
ظرفیت کالس(هزارتومان)هزینه کالسپایه تحصیلینام استاد عنوان کالس تکمیلی  ردیف

25000025هر سه پایهجناب آقای شهریور1حقوق دان جوان 1

25000025پایه هشتم و نهمجناب آقای شهریور2حقوق دان جوان 2

25000025پایه هشتم و نهمجناب آقای شهریور3حقوق دان جوان 3

25000025(برای افراد ویژه )جناب آقای کریمیمجمع  قرآن کریم 4

--( به شرط خروجی )جناب آقای کریمیهمخوانی  قرآن5

25000025هشتم ونهمجناب آقای قراییگفت و گوی دینی 6

25000025پایه هفتمجناب آقای میرقاسمیمفاهیم قرآن7

25000025هشتم ونهمجناب آقای قراییخودآگاهی8

25000025هشتم ونهمجناب آقای قراییآشنایی با روش زندگی معصومین9

25000025سه پایهجناب آقای قراییآشنایی با نرم افزار های نخصصی اسالمی10

6000040سه پایهجناب آقای محمدپناهی هاکارگاه مدیریت زمان و برنامه ریزی1

6000040سه پایهجناب آقای رزاقیکارگاه روش مطالعه2

33000015هر سه پایه-سطح مقدماتیجناب آقای شوکتینانو1

25000012هر سه پایه-سطح پیشرفتهجناب آقای شوکتی نانو 2

25000025پایه هفتمجناب آقای ریاحیامداد و نجات3

25000025پایه هشتم و نهمجناب آقای ریاحی امداد و نجات 4

25000025ویژه پایه نهم جناب آقای پناهی ها  پژوهش فیزیک5

25000025سه پایهجناب آقای یوسفی کتابخوانی علمی6

40000025هر سه پایه-با سطوح مختلفجناب آقای باالیی1فرانسه 1

40000025هشتم و نهم-با سطوح مختلفجناب آقای باالیی2فرانسه 2

40000025هشتم و نهم-با سطوح مختلفجناب آقای باالیی3فرانسه 3

40000025سه پایهجناب آقای باالییپیش به سوی آیلتس4

40000025هر سه پایه-با سطوح مختلفجناب آقای شهیدی1المانی 5

40000025هشتم و نهم-با سطوح مختلفجناب آقای شهیدی2آلمانی  6

40000025هشتم ونهم-با سطوح مختلفجناب آقای شهیدی3آلمانی 7

25000025پایه هشتم و نهمجناب آقای میرقاسمیکسب و کار 1

( 10 :15 الی 9:15)پنج شنبه

(18:15 الی 17:15)پنج شنبه 

(18:15 الی 17:15)یک شنبه 

(18:15 الی 17:15)چهارشنبه

(18:15 الی 15 :17)شنبه

(11:30 الی 10:30)پنج شنبه

( 10 :15 الی 9:15)پنج شنبه

(17 الی 16)شنبه

مجازی

مجازی

مجازی-سه جلسه

پیشنیاز نانو مقدماتی دارد-حضوری

 دارد1پیشنیاز فرانسه -جلسه24-مجازی

مجازی(10:15 الی 9:15)پنج شنبه

(18:15 الی 17:15)چهارشنبه

زمان پیشنهادی برگزاری کالس

(17 الی 16)یکشنبه 

(18:15 الی 17:15)یکشنبه 

(17 الی 16)پنج شنبه 

(17 الی 16)چهار شنبه

(10:15 الی 9:15)پنج شنبه 

(17 الی 16)یکشنبه 

(17 الی 16)چهارشنبه

(18:15 الی 17:15)یکشنبه 

(17 الی 16)چهارشنبه

(18:15  الی 17:15)چهارشنبه

(11:30 الی 10:30)پنج شنبه 

(17 الی 16)یکشنبه 

(17 الی 16)پنج شنبه 

(11:30 الی 10:30)جمعه

(18:15 الی 17:15)پنج شنبه 

(17 الی 16)یکشنبه 

 دارد2پیشنیاز فرانسه -جلسه24-مجازی

جلسه24-مجازی

جلسه24-مجازی

 دارد1پیشنیاز آلمانی -جلسه24-مجازی

 دارد2پیشنیاز آلمانی -جلسه24-مجازی

مجازی

مجازی

مجازی-سه جلسه

مجازی

مجازی

جلسه24-مجازی

توضیحات

مجازی

مجازی- دارد1پیشنیاز حقوقدان جوان 

مجازی- دارد2پیشنیاز حقوقدان جوان 

مجازی

مجازی-گزینشی است و انتخابی نیست

مجازی

مجازی

مجازی

هزینه ابزار دارد-حضوری



25000025سه پایهجناب آقای اصفهانیکارگاه تحلیل انیمیشن1

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامی(متوسط) Dنرم افزار فتوشاپ 1

