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 1401مدرسه تابستانه 

  

 های علمی، پژوهشی، فرهنگی کارگاه  دفترچه معرفی   

 و  

 های جبرانی آموزشی کالس 
  

 
 

 

 هفته آخر مرداد ماه زمان برگزاری از هفته آخر تیرماه الی  

 12:30تا  8:30ساعت برگزاری 
 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 

 یبه صورت حضور
  

 

 

 WWW.farzgu.ir اینترنتی  ثبت نام در وبسایت دبیرستان به آدرس 



 

 

 نام خداوند جان و خرد    به 

 به دانش فزای و به یزدان گرای                                

 او باد جان تو را  رهنمای    که                                               

 دوستان سالم!

.  تر خواهد شدهای مدرسه تابستانه گرم و گرمکه با حضور شما در کارگاه  روبه گرمی آفتاب تابستان پیش  سالمی

  8:30ساعت    یا فقط روز چهارشنبه از  شنبه چهارو  شنبه  دو  روزهایو در    حضوریتابستانی امسال به صورت    مدرسه 

کننده در شرکتآموز دانش ) هر شود.برگزار می دبیرستاندر ماه مرداد  31تا  تیر ماه 29از تاریخ  12:30صبح تا 

آموزان گروه الف در روزهای دوشنبه  . دانشرا انتخاب کند  «ب»  یا  «الف»های  بایست یکی از گروهمیمدرسه تابستانه  

  3آموزان گروه ب فقط روزهای چهارشنبه و کالس خواهند داشت و دانش  در هفته  زنگ  6چهارشنبه و در مجموع و  

ده جلسه خواهد    کارگاه در طول برگزاری مدرسه تابستانهکالس یا  عنوان  هر    .خواهند داشتکالس  در هفته  زنگ  

   (بود
 

 خرداد ماه  27جمعه خرداد تا   21: شنبه  نام ثبتپیش

 ها متعاقبا اعالم خواهد شد. نام نهایی کالسها و ثبتهزینه پرداخت کارگاه
 

 نام مجاز نخواهد بود. ثبتپیش کارگاه پس از  لطفاً دفترچه را با دقت مطالعه نمایید، تغییر
 

 : توجه کنیدموارد زیر را با دقت به برای شرکت در کارگاه های تابستانی لطفاً 
 

 است.  اختیاریهای تابستانی کارگاهها و حضور در کالس 

انتخاب نمایید    را   های اول تا سوم یک عنوان کارگاههر یک از زنگ  از میان  ،طبق جدول ارائه شده  بایستمی  شما 

 . و در کارگاه مربوطه شرکت کنید

از پیش  برنامه کارگاهنامثبتپس  ب،  به همراه اطالعیه پرداخت شهریه  های  اعالم  ه حد نصاب رسیده 

 خواهد شد.

دلیل  است کالس  بدیهی  به  و  خواهد شد  تشکیل  به حدنصاب رسیدن  در صورت  محدود  ها  با  ظرفیت  اولویت 

 متقاضیانی است که زودتر ثبت نام خود را تکمیل کنند. 

 
 



 

 

 

 

 

 1401های مدرسه تابستانه  ها و کارگاه برنامه کالس 

 

 
 
 
 
 

 ساعت 

   روز 

 زنگ اول 

 9:40تا    8:30

 زنگ دوم 

 11:05تا    9:45

 زنگ سوم 

 12:30تا    1120

 

 گروه الف 
دوشنبه و  

 شنبه چهار 

 2دانش مغز  1دانش مغز  3دانش مغز 

 فلسفه ورزش )حرکت اصالحی(  فلسفه علم 

 1طراحی سایت  مدار منطقی  2طراحی سایت 

 2فتوشاپ  ایالستریتر  1فتوشاپ 

 هنرهای نمایشی )تئاتر(  هنرهای نمایشی )بازیگری( نمایشی )نقالی(هنرهای 

 شیمی پژوهی  نانوشیمی کسبی نو 

 نجوم رصدی  اخترزیست  سرگذشت کیهان 

 فناوری زیست 1رباتیک  بیوانفورماتیک

 2طراحی لباس  1طراحی لباس  از موجود تا مطلوب 

 استراتژی حل مساله ریاضی هفتم ریاضی جبرانی هفتم فیزیک جبرانی هفتم 

 استراتژی حل مساله ریاضی هشتم فیزیک جبرانی هشتم  ریاضی جبرانی هشتم 

 طراحی اپلیکیشن موبایل  سازیبازی نوکاوان

 1مکالمه انگلیسی 2زبان آلمانی  1 زبان آلمانی

 آشپزی نقاشی نقاشی

 اصالحی( ورزش )حرکت  1زبان فرانسه 2زبان فرانسه

  2مکالمه انگلیسی  1رباتیک 

 

 گروه ب 
 فقط چهارشنبه 

 1گرافیک موشن 2گرافیک موشن 1گرافیک موشن

 مهارت مدیریت مالی  مهارت شروع کننده بودن مهارت خودشناسی 

 2رباتیک  فلسفه نانوشیمی

 نقاشی فلسفه علم  طراحی لباس 

 کافه کتاب نویسندگی  لحظات ناب رفاقت! 

 سازیبازی مهارت سخنوری و فن بیان ورزش )حرکت اصالحی( 

 1فرانسه طراحی اپلیکیشن موبایل  2مکالمه انگلیسی 

 1آلمانی  آشپزی 



 

④ 

 

 
 

سرگذشت
 

کیهان 
 

، قصد داریم  هبه بیان دیگ.  رهمده و به کجا میاودر این دوره با هم به سراغ داستان کیهان میریم؛ این که کیهان از کجا  

و «  کیهان چگونه به وجود آمده است؟»  مثلهایی  کنیم، و به پرسشگیری  های کیهان را بررسی و اندازهابعاد و اندازه

همچنین در این  .  بدیمپاسخ  «  است؟هایی را از سر گذرانده است و چه دوره تغییراتی کرده بنگ تا امروز چه  از بیگ»

یعنی به این  .  کنیممی  بررسی و  دوره نظریه انبساط عالم و چگونگی روند آن و همچنین نقطه پایانی این روند انبساط

