
دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

قامئهشر

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

10/30 الی12چهارشنبهاول تیرشهال نیکونیا  10100000نوخوان و نونهال پسرکارگاه خوشنویسی

12/30 الی14چهارشنبهاول تیرشهال نیکونیا10100000نونگاه -نوجوان  پسرکارگاه خوشنویسی

10/30 الی12سه شنبه اول تیرشهال نیکونیا10100000نوخوان و نونهالکارگاه سفال 

12/30 الی14سه شنبه اول تیرشهال نیکونیا10100000نونگاه -نوجوان دخترکارگاه سفال 

9الی 10/30پنج شنبهاول تیرشهال نیکونیا10100000نوخوان و نونهالکارگاه خوشنویسی

11الی 12/30پنج شنبهاول تیرشهال نیکونیا10100000نونگاه -نوجوان دخترکارگاه خوشنویسی

15الی 16/30سه شنبهاول تیرفاطمه براری10200000نوباوه -نوخوانگارگاه نقاشی 



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

جویبار

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

11 صبح شنبه اول تیر حوراء نیکبخت1270نونهال )دختر( انواع کاردستی 

رمضانعلی12150نونگاه و نوجوان )پسر(سفالگری مقدماتی 
12 صبحیکشنبهاول تیر   چینی ساز

رمضانعلی 12150نوخوان سفالگری مقدماتی 
10 صبحیکشنبهاول تیر  چینی ساز

11پنج شنبه  اول تیر فاطمه اسمعیلی 1270نونگاه و نونهال )دختر(داستان نویسی 

11سه شنبه اول تیر محمود رحمانی 12100نونگاه و نوجوان)دختر (شاهنامه خوانی 

11سه شنبه اول تیر محمود رحمانی 12100نونگاه و نوجوان)پسر (پادکست سازی 

11دو شنبه اول تیر حوراء نیکبخت1270نوباوه نقاشی 

نونهال و نوجوان طراحی مقدماتی 
8شنبهاول تیر حوراء نیکبخت1270)دختر(



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

جویبار

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

چالوس

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

12:00- 13:00یکشنبه هاپنج تیرجعفر ولی پور300 8نونهال و نو نگاه پسرنجوم

12:00- 13:00سه شنبه هفتم تیر کبری محمدیان180 8نونگاه و نوجوان دخترشاهنامه خوانی 

12:00- 13:00چهارشنبههشتم تیر کبری محمدیان180 8نونگاه و نوجوان پسرشاهنامه خوانی

12:00- 13:00یکشنبه هاپنج تیرکبری محمدیان180 8نونگاه و نوجوان دخترحافظ خوانی 

12:00- 13:00دوشنبه هاشش تیرکبری محمدیان180 8نونگاه و نوجوان پسرحافظ خوانی

بازی فکری - 
200 8نونهال و نو نگاه پسرشطرنج 

اسماعیل 
12:00- 13:00دوشنبه هاشش تیرپورحسن مقدم 

10:00 - 11:00شنبه ها چهار تیرزهرا مال صالحی 180 8نوخوان و نونهال پسرنقاشی

10:00 - 11:00سه شنبه هفت تیرزهرا مال صالحی 180 8نوخوان و نونهال دخترنقاشی 

11:00-12:00سه شنبه هفت تیرزهرا مال صالحی 180 8نونگاه و نوجوان دخترنقاشی 

10:00 - 11:00چهارشنبههشتم تیر فاطمه بالی180 8نوخوان و نونهال پسرسفال 

10:00 - 11:00یکشنبه هاپنج تیرفاطمه بالی180 8نوخوان و نونهال دخترسفال 

11:00-12:00یکشنبه هاپنج تیرفاطمه بالی180 8نونگاه و نوجوان دخترسفال  



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

چالوس

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

11:00-12:00چهارشنبههشتم تیر فاطمه بالی180 8نوخوان و نونهال پسرسفال  

11:00-12:00سه شنبه هفت تیرزینب محرابی180 8نوخوان و نونهال دخترخوشنویسی 

10:00 - 11:00دوشنبه هاشش تیرزینب محرابی180 8نوخوان و نونهال پسرخوشنویسی 

10:00 - 11:00پنج شنبهدو تیرکبری محمدیان180 8نوخوان و نونهال دخترکاردستی 

11:00-12:00پنج شنبهدو تیرسکینه فرمانی180 8نونگاه و نوجوان دخترکاردستی

کاردستی پسر 
11:00-12:00چهارشنبهیک تیرکبری محمدیان180 8نوخوان و نونهال پسرکودک

موسیقی کودک 
12:00- 13:00شنبه ها چهار تیرکیمیا ستاری300 8نوخوان و نونهال پسرپسر

موسیقی کودک 
12:00- 13:00سه شنبه هفت تیرکیمیا ستاری300 8نوخوان و نونهال دختردختر

11:00-12:00شنبه ها  چهار تیرزهرا مال صالحی 180 8نوباوه پسر و دخترنقاشی زیر 7 سال

شعر و قصه زیر 
11:00-12:00دوشنبه هاشش تیرسکینه فرمانی180 8نوباوه پسر و دختر7سال

11:00-12:00چهارشنبههشت تیرفاطمه بالی180 8نوباوه پسر و دخترسفال زیر 7 سال



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 
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چالوس

