
های برخط هنری کانون ویژه کودکان و نوجوانانکارگاهفهرست   

 

 ارگاهکعنوان 
سطح 

 کارگاه
 نام مربی

روز 

 کارگاه
 ن کارگاهاگروه سنی مخاطب ساعت کارگاه

 مقدماتی انیمیشن
امیرحسین 

 علیمراد
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:11-00:11 شنبهیک

 تکمیلی انیمیشن
امیرحسین 

 علیمراد
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:61-03:61 شنبهیک

ایده و ساخت)مهندسی 

 خالق(
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:61 -00:61  شنبهپنج عطیه هاشمی یشرفتهپ

ایده و ساخت)مهندسی 

 خالق(
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:11-06:11  شنبهپنج عطیه هاشمی مقدماتی

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03-01 شنبه منیژه نوربخش پیشرفته نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:11-01:11 شنبهیک لیال غفاری پیشرفته نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:11 -01:11 دوشنبه منیژه نوربخش پیشرفته نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:61-06:61 دوشنبه منیژه نوربخش تکمیلی نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:61-03:61 دوشنبه ندا محقق پیشرفته نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:11-01:11 چهارشنبه ینکارشیما شاه پیشرفته نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:11 -01:11 یکشنبه میترا فرهانی تکمیلی نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:61-06:61 شنبهیک سپیده صالحی تکمیلی تصویر سازی 

 (0)+نونهال،(7نوخوان)+ 03:11-01:11 شنبهیک میترا فرهانی تکمیلی نقاشی 

 مقدماتی خوشنویسی تحریری
سیده مریم 

 حسینی
 00:11 -01:11 دوشنبه

 ،(0نونهال)+،(7نوخوان)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:11-01:11 دوشنبه زادهبهناز مطلبی پیشرفته نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:61-03:61  شنبهسه ندا محقق تکمیلی کالژ

 پیشرفته نویسی تحریریخوش
 مریمسیده

 حسینی
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:11-01:11  شنبهسه

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:61-03:61 چهارشنبه شیما شاهینکار تکمیلی نقاشی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:11-01:11  شنبهپنج حمید ندیمی تکمیلی نمایش خالق

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:11-03:11  شنبهپنج حمید ندیمی مقدماتی نمایش خالق

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:61-03:61 یکشنبه ندا محقق مقدماتی کاردستی

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:13-00:11 دوشنبه پورتکتم حسن مقدماتی سفال

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 03:61-00:61  شنبهسه پورزهرا برات مقدماتی عروسک سازی 

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 07:61-03:61  شنبهسه عارفه مهابادی مقدماتی اریگامی

 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:11-06:11  شنبهپنج مهدی مقیمی مقدماتی نمایش خالق

 مقدماتی سازی تصویر
غزاله 

 مرصوصی
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:61-06:61  شنبهپنج

https://www.kanoonnews.ir/news/302174/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86


 ارگاهکعنوان 
سطح 

 کارگاه
 نام مربی

روز 

 کارگاه
 ن کارگاهاگروه سنی مخاطب ساعت کارگاه

ایده و ساخت)مهندسی 

 خالق(
 (0نونهال)+،(7نوخوان)+ 00:11-00:11 شنبهیک عطیه هاشمی کمیلیت

 مقدماتی تاتر و بازیگری
سامی صالحی 

 ثابت
 00:11-00:11 شنبه سه

 (،03(،نونگاه)+0نونهال)+

 (01نوجوان)+

 03:11-01:11 شنبه فاطمه مداحی مقدماتی ساخت مجسمه مفتولی
 (،0(،نونهال)+7نوخوان)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

 00:11-00:11 شنبه فاطمه مداحی مقدماتی ساخت زیور آالت
 (،0(،نونهال)+7نوخوان)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