مهمترین جز تشکیل دهنده    ه سراغ، بو بعد.  دهیم که این انبساط تا چه زمانی ادامه خواهد داشتپرسش پاسخ می 

 .یمتولد، زندگی و مرگ آنها آشنا میشریم و با نحوه عالم هستی، یعنی ستارگان، می 

نویسی با  تخیلی، برنامه - نویسی علمی های جانبی دیگری مانند داستان فعالیت   شما مندی  به فراخور موضوع و عالقه در طول دوره  

 . انگیز با ما همراه باشید کنیم در این سفر شگفت از شما دعوت می .  خواهیم داشت   … ساخت ماکت و   کامپیوتر، 

 
 

 

شناسی اختــرزیست
 

که از    هباش  اومدهبا نگاه به منظره پرستاره آسمان شب و تفکر درباره وسعت و بزرگی عالم شاید برای شما هم پیش 

؟ آیا گونه دیگری از ما در  هبپرسید آیا در این دنیای بزرگ ما انسان ها تنها هستیم؟ منشا حیات ما از کجا بود  تونخود

گی بدن ماست؟ یا از ما  به پیچید  اونها؟ ساختار و بدن  هوجود دار  ونامنظومه شمسی یا حتی فراتر از    ازجای دیگری  

زندگی   ایهگیاهی و زیستی چطور هستند؟ اگر ما بخوایم در جای دیگ  ههای دیگ؟ گونههترتر و پیشرفتههم هوشمند 

 ؟ چه چیزهایی هستنو مشکالت جسمی فضانوردان   دارهکنیم بدن ما تاب و تحمل 

  ه شناسی حوزه تحقیق مشخصی نداردر حقیقت اختر زیست .  هشناسی دنبال میشاختر زیستها در  مجموعه این سوال

در این دوره سعی داریم تا  به سواالت این حوزه پاسخ دهیم. با رویکرد زیستی .  و تلفیقی از چندین حوزه علمی است

  بررسی   روژنوم موجودات فضایی و زمینی  مشکالت فضانوردان بپردازیم و    و نجومی به بررسی آزمایشات فضایی و

 .کنیم

 
 
 

نجوم
 

رصدی 
 

رو به رو   هاشکه بشر تاکنون بان و پر رمز و راز ترین تصاویری هستش  انگیزتریمنظره آسمان شب یکی از هیجان

 .سرچشمه ی ماجراجویی های علمی بودههای بزرگ انسان و مواجهه با آسمان شب همواره منشا کنجکاوی. بوده

که چه اجرامی    اینههدف ما در اصل بررسی  .  ها بریمها و ماجراجویی یم به سراغ همین کنجکاوی در این دوره میخوا

  هاش ویژگی   و   به عنوان مثال، با اجرام آسمانی.  میتونیم رصد کنیم و برای این کار به چه ابزارهایی نیاز داریم  ور

به طور عملی یاد میگیریم؛    اونهارو کنیم و کار با  و با آنها رصد می   گیریمها یاد میدرباره انواع تلسکوپ  شیم؛آشنا می 

های کنیم و تا جایی پیش میرویم که در پایان دوره، می تونیم در گروهمرور می  وی ابزاهای رصدی رهمچنین تاریخچه 

 . بسازیم وها رف و به کمک هم بعضی از این ابزار مختل

 
 
 
 
 
 



 

⑤ 

 
 
 
 
 

زیست
 

فناوری 
 

 پردازد. گیاهان جانوران و حتی انسان می ،هاشناسی به مطالعه موجودات زنده مثل باکتری زیست

نگاه کنیم. دقت کردن قدم اول در راه   شناسی باید به دقت به اطرافمونبرای انجام یک پژوهش خوب در زیست

های ناب در زمینه پژوهش  جستجو در دنیای موجودات زنده است. فعالیتی که میتونه از ما یه محقق  خالق با ایده

زیست گرایش بسازه.  گرایششناسی  انواع  با  کارگاه  این  در  ما  و  داره  مختلفی  از  های  یکی  به  و  میشیم  آشنا  ها 

هاتون باال و پر بدیم، نحوه جستجوی ط با این حوزه سر خواهیم زد. ما میتونیم توی این دوره به ایده های مرتبآزمایشگاه

 بخش در حوزه بیوتکنولوژِی یاری کنیم.علمی رو یاد یگیریم و شما رو برای انجام یک پژوهش لذت

 
 
 

بیوانفورماتیک 
 

 !؟بیوانفورماتیک چیست؟

به  و افزارهایی برای فهم اطالعات زیستی است ها و نرمای است که شامل روشرشتهبیوانفورماتیک یک دانش بین 

 است. شناسیای، به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات زیست عنوان یک دانش بین رشته 

های شگاهو به جای استفاده از آزمای  میشیمشناسی و شیمی و فیزیک آشنا  ی زیستدر این کارگاه ابتدا با مفاهیم پایه

و   شناسی و مسائل مختلف زیست   انجام میدیم افزارهای بیوانفورماتیکی  ن با نرم و م کامپیوتر شخصی در  هامونوحقیقی آزمایش

 در سطح مولکولی را بررسی میکنیم.   و های ژنتیکی ر بیماری 

 

 
 
 

دانش
 

مغز
 

 .در مدرسه گذرانده اندرا  2و سطح  1به ترتیب سطح این کارگاه مخصوص دانش آموزانی است که   3و سطح  2 سطح

بی است. این آزمون توسط دکتر نوربرت میسلینسکی در  مغز، کالس علوم اعصاب برای آمادگی آزمون برین   دانش

-دانش  کردن  مندآزمون  عالقهگذاری شده است. هدف از این  در دانشگاه مریلند کشور آمریکا پایه   1999سال  

 . مغزهموزان به یادگیری در مورد مغز و کارکردهای  آ

در  در این کالس  آموزشی این درس دو کتاب دانش مغز و حقایق مغز است که به زبان فارسی موجود است.     منبع

های مربوط  نواع بیماری هان توسط حواس، یادگیری و حافظه، اجمورد سلول عصبی، داروها و مواد مخدر، چگونگی ادراک  

