کلاس های تابستانی مجازی فرزندان اساتید و کارکنان سال 9399
تاریخ تکمیل فرم:

عکس پرسنلی
مشخصات همکار گرامی
نام

کد ملی

نام خانوادگی

جمع کل مبلغ پرداختی ( :ریال)

شماره تماس ضروری:

محل خدمت

تلفن همراه:
تلفن ثابت:

مشخصات شرکت کننده
نام خانوادگی

نام

نسبت

کدملی

جنسیت
پسر

دختر





تاریخ تولد

سن

/ /

توضیحات:

لطفا دوره ها را با توجه به جنسیت و رده سنی تعیین شده انتخاب نمائید :

(مقدماتی)

طراحی و نقاشی

(پیشرفته)

طراحی و نقاشی

نمد دوزی

خوشنویسی

نقاشی روی سفال

نقاشی روی سنگ

زبان انگلیسی مقدماتی

چرتکه پیش دبستانی

چرتکه پایه ()Basic A

چرتکه پایه ()Basic B

         
 ثبت نام سایر بستگان (غیر از فرزندان) با هزینه آزاد محاسبه می گردد. مسئولیت بستگان شرکت کننده در دوره ها با همکار گرامی خواهد بود. واریز هزینه به:شماره حساب بانک ملی  4177074448441و یا شماره کارت 0437 4418 4401 9498
بانک ملی به نام خزانه داری کل (درآمد اختصاصی معاونت فرهنگی و اجتماعی)
 برای هر یک از شرکت کنندگان می بایست فرم جداگانه تکمیل شود. متقاضیان می بایست فرم تکمیل شده ،فیش پرداختی(یا تصویر فیش) ،تصویر صفحه اول شناسنامه دانش آموز و تصویر عکسپرسنلی  3×9دانش آموز را حداکثر تا روز چهارشنبه  1344/9/40به مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی تحویل فرمایند.
 -لازم به ذکر است هر یک از دوره ها در صورت به حد نصاب رسیدن نفرات برگزار خواهد شد.
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کلاس های تابستانی مجازی فرزندان اساتید و کارکنان سال 9399
طراحی و نقاشی (مقدماتی)
تعداد جلسات 14 :
هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 144444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 104444 :تومان
رده سنی :پیش دبستان ،ابتدایی 1و  ، 4متوسطه
(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی
خواهد بود).
زمان پیشهادی کلاس ها:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.










*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.
لوازم مورد نیاز :تخته شاسی - A3کاغذ طراحی پارس  - A3خط
کش فلزی 04سانتی – مداد رنگی مرغوب – پاک کن و تراش –
مداد های  – B2.B6.B12کاور  -A3گیره پوشه







جلسه اول:
مقدمه برای شروع طراحی و آشنایی با وسایل ونحوه درست گرفتن مداد برای طراحی و تمرین خط
جلسه دوم:
کشیدن ستون خطی و آشنایی با اسکیس یا طراحی سریع با استفاده از دایره و بیضی
جلسه سوم:
آشنایی با تاکید خط و ایجاد تیرگی و روشنایی خطوط
جلسه چهارم:
آشنایی با پرسپکتیو یا عمق و بعد مرکزی یا زاویه ای و طراحی مکعب
جلسه پنجم:
طراحی یک جعبه دستتتمال برای یاد گیری مکعب و کشتتیدن خطوط آن و کشتتیدن مکعب در زوایای
مختلف
جلسه ششم:
شناسایی خطوط طلایی و نقاط سنگین و سبک در صفحه
جلسه هفتم:
طراحی شکل ترکیبی دایره و مکعب
جلسه هشتم:
تدریس نور و سایه و سایه زدن
جلسه نهم:
طراحی یک کوزه یا یک ظرف سفالی و سایه زدن آن با مداد رنگی
جلسه دهم:
طراحی شیشه و پارچه و سایه زدن آن
جلسه یازدهم:
طراحی ترکیبی از جنسیت های مختف و سایه زدن آن با مداد رنگی
جلسه دوازدهم:
تدریس پاسپارتو یا قاب بندی طرح های طراحی شده و تکمیل پوشه کار

طراحی و نقاشی (پیشرفته) //جهت فرزندانی که سال قبل در کلاس مقدماتی حاضر بوده اند//

تعداد جلسات 14 :



هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 144444 :تومان



هزینه دوره به صورت آزاد 104444 :تومان



رده سنی :پیش دبستان ،ابتدایی 1و  ، 4متوسطه
(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی



خواهد بود).