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

چالوس

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

خانم زهرا 8200000نونهال -دخترنقاشی
مال صالحی

9-10 صبحیکشنبه ها1401/4/5

آقای مصطفی 8200000نونهال -دخترخوشنویسی
کرودی کا

9-10سه شنبه ها1401/4/7

10/15-11/15سه شنبه ها1401/4/7خانم فاطمه بالی8200000نونهال -دخترسفال 

خانم زهرا 8240000نونگاه و نوجوان-دخترنقاشی
مال صالحی

10/15-11/15یکشنبه ها1401/4/5

خانم طیبه 8240000نونهال -دخترپویانمایی 
محجوب

12-13یکشنبه ها1401/4/5

8220000نونگاه و نوجوان- دخترنقاشی روی شیشه
خانم زهرا 
30/312/11یکشنبه ها1401/4/5مال صالحی

ساخت عروسک های 
آقای محسن 8240000نونگاه و نوجوان- دخترنمایشی

عظیمی پویا
12/30-13/30یکشنبه ها1401/4/5

خانم زهرا 8200000نونهال - پسرنقاشی
مال صالحی

چهار شنبه 1401/4/1
10/45-11/45ها

آقای مصطفی 8200000نونهال- پسرخوشنویسی
کرودی کا

9-10دوشنبه ها1401/4/6



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

چالوس

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

چهار شنبه 1401/4/1خانم فاطمه بالی8200000نونهال- پسرسفال 
44908ها

بازی فکری - 
چهار شنبه 1401/4/1خانم جهانشاهی8200000نونهال- دخترشطرنج

9/30-10/30ها

نوخوان و نونهال- نمایش عروسکی
آقای محسن 8240000دختر

عظیمی پویا
11/30-12/30سه شنبه ها1401/4/7

خانم سیده مریم 4200000نوخوان- دختر و پسرموسیقی
کاظمی

40481دوشنبه ها1401/4/6

خانم طیبه 8150000نوباوه- دختر و پسرنقاشی
محجوب

11-11/45دوشنبه ها1401/4/6

8150000نوباوه- دختر و پسرسفال 
خانم طیبه 
12-12/45دوشنبه ها1401/4/6محجوب

چهار شنبه 1401/4/1خانم جهانشاهی8200000نونهال- پسربازی فکری - شطرنج
9-10ها

خانم طیبه 8240000نونگاه و نوجوان- دخترپویانمایی 
محجوب

10/45-11/45یکشنبه ها1401/4/5



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

چالوس

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

چالوس
تعداد مخاطبنام دوره

جلسه
شهریه 

زمان مدرسبه تومان
شروع دوره

روز 
برگزاری کارگاه

ساعت 
برگزاری کارگاه

10-الی11یکشنبه5/4/1401خانم دادخواه8100نوباوه پسرنقاشی

8150نوخوان-نونهال دخترنقاشی 
خانم زهرا 
11الی12دوشنبه6/4/1401مالصالحی

8150نونگاه-نوجوان دخترنقاشی  
خانم زهرا 
10الی11دوشنبه6/4/1401مالصالحی

8150نونگاه-نوجوان پسرنقاشی 
خانم زهرا 
11-الی12پنجشنبه9/4/1401مالصالحی

10الی11شنبه4/4/1401خانم بالی8100نوباوهسفالگری

11الی12شنبه4/4/1401خانم بالی8150نوخوان-نونهال دخترسفالگری 

11الی12دوشنبه6/4/1401خانم بالی8150نونگاه-نوجوانسفالگری

11الی12یکشنبه5/4/1401خانم دادخواه8100نوباوه پسرکاردستی

11-الی12سه شنبه7/4/1401خانم دادخواه8100نوخوان-نونهال پسرکاردستی

بازی های گروهی و 
8100نویاوه دختررومیزی

خانم فقیه 
10-الی11یکشنبه5/4/1401عبدالهی

8100نوباوه دخترشعر وقصه
خانم فقیه 

11-الی12یکشنبه5/4/1401عبدالهی



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

فریدونکنار

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

هفته دوم کوثر علیزاده860000نوخوان دختر نقاشی 
0.375یکشنبهتیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نونهال دختر نقاشی 
0.4375یکشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور860000نونگاه دختر نقاشی 
0.375یکشنبه تیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور880000نوجوان دختر طراحی نقاشی 
0.5یکشنبهتیرماه 

سید محمد 850000نوجوان دختر خودباوری 
حسینی 

هفته دوم 
0.4375یکشنبه تیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نوخوان پسر نقاشی 
0.375دوشنبهتیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نونهال پسر نقاشی 
0.4375دوشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور860000نونگاه پسر نقاشی 
0.375دوشنبهتیرماه 

سید محمد 850000نوجوان پسرخودباوری 
حسینی 

هفته دوم 
0.4375دوشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور880000نوجوان پسرطراحی نقاشی 
0.5دوشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور880000نونگاه و نوجوان پسر عکاسی مقدماتی
0.666666667دوشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور8200000نوجوان پسرتصویرسازی 
0.739583333دوشنبهتیرماه 



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

فریدونکنار

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

هفته دوم ابوالفضل عابدپور880000نونگاه و نوجوان دختر عکاسی مقدماتی
0.666666667سه شنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور880000نوجوان و ارشد دخترعکاسی تکمیلی
0.739583333سه شنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور8200000نوجوان و ارشد دختر تصویرسازی 
0.666666667یکشنبهتیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نوخوان دختر سفالگری 
0.375سه شنبهتیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نونهال دختر سفالگری 
0.4375سه شنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور860000نونگاه دختر سفالگری 
0.375سه شنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور860000نوجوان دختر سفالگری 
0.5سه شنبهتیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نوخوان  پسر سفالگری 
0.375چهارشنبهتیرماه 

هفته دوم کوثر علیزاده860000نونهال  پسرسفالگری 
0.4375چهارشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور860000نونگاه پسر سفالگری 
0.375چهارشنبهتیرماه 

