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11 9 

 )محقق( 2ساله ترم  6-4کالژ 

 (کرد) 2ساله ترم  6-4نقاشی 

 )مداحی( 1ساله ترم  6-4سفال 

 (حسینی)ساله دختر  16-12خوشنویسی 

 فخرایی()میر 3ساله ترم  6-4نمایش خالق 

 )صولتی( 3ساله ترم  7-5گام به گام تا اندیشه 

  )کرد( 3ساله ترم  6-4کالژ 

  )مداحی( 1ساله ترم  4-6نقاشی 

 )محقق( 4و 3ساله ترم  4-6نقاشی 

 (حسینی) 1ساله ترم  6-4کالژ 

 (دهروشن) 1ساله ترم  11-7روبیک 

 (فخراییمیر) 2ساله ترم  6-4نمایش خالق 

 صولتی() 1ساله ترم  9-7گام به گام تا اندیشه 
 

 کرد() 3ساله ترم  6-4نقاشی 

 )مداحی( 2 ساله ترم 6-4سفال

 ساله )حسینی( 12-7خوشنویسی 

 ()صولتی 1ساله ترم  7-5گام به گام تا اندیشه 

 12:45ساعت  3م ساله تر 6-4نمایش خالق 

 )پارسا(

  1ساله ترم  11-7کالژ 

)پارسا(  4ساله ترم 6-4 نمایش خالق

 11:31ساعت

 (کرد) 1ساله ترم  11-7نقاشی 

)پارسا(  2ساله ترم 6-4 نمایش خالق

 11:15ساعت:

به
شن

 

 (حمیدی) 1ترم  ساله 6-4نقاشی

 (بیگدلو)دختر  ساله 16-12سرامیک 

 مداحی()ساله دختر  16-12ساخت زیور آالت 

 صالحی() دختر 1ساله ترم 16-12طراحی 

 (حسینی)ساله  9-7خوشنویسی 

 وزیری() 1ساله ترم  7-5گام به گام تا اندیشه 

 (یانیانک) 2ساله ترم  12-11گام به گام تا اندیشه 

 (حسینی)امیر 7ساله ترم  7-6چرتکه 

 (حمیدی) 1ترم  ساله 6-4کالژ 

 (بیگدلو)دختر  ساله 16-12ویترای 

 جاللی() 2ترم  ساله 7-5چرتکه 

 (مداحی) 2ساله ترم  6-4سفال 

 (صالحی)1ساله ترم  6-4سفال 

 (حسینی)ساله پسر  16-12خوشنویسی 

 (یریوز) 2ترم  ساله 7-5گام به گام تا اندیشه 

 ()مقیمی 2ساله ترم 6-4بازی خالق 

 (امیر حسینی) 1ساله ترم  9-7چرتکه 

 

 حمیدی( ) 1ساله ترم  6-4نقاشی 

 (مرصوصی) 5و4ساله ترم  12-8تصویر سازی 

 (بیگدلو)1ساله ترم  6-4سفال 

 (جاللی) 4ترم  ساله 7-5چرتکه 

 مداحی() 3ساله ترم  6-4سفال 

 وزیری() 1رم ساله ت 7-5گام به گام تا اندیشه 

 (امیر حسینی) 4ساله ترم  7-5چرتکه 

)مقیمی(  3ساله ترم  6-4بازی خالق 

 12:31ساعت

 (جاللی) 1ساله ترم  9-7چرتکه 

 (وزیری)ساله  9-7گام به گام تا اندیشه 

 

