کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 7931

نجوم
تعداد جلسات ( 764دو سرفصل  0جلسه ای)
بسته آهوزشی نجوم به هنرجویاى اهدا هی شود.
هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 734444 4توهاى







ؿٙاخت ٔٙظ ٝٔٛؿٕؼی
ؿٙاخت وٟىـاٖ ٞا  ٚػحابی ٞا
واٚؿٍشٞا  ٚاوتـافات ػجیب دس ٔٙظ ٝٔٛؿٕؼی
ٔٛلؼیت ا٘ؼاٖ ٞا دس وش ٜصٔیٗ
آؿٙایی  ٚواس با ابضاس ٘جْٛ

هسینه دوره به صورت آزاد 614444 4توهاى
کالس دختراى رده سنی ابتدایی(نجوم 4)7شنبه و دوشنبه  3494تا 77
کالس دختراى رده سنی هتوسطه (نجوم 4)6شنبه و دوشنبه  2تا 3494
کالس پسراى رده سنی ابتدایی(نجوم 4)7یکشنبه و سه شنبه  77تا 76494
کالس پسراى رده سنی هتوسطه (نجوم 4)6یکشنبه و سه شنبه  3494تا 77

ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.

خالقیت زیست( زیست فناوری)
تعداد جلسات0 4
بسته آهوزشی نجوم به هنرجویاى اهدا هی شود.
هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 17444 4توهاى
هسینه دوره به صورت آزاد 764444 4توهاى









واسٌاٞ ٜای ٞیجاٖ اٍ٘یض صیؼت ؿٙاػی
ٚسٚد ب ٝد٘یای ٔیىشٚػىٛپی ػَّٛ
آؿٙایی با باوتشی ٞا
ؿٙاخت طٖ  ٚواسٌا ٜپّیغ
واس با حیٛا٘ات آصٔایـٍاٞی
واسٌا ٜتـشیح
واس با ٔیىشٚػىٛپ

کالس دختراى رده سنی ابتدایی(زیست 4)7یکشنبه  3494تا 77
کالس دختراى رده سنی هتوسطه (زیست 4)6یکشنبه  2تا 3494
کالس پسراى رده سنی ابتدایی(زیست 4)7دوشنبه  77تا 76494
کالس پسراى رده سنی هتوسطه (زیست  4)6دوشنبه  3494تا 77
ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.
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کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 7931
نقاشی(سیاه قلن و رنگی)


تعداد جلسات 76 4
بسته آهوزشی اولیه نقاشی به هنرجویاى اهدا هی شود.
هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 764444 4توهاى
هسینه دوره به صورت آزاد 724444 4توهاى
رده سنی  0 4تا  73سال
کالس دختراى 4یکشنبه و سه شنبه ،ساعت  79تا 77494











آٔٛصؽ ٔمذٔات عشاحی (لٛی وشدٖ دػت با وـیذٖ خغٛط واسبشدی عشاحی٘ ،ح ٜٛسػٓ كححیح
دایش ،ٜبیضی  ٚؿٙاخت ا٘ٛاع ابضاسٞای عشاحی)
ٔباحث وادس  ٚخغٛط عالیی
ٔبحث پشػپىتیٛ
عشاحی خغی اص عبیؼت بی جاٖ (اػىیغ)
آؿٙایی با تشویب بٙذی  ٚا٘ذاصٞ ٜا
ٔغاِؼ ٝتاثیش ٘ٛس بش اؿیاء  ٚاػتفاد ٜاص تیشٌی  ٚسٚؿٙی ،ػای ٝص٘ی
آٔٛصؽ جٙؼیت پشداصی كحیح ػٙاكش ٔختّف ٔا٘ٙذ عشاححی ٘ ٚماؿحی اص ػحفاَ ،ػح ،ًٙچح،،ٛ
ؿیـ ،ٝپاسچٔ ،ٝایؼات ... ٚ
آؿٙایی با ٔباحث ٔشتبظ با سً٘ ؿٙاػی
ٚاسد وشدٖ سً٘ ب ٝعشاحی ػیا ٜلّٓ
عشاحی اص ٔیٞ ٜٛا  ٚعبیؼت

کالس پسراى 4شنبه و دوشنبه ،ساعت  79تا 77494
ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.

