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صاحب امتیاز:
مرکزمطالعات وآموزش
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ّ
ش�هــا معــم نســی هســتید کــه در آتیــه مهــه ُمقـ ّـدرات کشــور بــه آن نســل سـ پـرده یمشــود .ش� امانتــدار یــک مهچــو نســی هســتید.
ا� وظیفــه اســت ب�ای ت�ــام معملـ ی ن
ا� وظیفــه نیســت ب�ای معـ ّـم علــوم دیـ نـی .ی ن
ت� بیــت ش� و تعلـ یـم ش� ب�یــد مهـراه مه ب�شــد .فقــط ی ن
ـ� در
گ
هــر رشــته کــه هســتند و ت�ــام اســاتید دانشــاه در هــر رشــتهای هســتند.
مهان طــوری کــه معــم علــوم دیـ نـی فقــط اگــر ب خ�واهــد علــوم دیـ نـی را ی�د بدهــد و توجــه بــه اخــاق دیـ نـی نداشــته ب�شــد ،توجــه بــه
ّ
گ
ا� طفــل ی� ی ن
ـازند� ی ن
ا� جــوان نداشــته ب�شــد ،ممکــن اســت غائــه ب�ر بیــاورد و کشــور را بــه تبــایه بکشــد ،معــم غـ یـر علــوم دیـ نـی
سـ
ن
مه مهـ یـ� طــور اســت.
ن
ن
تعل�ت دی� رسارس کشور 1359/11/10 -
بیا�ت در دیدار معملان ی

بگ� ی� ،ی ن
ا� سه عرصه را شامل یمشود:
تعل� را یک معناى وسیىع ی
اگر ی
ّ
ن
ن
ن
ی�د دادن دانــش؛ حمتــواى کتابهــا و حمتــواى علــوم و ماننــد یا�هــا کــه ب�یــد ب چ�ههــاى مــا  -مــردان و ز�ن آینــده کشــور مــا  -یا�هــا
بگ�نــد .ی ن
ا� ،یــک اکر اســت.
را ی�د ی
ّ
ىق
ت
ن
اکر ّدوم کــه از یا� هم ـم� اســت ،ی�د دادن تفکــر اســت .کــودک مــا فرابگـ یـرد کــه فکــر کنــد  -فکــر حصیــح ،فکــر منط ـ  -و
گ
ـد� یــک جامعــه را ی ن
زم�گـ یـر یمکنــد ،در
ب�اى فکــر کــردن درســت راهـ نـام ی� بشــود؛ ســطىحنگرى ،ســطىحآموزى در مســائل زنـ
بلندمـ ّـدت ب خ
بد�ــت یمکنــد؛ ب�یــد فکــر کــردن را در جامعــه ن�ادینــه کــرد. ...
تّ
گ
ق
سـ ّـوم ،رفتــار و اخــاق؛ آمــوزش رفتــارى ،آمــوزش اخــا�  ...ســبک زنــد� ،نــوع رفتــار .مــا ملــى هسـ یـت� ب� آرمانهــاى بلنــد،
ن ّ
ّ
ســان�  . ...ب�فــت انســان و قالــب و
س�شــدهاى کــه یم
خواهــم خودمــان را بــه یا� قلهــا ب� ی
ی
ب� حرفهــاى ب ز�رگ ،ب� قلهــاى ت� ی
ت�اش یــک انســان مطلــوب اســام چـ ی ز
ـ�ى اســت کــه ب� ت� بیــت حاصــل یمشــود .مهـهى انســانها مه قابــل ت� بیتنــد .بعـىض ممکــن
ِ
گ
ـذ� ت�؛ بع ـىض ت� بیــت در آنهــا مانــد� تر� ب�شــد ،بع ـىض مک دوام ت�؛ ّامــا مه ـهى انســانها در
ـذ� ت� ب�شــند ،بع ـىض زودپـ ی
اســت ید� پـ ی
ت
ن
معــرض تغیـ یـر و تبدیــى هســتند کــه ب� � بیــت حاصــل یمشــود؛ یا� در درجـهى اول بههعــدهى چنــد عنــر اصــى اســت کــه یــى
از عنــارص اصــى معــم اســت.
ن
بیا�ت در دیدار معملان و فرهنگیان رسارس کشور 1393/02/17 -

مقدمه


آموز« آن در اختيار
»رگ
اسكن »رمزينه« هر عنوان دوره ،فايل 


آموز سندی است كه در آن  Ì
ر تـوا و
رگ
اطبان قرار Ìگد .
ìفصلهای آموزشـى ،دروس پيشنياز ،هـدف × دوره ،اهداف تفصيü
دوره در سه سطح دانش ،نگرش و رفتار Ì ،
اگان ،روش
وگــىهای فر Ì
 
نياز گـزاری دوره ،چــگونگــى ارزشيابــى
آمـــوزش دورهÌ { ،هات مورد ِ

معر 9منابع 
بيش ای تدريس دوره مطرح شود.
دوره و



Ú
آشنا´ بيش ¦ دورههای آموز 
حا اÇيت
توجه به چند نكته در ýم و Ì

بدون ديد ،ي از  رگ   à Ìشبكههای آموزش حضوری كشور ،در سطح
فرهنگ:اها و خانههای فرهنگ ر ِان رگ 
گسانيده شده است۱۰۸ .




آموز۱۳٫۰۸۷ ،
آموز, ۷۱۸ ،س ۲۶٫۵۶۲ ،م مربع فضای
مركز

مر´ از تصات  Ì
آموز است .از  @
ا àشبكه
صند °و بيش از  ۱۹۰۰


و +های  Ì
ديگر از  Ì
بدì àح ¦Ìد كرد:
ا àشبكه توان Ì

آموز ¦ كيفيت و ارزان در ا ªت ر ران از
ارائه خدمات
«

)? اهداف  Ì
ا àشبكه است.
Ì
مدرس Îشبكه آموزش سازمان ،احراز صªحيت áو
« ا مربيان و


اعتبار¦مه تدريس هستند.
و {ص Ýشده و دارای

آموز سازمان
« بهطور متوسط در سال ۳۵۰هزار ثبت ¦م در مراكز

ا{ام  Ìگد.


آموز در  ۴عرصه :الف(  Ì
د àو اخªق
« بيش از  ۱۲۰۰عنوان دوره


ب( 
اج ûÍو روندی ج( فرهن و هی د( Ùارتهای áو و üá؛

آموز به روندان ر ا´ ارائه شود.
ذيل  ۲۲گروه

است:


تدو àدورههای آموز تªش   Ì
الف -در  Ì
ا àبوده است ¦ در حوزه افزايش


سواد و Ùارتهای 
اج ،ûÍروندی ،فرهن ،هی و áو ¦ جامعيت
نس به ا موضوعات مورد نياز توجه شود.



ب -در @ از موضوعات ،عüر Bاينكه زمينه گزاری دورههای حضوری

Þت و دود بود ،اما ای رعايت اصل جامعيت در طرا@ دورههای


آموز آن دوره  Ì
رگ
رگ به
آموز ،
ن توليد شد؛ چرا كه توليد 

تCا´  Ì
آموز گروه ههای
ن موضوعيت داشت .تعدادی از دورههای
Ì
سن كه به  @ از ههای 
صنا ûو 
سن از ¦Ìد رفته  ¥دازند از  Ì
اà

« بيش از  ۷۵خانه كودک رشكوفهها ،در امر آموزش پيش از دبستان

كودن دارای  Ì
آموز خانههای
سن ۵ ،۴ Îو  ۶سال فعال هستند .نظام
 
آموز ا{صاری است.
كودک ،مدون و دارای منابع

س   Ì
« ¦زه 
پذ  ۴سا0
آموز سازمان از
اطب Îشبكه
ِ
كودن آموزش Ì

دسته هستند.



آموز سازمان يكسان نبوده و ¦ توجه به
آموز دورههای
ج -ساعات

آموز  Ì
ب ۶۰ ¦ ۳ Îساعت در نوسان است؛ بهگونهای
توای دورههای


عناو àدورههای  Ì
كه  @ از  Ì
آموز يک روزه
ا àكتاب به صورت ره
ً

ا àرهها در عرصه 
گزار شود .نوعا  Ì
اج ûÍو روندیÌ ،زگروه


پذ ،تعريف شده است.
¦ سا1ندان آموزش Ì


آموز سازمان،
« هر روند ¦ يكبار ثبت ¦م در ي از مراكز صدنه
آموز  ازی شده كه بدون قيد 

زما´ ای وی فوظ بوده
دارای ¥ونده

و Çيشه در دسس است.



آموز و ìفصلهای آموز در ا مراكز يكسان
ا دورههای

»مشاوره گرو «2ديده شود.



Ì
آموز Ìا àكتاب ،در هر مركز آموز ارائه
عناو àدورههای
د -ا
Fشود ± .توانيد ¦ مراجعه به سايت  Edu.farhangihonari.irاز

«


آموز خوردارند.
بوده و از رويه واحد


« ای ا دورههای ارائهشده در شبكه آموز سازمان ،گوا¦2مه ¦Ì ¦¥ن
دوره بهصورت  Ì
م¤نه و دارای چسب اطمينان صادر شود.



آموز فعال هر فرهنگ:ا و خانه فرهنگ در آن فصل
ýرست دورههای

آموز مطلع شويد و نسبت به ثبت ¦م )حضوری Ì ¦Ìغ حضوری( اقدام

Ì
عناو àا دورهها
توا´،
در كتاب پيشرو ،هندسه مÑو ،نقشه
Ì



آموز سازمان فرهن
و ýرست ا مربيان و اساتيد فعال شبكه
ح 
هی رداری ران ايه شده است .
ام ´¤فرا 4شده است ¦ ¦

رساند.

كنيد.


بد Hاست بيان ديدهها ،نقطه نظرات و انتقادات و 
پيشCادات ارزÐند
Ì



 ±است كه به اعت ªو توسعه Ìا àنظام آموز گسده ¦Ìری خواهد
و من ال? التوفيق
مركز مطالعات و آموزش
۶

منایه هنـدسه محتوایی
سامانه یکپارچه نظام آموزیش
(سینا)

منایه هنـدسه محتوایی
سامانه یکپارچه نظام آموزیش (سینا)

عرصه دین و اخالق

¦م Ìز گروه

¦م گروه

قرائت
مفاهI
Ì
حفظ

قرآن و حديث

تفس
Ì
ßيفه و ادعيه
علوم 
قرآ´

اعتقادات


شCه شنا
عرفانهای نوKور و 
اصول موضوعه در اعتقادات شيعه

اخªق

اخªق در عرصه áو


فقه و زند+

اح¤م و ت¤ليف

نغمات 
دي

مدا@

۸

منایه هنـدسه محتوایی
سامانه یکپارچه نظام آموزیش (سینا)

عرصه اجمتاعی و فرهنیگ

¦م Ìز گروه

¦م گروه

Ùارتهای فردی
Ùارتهای  Ì
ب Îفردی

ك Iو تعا °خانواده
Ùارتهای تشكيلÌ { ،
Ùارتهای مشاركت 
اجûÍ

Ùارتهای 
اجûÍ


ر¦ ´
Ùارتهای
رآفري و Ì
Ùارتهای مطالعه و سواد رسانهای
جنگ م
مشاوره گرو2

Ùارتهای {ارت و ìمايه گذاری ری
Ùارتهای افي

فرهنگ ،آداب
و Ùارتهای
ر 
نشي

Ùارتهای حفاظت از يط زيست ری
مد يت مÜف منابع ری
Ùارتهای Ì
Ùارتهای گردشگری و ران شنا
Ùارتهای Ìانسازی

۹

منایه هنـدسه محتوایی
سامانه یکپارچه نظام آموزیش (سینا)
عرصه ادب و هرن

¦م گروه

¦م Ìز گروه

ادبيات

اد´
Ùارت نقد 
فن بيان و 
Þنوری

 
خوا´ و ýم متون فار
روان

اد´ )شعر و داستان(
Ùارتهای 

اد´
سبکهای 
آشنا´ ¦ 

مبا´ نظری ههای سن و صناû
Ì

چوب
سفال و 


ههای صنا ûو 
سن

سنگ
شيشه

فلزری و جواهرسازی
دست ¦فتههای داری و كف پوشهای 
سن

¦¥رچه ¦ 9و چاپ روی ¦¥رچه
رودوزی

طرا@ داخü
طرا@ لباس
ع ¤هی

گرافيک
طرا@ و 
نقا


ههای {سä

 سمهسازی
ههای نو
ري¤تور

تئا

ههای  
ايí


سيÍ
آيي و سن
ايشهای 

موسيÌ Øا ا´

موسي, Øسيک

موسيقيا´
ههای
Ì

۱۰

منایه هنـدسه محتوایی
سامانه یکپارچه نظام آموزیش (سینا)
عرصه مهارتهای عمویم و عمیل

¦م Ìز گروه

¦م گروه

فوريتهای  ¥ش و æکهای اوليه
طب 
سن

تغذيه ،داشت و
سªمت

 
روز¦مهن¤ری و روابط
áو

ÌبÍریهای شايع
داشت يطهای )ï
اصول داشت وتغذيه درخانواده
 
روز¦مهن¤ری
روابط áو


مقدما´
{وم
 {وم 
پي:فته

ا1پياد {وم


{وم

áو
شبكه
گرافيك ر Ìا¦نهای
 ¦مهنويí

ر Ìا¦نه

ف و Ùند

ر¦تيک 
)الكونيک و  ¦مه نوي(í
ر¦تيک )م¤نيک(

ز¦ن انRي íخردساQن

ز¦ن انRي íكودن


نوجوا¦ن
ز¦ن انRيí

خار@
ز¦نهای 


ز¦ن انRي  íرگساQن
عر´
ز¦ن 

۱۱

ýرست دوره های 
آموز

عرصه دین و اخالق

Ì
دورب ÎتلفنÇراه خود  روی رمزينه ) (Qr-codeهردوره و
¦ قراردادن

سا اطªعات مورد نياز آشنا شويد.
Ì
در¦فت آن ¦ ،اهدافÌ ،ر توا و Ì

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

 RCODE

Q

كد دوره

قرائت


مقدما´
قرائت تيل
)تدو(
Ì

۰۱-۰۱-۰۱-۰۴

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح (۹

۰۱-۰۱-۰۲-۰۹

قرائت تيل تWيü
)تدو(
Ì

۰۱-۰۱-۰۱-۰۵

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء اول(

۰۱-۰۱-۰۳-۰۱


{قيقخو ا´

)مقدما´(

۰۱-۰۱-۰۱-۰۶

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء دوم(

۰۱-۰۱-۰۳-۰۲


{قيقخو ا´
)تWي(ü

۰۱-۰۱-۰۱-۰۷

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء سوم(

۰۱-۰۱-۰۳-۰۳


قرائت {صÝ

)مقدما´(

۰۱-۰۱-۰۱-۰۸

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء Y¥ارم(

۰۱-۰۱-۰۳-۰۴


قرائت {صÝ
)تWي(ü

۰۱-۰۱-۰۱-۰۹

)جزء پنجم(


قرائت {صÝ

)پي:فته(

۰۱-۰۱-۰۱-۱۰

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء 
ش(Z

۰۱-۰۱-۰۳-۰۶

آموزش اختªف قر Úا¦ت

۰۱-۰۱-۰۱-۱۱

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء 
هف(I

۰۱-۰۱-۰۳-۰۷

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح(۱

۰۱-۰۱-۰۲-۰۱

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء 
هش(I

۰۱-۰۱-۰۳-۰۸

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح(۲

۰۱-۰۱-۰۲-۰۲

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء م(

۰۱-۰۱-۰۳-۰۹

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح(۳

۰۱-۰۱-۰۲-۰۳

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزءد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۰

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح(۴

۰۱-۰۱-۰۲-۰۴

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء ¦Ìزد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۱

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح (۵

۰۱-۰۱-۰۲-۰۵

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء دوازد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۲

دین و اخالق

دین و اخالق

فصيح 
خوا´ قرآن Ì
كرÓ

۰۱-۰۱-۰۱-۰۳

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح (۸

۰۱-۰۱-۰۲-۰۸

قرآن و حدیث

قرآن و حدیث

روان 
خوا´ قرآن Ì
كرÓ

۰۱-۰۱-۰۱-۰۲

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح (۷

۰۱-۰۱-۰۲-۰۷

مفاهیم


روخوا´ قرآن Ì
كرÓ

۰۱-۰۱-۰۱-۰۱

مفاه Iقرآن
 )ه و Ì
)سطح (۶

۰۱-۰۱-۰۲-۰۶

حفظ قرآن Ì
كرÓ

حفظ

مفاهیم

۱۳

۰۱-۰۱-۰۳-۰۵

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء هفد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۷

تثبيت فوظات
)ده جز اول(

۰۱-۰۱-۰۳-۳۳

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء  aد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۸

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء نوزد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۹

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء 
بيس(I

۰۱-۰۱-۰۳-۲۰

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و ي(b

۰۱-۰۱-۰۳-۲۱

تفس áو قرآن Ì
كر۱Ó
Ì
) تي -موضو(û

تفس áو قرآن Ì
كر۲Ó
Ì

قرآن و حدیث

) تي -موضو(û

۰۱-۰۱-۰۴-۰۱
۰۱-۰۱-۰۴-۰۲

مفاتيحخو ا´

۰۱-۰۱-۰۵-۰۱

Þاديه
ßيفه 

۰۱-۰۱-۰۵-۰۲

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و دوم(

۰۱-۰۱-۰۳-۲۲

تفس قرآن
شيوههای Ì

۰۱-۰۱-۰۸-۰۱

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و سوم(

۰۱-۰۱-۰۳-۲۳

تد در Ìآ¦ت ع` قرآن


۰۱-۰۱-۰۸-۰۳

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و Y¥ارم(

۰۱-۰۱-۰۳-۲۴


{ويد  üáآسان

۰۱-۰۱-۰۸-۰۴

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست وپنجم(

۰۱-۰۱-۰۳-۲۵

حفظ Ìآ¦ت
موضو ûقرآن

۰۱-۰۱-۰۸-۰۶

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و 
ش(Z

۰۱-۰۱-۰۳-۲۶


سبک زند +در جالبªغه

۰۱-۰۱-۰۸-۰۷

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و 
هف(I

۰۱-۰۱-۰۳-۲۷

نقد عرفان حلقه

۰۱-۰۲-۰۱-۰۱

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و 
هش(I

۰۱-۰۱-۰۳-۲۸

نقد و ر جنبشهای

شناخ
روان

۰۱-۰۲-۰۱-۰۲

دین و اخالق

دین و اخالق

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء  
شاد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۶

حفظسور منتخب قرآن Ì
كرÓ
)يس ـ dرات ـ الر)ن واقعه
ـ ملك(

۰۱-۰۱-۰۳-۳۲

تفسری

قرآن و حدیث

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء   ¦¥د(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۵

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)نIجزء (´ ¦Ì ¦¥
Ì

۰۱-۰۱-۰۳-۳۱

صحیفه و ادعیه

حفظ

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء Y¥ارد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۴

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء ام(

۰۱-۰۱-۰۳-۳۰

حفظ

حفظ قرآن Ì
كرÓ
Ì
)جزءسد(4

۰۱-۰۱-۰۳-۱۳

حفظ قرآن Ì
كرÓ
)جزء بيست و م(

۰۱-۰۱-۰۳-۲۹

علوم قرآنی
اعتقادات

عرفانهای نوظهور

۱۴

ýرست دوره های 
آموز

عرصه اجمتاعی و فرهنیگ

¦
قرا
) eرداد
 -codن د
Ìر   (Qrور ب 

ه  ÎÌت
توا و ردور لفن
س Ìا ا ه و Çراه
ط
در خو
ªعات ¦Ìفت د 
آ
م
روی
ورد ن ن ¦ ،رم
ياز آشن اه ز ينه
د
ا
ا شوي ف،
د.

