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 خوشنویسی مقدماتی نونهال و نو نگاه پسر )مژگان خدایی(

 (ج نو آموز نوباوه )بهناز حشمتیانشطرن

 نقاشی تکمیلی نوباوه )سارا حمیدی(

 ساخت مجسمه مفتولی نونهال و نو نگاه پسر )فاطمه مداحی(

 اعظم طالیی() سفال دست تکمیلی نوباوه

 )ندا محققی( نوباوه 4نقاشی پیشرفته 

 کاردستی خالق مقدماتی نوخوان )ندا محققی(

 خوشنویسی تکمیلی نوخوان )مژگان خدایی(

 تاتر و بازیگری مقدماتی نو نهال و نو نگاه )علی مسرور(

 )سارا حمیدی( باوهنقاشی مقدماتی نو 

 (ل و نو نگاه دختر )بهناز حشمتیانشطرنج نو آموز نونها

 عظم طالیی( سفال دست تکمیلی نوخوان ) ا

 خوشنویسی مقدماتی نونهال و نو نگاه دختر )مژگان خدایی(

 فن بیان مقدماتی نوخوان )علی مسرور(

 رباتیک مقدماتی نوباوه پک حرکتی 

 عطیه هاشمی(تکمیلی نوخوان ) ایده و ساخت

 

 نقاشی مقدماتی نوخوان )ندا محققی(

 علی مسرور(نوخوان ) تاتر و بازیگری مقدماتی

 نونهال و نو نگاه دختر )فاطمه مداحی( آالت مقدماتی ساخت زیور

به 5مکارو  رباتیک مقدماتی نوخوان
شن

 

 دختر )فاطمه مداحی( صنایع دستی بافت زیور آالت مقدماتی نونهال و نو نگاه

 (نوباوه ) بهناز حشمتیان 1آمادگی شطرنج 

 نیا(سفال دست مقدماتی نوخوان )خدیجه شیرازی

 فخرایی()نگار میرنمایش خالق نوباوه 

 ده(مکعب روبیک مقدماتی نوخوان )مهدی روشن

 

 (زادمقدماتی نوباوه )محدثه کریمیاریگامی 

 (نوخوان )بهناز حشمتیان 1آمادگی  شطرنج

 (کالژ تکمیلی نوباوه )سپیده صالحی

 (نیاقدماتی نوباوه )خدیجه شیرازیسفال دست م

 (دهیک مقدماتی نوخوان )مهدی روشنمکعب روب

 مایش خالق تکمیلی نوباوه )حمید ندیمی(ن

 قصه گویی خالق مقدماتی نوخوان )آیالر نو شهری(

 ساخت عروسک نمایشی مقدماتی نونهال و نو نگاه دختر )نگار میر فخرایی(

 (اشی تکمیلی نوباوه )سپیده صالحینق

 سفال دست مقدماتی نوخوان ) فاطمه مداحی(

 زاد(یاریگامی مقدماتی نوخوان ) محدثه کریم

 (نیاو نو نگاه پسر )خدیجه شیرازیسفال چرخ مقدماتی نونهال 

 قصه گویی خالق مقدماتی نوباوه )آیالر نو شهری(

 )سپیده صالحی( نقاشی مقدماتی نو خوان

 زاد()محدثه کریمی اریگامی مقدماتی نوخوان

 نمایش خالق مقدماتی نوباوه )آیالر نو شهری(

 

به
شن

یک
 

 ه )آرام امینی(نوباو مقدماتینقاشی 

 نقاشی تکمیلی نوباوه )ندا محققی(

 ظزیف بری با چوب مقدماتی نوخوان )فاطمه مداحی(

 (لوخدابنده نمایش خالق مقدماتی)فاطمه

 تنهایی( دختر )مهرنوش ویسی مقدماتی نونگاه و نوجوان

 مریم حسینی(مقدماتی نو خوان )خوشنویسی 

 (پور)حسن سفال چرخ مقدماتی نونهال و نو نگاه دختر

 (ست مقدماتی نوباوه ) فاطمه مداحیسفال د

 نقاشی مقدماتی نوخوان )آرام امینی(

 (نونهال و نو نگاه پسر )علی مسرورتاتر و بازیگری مقدماتی 

 نمایش خالق مقدماتی نوخوان ) فاطمه خدابنده لو (

 شعر و قصه مقدماتی نوباوه )مهرنوش تنهایی(

 م حسینی(خوشنویسی تکمیلی نوخوان )مری

 14:41نوشتن خالق مقدماتی نوباوه )مریم تاراسی(ساعت 

 (غنیطراحی مقدماتی نونهال و نو نگاه )فائزه 

 مداحی(دختر ) مقدماتی نونهال و نو نگاه11ساخت زیور آالت 

 ندا محققی( نقاشی مقدماتی نوباوه )

