعهد به ذهن، روح
و زمان شما هستیم

روح، ذهن و زمان شما برای ما ارزشمند است.
بنابراین اگر قصد شرکت در دوره را دارید � بایست
زمان کافی برای تمرین داشته باشید. بطور متوسط
دوساعت روزانه الزم است تا مفاهیم را درک کنید.

نظم و توالی
با روال آموزشی و بروزرسانی سرفصلهای جدید در
بهار ۱۴۰۱، مدرسه آسترولوژی ونوس تبدیل به یک

دانشگاه آنالین گشته که نیازمند توالی پیگیری درسها
و نظم و سخت کوشی است.  بنابراین اگر برای آموختن

مصمم هستید در دوره های ما شرکت کنید.



Week 1:  Introduction to Astrology
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Level 1 
در ترم اول با بلوک های و اصول اولیه اشنا

میشوید. انرژی سیارات و خانه ها و نشان ها و

قطبیت ها را فرا میگیرید.. در این سطح شما

الفبای آسترولوژی را فرا خواهید گرفت.

طول  دوره   13 هفته

تکالیف اجباری و بازخورد منظم

پنل درسی مادام العمر

وبینارهای پرسش و پاسخ

گروه پرسش و پاسخ

آزمون پایان دوره

بیش از 500 ساعت تمرین صوتی

Week 2:  Energy Signature – Part 1

Week 3:  Energy Signature – Part 2

Week 4:  Energy Signature – Part 3

Week 5:  12 Archetype – Part 1

Week 6:  12 Archetype – Part 2 

Week 7:  12 Archetype – Part 3

Week 8:  12 Archetype – Part 4 

Week 9:  Energy Planet Signature:  Part 1

Week 10: Energy Planet Signature:  Part 2

www.venusschool.net

درک دانش مقدس ستاره شناسی
 با بررسی متون عرفانی باطنی

Week 11:  Energy Houses Signature:  Part 1

Week 12:  Energy Houses Signature:  Part 2

Week 13:  Looking At The Chart As A Whole

ه ر و د ت  ا ح ی ض و ت

هزینه دوره  210 دالر



Week 1:  The Nodes of The Moon

Week 2:  Retrograde Planets

Week 3:  Aspect Patterns – Part 1

Week 4:  Aspect Patterns – Part 2

Week 5:  CHART SHAPES – Part 1

Week 6: CHART SHAPES – Part 2

Week 7:  Moon Phases 

Week 8: Aspects  - Part 1

Week 9:  Aspects - Part 2

Week 10:  Aspects - Part 3  

Week 11:  Aspects - Part 4

Week 12:  INTERPRETIVE GUIDELINE 1

Week 13:  INTERPRETIVE GUIDELINE 2
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Level 2 

طول  دوره   13 هفته

تکالیف اجباری در گوگل کالسروم

پنل درسی مادام العمر

وبینارهای پرسش و پاسخ

گروه پرسش و پاسخ

آزمون پایان دوره

بیش از 500 ساعت تمرین

در سطح دوم شما مفاهیم عمیقتری را خواهید

آموخت. چگونگی عملکرد سیارات برگشتی، 

 محور کارمایی نودها و همچنین زویای سیارات 

 را فرا خواهید گرفت. در این مرحله شما قادر به

درک و تحلیل اولیه از چارت تولد خواهید بود. 
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درک دانش مقدس ستاره شناسی
 با بررسی متون عرفانی باطنی

ه ر و د ت  ا ح ی ض و ت

هزینه دوره   210 دالر



Week 1:  Chiron in Natal Chart

Week 2:  Lilith in Natal Chart

Week 3:  Juno in Natal Chart

Week 4:  Ceres in Natal Chart

Week 5:  Pallas in Natal Chart

Week 6: Vesta in Natal Chart

Week 7:  Vertex in Natal Chart

Week 8: Part of Fortune in Natal Chart

Week 9:  Eclipse in Natal Chart - Part 1

Week 10:  Eclipse in Natal Chart - Part 2

Week 11: INTERPRETING THE NATAL CHART   
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Level 3 