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

اجتماعی و فرهنگی

مقاب? ¦ خلق 
منØ

۰۲-۰۱-۰۱-۰۴

مªکهای انتخاب شغل

۰۲-۰۱-۰۱-۲۰

خودشنا

۰۲-۰۱-۰۱-۰۵


Ùارتهای زند+

Ì
نوجوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۱-۲۱

خود ¦وری

۰۲-۰۱-۰۱-۰۶


مقاب? ¦
ارتقاء توا¦  ´Ì
واقعيتهای زند+

۰۲-۰۱-۰۱-۲۲

ارز¦ ´
خود Ì

)مÑوم الگوی 
ذه و
ا{اد انسجام فكری(
Ì

۰۲-۰۱-۰۱-۰۷


Ùارت خودآ2

۰۲-۰۱-۰۱-۲۳

راههای تقويت قدرت اراده

۰۲-۰۱-۰۱-۰۸

راههای تقويت رفتارهای
جرأتمندانه

۰۲-۰۱-۰۱-۲۴

روشهای ¥ورش
تفكر خªق و نقاد

۰۲-۰۱-۰۱-۰۹

مد يترفتار
Ì
)ز¦ن بدن(


۰۲-۰۱-۰۲-۰۱


تغي در زند+
شيوههای  Ì
ا{اد Ì

۰۲-۰۱-۰۱-۱۰

{ليل رفتار متقابل۱
)شناخت خود و فراخود(

۰۲-۰۱-۰۲-۰۲


نقش هدف در زند+

۰۲-۰۱-۰۱-۱۱

مثبت 
اندي íو آ¦ر آن

۰۲-۰۱-۰۱-۱۲

شيوههای شاد  
زيسÎ

۰۲-۰۱-۰۱-۱۳

حل مسئ?
شيوههای 
در زند+

۰۲-۰۱-۰۱-۱۴

تصمÌ Iگی
شيوههای Ì

۰۲-۰۱-۰۱-۱۵

مد يت زمان و  ¦مه  Ì
ری
Ì

در زند+

۰۲-۰۱-۰۱-۱۶

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی

مد يت 
خZ
Ì
)¦بآوری(

۰۲-۰۱-۰۱-۰۳

ارتقاء 
تواندیهای
جس äو رو@

۰۲-۰۱-۰۱-۱۹

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای فردی

مد يت 
اسس
Ì

۰۲-۰۱-۰۱-۰۲

روشهای ارتقاء عزت نفس
)وه ز¦ن و 
Ì
دخان(

۰۲-۰۱-۰۱-۱۸

مهارتهای فردی

مد يت احساس و هيجان
Ì

۰۲-۰۱-۰۱-۰۱

روشهای ارتقاء
هوش 
هيجا´

۰۲-۰۱-۰۱-۱۷

{ليل رفتار متقابل۲
)Ùارت گوشدادن 
مؤ و درک

ýم متقابل(
مهارتهای بنی فردی

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۱
)فرآيند ارتباط و عوامل آن(

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ ۲
)¦ اعضاء خانواده(

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۳
)¦ اقوام(

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۴
)Çد(°

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۵
) 4
زيس(

۱۶

۰۲-۰۱-۰۲-۰۳
۰۲-۰۱-۰۲-۰۴
۰۲-۰۱-۰۲-۰۵
۰۲-۰۱-۰۲-۰۶
۰۲-۰۱-۰۲-۰۷
۰۲-۰۱-۰۲-۰۸

گروه
عرصه

Ìزگروه

)پذش افراد(
Ì

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۷
Ú
)¦ Ìث اخªق در موفقيت(

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۸
)ارتباط بدون خشونت(

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۹
)انتقاد سازنده(

مهارتهای بنیفردی

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۱۰
)4فكری و مشورت(

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ ۱۱
)نيازها،خواستههاوانتظارات(
مªکهای انتخاب دوست

اجتماعی و فرهنگی

۰۲-۰۱-۰۲-۱۱

ا{اد تعامل  Ì
ب Îنقش
خانواده و  Ì
مادری و خواستههای فردی

۰۲-۰۱-۰۳-۱۲

۰۲-۰۱-۰۲-۱۲

خانواده و اجتناب
قال
از رفتارهای 
)jيشهای(

۰۲-۰۱-۰۳-۱۳

۰۲-۰۱-۰۲-۱۳

مد يت
خانواده و Ì
{ران 
اجûÍ

۰۲-۰۱-۰۳-۱۴

۰۲-۰۱-۰۲-۱۴

خانواده و شيوههای حل
اختªف

۰۲-۰۱-۰۳-۱۵

۰۲-۰۱-۰۲-۱۵

خانواده و شناخت رفتارهای

دروغÎ
 Ì
) ¦زیهای زند(+

۰۲-۰۱-۰۳-۱۶

خانواده و ازدواج  دد  Ì
والدà

۰۲-۰۱-۰۳-۲۰


خانواده و غلبه  اف:د+

۰۲-۰۱-۰۳-۲۶

۰۲-۰۱-۰۲-۱۶

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی

۰۲-۰۱-۰۲-۱۰

مد يتما°
خانواده و Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۰۹

۰۲-۰۱-۰۱-۱۷

مهارتهای اجتماعی

فرهنگ ¥آ¦ ران 
نشي و
Çسايهداری۲
)  Ìا{اد يط آرام در ¥آ¦ ران(

۰۲-۰۱-۰۲-۰۹


خانواده و {وۀ تعامل
¦ سا1ندان

۰۲-۰۱-۰۳-۰۸

مهارتهای تشکیل ،حتکیم و تعالی خانواده

فرهنگ ¥آ¦ ران 
نشي
و Çسايهداری۱

)حدود وظايف Çساي¤ن(

گروه
عرصه

شيوههای قراری ارتباط 
مؤ۶

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

خانواده و پديدۀ سوگ
)شيوۀ خورد ¦ مرگ
اطرافيان(

۰۲-۰۱-۰۳-۲۷
۰۲-۰۱-۰۳-۲۸

مهارتهای تشکیل ،حتکیم و تعالی خانواده

خانوادۀ سا kو ¦لنده

۰۲-۰۱-۰۳-۰۱

خانواده و داشت 
روا´

۰۲-۰۱-۰۳-۰۲


خودكí
خانواده و پديدۀ

ا{اد نظم و قانون
خانواده و  Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۰۳

خانواده و مقاب? ¦

¦ورهای خرا9

۰۲-۰۱-۰۳-۲۹


ب Ì Î
دلبست  Ì
زوجÎ
خانواده و

۰۲-۰۱-۰۳-۰۴

خانواده و شناخت آسيبهای
¦  از Ùاجرت

۰۲-۰۱-۰۳-۳۲

تنظ Iروابط ¦
خانواده و
 Ì
دوستان خانواد+

۰۲-۰۱-۰۳-۰۵

خانواده و شيوههای قراری
ارتباط ,

۰۲-۰۱-۰۳-۳۵

مد يت رفتار در
خانواده و Ì
ميانسا°

۰۲-۰۱-۰۳-۰۶

خانواده و شيوههای قراری
ارتباط Ìغ,

۰۲-۰۱-۰۳-۳۶

مد يت ارتباطات
خانواده و Ì
پس از ازدواج فرزندان

۰۲-۰۱-۰۳-۰۷

مرزهای
خانواده و شناخت

رفتاری در روابط خانواد+

۰۲-۰۱-۰۳-۳۷

۱۷

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای تشکیل ،حتکیم و تعالی خانواده

خانواده و Ùارت بيان اف¤ر و
احساسات در فرزندان

۰۲-۰۱-۰۳-۴۲

خانواده و 
كنل 
خ Zدر كودن

نوجوا¦ن
و

۰۲-۰۱-۰۳-۵۸

خانواده و شيوههای تشويق
و تنبيه رآمد فرزندان

۰۲-۰۱-۰۳-۴۳

خانواده و طرفسازی
اختªلهای خواب در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۹

خانواده و مراحل رشدكودک

۰۲-۰۱-۰۳-۴۴

خانواده و ¥ورش خواهران و
ادران سازر

۰۲-۰۱-۰۳-۶۰

خانواده و  بيت

ديكودن

۰۲-۰۱-۰۳-۴۵


خانواده و {وۀ تعامل ¦ كودک
mتوان

۰۲-۰۱-۰۳-۶۱

خانواده و  بيت جن íكودن

نوجوا¦ن
و

۰۲-۰۱-۰۳-۴۶

خانواده و طرفسازی
¦خنجويدن دركودن

۰۲-۰۱-۰۳-۶۲

خانواده و ¥ورش احساس

ارزÐندی در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۴۷

خانواده و طرفسازی
دروغگو´ در كودن
Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۶۳

خانواده و ¥ورش احساس
پذی دركودن
مسئوليت Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۴۸

خانواده و درک فقدان و سوگ
در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۶۴

ا{اد ¤Çری در
خانواده و  Ì
كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۴۹

خانواده و ¥ورش احساس
پذی روندی در
مسئوليت Ì
كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۶۶

خانواده و شيوههای قراری
ارتباط كودن ¦ ÇساQن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۰

اجتماعی و فرهنگی

خانواده و ¥ورش استقªل

 Þ
صي در فرزندان

۰۲-۰۱-۰۳-۴۱

خانواده و طرفسازی
حسادت در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۷

مهارتهای اجتماعی

فرزندوری
خانواده و
¥
مفاه(I
)اصول و Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۴۰

خانواده و طرفسازی س و
اضطراب دركودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۶

مهارتهای تشکیل ،حتکیم و تعالی خانواده

خانواده و فرزندآوری

۰۲-۰۱-۰۳-۳۹

خانواده و طرف سازی
عادتهای بد در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۵

خانواده و شيوههای مراقبت

از فرزندان در دوران {صيل ۱
)Ùدكودک(

۰۲-۰۱-۰۳-۶۷

خانواده و ¦زیهای
دورانكود+

۰۲-۰۱-۰۳-۵۱

خانواده و شيوههای مراقبت از
فرزندان در دوران {صيل ۲
)متوسطه اول(

۰۲-۰۱-۰۳-۶۸

خانواده و ¥ورش حل خªقانه
مسئ? در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۲

خانواده و شيوههای مراقبت از
فرزندان در دوران {صيل۳
)متوسطه دوم(

۰۲-۰۱-۰۳-۶۹

خانواده و پديدۀ
بيشفعا °در كودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۳

خانواده و پديدۀ فرزندساQری

۰۲-۰۱-۰۳-۷۰

خانواده و پديدۀ
شبادراری دركودن

۰۲-۰۱-۰۳-۵۴

خانواده و شناخت دوران بلوغ
در نوجوان

۰۲-۰۱-۰۳-۷۱

۱۸

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

ازدواج و پيامدهای ¦  Q
رفÎ
سن آن

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۶

ازدواج آسان و
 ¦مه  Ì
ری ای آن

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۸

ازدواج و ìايط پس از آن

۰۲-۰۱-۰۳-۱۱۰
۰۲-۰۱-۰۴-۰۱

:Çان و شيوههای
مذاكره ßيح

۰۲-۰۱-۰۳-۸۷

مشاركت مردم در
مد يت ªت
Ì
Ì
)وه اعضاء شورای ?(

۰۲-۰۱-۰۴-۰۲


:Çان و شناخت جاي¤ه Ì
حرÓ
خصوo

۰۲-۰۱-۰۳-۸۸

¥ورش مشاركت 
اجûÍ
نوجوا¦نو 

Ì
جوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۴-۰۳

:Çان و شيوههای حل تعارض
ب Ì Î
Ì
زوجÎ

۰۲-۰۱-۰۳-۹۰

¥ورش روحيه

روندان
مشاركت Ì
جو´در  
Ì
)وه رشناسان فرهن(

۰۲-۰۱-۰۴-۰۴


:Çان و شيوههای سازری ¦
 :Çوسوا

۰۲-۰۱-۰۳-۹۱

مد يت ? و وظايف
 Ì

زمينه
روندان در Ìا à
Ì
)وه رشناسان فرهن(

۰۲-۰۱-۰۴-۰۵

:Çان و شيوههای قراری
ارتباط ¦ خانواده :Ç

۰۲-۰۱-۰۳-۹۳

شناسا´ و راه اندازی نونهای
Ì
 ? ور  CBO
)وه رشناسان فرهن(
Ì

۰۲-۰۱-۰۴-۰۶

اعتنا´
:Çان و پديدۀ ´ Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۹۵

حقوق روندی
مفاه(I
)اصول و Ì

۰۲-۰۱-۰۴-۰۷

:Çان و پديدۀ  qبازی

۰۲-۰۱-۰۳-۹۶

سازماند 2و  ¦مه  Ì
ری
مد يت ªت
در Ì
Ì
)وه اعضاء شورای ?(

۰۲-۰۱-۰۴-۰۸

اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

:Çان و 
گسش روابط مثبت

در آغاز زند) +در دو سال
ابتدا´ ازدواج(
Ì

۰۲-۰۱-۰۳-۸۶

مشاركت 
اجûÍ
Ì
)وه خانواده(

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای اجتماعی

پيشگی از
خانواده و شيوههای
Ì

خانه  Ì
نوجوا¦ن
گری

۰۲-۰۱-۰۳-۸۱

مهارتهای مشارکت اجتماعی

مهارتهای تشکیل ،حتکیم و تعالی خانواده

خانواده و شناخت و 
كنل


نوجوا´
دوسهای دوران

۰۲-۰۱-۰۳-۷۳

تشکیل ،حتکیم و تعالی خانواده

خانواده و شيوههای قراری
ارتباط ÇدQنه ¦ نوجوان

۰۲-۰۱-۰۳-۷۲

ردی
ازدواج و حقوق 
ان Î
آن اساس قو  Ì
مد´
)هوریاسÌ ªاان

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۲


رآفري و شناخت اصول
مفاهI
و Ì

۰۲-۰۱-۰۵-۰۱

دستيا´ به
ازدواج و شيوههای

بلوغ فكری قبل از آن

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۳


مفاهI
رآفري و Ì

رفتارسازما´
اوليه

۰۲-۰۱-۰۵-۰۲

ازدواج و مªکهای انتخاب
 :Çمناسب

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۴

رآفري 

اجûÍ

۰۲-۰۱-۰۵-۰۳

ازدواج و دوران ¦مزدی

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۵


مد يت زمان
رآفري و Ì

۰۲-۰۱-۰۵-۰۴

مهارتهای کارآفرینی و کارایبی

:Çان و ارتقاء يميت
ميان آنها

۰۲-۰۱-۰۳-۱۰۰


{وه ìكت در شورای ?
Ì
)وه اعضاء شورای ?(

۰۲-۰۱-۰۴-۰۹

۱۹

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

اجتماعی و فرهنگی


رآفري و مذاكره

{اری موفق

۰۲-۰۱-۰۵-۰۸

رسانه۴
)روشهای مطالعات رسانه Ì -
وه
دانشجو¦ن(
Ì

۰۲-۰۱-۰۶-۰۴



رآفري و چگون ارائه
مطالب شغ üو 
  Þا´

۰۲-۰۱-۰۵-۰۹

رسانه۵
)رسانه و ارتباطات فردی Ì -
وه
نوجو ا¦ن(

۰۲-۰۱-۰۶-۰۵

كسب و ر و شناخت
طرح و  Ì
قوانÎ

۰۲-۰۱-۰۵-۱۰

رسانه ۶
)رسانه و ارتباطات فردی Ì -
وه
 رگساQن(

۰۲-۰۱-۰۶-۰۶

 
ل Îمهای
كسب و ر و او Ì
راهاندازی آن

۰۲-۰۱-۰۵-۱۱

رسانه۷
اف¤رسن sو نظر
)شيوههای

سن(s


۰۲-۰۱-۰۶-۰۷

رسانه۸

){ليل پيامهای رسانهای-


دانشجو¦ن(
مقدما´Ì -وه
Ì

۰۲-۰۱-۰۶-۰۸

رسانه۹

){ليل پيامهای رسانهای-

پي:فته Ì -
دانشجو¦ن(
وه
Ì

۰۲-۰۱-۰۶-۰۹
۰۲-۰۱-۰۶-۱۰
۰۲-۰۱-۰۶-۱۱

كسب و ر و شيوههای
كسب و
راهاندازی 
رهای خان

۰۲-۰۱-۰۵-۱۲

كسب و ر و
مد يت
 اارهای Ì

۰۲-۰۱-۰۵-۱۳

مد يت
كسب و ر و  Ì
منابع انسا´

۰۲-۰۱-۰۵-۱۴

رسانه۱۰

رد
){ليل پيامهای رسانهای -

مافزار (SPSS

كسب و ر و شيوههای
ری 
 ¦مه  Ì
اس  ا يک

۰۲-۰۱-۰۵-۱۵

رسانه۱۱
)رد تكنولوژیهای جديد -

Ì
دانشجو¦ن(
وه
Ì


كسب و ر و {وه نگهداری
سوابق ما -°حسابداری

مقدما´(
)

