
 

 اشبه نامش و با یاری           

 آموز عزیز سالمدانش

و مسائل روزمره کیف ، دفتر، گاهی اوقات اونقدر البه الی کتاب 

شیم که یادمون میره باید زندگی هم بکنیم. اما گم می زندگی

. باید به دور و برمون نگاه کنیم و ببینیم چه چیزهای  جذابی در اطرافمون است کردنی  انتخابو آموختنی ، زندگی

 :لهایی مثبهتر از زندگی مون لذت ببریم. مهارت تونیممیهست که اگه مهارت کار باهاشون رو یادبگیریم ، 

 ...انتخاب های جذاب کالس کاری ، سفالگری، خوب فیلم دیدن و کالً رشتهمعرق ،آشپزی

 صحیح یکی از اصول اصلی بهره بری بیشتر از زندگی انتخابِن اومد باید بدونی که وبه می انتخابحاال که حرف از 

 خودت  به دقت موارد زیر رو مطالعه کن. صحیح کالس مورد عالقه انتخابِاست. پس برای 

س پ پدر و مادر در مشورت؟تا یادمون نرفته بگیم که مشورت در زندگی هم یکی از اصوله و چه کسی بهتر از 

 اجازه دهید کالمی چند با اولیای شما گفتگوکنیم. 

ار به استحضبا احترام  م کانون محبتتان گرم و آرزوهایتان در دسترس باشد.یآرزومند؛ دانش آموز گرامی لیو

برگزار خواهد  51:51در سال تحصیلی جدید روزهای دوشنبه تا ساعت  انتخابهای فوق برنامه میرساند کالس

یک نوجوان سالم برگزار می شود.  چندگانه های استعدادها و تقویت هوش پرورش هدف ها باکالس این .شد

ای عالقه ، استعداد و اطالعات پیش زمینه ها را بر اساسبنابراین خواهشمندیم فرزندمان را راهنمایی نمائید تا کالس

 ود.گاه  آنان خواهد بفرزندانمان بهترین تکیه انتخابقطعاً مشورت و راهنمایی شما در  نمایند.  انتخاب قبلی خود

  .مشخص نمایند ها بر اساس ظرفیت کالسدر سایت های پیشنهادی را توانند کالسدانش آموزان عزیز می

الزم است این . باشدآموزان میهر کالس بر عهده دانشهزینه لوازم قطعات و مواد مصرفی الزم به ذکر است 

 در صورت امکان مدرسه در تهیه برخی از لوازم مساعدت خواهد کرد.. وسایل در زمان مناسبی تهیه شود

ساعت رسمی مدرسه بوده بنابراین رعایت کلیه مقررات انضباطی مدرسه در  ءها جزساعات برگزاری این کالس

درج شده و در معدل وی نیز  انآموزکارنامه دانش ها دراین برنامه الزامی است. همچنین نمرات  این کالس

آموزانی که از خدمات دانش. باشدمیروزهای دوشنبه   51:51ها  ساعت پایانی این کالس محاسبه می شود .

 توانند با سرویس به منزل بازگردند.روزهای دوشنبه می کنند؛سرویس مدرسه استفاده می

 

 

 

 



 :انتخاب برنامه فوق هایکالسشرح

 پورشیخاستاد  با چوب :سازی مجسمه -1

 ولوژیتکن با امروزه اگرچه است؛ خالقیت و فکر از  هنر مجسمه سازی تبلوری 

 عالم هب هنردوستان عالقه که نگردیده باعث این اما است، شده عجین بیشتر

چوب در عالم مجسمه . شود گرفته نادیده ،(چوب با هنرمند دستِ کار) سنتی

از آن دسته از مواد است که ظاهری خشن اما درونی مهربان و لطیف سازی، 

های اسرار آمیزی را نهفته دارد . این را داراست که در بطن خودش، الیه

 و  هنرمند است که هربار با صیقل دادن چوب، دنیای جدیدی را همراه با نقش

 .کند می کشف متفاوتی های رنگ
هزار  15 بسته وسایلهزینه  نام هستند.به ثبتسه پایه مجاز  هرآموزان و دانش است نفر 51 این کالس ظرفیت