هفته دوم ابوالفضل عابدپور860000نوجوان پسر سفالگری 
0.5چهارشنبهتیرماه 

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 
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فریدونکنار



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

نور

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

کارگاه نقاشی 
10:45شنبه4تیرمرضیه حسنی10250000نوخوان و نونهال پسرمقدماتی 

کارگاه نقاشی 
10:45یکشنبه5تیرمرضیه حسنی10250000 نونهال دخترمقدماتی 

کارگاه سفال 
12ظهرشنبه6تیرمرضیه حسنی10250000نوخوان و نونهال پسرمقدماتی 

کارگاه نقاشی 
9:45 صبحپنج شنبه7تیرمرضیه حسنی10250000نوباوه دختر مقدماتی 

کارگاه سفال 
11 ظهرپنجشنبه8تیرمرضیه حسنی10200000نوخوان و نونهال دخترمقدماتی

کارگاه سفال 
10:45چهار شنبه9تیرمرضیه حسنی10200000نوباوه دختر وپسرمقدماتی

کارگاه نقاشی 
12 ظهریکشنبهمرضیه حسنی102500000نوخوان  دخترمقدماتی

کارگاه نقاشی 
کپور8150000نوباوهمقدماتی مجازی 16عصرشنبه4تیرخانم خا

کارگاه نقاشی 
کپور8150000نوخوان ونونهالمقدماتی مجازی 17عصرشنبه4تیرخانم خا



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

هبهشر

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

دختر -نوخوان نقاشی
فصل لیال غالمی1070000و نونهال

11/30 الی 12/30یکشنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000پسر- نوخوان و نونهالنقاشی 
11/30 الی 12/30شنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000دختر- نونگاه نوجواننقاشی
9/30 الی11شنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000پسر-نونگاه و نوجواننقاشی
9/30 الی11یکشنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000دختر-نوخوان و نونهالسفالگری
12الی13سه شنبه تابستان

فصل لیال غالمی1070000پسر-نوخوان و نونهالسفالگری
12الی13دوشنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000دختر-نونگاه و نوجوانسفالگری 
9 الی 10/15سه شنبه تابستان

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 
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نور



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

هبهشر

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

فصل لیال غالمی1070000پسر-نونگاه و نوجوانسفالگری
9 الی 10/15دوشنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000پسر-نونگاه و نوجوانظریف بری با چوب 
10/30 الی 11/30دوشنبهتابستان

فصل لیال غالمی1070000دختر-نونگاه و نوجوانصنایع دستی
10/30 الی 11/30سه شنبه تابستان

فصل سمیه ابراهیمی1070000دختر-نوخوان و نونهالنوشتن خالق
11/30 الی12پنجشنبهتابستان

فصل سمیه ابراهیمی1070000پسر-نوخوان و نونهالنوشتن خالق
12/30 الی13چهارشنبهتابستان

فصل سمیه ابراهیمی1070000دختر-نونگاه و نوجوانشعر و داستان
11/30 الی12پنجشنبهتابستان

فصل سمیه ابراهیمی1070000پسر-نونگاه و نوجوانشعر و داستان 
12/30 الی13چهارشنبهتابستان



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

تنکابن

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

9سه شنبهبیتا مرغوب880نوباوه - دختر و پسرشعر و قصه

کاردستی ) ملیله 
گورتا 11شنبهبیتا مرغوب8100نونهال و نونگاه - دخترکاغذی( جا

نوخوان - نونهال- خوشنویسی
9چهارشنبهمریم رضوانی8200دختر

9پنجشنبهمریم رضوانی8200نوخوان - نونهال- پسرخوشنویسی

نوخوان - نونهال - نقاشی
ثمین 8200دختر

9شنبهحاجی آقایی

نوخوان - نونهال - نقاشی
8200پسر

ثمین 
9یکشنبهحاجی آقایی

11دوشنبهمسلم عباسیان875نونهال و نونگاه - دخترمهارت خودباوری

11یکشنبهمسلم عباسیان875نونهال و نونگاه- پسرفیلمسازی

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 
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هبهشر
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تنکابن

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

مرضیه850نونگاه و نوجوان- دخترشعر سرایی
 آقاجان کردی

10شنبه 

مرضیه850نونهال و نونگاه - دخترنوشتن خالق
11:30شنبه آقاجان کردی

مرضیه 850نونگاه و نوجوان- دخترداستان نویسی
13شنبهآقاجان کردی

نوخوان - نونهال - سفالگری
10سه شنبهمهدیس امیرزادی8200پسر

ثمین 8200نوباوه - دختر و پسرنقاشی
10یکشنبهحاجی آقایی

نوخوان - نونهال - سفالگری
10چهارشنبهمهدیس امیرزادی8200دختر

9دوشنبهبیتا مرغوب8100نونهال و نونگاه- دختربازیگری
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رامرس

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

نوخوان -نوباوه  / کارگاه سفالگری 
16- 16/45یکشنبه تیرماه سمیه جمالی 8160دختر و پسر

نوخوان- نونهال / کارگاه سفالگری 
17/15- 18/15یکشنبه تیرماه سمیه جمالی 8160دختر و پسر

نوخوان- نوباوه / کارگاه خودشناسی 
فاطمه نعمتی 8160دختر و پسر

17-18دوشنبهتیرماه سارخانلو 

نوخوان- نونهال / کارگاه خودشناسی 
فاطمه نعمتی 8160دختر و پسر

18/15-19/15دوشنبهتیرماه سارخانلو 

18/15-19/15دوشنبهتیرماه احسان نحوی  8160نونهال / دختر و پسرکارگاه شطرنج 

کارگاه هوش 
هیجانی 

نونهال- نونگاه /
8160دختر و پسر

فاطمه نعمتی 
17-18سه شنبه تیرماه سارخانلو 

فاطمه نعمتی 8160نونگاه- نوجوان  /دختر کارگاه ارتباط مثبت 
18/15-19/15سه شنبه تیرماه سارخانلو 
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رامرس

