
 

 ۹۹ استان تهران در زمستانکانون پرورش فکری کارگاه های برخط برنامه 
 

       ساعت                                 

 

     روز     
 2۱تا2۱ 2۱تا2۱ 2۱تا2۱ 2۱تا21 21تا  21

 شنبه

 

 هزار 09 -مریم عباسی -بزرگسال-خوانش متون کهن 

 هزار 79-آزاده مرجانی-انیمیشن مقدماتی نونگاه و نوجوان هزار09 -یآزاده مرجان -ونهالن یلیتکم شنیمیان هزار 09-یمرجانآزاده  -مقدماتی نونهال شنیمینا

 هزار 79 -سعیده موسوی-نجوم مقدماتی نونگاه و نوجوان 
 هزار 79 -سعیده موسوی-نجوم مقدماتی نونهال

 
 هزار 09عذرا امامی  -مبانی تئاتر و تئاتر عروسکی نوجوان

 یکشنبه

 

 نوخوان و نونهال -قصه گویی اعضای با نیازهای ویژه

 رایگان -لیلا مکانی 

 هزار 09 -سعیده موسوی -نجوم تکمیلی نوجوان هزار 79 -سعیده موسوی -نجوم تکمیلی نونهال

 

 هزار 09 -الهه تاجیک -نونهال نقالی مقدماتی نوخوان و

 نوخوان و نونهال -کاردستی اعضای با نیازهای ویژه

 رایگان -نسرین ریوندی

 هزار 09 -میترا مختارپور -کلاژ مقدماتی نونگاه و نوجوان هزار 09 -میترا مختارپور -کلاژ مقدماتی نوخوان و نونهال

 هزار 09 -منیژه حاتمیان -سبک شناسی در نقاشی نوجوان  هزار 09 -منیژه حاتمیان -تکنیک در نقاشی نوجوان  هزار 09 -گام به گام تکمیلی نوخوان نگین صدری زاده هزار 09 -زادهگام به گام مقدماتی نوخوان نگین صدری 

 دوشنبه

 نوخوان و نونهال -نقاشی اعضای با نیازهای ویژه 

 رایگان -اعظم اسدی
 هزار  09 -آمنه شکاری -تصویرسازی نوخوان و نونهال  تصویرسازی نوخوان و نونهال - آمنه شکاری- 09 هزار

 
 نوخوان و نونهال  -1شطرنج آمادگی 

 هزار 159 -محمد ابراهیم زاده 

 نونهالنوخوان و -آزمایش های علمی در خانه مقدماتی

 هزار 09 -مهتاب خورشیدی

 زیورآلات مقدماتی نوجوان 

 هزار 79 -مهرناز قربانعلی

 سه شنبه

 قصه گویی مقدماتی بزرگسال

 سال به بالا(  10)

 هزار  09 -پاییزه طاهری

 نوخوان و نونهال  -2خوشنویسی تحریری مقدماتی ترم 

 هزار 09 -مرضیه صادقی

 نونگاه و نوجوان  -1خوشنویسی تحریری مقدماتی ترم 

 هزار 09 -مرضیه صادقی

 نوخوان و نونهال -1خوشنویسی تحریری مقدماتی ترم 

 هزار 09 -مرضیه بیات 

 نونگاه و نوجوان -2خوشنویسی تحریری مقدماتی ترم 

 هزار 09 -مرضیه بیات 

 نوخوان و نونهال -2شطرنج آمادگی 

 هزار 159 -هنگامه سرمستی

 نوخوان و نونهال -1شطرنج مقدماتی

 هزار 159 -هنگامه سرمستی
 زیست شناسی مقدماتی نوجوان

 هزار 09-عطیه احمدزاده 
 مقدماتی نوخوان و نونهالزیست شناسی  

 هزار 09-عطیه احمدزاده 

 هزار 09-الهام مظفری  –نو نهال  -نوشتن خلاق مقدماتی

 چهارشنبه

 

 هزار 09 -فاطمه روحی رحیم-نقالی مقدماتی نوجوان

 هزار 09 -مریم طلوعی-نقاشی تکمیلی نوخوان و نونهال هزار 09 -مریم طلوعی-نقاشی مقدماتی نوخوان و نونهال

 زیست شناسی تکمیلی نوخوان و نونهال هزار 09-عطیه احمدزاده -زیست شناسی تکمیلی نوجوان 

 هزار 09-عطیه احمدزاده 

 زیست شناسی پیشرفته نوخوان و نونهال

 هزار 199عطیه احمدزاده

 پنج شنبه

 

 هزار 09-لیلا موسوی  -نوخوان  -نوشتن خلاق مقدماتی
 نونگاه و نوجوان -مقدماتیعکاسی با موبایل 

 هزار 09 -علی خوش جام

 نونگاه و نوجوان -عکاسی با موبایل تکمیلی

 هزار 09 -علی خوش جام

 نوجوان  -عکاسی با موبایل مقدماتی

 هزار 09 -علی خوش جام

  -نوخوان و نونهال -شطرنج نوآموز

 هزار 159 -میناسعید آذری


