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:سطحریلتشگضاسخواهذشذ3هادسدوسه

 (اصتاسیخ01تا7سطحکودن)دمشدا6تیشلغایت2سال

 (اصتاسیخ04تا01سطحنوجوان)مشداد6تیشلغایت2سال

 (اصتاسیخ04سطحتضسگسال)مشداد6تیشلغایت06سالتهتاال

وسژالکاسکاژان7،ویژظهرشصنژذاندخ ژشتژاالیکودنونوجوانآموصشیهایدوسه

.است الضهشاجامعهطالب

 الضهژشاجامعهجاسیِنامطالبِثثت  پظوهژانوتژهرژوس اصطشیژكسژامانهدانژ

است.ایا شن ی
 الضهژشاجامعژهجژاسیِغیشطژالبِنژامثثت ،ورشصنژذانرشاگیژشانمت عژههژذی

هژایماژاستیرشها،ژی،والژهتهروس حضژوسیودساداسهآمژوص ،طالبوکاسکاان

.است9دسساخ عانتااالذیای،اتاق

رشصنژذانکاسکاژژان(وکژژذتژژشای)اسائژژهکژذپشسژژا یها،ژامثثژژتنژامحضژژوسی

وهعژشاهداشژ ککژاس تژانجی)جاژتپشداخژت(رشصنذانطژالبتشایتحصی ی)

ضشوسیاست.دوسه(،هضیاه

97ماهخشداد31تاتاسیخدوسههایکودنونوجوان:نامما تثثت

97ماهتیشماه8تاتاسیخ:تضسگسالدوسههاینامما تثثت

نژاملطعژیاسژتودسرژوس انصژشاداصدوسه،هضیاژهنامشعاتهماضلهثثژتثثت

عود دادهنخواهذشذ.

نژامتاتوجهتهمحذودتودنظشریژت،اولویژتتژاارژشادیاسژتکژهصودتژشثثژت

نعایاذ.

پاسخ،ویشعاهس یم.32002332-3هایتات فک
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 97 شروی ـ های تابستاندوره

 عنوان دوره استاد هزينه روز ساعت

 2ICDL مثاسکهحائشی 21 سوصهایصوج 8-01

سایانه
ی

ا
 

 POWER POINT مثاسکهحائشی 21 شاثه3و0 8-01

 WORD مثاسکهحائشی 21 سوصهایصوج 01-02

 تایپ حائشیمثاسکه 21 شاثه3و0 01-02

ی نویساذگیخالق نظادصهشاآلاصاده 21 شاثه3شاثهو 8-01
ادت

 

 داس ان نظادصهشاآلاصاده 25 شاثه3شاثهو 01-02

 آساس ،یتاسویجشداسالمی اعظمعثذی 25 سوصهایرشد 01-02

ی
هاژژژژژژژژژژژش

 

 خوشاویسیتحشیشیونس ع یك تخ یاسی 21 شاثه4شاثهو0 8-00

 تزهیةممذماتی لی یعظیعی 21 سوصهایصوج 8-01

 تزهیةتجعی ی لی یعظیعی 25 سوصهایصوج 01-02

 طشاحینماشیممذماتی خاکذامک 25 شاثه5شاثهو3 8-02

 طشاحینماشیتجعی ی صهشهلذمع ی 35 شاثه4شاثهو0 8-02

 دوصیممذماتیچشم موناحسیای 21 سوصهایرشد 8-01

 دوصیتجعی یچشم موناحسیای 25 سوصهایرشد 01-02

 کودن تار ای اکشمعظیعی 25 سوصهایصوج 8-01

 تاری()لالبتضسگسال تار ای اکشمعظیعی 25 سوصهایصوج 01-02

 تارتودوختهایتضییای رغشیحمی 25 سوصهایصوج 8-01

 A خیاطیتاال،وممذماتی سشتاذیرشاهانی 21 سوصهایرشد 8-01

 B خیاطیتاال،وممذماتی ایعانهششدالذیک 21 سوصهایصوج 8-01

 A خیاطیتاال،وتجعی ی سشتاذیرشاهانی 25 سوصهایرشد 01-02

 B خیاطیتاال،وتجعی ی ایعانهششدالذیک 25 سوصهایصوج 01-02

  A خیاطیتذونال،وممذماتی صهشاطثاطثایی 21 سوصهایصوج 8-01
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 97 شروی ـ های تابستاندوره

 عنوان دوره استاد هزينه روز ساعت

 B  خیاطیتذونال،وممذماتی صهشانوسوصی 21 شاثه5و0،2 8-01

 A خیاطیتذونال،وتجعی ی صهشاطثاطثایی 25 سوصهایصوج 01-02

 B  خیاطیتذونال،وتجعی ی صهشانوسوصی 25 شاثه5و0،2 01-02

 خیاطیکودنممذماتی راطعهیاوسی 31 سوصهایصوج 8-00

 خیاطیکودنتجعی ی راطعهیاوسی 35 سوصهایرشد 8-00

 عجاسیممذماتی حسکنسشیکشیخ 21 سوصهایصوج 01–8

 عجاسیتجعی ی حسکنسشیکشیخ 25 سوصهایصوج 01-02

 لالیثاری محشاتی 25 سوصهایرشد 8-00

 ساصیجعثه نشگسمحعودی 21 رشدسوصهای 01-02

 نویساذگیخالق)نوجوان( راطعهسشکاسپوس 21 شاثه4شاثهو 8-01

نونوجوان 
کود

 داس اننویسی)نوجوان( راطعهسشکاسپوس 21 شاثه4شاثهو 01-02

 نوجوان())کاسسویچوبوظشود(دکوپاط نفیسهحمی 21 شاثه5و2 8-01

 خاللیتتامموا)کودن( حمینفیسه 21 شاثه5و2 01-02

 )کودنونوجوان(خوشاویسیتحشیشی خانمخائفی 21 شاثه5و2 01-02

 پاوسپویات)نوجوان( راطعهرشاهانی 05 پاتشاثه 8-01

 نماشیخالق)نوجوان( خانملشن ی 25 شاثه5و3 8-01

 نماشیخالق)کودن( خانملشن ی 25 شاثه5و3 01-02

 جاگاع مادی)نوجوان( نفیسهرالحیما  سای،ان یجشاثه 8-9

 جاگاع مادی)کودن( نفیسهرالحیما  سای،ان یجشاثه 9-01

 


