
  ه کودکان و نوجوانانکانون ویژفرهنگی  برخط  هایفهرست کارگاه                             

 گروه سنی نام روز برگزاری کارگاه نام استاد سطح نام کارگاه

30:12-30:13 شنبه و دوشنبه حنا بختیاری پیشرفته بازی و سرگرمی  (4نوباوه)+ 

30:13-15:14 شنبهیکشنبه و سه حنا بختیاری پیشرفته بازی و سرگرمی  (4نوباوه)+ 

00:18-00:19 شنبه رضا ظفری 2آمادگی شطرنج  (4نوباوه)+ 

30:16-30:17 یکشنبه مهدی روشن ده پیشرفته مکعب روبیک  (7تا 5)و(4نوباوه)+ 

00:13-00:14 پنج شنبه  هنگامه سرمستی 1آمادگی شطرنج  (4نوباوه)+ 

30:16-30:17 شنبه رضا ظفری نوآموز شطرنج  (4نوباوه)+ 

00:18-00:19 دوشنبه رضا ظفری 1آمادگی شطرنج  (4نوباوه)+ 

30:13-30:14 شنبهسه دنا طارمی پیشرفته شعر و قصه  (4نوباوه)+ 

30:16-30:17 شنبهسه دنا طارمی پیشرفته شعر و قصه  (4نوباوه)+ 

00:15-00:16 شنبهسه دنا طارمی پیشرفته شعر و قصه  (4نوباوه)+ 

00:10-00:11 شنبهسه دنا طارمی تکمیلی شعر و قصه  (4نوباوه)+ 

30:11-30:12 شنبهسه دنا طارمی تکمیلی شعر و قصه  (4نوباوه)+ 

30:11-30:12 شنبهسه هنگامه سرمستی  نوآموز شطرنج  (4نوباوه)+ 

30:13-15:14 شنبه و دوشنبه حنا بختیاری پیشرفته بازی و سرگرمی  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

00:15-00:16 دوشنبه رضا ظفری 1مقدماتی شطرنج  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

00:18-00:19 دوشنبه دهمهدی روشن پیشرفته مکعب روبیک  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

30:16-30:17 چهارشنبه رضا ظفری 2آمادگی شطرنج  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

00:18-00:19 چهارشنبه رضا ظفری 1آمادگی شطرنج  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

00:18-00:19 یکشنبه دهمهدی روشن تکمیلی مکعب روبیک  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

30:16-30:17 دوشنبه دهمهدی روشن مقدماتی مکعب روبیک  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

30:16-30:17 دوشنبه رضا ظفری نوآموز شطرنج  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

30:11-03:12 شنبه پنج هنگامه سرمستی نوآموز شطرنج  (9نونهال)+،(7نوخوان)+ 

00:13-00:14 یکشنبه زادهنگین صدری مقدماتی گام به گام تا اندیشه  (7نوخوان)+  

00:14-00:15 یکشنبه زادهنگین صدری تکمیلی گام به گام تا اندیشه  (7نوخوان)+  

گویی )نیازهای قصه

 ویژه(
00:13-00:14 یکشنبه لیال مکانی مقدماتی  (9نونهال)+(،7نوخوان)+ 

00:13-00:14 دوشنبه زادهابراهیممحمد  1آمادگی 1شطرنج آمادگی   (9(،نونهال)+7نوخوان)+ 

00:16-00:17 شنبهپنج آذریمینا سعید نوآموز شطرنج نوآموز  (9(،نونهال)+7نوخوان)+ 

00:13-00:14 سه شنبه هنگامه سرمستی 2آمادگی 2شطرنج آمادگی   
( و 7نوخوان)+

 (9نونهال)+

00:14-00:15 سه شنبه هنگامه سرمستی 1مقدماتی 1شطرنج مقدماتی   (9(،نونهال)+7نوخوان)+ 

های علمی در آزمایش

 خانه
00:14-00:15 دوشنبه مهتاب خورشیدی مقدماتی  (9(،نونهال)+7نوخوان)+ 

00:12-00:13 چهارشنبه پروانه کیانیان مقدماتی سواد اقتصادی  (7نوخوان )+ 

30:13-30:14 چهارشنبه پروانه کیانیان تکمیلی سواد اقتصادی  (7نوخوان )+ 



 گروه سنی نام روز برگزاری کارگاه نام استاد سطح نام کارگاه

00:13-00:14 چهارشنبه رحیمفاطمه روحی مقدماتی نقالی  (15)+ نوجوان 

گویی )فن بیان و قصه

 زبان بدن(
 16:30-17:30 شنبه نژادساغر لطفی مقدماتی

 (،12)+ نونگاه

 (15نوجوان)+

گویی )فن بیان و قصه

 زبان بدن(
 15:00-16:00 شنبه نژادساغر لطفی تکمیلی

( و 12)+ نونگاه

 (15نوجوان)+

 (15نوجوان)+ 15:00-16:00 چهارشنبه پروانه کیانیان مقدماتی سواد اقتصادی

 


