
 

 

 سال 6-9رده سنی -زمانبندی ترم تابستانجدول 

 

 

 

 عنوان ساعت  روز
مدت 

 )ساعت(
 پایان دوره شروع دوره

 شهریه

 )ریال(

 یکشنبه

 700.000 31/05/95 06/4/95 9 1بازی های فکری  9:30-8:30

 1.000.000 31/05/95 01/04/95 27 زبان انگلیسی  11-9:30

 1.400.000 31/05/95 06/4/95 9 مکعب روبیک 12-11

 دوشنبه

 210.000 25/05/95 14/04/95 7 بازی و سرگرمی های رایانه ای 9:30-8:30

 330.000 25/05/95 14/04/95 11 طراحی حیوانات 11-9:30

 210.000 25/05/95 14/04/95 7 1کودک نابغه ی من  12-11

 سه شنبه

 700.000 26/05/95 01/04/95 9  2بازی های فکری  9:30-8:30

     زبان انگلیسی  11-9:30

 270.000 26/05/95 01/04/95 9 ذهن خالق 12-11

 چهارشنبه

 240.000 27/05/95 02/04/95 8 بازیهای فکری رایانه ای 9:30-8:30

 360.000 27/05/95 02/04/95 12 طراحی کارت پستال 11-9:30

 240.000 27/05/95 02/04/95 8  2کودک نابغه ی من  12-11

 توضیحات عنوان

 تقویت مفاهیم ریاضی  1کودک نابغه ی من 

 تقویت نوشتاری و خوانداری  )امالء هوشمند( 2کودک نابغه ی من 

 رانندگی، نقشه یابی، جهت یابی و ...آموزش مشاغل، عالئم راهنمایی و  بازی و سرگرمی های رایانه ای

 تقویت حافظه دیداری، سودوکو...پازل، رنگ آمیزی،  بازیهای فکری رایانه ای

 1بازیهای فکری 

 ریاضی و رنگ؛ دومینوی اعداد کارتی:بازی های 

 پنتاگو )دوز فضایی(، دالیز بازیهای استراتژیکی: اتللو،

 Abe loneبازی های تست هوش، 

 2فکری بازیهای 

 ،store Red ،Finger Abilityبازی دسته جمعی: جنگا، 

 برج هانویبازی های تمرکزی: برج میمون، کندو، 

 Abe loneبازی های تست هوش، 

 paintآموزش طراحی حیوانات به کمک نرم افزار  طراحی حیوانات 



 

 سال 10-14رده سنی  زمانبندی ترم تابستانجدول 

 

 