 )حمیدی( 1ساله ترم  4-6کالژ 

 نوربخش() 1ساله ترم  6-4نقاشی 

 ()مرادی 4ساله ترم  6-4نقاشی 

 ()بیگدلو 3له ترم سا 6-4سفال 

 ساله )حسینی( 12-7خوشنویسی 

 )مقیمی( ساعت 3ساله ترم  6-4بازی خالق 

11:15 

 (امیر حسینی) 1ساله ترم  7-5 چرتکه

 (مرادی) 2ساله ترم  4-6نقاشی 

 صالحی() 1ساله ترم  6-4سفال 

 )نوربخش( 7ساله ترم 6-5 نقاشی

 (حسینی) 1ساله ترم  9-7سازی عروسک

 )مقیمی(  2 ساله ترم 6-4بازی خالق 

 11ساعت  )مقیمی(3 ساله ترم 6-4بازی خالق 

 (امیر حسینی) 1ساله ترم  9-7چرتکه 

 

به
شن

یک
 

 ساله پسر )غنی( 16-12طراحی 

 پور(حسن) 1ساله ترم  11-7سفال 

 )مداحی( 1ترم  11-7نقاشی

 لواسانی()ساله پسر  16-12دومینو 

 ده()روشن روبیک پیشرفته

 )طارمی(  11اله ترمس 6-7شعر و قصه

 پور()حسنساله دختر  16+-12سفال چرخ 

 )غنی( 4ساله ترم  6-4نقاشی 

 مداحی()ساله پسر  16-12ساخت مجسمه مفتئلی 

 (دهروشن) 1ترم  پسر ساله 16-12روبیک

 لواسانی() 1ساله ترم  11-7اریگامی 

 صفری() 1ساله ترم  6-4سفال 

 14:31)طارمی(ساعت  3ساله ترم 6-4قصه  شعر و

 16)طارمی(ساعت  11ساله ترم 7-5قصه  شعر و
 

 پور()حسنساله پسر  16-12سفال چرخ 

 )غنی( 3ساله ترم  6-4سفال 

 لواسانی()ساله دختر  16-12ملیله کاغذی 

 (وزیری) 1ساله ترم  7-5گام به گام تا اندیشه 

 (دهروشن)1ساله ترم  11-7روبیک 

 طارمی() 4ساله ترم  4-6شعروقصه 
 

 1ساله ترم  9-7به کام تا اندیشه گام 

 وزیری()

دختر  1ساله ترم  16-12مکعب روبیک 

 (دهروشن)

ساعت  (طارمی) 5ساله ترم  4-6شعر وقصه 

12:15  

 ()غنی 5ساله ترم  6-4سفال 

ساله دختر  16-12ساخت زیور آالت 

 مداحی()

 محقق() 1ساله ترم  6-4نقاشی 

 ()صفری 1ساله ترم  12-7سفال 

  (طارمی) 1ساله ترم  4-6 شعر وقصه

 (حسینی)1ساله ترم  6-4نمایش خالق 

 11ساعت

 غنی() ساله دختر 16-12طراحی 

 مداحی() 1ترم  ساله 12-7نقاشی 

 (صفری) 1ساله ترم  6-4سفال 

 (وزیری)ساله  7-5 گام به گام تا اندیشه

 (حسینی) 1ساله ترم  4-6نمایش خالق 

 11ساعت

 