کاردستی)نیازهای 

 ویژه(
 (0(،نونهال)+7نوخوان)+ 03-01 شنبهیک نسرین ریوندی مقدماتی

 (0(، نونهال)+7نوخوان)+ 00-06 دوشنبه اعظم اسدی مقدماتی نقاشی)نیازهای ویژه(

 (0(، نونهال)+7نوخوان)+ 01-00 شنبهیک الهه تاجیک مقدماتی الینق

 خوشنویسی تحریری
مقدماتی 

 3ترم -
 (0(،نونهال)+7نوخوان)+ 00-06 شنبهسه مرضیه صادقی

 خوشنویسی تحریری
مقدماتی

 0ترم-
 (0(،نونهال)+7نوخوان)+ 03-01 شنبهسه مرضیه بیات

 (0(،نونهال)+7نوخوان)+ 01-00 چهارشنبه مریم طلوعی مقدماتی نقاشی

 (0(،نونهال)+7نوخوان)+ 01-00 چهارشنبه مریم طلوعی تکمیلی نقاشی

 (0(،نونهال)+7نوخوان)+ 07-03 دوشنبه مریم شمس الهی مقدماتی اریگامی)نیازهای ویژه(

 (01نوجوان)+ 07:61-03:61 دوشنبه بهناز مطلبی زاده پیشرفته طراحی

 (01نوجوان)+ 03:11-01:11 رشنبهچها فائزه غنی مقدماتی طراحی

 مقدماتی تاتر و بازیگری
سامی صالحی 

 ثابت
 00:11-00:11  شنبهسه

 نوخوان،نونهال،

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 03:61-07:61 شنبه فاطمه مداحی مقدماتی ساخت مجسمه مفتولی

 (01(،نوجوان)+03نونهال،نونگاه)+ 00:11-00:11 شنبه فاطمه مداحی مقدماتی ساخت زیور آالت

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 03-07 شنبه  آزاده مرجانی تکمیلی انیمیشن 

مبانی تئاتر و تئاتر 

 عروسکی
 (01نوجوان)+ 03:61-01 شنبه عذرا امامی مقدماتی

 (01نوجوان)+ 07-03 شنبه فاطمه گلچین مقدماتی نمایشنامه نویسی

 (01نوجوان)+ 03-01 شنبه یک منیژه حاتمیان اتیمقدم تکنیک در نقاشی

 (01نوجوان)+ 07-03 شنبه یک منیژه حاتمیان مقدماتی شناسی در نقاشیسبک

 (01نوجوان)+ 03-01 دوشنبه مهرناز قربانعلی مقدماتی زیورآالت

 (01نوجوان)+ 03-01 دوشنبه آمنه شکاری مقدماتی تصویرسازی



 ارگاهکعنوان 
سطح 

 کارگاه
 نام مربی

روز 

 کارگاه
 ن کارگاهاگروه سنی مخاطب ساعت کارگاه

 خوشنویسی تحریری
مقدماتی

 0ترم-
 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 01-00 شنبهسه مرضیه صادقی

 خوشنویسی تحریری
مقدماتی

 3ترم-
 (01نوجوان)+ 07-03 شنبهسه مرضیه بیات

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 01-00 شنبهنجپ علی خوش جام مقدماتی عکاسی با موبایل

 (01و نوجوان)+( 03نونگاه)+ 03-01 شنبهپنج علی خوش جام تکمیلی عکاسی با موبایل

 (01نوجوان)+ 07-03 شنبهپنج علی خوش جام مقدماتی عکاسی با موبایل

 مقدماتی خوشنویسی تحریری
سیده مریم 

 حسینی
 00تا 01 دوشنبه 

 (،0(،نونهال)+7نوخوان)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

ایده و ساخت)مهندسی 

 خالق(
 (7تا 1) -(0نوباوه)+ 07:61-03:61 شنبهیک عطیه هاشمی مقدماتی

 (0نوباوه)+ 00:61-06:61 شنبه منیژه نوربخش پیشرفته نقاشی 

 (0نوباوه)+ 00:61-06:61 شنبهیک لیال غفاری تکمیلی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 00:11-00:11 شنبه یک ندا محقق پیشرفته نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03:61-00:61 دوشنبه منیژه نوربخش پیشرفته نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03:60-00:61 دوشنبه فاطمه خدابنده لو  پیشرفته نمایش خالق

 (0نوباوه)+ 00:11-01:11  شنبهپنج آرزو یو بهمنش پیشرفته نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03-01 شنبه زهرا برات پور تکمیلی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 00:11 -01:11 شنبهیک میترا فرهانی تکمیلی کالژ

 (0نوباوه)+ 03:61 -00:61 شنبه یک میترا فرهانی تکمیلی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03:61-00:61 شنبهیک سپیده صالحی تکمیلی کاردستی

 (0نوباوه)+ 03:60-00:61 شنبهیک لیال غفاری تکمیلی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03:11-01:11 شنبهیک ندا محقق تکمیلی کاردستی 