 شه،. درکالس اصطالحات هم به زبان فارسی و هم انگلیسی ارائه میشهبه مغز و عوامل موثر بر مغز و ... صحبت می

ها و مباحث  فیلم  ،. عالوه بر این سعی شده همراه مباحثشهمرحله دوم به صورت انگلیسی برگزار میآزمون  چرا که  

 .  بشهآموزشی مربوط به زندگی واقعی برای درک بهتر مغز و کارکردهای آن گنجانده 

  کردن،   شرکت  سینا ابن   جشنواره   مغز   دانش   تابستانی   مدرسه   رویداد   در  که  کسانی  همه   به  رو  کارگاه  این  راستی

 کنیم.می  پیشنهاد

 
 
 
 



 

⑥ 

 
 
 
 
 

شیمی
 

پژوهی 
 

  کم   مواد  که  شدند  مندعالقه   دارند،  خواصی  چه  مواد  فهمیدند   آدما  و  شد  کشف  شیمی  علم  که  دور  خیلی  سالهای  از

  بعد،   به  روز  اون  از  و  شد  شیمیایی  مباحث   از  خیلی  یپایه   موضوع  همین.  کنند  تبدیل  ارزش  با  مواد  به  رو  اهمیت

 !شد عالی و کاربردی های  خاصیت با جدید مواد کردن درست دارند، دوست خیلی که کارهایی  از یکی  ها شیمیست

 خوب   کاربردهای  کنیم  سعی  و  بشیم  آشنا  شیمی  مباحث  تو  پژوهشی  کار  روند  با  خواهیممی   ما  شیمی  پژوهش  کالس  تو

 !بخوریم بشریت درد به و کنیم ایجاد مواد برای

 
 

پژوهش
 

نانو 
 

 !کوتوله معنای به هست یونانی  کلمه یک نانو،

 نانو   دیگر  کاربردهای  و نانو  های  جوراب  از  که  نیست  کسی  تقریبا  و  خورده   مونگوش  به خیلی  "نانو"  یواژه   روزها  این 

 !نمیشه  شامل  هم  رو  روزمره  زندگی  تو  نانو  کاربردهای  از   دهم  یک  حتی  ما،  اطالعات  این  بدونید  جالبه  اما.  باشه  اطالعبی

 خیلی   بکنیم،  علم  این  با  میتونیم  کارهایی  چه   بدونیم  اینکه  و  دنیاست  پیشروی  علم  چهار  از  یکی  نانوفناوری

 !انگیزههیجان

  مون روزمره  زندگی  تو  علم   این  از   مختلفی  کاربردهای   بتونیم  و  بشیم  آشنا  نانو  علم  با  بیشتر  کالس  این  تو  قراره  ما

 . باشیم داشته

که در   به همه کسانی  رو  این کارگاه  نانو  رویداد  راستی  نمایشگاه دستاوردهای  و  تابستانی  شرکت کردن،  مدرسه 

 کنیم.پیشنهاد می

 
 

  

هایاستراتژی
 

حل
 

مسآله
 

)هفتم و هشتم(  ریاضی
 

و امروزه اگر   هستش؛ یعنی زبان مشترک نظریات علمی سایر علوم، علم ریاضی  هبه سایر علوم  دهیعلم مدل  ریاضیات

  قواعد   و  فرمول  یکسری  افراد   از  بعضی   تصور  برخالف  . ریاضیات، علم نیستکنیمبه زبان ریاضی بیان    یمنتون  روعلمی  

  درست   و  مسئله  صورت  فهمیدن  درست  ریاضیات،  بلکه  نیمک   استفاده  نیم ازشبتو  جا   همه  در  و  همیشه   که  نیست

  تا   نباشی  داشته  رو  الزم  پشتکار  و  صبر   باید  توانایی،  این   آوردن   دست  به  برای  وه  جواب  به  رسیدن  برای  کردن  فکر

 حل   اونو  خالقیت  و  ابتکار  با  درنهایت  و  نینک   فکر  ریاضی  یمسئله  یک  مورد  در  ساعت  چندین  مدت  به  حتی  نبتونی

 یک  داشتن  با   مقابل،  طرف  در  اما  ه.نیوآس  کار  ،شهمی  داده   ما  به  اعداد  همه  که  هنگامی  ریاضی،  معادله  یک  . حلنکنی

  چند   ساده  ترکیب  گاهی.  هدشوارتر  مسئله  حل   کنیم،می مسئله  خواندن   به  شروع   که  هنگامی توصیفی،  مسئله  صورت

  به   نیمتومی  چطور  اما.  شهمی  ریاضی   اضطراب  ایجاد  باعث  گاهی   و  دهمی   نونش  دشوار  را  مسئله  جمله  یک   قالب   در  کلمه

  یافته   سازمان  صورت  به   و  گام  به  گام  حل  یادگیری  با  کنیم؟  حل  ور  مسئله  نفس  به  اعتماد   با  تا  کنیم  کمک  نوخودم

  های کارگاه   در .  داشت  خواهیم  اختیار  در  مؤثرتری  بسیار  روش   به  هامسئله   حل  برایرو    الزم  ها و ابزاراستراتژی   مسائل،

 و   متفاوت  هایمساله  قالب  در  اون  هایتکنیک   و  مساله  حل  هایروش  با  میشه   کمک   شما   به   مساله   های حل استراتژی 

 .میشه داده آموزش شما به حافظه تقویت   جهت ذهن ورزش اصول همچنین. بشین آشنا کاربردی

 



 

⑦ 

 

 

 

و فیزیک جبرانی پایه هشتم ریاضی
 

بینی شده که برای تثبیت و جبران یادگیری مفاهیم ریاضی و یا فیزیک  آموزانی پیش دانششما  کالس انتخابی برای    این

 .ینکنتدریس شد، احساس نیاز می  سال تحصیلی پایه هشتم که در 

 

 

و فیزیک جبرانی پایه هفتم ریاضی
 

بینی شده که برای تثبیت و جبران یادگیری مفاهیم ریاضی و یا فیزیک  آموزانی پیش دانششما  کالس انتخابی برای    این

 .ینکنتدریس شد، احساس نیاز می   سال تحصیلیپایه هفتم که در 

 
 

 