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

دکتر مهدی8160نونهال /دختر و پسرکارگاه نجوم 
18/15-19/15سه شنبه تیرماه  میر فتحی 

نوخوان- نوباوه /کارگاه نقاشی 
16-17چهارشنبه تیرماه سمیه جمالی 8160دختر و پسر

نوخوان- نونهال /کارگاه نقاشی 
17/15-18/15چهارشنبه تیرماه سمیه جمالی 8160دختر و پسر

کارگاه آداب 
فاطمه نعمتی 8200نونگاه - نوجوان /دختر معاشرت  -آنالین 

16- 16/45دوشنبه  تیرماه سارخانلو 

کارگاه ارتباط مثبت  
فاطمه نعمتی 8160نونهال  /دختر و پسر- آنالین

16- 16/45سه شنبه تیرماه سارخانلو 

8160نونگاه- نوجوان  /پسر  کارگاه ارتباط مثبت 
فاطمه نعمتی 

19/30-20/30سه شنبه تیرماه سارخانلو 
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محمودآابد

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

پرورش نگاه 
10شنبه1401.4.1فهیمه کمال فر8100000پسر نونگاه نوجوانجستجوگر

11شنبه1401.4.1شوکت فالح8100000دختر نوخوان نونهالنمایش خالق

12شنبه1401.4.1فهیمه کمال فر8100000پسر نوخوان نونهالتکه چسبانی کالژ

10یکشنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000دختر نوخوان نونهالنقاشی

11:30یکشنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000دختر نونگاه نوجوانطراحی

11:30یکشنبه1401.4.1شوکت فالح8100000دختر پسر نوباوهشعر و قصه

سیده نرگس 8100000پسر نونگاه نوجوانداستان نویسی
حسینی

9:30دوشنبه1401.4.1

خوانش
سیده نرگس 8100000پسر نوخوان نونهال متون ادبی

حسینی
11دوشنبه1401.4.1

11:30دوشنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000پسر نونگاه نوجوانطراحی

13دوشنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000پسر نوخوان نونهالنقاشی

سیده نرگس 8100000دختر نونگاه نوجوانداستان نویسی
حسینی

10سه شنبه1401.4.1
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محمودآابد

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

10سه شنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000دختر نوخوان نونهالسفالگری

سیده نرگس 8100000دختر نوخوان نونهالشعرسرایی
حسینی

11:30سه شنبه1401.4.1

11:30سه شنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000دختر نونگاه نوجواننقاشی روی سفال

پرورش نگاه 
9:30چهارشنبه1401.4.1فهیمه کمال فر8100000دختر نونگاه نوجوانجستجوگر

0.4375چهارشنبه1401.4.1شوکت فالح8100000دختر نوخوان نونهالکاردستی

11:30چهارشنبه1401.4.1فهیمه کمال فر8100000دختر نوخوان نونهالتکه چسبانی کالژ

10پنج شنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000پسر نوخوان نونهالسفالگری

12پنج شنبه1401.4.1زهرا تمیری8150000پسر نونگاه نوجواننقاشی روی سفال

11:30چهارشنبه1401.4.1آقای اسماعیلی8200000دختر نونگاه نوجوانتئاتر

11:30دوشنبه1401.4.1شوکت فالح8100000دختر پسر نوباوهبازی خالق
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نکــا

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

یکشنبه و 1 تیرفاطمه کاظمی1050دختر نوخوانسفالگری
پنج شنبه

 10:30
11:15الی 

11:30الی12:15یکشنبه 1 تیرفاطمه کاظمی1050دختر نونهالسفالگری

9الی10یکشنبه 1 تیرفاطمه کاظمی1050دختر نونگاهسفالگری

دوشنبه و 1 تیرفاطمه کاظمی1050پسر نوخوانسفالگری
10:30الی11:15چهارشنبه

دوشنبه و 1 تیرفاطمه کاظمی1050پسر نونهالسفالگری
چهارشنبه

11:30الی12:15

9:30الی10:15دوشنبه1 تیرفاطمه کاظمی1050نوباوه)مختلط(سفالگری

11:30الی12:15پنج شنبه1 تیرفاطمه کاظمی1050نونهال دخترصنایع دستی

9الی10پنج شنبه1 تیرفاطمه کاظمی1050نونگاه دخترصنایع دستی

10:30الی11:15شنبه1 تیرفاطمه سهرابی1050نوخوان پسرنقاشی

10:30الی11:15سه شنبه1 تیرفاطمه سهرابی1050نوخوان دخترنقاشی

9الی10شنبه1 تیرفاطمه سهرابی1050نوباوه)مختلط(نقاشی

9الی10سه شنبه1 تیرفاطمه سهرابی1050نونهال دخترنقاشی

11:15الی12:30یکشنبهتیر1معصومه آهنگری1050نوخوان دخترداستان نویسی

10:30الی11:15یکشنبهتیر1معصومه آهنگری1050نونهال دخترداستان نویسی
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محمودآابد
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نوهشر