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی

مد يت و   Ì ¦Ú

مÎ
رآفري و Ì
منابع ما°

۰۲-۰۱-۰۵-۰۷

رسانه۳
)رد Ì -
وه  رگساQن(


۰۲-۰۱-۰۶-۰۳

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای کارآفرینی و کارایبی


رهی
رآفري و ر تي äو 
ÌتIهای ری

۰۲-۰۱-۰۵-۰۶

رسانه ۲
مفاه-I
)اصولو Ì

Ì
نوجوا¦ن(
وه

۰۲-۰۱-۰۶-۰۲

مهارتهای مطالعه و سواد رسانهای


تصمÌ Iگی در
رآفري و Ì
¦زار ر

۰۲-۰۱-۰۵-۰۵

رسانه۱
مفاه-I
)اصول و Ì
وه  Ì
Ì
والد àو معrان (

۰۲-۰۱-۰۶-۰۱

آسيبهای 
اين ن۱

كسب و ر و
Ùارتهای 
اج ûÍدر كسب و
رهای نو ¦¥

۰۲-۰۱-۰۵-۱۷

آسيبهای 
اين ن۳
)اعتياد به 
ايننت و ماهواره-
وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۶-۱۴

مد يت ريسک
كسب و ر و Ì
در كسب
و رهای نو ¦¥

۰۲-۰۱-۰۵-۱۸

آسيبهای 
اين ن ۴
) 
ايننت امن ای كودن(

۰۲-۰۱-۰۶-۱۵

ار¦ ´ ۱
¦ز Ì
ار¦ ´ در Ìاان(
)اصول ¦ز Ì

۰۲-۰۱-۰۵-۱۹


مبا´ جنگ م

ار¦ ´ ۲
¦ز Ì
ار¦´ 
اين ن(
)اصول اوليه ¦ز  Ì

۰۲-۰۱-۰۵-۲۰

جنگ نرم

۰۲-۰۱-۰۵-۱۶

),هداریهای 
اين ن(


۰۲-۰۱-۰۶-۱۲

۲۰

تكنولوژیهای جديد ارتبا در
جنگ م

۰۱-۰۶-۰۲-۰۱
۰۱-۰۶-۰۲-۰۲

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

جنگ نرم
اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی


چگون نقد رسانهها

۰۱-۰۶-۰۲-۰۶

خانواده 
وتواندسازیكودک
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۴


{ليل سيا

۰۱-۰۶-۰۲-۰۷

مد يت رفتار كودن
خانواده و Ì
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۵

شبكههای 
اج ûÍو
آسيبهای آن

۰۱-۰۶-۰۲-۰۸

خانواده و حرفشنوی كودن
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۶

خانواده و  بيت ايدهآل فرزندان
Ì
)وه مادران(

۰۲-۰۱-۰۷-۰۱

خانواده و قراری ارتباط

مؤÙ)۱ارتهای  ,و Ìغ
وه و  Ì
 ¦ ,كودک Ì -
الد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۰۲

خانواده و قراری ارتباط 
مؤ۲
)مادر و مربيان كودک Ì -
وه
مادران(

۰۲-۰۱-۰۷-۰۳

خانواده و قراری ارتباط 
مؤ۳
وه  Ì
)خانواده و كودک Ì -
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۰۴

قراری ارتباط 
مؤ۴

۰۲-۰۱-۰۷-۰۵

خانواده و حل مسايل  
بي
كودن
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۰۶

خانواده و شيوههای

مشاوره گروهی


){ليل رفتار متقابل(

اجتماعی و فرهنگی

تبليغات سيا

۰۱-۰۶-۰۲-۰۵

خانواده و 
æرو´
مواYه ¦ Ì
كودن
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۳

مهارتهای اجتماعی

سايی و راهرهای
جنگ 
مقاب? ¦ آن

۰۱-۰۶-۰۲-۰۴

جدا´
خانواده و اضطراب Ì
دركودن
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۲

مشاوره گروهی

جنگ رسانهای و راهرهای
مقاب? ¦ آن

۰۱-۰۶-۰۲-۰۳

خانواده مضطرب،
كودک ¥يشان
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۱

خانواده و هوش معنوی
كودک
)وه  Ì
Ì
والد(à
Ú
خانواده و ¦ Ìث ¦زی  افزايش
هوش و خªقيت كودن
)وه  Ì
Ì
والد(à
استعداد¦ ´ كودن
خانواده و
Ì
)وه  Ì
Ì
والد(à
خانواده و  Ì ¦Úث 
نقا در
ش Ìگی  
Þصيت كودک
)وه و  Ì
Ì
الد(à
خانواده و گذر فرزند از كود+

نوجوا´
به
)وه  Ì
Ì
والد(à
خانواده و گذر فرزند از نوجو ا´
به جو ا´
Ì
)وه نوجو ا¦ن(

۰۲-۰۱-۰۷-۱۷
۰۲-۰۱-۰۷-۱۸
۰۲-۰۱-۰۷-۱۹
۰۲-۰۱-۰۷-۲۰
۰۲-۰۱-۰۷-۲۲
۰۲-۰۱-۰۷-۲۳

خانواده و روند رشد كودن
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۰۷

خانواده و قراردادهای
ارتبا ¦ فرزند نوجوان
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۲۴

پيشگی از ابتªی
خانواده و
Ì
دگی
كودک به اختQªت Ì ¦Ì
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۰۸

خانواده و درخواستهای
فرزند نوجوان
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۲۵

خانواده و تيپهای

 Þ
صي كودن
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۰۹



خانواده و {ول اخ 9ªنوجوان

Ì
نوجوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۷-۲۷

خانواده و شناخت
فرزند دانشآموز
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۱۰

خانواده و نظم فرزند نوجوان
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۲۸

۲۱

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

خانواده و حل تعارض ¦ فرزند
نوجوان
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۲۹

مس
آشنا´ ¦  ¦مه Ì
Ì
ابتدا´
شغ üدر دوران Ì
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۴۸

خانواده متعادل و نقش ارزشها
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۳۱

آشنا´  خانواده ¦
Ì
رغبتهای {صي üكودک


والد(à
)وه Ì
Ì

۰۲-۰۱-۰۷-۴۹



خانواده و قواعد زند +خانواد+
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۳۳

ا{اد زمينههای شغü
شيوههای  Ì
در فرزند نوجوان
)وه  Ì
Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۵۰


خانواده و چرخه رشد و {ول
)وه  Ì
آن  Ì
والد(à

۰۲-۰۱-۰۷-۳۴


نوجوا´ ۱
مسائل

نوجوا¦ن(
)بلوغ

ريشههای
خانواده و 

¦لند +و آشفت آن
Ì
)وه áوم(

۰۲-۰۱-۰۷-۳۵

)تصمÌ Iگی(
Ì

دگی كودن
خانواده و Ì ¦Ì

از ديده قرآن و احاديث

Ì
والد(à
)وه Ì

۰۲-۰۱-۰۷-۳۶


نوجوا´ ۳
مسائل
)روشهای حل مشت(

۰۲-۰۱-۰۷-۳۷

)شادیها و فرصتها(

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی

مشاوره گروهی

كودن و نقش  Ì
انگه
در درس خواندن
Ì
)وه كودن(

اجتماعی و فرهنگی

مد يت ما°
كودن و آموزش Ì
Ì
)وه كودن(

مهارتهای اجتماعی

۰۲-۰۱-۰۷-۳۸
۰۲-۰۱-۰۷-۳۹

كودن و نگرش آنها
نسبت به خوب بودن
Ì
)وه كودن(
Ú
كودن و ¦ Ìث ¦زی
 سªمت روان
Ì
)وه كودن(


نوجوا´ ۴
مسائل

مسائلنوجو ا´۵
) اامشغ(ü

مشاوره گروهی

خانواده و Ùارتهای ز¦ ´
كودن
)وه و  Ì
Ì
الد(à
خانواده و كتابخو ا´ ای
كودن
)وه و  Ì
Ì
الد(à

مسائل نوجو ا´ ۲

مسائل نوجو ا´ ۶
مد يت زمان(
) Ì

۰۲-۰۱-۰۷-۵۱
۰۲-۰۱-۰۷--۵۲
۰۲-۰۱-۰۷--۵۳
۰۲-۰۱-۰۷-۵۴
۰۲-۰۱-۰۷-۵۵
۰۲-۰۱-۰۷-۵۶

۰۲-۰۱-۰۷-۴۰


موفقيت و شكست {صيü

Ì
نوجوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۷-۵۷

۰۲-۰۱-۰۷-۴۱


آسيبشنا افت {صيü

Ì
نوجوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۷-۵۸

۰۲-۰۱-۰۷-۴۳

شيوههای مقاب? ¦ اضطراب
امتحان

Ì
نوجوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۷-۵۹

روشهای تشويق كودن به
كتابخو ا´
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۱-۰۷-۴۴

شيوههای تقويت نگرش مثبت
نسبت به مدرسه

Ì
نوجوا¦ن(
)وه

۰۲-۰۱-۰۷-۶۰

گو´ به كودن
آموزش قصه Ì
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۱-۰۷-۴۵

ا{اد Ùارتهای خود
شيوههای  Ì
تنظيä

Ì
)وه نوجوا¦ن(

۰۲-۰۱-۰۷-۶۱

كودن و ¥ورش خªقيت
¦ استفاده از 
نقا
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۱-۰۷-۴۶

آشنا´ كودن ¦ ايش خªق
Ì
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۱-۰۷-۴۷



مس شغ۱ü
مهای درست در Ì
مس شغ(ü
)انتخاب Ì


مس
مهای درست در Ì
شغ۲ ü
)رضايت از زند +شغ(ü

۲۲

۰۲-۰۱-۰۷-۶۲
۰۲-۰۱-۰۷-۶۳

گروه
عرصه

Ìزگروه

روند 
الكونيک
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۱-۰۷-۶۴

 {ارت 
الكوني۱

۰۲-۰۱-۰۷-۶۵

مفاه(I
)اصول و Ì

 {ارت 
الكوني۲

۰۲-۰۲-۰۱-۰۲
۰۲-۰۲-۰۱-۰۳

اجتماعی و فرهنگی

شيوههای ìمايهگذاری
ری ۲
)بورس(

۰۲-۰۲-۰۱-۰۶

شيوههای ìمايهگذاری
ری ۳
)¦نک(

۰۲-۰۲-۰۱-۰۷

شيوههای ìمايهگذاری
ری ۴
)بيمه(

۰۲-۰۲-۰۱-۰۸

شيوههای ìمايه گذاری
ری ۵
Ì
)زم Îو مسكن(

۰۲-۰۱-۰۷--۰۹

شيوههای ìمايه گذاری
ری ۶
)ط(ª

۰۲-۰۱-۰۷--۱۰

۰۲-۰۱-۰۷-۶۸
۰۲-۰۱-۰۷-۶۹

ارتقاء  Ì
انگش ركنان
در سازمان

۰۲-۰۱-۰۷-۷۱

ارتقاء داشت رو ا´
ركنان در سازمان

۰۲-۰۱-۰۷-۷۲

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای اجتماعی

۰۲-۰۱-۰۷-۶۷

شيوههای ìمايهگذاریهای
ری۱
مفاه(I
)اصول و Ì

۰۲-۰۲-۰۱-۰۵

فرهنگ ،آداب و مهارتهای شهرنشینی

مشاوره گروهی

۰۲-۰۱-۰۷-۶۶

)ردها(


مهارتهای جتارت و سرمایهگذاری


مس
مهای درست در Ì
شغ۴ ü
)خودشناشغ(ü

مس
مهای درست در Ì
۵
شغü

پيشگی از فرسود+
)شيوههای
Ì
شغ(ü

مس
مهای درست در Ì
شغ۶ ü
)خودر آمدی شغ(ü

مس
مهای درست در Ì
شغ۷ ü
) از بي¤ر شدن ¦
  ¦Ì
فÎشغلجديد(

مس
مهای درست در Ì
شغ۸ ü
) ¦Ì ¦¥ن اشتغال و گذر
به ¦زنشست(

گروه
عرصه


مس
مهای درست در Ì
شغ۳ ü
)ارتقاءكيفيتزند+شغ(ü

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

۰۲-۰۲-۰۱-۰۴


ازدواج و آماد+های
Qزم ای آن
)وه 
Ì
جوا¦ن(

۰۲-۰۱-۰۷-۷۵

ازدواج و تيپ های

 Þ
صي سازر

۰۲-۰۱-۰۷-۷۶

ا{اد تعادل  Ì
بÎ
ازدواج و  Ì

وظايف خانواد +و شغü

۰۲-۰۱-۰۷-۷۸

تفاوت
ازدواج و


وابست ¦ دلبست

۰۲-۰۱-۰۷-۸۵

سªمت روان در خواب
) روانشنا  Ì
ف يولوژيک(

۰۲-۰۱-۰۷-۸۹


نقش اميد در زند+

۰۲-۰۱-۰۷-۹۵

Ì
)وه فعاQن عرصه )ل و نقل
áو(


شادما´ و ارتقاء

كيفيت زند+

۰۲-۰۱-۰۷-۹۶

شيوههای حفاظت از
يط زيست ری

۰۲-۰۲-۰۳-۰۱

روند 
الكونيک
Ì
)وه خانواده(

۰۲-۰۲-۰۱-۰۱


نداشت فضای  
س
شت و
)گياهان ¥آ¦ ر ا´(

۰۲-۰۲-۰۳-۰۲

فرهنگ افيكو دد در ر ۱
)سفرهای درون ری(

فرهنگ افيك و دد در ر۲
مد يت زمان در افيک(
) Ì

مهارتهایترافیکی

فرهنگ افيك و دد در ر۳
)مد يت 
اسس 
درافيک(
Ì

فرهنگ افيك و دد در ر۴
Ì
)وه كودن(

فرهنگ افيك و دد در ر۵

حفاظت از حمیط زیست

۲۳

۰۲-۰۲-۰۲-۰۱
۰۲-۰۲-۰۲-۰۲
۰۲-۰۲-۰۲-۰۳
۰۲-۰۲-۰۲-۰۴
۰۲-۰۲-۰۲-۰۵

گروه
عرصه

Ìزگروه
مهارتهای حفاظت از حمیط زیست
شهری
مهارتهای مدیریت مصرف شهری

گردشگری ری
مفاه(I
)اصول و Ì

۰۲-۰۲-۰۵-۰۱

گردشگری ری
)جاذبههای طبيï
ر ران(

اجتماعی و فرهنگی

مهارتهای گردشگری و هترانشناسی

فرهنگ ،آداب و مهارتهای شهرنشینی

گردشگری ری
)جاذبههای ¦  Ì
ر
ر ران(

۰۲-۰۲-۰۵-۰۲
۰۲-۰۲-۰۵-۰۳

مد يت سفر
Ì
) ¦مه  Ì
ری ای سفر(

۰۲-۰۲-۰۵-۰۴

مد يت اوقات فراغت
Ì
مفاه(I
) اصول و Ì

۰۲-۰۲-۰۵-۰۵

مد يت اوقات فراغت
Ì
Ì
)وه خانوادهها(

۰۲-۰۲-۰۵-۰۶

مد يت اوقات فراغت
Ì
Ì
)وه نوجو ا¦ن(

۰۲-۰۲-۰۵-۰۷

شناخت  Ì
آيÎها و سنتها

۰۲-۰۲-۰۵-۰۸

 
شناخت {ب¤ن ری
)رهگی از 
تواندی و قابليت
 Ì
های آ¦ن(

اجتماعی و فرهنگی

شيوههای انتخاب
Qی مناسب

۰۲-۰۲-۰۴-۰۲

گروه
عرصه

مد يت مÜف منابع
Ì
در خانواده

۰۲-۰۲-۰۴-۰۱

۰۲-۰۲-۰۵-۰۹

امین سازی شهری


زندÌ +ان در ر
Ì
)وه اعضاء شور Ìا¦ری ªت(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۱