رباتیک 
 

 

  در مدرسه گذرانده اند. این کارگاه را 1سطح این کارگاه مخصوص دانش آموزانی است که  2 سطح
 شود. های بعد برگزار میدوره با هدف شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی و به عنوان پایه برای سال این

 

این بخش یک سخت:  مقدماتی،  1رباتیک سطح نام  در  به  کامل طراحی شده  برد هانجام میش  GB-boardافزار  .این 

است که   LCDو یک نمایشگر    4*4هایی به عنوان ورودی، یک پردازشگر آردوینو، یک کیبورد  آموزشی شامل سنسور

 سازیپیاده اون روی ور متعددی  های پروژه هم و هباش نویسیبرنامه و الکترونیک آزمایشات  نجاما پایه  نههم میتو

 .کنیم

سبک وزن و سپس وزن آزاد آموزش   این دوره طراحی و ساخت ربات های فوتبالیست  در :  پیشرفته،2(رباتیک سطحب

 . هداده میش

 
 

 

گرافیکموشن
  

 هم زنگ اول و هم زنگ سوم را انتخاب کنند. باید  ،   1سطح  گروه ب عالقمند به شرکت در کارگاه آموزاندانش

 .در مدرسه گذرانده اند این کارگاه را 1سطح این کارگاه مخصوص دانش آموزانی است که  2 سطح
همراه با تصویر، موسیقی و استفاده از   واطالعات خسته کننده ر نیمتا بتوه رافیک روشی برای ارتباط با مخاطبگموشن

گرافیک . ما از موشنبدیمبه سادگی به مخاطب انتقال    وو مفاهیم پیچیده ر  نیمها، به محتوایی جذاب تبدیل ک افکت

ها، ارائه های کالسی، ویدئو هایی همراه متن و مانند آن  ی آمار و ارقام پیچیده، تیتراژ فیلم تبلیغات، ارائهبرای خلق 

 کنیم.استفاده می

پایان قادر    و در  میشیمگرافیک آشنا  افزارهای افترافکت، فتوشاپ و پریمیر در راستای موشناین کالس، با نرم  در

سیستمی که برای این کالس الزم داریم،    برای عرضه در رسانه تولید کنیم.  های استانداردخواهیم بود که ویدئو 

 افزارهای مولتی مدیا مناسب باشند. هایی هستند که برای استفاده از نرمسیستم
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سایت طراحی
 

HTML

   
 در مدرسه گذرانده اند.  این کارگاه را 1سطح آموزانی است که  این کارگاه مخصوص دانش  2  سطح

ما را به این فکر بیندازن    هجذاب هستند و ممکن  مونزنیم که هر کدام به شکلی براهای زیادی سر می به سایت    روزانه

های منتشرشده در وب به چند سال قبل برگردیم و نگاهی به اولین سایت  هها چطور ساخته شدن؟ اگکه این سایت 

  های تکنولوژی   امروز،   تا   قدیم   از   .ابتدایی تشکیل شده ها تنها از چند المان ساده و  آن  بینیم که صفحاتبیندازیم، می 

منتهی    HTML  به  هاتکنولوژی  این   تمام  بگوییم  اگر  اما  ،اند بوده   تاثیرگذار   وب   طراحی   فرآیند   کردن   جذاب   در   مختلفی 

و چطور این همه سال در دنیای وب    هچی  HTML؟ در این مسیر همراه ما باشید تا کشف کنیم  نکنیشون باور میمی 

 .حفظ کرده وجایگاه خودش ر

 
 

منطقی مدار
    

های اساسی در رشته مهندسی کامپیوتر، برق  درس مدار منطقی و طراحی دیجیتال که از درس با هم،  خوایم همراه  می

آموزش  »  وهدف این درس ر  یمتونم. به طور خالصه میبری ب  به صورت مبحث به مبحث جلو  وو مهندسی پزشکی هست ر

های زیادی  جواب   یاد بگیریم؟   و چرا طراحی مدار منطقی ر .  « بدونیمهای پیچیدهسازی سیستمهای طراحی و پیادهتکنیک 

یک راننده غیر    کامپیوتر؛ تفاوت  داخل  به  ترعمیق   نگاه  :اما این دو دلیل خیلی مهم هستند  برای این سوال مهم هست،

های مهارت طراحی و ساخت سیستم  ؛نیم بهتر برنامه بنویسیمتوافزاری میآگاهی از منابع سخت  با  ؛فنی با راننده مطلع

 شدن هستن. یاطراف ما به سرعت در حال دیجیتال وسایل بینیم کهرو کسب کنیم. چون می دیجیتال

 
 

 

سازی کارگاه بازی
 

مان را  های مورد عالقه مند بودیم و دوست داشتیم یک روزی بازی سازی، چیزی که اکثر ما از کودکی به آن عالقهبازی

 به این زمینه عالقمندی، این کارگاه فرصت خوبیه برای کسب تجربه! طراحی کنیم، اگر هنوز هم

اغل حال حاضر دنیاست، یک بازی از اجزا و  سازی و به خصوص بازی موبایل جزو یکی از پردرآمدترین مشامروزه بازی 

کننده، سناریو جذاب، صداگذاری مناسب،  های بسیار زیادی تشکیل شده است، گرافیک خوب، داستان سرگرمبخش

 سازیه!پس این کارگاه اولین قدم برای ورود به دنیای مهیج و جذاب بازی  …اصول روانشناختی و

 

 

موبایلکارگاه طراحی اپلیکیشن 
 

تبدیل شده و با روی کار  ما  های اخیر و با رشد تکنولوژی، تلفن همراه به عنصری تاثیرگذار در زندگی همه  در سال

های مختلف موبایل، انجام بسیاری از کارها به راحتی قابل انجام شده. تمامی کسب و کارها با داشتن  آمدن اپلیکیشن 

تری با کاربران خود برقرار کنند. همچنین با طراحی اپلیکیشن  تر و قوی دیک توانند ارتباط نزیک اپلیکیشن کاربردی می 

این کالس فرصت خوبیه که توان از تمامی رقبا سبقت گرفت و در عصر دیجیتال با قدرت بیشتری حضور داشت.  می 