خوشنویسی با خودکار


تعداد جلسات 76 4
بسته آهوزشی اولیه خوشنویسی به هنرجویاى اهدا هی شود.
هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 34444 4توهاى
هسینه دوره به صورت آزاد 794444 4توهاى
رده سنی  3 4تا  70سال
کالس پسراى 4شنبه و دوشنبه ،ساعت  2تا 3494



اص ٕٟٔتشیٗ ابؼاد ؿخلیتی ٞش فشد داؿتٗ خغی صیبا  ٚخٛا٘ا ٔی باؿذ و ٝب ٝػٙحٛاٖ یحه ؿحاخق
ٔ , ٟٓتاثیشات بؼیاس ٔثبتی اص ٘ظش جایٍا ٚ ٜؿخلیت بشای افشاد ب ٝد٘باَ خٛاٞحذ داؿحت  ٚبشوؼحی
٘یض پٛؿیذ٘ ٜیؼت  .دغذغ ٝدػت خظ خ ٚ ،ٛصیبا بشای خیّی ٞا دغذغ ٝوٕی ٘یؼت وٕٛٞ ٝاس ٜبٝ
د٘باَ ساٞی بشای بٟبٛد آٖ ٞؼتٙذ.
خٛؿٛٙیؼی یا خغاعی بٔ ٝؼٙی صیبا٘ٛیؼی یا ٘ٛؿتٗ ٕٞشا ٜبا خّك صیبایی اػحت  ٚفحشدی وح ٝایحٗ
فشایٙذ تٛػظ ا ٚا٘جاْ ٔی ٌیشد خٛؽ ٘ٛیغ ٘اْ داسد ،ب ٝخلٛف صٔحا٘ی وح ٝخحٛؽ ٘ٛیؼحی حشفحٝ
ؿخق باؿذٌ .اٞی دسن خٛؿٛٙیؼی ب ٝػٛٙاٖ یه ٙٞش ٔـىُ اػت .ب٘ ٝظش ٔی سػذ بشای دسن ٚ
ِزت بشدٖ اص تجشب ٝبلشی خٛؿٛٙیؼی بایذ بذا٘یٓ خٛؿٛٙیغ افض ٖٚبش ٍ٘حاسؽ یحه ٔحتٗ ،ػحؼی
داؿت ٝاثشی ٙٞشی با اسصؽٞای صیبایی ؿٙاختی خّك وٙذ.اص ایحٗ س ٚخٛؿٛٙیؼحی بحا ٍ٘حاسؽ ػحادٜ
ٔغاِب  ٚحتی عشاحی حشٚف  ٚكفح ٝآسایحی ٔتفحاٚت اػحتٕٞ .چٙحیٗ اص آ٘جحایی وح ٝایحٗ ٙٞحش
جٙبٞ ٝایی اص ػٙت سا دس دَ خٛد داسد بایذ آٖ سا تا حذی اص تحایپٌٛشافی وحٔ ٝبتٙحی بحش اسصؽ ٞحای
ٌشافیىی ٔذسٖ  ٚواسٞای چاپی اػت ٔتٕایض وشد.

ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.
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کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 7931

بافتنی و قالب بافی
(ویژه دختراى)

تؼذاد جّؼات  21 :جّؼٝ
بسته آهوزشی اولیه بافتنی به هنرجویاى اهدا هی شود.
هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 77444 4توهاى
هسینه دوره به صورت آزاد 37444 4توهاى