زمان پیشهادی کلاس ها:



یکشنبه ها و سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.




*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.
لوازم مورد نیاز :تخته شاسی و کاغذ طراحی و کاور  - A3مداد رنگی
مرغوب – پاک کن و تراش – مداد های  – B2.B6.HBمقوای
سفید پشت طوسی -گیره پوشه
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جلسه اول:
مقدمه برای شروع طراحی و یادآوری و کشیدن یک طرح چندتایی با جنسیت های مختلف
جلسه دوم:
طراحی برگ گیاه با استفاده از طراحی خطی و تاکید خطوط
جلسه سوم:
سایه زدن برگ گیاه و طراحی گل
جلسه چهارم:
طراحی از درخت های مختلف یا گلدان های گل و گیاه
جلسه پنجم:
طراحی گلدان گل در کوشه اتاق با توجه به پرسپکتیو درست و کشیدن یک حیوان از روی عکس
جلسه ششم:
طراحی از حیوان از روی عکس و سایه زدن آن
جلسه هفتم:
طراحی حیوانات مختلف با توجه به جنسیت پوست و مو و پر آن ها
جلسه هشتم:
سایه زدن حیوانات با مدادرنگی
جلسه نهم:
طراحی ترکیبی از طبیعت بی جان و گیاه و حیوان و رنگ و سایه زدن آن
جلسه دهم:
طراحی از حفط به صورت دلخواه و سایه زدن آن
جلسه یازدهم:
طراحی از آدمک طراحی
جلسه دوازدهم :طراحی از دست و تکمیل پوشه طراحی
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کلاس های تابستانی مجازی فرزندان اساتید و کارکنان سال 9399
نمد دوزی

تعداد جلسات 14 :
هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 144444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 104444 :تومان
رده سنی :ابتدایی 1و  ، 4متوسطه
(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی
خواهد بود).
زمان پیشهادی کلاس ها:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.
*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.



محتوا:



مقدمه برای شروع نمد دوزی



کشیدن طرح روی نمد و بریدن آن و شروع دوخت



انجام مراحل دوخت و اتمام کار



هنر نمد دوزی در عین سادگی بسیار کاربردی و زیباست و همه افراد با سنین مختلف می
توانند با توجه به نیاز از این هنر استفاده کنند.



نَمَد نوعی بافت و زیرانداز سنّتی و ملی است که با پشم تولید میشود.



در صنعت نساجی ،پارچه فوتر مناسب ،برای عروسک سازی که در ایران به پارچه نمدی مشهور
شده است در ردیف پارچه های پشمی قرار میگیرد.



این پارچه ها را با دست به وسیله نخ معمولی همان قرقره های خیاطی یا نخ های کوبلن
(دمسه یا عمامه ای) و همچنین با چرخ خیاطی به راحتی میتوان دوخت .برای راحتی از چسب
هم می توان بجای دوخت ،نیز بهره برد.



شما می توانید عروسک ،تزئینات لباس و کیف خود و … را به راحتی با نمد بدوزید.

