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(آقای قاضی)آموزش والیبال

(آقای هاشیم)آموزش فوتبال

ه(آقای بهرایم)Microsoft Excelآموزش نرم افزار   توی کامپیوترت چه خبر
ی
(آقای باالنی)زبان آذری(آقای باالنی)2زبان فرانسه سطح (آقای باالنی)1زبان فرانسه سطح  (آقای بهرایم)یم خوای بدون

 سطح (آقای اسالیم)بازی ها و معماهای ریاضی*(آقای شوکتی)نانو سطح مبتدی
ی
 سطح (آقای شهیدی)1زبان آلمان

ی
واری)دوره مهارت ارتبایط زبان(آقای شهیدی)2زبان آلمان ی (آقای سبر

ی
فته در بازار جهان قاسیم)کسب و کار پیشر (آقای مبر

ی
فته در بازار جهان قاسیم)کسب و کار پیشر فته(آقای مبر  آزمون آیلس(آقای شوکتی)نانو سطح پیشر

ی
واری)دوره آمادگ ی فته(آقای سبر (آقای شوکتی)نانو سطح فوق پیشر

(آقای قاضی)آموزش والیبال(آقای باالنی)زبان آذری(آقای باالنی)2زبان فرانسه سطح (آقای باالنی)1زبان فرانسه سطح *(آقای شوکتی)نانو سطح مبتدی

 سطح 
ی
 سطح (آقای شهیدی)1زبان آلمان

ی
واری)دوره مهارت ارتبایط زبان(آقای شهیدی)2زبان آلمان ی (آقای هاشیم)آموزش فوتبال(آقای سبر

فته  آزمون آیلس(آقای شوکتی)نانو سطح پیشر
ی

واری)دوره آمادگ ی فته(آقای سبر (آقای شوکتی)نانو سطح فوق پیشر

یتور افکت(آقای حسیتی)کارگاه لوگوسازی با ایلسبی ی(آقای حسیتی)ساخت و ادیت فیلم در پریمبر(آقای حسیتی)ساخت موشن گرافیک با افبی ی (آقای حیدری)مناظرات سیایس و اجتمایع*(آقای مصفا)ماکت سازی(آقای آزمندیان)آشب 

(آقای کرییم)مجمع قرآن(آقای حسیتی یزدی)3حقوقدان جوان (آقای حسیتی یزدی)2حقوقدان جوان (آقای حسیتی یزدی)1حقوقدان جوان 

(آقای حراست و آقای رایع)ایستادن بر شانه غول ها

یتور(آقای حسیتی یزدی)3حقوقدان جوان (آقای حسیتی یزدی)2حقوقدان جوان (آقای حسیتی یزدی)1حقوقدان جوان  افکت(آقای حسیتی)کارگاه لوگوسازی با ایلسبی  (آقای حسیتی)ساخت موشن گرافیک با افبی

ی*(آقای مصفا)ماکت سازی(آقای کرییم)مجمع قرآن(آقای حراست و آقای رایع)ایستادن بر شانه غول ها ی (آقای آزمندیان)آشب 

(آقای حیدری)مناظرات سیایس و اجتمایع

ه (آقای بهرایم)Microsoft Excelآموزش نرم افزار (آقای بهرایم)Adobe photoshopآموزش نرم افزار (آقای بهرایم)Adobe photoshopآموزش نرم افزار (آقای بهرایم)Adobe photoshopآموزش نرم افزار   توی کامپیوترت چه خبر
ی
(آقای بهرایم)یم خوای بدون

ونیک (آقای یوسفی)آزمایش های  جالب شییم وری در مکالمات زبان*(آقای جوکار)2الکبی (آقای هاشیم)آموزش فوتبال(آقای عابدین لو)صد واژه ضی