رده سنی  76 4سال به باال



کالس دختراى 4شنبه و دوشنبه ساعت  79تا 77494

آٔٛصؽ ٟٔاست سٚؽ اكِٛی ا٘ذاصٌ ٜیشی دس بافت ِباع
آٔٛصؽ ٟٔاستٟای بافت ٞای جذیذ با دٔ ٚیُ
آٔٛصؽ ٟٔاستٟای بافت ٞای ٔٛتیف ٞای ٔختّف با لال،
بافت وال ٚ ٜؿاَ ٌشدٖ
بافتٗ كشفا یه واس ػادٔ ٚ ٜىا٘یىی ٘یؼت  ٚوؼی عی چٙذ ثا٘ی ٝبافتٗ سا یاد ٕ٘ی ٌیشد.
ایٗ ٙٞش ٘یاص ب ٝسػایت سیتٓ ،چابىی رٙٞی  ٚحشوت دسػت دػت ٞا داسد .بؼذ اص اتٕاْ
بافتٙی ،فشد احؼاع سضایت باالیی اص واس خٛد پیذا ٔی وٙذ.
ٕٞیٗ واس ب ٝظاٞش ػاد ،ٜسٚؿی بشای دسٔاٖ بؼیاسی اص ٔـىالت جؼٕی  ٚسٚحی افشاد
اػت .ایٗ ٘ٛع دسٔاٖ بشای  ٕٝٞی افشاد دس ٞش سد ٜی ػٙی و ٝدچاس ٔـىالتی سفتاسی یا
اػتشع  ٚغیشٞ ٜؼتٙذ  ٚبشای باالبشدٖ تٕشوض تٛكیٔ ٝی ؿٛد.
ػُٕ ب ٝظاٞش ػاد ٜی تىاٖ دادٖ ٔیُ ٞا  ٚػبٛس دادٖ وأٛا اص آٟ٘ا ،تاثیش صیادی دس
ٕٞاٍٙٞی ٔغضی داسد .اٌش ؿشٚع ب ٝبافت ٞای ػخت تش وٙیذ ،تٛا٘ایی ٕٞ ٚاٍٙٞی ٔغض  ٚدٚ
٘یٕىش ٜآٖ باال ٔی سٚد.

ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.

سفره آرایی و هیوه آرایی
(ویژه دختراى)

تعداد جلسات  76 4جلسه
بسته آهوزشی اولیه سفره آرایی (ابسار) به هنرجویاى اهدا هی شود.





هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 774444 4توهاى
هسینه دوره به صورت آزاد 724444 4توهاى
رده سنی 76 4سال به باال





کالس دختراى 4شنبه و دوشنبه ساعت  77تا 76494



تضییٗ ٔی ٚ ٜٛػبضی ٙٞش چـٓ ٘ٛاصی اػت و ٝدس ایشاٖ ب ٝػحفش ٜآسایحی ؿحٟشت داسدٔ .یحٜٛ
آسایی ٙٞش خاكی اػت و ٝافشاد با ٔـاٞذ ٜآٖ ب ٝعٛس ٘اخٛدآٌا ٜاحؼاع ؿادی  ٚعشاٚت ٔی
وٙٙذ.
ایٗ ٙٞش خاللا٘ ٝدس بش ٌیش٘ذ ٜتىٙیه ٞا  ٚسیض ٜواسی ٞای ٚیظ ٜای اػت و ٝغزا ٞا ٔ ٚیحٜٛ
ٞا سا تا جایی اؿتٟا آٚس وشد ٜو ٝحتی بؼضی اص پضؿىاٖ بشای سفحغ ٔـحىالت بحی اؿحتٟایی
وٛدواٖ اػتفاد ٜاص ٙٞش ػفش ٜآسایی سا تجٛیض ٔی وٙٙذ .دس ٔجٕٛع ٞذف اكحّی ػحفش ٜآسایحی
ٕٞ ٓٞیٗ جزا ،وشدٖ  ٚاؿتٟا آٚس وشدٖ ٔٛاد غزایی اػت تا با ِزت بیـتشی ٔلشف ؿٛد.
اػتفاد ٜاص تىٙیه ٞای ٔی ٜٛآسایی دس ٔشاػٓ ٞا  ٚایاْ خاف واسبشد داسدٔ .شاػٓ ٞحایی ٔثحُ
ػمذ  ٚػشٚػی ،ؿب یّذا ٔ ،یض ٞای ؿحاْ ،ػیحذ ٘حٛسٚص ،تحضییٗ غحزا ٞ ٚتّحذاسی  ...ٚاصجّٕحٝ
واسبشدٞای اكّی ػفش ٜآسایی ٔی باؿذ.
آٔٛصؽ ٙٞش ٔی ٜٛآسایی  ٚػبضی آسایی ٘یاص ب ٝآٔادٌی لبّی بٙٞ ٝشٞای دیٍحش ٔثحُ ٘ماؿحی ٚ
عشاحی ٘ذاؿت ٚ ٝفمظ ٘یاصٔٙذ رٙٞی خالق  ٚآٔٛصؽ بٛد ٜو ٝتجشب٘ ٝـاٖ داد ٜاوثحش افحشادی
و ٝب ٝایٗ ٙٞش ٔؼّظ ؿذ ٜا٘ذ خاللیت ٞای خاكی سا اص خٛد ٘ـاٖ داد ٜا٘ذ.
آؿٙایی ٘ ٚح ٜٛواس با ابضاسٞای ػفش ٜآسایی  ٚآٔٛصؽ تٕاْ بشؽ ٞا ،ا٘ٛاع ٌُ ٌ ٚحُ بحشي ٚ
تىٙیه ٞای صیباػاصی اص پای ٝبش سٚی ػبضیجات
آسایؾ  ٚتضییٗ ا٘ٛاع ٔیٞ ٜٛا

ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.
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کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 7931

رباتیک
تعداد جلسات 0 4
بسته آهوزشی رباتیک به هنرجویاى اهدا هی شود.
هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 764444 4توهاى
هسینه دوره به صورت آزاد 734444 4توهاى









ػاخت سبات تؼمیب خظ
ساٜا٘ذاصی ٔٛتٛس  dcبا اػتفاد ٜاص دسایٛس L298
آؿٙایی با ػٙؼٛس ٔاد ٖٚلشٔض بشای تـخیق خظ
آؿٙایی با ٘ح ٜٛچیٙؾ چٙذ ػٙؼٛس بشای تـخیق اؿىاَ ٔختّف خظ
آؿٙایی با ٘ح ٜٛا٘تخا ،بذ٘ ٝسبات  ٚتٙظیٓ حشوت چشخٞا
آؿٙایی با ٘ح ٜٛتأیٗ تغزی ٝبشای ٔٛتٛسٞا
بش٘أٛ٘ٝیؼی تخللی آسدٚی ٛٙبشای ساٜا٘ذاصی سبات

رده سنی 74تا  70سال
کالس دختراى 4یکشنبه ها ساعت  77تا 76494
کالس پسراى 4یکشنبه ها ساعت  79تا 77494

اٞذاف دٚس:ٜ
دس ایٗ دٚسٜٞا ،ػال ٜٚبش آؿٙایی ٔخاعباٖ با ا٘ٛاع سباتٞا ،بشخی اص ٔىحا٘یضْٞحای ٔىحا٘یىی،
ػٙؼٛسٞای پش اػتفادٛٔ ،ٜتٛسٞای  ٚ dcػحشٛٔٚتٛس٘ ،حح ٜٛػحاخت بذ٘ح ٝسبحات ٕٞ ٚچٙحیٗ
چٍٍ٘ٛی بش٘أٛ٘ٝیؼی  ٚساٜا٘ذاصی سبات ب ٝوٕه بٛسد آسدٚی ،ٛٙآٔٛصؽ دادٔ ٜیؿٛد .یىحی اص
دٚسٜٞای ٔخلٛف ،دٚس ٜآٔٛصؽ وٛادوٛپتش اػت وٞ ٝذف اكحّی اص آٖ ،آؿحٙایی بحا ٘ححٜٛ
ػّٕىشد  ٚػاخت ایٗ سبات پشٚاصی پشواسبشد  ٚپشعشفذاس اػتٕٟٔ .تشیٗ ٚیظٌی ایٗ دٚسٜٞحا،
خاللیتٔحٛس بٛدٖ اػت و ٝایٗ دٚسٜٞا سا اص ٔٛاسد ٔـاب ٝخٛدٔ ،جضا ٔیوٙذ.

ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.

پرواز با علن ( گالیدر)

بسته آهوزشی گالیدر به هنرجویاى اهدا هی شود.






