
شهریهگروه سنیساعتروزنام مربینام کارگاهنام مرکز

25/000نوخوان و نو نهال11-10پنج شنبهلیال صحرانورداوریگامی

25/000نو نگاه و نو جوان15-14سه شنبهفرشته طارمیکارگاه داستان

50/000نوباوه14-13دوشنبهلیال پناهینقاشی

50/000نوباوه12-11دوشنبهلیال پناهیعروسک سازی

40/000کودک14-13دوشنبهالهام مظفرینوشتن خالق

40/000نوجوان15-14سه شنبهالهام مظفریکارگاه داستان

50/000کودک14-13شنبهسمینه خوبینقاشی

25/000نونهال و نونگاه14-13شنبهنیلوفر مرادیبازی با کاغذ

نقاشی
زهرا حاجی 

بابایی
شنبه

14-15
25/000نونهال و نونگاه

عکاسی
زهرا حاجی  

بابایی
سه شنبه

15-16
25/000نونهال و نونگاه

25/000نونهال و نونگاه16-15چهارشنبهمریم شورشیخوشنویسی

25/000نونهال14-13سه شنبهزهرا حقیکاردستی

25/000کودک و نوجوان13-12یکشنبهزهره امیر اوالدخوشنویسی

15/000نوخوان14-13سه شنبهمنصوره ناطقیکاردستی

15/000نونهال15-14سه شنبهمنصوره ناطقیعروسک سازی

15/000نوخوان15-14دوشنبهمریم شمسسفال

سعدی خوانی
مرتضی 
خدایگان

دوشنبه
13-14

30/000نونهال و نونگاه

عکاسی
زهرا حاجی 

بابایی
یکشنبه

12-13
30/000نونگاه و نوجوان

نقاشی
گلنوش شیخ 

القرا
سه شنبه

12-13
30/000نونهال و نونگاه

30/000نونهال و نونگاه13-12شنبهزهره امیراوالدخوشنویسی

پنجشنبهمرجان بابامرندینقاشی9مرکز 
12-13

30/000نوخوان و نونهال

30/000نونهال13-12سه شنبهمنیژه عبداللهیاوریگامی

کتابخوانی 

تصویری
یکشنبهمهتاب شهیدی

11-12
30/000نوباوه

نوشتن خالق
رامین حسین 

نژاد
یکشنبه

14-15
30/000نوخوان و نونهال

نقاشی
گلنوش شیخ 

القرا
دوشنبه

11-12
30/000نوخوان و نونهال

30/000نو نگاه و نوجوان14-13سه شنبهربابه حسین پورخوشنویسی

2مرکز 

3مرکز 

5مرکز 

6مرکز 

7مرکز 

8مرکز 

10مرکز 



30/000نوخوان و نونهال15-14یکشنبهصغرا ملکینوشتن خالق

30/000نوباوه12-11پنج شنبهعلیرضا قادرارف و بلز

حال خوش 

زندگی

فاطمه یوسف 

زمانیان
دوشنبه

13-14
80/000نونگاه

80/000نوخوان و نونهال12-11چهارشنبهمحبوبه باقرینقاشی

80/000نوباوه14-13یکشنبهسارا سمائینقاشی

80/000نوباوه11-10چهارشنبهمحبوبه باقرینقاشی

سه شنبهنفیسه صادق پورنوشتن خالق
14-15

80/000نونگاه

80/000نوخوان و نونهال13-12دوشنبهمرضیه بیاتخط تحریری

30/000نو باوه15-14شنبهاکرم صحتیشعر و قصه

30/000نو نهال و نو نگاه15-14سه شنبهمژده حسنیخوشنویسی

80/000نوخوان12-11پنج شنبهمحبوبه باقرینقاشی

80/000نونهال و نونگاه14-13چهارشنبهشهناز دالوندکاردستی

80/000نوخوان و نونهال15-14دوشنبهمعصومه صادقینمایش عروسکی

عروسک های 

مفتولی
شنبهشهناز دالوند

13-14
80/000نوجوان

25/000نونهال، نونگاه13/30-12/30دوشنبهراضیه جعفرینقاشی

25/000نونهال، نونگاه11-9/45پنجشنبهمهدیه صدرینوشتن خالق

25/000نونهال و نونگاه13/30-12/30شنبهپرستو گودرزیسفال

25/000نونهال، نونگاه13/30-12/30چهارشنبهشادی زینلیخوشنویسی

خوشنویسی 

تحریری
1یکشنبهربابه حسین پور

13-14
50/000نو نهال و نو نگاه

40/000نوخوان و نونهال14-13پنج شنبهالهام مظفرینوشتن خالق