لوازم مورد نیاز:
نمد با رنگ های دلخواه /نخ های رنگی /قیچی نمد بری /سوزن/
مداد /طرح  /پرگار بزرگ /نخ قیتونی نیم متر
خوشنویسی
تعداد جلسات 14 :
هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 144444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 104444 :تومان
رده سنی  :ابتدایی  1و  ، 4متوسطه
(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی
خواهد بود).
زمان پیشهادی کلاس ها:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.
*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.
لوازم مورد نیاز:
مقطع ابتدایی اول :مداد معمولی مناسب ،پاک کن و تراش و دفتر
خط دار
سایر مقاطع :خودکار با ضخامت مغزی مناسب و دفتر خط دار
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از مهمترین ابعاد شخصیتی هر فرد داشتن خطی زیبا و خوانا می باشد که به عنوان یک شاخص
مهم  ,تاثیرات بسیار مثبتی از نظر جایگاه و شخصیت برای افراد به دنبال خواهد داشت و
برکسی نیز پوشیده نیست  .دغدغه دست خط خوب و زیبا برای خیلی ها دغدغه کمی نیست
که همواره به دنبال راهی برای بهبود آن هستند.



خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که
این فرایند توسط او انجام میگیرد خوش نویس نام دارد ،بهخصوص زمانی که خوش نویسی
حرفه شخص باشد .گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است .به نظر میرسد
برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی باید بدانیم خوشنویس افزون بر نگارش
یک متن ،سعی داشته اثری هنری با ارزشهای زیبایی شناختی خلق کند.از این رو خوشنویسی
با نگارش ساده مطالب و حتی طراحی حروف و صفحهآرایی متفاوت است .همچنین از آنجایی
که این هنر جنبههایی از سنت را در دل خود دارد باید آن را تا حدی از تایپوگرافی که مبتنی
بر ارزشهای گرافیکی مدرن و کارهای چاپی است متمایز کرد.
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کلاس های تابستانی مجازی فرزندان اساتید و کارکنان سال 9399
نقاشی روی سفال


تعداد جلسات 14 :
هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 144444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 104444 :تومان
رده سنی 14 :سال به بالا
(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی
خواهد بود).
زمان پیشهادی کلاس ها:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.







*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.




لوازم مورد نیاز:



سفال دلخواه -بشقاب سفالی -کوزه سفالی -گواش شش رنگ (سفید
 زرد – قرمز -سبز -آبی – مشکی ) -آب رنگ ترجیحا پلیکان -قلموچهار صفر و سه و شش-کاغذ پوستی -مداد- B2پاک کن



 -اسپری کیلر -طرح دلخواه برای روی سفال




جلسه اول:
مقدمه برای شروع نقاشی روی سفال و انتخاب طرح
جلسه دوم:
کشیدن طرح روی سفال
جلسه سوم:
رنگ کردن قسمت های مختلف طرح
جلسه چهارم:
پرداخت آن با آب رنگ و اسپری سفال
جلسه پنجم:
انتخاب طرح جدید برای روی بشقاب و انداختن آن روی سفال
جلسه ششم:
رنگ کردن طرح با گواش
جلسه هفتم:
رنگ کردن طرح و پرداخت آن
جلسه هشتم:
پرداخت کار واسپری کردن آن
جلسه نهم:
انتخاب طرح و اتنخاب سفال مورد نظر به صورت دلخواه و انداختن آن روی سفال
جلسه دهم:
رنگ کردن طرح
جلسه یازدهم:
رنگ کردن و پرداخت
جلسه دوازدهم:
اسپری کردن و آماده سازی سفال ها برای نمایشگاه

نقاشی روی سنگ
عناوین دوره:

تعداد جلسات 9 :



هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 04444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 80444 :تومان



رده سنی :پیش دبستان ،ابتدایی 1و  ، 4متوسطه



(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی



خواهد بود).

جلسه اول:
مقدمه برای شروع نقاشی روی سنگ و انتخاب طرح
جلسه دوم:
کشیدن طرح روی سنگ
جلسه سوم:
رنگ کردن سنگ
جلسه چهارم:
پرداخت آن با آب رنگ و اسپری سنگ

زمان پیشهادی کلاس ها:
یکشنبه ها یا سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.
*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.
لوازم مورد نیاز :سنگ به اندازه های مختلف
گواش شش رنگ (سفید  -زرد – قرمز -سبز -آبی – مشکی )
آب رنگ ترجیحا پلیکان -قلمو چهار صفر و سه و شش  -مداد -B2
پاک کن  -اسپری کیلر -طرح
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کلاس های تابستانی مجازی فرزندان اساتید و کارکنان سال 9399
دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی

تعداد جلسات 14 :
هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 144444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 104444 :تومان
رده سنی :ابتدایی 1و  ، 4متوسطه
(آموزش هر دانش آموز متناسب با مقطح تحصیلی و سطح وی
خواهد بود).
زمان پیشهادی کلاس ها:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.