Ìانسازی در  ا زلز0
Ì
)وه  رگساQن(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۲

Ìانسازی در  ا زلز0
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۳

۲۴

فرهنگ ،آداب و مهارتهای شهرنشینی


¦ Ìز¦فت در ل زند+

۰۲-۰۲-۰۳-۰۴

مهارتهای امینسازی شهری


نداشت فضای  
س
شت و
)¦  ¥ههای  
(ÝÞ

۰۲-۰۲-۰۳-۰۳

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

Ìانسازی در  ا سيل
Ì
)وه  رگساQن(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۴

Ìانسازی در  ا سيل
) Ì
وه كودن(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۵

Ìان سازی در  ا
سوا آتشسوزی
Ì
)وه  رگساQن(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۶

در ا
Ìان سازی 
سوا آتشسوزی
Ì
)وه كودن(

۰۲-۰۲-۰۶-۰۷

 روی رمزينه ) (Qr-codeهردوره و
¦ قراردادن دو  Ì
رب ÎتلفنÇراه خود 

سا اطªعات مورد نياز آشنا شويد.
فت آن ¦ ،اهداف Ì ،
ر توا و Ì
در¦
Ì

ýرست دوره های 
آموز

عرصه ادب و هرن

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

آشنا´ ¦
Ì
اشعار بيدلدهلوی

۰۳-۰۱-۰۱-۰۴

آشنا´ ¦
Ì
ليüو نوننظا

۰۳-۰۱-۰۱-۲۰

حافظخو ا´

۰۳-۰۱-۰۱-۰۵

تفسی فار۱
متون Ì

۰۳-۰۱-۰۱-۲۱

شاهنامهخو ا´
))اسههایشاهنامه(

۰۳-۰۱-۰۱-۰۶

تفسی فار ۲
متون Ì

۰۳-۰۱-۰۱-۲۲

آشنا´ ¦
Ì
ش  à Ìنظا
خ:و و Ì

۰۳-۰۱-۰۱-۰۷

آشنا´ ¦
Ì
متونشعرسپيد

۰۳-۰۱-۰۱-۲۳

آشنا´ ¦
Ì
داراب ¦مه

۰۳-۰۱-۰۱-۰۸

آشنا´ ¦
Ì
)اوستا´(
متون ن
Ì

۰۳-۰۱-۰۱-۲۴

آشنا´ ¦
Ì
داستانÐک ّ
عيار

۰۳-۰۱-۰۱-۰۹

آشنا´ ¦
Ì
متون Ìن´Ì Í

۰۳-۰۱-۰۱-۲۵

شاهنامه 
خوا´
)  {ش ¦  Ì
ر(

۰۳-۰۱-۰۱-۱۰

مثنویخو ا´

۰۳-۰۱-۰۱-۲۶

شاهنامهخو ا´

){ش اسطوره(

۰۳-۰۱-۰۱-۱۱

آشنا´ ¦
Ì
زناìQار نظا

۰۳-۰۱-۰۱-۲۷

آشنا´ ¦
Ì
آ¦ر  Ìر¦ر

۰۳-۰۱-۰۱-۱۲


خوانش و {ليل
مرز¦ن ¦مه


۰۳-۰۱-۰۱-۲۸

آشنا´ ¦
Ì
آشنا´ ¦
Ì

ادبیات

ادب و هنر

آشنا´ ¦
Ì
بوستانسعدی

۰۳-۰۱-۰۱-۰۳

آشنا´ ¦
Ì

jستانسعدی

۰۳-۰۱-۰۱-۱۹

ادب و هنر

ادبیات

آشنا´ ¦
Ì
ا ¦مه عطار

۰۳-۰۱-۰۱-۰۲

آشنا´ ¦
Ì
jي?ودمنه

۰۳-۰۱-۰۱-۱۸

روانخوانی وفهم متون فارسی

روانخوانی و فهم متون فارسی

آشنا´ ¦
Ì

اسكندر¦مهنظا

۰۳-۰۱-۰۱-۰۱

تفس
خوانش Ì
كشف اìQار

۰۳-۰۱-۰۱-۱۷

آشنا´ ¦
Ì
آ¦ر صائب ت  Ìی

۰۳-۰۱-۰۱-۱۳

آشنا´ ¦
Ì
مناجات ¦مه خواجه عبدال?
انصاری

۰۳-۰۱-۰۱-۲۹

آشنا´ ¦
Ì
غزلÌ ìا¦ن معا uو آ¦رشان

۰۳-۰۱-۰۱-۱۴

آشنا´ ¦
Ì
الطعطار
منطق Ì

۰۳-۰۱-۰۱-۳۰

آشنا´ ¦
Ì
غزليات و قصايد سعدی

۰۳-۰۱-۰۱-۱۵

آشنا´ ¦
Ì
آ¦ر ÌنÍيوشيج

۰۳-۰۱-۰۱-۳۱

آشنا´ ¦
Ì
مافيه 
مو¦Q
فيه

۰۳-۰۱-۰۱-۱۶

آشنا´ ¦
Ì
هفت پيكرنظا

۰۳-۰۱-۰۱-۳۲

۲۶

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

فهممتون
ادب و هنر

اد´ مؤلف ور۲
نقد 

۰۳-۰۱-۰۲-۰۴

¦  Ì
ر ادبيات Ìاان ۱

۰۳-۰۱-۰۳-۰۱

نقد اسطورهگرا

۰۳-۰۱-۰۲-۰۵

¦  Ì
ر ادبيات فار۲
)قرن  ۷و (۸

۰۳-۰۱-۰۳-۰۲


پديدارشناخ
نقد

۰۳-۰۱-۰۲-۰۶

سبک شناáو شعرفار

۰۳-۰۱-۰۴-۰۱

نقدپساساختارگرا

۰۳-۰۱-۰۲-۰۷


شعر¦  Ì
ر

۰۳-۰۱-۰۴-۰۲

نقد ساختارگرا

۰۳-۰۱-۰۲-۰۸

شعرتغز۱ °

۰۳-۰۱-۰۴-۰۳

نقد روان شناسانه

۰۳-۰۱-۰۲-۰۹

شعرتغز۲ °

۰۳-۰۱-۰۴-۰۴


فرماليس
نقد

۰۳-۰۱-۰۲-۱۰

شعر)ا

۰۳-۰۱-۰۴-۰۵

نقد 
سن

۰۳-۰۱-۰۲-۱۱


شعرفلسØ

۰۳-۰۱-۰۴-۰۶

نقد شالودهشكنانه

۰۳-۰۱-۰۲-۱۲

قافيه وعروض ۱

۰۳-۰۱-۰۴-۰۷

نقدپست مدرن۱

۰۳-۰۱-۰۲-۱۳

قافيه وعروض۲

۰۳-۰۱-۰۴-۰۸

نقدپست مدرن۲

۰۳-۰۱-۰۲-۱۴

روششنا شعر سپيد

۰۳-۰۱-۰۴-۰۹


عناuداستا´) qن(

۰۳-۰۱-۰۳-۰۳

شعر انقªب

۰۳-۰۱-۰۴-۱۰

۲۷

Ìواستاری

۰۳-۰۱-۰۳-۰۵


معا´ و بيان

۰۳-۰۱-۰۳-۰۶
۰۳-۰۱-۰۳-۰۷

ادبیات

ادبیات

نقداد´ مؤلف ور۱


۰۳-۰۱-۰۲-۰۳


فنبيان و گوين

ادب و هنر

مهارت نقد ادبی

اد´ اطبور
نقد 

۰۳-۰۱-۰۲-۰۲

مهارت ادبی(شعر و داستان)

فن بیان


اد´
مبا´ نقد 

۰۳-۰۱-۰۲-۰۱

فنبیان و سخنوری در ادبیات

آشنا´ ¦
 Ì
¦Ì
ر ÌبØ C

۰۳-۰۱-۰۱-۳۳

ز¦ن اداری

۰۳-۰۱-۰۳-۰۴

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

شعراسطورهای۱

۰۳-۰۱-۰۴-۱۴

شعراسطورهای۲

۰۳-۰۱-۰۴-۱۵


 اارسهنه ¥داخت داستان

۰۳-۰۱-۰۴-۱۶

داستانهای ن فار

۰۳-۰۱-۰۴-۱۷

Ì
)وه مادران(

Ìد¦لوگنوي íدر داستان

۰۳-۰۱-۰۴-۱۸

داستاننويí

)مقدما´(

۰۳-۰۱-۰۴-۳۴

زاويه ديد در داستان

۰۳-۰۱-۰۴-۱۹

داستان نويí

)پي:فته(

۰۳-۰۱-۰۴-۳۵

زمان و م¤ن در داستان

۰۳-۰۱-۰۴-۲۰

سبک ¦زگشت

۰۳-۰۱-۰۵-۰۱


Þصيت ¥دازی در داستان

۰۳-۰۱-۰۴-۲۱

آذر¦  { Ìا´
سبک 

۰۳-۰۱-۰۵-۰۲


داستا´
uبآهنگ

۰۳-۰۱-۰۴-۲۲

سبک خر 
اسا´

عناuداستان
) ßنه ¥دازی(

۰۳-۰۱-۰۵-۰۳

۰۳-۰۱-۰۴-۲۳

اد´
م¤تب 

۰۳-۰۱-۰۴-۲۴

داستاننويí
) پلي íومتفاوت(

۰۳-۰۱-۰۴-۲۵

داستانهای ن فار
قابوسنامه ومثنوی

۰۳-۰۱-۰۴-۲۶

گو´۱
قصه و قصه Ì
Ì
)وه مادران(

گو´۲
قصه و قصه Ì
Ì
)وه مادران(

گو´۳
قصه و قصه Ì
Ì
)وه مادران(

گو´۴
قصه و قصه Ì

ادبیات

ادب و هنر


ره áو شعر و
خªقيت ,سيک

۰۳-۰۱-۰۴-۱۳

شعركودک

۰۳-۰۱-۰۴-۲۹

ادب و هنر

ادبیات


ره áو شعر و
خªقيت سپيد و Ìن´Ì Í

۰۳-۰۱-۰۴-۱۲

داستانكودک

۰۳-۰۱-۰۴-۲۸

مهارت ادبی (شعرو داستان)

مهارت ادبی(شعر و داستان)