50/000نوخوان و نونهال14-13چهارشنبهمیترا مختار پورکالژ

120/000نوخوان و نونهال12-11پنجشنبهزهرا عرفانیان1نجوم 

120/000نوخوان و نونهال15-14یکشنبهفریبا یزدانی1نجوم 

80/000نوخوان و نونهال15-14سه شنبهزهرا عرفانیانکاردستی

15/000نوباوه11-10سه شنبهملیحه کالنترینقاشی

20,000نونهال و نونگاه12-11دوشنبهفروغ ورنیککاغذوتا

40/000نوخوان و نونهال14/30-13/30دوشنبهملیحه صفاییشعر و قصه

50/000نوخوان و نونهال11-10پنح شنبهمعصومه رجبیکاردستی

50/000نوخوان و نونهال13-12سه شنبهراضیه جعفرینقاشی

50/000نوخوان و نونهال11-10دوشنبهمهنازجمشیدیخوشنویسی

60/000نوباوه14-13پنجشنبهنرگس اسدزادهنقاشی

17مرکز 

10مرکز 

11مرکز 

12مرکز 

13مرکز 

14مرکز 

15مرکز 

16مرکز 

18مرکز 

21مرکز 



سفال
فرحناز عزیز 

محمدی
یکشنبه

10-11
60/000نوباوه

اریگامی
نسرین 

اسکندریان
سه شنبه

11-12
60/000نوخوان

60/000نونهال و نونگاه14-13دوشنبهنرجس مقیمینوشتن خالق

100/000نونهال و نونگاه14-13سه شنبهآزاده مرجانیعکاسی

60/000نوباوه11-10شنبهالهه تاجیککاردستی

60/000نوباوه12/30-11/30شنبهالهه تاجیکشعر وقصه

خوشنویسی 

تحریری
یکشنبهبهناز ابراهیمی

15-16
60/000نونهال و نونگاه

نقاشی
مرجان بابا 

مرندی
دوشنبه

14-15
60/000نونهال و نونگاه

60/000نونهال و نونگاه12-11پنج شنبههدی محسنیسفالگری

نقاشی
مرجان بابا 

مرندی
یکشنبه

14-15
60/000نو نهال

نقاشی
پدیده فراهان 

نژاد
دوشنبه

11/30-12/30
30/000نوباوه

30/000نوباوه12/30-11/30چهارشنبهفرانک ضرغامیکاردستی

نقاشی
پدیده فراهان 

نژاد
پنج شنبه

11/30-12/30
30/000نونگاه و نوجوان

کاردستی
حسنا 

خاطرمحمدی
دوشنبه

11/30-12/30
30/000نوباوه

30/000نونهال و نونگاه14-13سه شنبهبهناز ابوالوفایینوشتن خالق

شعر و قصه
حسنا 

خاطرمحمدی
چهارشنبه

10/30-11/30
30/000نوباوه

نقاشی روی 

سفال

محبوبه فتحی 

زاده
سه شنبه

12/30-13/30
30/000نوخوان ونونهال

کاردستی25مرکز 
منصوره محمد 

نژاد
شنبه

13-14
30/000نوخوان و نو نهال

30/000نوخوان و نو نهال13-12شنبهمریم اسدیاوریگامی

30/000نوخوان و نو نهال14-13چهارشنبهلیال مکانینمایش خالق

30/000نوخوان و نو نهال14-13دوشنبهمریم اسدیعروسک سازی

حال خوش 

زندگی
سه شنبهسمیرا قنبری

13-14
60/000نونهال و نونگاه

60/000نوخوان و نونهال12/30-11/30شنبهسمیرا ناطقیاننقاشی

60/000نونهال و نونگاه12/30-11/30سه شنبهمرضیه صادقیخوشنویسی

26مرکز 

21مرکز 

22مرکز 

23مرکز 

24مرکز 



60/000نوخوان و نونهال12/30-11/30چهارشنبهفاطمه قهرمانیکاردستی

30/000نوباوه11-10شنبهپاییزه طاهریشعر و قصه27مرکز 

30/000نونهال12-11شنبهپاییزه طاهریاریگامی

نقاشی
پدیده فراهان 

نژاد
دوشنبه

11/30-12/30
30/000نونهال و نونگاه

30/000نوخوان و نونهال15-14سه شنبهطیبه آنجدانینمایش عروسکی

ماسک سازی
مهری روحی 

رحیم
سه شنبه

15-16
25/000نونگاه

25/000نونگاه11-10پنج شنبهزهره امیراوالدخوشنویسی

80/000نوباوه13-12دوشنبهفهیمه کهترشعر وقصه

خوشنویسی 

مقدماتی
پنج شنبهمرضیه صادقی

12-13
80/000نونهال

شنبهآزاده مرجانیانیمیشن مقدماتی