به
شن

دو
 

 سر )غنی(ساله پ 16-12طراحی 

 لواسانی() 1ساله ترم  11-7اریگامی 

 )نوربخش( 3ساله ترم 6-4نقاشی 

 )صالحی( 6ساله ترم 6-4نقاشی

 )مرصوصی( 2ساله ترم  6-4نقاشی 

 پور(حسن) 2و1ساله ترم  11-7سفال 

 )مهابادی( 2ساله ترم 12-8نقاشی

 16:31)طارمی( ساعت 6ترم ساله  6-4شعر و قصه 

 کار(هین)شا 1ساله ترم 6-4کالژ

 )مقیمی( 1ساله ترم  11-7نمایش خالق 

 )غنی( 1ساله ترم  6-4سفال 

 )لواسانی( 2ساله ترم  7-5ساخت عروسک 

 )نوربخش( 8ساله ترم 6-4نقاشی

 )صالحی( 4ساله ترم  6-4نقاشی

 )مهابادی( 6ترمساله  6-4نقاشی 

 )شاهینکار( 3ساله ترم  6-4نقاشی

 )مرصوصی( 1ساله ترم  11-7کاردستی خالق 

 )غفاری( 2ساله ترم  11-7نقاشی 

 (پورحسنساله دختر ) 16-12سفال چرخ 

 )طارمی( 5ترم ساله  6-5شعر و قصه 

 )مقیمی( 1ساله پسر ترم 16-12نمایش خالق 
 

 غنی()ساله دختر  16-12طراحی 

 )نوربخش( 7ترمساله  7-5نقاشی 

 ی()صالح 3م ترساله  6-4سفال

 )مهابادی( 3ساله ترم  6-4نقاشی

 غفاری() 1ساله ترم  6-4نقاشی 

 )طارمی( 8م ترساله  6-5شعر و قصه

 مقیمی() 1ساله ترم  6-4بازی خالق 

ساعت  )طارمی( 7ساله ترم  6-5شعر و قصه 

12:15 

  )غنی( 7ترم ساله  6-4 سفال

 )لواسانی( 4ساله ترم  7-5عروسک  ساخت

 صالحی() 4ساله ترم 6-4نقاشی 

 شاهین کار() 1ساله ترم  6-4کالژ 

 )مرصوصی( 1ساله ترم  11-7نقاشی 

 طارمی( ) 4 ساله ترم 6-4شعر و قصه 

 ساله  7-5آموز شطرنج نو

 )غنی( 2ساله ترم  6-4نقاشی 

 ()مرصوصی 12ساله ترم  7-5نقاشی 

 ()غفاری 1ساله ترم  6-4نقاشی 

)طارمی( ساعت  4 ساله ترم 6-4قصه  شعر و

9:31 

 ساله  11-7آموز شطرنج نو

 

سه
به

شن
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 غنی()ساله دختر  16-12چاپ 

 )لطیفی( ساله دختر 16-12طراحی 

 (پوربرات) 3ساله ترم  4-6نقاشی 

 لواسانی()ساله  11-7ساخت عروسک 

 )صولتی( 1ساله ترم  6-4کالژ 

  )جاللی( 5ساله ترم  11-7چرتکه 

 )لطیفی( 2ساله ترم 12-8نقاشی 

 )غنی( 2و1ترم پسر  ساله 16-12طراحی

 )لواسانی( 1ساله ترم  6-4سفال 

 ساله )صولتی( 12-8ظریف بری با چوب 

 جاللی()2ساله ترم  7-5چرتکه 

 اله دادی() 1ساله ترم  6-4نمایش خالق 

 (پوربرات ) 1ساله ترم 6-4نقاشی 

 (پوربرات ) 2ساله ترم  6-4نقاشی 

 )غنی(4ساله ترم  6-4سفال 

 )لطیفی( 3 ساله ترم 5-7کاردستی 

 )لواسانی( 1ساله ترم  11-7دومینو 

 )صولتی( 1ساله ترم  9-7گام به گام تا اندیشه 

 )جاللی( 8ترم  ساله 7-5چرتکه 

 )اله دادی( 1ترم  ساله 12-7نمایش خالق 

 )غنی(2ترمساله  6-4نقاشی  )نعمتی( ساله 7-5آموز نو شطرنج

 )فرهانی( 4ساله ترم 6-4نقاشی 

 (پوربرات ) 2ساله ترم 6-4کالژ

 )لواسانی( 2ساله ترم 6-4سفال 

 1ساله ترم  11-7کاردستی با جاگورتا 

 )لطیفی(

 1ساله ترم  12-8ظریف بری با چوب 

 (صولتی)

 ساله دختر )نعمتی( 16-12شطرنج نو آموز 

 (طلبباران) 1ترم  ساله 6-4نمایش خالق 

 