مذه
شعر 

۰۳-۰۱-۰۴-۱۱

داستانهای ن فار هزارو
يک شب

۰۳-۰۱-۰۴-۲۷

سبکهای ادبی

۲۸


سبک عرا9

۰۳-۰۱-۰۴-۳۰
۰۳-۰۱-۰۴-۳۱
۰۳-۰۱-۰۴-۳۲
۰۳-۰۱-۰۴-۳۳

۰۳-۰۱-۰۵-۰۴

سبک وقوع

۰۳-۰۱-۰۵-۰۵

سبک هندی

۰۳-۰۱-۰۵-۰۶

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

آشنایی اب مبانی نظری هنرهای صناعی و سنتی

آشنا´ ¦
Ì
م¤تب 
نقا Ìاان

۰۳-۰۲-۰۱-۰۵

خط تعليق

۰۳-۰۲-۰۲-۱۲

آشنا´ ¦ رشتههای هی سفال
Ì
و سفالينه در Ìاان

۰۳-۰۲-۰۱-۰۶

خط ¦ 
خ

۰۳-۰۲-۰۲-۱۳

آشنا´ ¦ رشتههای هی شيشه
Ì
و آبگينه

۰۳-۰۲-۰۱-۰۷


ره قwسازی و ق  wا در
خوشنويí

۰۳-۰۲-۰۲-۱۴

آشنا´ ¦
Ì
رودوزیهای 
سن

۰۳-۰۲-۰۱-۰۸


ره مركبسازی 
سن

۰۳-۰۲-۰۲-۱۵

آشنا´ ¦ طرح و نقش در
Ì
ههای 
سن

۰۳-۰۲-۰۱-۰۹

طرا@ 
سن

۰۳-۰۲-۰۳-۰۱

خط نستعليق ۱

۰۳-۰۲-۰۲-۰۱


ن¤رگری

۰۳-۰۲-۰۳-۰۲

خط نستعليق ۲

۰۳-۰۲-۰۲-۰۲


نقا ديواری 
سن

۰۳-۰۲-۰۳-۰۳

خط شكسته

۰۳-۰۲-۰۲-۰۳

 
نقا ýوهخانه
مذه (
)گرايش 

۰۳-۰۲-۰۳-۰۴

خط نسخ

۰۳-۰۲-۰۲-۰۴

 
نقا ýوهخانه
اساطی(
)گرايش
Ì

۰۳-۰۲-۰۳-۰۵


خط كو9

۰۳-۰۲-۰۲-۰۵

 
نقا  ومرغ

۰۳-۰۲-۰۳-۰۶

خط ثلث

۰۳-۰۲-۰۲-۰۶

هندسه نقوش

۰۳-۰۲-۰۳-۰۷

خط قق

۰۳-۰۲-۰۲-۰۷

تذهيب

۰۳-۰۲-۰۳-۰۸

ادب و هنر

ادب و هنر

¦  Ì
ر خوشنوي íو ههای
وابسته

۰۳-۰۲-۰۱-۰۴

خطوط 
تفن

۰۳-۰۲-۰۲-۱۱

هنرهای صناعی و سنتی

هنرهای صناعی و سنتی

دست ¦فتهای 
سن Ìاان

۰۳-۰۲-۰۱-۰۳

سياه مشق

۰۳-۰۲-۰۲-۱۰

نقاشی و کتابآرایی

خوشنویسی

آشنا´ ¦ رشته های صنايع 
دس
Ì
و ههای 
سن )سطح دو(

۰۳-۰۲-۰۱-۰۲

كتيبهنويí

۰۳-۰۲-۰۲-۰۹

خوشنویسی

آشنا´ ¦ رشته های صنايع 
دس
Ì
و ههای 
سن )سطح يک(

۰۳-۰۲-۰۱-۰۱


خط { Ìری

۰۳-۰۲-۰۲-۰۸

۲۹

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه
کتابآرایی

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

ره مرمت
نسخههایخ

۰۳-۰۲-۰۳-۲۵
۰۳-۰۲-۰۴-۰۱

QR-CODE

كد دوره

ادب و هنر

هنرهای صناعی و سنتی

نقاشی و کتابآرایی


الوانن¤ری غذ

۰۳-۰۲-۰۳-۱۲


ره مشبکچوب

۰۳-۰۲-۰۴-۰۳


ره بومسازی 
سن

۰۳-۰۲-۰۳-۱۳


ره معرقچوب

۰۳-۰۲-۰۴-۰۴


ره غذسازی 
سن

۰۳-۰۲-۰۳-۱۴


ره منبت  Ì
ر

۰۳-۰۲-۰۴-۰۵


ره ح +¤روی چرم

۰۳-۰۲-۰۳-۱۵


ره منبتدرشت
)استيل(

۰۳-۰۲-۰۴-۰۶



ßا 9
سن
ره

۰۳-۰۲-۰۳-۱۶


ره منبت  -معرق چوب

۰۳-۰۲-۰۴-۰۷


ره 
نقا روی چرم

۰۳-۰۲-۰۳-۱۷


ره 
خاÓسازی

۰۳-۰۲-۰۴-۰۸


رهكيف دوزی 
دس
¦ چرم

۰۳-۰۲-۰۳-۱۸


ره 
خاÓری

۰۳-۰۲-۰۴-۰۹


ره 
نقا
پشت شيشه

۰۳-۰۲-۰۳-۱۹


ره گره 
چي چوب

۰۳-۰۲-۰۴-۱۰


ره 
نقا Ìز+Q

۰۳-۰۲-۰۳-۲۰


ره خرا

۰۳-۰۲-۰۴-۱۱


ره رنگسازی در 
نقا

۰۳-۰۲-۰۳-۲۱


ره ¦زکری چوب

۰۳-۰۲-۰۴-۱۲


ره قwموسازی

۰۳-۰۲-۰۳-۲۲



مبو¦9
ره ¦ 

۰۳-۰۲-۰۴-۱۳


ره ¦¥پيه ماشه

۰۳-۰۲-۰۳-۲۳



حص ¦9
ره Ì

۰۳-۰۲-۰۴-۱۴


ره  ئينات جلدسازی

۰۳-۰۲-۰۳-۲۴



كپو¦9
ره 

۰۳-۰۲-۰۴-۱۵

ادب و هنر

قطاû

۰۳-۰۲-۰۳-۱۱



ره ارغوان ¦9

۰۳-۰۲-۰۴-۰۲

۳۰

هنرهای صناعی و سنتی

 ئينات  
م Îو حاشيه
در كتابآر Ìا´

۰۳-۰۲-۰۳-۱۰


ره dمسازی و 
پيكر ا

سن ¦ چوب

چوب


تشع
نقا Ì

۰۳-۰۲-۰۳-۰۹

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

چوب


ره سوخت و
سوختن¤ری چوب

۰۳-۰۲-۰۴-۲۰


ره dاری

۰۳-۰۲-۰۶-۰۱


ره مرمت
اشياء و 
چو´
ر
آ¦


۰۳-۰۲-۰۴-۲۱



گوهر ا
ره

۰۳-۰۲-۰۶-۰۲


قال به
ره سفال 
دوغا´
شيوة 

۰۳-۰۲-۰۵-۰۱


ره ح +¤سنگهای 
قيم
و نيمه قيم

۰۳-۰۲-۰۶-۰۳


ره كندهری
روی سفال

۰۳-۰۲-۰۵-۰۲


كو´
ره Ìفوزه 

۰۳-۰۲-۰۶-۰۴


ره سفال
نقش جسته

۰۳-۰۲-۰۵-۰۳


ره ّ
مرصعری

۰۳-۰۲-۰۶-۰۵


ره سفالگری ¦ دست

۰۳-۰۲-۰۵-۰۴


ره 
ويای

۰۳-۰۲-۰۷-۰۱


ره سفالگری ¦ چرخ

۰۳-۰۲-۰۵-۰۵


ره 
نقا روی شيشه

۰۳-۰۲-۰۷-۰۲


ره dمسازی ¦ سفال

۰۳-۰۲-۰۵-۰۶


ره اش شيشه

۰۳-۰۲-۰۷-۰۳


ره سفال  Ì
زرàفام

۰۳-۰۲-۰۵-۰۷


ره سندبªست
)ماتكردن شيشه(

۰۳-۰۲-۰۷-۰۴


ره ُ
خرÙرهسازی

۰۳-۰۲-۰۵-۰۸


ره شيشهگری
¦ روش 
قال
فو´


۰۳-۰۲-۰۷-۰۵


ره لعاب 
سن

۰۳-۰۲-۰۵-۰۹


ره شيشهگری
¦ روش 
فو´ آزاد

۰۳-۰۲-۰۷-۰۶


ره 
نقا روی سفال

۰۳-۰۲-۰۵-۱۰


ره فيوزينگ گªس
) 4
جو شيشه(

۰۳-۰۲-۰۷-۰۷

ادب و هنر

ادب و هنر


ره 
نقا روی چوب
)گرايش 
نقا مدرن(

۰۳-۰۲-۰۴-۱۹


گچی 
سن
ره 

۰۳-۰۲-۰۵-۱۴

هنرهای صناعی و سنتی

هنرهای صناعی و سنتی


ره 
نقا روی چوب

)گرايش سن(

۰۳-۰۲-۰۴-۱۸


ره موزائيک

۰۳-۰۲-۰۵-۱۳

سنگ

سفال و کاشی



مروار¦9
ره


۰۳-۰۲-۰۴-۱۷


ره 
معرق

۰۳-۰۲-۰۵-۱۲

سفال و کاشی



ره چيغ ¦9

۰۳-۰۲-۰۴-۱۶


ره 
 هفترنگ

۰۳-۰۲-۰۵-۱۱

شیشه

۳۱

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

شیشه


ره شيشه گری
¦ روش  Ì
ر{تهگری

۰۳-۰۲-۰۷-۰۹


ره طرا@
ط ªو جواهر ¦ ر Ìا¦نه

۰۳-۰۲-۰۸-۱۳


ره شيشهگری
دوپوست و سهپوست

۰۳-۰۲-۰۷-۱۰


ره نقرهسازی

۰۳-۰۲-۰۸-۱۴


رهمرمت آ¦ر شيشه

۰۳-۰۲-۰۷-۱۱


ره جواهرسازی

۰۳-۰۲-۰۸-۱۵


ره آيينهری

۰۳-۰۲-۰۷-۱۲


ره مينای خانهبندی

۰۳-۰۲-۰۸-۱۶


ره ُجندهری فلز

۰۳-۰۲-۰۸-۰۱


ره مينای 
نقا

۰۳-۰۲-۰۸-۱۷

صنعت اچينگ فلز ۱

۰۳-۰۲-۰۸-۰۲


آشنا´ ¦ نقشها و
ره Ì

نقشهك íفرش

۰۳-۰۲-۰۹-۰۱

صنعت اچينگ فلز ۲

۰۳-۰۲-۰۸-۰۳


آشنا´ ¦ نقش ها و
ره Ì
نقشه 
كIÌ j í

۰۳-۰۲-۰۹-۰۲


ره ق wز´

۰۳-۰۲-۰۸-۰۴


رنگ و نقطه
ره Ì
آشنا´ ¦ 
نقشهفرش و IÌ j

۰۳-۰۲-۰۹-۰۳


فوQدكو´
ره


۰۳-۰۲-۰۸-۰۵


آشنا´ ¦ رنگ و نقطه
ره Ì

مپيو
نقشهفرش ¦

۰۳-۰۲-۰۹-۰۴


ره مشبکفلز

۰۳-۰۲-۰۸-۰۶



ره قا9¦ °

۰۳-۰۲-۰۹-۰۵


ره ح +¤روی فلز

۰۳-۰۲-۰۸-۰۷


ره ¦فتگبه

۰۳-۰۲-۰۹-۰۶


ره dمسازی 
سن فلز

۰۳-۰۲-۰۸-۰۸



ره ¦فتIÌ j

۰۳-۰۲-۰۹-۰۷


ره دواتگری

۰۳-۰۲-۰۸-۰۹



ره ¦فت IÌ jجسته

۰۳-۰۲-۰۹-۰۸


ره توليد آ¦ر
هی ¦ فرفوژه

۰۳-۰۲-۰۸-۱۰



ره ¦فتIÌ j
ش +پيچ
Ì

۰۳-۰۲-۰۹-۰۹


ره ملي?سازی

۰۳-۰۲-۰۸-۱۱


ره ¦فتزيلو

۰۳-۰۲-۰۹-۱۰


آشنا´ ¦
ره Ì

)تكنيک خ(

ادب و هنر

هنرهای صناعی و سنتی

ادب و هنر

)تكنيک معكوس(

هنرهای صناعی و سنتی


آشنا´ ¦
ره Ì

فلزکاری و جواهرسازی


ره استيندگªس

۰۳-۰۲-۰۷-۰۸


ره طرا@ ط ªو جواهر

۰۳-۰۲-۰۸-۱۲

فلزکاری و جواهرسازی

دستابفتهای داری و کف پوشهای سنتی

۳۲

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

دست ابفتهای داری و کف پوشهای سنتی
ادب و هنر

هنرهای صناعی و سنتی
اپرچهابفی و چاپ روی اپرچه


ره مرمت فرش
)رفوگری(

۰۳-۰۲-۰۹-۱۴



ره ¥ده ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۱۵


ره رنگرزی 
سن

۰۳-۰۲-۰۹-۱۵



ره زری ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۱۶



جاج9¦ I
ره
Ì

۰۳-۰۲-۱۰-۰۱



ره فرت ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۱۷



ره اهرا ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۰۲



انداز¦9
ره  ì

۰۳-۰۲-۱۰-۱۸



شعر¦9
ره


۰۳-۰۲-۱۰-۰۳



ساچ9¦ I
ره Ì

۰۳-۰۲-۱۰-۱۹



ره ا ي9¦ Z

۰۳-۰۲-۱۰-۰۴



Þاده ¦9
ره 

۰۳-۰۲-۱۰-۲۰



ره جوراب ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۰۵


عشای
ره دوخت لباسهای Ì
و سن

۰۳-۰۲-۱۰-۲۱



ج9¦ I
ره Ì

۰۳-۰۲-۱۰-۰۶


ره چاپ ¦تيک
,غهای)چوب(

۰۳-۰۲-۱۰-۲۲



ره موج ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۰۷


ره چاپ ¦تيک
,غهای ¦)¥رچه(

۰۳-۰۲-۱۰-۲۳



ره مكرمه ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۰۸


ره 
نقا ¦تيک

۰۳-۰۲-۱۰-۲۴



ره ارمک ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۰۹



ره دار Ìا´ ¦9
)اي¤ت(

۰۳-۰۲-۱۰-۱۰

¦)¥رچه(



ار¦9
ره نو 

۰۳-۰۲-۱۰-۱۱



ره گيوه دوزی و گيوه ¦9

ادب و هنر


ره دما°

۰۳-۰۲-۰۹-۱۳



ره مه ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۱۴

هنرهای صناعی و سنتی



پتو¦9
ره 

۰۳-۰۲-۰۹-۱۲



ره مداخ? ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۱۳

اپرچهابفی و چاپ روی اپرچه



ره پªس ¦9

۰۳-۰۲-۰۹-۱۱



ره مل ¦9

۰۳-۰۲-۱۰-۱۲



ره چاپ ق¤rر ۱
)چوب(



ره چاپ ق¤rر ۲

۳۳

۰۳-۰۲-۱۰-۲۵
۰۳-۰۲-۱۰-۲۶
۰۳-۰۲-۱۰-۲۷

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

ادب و هنر

هنرهای صناعی و سنتی

رودوزیها


ره پولکدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۴


ره خامهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۰


ره پتهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۵

 
ره jدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۱


ره قيطاندوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۶


ره گªبتوندوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۲


ره سوزندوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۷


ره قªبدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۳


ره سكهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۸


ره مرصعدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۴


ره نقدهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۹


ره نقشدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۵


ره ده يکدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۰


ره 1هدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۶


ره ملي?دوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۱


ره ìمهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۷


ره چشمهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۲


ره رودوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۲۸


ره توردوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۳


ره طرا@ انواع
نقشهای 
سن در رودوزیها

۰۳-۰۲-۱۱-۲۹


ره Y¥ل تكهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۴


ره منجوقدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۳۰


ره حاشيهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۵


ره  ¥يواردوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۶

هنرهای صناعی و سنتی


ره ا يZدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۳


ره اشکدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۹

ادب و هنر


ره آجيدهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۲


ره  {ارادوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۸

هنرهای جتسمی

طرا@داخ۱ ü

طراحی داخلی

۳۴

رودوزیها


ره آيينهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۰۱


ره جستهدوزی

۰۳-۰۲-۱۱-۱۷

)حرفهمعماری(

طرا@داخ۲ ü

اندرو´(
)طرا@

۰۳-۰۳-۰۱-۰۱
۰۳-۰۳-۰۱-۰۲

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

طراحی داخلی


مقدما´
طرا@ لباس

۰۳-۰۳-۰۲-۴


مطبوعا´
گرافيک

۰۳-۰۳-۰۴-۰۳

طرا@ لباس 
پي:فته

۰۳-۰۳-۰۲-۰۵


سازما´
گرافيک

۰۳-۰۳-۰۴-۰۴

طرا@ نقوش 
سن
و اصيل Ìا ا´

۰۳-۰۳-۰۲-۰۶

طرا@ حروف

۰۳-۰۳-۰۴-۰۵

شناخت ههای 
سن ۱

۰۳-۰۳-۰۲-۰۷


¦يپوگرا9

۰۳-۰۳-۰۴-۰۶

شناخت ههای 
سن ۲

۰۳-۰۳-۰۲-۰۸

تصوسازی
Ì

۰۰۰۳-۰۳-۰۴-۰۵

رد سوزندوزی در طرا@

لباس

۰۳-۰۳-۰۲-۰۹

طرا@ ¦¥يه

۰۳-۰۳-۰۵-۰۱

طرا@ الگوی ädلباس

۰۳-۰۳-۰۲-۱۰

طرا@ طبيعت بيجان

۰۳-۰۳-۰۵-۰۲

الگوی لباس كودک و
طرا@ 
ره دوخت

۰۳-۰۳-۰۲-۱۱

طرا@ طبيعت

۰۳-۰۳-۰۵-۰۳


مبا´ ع¤

۰۳-۰۳-۰۳-۰۱

طرا@ Y¥ره

۰۳-۰۳-۰۵-۰۴


تبليغا´
ع¤

۰۳-۰۳-۰۳-۰۲

طرا@ فيگور انسان

۰۳-۰۳-۰۵-۰۵

ع ¤معماری

۰۳-۰۳-۰۳-۰۳

طرا@ موضوû

۰۳-۰۳-۰۵-۰۶

ادب و هنر

ادب و هنر

طرا@ انواع لباسهای Ìاان
)¦  Ì
ر ü ،و 
سن(

۰۳-۰۳-۰۲-۰۳

طرا@ 
پوس

۰۳-۰۳-۰۴-۰۲

هنرهای جتسمی

هنرهای جتسمی


رد آن
مبا´ رنگ و 
در طرا@ لباس

۰۳-۰۳-۰۲-۰۲

گرافيک ي

۰۳-۰۳-۰۴-۰۱

گرافیک

طراحی لباس

آ¦تو بدن در
طرا@ لباس

۰۳-۰۳-۰۲-۰۱

ع ¥ ¤ه

طراحی و نقاشی

عکاسی هنری

طرا@داخ۴ ü
)سبک طرا@(

۰۳-۰۳-۰۱-۰۴

عکاسی هنری

طرا@داخ۳ ü
)مافزارهای طرا@(

۰۳-۰۳-۰۱-۰۳

۳۵

د{يتال
ع Ì ¤

۰۳-۰۳-۰۳-۰۴

ع ¤طبيعت

۰۳-۰۳-۰۳-۰۵
۰۳-۰۳-۰۳-۰۶

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره


نقا ¦ ¦¥ستل

۰۳-۰۳-۰۵-۱۲

ه ي

۰۳-۰۳-۰۷-۰۳


نقا ¦ آب مركب
و قwفلزی

۰۳-۰۳-۰۵-۱۳

ويدئو آرت

۰۳-۰۳-۰۷-۰۴


نقا ¦ آنگ

۰۳-۰۳-۰۵-۱۴

¦زيگری ۱

۰۳-۰۴-۰۱-۰۱


نقا ¦ اكريليک

۰۳-۰۳-۰۵-۱۵

¦زيگری ۲

۰۳-۰۴-۰۱-۰۲


نقا ¦ گواش

۰۳-۰۳-۰۵-۱۶

ايشنامهنوي۱í

۰۳-۰۴-۰۱-۰۳


نقا ¦ رنگ روغن

۰۳-۰۳-۰۵-۱۷

ايشنامهنوي۲í

۰۳-۰۴-۰۱-۰۴


د{يتا°
نقا  Ì

۰۳-۰۳-۰۵-۱۸


رگردا´ ۱

۰۳-۰۴-۰۱-۰۵


نقا ديواری ری

۰۳-۰۳-۰۵-۱۹


رگردا´ ۲

۰۳-۰۴-۰۱-۰۶


ره چاپ 
دس

۰۳-۰۳-۰۵-۲۰

عروسكسازی

۰۳-۰۴-۰۱-۰۷

ري¤تور

۰۳-۰۳-۰۵-۲۱

شناخت ايش عروس

۰۳-۰۴-۰۱-۰۸

ساخت  ¥ه

۰۳-۰۳-۰۶-۰۱

ماسك و Ì
گرÓ

۰۳-۰۴-۰۱-۰۹

ادب و هنر

ادب و هنر



نقا ¦ مدادرن

۰۳-۰۳-۰۵-۱۱

ه اجرا
)¥فورمنس آرت(

۰۳-۰۳-۰۷-۰۲

هنرهای جتسمی

هنرهای جتسمی


مبا´ ر نگ در
ههای {سä

۰۳-۰۳-۰۵-۱۰

ه چيدمان

۰۳-۰۳-۰۷-۰۱

هنرهای نو

طراحی و نقاشی



مبا´ ههای {سä

۰۳-۰۳-۰۵-۰۹

نقش جسته

تئاتر

جمسمه


نقا كودک

۰۳-۰۳-۰۵-۰۸

جمسمهسازی

طرا@ 
ذه

۰۳-۰۳-۰۵-۰۷

۳۶

ساخت فيگور

۰۳-۰۳-۰۶-۰۲

ساخت  سمههای  
اناû

۰۳-۰۳-۰۶-۰۳
۰۳-۰۳-۰۶-۰۴

گروه
عرصه

Ìزگروه
تئاتر

هنرهای منایشی

سینما


ره في¦ wمهنويí

۰۳-۰۴-۰۲-۰۵

ادب و هنر
هنرهای موسیقیایی

موسیقی ایرانی

آسان
فيwسازی

Ì
دوربÎهای خان و
¦
تلفن Çراه

۰۳-۰۴-۰۲-۰۶

روششنا نقد فيw

۰۳-۰۴-۰۲-۱۳

آواز Ìا ا´

۰۳-۰۵-۰۱-۰۱



موسيÌ Øا ا´
مبا´

۰۳-۰۵-۰۱-۰۲

سلفژ
)ìايش(

۰۳-۰۵-۰۱-۰۳

 
{ه
نوازند¥ +

۰۳-۰۵-۰۱-۰۴


نوازند +دف

۰۳-۰۵-۰۱-۰۵


نوازند´ +

۰۳-۰۵-۰۱-۰۶


نوازند¦ +ر

۰۳-۰۵-۰۱-۰۷


نوازند +عود
) بط(

۰۳-۰۵-۰۱-۰۸

گروه
عرصه


مبا´ في¦ wمه نويí

۰۳-۰۴-۰۲-۰۴

ادب و هنر

تصو داری
Ì

۰۳-۰۴-۰۲-۰۳

هنرهای موسیقیایی

Ì
تدوà

۰۳-۰۴-۰۲-۰۲

موسیقی ایرانی


رگردا´ 
سيÍ

۰۳-۰۴-۰۲-۰۱

موسیقی کالسیک ارواپیی

¦زيگری كودک

۰۳-۰۴-۰۱-۱۰

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

۳۷

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره


نوازند +قانون

۰۳-۰۵-۰۱-۰۹


نوازند +سنتور

۰۳-۰۵-۰۱-۱۰


نوازند +بک

۰۳-۰۵-۰۱-۱۱


نوازند +گيتار

۰۳-۰۵-۰۲-۰۱


نوازند+پيانو

۰۳-۰۵-۰۲-۰۲


نوازند +ويولن

۰۳-۰۵-۰۲-۰۳

ýرست دوره های 
آموز

عرصه مهارتهای
عمویم و عمیل

¦
قرار
دادن
د
ر ¦Ìفت آ دور ب  Ì
Î
ن ¦ ،اه تلفن
Çراه
دا
ف ،ر  Ìخود
 ر

توا و وی ر
سا Ìاط مز ينه
)ode
ªع
ات م Qr-c
ورد ني ( هرد
از آشنا وره و
ش
ويد.