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

تیر جعفر ولی پور8300نوخوان- نونهال پسرنجوم  مقدماتی
یکشنبه 

9الی10-سه شنبه

تیر جعفر ولی پور8300نوخوان نونهال  )دختر (نجوم مقدماتی
دوشنبه - 
9الی10چهارشنبه

تیر جعفر ولی پور8250نوخوان- نونهالی دخترنقالی مقدماتی 
دوشنبه 

  10الی11-چهارشنبه   

تیر جعفر ولی پور8250نوخوان -نونهال پسرنقالی مقدماتی 
یکشنبه- 
10الی11سه شنبه 

تیر جعفر ولی پور8350نوخوان - نونهال- پسر سرود نمایش 
یکشنبه- 
11الی12سه شنبه 

تیر جعفر ولی پور8350نوخوان-نونهال  دختر سرود نمایش 
دوشنبه 

13الی14-چهار شنبه 

تیر جعفر ولی پور8350نوباوه -نوخوانآواشناسی  
دوشنبه - 
11الی12چهرشنبه 

کرودی8200نوخوان -نونهال دخترخوشنویسی   تیر کا
دوشنبه - 

10الی11چهارشنبه  

کرودی8200نوخوان- نونهال پسرخوشنویسی  تیر کا
یکشنبه- 
10الی11سه شنبه 

تیر فاطمه همتی 8200نونگاه -نوجوان  دختر  )طراحی (
دوشنبه 

10الی 11-چهارشنبه  

تیر فاطمه همتی 8200نوخوان نونهال  دختر نقاشی
دوشنبه - 
9الی10چهرشنبه

تیر فاطمه همتی 8200نوخوان - نونهال- پسر نقاشی 
یکشنبه 

13الی14-سه شنبه 
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نوهشر

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

تیر فاطمه همتی 8200نوباوه -نوخوان  سفالگری
یکشنبه- 

11الی12سه شنبه  

تیر فاطمه همتی 8200نوخوان -نونهال  دختر نقاشی
دوشنبه 

12الی13-چهار شنبه 

تیر فاطمه همتی 8200نوخوان-نونهال پسرسفالگری
 یکشنبه 

12الی13-سه شنبه 

تیر فاطمه همتی 8200نوباوه نوخوان نقاشی 
یکشنبه 

10الی11-سه شنبه

تیر فاطمه همتی 8200نوخوان نونهال  دخترسفالگری  
دوشنبه 

11الی12چهارشنبه

تیر سارا نوشیر 8200نوباوه -نوخواننمایش خالق 
یکشنبه - 
16الی 17سه شنبه

تیر سارا نوشیر 8200نوباوههنر و تفکر خالق
یکشنبه 

18الی 19-سه شنبه

تیر سارا نوشیر 8200نوباوه- نوخوانشعر و قصه 
یکشنبه 

17الی 18-سه شنبه

تیر فاطمه همتی 8200نوخوان- نونهال دخترسفالگری  
یکشنبه 

18الی 19-سه شنبه

تیر سارا نوشیر 8450نونگاه -نوجوان دختربازیگری 
یکشنبه - 
15الی16سه شنبه

تیر فاطمه همتی 8200 نوخوان نونهالنقاشی 
یکشنبه-سه 

17الی18شنبه
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آمل

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

9یکشنبهپنجم تیرآرزو قناعت8100000 نونهال)دختر(سفالگری 

10یکشنبهپنجم تیرآرزو قناعت8100000نوخوان)دختر(سفالگری 

11یکشنبهپنجم تیرآرزو قناعت8100000نونگاه)دختر(سفالگری 

9چهارشنبهاول تیرآرزو قناعت8100000 نونهال )پسر(سفالگری

10چهارشنبهاول تیرآرزو قناعت8100000نوخوان)پسر(سفالگری

11چهارشنبهاول تیرآرزو قناعت8100000نوخوان)پسر(سفالگری

9پنجشبهدوم تیرآرزو قناعت8100000 نونهال )دختر(نقاشی

10پنجشبهدوم تیرآرزو قناعت8100000نوخوان)دختر(نقاشی

11پنجشبهدوم تیرآرزو قناعت8100000نونگاه)دختر(نقاشی

9شنبهچهار تیرآرزو قناعت8100000 نونهال )پسر(نقاشی
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آمل

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

10شنبهچهار تیرآرزو قناعت8100000نوخوان)پسر(نقاشی

11شنبهچهار تیرآرزو قناعت8100000نونگاه)پسر(نقاشی

خوشنویسی -
9سه شنبههفت تیرآرزو قناعت8100000 نونهال )دختر(خط تحریری 

خوشنویسی -
10سه شنبههفت تیرآرزو قناعت8100000نوخوان)دختر(خط تحریری 

خوشنویسی -
11سه شنبههفت تیرآرزو قناعت8100000نونگاه)دختر(خط تحریری 

خوشنویسی -
9دوشنبهششم تیرآرزو قناعت8100000)پسر( نونهال خط تحریری 

خوشنویسی -
10دوشنبهششم تیرآرزو قناعت8100000)پسر(نوخوانخط تحریری 

خوشنویسی -
11دوشنبهششم تیرآرزو قناعت8100000)پسر(نونگاهخط تحریری 

صنایع دسنی - 
12-13سه شنبههفت تیرآرزو قناعت8250000نوخوان و نونهال)دختر(گلدوزی - پته دوزی

صنایع دسنی - 
12-13پنج شنبهدوم تیرآرزو قناعت8250000نونگاه و نوجوان)دختر(گلدوزی - پته دوزی
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اببل