 (زادمحدثه کریمیقدماتی نوخوان )م اریگامی

 نقاشی تکمیلی نوخوان )آرام امینی(

 فن بیان مقدماتی نوخوان)علی مسرور (

 

 ) فائزه غنی( سفال مقدماتی نوخوان

  چاپ مقدماتی نونهال و نو نگاه ) فاطمه مداحی(

 نقاشی تکمیلی نوخوان ) ندا محققی(

 (مقدماتی نوخوان)علی مسرور تاتر و بازیگری

به 
شن

دو
 

 )نگار میر فخرایی (نمایش خالق مقدماتی نوباوه 

 پور(سفال چرخ نونهال و نو نگاه مقدماتی پسر )تکتم حسن

 رباتیک مقدماتی نونهال دختر 

 نوشتن خالق مقدماتی نوخوان ونونهال )مهرنوش تنهایی(

 نو خوان )نگار میر فخرایی( ساخت عروسک نمایشی مقدماتی

 خوشنویسی مقدماتی نوخوان )مژگان خدایی(

 پور(نونهال و نو نگاه دختر )تکتم حسن سفال چرخ مقدماتی

 5مکارو رباتیک مقدماتی نوخوان 

 نمایش خالق مقدماتی نو خوان )آیالر نوشهری(

 شعر و قصه مقدماتی نوباوه )مهرنوش تنهایی(

 شطرنج نو آ موز نوخوان ) هنگامه سر مستی(

 خوشنویسی مقدماتی نونهال و نو نگاه پسر )مژگان خدایی(

 دماتی نوباوه ) آیالر نو شهری(نمایش خالق مق

 (پورست مقدماتی نوخوان )تکتم حسنسفال د

  پک حرکتی رباتیک مقدماتی نوباوه

 دختر )هنگامه سر مستی( شطرنج نو آموز نونهال و نو نگاه

 فخرایی(ن )نگار میرکاردستی خالق مقدماتی نوخوا

 

 

به
شن

ه 
س

 

 )منیژه نوربخش( نقاشی تکمیلی نوخوان

 نوباوه )آرزو یو بهمنش( یتکمیل نقاشی

 نقاشی پیشرفته نوخوان )منیژه نوربخش(

 نوخوان )آرزو یو بهمنش( پیشرفته نقاشی

 فاطمه مداحی(دختر ) چاپ مقدماتی نونهال و نونگاه

 طراحی پیشرفته نوخوان )فائزه غنی (

 ساخت زیور آالت مقدماتی نوخوان )فاطمه مداحی(

 ستی(نوخوان )هنگامه سرم 1شطرنج آمادگی 

 نمایش خالق مقدماتی نوباوه )آیالر نوشهری(

 ایده و ساخت مقدماتی نوخوان )عطیه هاشمی(

 نقاشی مقدماتی نوباوه ) آرزو بهمنش (

 طراحی مقدماتی نونهال و نونگاه پسر )فائزه غنی(

 بهمنش(نقاشی مقدماتی نوخوان )آرزو یو

 نقاشی مقدماتی نونهال و نونگاه )ندا محققی(

 الق مقدماتی نوخوان )آیالر نوشهری(قصه گویی خ

به
شن
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 نمایش خالق تکمیلی نو باوه ) مهدی مقیمی( 

 رضا کریمی(ایش خالق مقدماتی نوخوان )محمدنم

 پک حرکتی رباتیک مقدماتی نو باوه 

 زاده(نوخوان )بهناز مطلبی نقاشی مقدماتی

 نمایش خالق مقدماتی نوخوان )مهدی مقیمی(

 حمید ندیمی(نوباوه ) یمقدمات نمایش خالق

 رضا کریمی(شطرنج نو آموز نوباوه )محمد

 پور(تکتم حسنسفال تکمیلی نوباوه )

 5مکارو رباتیک مقدماتی نو خوان 

 زاده(نوخوان )بهناز مطلبی نقاشی مقدماتی

 شطرنج نوآموز نوخوان )محمدرضا کریمی(

 علی مسرور(تاتر و بازیگری تکمیلی نوخوان )

 6مکارونونهال پسر  رباتیک مقدماتی

 حمید ندیمی(نمایش خالق تکمیلی نوباوه )

به
شن

ج
پن

 