هسینه دوره ویژه فرزنداى اساتید و کارکناى 14444 4توهاى



هسینه دوره به صورت آزاد 774444 4توهاى



رده سنی  76 4سال به باال



تعداد جلسات 0 4

یادٌیشی ٔفاٞیٓ ػّٕی پشٚاص ٛٞاپیٕا دس لاِب ٔـاٞذ ٜآصٔایؾ ٞای ػاد ٚ ٜجزا،
ػاخت ٌالیذس واغزی بٙٔ ٝظٛس ٔـاٞذ ٜفشأیٗ پشٚاصی ٔ ٚا٘ٛسٞای ٛٞاپیٕاٞا
فشاٌیشی ٔمذٔاتی ٘شْ افضاس عشاحی ٟٔٙذػی  ٚاؿٙایی با سٚؽ ٞای ػاخت (بشؽ ِیضس )..ٚ
آؿٙایی دلیك با اجضای ٛٞاپیٕا اص عشیك ٔـاٞذ ٜآصٖٔٞٛای آیشٚدیٙأیىی ٛٞاپیٕحا بحا ت٘ٛحُ
باد ٔیٙیاتٛسی
آؿٙایی با پاسأتشٞای عشاحی ٛٞاپیٕا اص عشیك آصٖٔٞٛای پشٚاصی با اػٕاَ تغییشات دس عحش
تٛػظ دا٘ؾآٔٛصاٖ
عی وّیٝی ٔشاحُ عشاحی با ٘شْ افضاس ،ػاخت ،تؼحت  ٚبٟیٙح ٝػحاصی یحه ٌالیحذس تٛػحظ
دا٘ؾآٔٛصاٖ
اجشای ٔؼابم ٝدس ٖٚوالػی جٟت ػاخت ٌالیذس واغزی با بیـتشیٗ بشد

کالس دختراى 4سه شنبه ها ساعت  77تا 76494
کالس پسراى 4سه شنبه ها ساعت  79تا 77494

اٞذاف دٚس: ٜ
دس ایٗ دٚس ٜابتذا دا٘ؾآٔٛصاٖ با یه ٛٞاپیٕا ٘ ٚحٜٛی پشٚاص آٖ اص عشیك ٔـاٞذ ٜآصٔایؾٞای ػادٜ
 ٚجزا ،آؿٙا ؿذ ٚ ٜبا ػاخت چٙذیٗ ٘ٛع ٌالیذس واغزی دسػتی آٔٛختٞٝای خٛد سا دس ػُٕ

ثبت نام سایر بستگان با هسینه آزاد هحاسبه هی شود.

ٔیبیٙٙذ .ػپغ با یادٌیشی ابتذایی یه ٘شْافضاس عشاحی ٟٔٙذػی  ٚبا ب ٝواسٌیشی خاللیت خٛد
ٌالیذس عشاحی وشد ٜآٖ سا ػاخت ٝب ٝپشٚاص دسآٚسد ٚ ٜبا آصٔ ٚ ٖٛخغا ب ٝعش بٟیٔ ٝٙیشػٙذ .دس ٚالغ
ٞذف ایٗ اػت و ٝبا دس اختیاس لشاس دادٖ ابضاس الصْ بشای عشاحی  ٚػاخت یه ٛٞاپیٕای بذٖٚ
ٔٛتٛس(ٌالیذس) دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ب ٝیه چاِؾ ٟٔٙذػی وـا٘ذ ٜتا با لٜٛی خاللیت خٛد  ٚآصٔٛدٖ

ساٜٞای ٔختّف بشای حُ ایٗ چاِؾ تالؽ وٙٙذ.
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کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 7931

کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 1397
هدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتواعی
برناهه پسراى
روز /ساعت

8 -9:30

9:30 – 11

11-12:30

خوشنویسی با خودکار
زنگ 7

شنبه

***

***

رده سنی  3تا  70سال

یکشنبه

***
خوشنویسی با خودکار

دوشنبه

زنگ6

رده سنی  3تا  70سال

سه شنبه

***

روز /ساعت

14 - 15:30
نقاشی  -زنگ 1
رده سنی  0تا  73سال

نجوم - 2زنگ1

نجوم - 1زنگ 1

رباتیک

رده سنی هتوسطه

رده سنی ابتدایی

رده سنی  74تا  70سال

زیست 2

زیست 1

نقاشی  -زنگ 2

رده سنی هتوسطه

رده سنی ابتدایی

رده سنی  0تا  73سال

نجوم - 2زنگ2

نجوم - 1زنگ2

پرواز با علن (گالیدر)

رده سنی هتوسطه

رده سنی ابتدایی

رده سنی 76سال به باال

برناهه دختراى

شنبه

یکشنبه

8 -9:30

9:30 – 11

11-12:30

14 - 15:30

نجوم - 2زنگ1

نجوم - 1زنگ 1

سفره آرایی  -زنگ 1

بافتنی  -زنگ 1

رده سنی هتوسطه

رده سنی ابتدایی

رده سنی 76سال به باال

رده سنی 76سال به باال

زیست 2

زیست 1

رباتیک

نقاشی  -زنگ 1

رده سنی هتوسطه

رده سنی ابتدایی

رده سنی  74تا  70سال

رده سنی  0تا  73سال

نجوم - 2زنگ 2

نجوم - 1زنگ2

سفره آرایی  -زنگ 2

بافتنی  -زنگ 2

دوشنبه

سه شنبه

5

رده سنی هتوسطه

رده سنی ابتدایی

***

***

رده سنی 76سال به باال

رده سنی 76سال به باال

پرواز با علن ( گالیدر)