 عنوان ساعت  روز
مدت 

 )ساعت(
 پایان دوره شروع دوره

 شهریه

 )ریال(

 یکشنبه

 700.000 31/05/95 06/4/95 9 1بازی های فکری  9:30-8:30

 1.000.000 31/05/95 01/04/95 27 زبان انگلیسی  11-9:30

 1.400.000 31/05/95 06/4/95 9 مکعب روبیک 12-11

 270.000 31/05/95 06/4/95 9 اصول کار با اینترنت 12-11

 دوشنبه

 210.000 25/05/95 14/04/95 7 بازی و سرگرمی های رایانه ای 9:30-8:30

 210.000 25/05/95 14/04/95 7 متحرک سازی 9:30-8:30

11-9:30 Photoshop 11 14/04/95 25/05/95 800.000 

 24.000 25/05/95 14/04/95 7 طراحی حیوانات  12-11

 سه شنبه

 700.000 26/05/95 01/04/95 9  2بازی های فکری  9:30-8:30

     زبان انگلیسی  11-9:30

 2.150.000 26/05/95 01/04/95 9 روباتیک 12-11

 360.00 26/05/95 01/04/95 9 طراحی کارت پستال 12-11

 چهارشنبه

 240.000 27/05/95 02/04/95 8 بازیهای فکری رایانه ای 9:30-8:30

 360.000 27/05/95 02/04/95 12 خالقیت با رایانه 11-9:30

11-9:30 Flash 8 02/04/95 27/05/95 600.000 

 240.000 27/05/95 02/04/95 8 وبالگ نویسی 12-11

 توضیحات عنوان

 ساخت محتوا و انیمیشن و تصاویر سه بعدی  خالقیت با رایانه

 خلق داستان و آثار مذهبی متحرک متحرک سازی

 کاربرد وبالگ در امور فرهنگی ایجاد یک وبالگ وآشنایی  وبالگ نویسی

 آموزش طراحی حیوانات با نرم افزار اتوکد طراحی حیوانات 

 Publisherنرم افزار طراحی کارت پستال و ...  با  آموزش طراحی کارت پستال 

 اصول کار با اینترنت
آموزش اینترنت امن، جستجوی پیشرفته، آشنای با پست  ، و آسیبهای فضای مجازی آشنایی با محیط اینترنت

 الکترونیک و ساخت و مدیریت ایمیل و ....

 در سه مرحله )مبتدی، سرعتی، تکنیک( مکعب روبیک

 1بازیهای فکری 

 ریاضی و رنگ؛ دومینوی اعداد کارتی:بازی های 

 پنتاگو )دوز فضایی(، دالیز بازیهای استراتژیکی: اتللو،

 Abe loneبازی های تست هوش، 

 2بازیهای فکری 

 ،store Red ،Finger Abilityبازی دسته جمعی: جنگا، 

 برج هانویبازی های تمرکزی: برج میمون، کندو، 

 Abe loneبازی های تست هوش، 



 
 

 

 ویژه مادران  زمانبندی ترم تابستانجدول 

 

 

 عنوان ساعت  روز
مدت 

 )ساعت(
 پایان دوره شروع دوره

 شهریه

 )ریال(

 سه شنبه -یکشنبه

10:30-8:30 Photoshop 2.200.000 22/04/95 01/4/95 14 مقدماتی 

10:30-8:30 Photoshop 3.000.000 19/05/95 27/04/95 16 پیشرفته 

12-10:30 ICDL 2 30 02/04/95 19/05/95 1.000.000 

 700.000 31/05/95 06/04/95 14 پیشرفته ویندوز 10:30-12 یکشنبه

 700.000 26/05/95 01/4/95 14 الکترونیکی شهروند 10:30-12 سه شنبه

 ICDL1 50 02/04/95 17/05/95 2.300.000 8:30-10:30 یکشنبه تا چهارشنبه

 چهارشنبه -دوشنبه

12-10:30 Edius 25 02/04/95 27/05/95 5.500.000 

12-10:30 
 تبلت و موبایل جزئیات آموزش

 اندروید
23 02/04/95 25/05/95 850.000 

 300.000 06/05/95 02/04/95 8 تایپ سریع حرفه ای 10:30-12 چهارشنبه

 توضیحات عنوان

Photoshop مقدماتی  

Photoshop پیشرفته  

ICDL 2 مبانی، ویندوز، اینترنت 

 printer چاپ و نصب -Nero -ویروس آنتی -Windows- Application نصب پیشرفته ویندوز

 بلیط رزرو -اینترنتی فروش و خرید -بانکی کارهای -ایمیل مدیریت الکترونیکی شهروند
ICDL1 word, Excel, Access, PowerPoint) 

Edius 
 و تصویر کردن کات و کپی -Logo قراردادن -صداگذاری -کردن سانسور -فیلم تدوین 

 بندی... الیه -ترکیب -صدا

 اندروید تبلت و موبایل جزئیات آموزش
 

 از استفاده -Application مدیریت -پیکربندی -ها سازی شخصی -پایه عملیات

 google با تصویری و صوتی متنی چت -ایمیل از استفاده و تنظیم -تلفن دفترچه

hangouts و Skype- برنامه -آنها مدیریت و فیلمبرداری و برداری عکس -گردی وب 

Maps- با روزانه های ریزی برنامه Calendar دستگاه ایرادات برخی رفع -... و 