یپ (آقای حسیتی)آموزش پینگ پنگ(آقای راستاد)تقویت ذهن با بازی(آقای عظییم)کمیک اسبی

یپ وری در مکالمات زبان(آقای عظییم)کمیک اسبی (آقای عابدین لو)صد واژه ضی
ی
فته در بازار جهان قاسیم)کسب و کار پیشر (آقای مبر

ی
فته در بازار جهان قاسیم)کسب و کار پیشر (آقای مبر

نده سه موتوره(آقای حسیتی)هبی معماری در بلندر (آقای پورتفی)یادگبر
ی
ا(آقای راستاد)تقویت ذهن با بازی(آقای پورتفی)تمرین فلسفی(آقای رحییم)داستان های قرآن (آقای بشارت)آموزش نرم افزار جئوجبر

(آقای قرانی) انگشتی10تایپ (آقای قرانی)سبر مطالعات دیتی(آقای قرانی)پاسخ به شبهات دیتی(آقای حسیتی)متحرک سازی با بلندر*(آقای حائری)2هوافضای سطح (آقای قرانی و رحییم)کارگاه احکام

فته در بلندر(آقای محمد عیل)محیط زیست  با آدیشن(آقای حسیتی)مدل سازی پیشر
ی
(آقای حیدری)مناظرات سیایس و اجتمایع(آقای حسیتی)متحرک سازی لوگو با بلندر(آقای حسیتی)صداگذاری و تولید پادکست صون

فته در بلندر(آقای حسیتی)هبی معماری در بلندر  با آدیشن(آقای حسیتی)متحرک سازی با بلندر(آقای حسیتی)مدل سازی پیشر
ی
ییک(آقای حسیتی)متحرک سازی لوگو با بلندر(آقای حسیتی)صداگذاری و تولید پادکست صون ی یک دانان جوان)ساخت دست سازه های فبر ی (آقای محمد پنایه)(فبر

*(آقای حائری)2هوافضای سطح (آقای قرانی و رحییم)کارگاه احکام
ی
(آقای هاشیم)آموزش فوتبال(آقای قرانی) انگشتی10تایپ (آقای قرانی)سبر مطالعات دیتی(آقای قرانی)پاسخ به شبهات دیتی(آقای رحییم)داستان های قرآن

نده سه موتوره(آقای محمد عیل)محیط زیست (آقای حسیتی)آموزش پینگ پنگ(آقای حیدری)مناظرات سیایس و اجتمایع(آقای پورتفی)تمرین فلسفی(آقای پورتفی)یادگبر

 آزمون آیلس
ی

واری)دوره آمادگ ی (آقای باالنی)زبان آذری(آقای باالنی)1زبان فرانسه سطح (آقای ریایح)امداد و نجات(آقای صمییم)دوبله(آقای سبر

  با پایتون
ی
)پاتوق(آقای پرخید)برنامه نوییس مقدمان

ی
 سطح (آقای رزاق

ی
 (آقای شهیدی)آشنانی با اصطالحات متداول در فیلم های زبان انگلییس(آقای باالنی)2زبان فرانسه سطح (آقای شهیدی)1زبان آلمان

واری)دوره مهارت ارتبایط زبان ی  سطح (آقای سبر
ی
(آقای شهیدی)2زبان آلمان

 آزمون آیلس
ی

واری)دوره آمادگ ی واری)دوره مهارت ارتبایط زبان(آقای سبر ی (آقای باالنی)زبان آذری(آقای باالنی)1زبان فرانسه سطح (آقای ریایح)امداد و نجات(آقای سبر

 سطح (آقای صمییم)دوبله
ی
 (آقای شهیدی)آشنانی با اصطالحات متداول در فیلم های زبان انگلییس(آقای باالنی)2زبان فرانسه سطح (آقای شهیدی)1زبان آلمان

  با پایتون
ی
 سطح (آقای پرخید)برنامه نوییس مقدمان

ی
(آقای شهیدی)2زبان آلمان

 دبیرستان دوره اول مفید1400برنامه کالس های پایگاه تابستان 
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