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه
مهارتهای عمومی و عملی

۰۴-۰۱-۰۱-۰۴

۰۴-۰۱-۰۳-۰۷

فوريتهای ¦رداری
)اقدامات فوری در

خو  Ìیهای ¦رداری(

۰۴-۰۱-۰۱-۰۵

ìطان ¥وستات درمردان

۰۴-۰۱-۰۳-۰۸

تكنس Îداروخانه و نسخه 
Ì
خوا´

۰۴-۰۱-۰۱-۰۶

ÌبÍری ام اس

و {وه تعامل ÌبÍر در خانواده

۰۴-۰۱-۰۳-۰۹

مزاجشنا

۰۴-۰۱-۰۲-۰۱

ÌبÍری ¦Q
پيشگی(
)منشاء ابت ªو
Ì

۰۴-۰۱-۰۳-۱۰

پيشگی
قوا و اصول
Ì
در طب 
سن Ìاان

۰۴-۰۱-۰۲-۰۲

ÌبÍری روماتيZ
)مراقبت و درمان(

۰۴-۰۱-۰۳-۱۱

داروهای اسا در
طب 
سن اسª

۰۴-۰۱-۰۲-۰۳

پيشگی از
مراقبت و
Ì
ÌبÍری æردرد

۰۴-۰۱-۰۳-۱۲


پيشگی چا 9و Qغری
اصول
Ì
در طب 
سن

۰۴-۰۱-۰۲-۰۴

پيشگی و درمان ÌبÍریهای
Ì
شايع دانشآموزی

۰۴-۰۱-۰۳-۱۳

دفع مواد زائد از راه
dامت ،زالو 
درما´ و...

۰۴-۰۱-۰۲-۰۵


آشنا´ ¦ ÌبÍری ايدز و {وۀ
Ì
تعامل ¦ ÌبÍر در خانواده

۰۴-۰۱-۰۳-۱۴

درمان ÌبÍریهای شايع
در طب 
سن

۰۴-۰۱-۰۲-۰۶


مبارزه ¦ 
ح:ات و جوندن

۰۴-۰۱-۰۴-۰۱

¥ورش زالو

۰۴-۰۱-۰۲-۰۷

ÌبÍریهای شايع 
مشک انسان
و دام در منطقه
)پيشگی و درمان(
Ì

¦ Ìز¦فت
روشهایهش dم
ز¦0سازیخانوادهها

۰۴-۰۱-۰۴-۰۲

۰۴-۰۱-۰۳-۰۱

ارگونور ¦ر Ìا¦نه

۰۴-۰۱-۰۴-۰۳

پيشگی از ìطان
مراقبت و
Ì
سينه

۰۴-۰۱-۰۳-۰۲

پيشگی
Ìا  درخانه و راههای
Ì

از حوادث خان

۰۴-۰۱-۰۴-۰۴

 m
خو´ و فقرآهن در ¦نوان
)پيشگی و درمان(
Ì

۰۴-۰۱-۰۳-۰۳

غذا´
صنايع  Ì
)شيوههاینداری
ادغذا´(
از مو Ì

۰۴-۰۱-۰۵-۰۱

مهارتهای عمومی و عملی

تغذیه ،هبداشت و سالمت

خدمات پيش ب Í
رستا´
ÚÌ
)داروهای اورژانÌ ¦ ،íث داروها،
مد يت {ران(
Ì

ÌبÍری Çوفيü

تغذیه ،هبداشت و سالمت

طب سنتی

æکهای اوليه۳
)اقداماتفوریدرانواع 
خو Ìیها،


صدمات وزگرفتها(

۰۴-۰۱-۰۱-۰۳

آلز Ìار در سا1ندان و

{وۀ تعامل ¦ ÌبÍر
در خانواده

۰۴-۰۱-۰۳-۰۶

هبداشت حمیطهایمجعی

بیماریهای شایع

æکهایاوليه۲

)اقداماتفوری ایانواعسوا
و راههای فوری هش صدمات(

۰۴-۰۱-۰۱-۰۲

ÌبÍری ¦¥ركينسون و

{وۀ تعامل ¦ ÌبÍردرخانواده

۰۴-۰۱-۰۳-۰۵

بیماریهای شایع

æکهای اوليه۱
جلوگی از
)اقدامات فوری ای Ì
مرگ و 
پي:فت ضايعات(

۰۴-۰۱-۰۱-۰۱

ÌبÍری Ìد¦بت

۰۴-۰۱-۰۳-۰۴

تغذیه

۳۹

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

مهارتهای عمومی و عملی

تغذیه ،هبداشت و سالمت

مد يت وزن
Ì

۰۴-۰۱-۰۵-۰۶

مقا0نويí

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۰

اقتصاد داشت و
  Ì ¦Ú
م Îسªمت

۰۴-۰۱-۰۵-۰۷

گزارشنويí

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۱

داشت دانشآموزان
در مدارس

۰۴-۰۱-۰۵-۰۸

Ìواستاری رسانهای

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۲

آشنا´ ¦ عوامل
Ìز¦ Ìنآور  Ì
ف ي
)انواع اشعهها(

۰۴-۰۱-۰۵-۰۹

اصولگرافيك و

مطبوعا´
صفحهآر Ìا´

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۳

بلوغ بيولوژيک

۰۴-۰۱-۰۵-۱۰

م افزارهای گرافيك و
صفحهآر Ìا´

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۴

رفتار خورا +ساk

۰۴-۰۱-۰۵-۱۱

رد تكنولوژی های

جديد در 
روز¦مهن¤ری

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۵



دانستهای بلوغ
دخان و
Ìغمنتظره

۰۴-۰۱-۰۵-۱۳


مد¦
مال Ì
)چند رسانهایها(

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۶

 

روز¦مهن¤ری
مبا´

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۱

خی
ع ¤

)فتوژور¦لي(Z

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۷

 
ساي
روز¦مهن¤ری 

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۲


مبا´ ع¤

۰۴-۰۲-۰۱ -۱۸

 
اديو´
روز¦مهن¤ری ر Ì

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۳

اصول تبليغات در
روابطáو

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۱

تلو 

روز¦مه ن¤ری  Ì
يو´

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۴

اصول چاپ و ن :در
روابطáو

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۲

 
روز¦مهن¤ری {ران

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۵

جامعهشناتبليغات

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۳

مهارتهای عمومی و عملی

روزانمهنگاری و روابط عمومی

شد2
تغذيه در دوران Ì

۰۴-۰۱-۰۵-۰۵


مطبوعا´
مصاحبه

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۹

روزانمهنگاری و روابط عمومی

اصول هبداشت و تغذیه در خانواده

تغذيه در دوران ¦رداری

۰۴-۰۱-۰۵-۰۴

مد يت اخبار
Ì

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۸

روابط عمومی

روزانمهنگاری

مراقبت از سا1ندان

۰۴-۰۱-۰۵-۰۳

خنويí


۰۴-۰۲-۰۱ -۰۷

روزانمهنگاری

غذا´
داشت مواد Ì

۰۴-۰۱-۰۵-۰۲

 
روز¦مهن¤ری روندی

۰۴-۰۲-۰۱ -۰۶

۴۰

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

روزانمه نگاری و روابط عمومی
مهارتهای عمومی و عملی

مد يت ارتباط ¦ رسانه
Ì

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۷



اسبا´ اسª
{وم

۰۴-۰۳-۰۱-۱۴


مد يت ايش2¤
Ì
در روابط áو

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۸

  Ì
ر {وم
¦
قدF
و معر  9اارهای Ì

۰۴-۰۳-۰۱-۱۵


مشی مداری

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۹


آشنا´ ¦ م افزارهای {و
Ì
فار

۰۴-۰۳-۰۱-۱۶



مقدما´
{وم
Ì
)وه كودن(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۱

َآشنا´ ¦ منظومه íÐ
Ì
Ì
)وه كودن(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۲

مفاه Iرصدی و
َآشنا´ ¦  Ì
Ì
ع{ ¤و
Ì
)وه كودن(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۳

