
زمان مدرس سطح کارگاه عنوان کارگاه 

شنبه و دوشنبه  13:1۵-12:30 حنا بختیاری پیشرفته بازی و سرگرمی

یکشنبه و سه شنبه  14:1۵-13:30 حنا بختیاری پیشرفته بازی و سرگرمی

یکشنبه  17:30-16:30 عطیه هاشمی مقدماتی ایده و ساخت )مهندسی خالق(

شنبه  19-18 رضا ظفری آمادگی1 شطرنج

یکشنبه  17:30-16:30 مهدی روشن ده پیشرفته مکعب روبیک

پنج شنبه    14-13 هنگامه سرمستی آمادگی1 شطرنج

شنبه    17:30-16:30 رضا ظفری نوآموز شطرنج

دوشنبه    19-18 رضا ظفری آمادگی1 شطرنج

شنبه    14:30-13:30 منیژه نوربخش پیشرفته  نقاشی

یکشنبه   14:30-13:30 لیال غفاری تکمیلی  نقاشی

یکشنبه   19-18 ندا محقق پیشرفته  نقاشی

دوشنبه    12:30-11:30 منیژه نوربخش پیشرفته  نقاشی

دوشنبه    12:30-11:30 پیشرفته فاطمه خدابنده لو نمایش خالق

سه شنبه    14:30-13:30 دنا طارمی پیشرفته شعر و قصه

سه شنبه     17:30-16:30 دنا طارمی پیشرفته شعر و قصه

سه شنبه     16-1۵ دنا طارمی پیشرفته شعر و قصه

پنج شنبه     11-10 آرزو یو بهمنش پیشرفته  نقاشی

شنبه     16-1۵ زهرا برات پور تکمیلی  نقاشی

یکشنبه     10- 11 میترا فرهانی تکمیلی کالژ

یکشنبه     11:30- 12:30 میترا فرهانی تکمیلی  نقاشی

یکشنبه     12:30-11:30 سپیده صالحی تکمیلی کاردستی

ــون ــن کان ــای آنالی کارگاه ه
در فصــل زمســتان
ویــژه گــروه ســنی نوبــاوه



زمان مدرس سطح کارگاه عنوان کارگاه 

یکشنبه     12:30-11:30 لیال غفاری تکمیلی  نقاشی

یکشنبه     16-1۵ ندا محقق تکمیلی  کاردستی

سه شنبه     11-10 دنا طارمی تکمیلی شعر و قصه

سه شنبه     12:30-11:30 دنا طارمی تکمیلی شعر و قصه

سه شنبه     14:30-13:30 زهرا برات پور تکمیلی کالژ

سه شنبه     19-18 ندا محقق تکمیلی  نقاشی

چهارشنبه     11-10 فائزه غنی تکمیلی سفال

چهارشنبه     12:30-11:30 فائزه غنی تکمیلی  سفال

چهارشنبه     16-1۵ تکتم حسن پور تکمیلی سفال

چهارشنبه     17:30-16:30 عارفه مهابادی تکمیلی اریگامی

پنج شنبه     11-10 سارا حمیدی تکمیلی  نقاشی

پنج شنبه     14-13 حمید ندیمی تکمیلی نمایش خالق

پنج شنبه     1۵:30-14:30 حمید ندیمی تکمیلی نمایش خالق

دوشنبه      10- 11 میترا فرهانی مقدماتی کالژ

دوشنبه     16-1۵ ندا محقق مقدماتی  نقاشی

سه شنبه     14:30-13:30 فاطمه صفری مقدماتی سفال

چهارشنبه     11-10 عارفه مهابادی مقدماتی اریگامی

چهارشنبه      14:30-13:30 فائزه غنی مقدماتی  نقاشی

پنج شنبه      11:30- 12:30 آرزو یو بهمنش مقدماتی  نقاشی

پنج شنبه      11:30- 12:30 حمید ندیمی مقدماتی نمایش خالق

پنج شنبه      14-13 لیال غفاری مقدماتی  نقاشی

پنج شنبه      1۵:30-14:30 مهدی مقیمی مقدماتی نمایش خالق

سه شنبه      12:30-11:30 هنگامه سرمستی  نوآموز شطرنج