 باشد.می تومان
 

 

2- C sharp :  استاد رضایی  

یک زبان برنامه نویسی جامع و کاربردی است « سی شارپ » 

هایی تحت ویندوز، تحت وب، تونید با این زبان، برنامهکه می

-بنویسید. این زبان پیچیدگیبرنامه های موبایل و حتی بازی 

نویسی های زیادی داره اما برای کسانی که دیوانة برنامه

اند، گزینة خوبی است. این زبان هستند و هنوز در ابتدای راه

به کسانی که ذهن منظم و عشق برنامه نویسی ندارند، توصیه 

 نمی شود. بازار کار برنامه نویسی سی شارپ بسیار عالی است. 

 نام هستند.  مجاز به ثبتپایه هفتم و هشتم  آموزاناست و دانشنفر  51 کالس این ظرفیت
 

 استاد ذاکری آشپزی :  --3

آشنایی با مواد غذایی مطلوب ، خرید محصوالت غذایی،  -

 51های ساده پخت غذا و فراگیری حداقل ها و تکنیکروش

 غذای اصلی ایرانی و ملل 

 طعم ، مزه و ...(مهارت بخشی در قوه چشایی )  -

 آشنایی با اصول مقدماتی گارنیش غذا  -

 سه پایههر آموزان است و دانش نفر 51این کالس  ظرفیت

 مجاز به اندشرکت نکردهدر این کالس  سال گذشتهکه 

   باشد.هزار تومان می 721نام هستند. هزینه بسته وسایل ثبت



  پور استاد مهدی : جهانیرباتیک  -4

 ربات ساخت ربات، نویسیبرنامه با آشنایی-

 مسابقات هایلیگ در شرکت و پذیر برنامه

 روبوکاپ

رین تخوشرنگ وشش سال برنده باالترین عناوین -

 فضایی هوش پرورش با هدف جهانی هامدال

 فردی هوش درون و هوش ریاضی منطقی ،هندسی

آموزان تیم رباتیک مدرسه دانش این کالس ویژه

 است.

 

 
 

 

5- After Effect: استاد زعفرانی  

تدریس خواهد شد. این نرم افزار ابزار قدرتمندی برای  Adobe AfterEffectافزار در این کالس مبانی نرم

edit   .با مشخصات زیر الزامی است.همراه داشتن لپ تاپ فیلم، جلوه های ویژه و ساخت تیتراژهاست 

 

    نام هستند.مجاز به ثبتم نهتم و شپایه ه آموزاناست و دانشنفر  51 این کالس ظرفیت

 
  جلوه های ویژه محیط نرم افزار

 افزار



  نژاداستاد غالممقدماتی و پیشرفته:  گالیدر- 7و  6

 باشد:در کالس گالیدر اهداف زیر مدنظر می

با هدف  خلبانی و هوافضا آشنایی با رشته -

هوش ریاضی  پرورش هوش فضایی هندسی،

 هوش درون فردی منطقی ،

  ،تقویت مهارت های تفکر و حل مسئله -

مهارت های فنی و عملی در خالل فرایند 

افزایش ،  هواپیما قطعاتساخت و مونتاژ 

 ... وهای پرواز( پروازی)مکانیزم بررسی و فراگیری قوانین ، آموزان در زمینه علوم فضاییاطالعات عمومی دانش

 تست پروازیانجام ساخت انواع گالیدرهای مختلف و  -

  توانند در گالیدر پیشرفته شرکت نمایند.اند میی را طی کردهتآموزانی که قبال دوره مقدمادانش

مجاز به  و نهم پایه هفتم و هشتم آموزاناست و دانشنفر  51 های مقدماتی و پیشرفتههر یک از کالس ظرفیت

 باشند.مین مجاز به انتخاب این کالساند گذارندهرا  کالس پیشرفتهسال گذشته  آموزانی کهدانش نام هستند.ثبت