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

4 الی 5سه شنبه هابیژن راستگو10300,000نوخوان و نونهال دخترسفالگری

5 الی 6سه شنبه هابیژن راستگو10300,000 نوخوان و نونهال پسرسفالگری

6 الی 7سه شنبه هابیژن راستگو10300,000نوباوه پسر و دخترسفالگری

5ونیم الی 7شنبه ها مرتضی درزی پور20400,000 نوجوان و ارشد دخترفن بیان

6 الی 7سه شنبه هاآتنا عباس نژاد10240,000نوخوان و نونهال دخترنقاشی

5 الی 6سه شنبه هاآتنا عباس نژاد10240,000نوباوه دختر و پسرنقاشی

فیلمسازی)تدوین با 
سید مصطفی 10150,000نوجوان وارشد پسرموبایل و کامپیوتر(

صالحیان
4ونیم الی شنبه ها

5و نیم

نقاشی)کاریکاتور 
10150,000نوجوان و ارشد پسرمطبوعاتی(

سیدمحمدجواد 
طاهری

5 و نیم الی شنبه ها
6 و نیم

10120,000 نونگاه و نوجوان دخترعکاسی
سیده زهرا 
صالحیان

  10 الی 11چهارشنبه ها

صبح11 الی شنبه هازهرا قمی بیشه10150,000نونهال دخترداستان نویسی
12

صبح 11 الی یکشنبه هابشیر لطفی رکنی10150,000نوخوان و نونهال پسرخوشنویسی
12
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اببل

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

صبح 11 الی 12دوشنبه هابشیر لطفی رکنی10150,000نوخوان و نونهال دخترخوشنویسی

سیده فاطمه 1070,000نوخوان و نونهال دخترکاردستی
حسینی

صبح 11 الی 12چهارشنبه ها

)موسیقی ارف(
عصر 5ونیم الی 7شنبه هاهانی نظریان10250,000نوباوه و نوخوان دخترآواشناسی

مهارت خوشبینی، 
امیدوار بودن و 

شادبودن
کرم آبادیان8150,000 نونهال و نونگاه دختر عصر 6تا7دوشنبه هاا

مهارت خودباوری و 
کرم آبادیان8150,000نوجوان دخترجرات مندی صبح 10 تا 11دوشنبه هاا

مهارت خودباوری و 
کرم آبادیان8150,000 نونهال و نونگاه پسرجرات مندی عصر 4 تا 5دوشنبه هاا

خانم زهرا 8120000نوخواننقاشی
رجب زاده

شنبه 17 تا 
18

8120000نوخوانسفالگری
خانم زهرا
 رجب زاده

سه شنبه 17 
الی 18

آقای ابطحی8120000نونگاه پسرظریف بری با چوب
سه شنبه 17 

الی 18

سه شنبه 17 آقای لطفی8150000نونهال دخترخوشنویسی
الی 18

شنبه 17 آقای لطفی8150000نونهال دخترخوشنویسی
الی18
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کتامل

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

ساره اسمعیلی 850000 دخترنوخوان-نونهالخوشنویسی 
لمتری

10-11شنبه تیر ماه

ساره اسمعیلی 850000دخترنونگاهخوشنویسی 
لمتری

11-12شنبه"

ساره اسمعیلی 850000پسرنوخوان-نونهالخوشنویسی 
لمتری

10-11پنج شنبه"

ساره اسمعیلی 850000پسرنونگاهخوشنویسی 
لمتری

11-12پنج شنبه"

9-10سه شنبه"سمیه جمالی850000پسرنوخوان- نونهالنقاشی

10-11سه شنبه"سمیه جمالی850000پسرنوباوهنقاشی

11-12سه شنبه"سمیه جمالی850000پسرنونگاهنقاشی

9-10چهارشنبه"سمیه جمالی850000دخترنوخوان- نونهالنقاشی

10-11چهارشنبه"سمیه جمالی850000دخترنوباوهنقاشی

11-12چهارشنبه"سمیه جمالی850000دخترنونگاهنقاشی

/13/12سه شنبه "سمیه جمالی850000پسرنوخوان- نونهالسفالگری
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کتامل

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

/13/12چهارشنبهتیر ماهسمیه جمالی850000دخترنوخوان- نونهالسفالگری

مرضیه 850000پسرنوخوان- نونهالنوشتن خالق
آقاجانکردی

/11/10یکشنبه"

مرضیه 850000پسرنونگاهنوشتن خالق
آقاجانکردی

/12/11یکشنبه"

مرضیه 850000دخترنوخوان- نونهالنوشتن خالق
آقاجانکردی

/11/10دوشنبه"

مرضیه 850000دخترنونگاهنوشتن خالق
آقاجانکردی

/12/11دوشنبه"

خوانش متون 
850000پسرنونهال- نونگاهکهن

مرضیه 
/01/12یکشنبه"آقاجانکردی

مرضیه 850000دخترنونهال- نونگاهخوانش متون کهن
آقاجانکردی

/01/12دوشنبه"

/10/9شنبه"فتانه برنده850000دخترنوخوان- نونهالانواع کاردستی

/10/09یکشنبه"فتانه برنده850000پسرنوخوان- نونهالانواع کاردستی

پرورش نگاه 
/10/09دوشنبه"سعید عشوریان850000دخترنونهال- نونگاهجستجوگر

پرورش نگاه 
/10/09پنج شنبه"سعید عشوریان850000پسرنونهال- نونگاهجستجوگر
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کالردشت

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

11:15تا12:15دوشنبهخانم سلیمانی1050نوباوهسفالگری

10تا11دوشنبهخانم سلیمانی1080نوخوانسفالگری

خوشنویسی 
10تا11یکشنبهآقای زندی10150نونهال دختر)نونهال(

بازی فکری 
10تا11شنبهآقای محمد پور1080نوباوهشطرنج)نوباوه(

بازی فکری 
11:15تا12:15شنبهآقای محمد پور10100نوخوانشطرنج_)نوخوان(

9تا10دوشنبهخانم سلیمانی1080نوخوانسفالگری
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نشتارود