نقاشی  -زنگ 2

رده سنی 76سال به باال

رده سنی  0تا  73سال
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کالس های تابستانی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 7931

برناهه تقریبی کالس های تابستانی ورزشی و فرهنگی فرزنداى اساتید و کارکناى سال 1397
نیس به هنظور سهولت در تصوین گیری و برناهه ریسی تقدین هی گردد.
پنج شنبه

والیبال
****
شنا

تنیس والیبال

والیبال
****

والیبال
شنا

والیبال
****

شنا
****

****

*

*

*

*

بسکتبال

والیبال

فوتسال

*

بدهینتوى
شنا

شنا بدهینتوى
****

شنا
فوتسال

تنیس

شنا
فوتسال

****

شنا

*

****

رده سنی هتوسطه

رده سنی 12سال به باال رده سنی  6تا  19سال بسکتبال

پرواز با علن (ساخت گالیدر)

نقاشی  -زنگ 2

والیبال

فوتسال

*

رده سنی ابتدایی رده سنی 12سال به باال

*

چهار شنبه فوتسال

سه شنبه

بدهینتوى
شنا
***
***

نجوم - 2زنگ2

***

*

شنا

والیبال

نجوم - 1زنگ2

پرواز با علن (ساخت گالیدر)

شنا

*

شنا

تنیس والیبال

رده سنی  9تا  16سال رده سنی هتوسطه والیبال

رده سنی هتوسطه رده سنی ابتدایی والیبال

رده سنی ابتدایی رده سنی 12سال به باال

رده سنی  6تا  19سال رده سنی 12سال به باال

نقاشی  -زنگ 2

بافتنی  -زنگ 2

رده سنی  10تا  16سال رده سنی  6تا  19سال بسکتبال

والیبال

فوتسال

*

والیبال

فوتسال

شنا
فوتسال

تنیس

زیست 2

نجوم - 1زنگ2

شنا
فوتسال

زیست 1

شنا

*

سفره آرایی  -زنگ 2

رده سنی ابتدایی رده سنی  10تا  16سال

*

خوشنویسی با خودکار نجوم - 2زنگ 2

رده سنی هتوسطه

رده سنی هتوسطه رده سنی ابتدایی

شنا

والیبال

نجوم - 1زنگ 1

رباتیک

شنا

رباتیک

نقاشی  -زنگ 1

رده سنی  6تا  19سال رده سنی 12سال به باال

نقاشی  -زنگ 1

بافتنی  -زنگ 1

*

دوشنبه

شنا
***

زیست 2

زیست 1

رده سنی ابتدایی والیبال

رده سنی 12سال به باال

*

شنا

تنیس والیبال

نجوم - 2زنگ1

***

نجوم - 1زنگ 1

فوتسال

***

سفره آرایی  -زنگ 1

*

شنا بدهینتوى

بدهینتوى

والیبال

فوتسال

فوتسال

رده سنی  9تا  16سال رده سنی هتوسطه والیبال

خوشنویسی با خودکار نجوم - 2زنگ1

پسراى

دختراى

شنا

تنیس

پسراى دختراى

پسراى

دختراى

شنا

پسراى دختراى

پسراى

دختراى

شنا

پسراى دختراى پسراى دختراى

پسراى

دختراى

پسراى

دختراى

*

یکشنبه

شنبه

جنسیت
شنا بدهینتوى

پسراى دختراى

ساعت
نوع کالس

ورزشی

8 - 9:30
فرهنگی و اجتواعی

ورزشی

9:30 - 11
فرهنگی و اجتواعی

ورزشی

11 - 12:30
فرهنگی و اجتواعی

ورزشی

12:30 - 14
ورزشی

14 - 15:30
فرهنگی و اجتواعی

ورزشی
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بعد از 15:30

الزم به ذکر است ،برناهه های ورزشی ،توسط اداره تربیت بدنی هدیریت ،ثبت نام و برگسار هی شود.

*