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامی(متوسط) Aنرم افزار فتوشاپ 2

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامی(متوسط) Bنرم افزار فتوشاپ 3

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامی(متوسط) Cنرم افزار فتوشاپ 4

25000020(مشترک)پایه هشتم و نهمجناب آقای حسینیدوره مقدماتی ساخت جلوه های ویژه در نرم افزار بلندر5

25000020پایه هشتم جناب آقای حسینیدوره مقدماتی ساخت بازی کامپیوتری در نرم افزار بلندر6

25000020پایه  نهمجناب آقای حسینیدوره مقدماتی ساخت بازی کامپیوتری در نرم افزار بلندر7

25000020(مشترک)پایه هشتم و نهمجناب آقای حسینیآموزش جامع نرم افزار بلندر8

مجازی(10:15 الی 9:15)پنج شنبه 

مجازی

(17 الی 16)یکشنبه

(18:15 الی 17:15)پنج شنبه 

(9 الی 8)پنج شنبه

(15:45 الی 14 :45)پنج شنبه

(17 الی 16)شنبه 

(12:45 الی 11:45)جمعه

مجازی

(11:30  الی 10:30)پنج شنبه

(12:45 الی 11:45)پنج شنبه

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی



25000020پایه هشتمجناب آقای حسینیساخت موشن گرافیک سه بعدی در بلندر9

25000020پایه  نهمجناب آقای حسینیساخت موشن گرافیک سه بعدی در بلندر10

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامیAآموزش نصب ویندوز 11

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامیBآموزش نصب ویندوز 12

25000015پایه هفتمجناب آقای بهرامیCآموزش نصب ویندوز 13

45000025هشتم-هفتمجناب آقای حائریویترای 1

40000015نهم-هشتم-هفتمجناب آقای حائرینجاری2

45000015نهم-هشتمجناب آقای حائریمعرق کاشی3

40000015هشتم-هفتمجناب آقای حائریمعرق چوب4

75000025نهم .  هشتم جناب آقای حائریقایق موتوری5

35000015هشتم . پایه هفتم جناب آقای حائریتابلوشنی6

50000025پایه هفتمجناب آقای حائریهوافضا7

25000015پایه هفتمدکتر برنوشکدنویسی برای ابزارک های سخت افزاری8

25000025(مشترک  )پایه هشتم و نهم جناب آقای شریفیانآنالیز ترکیبی1

25000025پایه نهم جناب آقای فرهمندقرص مکمل ریاضی2

25000025پایه هفتمجناب آقای غالمیقرص مکمل ریاضی3

25000025پایه هشتمجناب آقای فرهمندقرص مکمل ریاضی4

25000025پایه هفتمجناب آقای آرمیدمسئله بازار5

25000025پایه هشتمجناب آقای شریفیانمسئله بازار6

25000025پایه نهم جناب آقای آرمیدمسئله بازار7

25000025سه پایهجناب آقای هادی باقری(فیلم برداری و تدوین)سینماتوگرافی1

25000025سه پایهجناب آقای حسینیکارگاه عکاسی2

مجازی(14:30 الی 13:30)پنج شنبه 

(18:15 الی 17:15)چهارشنبه

(17 الی 16)چهارشنبه

(17 الی 16) شنبه 

(12:45 الی 11:45)جمعه

(18:15 الی 17:15)شنبه

( صبح10:15 الی 9:15)جمعه

(18:15 الی 17:15)چهارشنبه

(11:30 الی 10:30)جمعه

(14:30 الی 15:30)دوشنبه

(11:30 الی 10:30)پنج شنبه

(15:45 الی 14:45)پنج شنبه

(11:30 الی 10:30)جمعه

(18:15 الی 17:15)شنبه

(17 الی 16)چهارشنبه

مجازی

مجازی

مجازی

حضوری

حضوری

(14:30 الی 13:30)پنج شنبه 

(15:45 الی 14:45)پنج شنبه

(17 الی 16)پنج شنبه

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی

مجازی

حضوری

حضوری

مجازی

حضوری

مجازی

مجازی

مجازی

(18:15 الی 17:15)شنبه 

(17 الی 16)پنج شنبه

مجازی

مجازی

(17 الی 16)پنج شنبه 

(12:45 الی 11:45)پنج شنبه 