 غنی() 1ساله ترم  6-4نقاشی 

 (پور) برات 1ساله ترم  11-7نقاشی 

 لطیقی() 1ساله ترم  121-7ماسک سازی 

ساله دختر  16-12کاردستی دوخت نمد 

 )لواسانی(

 ساله )نعمتی( 11-7شطرنج 

به (طلبباران)1ترم  ساله 6-4نمایش خالق 
شن

ار
چه

 

 )نوربخش(  6ساله ترم  7-5نقاشی 

 همنش( )ب 2 ساله ترم 6-4نقاشی 

 )قائمی(  7و6ساله دختر ترم 12-8نقاشی 

 زاده( )مطلبی 1ترمساله  16-12طراحی 

  (نیاشیرازیساله دختر ) 16-11سفال چرخ 

 )طالیی(  1ساله ترم 6-4سفال دست 

  16:31ساعت )مقیمی( 2ساله ترم  9-7بازی خالق 

 ( جاللی) 4 ترم ساله 7-5چرتکه

 

 )نوربخش( 15سال ترم  7-5نقاشی 

 )فرهانی(  2و3ساله ترم  6-4قاشی ن

 )بهمنش( 12ساله دختر ترم  16-11نقاشی

 )قائمی( 7و6ساله پسر ترم  12-8نقاشی

 (زادهمطلبی) 2ساله ترم  16-12طراحی 

 (پورحسن) دخترساله  16-11سفال چرخ 

 )طالیی( 5ساله ترم  11-7سفال دست

  (جاللی) 5 ترم ساله 5-7 چرتکه

 ( مقیمی) 5 متر ساله 6-4خالق بازی

 )حسینی( 2ترمساله  6-4کالژ 

 ()شیرازی نیا 5ساله ترم  6-5سفال 

 )نوربخش(  6ساله ترم 11-7نقاشی 

 )فرهانی( 3ساله ترم 6-4نقاشی 

 )بهمنش(  8ساله ترم 7-5نقاشی 

 زاده( )مطلبی 2ساله ترم 12-8نقاشی 

 ( پورحسن) ساله پسر 16-12سفال چرخ 

 )نعمتی(ساله  12-8شطرنج نو آموز 

 )قائمی( 1ساله ترم  11-7نقاشی 

 )حسینی(  ساله 12-8 خوشنویسی

 )طالیی(  4ساله ترم  6-4سفال 

 (نیا)شیرازی2ساله ترم11-7سفال 

 فخرایی()میر1ساله ترم  12-7تاتر کاغذی 

  )مقیمی( 5ساله ترم  9-7بازی خالق

)نعمتی(  1ساله آمادگی  11-7شطرنج 

 13ساعت 

 ()مقیمی 3ترم  ساله 9-7بازی خالق 

 فخرایی()میر 1ساله ترم  9-7خالق نمایش 

 )نوربخش( 21ساله ترم 11-7نقاشی 

 زاده()مطلبی 4دختر ترم  16-11طراحی 

 (پورحسن) 1ساله ترم  11-7سفال دست 

 ساله )حسینی( 12-8خوشنویسی

 )فرهانی( 4 ساله ترم 6-4نقاشی

 (صفری) 3 ترم ساله 6-4 سفال

 ()شیرازی نیا 1ساله ترم  6-4سفال 

)میرفخرایی(  2ساله ترم  6-5نمایش خالق 

 11ساعت 

 )مقیمی(  3ساله ترم  6-4بازی خالق 

 )نعمتی( 2آمادگی  ساله 11-7شطرنج 

  11:15 ساعت

 )نعمتی( 3 مقدماتی ساله 11-7 شطرنج

 11:31ساعت 

 

 )نوربخش( 13ساله ترم  11-7نقاشی

 )حسینی( 2و1ساله ترم 6-4کالژ 

 (زادهمطلبی) 1ساله ترم  11-8نقاشی 

 (صفری) 2 ترم ساله 6-4 سفال

 )میرفخرایی( 3ساله ترم  12-8نمایش خالق 

 )نعمتی( 7 ساله مقدماتی 12-8شطرنج 
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