   باشد.می هزار تومان 591 و گالیدر پیشرفته هزار تومان 551 گالیدر مقدماتی بسته وسایلهزینه  

 

8- Premiere  : نصیریاستاد 

 ...دا، نور، دوربین، حرکت ص

 ...را حرکت و دوربین صدا، نور، کنیم می نقاشی کالس این در

 ...را ریتم و موسیقی و دید زاویه و رنگ هم به آمیزیم می

 ایه روش و اصول با پریمیر افزار نرم یاری به است قرار کالس این در

 ...شویم آشنا فیلم تدوین

 الزامی است.  Premierهمراه داشتن یک لپ تاپ مجهز به برنامه  

  نام هستند.م مجاز به ثبتنهآموزان پایه دانشفقط نفر است و  51کالس  این ظرفیت

  ایران معاصر : استاد گلشن -9

 پیروزی از ایران معاصر تاریخ بررسی به کالس این در

 انقالب پیروزی تا شمسی 57۲1 در مشروطیت نهضت

 علیه عراق ساله ۲ تحمیلی جنگ دوران و5۵12در اسالمی

 و حوادث به که ویژه توجه این با.میشود پرداخته٬ایران

 ذیل ایران فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اوضاع و وقایع

 و رضاشاه٬قاجار دوران شاهان عملکرد و اقدامات

 .شودمی تحلیل خمینی امام و پهلوی محمدرضاشاه

    نام هستند.مجاز به ثبتنهم آموزان پایه دانشفقط نفر است و  71کالس  این ظرفیت



11- Pop Up  :استاد ذوالفقاری  

 سطح روی بر زیبا هایطرح ایجاد: نگاری سوخته

 مانند ساز حرارت هایی وسیله از استفاده با چوب

 . ساز دست ابزارهای یا هویه

 و رنگ رزین، ترکیب از استفاده با: چوب و رزین

 ردنگ انگشتر،: ونچهم زیبایی تزیینی وسایل چوب،

 . شود می کاری پرداخت و ساخته...  و آویز

 شدن باز با که بعدی سه هایطرح ایجاد: آپ پاپ

 زیبا یتابلوی ایستا، و خالقانه و زیبا بصورتی کارت،

 .است موثر بسیار افراد هندسی درک بردن باال رکه دگذارد می بینندگان نمایش معرض به را

ه وسایل بستهزینه  نام هستند.ثبتنهم مجاز به و  پایه هفتم و هشتم آموزاناست و دانش نفر 71 این کالس ظرفیت

 باشد.  هزار تومان می 541

 

 ) تحلیل فوتبالی (  دانشی نود - 12و  11

 تونیدیم که جاییه کالس این کنید؟ نگاه ایحرفه رو فوتبال دارید دوست

 یزهایچ کلی و فوتبال هایبازی آنالیز فوتبال، دنیای روز هایتاکتیک با

 از آموزش حین و داره پویا و کارگاهی حالت کالس. بشید آشنا دیگه

 مه اروپایی خوب هایبازی آنالیز و آموزشی هایفیلم پخش که این ضمن. گیریممی کمک هم هابچه خود نظرات

 این کالس در دو سطح تشکیل می گردد. .هست مونبرنامه جزء

  بهرادمهراستاد مقدماتی: الف ( 

و نفر است  71 این کالس رفیتظ

و نهم   هشتم هفتم، آموزان پایهدانش

 نام هستند.  به ثبتمجاز 

 

 

 

 

  استاد افشین: پیشرفته ب(

 پایه  هشتم آموزانو دانشنفر است  71این کالس  ظرفیت

 شرکت نداشته اند در این کالسسال گذشته  که و نهم

 نام هستند.مجاز به ثبت



تهران آموزش داده خواهد شد ودر پایان دوره  رشته های زیر توسط اساتید به نام مجتمع فنی 

