ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻨﺮ ﺳﯽﺭﻧﮓ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺱ
ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺳﯽﺭﻧﮓ

ﮐﻤﮏ

ﺗﺎﺱ

َﻣﮑﺲ

ﺑﺎﮐﺲ

ﻧﻮﺗﺲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺳﯽﺭﻧﮓ

ﺑﮏﺁﭘﺲ

ﺍُﻧﺲ

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱﻫﺎ

ﺩﺭﺱ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ

ﻣﺪﺭﺱ

ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ

ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۷ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۵ - ۱۸:۳۰

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

 ۸ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۱ - ۱۴:۳۰

 ۱۱ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۵ - ۱۸:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۱ - ۱۴:۳۰

 ۱۶ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۵ - ۱۸:۳۰

 ۲۲ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۱ - ۱۴:۳۰

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۳ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۹ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

 ۲۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۶ - ۱۹:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۶ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ

ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﮐﯿﺎﺭﺵ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﮐﯿﺎﺭﺵ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ
ﮐﯿﺎﺭﺵ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ
ﻓﺮﯾﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ

ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﺍﯾﯽ

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺍﺩ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﻧﻮﯾﺪ ﺍﯾﺰﺩﮔﺸﺴﺐ
ﻓﺮﯾﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ

ﺟﻤﻌﻪ

ﺟﻤﻌﻪ

ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

ﺳﺎﻋﺖ

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﻣﺪﺭﺱ

ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﺭﺱ

 ۲۷ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺟﻤﻌﻪ

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ

ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﺍﯾﯽ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۶ - ۱۹:۳۰

 ۲۸ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

ﺟﻤﻌﻪ

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﻧﻮﯾﺪ ﺍﯾﺰﺩﮔﺸﺴﺐ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۳ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﺍﯾﯽ

 ۳ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۶ - ۱۹:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۴ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
 ۹ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۰ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

ﺷﻨﺒﻪ

۱۰ - ۱۳:۳۰

 ۱۱ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۶ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﺟﻤﻌﻪ

۱۰:۳۰ - ۱۴

 ۱۷ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺍﺩ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ
ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺍﺩ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻮﯾﺪ ﺍﯾﺰﺩﮔﺸﺴﺐ
ﻓﺮﯾﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ

ﻓﺮﯾﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ

ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﺍﯾﯽ
ﻓﺮﯾﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ

ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﺍﯾﯽ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۸ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

۹:۳۰ - ۱۳

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺩﺭﻭﺱ

ﺑﺎﮐﺲ

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺮ
ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺁﺯﺍﺩﺑﺨﺖ
ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ
ﻫﻨﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۷ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۳ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮﯼ ﻗﺮﻥ  ١٩ﻭ ٢٠

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۰ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮﯼ ﻗﺮﻥ  ١٩ﻭ ٢٠

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۷ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺑﺎﮐﺲ

ﺩﺭﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ
ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ

ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﯼ ،ﺭﯾﺰﻋﻨﻮﺍﻥﻫﺎ )ﺍﺗﺤﺎﺩﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ
ﻣﻀﺮﺏﻫﺎ ،ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝﻫﺎ،
ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ(

ﺟﻤﻌﻪ

 ۸ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۱ - ۱۴:۳۰

ﺗﻘﺎﺭﻥ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺠﺎﻡ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ
)ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺿﻠﻌﯽﻫﺎ(

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۵ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۱ - ۱۴:۳۰

ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﺩﺍﯾﺮﻩ ،ﻗﻄﺎﻉ ،ﻗﻄﻌﻪ( ،ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ )ﮐﺎﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﮑﻮﺱ(

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۲ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۱ - ۱۴:۳۰

ﺑﺎﮐﺲ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻣﯿﺮﻣﻬﺪﯼ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎﻥ
ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ

ﺭﻭﺯ

ﺭﯾﺰﻋﻨﻮﺍﻥﻫﺎ )ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻄﻮﻁ ﺧﺎﺹ ،ﻣﻘﯿﺎﺱ ،ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﺴﺒﯽ ﺩﻭ
ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ،ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ(

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺳﯿﻢ )ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎﯼ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪﯼ ،ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎﯼ ﻣﺤﺪﺏ ﻭ ﻣﻘﻌﺮ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﻄﻮﺡ ﻫﺎﺷﻮﺭ ﺧﻮﺭﺩﻩ ،ﺗﻘﺎﺭﻥ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻭﺍﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﯾﺮﻩ"ﻣﺤﺎﻃﯽ ﻭ
ﻣﺤﯿﻄﯽ" ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ ،ﭼﻨﺪﻭﺟﻬﯽﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻃﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﺣﺠﺎﻡ،
ﻫﻨﺪﺳﻪﻓﻀﺎﯾﯽ(

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺗﺮﺳﯿﻤﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﻋﻤﻮﺩ ﻣﻨﺼﻒ ،ﻧﯿﻤﺴﺎﺯ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺎﻟﺲ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﻩ
ﺧﻂ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﻤﺮﺳﯽ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﺜﻠﺚ"ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﻫﺎ ،ﻋﻤﻮﺩ ﻣﻨﺼﻒﻫﺎ" ،ﺭﺳﻢ ﻗﻮﺱﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺍﯾﺮ ﻣﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ
ﺑﺮ ﺩﻭﺍﯾﺮ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ،ﺭﺳﻢ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯼ
ﻣﺴﺎﻭﯼ ،ﺭﺳﻢ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﯾﺮﻩ ،ﺭﺳﻢ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﯿﻀﯽ"(

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺗﺎﺭﯾﺦ
 ۷ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

 ۱۴ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

 ۲۱ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

ﺳﺎﻋﺖ
۱۵ - ۱۸:۳۰

۱۵ - ۱۸:۳۰

۱۵ - ۱۸:۳۰
۱۵ - ۱۸:۳۰

ﺑﺎﮐﺲ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺴﻤﯽ
ﻓﺮﯾﺪ ﺭﺯﺍﻗﯽ
ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺠﺴﻤﯽ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۹ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﭼﺎﭖ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎﺯﯼ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۶ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﺧﻂ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﻭ ﺻﻔﺤﻪﺁﺭﺍﯾﯽ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻋﮑﺎﺳﯽ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۹ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﺁﺭﻡ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۶ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۴

ﺑﺎﮐﺲ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﺮﺍﯾﯽ
ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ )ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ(

ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ )ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ(

ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۸ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﮔﺰﯾﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۴ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﻣﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۸ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۹:۳۰ - ۱۳

ﺑﺎﮐﺲ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﯿﺎﺭﺵ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ
ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﮔﺎﻡ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﺁﮐﻮﺭﺩ

ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۹

۱۰ - ۱۳:۳۰

ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺑﺎﮐﺲ

ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺍﺩ
ﻧﻮﯾﺪ ﺍﯾﺰﺩﮔﺸﺴﺐ
ﺭﻭﺯ

ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۶ - ۱۹:۳۰

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۷ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰

۱۶ - ۱۹:۳۰

ﻧﺴﺎﺟﯽ

ﺟﻤﻌﻪ

 ۳ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰

۱۶ - ۱۹:۳۰

ﺭﺍﻩﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﯽﺭﻧﮓ

ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ

www.30rang.art

www.30rangonline.ir
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ

۰۲۱ ۲۲۸۸۷۴۷۰

۰۲۱ ۲۲۸۸۹۹۷۶

۰۲۱ ۲۲۸۸۹۹۶۷

ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ

art30rang

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺭ ﻭﺍﺗﺲﺍﭖ

۰۹۱۲۰۰۳۵۶۸۳