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

نوباوه-نو نهال-شعر و قصه
16 عصردوشنبههفته دوم تیرماهمریم فالحی نرمی8150نوخوان

16 عصرچهارشنبه//مریم فالحی نرمی8200نونهال-نونگاه-شاهنامه خوانی

10صبحیکشنبه12تیرماهمینا محمودی8150نوخوان-نونهالنقاشی

نوباوه-نو نهال-سفالگری
10صبحدوشنبه13 تیرماهمینا محمودی8150نوخوان
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هچیرود
تعداد مخاطبنام دوره

جلسه
شهریه 

زمان مدرسبه تومان
شروع دوره

روز 
برگزاری کارگاه

ساعت 
برگزاری کارگاه

مقداد آبرنج8150000نوباوه،نوخوانشعرو قصه) زیر7 سال(
یکشنبه 

ساعت 11تا 12چهارشنبه

ساعت 10 تا 11شنبه دوشنبههدی رمضانی8150000نوباوه،نوخوان-پسرنقاشی مقدماتی

ساعت 12:15 تا شنبه دوشنبههدی رمضانی8150000نوخوان،نونهال-پسرنقاشی تکمیلی
13:15

هانیه مختار8150000نونهال،نونگاه دخترنقاشی روی سفال
یکشنبه پنج 

ساعت 12 تا 13شنبه

زکیه محمدی8150000نوخوان،نونهال دخترخوشنویسی)تحریری(
یکشنبه پنج 

ساعت 10 تا 11شنبه

ساعت 12:15 تا پنج شنبههدی رمضانی8160000نونهال ،نونگاهطراحی
13:15

ساعت 11:15 تا شنبه دوشنبههدی رمضانی8150000نوباوه ،نوخوان پسرکاردستی) مقدماتی(
12:15

ساعت 10 تا 11سه شنبهطیبه محجوب8150000نونگاه ، نوجوان دخترپویا نمایی

ساعت 11 تا 12شنبه دوشنبهمقداد آبرنج8150000نوخوان ،نونهالروخوانی و روانخوانی

ساعت 11:15 تا پنج شنبههدی رمضانی8150000نوخوان،نونهالسفال
12:15

هدی رمضانی8150000نوباوه،نوخوان-دخترنقاشی مقدماتی
یکشنبه سه 

ساعت 10 تا 11شنبه

هدی رمضانی8150000نوخوان،نونهال-دخترنقاشی تکمیلی
یکشنبه سه 

شنبه
ساعت 11:15 تا 

12:15

یکشنبه- سه هدی رمضانی8150000نوباوه ،نوخوان- دخترکاردستی) مقدماتی( 
شنبه

ساعت 11:15 تا 
12:15
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مرزن آابد

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

10صبحیکشنبه1401/4/5سمیرا پوالدی8150000نوباوهنقاشی

10صبحسه شنبه1401/04/7سمیرا پوالدی8150000نوباوهسفالگری

صنایه دستی 
10صبحدوشنبه1401/04/6سحر پوالدی8150000نوجوان )دختر()تریکو(

طراحی چهره 
16بعدازظهردوشنبه1401/04/6سمیه توکل8نوجوان )دختر(بامداد)مجازی(
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ساری

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

16 - 17سه شنبه تابستانمعصومه آهنگری8150000 پسر نوخوان-نونهالنوشتن خالق

کارگاه داستان 
10 - 11شنبهتابستانمعصومه آهنگری8150000دختر نونگاه - نوجواننویسی

کارگاه داستان 
15 - 16سه شنبه تابستانمعصومه آهنگری8150000پسر نونگاه و نوجواننویسی

10 - 11شنبه تابستانشهالنیکونیا8150000دختر نوخوان-نونهالخوشنویسی

10 - 11یکشنبهتابستانشهالنیکونیا8150000پسر نوخوان-نونهالخوشنویسی

12 - 13شنبه تابستانشهالنیکونیا8150000دختر نونگاه - نوجوانخوشنویسی

12 - 13یکشنبهتابستانشهالنیکونیا8150000پسر نونگاه - نوجوانخوشنویسی

15 - 16یک شنبه تابستانمریم دالویز8150000نوباوهنقاشی

15 - 16سه شنبه تابستانمریم دالویز8150000دختر نوخوان-نونهالنقاشی

14 - 15سه شنبه تابستانمریم دالویز8150000پسر نوخوان-نونهالنقاشی
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ساری
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ساری

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

14 - 15یکشنبهتابستانمریم دالویز8200000نوباوهبازی های هدفمند

16 - 17شنبهتابستانخانم انتظاری8150000نوباوهسفال

15 - 16شنبهتابستانخانم انتظاری8150000دختر نوخوان-نونهالسفال

14- 15شنبهتابستانخانم انتظاری8150000پسر نوخوان-نونهالسفال

نرجس حق 8150000پسر نوخوان-نونهالاوریگامی
شناس

13 - 14چهارشنبهتابستان

8150000دختر نوخوان-نونهالاوریگامی
نرجس حق 

12 - 13چهارشنبهتابستانشناس

نرجس حق 8150000دختر نوخوان-نونهالنمایش خالق
شناس

11 - 12دوشنبهتابستان

8150000پسر نوخوان-نونهالنمایش خالق
نرجس حق 

12 - 13سه شنبه تابستانشناس

13 - 14دوشنبهتابستانسمیه حسن پور8150000نوباوهشعر و قصه 

فلسفه برای 
11 - 12شنبه تابستانسمیه حسن پور8150000دختر نوخوان-نونهالکودکان
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ساری