 . اپلیکیشن موبایل طراحی کنیم. البته تمرکز بیشتر روی سیستم عامل اندرویده
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افزار فتوشاپ نرم
   

 .در مدرسه گذرانده انداین کارگاه را  1سطح این کارگاه مخصوص دانش آموزانی است که  2 سطح
باعث شده در بسیاری   شانگیزهای باال و هیجانکه قابلیته  است، یک ابزار قدرتمند افزار جادوییفتوشاپ یک نرم

  ها استفاده شود.از حرفه

در حد رفع نیازهای خود از فتوشاپ  های که فعالیت می کنهر کسی در هر رشتهه ممکنو ه وسیع فتوشاپ کاربردهای

 .هاستفاده کن

محبوب از  یکی  افزارفتوشاپ  نرم  تصاویترین  ویرایشگر  دامنه  رههای  در  ازکه  وسیعی  بسیار  های  فعالیت  ی 

ویرایش می کنن، برش میزنن، تغییر رنگ    وافزار، تصاویر مختلفی این نرم. کاربران به وسیلههکاربرد دار گرافیکی

 بدن.تونن انجام   می ه رو همو بسیاری از کارهای متفاوت دیگ دنمی

افزار  . نرمکنیمهای رنگی تبدیل  به عکس  وهای سیاه و سفید قدیمی رعکس  یمی فتوشاپ حتی می تونوسیلهبه  

با ایجاد تغییر در تنظیمات الیه های مختلف    نیممی تو   و با استفاده از این ویژگی  هها کار می کنفتوشاپ بر اساس الیه

   کنیم. و تصاویری با وضوح و کیفیت بیشتر ایجاد بدیمافزایش   و میزان وضوح تصاویر موجود در تصویر،

و باعث افزایش   دهدر اختیار شما قرار می روابزار گوناگون فرصت آزمون و خطاکار کردن با فتوشاپ به دلیل داشتن 

 شه.خالقیت شما می

 
 
 

افزار ایالستریتر نرم
 

ای زندگی ما هستن و در  دهنده روندهای متفاوت حرفهشکل  اونهاها زندگی می کنیم.  عصر فناوری ما با نرم افزار در

و هر   هستن  دسترسی در حال حاضر در  ـری مختلفـهای کامپیوتافزار رم ـن  .توانن به ما کمک کننهای متعددی می جنبه

افزون این همه  تنوع باال و گسترش روز  های منحصر به فرد خود، در زمینه به خصوصی کاربرد دارند.لیت ـم با قابودـک

و به   بدهتغییر    وای و تخصصی رهای حرفهردـتوانسته رویک  اونهازان ظهور  ـکه تا چه می  یدهن موافزار نشبرنامه و نرم

نتیجه  .بدهآمیزتری سوق  سمت موفقیت کاربرد  ، در  با  در زمینهآشنایی  و  های تخصصی  های آن در زندگی روزمره 

 . مختلف، خالی از لطف نیست

ADOBE ILLUSTRATOR   العاده برای کارهای ترسیمی، طراحی و نقاشی برای  فوق افزار گرافیکی بُردارییک نرم

تونید مواردی از قبیل طراحی کارت ویزیت، آرم، لوگو،  افزار می به کمک این نرم   ای هست کهکاربران مبتدی و حرفه 

دی، سربرگ، پاکت نامه، لیبل )برچسب(، تراکت، کاتالوگ، بروشور، بیلبورد، مجله، روزنامه، تقویم، جلد کتاب، جلد سی

 .دهید انجام زیبایی به را …پستال، عناصر صفحات وب، پوستر، کاغذ کادو و جعبه انواع کاور، کارت 

 

 

( نقالی) نمایشی  هنرهای
 

  گویش   از  خاصی  نوع  جمله  از  شیوه،  این  خاص  هایمهارت  ،ینشمی  آشنا  نمایشی  هنرهای  در  نقالی  شیوه  با  کالس  این  در

 نقالی زمینه در نمایشی  اتودهای و نگیریمی یاد رو نقالی در نمایشی حرکات آموزید،می رو  نقالی  مخصوص بیان فن و

 .داشت  خواهیم عملی صورت به
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( بازیگری) نمایشی  هنرهای
 

  تمرین   را(  تمرکز  تخیل،  حس،   تربیت  بیان،  فن  بدن،  حرکات)  جمله  از  بازیگری  هایمهارت  عملی  صورت  به  کالس  این  در

 تا   داشت  خواهیم  را  آیتم  هر  با  مرتبط  نمایشی  اتودهای  عملی  تمرینات  و  هاآموزش  این  کنار  در  آموزید،می  و  کنیدمی

 .نبرسی  بازیگری هنر زمینه در بهتری و  بیشتر عملی شناخت و درک به

 

 

( تئاتر ) نمایشی  هنرهای
 

  تئاتر   جمله  از)  نمایشی  هنرهای   مختلف   های شاخه  در  عملی  تمریناتی  ،ینشمی  آشنا(  نمایش)تئاتر  هنر  با  کالس  این  در

  قواعد  درباره مناسبی شناخت به تا داشت خواهیم مجزا صورت به( ،پانتومیم گویی ،قصه خوانی نمایشنامه ای،صحنه

 .ینشمی آشنا نمایشی هنرهای  در میزانسن طراحی و کارگردانی با مختصر صورت به همچنین برسید، شاخه هر  هنری

 

 

فرانسه / زبان آلمانی زبان
 

با   وها رای؛ مقدمات آشنایی با این زبان جلسه دهتونید طی دوره های زبان فرانسه و یا زبان آلمانی می انتخاب کالس با

های  ها با گرامر، لغات، تلفظ و نوشتار زبان فرانسه و یا آلمانی در قالب فعالیت . در طی این کالس یاد بگیرید ای نوین شیوه 

  ها محدود است.. ظرفیت کالسشینآشنا می گروهی 

 

 
 

زبان انگلیسی  مکالمه
 

های گروهی حول  ای؛ مکالمه انگلیسی را در قالب فعالیت جلسه   ده تونید طی دوره  مکالمه زبان انگلیسی می   انتخاب کالس   با 

 ظرفیت کالس محدود است.   موضوعات مختلف و جذاب تمرین کنید. 