12-13

120/000نو نهال

80/000نوباوه11-10پنج شنبهآزاده مرجانینقاشی مقدماتی

نقالی
فاطمه روحی 

رحیم
سه شنبه

11-12
50/000نوجوان

کارگاه نوشتن 

خالق

رامین حسین 

نژاد
یکشنبه

12-13
40/000نوخوان و نونهال

50/000نونهال14-13یکشنبهطیبه آنجدانینقاشی

50/000نونهال12-11شنبهشادی زینلیخوشنویسی

30/000نونهال و نونگاه13-12دوشنبهفاطمه گلچیننمایش عروسکی

30/000نونگاه و نوجوان14-13چهارشنبهفاطمه گلچینانیمیشن

30/000نوجوان15/15-14/15چهارشنبهعلی خوش جامعکاسی

25/000نوخوان و نو نهال14-13چهارشنبهمریم طلوعینقاشی

25/000نوباوه12-11یکشنبهمژده زکریا پورکاردستی

30/000نوخوان و نونهال12-11سه شنبهظریفه علیزادهکاردستی

نقاشی
گلنوش شیخ 

القرا
یکشنبه

12-13
30/000نونهال

30/000نونگاه و نوجوان13/30-12/30پنج شنبهبهناز ابوالوفاییکارگاه داستان

80/000نوخوان15-14شنبهزهرا حسینیکاردستی

80/000نوخوان و نونهال14-13سه شنبهنرگس اسدزادهنقاشی

80/000نونهال و نونگاه14-13چهارشنبهفرشته طارمینوشتن خالق

80/000نوباوه12-11دوشنبهسوگند ضمیریکالژ

100/000نو باوه13-12یکشنبهپریسا سیمیاریارف و بلز

60/000نو باوه12-11شنبهمریم طلوعینقاشی

26مرکز 

29مرکز 

30مرکز 

31مرکز 

32مرکز 

33مرکز 

35مرکز 

37مرکز 

38مرکز 



خوشنویسی 

تحریری
شنبهمنیره روشن

12-13
60/000نو نهال و نو نگاه

پنج شنبهمریم طلوعینقاشی
12-13

 نو خوان و نو 

نهال
60/000

60/000نو خوان و نو نهال13-12دوشنبهنیره سعادتیسفال

60/000نوباوه12-11چهارشنبهژیال سید نژادیشعر و قصه

60/000نو باوه12-11سه شنبهسمانه سمنانیکاردستی

60/000نوباوه12/15-11/15یکشنبهپریسا فاضلکالژ

60/000نوخوان و نونهال11-10پنجشنبهلیال موسوینوشتن خالق

60/000نونگاه و نوجوان12-11پنجشنبهلیال موسوینوشتن خالق

60/000نوباوه12-11سه شنبهاعظم اسدینقاشی

100/000نوباوه14-13پنج شنبهیاسمین فیضیارف و بلز

دوشنبهخانم زینب صباغفن بیان
13-14

80/000نوخوان

80/000نوباوه11-10دوشنبهاعظم اسدینقاشی

80/000نوباوه13-12سه شنبهنسرین ریوندیکالژ

80/000نوخوان و نونهال13-12دو شنبهنسرین ریوندیبازی و سرگرمی

80/000نوباوه14-13دوشنبهنسرین ریوندیکاردستی

عروسک سازی
زهرا عظیمی 

نژادیان
پنج شنبه

10-11
60/000نوخوان و نونهال

100/000نونگاه و نوجوان15-14یکشنبهاعظم اسدیعکاسی

نوشتن خالق
رامین حسین 

نژاد
دوشنبه

13-14
60/000نونهال و نونگاه

50/000نو نهال15-14شنبهماندانا واحدینمایش عروسکی

50/000نو نگاه15-14دوشنبهآزاده مرجانیانیمیشن

خوشنویسی 

تحریری
یکشنبهشادی زینلی

14-15
50/000نوخوان و نو نهال

دو شنبههنگامه سرمستیشطرنج
14/15-15/15

150/000نوخوان و نونهال

موسیقی
نوشین صدری 

زاده
سه شنبه

13-14
120/000نوخوان

80/000نونهال14-13شنبهفروغ جمعیعروسک سازی

80/000نونهال و نونگاه14-13یکشنبهالهام مظفرینوشتن خالق

چهارشنبهمرجان بابامرندینقاشی
12-13

60/000نونهال و نونگاه

60/000نوخوان و نونگاه14-13دوشنبهبهناز ابراهیمیخوشنویسی
44مرکز 

38مرکز 

39مرکز 

40مرکز 

41مرکز 

42مرکز 

43مرکز 