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

فلسفه برای 
11 - 12یکشنبهتابستانسمیه حسن پور8150000پسر نوخوان-نونهالکودکان

11 - 12چهار شنبه تابستانفاطمه احسانی8150000دختر نوخوان-نونهالکاردستی )کالژ(

11 - 12سه شنبه تابستانفاطمه احسانی8150000پسر نوخوان-نونهالکاردستی )کالژ(

14 - 15دوشنبهتابستانآقای صدرایی8240000نوباوهموسیقی بلز

قا صدرایی8240000دحتر نوخوان-نونهالموسیقی فلوت  15 - 16دوشنبهتابستانآ

بازی فکری 
14 - 15دو شنبهتابستانخانم بهروز8200000دختر نوخوان -نونهال-شطرنج

15 - 16دوشنبهتابستانخانم بهروز8200000پسر نوخوان -نونهالبازی فکری -شطرنج

12:00شنبهاول تیرماهلیال امیرفخریان8150000نوباوه دختر و پسرنقاشی 

12:00یک شنبهاول تیرماهلیال امیرفخریان8200000نوخوان- نونهال دخترنقاشی 

12:00دوشنبهاول تیرماهلیال امیرفخریان8200000نوخوان-نونهال پسرنقاشی 
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ساری

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

12:00دوشنبهاول تیرماهانتظاری8150000نوباوه دختر و پسرسفالگری

خوشنویسی 
9:30دوشنبهاول تیرماهشهال نیکونیا8150000نوخوان_نونهال پسرمقدماتی

خوشنویسی 
12:00دوشنبهاول تیرماهشهال نیکونیا8150000نونگاه-نوجوان دخترمقدماتی

11:00سه شنبهاول تیرماهمعصومه آهنگری8100000نونهال-نونگاه دخترنوشتن خالق

11:00چهارشنبهاول تیرماهمعصومه آهنگری8100000نونهال-نونگاه پسرنوشتن خالق

داستان نویسی/
10:00سه شنبهاول تیرماهمعصومه آهنگری8100000نونهال-نونگاه دخترشعرسرایی

داستان نویسی/
10:00چهارشنبهاول تیرماهمعصومه آهنگری8100000نونهال-نونگاه پسرشعرسرایی

11:00سه شنبهاول تیرماهانتظاری8200000نوخوان-نونهال پسرسفالگری

12:00سه شنبهاول تیرماهانتظاری8200000نوخوان-نونهال دخترسفالگری

150هزار 8نوباوه نقاشی 
تومان 

17یکشنبه 5تیر مریم دالویز



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

ساری

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

150هزار 8نوخوان دخترنقاشی 
18یکشنبه 5تیر مریم دالویزتومان 

150هزار 8نوخوان پسرنقاشی 
19یکشنبه 5تیر مریم دالویزتومان 

11یکشنبه 5تیر ربابه خلیل پور8نوخوان دختر برنامه نویسی 

12یکشنبه 5تیر ربابه خلیل پور8نونگاه دختر برنامه نویسی 

150هزار 8نوخوان پسرخوشنویسی
16یکشنبه 5تیر سهیال باباییتومان 

150هزار 8نوخوان دخترخوشنویسی
تومان 

17یکشنبه 5تیر سهیال بابایی

نونهال دختر مقدماتی نجوم
14یکشنبه 5تیر افسانه ابری10سطح دو

نوخوان پسر مقدماتی نجوم
15یکشنبه 5تیر افسانه ابری10سطح دو

نونهال پسر مقدماتی نجوم
16یکشنبه 5تیر افسانه ابری10سطح دو

160 8نوخوان پسربرنامه نویسی 
هزارتومان

11دوشنبه 6تیرربابه خلیل پور



دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

ساری

دوره های هرنی کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجواانن استان مازندران - اتبستان 1401

ساری

تعداد مخاطبنام دوره
جلسه

شهریه 
زمان مدرسبه تومان

شروع دوره
روز 

برگزاری کارگاه
ساعت 

برگزاری کارگاه

160 8نونهال پسر برنامه نویسی 
12دوشنبه 6تیرربابه خلیل پورهزارتومان

150هزار 8نوباوه سفالگری
17دوشنبه 6تیرنگین انتطاریتومان 

150هزار 8نوخوان دخترسفالگری
18دوشنبه 6تیرنگین انتطاریتومان 

150هزار 8نوخوان پسرسفالگری
19دوشنبه 6تیرنگین انتطاریتومان 

نجوم
نوخوان دختر مقدماتی 

16دوشنبه 6تیرافسانه ابری180هزارتومان10سطح یک

نجوم
نونهال دختر مقدماتی 

17دوشنبه 6تیرافسانه ابری180هزارتومان10سطح یک 

نجوم
نونگاه دختر مقدماتی 

18دوشنبه 6تیرافسانه ابری180هزارتومان10سطح یک 

نجوم
نونگاه پسر تکمیلی 

19دوشنبه 6تیرافسانه ابری180هزارتومان10سطح دو 

150هزار 8نوخوان پسرشطرنج
تومان 

17جهارشنبه 8تیرفاطمه خرم جو 

150هزار 8نوخوان دختر شطرنج
تومان 

18جهارشنبه 8تیرفاطمه خرم جو 

نجوم 
نوخوان پسر مقدماتی 

16جهارشنبه 8تیرافسانه ابری180هزارتومان10سطح دو 

150هزار 8نوخوان دختر نوشتن خالق 
تومان 

محمد جواد 
17جهارشنبه 8تیرکشوری 