 
 

لباس طراحی
 

ه تک تک مباحث به صورت مجزا  یم ک لباس آشنا میش ا مباحثی از طراحی  خالصه ب ای به صورت جلسه 10این دوره  در

   بشن. ی جامع را شامل  یک دوره   میتونن 

  ، ها های رنگ آمیزی و جنسیت سازی پارچه   تکنیک ،  در طراحی لباس   شناسی رنگ ،  پارچه ها   شناخت ،  طراحی اولیه لباس   مبانی 

 . شه در این دوره مطرح می   ه ک ه  پوشاک از مباحثی حان مطرح دنیای  و آشنایی با طرا ،  الگو پایه   شناخت ،  در طراحی   خالقیت 
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کسبی نو کارگاه 
 

 ی او در هر حوزه   ن،یبش  یو هنرمند منحصر بفرد  گریباز  سنده،یخانوم دکتر، مهندس، معلم، تاجر، نو  کی  نکهیا   یبرا

از    یکی! قطعا  دیخودتون رو پر کن  یهافرصت هست، توشه مهارت   نیاالن که بهتر   نیبهتره هم  ن،یبدرخش  ن،یکه هست

 هستش...  ینی رآفر مهارت کا م،یریبگ ادی د ی که همه ما آدما با ییهامهارت 

که   مونهیامضا م دیچک سف کی مثل  ن،یریبگ ادیو کسب و کار  ینی که قراره تو حوزه کارآفر ییهادانش و مهارت  چون

 .نیازش استفاده کن ازتونیبه اندازه ن ن،یکه قرار گرفت یتیبعدها در هر شغل و موقع نیتونی شما م

العاده رو استارتاپ فوق هیو بعدش  ن،یکن دایناب پ دهی ا هی یچطور نیریگی م ادی نویگل، شما تو کالس کسب  یدخترا

انداختن کسب و کار  راه  یاالن برا  نیاز هم  توننیدکتر و مهندس هم م  یهاخانم  نی. بنابرانیکن  یاندازو راه  یطراح

 ... رنیبگ ادیرو   مالز یهاک یها و تکنمهارت  شون،نده یآ یی ایرو

 کنیم.شرکت کردن، پیشنهاد میسینا جشنواره ابن   رویداد کارآفرین شو رگاه رو به همه کسانی که در راستی این کا

 

 

خالق نویسندگی
 

  ه و کمک کن   هآزاد کن  ود جریان خالقیت در نوشتن ر ن طور که از اسمش پیداست میخواونویسندگی خالق هم  کالس

ها دغدغه ه  ها و رویاهاش گوش بدیم. میخوایم ببینیم چطور میشمان را بیدار کنیم و خوب به حرف ی درون نویسنده

یاد بگیریم و کنار هم، یه عنوان یک    وداستان خوب رهای نوشتن یک  تبدیل به متن کنیم. تکنیک ونو  مو احساسات

 ی جذاب زندگی داشته باشیم.جمع نگاه جدیدی به تجربه

 
 

کافه کتاب
   
تری خواهیم داشت و تجربه جدیدی از  های جذاب و نگاه خالقانه و متفاوتبه موضوعات و محتوای کتابدر این کارگاه 

 خوانی و نقد کتاب را در کنار هم و با فضایی متفاوت کسب خواهیم کرد.  کتاب

 
 
 

فلسفه
 

کنن به پرسیدن: »این جهان از چه چیزی تشکیل شده است؟«، »آیا  ها شروع می که انسان  هگیرفلسفه وقتی شکل می

بشناسیم؟« و بعد و  تونیم جهانمی   طور؟«، »چهیا بد  هکاری خوبیه  یم  گر اتفاقی علتی داره؟«، »چرا می هر موجودی و ه

دفاع کنن و    شونهااستدالل کنن، از استدالل  شونهاپاسخی پیدا کنن، برای پاسخ   شونهاکنن برای سوال سعی می 

ن تا مدرن  ندن نظرات فیلسوفان از دوران باستاخوایم با خو. در کالس فلسفه می برطرف کننشونو هاایرادهای پاسخ 

فلسفی پرسشی  چه  چطورببینیم  پرسش   ه،  به  پاسخ  باید  فلسفی  کنیمهای  استدالل  براشون  و  چ  بدیم  باید    طورو 

خوایم  ها می . همچنین، در ضمن خوندن نظرات فیلسوف نیمنقد ک  میشه های فلسفی داده که به پرسش  روهایی پاسخ 

و بحث کردن دربارۀ    و ارائه دادن  بشهباید نوشته    طوریاد بگیریم یک متن/ جستار فلسفی و به طور کلی علمی چ

 تمرین کنیم.   ومسائل فلسفی ر
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فلسفه علم
 
 ی علم خوش اومدی!  به کالس فلسفه

به اینکه علم چیه تونی در کنار بقیه راجعشاید از قبل با فلسفه آشنا باشی، شاید هم نباشی. در هر صورت اینجا می 

های اساسی زندگیه. یه سری پرسش اساسی  دونی که موضوع فلسفه، پرسش حرف بزنی. اگه با فلسفه آشنا باشی می 

های ریز  ها، معرفت، و خیلی موضوع ش از هستی، ارزش ها رو درگیر کرده. پرسهمیشه از قدیم تا االن ذهن آدم

کنه، ممکنه براش  ی خاصی کار میهای کلی، هر کسی که داره توی زمینههای کلی. غیر از این عنوان مربوط به این عنوان

دها به ی کار خودش بیشتر آشنا بشه. مثالً ممکنه بعضی از هنرمن هایی پیش بیاد و بهشون فکر کنه تا با زمینهپرسش 

دین این پرسش  دار یا حتی افراد بیگن هنرمند. ممکنه برای افراد دین این فکر کنن که اصالً هنر یعنی چی و به کی می

گیم:  آد که بهشون میهای فرعی توی فلسفه به وجود میجوری یه سری شاخهپیش بیاد که اصالً دین یعنی چی. این 

ی علم ی دین. فلسفهی هنر و فلسفهلسفه اضافه شده. مثالً فلسفههای مضاف«. یعنی موضوعی خاص به ف»فلسفه