آشنا´ ¦ م افزار
Ì
)(starry night

۰۴-۰۳-۰۱-۱۷

Ì
زم Îدر فضای بيكران

۰۴-۰۳-۰۲-۰۱

سياره  Ì
مر

۰۴-۰۳-۰۲-۰۲


 اار شنا {و
Ì
)وه كودن(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۴


ع{ ¤و

۰۴-۰۳-۰۲-۰۳


مبا´ ستارهشنا
Ì
)وه كودن(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۵


ساخت  اارهای {و

۰۴-۰۳-۰۲-۰۴

كشانها
Ì
)وه كودن(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۶


اخ  Ì
ف يک

۰۴-۰۳-۰۲-۰۵

 
مبا´ {وم

۰۴-۰۳-۰۱-۰۷


اديو´
{وم ر Ì

۰۴-۰۳-۰۲-۰۶

 {وم رصدی۱

۰۴-۰۳-۰۱-۰۸

ÌكCانشنا

۰۴-۰۳-۰۲-۰۷

 {وم رصدی۲

)اارهای رصدی(

۰۴-۰۳-۰۱-۰۹

ماهشنا

۰۴-۰۳-۰۲-۰۸

آشنا´ ¦ اجرام
Ì
Ìغ ستارهای

۰۴-۰۳-۰۱-۱۰

فضا´
فناوری Ì

۰۴-۰۳-۰۲-۰۹

جنوم

جنوم


مبا´ روابط áو

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۶

رؤيت هªل ماه و مافزارهای
رويت

۰۴-۰۳-۰۱-۱۳

مهارتهای عمومی و عملی

روابط عمومی

رد تكنولوژیهای جديد

در روابط áو

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۵



اسبا´
{وم

۰۴-۰۳-۰۱-۱۲

جنوم پیشرفته

جنوم مقدماتی

روابط áو  Ì
آنàª

۰۴-۰۲-۰۲ -۰۴


{وم در قرآن

۰۴-۰۳-۰۱-۱۱

۴۱

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

مهارتهای عمومی و عملی

جنوم
رااینه


اخ  Ì
ف يک۱

۰۴-۰۳-۰۳-۰۴


Þتافزار ر Ìا¦نهای

۰۴-۰۴-۰۱-۱۵


اخ  Ì
ف يک۲

۰۴-۰۳-۰۳-۰۵


تعمات {ص Ýتلفن Çراه و
Ì
تبلت 
)Þتافزار(

۰۱-۰۴-۰۱-۱۸

ICDL۱

۰۴-۰۴-۰۱-۰۱


تعمات {ص Ýتلفن Çراه و
Ì

تبلت )مافزار(

۰۱-۰۴-۰۱-۱۹

ICDL۲

۰۴-۰۴-۰۱-۰۲

Dreamweaver

۰۴-۰۴-۰۲-۰۱

ICDL۳

۰۴-۰۴-۰۱-۰۳

وبªگنويí

۰۴-۰۴-۰۲-۰۲

مفاه¦¥ Iيه
Ì
فناوری اطªعات

۰۴-۰۴-۰۱-۰۴

روند 
الكوني)(۱

۰۴-۰۴-۰۲-۰۳


ايننت

۰۴-۰۴-۰۱-۰۵

روند 
الكوني)(۲

۰۴-۰۴-۰۲-۰۳

WORD

۰۴-۰۴-۰۱-۰۶

طرا@ صفحات وب

۰۴-۰۴-۰۲-۰۴

EXCEL

۰۴-۰۴-۰۱-۰۷

Active Directory
مد يت(
)نصب ،راهاندازی و Ì

۰۴-۰۴-۰۲-۰۵

ACCESS

۰۴-۰۴-۰۱-۰۸

CCNP ROUTE

مد يت
){وۀ راهاندازی و Ì

روها در شبكه(

۰۴-۰۴-۰۲-۰۶

POWER POINT

۰۴-۰۴-۰۱-۰۹

CCNP SWITCH
)ر ¦سوئيچهای تلفسيسكو
مد يت(
در Ì

۰۴-۰۴-۰۲-۰۷

MS- OUT LOOK

۰۴-۰۴-۰۱-۱۰

CCNP TSHOOT

) ¦مه  Ì
حفاظ
ری رويههای
منظم و پيچيده(

۰۴-۰۴-۰۲-۰۸

¦يپ فار و  Ì
QتÎ

۰۴-۰۴-۰۱-۱۱

CISCO ICND ۱
)نصب پيكربندی و
عيب ´ ¦Ìشبكهها(

۰۴-۰۴-۰۲-۰۹

مهارتهای عمومی و عملی

املپیاد جنوم


{وم كروی

۰۴-۰۳-۰۳-۰۳

ر Ìا¦نه  Ì
وه كودك

۰۴-۰۴-۰۱-۱۴

رااینه

عمومی

م¤نيك ±وی

۰۴-۰۳-۰۳-۰۲

ردی
ويندوز 

۰۴-۰۴-۰۱-۱۳

عمومی

 
مبا´ {وم

و {وم رصدی

۰۴-۰۳-۰۳-۰۱

WINDOWS

۰۴-۰۴-۰۱-۱۲

شبکه

۴۲

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

شبکه

MCITP3

راهاندازی و نداری شبكههای(
)ر Ìا¦نهای

۰۴-۰۴-۰۲-۱۴

COREL DRAW

۰۴-۰۴-۰۳-۱۳

MCSE PACK۳

۰۴-۰۴-۰۲-۱۵

AFTER EFFECT

۰۴-۰۴-۰۳-۱۴

NET WORK

۰۴-۰۴-۰۲-۱۶

ILLUSTRATOR

۰۴-۰۴-۰۳-۱۵

MTCNA

۰۴-۰۴-۰۲-۱۷

C#.NET
)يه  ¦مههای

ردی {ت وب(


۰۴-۰۴-۰۴-۰۱

AUTHO WARE
)توليد 
سيسIهای
چندرسانهای(

۰۴-۰۴-۰۳-۰۱

ASP.NET
)ساخت وب سايت
مد يت آن(
و Ì

۰۴-۰۴-۰۴-۰۲

FIRE WORKS
)طرا@ صفحات وب(

۰۴-۰۴-۰۳-۰۲

COLDFUSION
رد م افزار
) 
توسعهدهندۀ وب(

۰۴-۰۴-۰۴-۰۳

MULTI MEDIA BUILDER

مقدما´
)نصب و راهاندازی(

۰۴-۰۴-۰۳-۰۳

DELPHI
)ساخت  ¦مههای

{ت ويندوز(

۰۴-۰۴-۰۴-۰۴

SILVERLIGHT
تنظ،I
)مفاهÌ ،I
Ì
ا{اد انيميشن(
Ì

۰۴-۰۴-۰۳-۰۴

DIRECTX
)طرا@ و شبيهسازی
يطهای 
گو¦ گون(

۰۴-۰۴-۰۴-۰۵

INDESIGN

۰۴-۰۴-۰۳-۰۵

J۲EE
)مفاه¦  Iمهنوي(í
Ì

۰۴-۰۴-۰۴-۰۶

MAYA

۰۴-۰۴-۰۳-۰۶

JAVA
)مفاه¦  Iمهنوي(í
Ì

۰۴-۰۴-۰۴-۰۷

PHOTOSHOP

۰۴-۰۴-۰۳-۰۷

MATLAB

)ا{ام اسبات Ìر¦ Ù ،oند

و حل مسائل(

۰۴-۰۴-۰۴-۰۸

PREMIERE

۰۴-۰۴-۰۳-۰۸

My SQL
)طرا@ و پياده سازی

¦نک های اطªعا´(

۰۴-۰۴-۰۴-۰۹

مهارتهای عمومی و عملی

مهارتهای عمومی و عملی

MCITP2
)سازماند 2
سيسIها در شبكه و
ßيح از نظر (IP

۰۴-۰۴-۰۲-۱۳

۳D MAX

۰۴-۰۴-۰۳-۱۲

رااینه

رااینه

MCITP1

)راه اندازی و نداری شبكههای
ر Ìا¦نهای(

۰۴-۰۴-۰۲-۱۲

FLASH

۰۴-۰۴-۰۳-۱۱

برانمهنویسی

گرافیک رااینهای

Infrastructure 2 &1

مد يت
){وه راهاندازی و Ì
ساختار 
سيسIها در شبكه(

۰۴-۰۴-۰۲-۱۱

FREE HAND
)رور(

۰۴-۰۴-۰۳-۱۰

گرافیک رااینهای

CISCO ICND 2
مس ´ ¦Ì
)آموزش ¥وتهای Ì
در شبكه(

۰۴-۰۴-۰۲-۱۰

DIRECTOR
)ر Ìا¦نه ر(

۰۴-۰۴-۰۳-۰۹

۴۳

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

برانمهنویسی
رااینه

مهارتهای عمومی و عملی

فنی و مهندسی

SQL SERVER
مد يت
)ساخت و Ì

اطªعا´(
¦نکهای

۰۴-۰۴-۰۴-۱۳

ETABS

){ليل و طرا@ سهبعدی

سازههای 
ساخ(´Í

۰۴-۰۴-۰۵-۰۷

VB.NET
)طرا@ صفحات وب(

۰۴-۰۴-۰۴-۱۴

MS-PROJECT

مد يت
)كنل و Ì
وژههای 
گو¦ گون(
¥

۰۴-۰۴-۰۵-۰۸

VHDL
د{يتا(°
)طرا@ مدارات  Ì

۰۴-۰۴-۰۴-۱۵

PRIMAVERA
ری و 
)jيات  ¦مه  Ì
كنل ¥وژه(

۰۴-۰۴-۰۵-۰۹

Visual C

۰۴-۰۴-۰۴-۱۶

SAP

){ليل و طرا@ سازهها(

۰۴-۰۴-۰۵-۱۰

VISUAL INTERDEV
)طرا@ صفحات وب(

۰۴-۰۴-۰۴-۱۷

SOLID WORK
) طرا@ سازههای 
صنع
بهصورت۳بعدی(

۰۴-۰۴-۰۵-۱۱


الگوري Iو فلوچارت
مفاهI
Ì

الگوري(I
)طرا@

۰۴-۰۴-۰۴-۱۸

SPSS
رد(
)نصب و راهاندازی ،

۰۴-۰۴-۰۵-۱۲

 ¦مهنوي í
ووال بيسيک
 Ì VB
مقدما´

۰۴-۰۴-۰۴-۱۹

SSP
ردی مافزار گرافي
آموزش 

۰۴-۰۴-۰۵-۱۳

 ¦مه نويCí

۰۴-۰۴-۰۴-۲۰

UML

){ليل و طرا@

Ú
گر Ìا´(

۰۴-۰۴-۰۵-۱۴

 ¦مهنويC++ , Cí

۰۴-۰۴-۰۴-۲۱


مبا´ ع wهوا فضا
Ì
)وهكودن(

۰۴-۰۴-۰۵-۱۵

XML
)ذخهسازی دادههای صفحات
Ì
وب(

۰۴-۰۴-۰۴-۲۲


مبا´ ع wهوا فضا
Ì
)وهنوجو ا¦ن(

۰۴-۰۴-۰۵-۱۶

AUTOCAD

۰۴-۰۴-۰۵-۰۱

3DCAD

س Iاش¤ل
اتوكدپي:فته Yت  Ì
هند و سهبعدی

۰۴-۰۴-۰۵-۰۲

)¦ طول ¦ل (150cm

ABAQUS

)شبيهسازی و {ليل
ا1ان دود(

۰۴-۰۴-۰۵-۰۳

ساخت گªيدر 
پي:فته۳
)¦ طول ¦ل بيش از (150cm

مهارتهای عمومی و عملی

PHP
)تو ا¦  ´Ìساختوبسايتهای
قابل ¥دازش(

۰۴-۰۴-۰۴-۱۲

CATIA

)طرا@،توليد و {ليل
به æک ر Ìا¦نه(

۰۴-۰۴-۰۵-۰۶

رااینه

PASCAL
)مفاه¦  Iمهنوي(í
Ì

۰۴-۰۴-۰۴-۱۱

Archicad
)طرا@ و نقشه 
ك(í

۰۴-۰۴-۰۵-۰۵

فنی و مهندسی

ORACLE

)ساخت ¦¥ي¤ههای
داده 
پي:فته(

۰۴-۰۴-۰۴-۱۰

ANSYS

){ليل قطعات و

سيسIهایم¤ني(

۰۴-۰۴-۰۵-۰۴

ساخت گªيدر 
پي:فته۱
)¦ طول ¦ل (100cm

ساخت گªيدر 
پي:فته۲

۴۴

۰۴-۰۴-۰۵-۱۷
۰۴-۰۴-۰۵-۱۸
۰۴-۰۴-۰۵-۱۹

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

فنی و مهندسی

هاوركرافت

۰۴-۰۴-۰۵-۲۰

ر¦ت رهياب حرفهای

۰۴-۰۴-۰۶-۱۳

رسوق راكت آ´

)ره ÌنIروزه(

۰۴-۰۴-۰۵-۲۱

رهياب  ۵سنسور

۰۴-۰۴-۰۶-۱۴

رسوق گªيدر بدون سازه

)ره ÌنIروزه(

۰۴-۰۴-۰۵-۲۲

رهياب  ۸سنسور

۰۴-۰۴-۰۶-۱۵

ساخت ¦زیهای ر Ìا¦نهای

۰۴-۰۴-۰۵-۲۳

آشنا´ كودن ¦ ع wر¦تيک
Ì

۰۴-۰۴-۰۶-۱۶

ر¦ت 
كنل عددی CNC

۰۴-۰۴-۰۶-۱۷

ر¦ت انباردار

۰۴-۰۴-۰۶-۰۲

PLC

۰۴-۰۴-۰۶-۱۸

ر¦ت آتشنشان

۰۴-۰۴-۰۶-۰۳

ر¦ت فوتباليست كوچک
) (SMALL SIZE

۰۴-۰۴-۰۶-۱۹

ر¦ت  ۴ره

۰۴-۰۴-۰۶-۰۴

ابتدا´
ر¦ت Ì

۰۴-۰۴-۰۶-۰۵


آزمايش¤ه ر Ìا¦نه

)ميكروكنلر AVR
و قابليتهای آن(

۰۴-۰۴-۰۶-۰۱

مهارتهای عمومی و عملی

رااینه

مهارتهای عمومی و عملی

رااینه


آزمايش¤ه 
الكونيک

دست¤ه های 

الكوني
)اار و
رد(
 ¥

۰۴-۰۴-۰۷-۰۱

رابتیک (الکرتونیک و برانمهنویسی)

مس ¦ÌبQجي
ر¦ت Ì

۰۴-۰۴-۰۶-۰۶

ر¦ت پ?نورد

۰۴-۰۴-۰۷-۰۳

ر¦ت 
ليفاک

۰۴-۰۴-۰۶-۰۷

ر¦ت آتشنشان حرفهای

۰۴-۰۴-۰۷-۰۴

ر¦ت نقاش

۰۴-۰۴-۰۶-۰۸

ر¦ت ¦زو

۰۴-۰۴-۰۷-۰۵

ر¦ت 
هوÐند


۰۴-۰۴-۰۶-۰۹

ر¦ت جنگندۀ  رگ

۰۴-۰۴-۰۷-۰۶

ر¦ت امدادگر

۰۴-۰۴-۰۶-۱۰

ر¦ت رفتگر

۰۴-۰۴-۰۷-۰۷

ر¦ت  Ì
م¦Ì Îب

۰۴-۰۴-۰۶-۱۱

ر¦ت ¦غبان

۰۴-۰۴-۰۷-۰۸

ر¦ت فوتباليست
دانشآموزی

۰۴-۰۴-۰۶-۱۲

ر¦ت جنگندۀ كوچک

۰۴-۰۴-۰۷-۰۹

رابتیک (مکانیک)


آزمايش¤هم¤نيک

۰۴-۰۴-۰۷-۰۲

۴۵

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

مهارتهای عمومی و عملی

رااینه
ورزش

كيتاربو

۰۴-۰۴-۰۷-۱۳


مقدما´
فوتسال

۰۴-۰۶-۰۱-۱۵

سنسوريو

۰۴-۰۴-۰۷-۱۴

فوتسال 
پي:فته۱

۰۴-۰۶-۰۱-۱۶


مقدما´
واليبال

۰۴-۰۶-۰۱-۰۱

فوتسال 
پي:فته ۲

۰۴-۰۶-۰۱-۱۷

پي:فته 
واليبال 
Ùار´۱

۰۴-۰۶-۰۱-۰۲

فوتسال 
Ùار´

۰۴-۰۶-۰۱-۱۸

پي:فته 
واليبال 
Ùار´۲

۰۴-۰۶-۰۱-۰۳


مقدما´
هند¦ل


۰۴-۰۶-۰۱-۱۹

Ùارت تWي üواليبال

۰۴-۰۶-۰۱-۰۴

هند¦ل 
پي:فته ۱


۰۴-۰۶-۰۱-۲۰


مقدما´۱
بسكتبال

۰۴-۰۶-۰۱-۰۵

هند¦ل 
پي:فته ۲


۰۴-۰۶-۰۱-۲۱


مقدما´۲
بسكتبال

۰۴-۰۶-۰۱-۰۶


مقدما´
بدمينتون

۰۴-۰۶-۰۲-۰۱

بسكتبال 
پي:فته۱

۰۴-۰۶-۰۱-۰۷

بدمينتون 
پي:فته

۰۴-۰۶-۰۲-۰۲

بسكتبال 
پي:فته۲

۰۴-۰۶-۰۱-۰۸

ÙارتهایتWيüبدمينتون

۰۴-۰۶-۰۲-۰۳

Ùارتهای تWي üبسكتبال

۰۴-۰۶-۰۱-۰۹


تنيس روی  Ì
م
مقدما´

۰۴-۰۶-۰۲-۰۴


مقدما´
فوتبال

۰۴-۰۶-۰۱-۱۰

تنيس روی  Ì
م 
پي:فته

۰۴-۰۶-۰۲-۰۵

فوتبال 
پي:فته۱

۰۴-۰۶-۰۱-۱۱

ÙارتهایتWيü
تنيس روی  Ì
م

۰۴-۰۶-۰۲-۰۶

مهارتهای عمومی و عملی

رابتیک (مکانیک)