  آموزان گواهینامه رسمی و معتبر داده خواهد شد.به دانش
 

 پیش تولید انیمیشن :  - 13

است. پیش  تولید یک انیمیشن پیش تولید اولین گام از

توان، به برنامه ریزی برای تولید را به زبان ساده می

وان تتعبیر دیگر میانجام نهایی کردن محصول و یا به 

ریزی، شناخت آن را نقشه راه نامید. طی این برنامه

 نیاز مورد موارد دیگر و هاکلی نسبت به تولید و هزینه

 .شودنیز مشخص می انیمیشن یک تولید برای

 در یفانتز شخصیت طراحی شروع، حیوانات و انسان آناتومی با آشنایی، طراحی اصول شناختاهداف این کالس: 

  است. انیمیشنی شخصیت خلقو  انیمیشن دنیای

  ید.کن... را کسب می و سازیگیم انیمیشن، هایپروژه برای شخصیت طراحیهایی مثل؛ در پایان دوره قابلیت

  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت

 

 هامخصوص مبتدی عکاسی دیجیتالی ای شدن دربرای حرفه دیجیتال عکاسی -14

عکاسی عالوه بر اینکه یک هنر است، یکی از زیباترین و پر 

ین سرگرمی ها نیز می باشد، دانستن نکات اولیه تراحساس

تواند بر زیبایی های این احساس و هنر عکاسی دیجیتالی می

لذت گرفتن یک عکس زیبا و باکیفیت هرکسی را . بیافزاید

کند؛ می عکاسی دیجیتالی مشتاق به دانستن اصول و رازهای یک

شما یک مبتدی درباره کار با عکاسی هستید، در اینجا اگر چه 

  !کند عکاسی خود را بهبود بخشیدکه به شما کمک می نکاتی آموزش داده خواهد شدبرخی از 

 زهحو در عکاسی یادگیری و پایه از عکاسی علمی آموزش و دیجیتال دوربین با کار آموزشاهداف این کالس: 

 ... و لنز نور، با مرتبط های

 به سیعکا جهت محیط با شدن همگن توانایی و مربوطه منوهای و دوربین با کارهایی مثل؛ پایان دوره قابلیت در

  را کسب خواهید کرد. ممکن نحو بهترین
  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت

 است.همراه داشتن دوربین عکاسی الزامی 
  

http://namnak.com/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C.p68055
http://namnak.com/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C.p68055


  هاایبرای حرفه مستند عکاسی -15

آید. یعنی چیزی که از اجتماع بیرون می«  مستند اجتماعی »

عکس مستند اجتماعی عکسی است با سند و مدرک که می توان 

در هر زمان به این عکسها روی کرد تا بازگویی از یک رخداد 

س عکباشد. در واقع هر عکسی که از واقعیت بیرون می آید یک 

توانند در می هم های خانوادگیشود، عکسمستند محسوب می

این شاخه قرار گیرند، زیرا این عکس اطالعات الزم را از جمع شدن خانواده در زمان و مکانی خاص دارد. عنوان 

 .برای دیدن وآگاهی و یادآوری ،ستیااجتماعی آینه مستندِ عکاسِ

 .مستند عکاسی های روش و جتماعیا عکاسی پیشینه یادگیریاهداف این کالس: 

  نام هستند.مجاز به ثبت هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت

 همراه داشتن دوربین عکاسی الزامی است.
  

  (Digital Marketing)دیجیتال مارکتینگ -16

یرد گفته گهایی که جهت تبلیغ محصوالت و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت میمجموعه فعالیت به

 می شود. این یک تعریف خیلی ساده از دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی بود. 