 (0نوباوه)+ 00:61-06:61  شنبهسه زهرا برات پور تکمیلی کالژ

 (0نوباوه)+ 00:11-00:11  شنبهسه ندا محقق تکمیلی ی نقاش

 (0نوباوه)+ 00:11-01:11 چهارشنبه فائزه غنی تکمیلی سفال

 (0نوباوه)+ 03:61-00:61 چهارشنبه فائزه غنی تکمیلی سفال 

 (0نوباوه)+ 03:13-01:11 چهارشنبه تکتم حسن پور تکمیلی سفال

 (0نوباوه)+ 07:61-03:61 بهچهارشن عارفه مهابادی تکمیلی اریگامی

 (0نوباوه)+ 00:13-01:11  شنبهپنج سارا حمیدی تکمیلی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 00:11-06:11  شنبهپنج حمید ندیمی تکمیلی نمایش خالق

 (0نوباوه)+ 01:61-00:61  شنبهپنج حمید ندیمی تکمیلی نمایش خالق

 (0نوباوه)+ 00:11 -01:11 دوشنبه میترا فرهانی مقدماتی کالژ

 (0نوباوه)+ 03:16-01:11 دوشنبه ندا محقق مقدماتی نقاشی 



 ارگاهکعنوان 
سطح 

 کارگاه
 نام مربی

روز 

 کارگاه
 ن کارگاهاگروه سنی مخاطب ساعت کارگاه

 (0نوباوه)+ 07:61-03:61  شنبهسه فاطمه صفری مقدماتی سفال

 (0نوباوه)+ 00:11-01:11 چهارشنبه عارفه مهابادی مقدماتی اریگامی

 (0نوباوه)+ 00:61-06:61 چهارشنبه فائزه غنی مقدماتی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03:61 -00:61  شنبهپنج آرزو یو بهمنش دماتیمق نقاشی 

 (0نوباوه)+ 03:61 -00:61  شنبهپنج حمید ندیمی مقدماتی نمایش خالق

 (0نوباوه)+ 00:11-06:11  شنبهپنج لیال غفاری مقدماتی نقاشی 

 (0نوباوه)+ 01:61-00:61  شنبهپنج مهدی مقیمی مقدماتی نمایش خالق

 (01نوجوان)+ 07:61-03:61 دوشنبه بهناز مطلبی زاده هپیشرفت طراحی

 (01نوجوان)+ 03:11-01:11 چهارشنبه فائزه غنی مقدماتی طراحی

 مقدماتی تاتر و بازیگری
سامی صالحی 

 ثابت
 00:11-00:11  شنبهسه

 نوخوان،نونهال،

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 03:61-07:61 شنبه فاطمه مداحی مقدماتی ساخت مجسمه مفتولی

 (01(،نوجوان)+03نونهال،نونگاه)+ 00:11-00:11 شنبه فاطمه مداحی مقدماتی ساخت زیور آالت

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 03-07 شنبه  آزاده مرجانی تکمیلی انیمیشن 

مبانی تئاتر و تئاتر 

 عروسکی
 (01نوجوان)+ 03:61-01 شنبه عذرا امامی مقدماتی

 (01نوجوان)+ 07-03 شنبه فاطمه گلچین مقدماتی مایشنامه نویسین

 (01نوجوان)+ 03-01 یکشنبه  منیژه حاتمیان مقدماتی تکنیک در نقاشی

 (01نوجوان)+ 07-03 یکشنبه  منیژه حاتمیان مقدماتی شناسی در نقاشیسبک

 (01نوجوان)+ 03-01 دوشنبه مهرناز قربانعلی مقدماتی زیورآالت

 (01نوجوان)+ 03-01 دوشنبه آمنه شکاری مقدماتی ازیتصویرس

 خوشنویسی تحریری
مقدماتی

 0ترم-
 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+ 01-00 شنبهسه مرضیه صادقی

 خوشنویسی تحریری
مقدماتی

 3ترم-
 (01نوجوان)+ 07-03 شنبهسه مرضیه بیات

 (01نوجوان)+پ (،03نونگاه)+ 01-00 شنبهپنج علی خوش جام مقدماتی عکاسی با موبایل

 (01( و نوجوان)+03نونگاه)+ 03-01 شنبهپنج علی خوش جام تکمیلی عکاسی با موبایل

 (01نوجوان)+ 07-03 شنبهپنج علی خوش جام مقدماتی عکاسی با موبایل

 مقدماتی خوشنویسی تحریری
سیده مریم 

 حسینی
 01-00 دوشنبه 

 (،0(،نونهال)+7نوخوان)+

 (01(،نوجوان)+03نونگاه)+

 