 ی مضافه. هم یه فلسفه 

آیا علم واقعیت  علم یعنی چی؟«، »کنیم: »علم چیه و شبههایی شبیه این فکر میی علم با هم به پرسشتوی فلسفه

زنیم منظور ما چیه تی از مشاهده حرف می ها رو اثبات کرد؟«، »وقشه نظریه رو به ما نشون میده؟«، »آیا با آزمایش می

های کنیم؟«، »آیا علم برای زندگی بشر کافیه؟«، »آیا دانشمندها در برابر استفادهمون یه چیز رو مشاهده میو آیا همه 

کنن و دوست داری  ها فکرت رو مشغول میهاشون مسئولن؟«. اگه این جور پرسش ها و اختراع نامناسب از کشف 

اون اره نظرت رو درب بیشتر وقت جلسه ی  برات جا هست.  این کالس  توی  بگی، حتماً  بقیه هم  به  به گفتها  وگو ها 

ی کوتاه از یه فیلم رو ببینیم یا با هم یه داستان یا کتاب  گذره. گاهی هم ممکنه یه تیکهها می ی این موضوع درباره

 بخونیم.  

 یم بود لذت ببری. امیدوارم از وقتی که توی این کالس در کنار هم خواه

 

 

مهارت خودشناسی
  

knowledge skills-Self

 
م و  یبشناس  مونوهای تخصصی، شاد بودن و ... نیاز داریم تا خودای خوب، رسیدن به موفقیت برای رسیدن به آینده

هایی  قوت ها و نیم چه کسی هستیم و چه نقطه ضعفوند که زمانیم. تا یشناخت باید زمان و انرژی صرف کناین برای 

ه با کمک شانس برای که ممکن اتفاق افتادههای بعدی ما در واقع در تاریکی ها و عمل گیری داریم، تمام کارها، تصمیم

کنیم و با تکیه بر آگاهی و علم کم می رواحتمال تکیه بر شانس  مون. با شناخت خودهبد باشما خوب باشه و یا ممکنه 

 . ریمپیش می

 

 

مالیمهارت مدیریت  
  

Money or Budgeting skills

 

  و رسیدن به موفقیت تا حد زیادی   راحت  یزندگ  کی  ی برا  اما مطمئنادر زندگی نیست،    مسالهگرچه پول مهم ترین  

تا در کنار دانستن ارزش پول،    کنهآشنایی با بودجه بندی و یادگیری مدیریت مالی به شما کمک می  .هستش  یاتیح

 ریزی کنید. تر خرج و پس انداز کنید و برای آینده برنامهآگاهانه اونوبتونید 
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 starter-How to be a self مهارت شروع کننده بودن

 
موفق  ممکنه فرد  اما  ما  باشیم  اینکی  مقصد خودبرای  به  بتونیم  و    مونه  مهارتاز  برسیم  خودبقیه  عملی    مون های 

باید این درخواست ابراز کنیم. مهم  مونوهای خودنیم درخواستبتو  استفاده کنیم  ها، شروع کردن یک رابطه  ترین 

و...    هستش محدوده تخصص مورد عالقه ما موفق  ای که دردوست، صحبت کردن با یک فرد غریبه است. پیدا کردن  

تونیم یاد بگیریم که چطور یک یک قدم به جلو بزاریم.  می  ونهایی هستند که باید یاد بگیریم خودمترین زماناز مهم

 ای باشیم که در عین رعایت نکات امنیتی، یک درخواست موثر و کارامد داشته باشیم. شروع کننده حرفه
 

 

مطلوب  از موجود تا
 

 ! حل راه و راهکار به رسیدن هدفِ  به مشکل و مسئله از حرکت مسیر «مطلوب  تا موجود از»

 برسید؟   کجا  به  و  کنید  شروع  باید  کجا  از  ندونید  ولی  کنید  فکر  اطرافتون  دنیای  یپیچیده  موضوعات  به  شده  حال  به  تا

  رو   مسئله  یه  باید  چجوری  بگیریم   یاد  الزمه  کردنشون،  باز  برای  که  غریبه   عجیب   و  برهم   درهم  هایگره  از   پر  دنیا

 .ببریم  جلو پله پله رو کردنش حل مراحل  تا کنیم استفاده خالقیت انگیزشگفت قدرت از و بشناسیم

 برنامه   کالس  این  تو!  اشتباهی  در  سخت  درسی،  کتاب  و  امتحان  هایمسئله  به  میشن  محدود  مسائل  ذهنت  تو  اگه

  به   یا  ولی  بشیم،  رد  کنارشون  از  هرروز  ممکنه  که  چیزهایی.  کنیم  حل  رو  زندگیمون  یروزمره   هایمسئله   تا  داریم

 !کوچیکیم زیادی بزرگ هایمسئله  این کردن حل برای ما کنیم  فکر یا نیان، ونمچشم

 !اطراف   و  دور  دنیای  به  خالقانه  نگاه  دادن  رشد   و  تحلیل  و   تجزیه  قدرت  زدن  محک   برای  فرصتی  « مطلوب  تا   موجود  از»
 

 

سخنوری و فن بیان  کارگاه
 

 نشه؟  منتقل  خوب  الزمه  که  اونقدری  منظورت  ولی  بدی،  توضیح  و  بزنی  حرف  موضوعی  یه  درمورد  بخوای  شده  حال  به  تا

 میکنن؟ حرفات  از اشتباهی برداشت یه  بدتر، حتی یا نمیشن، متوجه رو  حرفت آدما کردی احساس مثالً

 کجاست؟  از مشکل نظرت به

 آشنایی؟  خوب صحبت و سخنرانی یک  هایویژگی و بیان فن مهارت با چقدر

  و  کلمات لحن، صدا، تن از مناسب یاستفاده. کردن صحبت خوب مهارت گرفتن یاد برای باشه فرصتی قراره ما کالس

 .داریم ذهنمون در که افکاری بهتر بیان و  منظور رسوندن برای بدن زبان

 !نده دست از رو  کالس  این  داری، کردن سخنرانی تر دقیق و بهتر یدغدغه  اگه
 

 

لحظات ناب رفاقت!
 