محتوا:
تدریس و تمرین محتوای کتاب تا پایان دوره


کتاب درسی



کتاب تمرین



فلش کارت

*لوازم آموزشی می بایست توسط دانش آموز تهیه شود و در صورت
نیاز توسط مربی مشاوره لازم داده خواهد شد.
لوازم مورد نیاز:
کتاب  -Jolly phonics1کتاب Jolly phonics Activity
فلش کارت  -1دفتر چهار خط زبان  -مداد و پاک کن
چرتکه (آموزش اعداد و محاسبات ذهنی)
تعداد جلسات 14 :
سطح پیش دبستانی )(kg
سطح یک )(Basic A
سطح دو )// (Basic Bویژه فرزندانی که سال گذشته دوره را
گذرانده اند//.
هزینه دوره ویژه فرزندان اساتید و کارکنان 114444 :تومان
هزینه دوره به صورت آزاد 184444 :تومان
زمان پیشهادی کلاس ها:
دوشنبه ها و چهارشنبه ها ( /هرجلسه  1.0ساعت)
ثبت نام سایر بستگان با هزینه آزاد محاسبه می شود.



طوریکه در آزمایشات علمی ثابت گردیده در هنگام انجام محاسبات ذهنی سریع و آسان هردو
نیم کره مغز فعال شده و سهم بسزایی در بالا بردن قدرت تمرکز و افزایش خلاقیت و اعتماد
به نفس در کودکان و نوجوانان دارد.


لوازم مورد نیاز( :بین  74تا  140هزار تومان)

هدف از برگزاری این دوره فراهم آوردن مهارتی کیفی و ایجاد خلاقیت بر اساس محاسبات
ذهنی است که شامل پیشرفته ترین نوآوری ها در سیستم نوین آموزش و پرورش می باشد.



برنامه محاسبه ذهنی به دانش آموزان یاد می دهد که محاسبات  4عمل اصلی ریاضی را بدون
کمک ماشین حساب یا دیگر وسایل کمکی به طور سریع ،با دقت و تمرکز انجام دهد.



این شیوه مفهوم دقیق تجسم ،تفکر و تصویرسازی از اعداد را در ذهن آموزش داده و باعث
رشد مغز در جهت حل مسائل پیچیده درسی و شخصی میگردد.



در دوره پیش دبستان با مفاهیم اعداد و جمع های ساده با کمک چرتکه آموزش خواهند دید.



چرتکه در فرآیند آموزش محاسبه ذهنی در ابتدا به عنوان وسیله کمک آموزشی استفاده شده

* هزینه لوازم آموزشی به عهده دانش آموز خواهد بود ،که توسط
مربی تهیه و ارائه خواهد شد.

متد آموزشی بر مبنای آموزش محاسبات ذهنی سریع و صحیح بنیان نهاده شده است .به

و در نهایت با افزایش مهارت دانش آموز از چرخه استفاده کنار گذاشته خواهد شد.


چرتکه مورد استفاده در این دوره متفاوت از چرتکه مرسوم پارسی و با قابلیت های مضاعف
بوده که برگرفته از متد چرتکه ژاپنی (سوروبان) می باشد که درنهایت با بهبود فرآیند آموزشی
به روش سوئدی با حذف فیزیکی آن منجر به توانمندی در محاسبه ذهنی خواهد شد.

کتاب های آموزشی و تمرینی هر سطح  /چرتکه مخصوص(سوروبان)
 /کیف کلاسی
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