ربووار

۰۴-۰۴-۰۷-۱۲

فوتبال 
Ùار´۲

۰۴-۰۶-۰۱-۱۴

ورزش

ورزشهای توپی

ر¦ت كوچولو

۰۴-۰۴-۰۷-۱۱

فوتبال 
Ùار´۱

۰۴-۰۶-۰۱-۱۳

ورزشهای توپی


مارو´
سازههای

۰۴-۰۴-۰۷-۱۰

فوتبال 
پي:فته۲

۰۴-۰۶-۰۱-۱۲

ورزشهای راکتی

۴۶

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

ورزشهای راکتی
مهارتهای عمومی و عملی

ورزش
ورزشهای رزمی

اسكواش مرح? بنيادی

۰۴-۰۶-۰۲-۱۰

راته دان۴

۰۴-۰۶-۰۳-۱۱

اسكواش نيمه مبتدی )(۱

۰۴-۰۶-۰۲-۱۱

مقدماتتكواندو
)æربندسفيد(

۰۴-۰۶-۰۳-۱۲

اسكواش نيمه مبتدی )(۲

۰۴-۰۶-۰۲-۱۲

مقدماتتكواندو
)æربند سفيد به زرد(

۰۴-۰۶-۰۳-۱۳

اسكواش )(۳
  Ì
ر àای ¦ Qدن Ùارت و

ìكت در مسابقات

۰۴-۰۶-۰۲-۱۳

تكواندو
)æربند زرد به  
س(

۰۴-۰۶-۰۳-۱۴

اسكواش )(۴
 uبههای دراپ

۰۴-۰۶-۰۲-۱۴

تكواندو
)æربند  
س به آ´(

۰۴-۰۶-۰۳-۱۵

اسكواش )(۵
  Ì
ر àای ìوع رقابت

۰۴-۰۶-۰۲-۱۵

تكواندو
)æربند آ´ به قرمز(

۰۴-۰۶-۰۳-۱۶

راته
)æربندسفيد(

۰۴-۰۶-۰۳-۰۱

تكواندو
)æربند قرمز به مش(

۰۴-۰۶-۰۳-۱۷

راته
)æربند زرد(

۰۴-۰۶-۰۳-۰۲

تكواندو
)æربندسياه دان۱به (۲

۰۴-۰۶-۰۳-۱۸

راته
)æربند آ´(

۰۴-۰۶-۰۳-۰۳

تكواندو
)æربند سياه دان۲به (۳

۰۴-۰۶-۰۳-۱۹

راته
)æربند  
س(

۰۴-۰۶-۰۳-۰۴

تكواندو
)æربند سياه دان۳به (۴

۰۴-۰۶-۰۳-۲۰

راته

ر(
)æربند ¦ 

۰۴-۰۶-۰۳-۰۵

تكواندو
)æربند سياه دان ۴به (۵

۰۴-۰۶-۰۳-۲۱

راته

)æربند ýوهای(

۰۴-۰۶-۰۳-۰۶

Ìاومبت۱

۰۴-۰۶-۰۳-۲۲

راته
)æربندبنفش(

۰۴-۰۵-۰۳-۰۷

Ìاومبت۲

۰۴-۰۶-۰۳-۲۳

مهارتهای عمومی و عملی

تنيس خا +
پي:فته )(۲

۰۴-۰۶-۰۲-۰۹

راته دان۳

۰۴-۰۶-۰۳-۱۰

۴۷

ورزش

تنيس خا +
پي:فته )(۱

۰۴-۰۶-۰۲-۰۸

راته دان۲

۰۴-۰۶-۰۳-۰۹

ورزشهای رزمی


مقدما´
تنيس خا+

۰۴-۰۶-۰۲-۰۷

راته دان۱

۰۴-۰۶-۰۳-۰۸

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

ورزشهای رزمی
مهارتهای عمومی و عملی

ورزش

آی+دو
)چوب(

۰۴-۰۶-۰۳-۶۰

دوی ìعت

۰۴-۰۶-۰۵-۰۹

كيک بوكسينگ واكو
)æربند سفيد(

۰۴-۰۶-۰۳-۶۸

دوی امدادی

۰۴-۰۶-۰۵-۱۰

ووشو ساندا شالبند
سفيد به زرد

۰۴-۰۶-۰۳-۷۱

دوی ¦مانع

۰۴-۰۶-۰۵-۱۱

پيªتس
)سطح (۴

۰۴-۰۶-۰۴-۰۱

¥ش طول

۰۴-۰۶-۰۵-۱۲

پيªتس
)سطح (۳

۰۴-۰۶-۰۴-۰۲


¥ش سهم

۰۴-۰۶-۰۵-۱۳

پيªتس
)سطح (۲

۰۴-۰۶-۰۴-۰۳

¥ش ¦  Ì
نه

۰۴-۰۶-۰۵-۱۴

پيªتس
)سطح (۱

۰۴-۰۶-۰۴-۰۴

¥ش ارتفاع

۰۴-۰۶-۰۵-۱۵

استفاده از وزنه ای تقويت
عضªت ¦Qتنه

۰۴-۰۶-۰۴-۰۵

¦ ¥ب وزنه

۰۴-۰۶-۰۵-۱۶

استفاده از وزنه ای تقويت
عضªت ¦¥ها

۰۴-۰۶-۰۴-۰۶

¦ ¥ب  Ì
نه

۰۴-۰۶-۰۵-۱۷

استفاده از وزنه ای تقويت
عضªت تنه

۰۴-۰۶-۰۴-۰۷

¦ ¥ب ديسک

۰۴-۰۶-۰۵-۱۸

Ùارت استفاده از وزنه

۰۴-۰۶-۰۴-۰۸

¦ ¥ب چكش

۰۴-۰۶-۰۵-۱۹

حرت اص@ª

۰۴-۰۶-۰۴-۰۹

شنای كرال پشت

۰۴-۰۶-۰۶-۰۱

Ìاوبيک -خانواده  ۱
سيسI
لواپكت lowimpact
Ì

۰۴-۰۶-۰۴-۱۰

شنایكرالسينه

۰۴-۰۶-۰۶-۰۲

ورزش

آمادگی جسمانی

æربندمش دان۱
)دفاع  
 ÝÞ
كن(۹°

۰۴-۰۶-۰۳-۵۰

دويدن áو

۰۴-۰۶-۰۵-۰۸

مهارتهای عمومی و عملی

كونگفو خط۱

۰۴-۰۶-۰۳-۳۹

Ìژناستيک
)سطح (۶

۰۴-۰۶-۰۵-۰۷

ورزشهای اپیه

Ìاومبت ۳
)حرت دستراته(

۰۴-۰۶-۰۳-۲۴

Ìژناستيک
)سطح (۵

۰۴-۰۶-۰۵-۰۶

ورزشهای آبی

۴۸

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

ورزشهای آبی
مهارتهای عمومی و عملی

ورزش
تریاندازی
ورزشها و ابزیهای سنتی

آب 
درما´۱

۰۴-۰۶-۰۶-۰۶


كش۹

۰۴-۰۶-۰۷-۱۰

آب 
درما´۲

۰۴-۰۶-۰۶-۰۷


كش۱۰

۰۴-۰۶-۰۷-۱۱

آب 
درما´۳

۰۴-۰۶-۰۶-۰۸


كش۱۱

۰۴-۰۶-۰۷-۱۲

آب 
درما´۴

۰۴-۰۶-۰۶-۰۹


كش۱۲

۰۴-۰۶-۰۷-۱۳

آب 
درما´۵

۰۴-۰۶-۰۶-۱۰


كش۱۳

۰۴-۰۶-۰۷-۱۴

آب 
درما´۶

۰۴-۰۶-۰۶-۱۱


كش۱۴

۰۴-۰۶-۰۷-۱۵

آب 
درما´۷

۰۴-۰۶-۰۶-۱۲


كش۱۵

۰۴-۰۶-۰۷-۱۶

Ìتاندازی ¦ ن

۰۴-۰۶-۰۷-۰۱


كش۱۶

۰۴-۰۶-۰۷-۱۷



مقدما´ ۱
كش

۰۴-۰۶-۰۷-۰۲


كش۱۷

۰۴-۰۶-۰۷-۱۸


كش ۲
)خاک كردنها(

۰۴-۰۶-۰۷-۰۳


كش۱۸

۰۴-۰۶-۰۷-۱۹

۰۴-۰۶-۰۷-۰۴


كش۱۹

۰۴-۰۶-۰۷-۲۰


كش۴
درز Ìگیها(
)فنون و بدل Ì

۰۴-۰۶-۰۷-۰۵


كش۲۰

۰۴-۰۶-۰۷-۲۱


كش۵
)ز Ìگیها و دفاع آن(
Ì

۰۴-۰۶-۰۷-۰۶


كش۲۱

۰۴-۰۶-۰۷-۲۲


كش ۳
)زها(
Ì

مهارتهای عمومی و عملی

آشنا´ ¦ آب
Ì

۰۴-۰۶-۰۶-۰۵


كش۸

۰۴-۰۶-۰۷-۰۹

۴۹

ورزش

شنای ¥وانه

۰۴-۰۶-۰۶-۰۴


كش۷

۰۴-۰۶-۰۷-۰۸

ورزشها و ابزیهای سنتی

قور¦غه
شنای 

۰۴-۰۶-۰۶-۰۳


كش۶

۰۴-۰۶-۰۷-۰۷

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

ورزش ها و ابزیهای سنتی

¦زیهای بو ۲ü
)دوز ¦زی Ì -
بش¦¥ Îشو

،°نيه-طناب 
ك(í
°

۰۴-۰۶-۰۷-۲۶

دو´
ساخت جعبه Ì

۰۴-۰۷-۰۱-۰۵

¦زیهای بو ۳ü

)دسÍل 
پش  Q¦-بلندی-وس-
 

گر mو jه  م -گردو شكس-I
طناب ¦زی(

۰۴-۰۶-۰۷-۲۷

رو¦ندوزی
آشنا´ ¦ ه 
Ì

)مقدما´(

۰۴-۰۷-۰۱-۰۶

¦زیهای بو ۴ü
)هفت سنگ-الک دولک-زو-
Ì
قا¦ Óشک-قلعه(

۰۴-۰۶-۰۷-۲۸

رو¦ندوزی
آشنا´ ¦ ه 
Ì
)تWي(ü

۰۴-۰۷-۰۱-۰۷

¦زیهای بو ۵ü

ان-ا-¦ -  qذكرخنجر-
),ه ¥
سوارری-آليشلوچو(

۰۴-۰۶-۰۷-۲۹

آشنا´ ¦ ه Ðعسازی
Ì

)مقدما´(

۰۴-۰۷-۰۱-۰۸

آشنا´ ¦ ه Ðعسازی
Ì
)تWي(ü

۰۴-۰۷-۰۱-۰۹

آشنا´ ¦ ه Ðع سازی
Ì

)پي:فته(

۰۴-۰۷-۰۱-۱۰

پتينه

۰۴-۰۷-۰۱-۱۱
۰۴-۰۷-۰۱-۱۲
۰۴-۰۷-۰۱-۱۳



مقدما´)(۱
شطر


۰۴-۰۶-۰۸-۰۱



مقدما´)(۲
شطر


۰۴-۰۶-۰۸-۰۲

طرا@ روی ¦¥رچه


شطر
تكنيک در


۰۴-۰۶-۰۹-۰۳


مرواريد ¦9

اسكيت

۰۴-۰۶-۰۹-۰۱

اسكيت  
ايí

۰۴-۰۶-۰۹-۰۲

دوچرخهسواری 
سال
)اسپينينگ(

۰۴-۰۶-۰۹-۰۳

ورزش
كبدی 
پي:فته

۰۴-۰۶-۰۷-۳۱

آفرینشهای خانگی


مقدما´
كبدی

۰۴-۰۶-۰۷-۳۰
مهارتهای عمومی و عملی

مهارتهای عمومی و عملی

¦زیهای بو ۱ü
),ه ¦زی۱و¦- ۲پ ¦پ ) -Ì
استخوان Ùتاب(

۰۴-۰۶-۰۷-۲۵


آشنا´ ¦ ه قªب ¦9
Ì
)تWي(ü

۰۴-۰۷-۰۱-۰۴

تزئینات و دست ابفتهای خانگی


كش۲۲

۰۴-۰۶-۰۷-۲۳



)مقدما´(
آشنا´ ¦ ه قªب ¦9
Ì

۰۴-۰۷-۰۱-۰۳

ورزشهای فکری

سفرهآر Ìا´ ۱
سفرهآر Ìا´ ۲
)تWي(ü

آشپزی و سفرهآرایی

ورزشها و ابزیهای نوین


)مقدما´(

۰۴-۰۷-۰۲-۰۱
۰۴-۰۷-۰۲-۰۲

آفرینشهای خانگی

ابفتهای خانگی


9شاپ

۰۴-۰۷-۰۲-۰۳

آشنا´ ¦ ه ¦ 
فت
Ì

)مقدما´(

۰۴-۰۷-۰۱-۰۱

غذاهای 
سن Ìاان

۰۴-۰۷-۰۲-۰۴

آشنا´ ¦ ه ¦ 
فت
Ì
)تWي(ü

۰۴-۰۷-۰۱-۰۲

¥
آشی ملل

۰۴-۰۷-۰۲-۰۵

۵۰

گروه
عرصه

Ìزگروه

گروه
عرصه

Ìزگروه

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

¦م دوره

QR-CODE

كد دوره

آشپزی و سفرهآرایی
مهارتهای عمومی و عملی

آفرینشهای خانگی

اوري۱ ¤

۰۴-۰۸-۰۳-۰۷

اوري۲ ¤

۰۴-۰۸-۰۳-۰۸

اوري۳ ¤

۰۴-۰۸-۰۳-۰۹

آشنا´ ¦ ع¦ wنو تكنولوژی
Ì

۰۴-۰۹-۰۱-۰۱

فرصت های پيش رو ۱

۰۴-۰۹-۰۱-۰۲

فرصت های پيش رو ۲

۰۴-۰۹-۰۱-۰۳


چگونه  ع Ì
)مقدما´(
شوÓ؟

۰۴-۰۹-۰۱-۰۴

شوÓ؟ 
چگونه  ع Ì
)پي:فته(

۰۴-۰۹-۰۱-۰۵

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 1

۰۴-۰۵-۰۱-۰۱

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 2

۰۴-۰۵-۰۱-۰۲

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 3

۰۴-۰۵-۰۱-۰۳

خيا ۴
)الگو و دوخت انواع يقه(

۰۴-۰۷-۰۳-۰۴

خيا ۵
) الگو و دوخت مانتو و شلوار¦ ،دی
است(
ولباسهای ¥

۰۴-۰۷-۰۳-۰۵

خيا ۶
) الگو و دوخت لباس دjته،
شب¦ ،مزدی و عروس(

۰۴-۰۷-۰۳-۰۶

خيا۷
)الگو و دوخت بلوز و  Ì
آست(Î

۰۴-۰۷-۰۳-۰۷

خيا۸
)الگو و دوخت لباس ر 
اح(

۰۴-۰۷-۰۳-۰۸

خيا ۹
) الگو و دوخت  
IÌ ßدوزی (

۰۴-۰۷-۰۳-۰۹

خيا۱۰
)الگو و دوخت انواع چادر
و مقنعه(

۰۴-۰۷-۰۳-۱۰

خيا۱۱
)الگوودوخت
انواع ¥ده و واQن(

۰۴-۰۷-۰۳-۱۱

خيا۱۲

)ژور¦لدوزی(

۰۴-۰۷-۰۳-۱۲

اسبات 
ذه Ìر¦ ¦ o
استفاده از چرتكه )(۱

۰۴-۰۸-۰۳-۰۱





فناوری ¦نو و

آموزشهای علمی -حتصیلی

۰۴-۰۷-۰۳-۰۳

زابنهای خارجی

خيا ۳
)الگو و دوخت  ¦¥ون ¦Qتنه
و Ìپاهن ،لباس جلو ¦ز و
¦¥رچههای 
ك(í



۵۱


)مقدما´(

علمی -آزاد

کودکان

خيا ۲
)الگو و دوخت انواع دامن
jوش و ابدا(û

۰۴-۰۷-۰۳-۰۲

اسبات 
ذه Ìر¦ ¦ o
استفاده از چرتكه )(۶

۰۴-۰۸-۰۳-۰۶

مهارتهای عمومی و عملی

دوخت و دوز

خيا ۱
)الگو و دوخت انواع دامن
تنگ ،فون ،ک و پيüدار(

۰۴-۰۷-۰۳-۰۱

اسبات 
ذه Ìر¦ ¦ o
استفاده از چرتكه )(۵

۰۴-۰۸-۰۳-۰۵

زابن انگلیسی خردساالن

خالقیت

طرز يه انواع شيجات

۰۴-۰۷-۰۲-۰۸

اسبات 
ذه Ìر¦ ¦ o
استفاده از چرتكه )(۴

۰۴-۰۸-۰۳-۰۴

آموزشهای عمومی کودکان

مر¦
طرز يه انواع 

۰۴-۰۷-۰۲-۰۷

اسبات 
ذه Ìر¦ ¦ o
استفاده از چرتكه )(۳

۰۴-۰۸-۰۳-۰۳

خالقیت

غذاهای 
انگش
)فينگرفود(

۰۴-۰۷-۰۲-۰۶

اسبات 
ذه Ìر¦ ¦ o
استفاده از چرتكه )(۲

۰۴-۰۸-۰۳-۰۲

فناوری ¦نو و

)پي:فته(

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 4

۰۴-۰۵-۰۲-۰۴

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 4

۰۴-۰۵-۰۱-۰۵

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 5

۰۴-۰۵-۰۲-۰۵

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 5

۰۴-۰۵-۰۱-۰۶

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 6

۰۴-۰۵-۰۲-۰۶

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 6

۰۴-۰۵-۰۱-۰۷

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 7

۰۴-۰۵-۰۲-۰۷

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 7

۰۴-۰۵-۰۱-۰۸

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 8

۰۴-۰۵-۰۲-۰۸

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 8

۰۴-۰۵-۰۱-۰۹

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 9

۰۴-۰۵-۰۲-۰۹

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 9

۰۴-۰۵-۰۱-۱۰

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 10

۰۴-۰۵-۰۲-۱۰

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 10

۰۴-۰۵-۰۱-۱۱

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 11

۰۴-۰۵-۰۲-۱۱

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 11

۰۴-۰۵-۰۱-۱۲

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 12

۰۴-۰۵-۰۲-۱۲

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 12

۰۴-۰۵-۰۱-۱۳

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 13

۰۴-۰۵-۰۲-۱۳

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 13

۰۴-۰۵-۰۱-۱۴

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 14

۰۴-۰۵-۰۲-۱۴

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 14

۰۴-۰۵-۰۱-۱۵

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 15

۰۴-۰۵-۰۲-۱۵

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 15

۰۴-۰۵-۰۱-۱۶

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 16

۰۴-۰۵-۰۲-۱۶

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 16

۰۴-۰۵-۰۱-۱۷

CITIZENSHIP ENGLISH
FOR KIDS Level 17

۰۴-۰۵-۰۲-۱۷

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 17

۰۴-۰۵-۰۲-۰۱

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 1

۰۴-۰۵-۰۲-۱۸

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 18

۰۴-۰۵-۰۲-۰۲

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 2

زبانهای خارجی

۵۲

گروه
عرصه
مهارتهای عمومی وعملی

۰۴-۰۵-۰۱-۰۴

مهارتهای عمومی وعملی

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 3

زبان انگلیسی کودکان

۰۴-۰۵-۰۲-۰۳

زابنهای خارجی

¦م دوره

زگروهÌ

QR-CODE

زابن انگلیسی خردساالن

كد دوره

زابن انگلیسی کودکان

¦م دوره

گروه
عرصه

QR-CODE

زگروهÌ

كد دوره

۰۴-۰۵-۰۳-۱۰

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 10

۰۴-۰۵-۰۲-۲۰

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 20

۰۴-۰۵-۰۳-۱۱

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 11

۰۴-۰۵-۰۲-۲۱

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 21

۰۴-۰۵-۰۳-۱۲

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 12

۰۴-۰۵-۰۲-۲۲

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 22

۰۴-۰۵-۰۳-۱۳

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 13

۰۴-۰۵-۰۲-۲۳

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 23

۰۴-۰۵-۰۳-۱۴

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 14

۰۴-۰۵-۰۲-۲۴

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 24

۰۴-۰۵-۰۳-۱۵

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 15

۰۴-۰۵-۰۲-۲۵

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 25

۰۴-۰۵-۰۳-۱۶

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 16

۰۴-۰۵-۰۲-۲۶

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 26

۰۴-۰۵-۰۳-۱۷

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 17

۰۴-۰۵-۰۳-۰۱

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 01

۰۴-۰۵-۰۳-۱۸

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 18

۰۴-۰۵-۰۳-۰۲

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 02

۰۴-۰۵-۰۳-۱۹

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 19

۰۴-۰۵-۰۳-۰۳

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 03

۰۴-۰۵-۰۳-۲۰

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 20

۰۴-۰۵-۰۳-۰۴

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 04

۰۴-۰۵-۰۳-۲۱

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 21

۰۴-۰۵-۰۳-۰۵

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 05

۰۴-۰۵-۰۳-۲۲

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 22

۰۴-۰۵-۰۳-۰۶

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 06

۰۴-۰۵-۰۳-۲۳

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 23

۰۴-۰۵-۰۳-۰۷

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 07

۰۴-۰۵-۰۳-۲۴

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 24

۰۴-۰۵-۰۳-۰۸

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 08

۵۳

گروه
عرصه
مهارتهای عمومی وعملی

CITIZENSHIPENGLISH
FOR CHILDREN
Level 19

زابنهای خارجی

۰۴-۰۵-۰۲-۱۹

مهارتهای عمومی وعملی

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 09

زابن انگلیسی نوجواانن

۰۴-۰۵-۰۳-۰۹

زابنهای خارجی

¦م دوره

زگروهÌ

QR-CODE

زابن انگلیسیکودکان

كد دوره

زابن انگلیسی نوجواانن

¦م دوره

گروه
عرصه

QR-CODE

زگروهÌ

كد دوره

۰۴-۰۵-۰۴-۱۷

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 17

۰۴-۰۵-۰۴-۰۱

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 1

۰۴-۰۵-۰۴-۱۸

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 18

۰۴-۰۵-۰۴-۰۲

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 2

۰۴-۰۵-۰۴-۱۹

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 19

۰۴-۰۵-۰۴-۰۳

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 3

۰۴-۰۵-۰۴-۲۰

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 20

۰۴-۰۵-۰۴-۰۴

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 4

۰۴-۰۵-۰۴-۲۱

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 21

۰۴-۰۵-۰۴-۰۵

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 5

۰۴-۰۵-۰۴-۲۲

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 22

۰۴-۰۵-۰۴-۰۶

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 6

۰۴-۰۵-۰۴-۲۳

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 23

۰۴-۰۵-۰۴-۰۷

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 7

۰۴-۰۵-۰۴-۲۴

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 24

۰۴-۰۵-۰۴-۰۸

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 8

۰۴-۰۵-۰۴-۲۵

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 25

۰۴-۰۵-۰۴-۰۹

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 9

۰۴-۰۵-۰۴-۲۶

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 26

۰۴-۰۵-۰۴-۱۰

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 10

۰۴-۰۵-۰۴-۲۷

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 27

۰۴-۰۵-۰۴-۱۱

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 11

۰۴-۰۵-۰۴-۲۸

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 28

۰۴-۰۵-۰۴-۱۲

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 12

۰۴-۰۵-۰۴-۲۹

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 29

۰۴-۰۵-۰۴-۱۳

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 13

۰۴-۰۵-۰۴-۳۰

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 30

۰۴-۰۵-۰۴-۱۴

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 14

۰۰۰۴-۰۶-۰۵-۰۱

´عر
 ز¦ن و ادبيات

۰۴-۰۵-۰۴-۱۵

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 15

زابن عربی

۵۴

گروه
عرصه
مهارتهای عمومی وعملی

CITIZENSHIPENGLISH
FOR TEENAGERS
Level 25

زابنهای خارجی

۰۴-۰۵-۰۳-۲۵

مهارتهای عمومی وعملی

CITIZENSHIP
ENGLISH FOR ADULTS
Level 16

زابن انگلیسی بزرگساالن

۰۴-۰۵-۰۴-۱۶

زابنهای خارجی

¦م دوره

زگروهÌ

QR-CODE

نوجواانن

كد دوره

زابن انگلیسی بزرگساالن

¦م دوره

گروه
عرصه

QR-CODE

زگروهÌ

كد دوره

سامانه يكپارچه نظام 
آموز )سينا(

به بزریگ هشر
به تنوع هشروندان

سامانه يكپارچه نظام 
آموز )سينا(

به بزریگ هشر
به تنوع هشروندان

سامانه يكپارچه نظام 
آموز )سينا(

به بزریگ هشر
به تنوع هشروندان

سامانه يكپارچه نظام 
آموز )سينا(

به بزریگ هشر
به تنوع هشروندان

سامانه يكپارچه نظام 
آموز )سينا(

به بزریگ هشر
به تنوع هشروندان

سامانه يكپارچه نظام 
آموز )سينا(

به بزریگ هشر
به تنوع هشروندان