  ی ر ی ات رو بگکوچک   قیکه دست رف  هیحس قشنگ  د،ینیبیم   واندهیپاکه تو کوه   یی اونا  دویستادی حاال که شماها در قله ا

 باال.. شیاریو ب

 تاااااااااااااااا قله..  باال

 ..یا  یو مهارت یهنر ایباشه  یتونه علم  یقله م نیا حاال

 .. دیداشته باش یتفاوت سن یلیخ ایاش ازت دور باشه و خونه دیشا

 ..یکه دار هی مهم حال خوب اما                                                                     

 ؟؟؟یریدست رفقا تو بگ یحاضر
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نوکاوانکارگاه 
 

 حل کنم...« تیخالق کمیو   یاضیفرمول ر  هیمغزم رو با  یهاسوال  یهمه  شدی »کاش م 

 رو تخت.... کنمیرو پرت م یو گوش گمیجمله رو م نیلب ا  ریز

ا   نیمامان کل خونه رو گرفته. حال خوب آخر  یماکارون  یبو بو و باد خنک کولر   نیامتحان ترم و شروع تابستون با 

 ... هیتکمل

  ی جلو   ادیکتک خوردن م  ومیاستاد  یکه تو  ییدخترا  ریتصو  بندم،ی کولر و چشمامو م  یرو به رو  نیزم  یرو  کشمی م  دراز

مگه مهمه؟ کشورها که فقط   رهینگ  ای  رهیاصال بگ  ره؟یگی م  زهیجا  رانیا  یعنی  کنم،یچشمم، بعد به جشنواره کن فکر م

 اند.... یاسیس یمرزها

برم  کشمیم  یقیعم  نفس رو  تابلو  گردونمیو سرم  به  منو    شمیم  رهیونکوک خ  یو  بازم  اون عظمتش  با  .... اسمون 

 دانشگاه استنفورد درس بخونم؟ بعد برم ناسا و آخخخخخخ فضا ....  شهیم یعنیگرفت ...

 ..نجای ا  شهیم ریتبخ  آرزوهام داره کنمی!!!!! احساس مهوووف

 رو فرش... زهی خبر و اتفاق و ارزوست از تو گوشام بر یکه هر چ یجور هی  دمیسرمو تکون م 

 .تونهی بتونه فرار کنه از خودش نم یآدم از هرچ ایتو دن دونمی....  میکه تهش چ امیمورچه به خودم م شگونین با

 . امیسرم بر ب یتو یحرفا یروز بتونم از پس همه  هی دیبا

 :کنهی افکارم رو مامان پاره م رشته

 دختر غذا آمادست.«  »پاشو

  ی امر   یی اگر چرا »کرد:    خکوبم ینوشته اول کتاب م  هوی  ز؛یرو م  زارمیبخونم رو م  خواستمیکه مثال م  یو کتاب  شمیم  بلند

 « کرد.  ی فهم خواه   ی را به خوب   اش ی و چگونگ   ی ست ی چ   ، ی را ادراک کن 

 مامان بلندتر شد: یصدا

 غذا سرد شد.... دخترررررر

 ؟ یافکار من چ پس
 

 

 

کارگاه ورزش)حرکت اصالحی(
 

های عضالنی میشیم )اگر زمینه وراثتی هم های تکراری روزانه و نوع کارمون دچار عدم تعادلهمه ما به دلیل فعالیت

مشکالت متعددی از جمله قوز    توننعضالنی میهای  ( و این عدم تعادلهشداشته باشیم که این مسئله بدتر هم می

کف  ،  پشتی، گردن به جلو، شانه نابرابر، گودی کمر، زانوی ضربدری، زانوی ایکس، زانوی پرانتزی یا کمانی یا پرانتز

 و ..  همراه داشته باشند اما نگران نباشید حرکات اصالحی اینجا میتونه به کمکتون بیاد به برامون رو …پای صاف و 
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کارگاه نقاشی 
 
معتقدند   پژوهشگران  برخی از   ه. زبان نوشتاری  شش برابر ش  است و قدمت   هنرهای تجسمی   های اصلی نقاشی یکی از رشته 

به نوعی خود   شکارشان  و  حیوانات  کشیدن نقش با   های اولیه انسان  که   نشون میده   غارها  شده در های یافت اولین نقاشی 

   .اند کرده ها می با آن  نبرد  را آماده 

قرار   فرانسه گروته شاوه باشد، درهزار سال پیش می   32000که متعلق به حدود   جهان ها درترین نقاشی قدیمی 

نقاشی این  ازدارد.  استفاده  با  که  رنگ افرای ها  و  سیاه،قرمز  شده حکاکی دانه  رنگ  تصاویری  و  اند، 

هایی از نقاشی در غار هستند که در ها نمونه دهند. این را نشان می  هاماموت  و بوفالوها ،شیرها ،هاکرگدن  ،هااسب  از

 .اغلب نقاط جهان وجود دارند

 پردازیم. به این هنر جذاب می   در این کارگاه 

 

 

کارگاه آشپزی 
 

ی خام غذا در آتش  تکه  با انداختن در قدیم  آشپزی به وجود اومد.  را کشف کرد،   آتش وقتی انسان هزاران سال پیش 

و به این    آشپزی ویژگی فرهنگی بسیار رایجی شدبشه. با گذشت زمان،  پخته  کردن تا  کردند و صبر می غذا درست می

آسیای  کشورهای  . مثالهمتنوع و گوناگون هم  بسیار  که    شته و دارهرای خود نوع خاصی از آشپزی را داهر کشور ب  ترتیب

 .طورهمین  هم  کشورهای اروپایی و آمریکایی  دیگه است ورز پختشان شبیه هم غذاها و ط میانه

. آناستفاده از  بدون    و حرارت چه  گرما با استفاده ازچه  ،  غذا تهیهبرای  و حتی یک هنره    مهارت  ،یک فناوری آشپزی

  برای مصرف است. مواد غذایی کردن، عمل آمادهگفتندمی خوالیگری به آن  در متون قدیمیکه  آشپزی

 هایی به دست بیاریم. تجربهبا این هنر بیشتر آشنا بشیم و  در این کارگاه خوشمزه قراره 
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