دهند که کارهایشان را ح میچه فرقی؟ خیلی از افراد ترجی، ها فرق کردههای اخیر، رفتار خرید مشتریدر سال

آنالین انجام بدهند: خرید لباس، غذا، عملیات بانکی 

اگر کسب و کاری نتواند  پس ها مورد مهم دیگر.و ده

خودش را با این تغییر وفق بدهد، از صحنه رقابت 

یکی از اهداف بازاریابی  اصال. حذف خواهد شد

و  کسب. تر کردن زندگی افراد استدیجیتال، آسان

اری که نتواند این سهولت را به دست مشتری ک

 !افتدخودش برساند، دیگر از چشم مشتری می

کند و ای و با هر فعالیتی حتما باید بدانند که بازاریابی دیجیتال چگونه کار میپس کسب و کارها، با هر اندازه

مناسب، به مشتریان و مخاطبین های چیست تا بتوانند با تکنیک  Digital Marketing بهترین ابزار حاضر در

 کارگیری به ضرورت و دیجیتال بازاریابی جامعِ دوره خودشان برسند. دقیقا به همین دلیل ما به فکر افتادیم که این

ا های دنیای بازاریابی دیجیتال به شمرا برای شما آماده کنیم و  به روزترین تکنیک  کارها و کسب تمامی در آن

 .آموزش بدهیم

  نام هستند.مجاز به ثبت هشتم و نهم پایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت
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 تحقیقات بازاریابی برندینگ،تبلیغات و -17

های بازاریابی را مهیا می کند، برندینگ مشتری را هل نمی دهد! بلکه افراد را جذب برندینگ اصوال زمینه فعالیت

ارزش واقعی سازمان، محصول کردن کند! برندینگ برای مشخصمی

که  هاییها و ویژگیها، ارزشمشخصه و کندیا خدماتش تالش می

دهد. برند دارد و ویژگی هایی که ندارد را به مخاطب نشان می

کند محصول را خریداری کند، از برندینگ مشتری را تشویق می

ند، کفعالیت های بازاریابی و فروش هم به صورت مستقیم حمایت می

این محصول به این صورت است، علت » گوید: ؛ درعوض می«  این محصول را بخرید!!» گوید: ما دقیقا نمیا

 «.و حمایتش کنید تولیدش این بوده، اگر تمایل دارید، به دوستانتان معرفی

ست و انوعی تبلیغ کردن موثر محصوالت یا خدمات  برندینگ یک فرایند استراتژیک است، در حالیکه بازاریابی،

درواقع جزو تاکتیک های هل دادنی می باشد؛ یعنی پیغام را به سمت کاربر هل می دهد تا فروش شرکت افزایش 

 .پیدا کند

 توانایی و اینترنتی بازاریابی مدت کوتاه و بلندمدت هایبرنامه اجرایی و ریزیبرنامه توانایی اهداف این کالس:

  کار و کسب توسعه در اینترنتی بازاریابی ابزارهای از استفاده

  نام هستند.مجاز به ثبت هشتم و نهم پایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت
  

 C++ نویسی مقدماتی برنامه -18

ه نویسی نحوه کند. از طرفی برنامدید ما را به علم کامپیوتر بسیار گسترده تر می ،یادگیری یک زبان برنامه نویسی

 . ما می آموزدفکر کردن را به 

در میان زبان های برنامه نویسی بسیار  ++C عمومیت زبان

باال است و می تواند به عنوان اولین زبان نیز یاد گرفته شود و 

 ++C به پیش نیاز دیگر احتیاج نباشد. برنامه نویسی به زبان

دارای قدرت بیشتری است. کارهایی می توان  C نسبت به

انجام آنها )در صورت امکان( زحمت برای  C انجام داد که در

و برنامه های کاربردی    firmwareبرای برنامه نویسی در تمام سطوح مانند سیستم عامل،  ++C . بیشتری نیاز است

 با  حال حاضر در   بزرگ  هایپروژه   و  کاربردی  هایبرنامه  از  زیادی  تعداد شود.های بزرگ استفاده میدر مقیاس

های بزرگی از بخش هایی از یونیکس، بخشهای ویندوز تمامی نسخه :مانند نوشته شده است ++C استفاده از 

  QuickBooks سیستم عامل مک ، بسیاری از برنامه های کاربردی تجاری بزرگ مانند مایکروسافت آفیس و

  مقدماتی صورت به آن کاربردهای و++ c نویسی برنامه زبان با آشنایی اهداف این کالس:

