
 ویژه نوجوانان –ی پاییز کانون دوره یهای مجازارگاهک

 ساعت روز مدرس عنوان کالس ردیف

 11-11 شنبه سیدمحمد تنکابنی سلفژ و پرورش صدا )مقدماتی( 1

 14-11 شنبه سیدمحمد تنکابنی سلفژ و پرورش صدا )تکمیلی( 1

 :1101-:1401 شنبه پورزهرا برات کالژ )تکمیلی( 1

 14-15 دوشنبه ا ساغرچیانغالمرض سازی )مقدماتی(فیلم 4

 14-15 چهارشنبه احمد فیضی  )تکمیلی( سازیفیلم 5

 14-15 شنبهکی فاطمه عباسی  گردانی )تکمیلی(ساخت عروسک نمایشی و عروسک 6

 11-11 شنبهسه نژادساغر لطفی گویی )فن بیان و زبان بدن( )مقدماتی(قصه 7

 14-11 شنبهسه نژادساغر لطفی یلی(تکم) زبان بدن و جادوی اجرا(گویی )قصه 8

 14-11 کشنبهی حسین توالیی شعرسرایی مقدماتی )آشنایی با شعر و لذت شعرخوانی( 9

 11-11 کشنبهی حسین توالیی شعرسرایی تکمیلی )سپید(  :1

 17-18 کشنبهی کبری بابایی شعرسرایی تکمیلی )کالسیک و نیمایی( 11

 17-18 دوشنبه ثابتمی صالحیسا بازیگری نمایش )مقدماتی( 11

 18-19 دوشنبه ثابتسامی صالحی بازیگری نمایش )تکمیلی(  11

 11-11 شنبهکی دنیا یارمحمدی مهارت خودباوری  14

 14-15 کشنبهی محمدملکمهدی  بینیمهارت خوش 15

 11-11 شنبه یارمحمدیدنیا  مهارت شاد بودن 16

 15-16 کشنبهی زمانیانیوسفمهدی  مند بودنمهارت جرأت 17

 16-17 شنبهکی زمانیانیوسفمهدی  مهارت برقراری و تثبیت روابط مثبت 18

 11-11 شنبهکی یارمحمدیدنیا  مهارت امیدوار بودن 19



 ساعت روز مدرس عنوان کالس ردیف

 15-14 شنبهسه محمدملکمهدی  مهارت هوش هیجانی :1

 15-14 چهارشنبه محمدملکمهدی  مهارت زندگی معنوی 11

 17-18 شنبهسه گلزار رضوی  نویسینامهفیلم 11

 :1-11 هارشنبهچ مهدی محمدیان خوانیشاهنامه 11

 :1-11 دوشنبه مهدی محمدیان خوانیحافظ 14

 15-16 هارشنبهچ غزاله مرصوصی تکمیلی() تصویرسازی 15

 15-16 دوشنبه ندا محققی نقاشی )تکمیلی( 16

 16-17 دوشنبه زادمحدثه کریمی ملیله کاغذی 17

 16-17 شنبهسه عباسامیر مشهدی )مقدماتی( نویسینمایشنامه 18

 18-19 شنبهسه عباسامیر مشهدی )تکمیلی( نویسینمایشنامه 19

 11-11 دوشنبه احمد اکبرپور (1)چگونه داستان کوتاه بنویسیم؟ :1

 :1-11 شنبه مریم عباسی خوانیگلستان 11

 17-18 شنبهکی آذرخیل عبدالعظیم )تکمیلی( حجم سازی 11

 17-18 شنبهکی آقای علیمراد انیمیشن )تکمیلی( 11

 15-16 شنبهکی سپیده صالحی )مقدماتی( تصویرسازی 14

 16-17 چهارشنبه القراءشیخ گلنوش نقاشی )مقدماتی( 15

 16-17 شنبه آزاده مرجانی انیمیشن )مقدماتی( 16

 15-14 دوشنبه دیفرحناز عزیزمحم سازی )مقدماتی(حجم 17

 15-16 چهارشنبه طیبه آنجدانی سازی )مقدماتی(عروسک 18

 15-16 شنبهپنج علی خوشجام عکاسی با موبایل )مقدماتی( 19



 ساعت روز مدرس عنوان کالس ردیف

 16-17 شنبهپنج علی خوشجام عکاسی با موبایل )تکمیلی( :4

 16-17 شنبهسه فائزه غنی کالژ )مقدماتی( 41

 16-17 شنبهسه ضیه صادقیمر نویسی تحریری )مقدماتی(خوش 41

 16-17 شنبهکی پورربابه حسین نقاشی خط 41

 16-17 چهارشنبه فاطمه گلچین تذهیب 44

 16-17 کشنبهی نگار میرفخرایی پاپیه ماشه 45

 14-11 شنبهکی زادهنگین صدری مقدماتی(گام به گام تا اندیشه ) 46

 16-15 شنبهسه عطیه احمدزاده زیست )مقدماتی( 47

 16-17 چهارشنبه عطیه احمدزاده زیست )تکمیلی( 48

 16-15 شنبه سعیده موسویسیده نجوم )مقدماتی( 49

 16-15 شنبهکی سیده سعیده موسوی نجوم )تکمیلی( :5

 16-15 دوشنبه مهرناز قربانعلی زیورآالت )دست سازها( 51

 16-15 سه شنبه فائزه غنی کاردستی )مقدماتی( 51

 16-17 چهارشنبه فائزه غنی قدماتی(طراحی )م 51

 16-15 دوشنبه مریم مکانی کاردستی )تکمیلی( 54

 11-14 شنبهسه مرضیه صادقی نویسی تحریری )تکمیلی(خوش 55

 14-15 شنبهکی پورربابه حسین نویسی با قلم )مقدماتی(خوش 56

 15-16 شنبهکی پورربابه حسین نویسی با قلم )تکمیلی(خوش 57

 15-16 شنبه وحید خسروی )مقدماتی( فن بیان و زبان بدن() گوییقصه 58

 16-17 شنبه وحید خسروی )تکمیلی( گویی )زبان بدن و جادوی اجرا(قصه 59

 