طول  دوره   11 هفته

تکالیف اجباری در گوگل کالسروم

پنل درسی مادام العمر

وبینارهای پرسش و پاسخ

گروه پرسش و پاسخ

آزمون پایان دوره

بیش از 500 ساعت تمرین

در سطح سوم شما الیه های عمیق تری از عملکرد

انرژیها همانند استرویدهای لیلیت، کایرن،  جونو،

وستا، پاالس و پارت آف فورچون و گرفتگی ها را

بررسی خواهید کرد . در این مرحله شما قادر به

درک کامل یک نمودار تولد خواهید بود. 
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درک دانش مقدس ستاره شناسی
 با بررسی متون عرفانی باطنی

ه ر و د ت  ا ح ی ض و ت

هزینه دوره 240 دالر



Week 1:  TRANSITS - THE CYCLES - Part 1

Week 2:  TRANSITS - THE CYCLES - Part 2

Week 3: TRANSITS - THE CYCLES - Part 3

Week 4: INTERPRETING TRANSITING

Week 5:  TRANSITS TO THE NODES

Week 6:  PROGRESSIONS 

Week 7:  THE PROGRESSED LUNATION 

Week 8: THE PROGRESSED PLANETS 

Week 9:  SOLAR ARCS 

Week 10:  INTERPRETING THE
FORECASTING CHART
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Level 4

طول  دوره   12 هفته

تکالیف اجباری در گوگل کالسروم

پنل درسی مادام العمر

وبینارهای پرسش و پاسخ

گروه پرسش و پاسخ

آزمون پایان دوره

بیش از 500 ساعت تمرین

در سطح چهارم زمان را وارد بحث خواهیم کرد.. ما

بررسی خواهیم کرد که تاثیر انرژی سیارات در حال

حرکت چگونه بر چارت تولد تاثیر میگذارند.  در این

ترم مبحث بازگشت سترن و بحرانهای میانه را هم یاد

خواهیم گرفت. 
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درک دانش مقدس ستاره شناسی
 با بررسی متون عرفانی باطنی

ه ر و د ت  ا ح ی ض و ت

هزینه دوره 240 دالر
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Level 5

طول  دوره   12 هفته

تکالیف اجباری در گوگل کالسروم

پنل درسی مادام العمر

وبینارهای پرسش و پاسخ

گروه پرسش و پاسخ

آزمون پایان دوره

بیش از 500 ساعت تمرین

Week 1:  THE SOLAR RETURN CHART

Week 2: SYNASTRY - Part 1

Week 3:  SYNASTRY - Part 2

Week 4:  THE PLANETS IN SYNASTRY 1

Week 5:  THE PLANETS IN SYNASTRY 2

Week 6:  THE COMPOSITE CHART - Part 1

Week 7: THE COMPOSITE CHART - Part 2 

Week 8:  MIDPOINTS 

Week 9:  LOCATIONAL ASTROLOGY

Week 10:  THE FINAL CONCLUSION 

در سطح پنجم با تکنیک های پیشرفته تری اشنا

خواهیم شد. نمودارهای Synastry و Composit را

یاد خواهیم گرفت و با مفاهیم Midpoint ها اشنا

خواهیم شد.
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درک دانش مقدس ستاره شناسی
 با بررسی متون عرفانی باطنی

ه ر و د ت  ا ح ی ض و ت

هزینه دوره 280 دالر



CONTACT

info@venusschool.net

www.venusschool.net

+971 50 523 5583

آسترولوژی تکاملی به جای آنکه در مورد پیشگویی ها یا پیش بینی ها

باشد به نمودار تولد به عنوان نقشه ای از آنچه که هستیم، داستان سفر

روح مان و چالش هایی که در طی این سفر با آن روبرو � شویم، نگاه �

کند و � تواند به ما کمک کند تا تصویری واضح تر از توانایی ها و چرایی

های زندگی مان را بدست آوریم. شما فردی هستید که در یک روز خاص،

زمان خاص، در یک مکان خاص و خانواده و فرهنگی خاص متولد شده اید.

این همان چیزی است که ما را از هم متمایز کرده و معنای خاصی به سفر

زندگی � دهد.

و آسترولوژی درک این "معنای خاص" زندگی است. 