 و سینوی برنامه،  فلوچارت و الگوریتم مفاهیم با آشناییآورید: که پس از این دوره به دست می هاییقابلیت

 برنامه اجرای و ترجمه برنامه، زداییاشکال برنامه، نوشتن، نویسی برنامه هایتکنیک

  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت



  آیفون های هوشمند ای گوشی حرفه کاربری -19

خبر هستند. چیزی حدود یک دهه ای هم احتماال از آنها بیهای زیادی دارد که حتی کاربران حرفهفون قابلیتیآ

های فونگذرد، این امر باعث شده است آیفون میاز حضور آی

پل های اهای مختلفی را در گوشیویژگیاپل به بلوغ برسند و 

ای است که بعضی از به اندازه IOS هایشاهد باشیم. قابلیت

د. با انعامل از دید کاربران دور ماندههای بارز این سیستمویژگی

آشنا  فوناین اوصاف تصمیم داریم با بهترین امکانات مخفی آی

 .شویم

 فراگیری و آیفون در IOS با کار موزشآ اهداف این کالس:

  ITUNES افزار نرم کامل

  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت

 فون در این کالس الزامی است.همراه داشتن گوشی آی

 
 

 

 تایپ تند کارگاه -21

  اهداف این کالس:

   بمناس دقت و سرعت با انگشت ده با فارسی تایپ -

 کلید صفحه کلیدهای با آشنایی -

  اصولی تایپ در مهارت کسب -

  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت
 

21- CPR های اولیه () احیا قلبی و ریوی و آموزش کمک 

سی پی آر، یک روش برای نجات جان افرادی است که قدرت 

واکنش نشان دادن یا نفس کشیدن را از دست داده اندو یا تنفس 

  طبیعی ندارند.

تواند با انجام احیای وقتی این اتفاق رخ دهد، یک فرد دیگر می

قلبی ریوی، به تداوم گردش خون غنی از اکسیژن تازه در بدن 

 تواند، به فعال شدن مجددبیمار کمک کند. احیای قلبی ریوی می

کمک کند و از وارد آمدن آسیب جدی به مغز و یا  قلب و ریه ها

 .مرگ بیمار جلوگیری کند

  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 این کالس ظرفیت
 



زبان آموزی  موقعیت های جالبی برایمان به وجود می آورد، موقعیت هایی که های خارجی : آموزش زبان

آن ها بدون دانستن زبان دوم ممکن نیست. حتی همین که احساس کنیم به واسطه زبان خارجی که بلد تجربه 

هستیم می توانیم به اطالعاتی دسترسی پیدا کنیم که دیگران نمی 

توانند، خودش حس خوبی به آدم می دهد. صحبت کردن با افراد جالبی 

 .توانند با آن ها ارتباط برقرار کنندکه دیگران نمی

تر شدن هم یکی دیگر از مزایای یادگرفتن زبان دوم است؛ اهوشـب

مانید، خالقیت و اعتماد شوید و مدت بیشتری باهوش میتر میباهوش

ان تهایتان تیزتر و سرعت حل مسئلهوشـیابد، گبه نفستان افزایش می

اعث تواند بهم بیشتر می شود. غیر از اینها دانستن زبان های خارجی می

 باال رفتن توجه، تمرکز، فعالیت مغز و حافظه شود.

ه مفاهیم نیست بلکه تا حدی است ک ...البته منظور از یادگیری زبان دوم، صحبت کردن و نوشتن مثل شکسپیر و  

 .ای روزمره استفاده کنیمواژه ها را بدانیم و بتوانیم از جمالت محاوره

  آموزش زبان آلمانی - 22  

 فرانسویآموزش زبان  -23

 آموزش زبان ترکی استانبولی -24

ته بسهزینه  نام هستند.مجاز به ثبت هفتم ، هشتم و نهمپایه  آموزانو دانشنفر است  51 ها کالس این ظرفیت

   باشد.تومان می هزار  41 وسایل

 

 
   

 