60/000نوخوان و نونگاه15-14شنبهپروانه  هدایتکاردستی

چهار شنبهپروانه هدایتاریگامی
12-13

60/000نوجوان

30/000نوخوان و نونهال11-10یکشنبهعاطفه فتوحینقاشی2اسالمشهر 

خوشنویسی 

تحریری
دوشنبهمهتاب میرزایی

12-13
50/000نوخوان و نونهال

50/000نوخوان و نونهال13-12چهارشنبهشهریارینقاشی

40/000نوجوان13-12شنبهاعظم نوروزیداستان نویسی

مرضیه جودکیبومهن
عروسک سازی 

خالق
چهارشنبه

13-14
25/000نوخوان و نونهال

30/000نوباوه12-11یکشنبهسمیه موالییکارگاه  کاردستی

داستان نویسی
نگین صدری 

زاده
چهارشنبه

14-15
30/000نونگاه و نوجوان

25/000نوباوه12-11دوشنبهپروانه هاشمیکاردستیپیشوا

خوشنویسی
معصومه احمدی 

مهر
چهارشنبه

13-14
25/000نونهال و نونگاه

25/000نوباوه12-11سه شنبهصدیقه سیریکاردستی

20000نوخوان و نونهال15-14دوشنبهفاطمه ایالنلو(کالژ)کاردستی 

15/000نوخوان13-12چهارشنبهفاطمه ایالنلوسفالگری

15/000نوخوان13-12شنبهفاطمه ایالنلونقاشی

50/000نوخوان ،نونهال14/30-13/30چهارشنبهخانم پازوکیاوریگامی

40/000نوباوه11-10پنج شنبهخانم صفریشعر و قصه

چهار شنبهعارفه هدایتخوشنویسی
12/30-13/30

50/000نونگاه و نوجوان

50/000نوخوان ،نونهال15-14شنبهمعصومه آقایینجوم مقدماتی

چهار شنبهاحسان کریمینجوم مقدماتی
15-16

50/000نونگاه ، نوجوان

25/000نوخوان و نونهال14-13چهارشنبهمینا شفائینقاشی

25/000نونگاه و نوجوان12-11پنج شنبهمژده حسنیخوشنویسی

نوشتن خالق
رامین حسین 

نژاد
پنج شنبه

12-13
25/000نوجوان

کاردستی
اکرم السادات 

رضوی
یکشنبه

13-14
25/000نو نگاه

عروسک سازی
اکرم السادات 

رضوی
شنبه

13-14
25/000نو نگاه

50/000نونهال و نونگاه11-10یکشنبهفاطمه رهگذر(کالژ)کاردستی

44مرکز 

اندیشه

پردیس

پاکدشت

حسن آباد

دماوند

(نجوم)دماوند 

رباط کریم

سولقان

شهریار



حال خوش 

زندگی
سه شنبهمریم تزکاشوند

13-14
50/000نوجوان

دوشنبهشقایق شهریارینقاشی
10-11

50/000نونهال و نونگاه

40/000نوجوان12-11دوشنبهخانم نوروزیداستان نویسی

50/000نونهال و نونگاه12-11شنبه زهرا عسگرینقاشی

25/000نوجوان14-13سه شنبهعلی یزدانینمایش

اوریگامی و 

کاردستی
یکشنبهملیحه ارجمند

13-14
25/000نونهال

25/000نونهال ونونگاه14-13یکشنبهزینب احمدپورکاردستی

25/000نوخوان ونونهال11-10سه شنبهسمیه سرچونینقاشی

15/000نونهال11-10شنبهمیترا عربینقاشی

15/000نونهال11-10دوشنبهمیترا عربینقاشی

کاردستی
مهدخت 

اصفهانی
60/000نوباوه14-13دوشنبه

60/000نوباوه14-13یکشنبهفرنگیس رشیدیکالژ

60/000نوباوه15-14یکشنبهفرنگیس رشیدینقاشی

25/000نوباوه12-11چهارشنبهلیال بهرامیشعر و قصه

25/000نوباوه12-11سه شنبهلیال احمد علیزادهکاردستی

25/000نو نهال و نو نگاه14-13پنج شنبهمژده حسنیخوشنویسی

25/000نو نهال و نو نگاه14-13دوشنبهمژده حسنیسفالگری

25/000نونهال14-13سه شنبهسمیه سرچونینقاشی2فرچک 

25/000نونهال و نونگاه14-13یکشنبهسمیه سرچونینقاشی

25/000نونهال12-11دوشنبهمریم خوشدلکاردستی

1قرچک 

شهریار

شهر قدس

فیروزکوه

نسیم شهر

ورامین

طرود

لواسان






























