
 

 



 ز مرداد می باشد 12تاریخ شروع فاز دوم دوره ا

 

 ساعت ی کالسروزها استاد جنسیت عنوان کد
تعداد 
 جلسات

ز دوره یا تجهیزاتپیش  نیا
هزینه 
 )تومان(

 توضیحات/ سرفصل

S01 عکاسی خبری 
 20-18 چهارشنبه/یکشنبه آرش صحرانورد آقایان

 - SLR 320.000دوربین  8-10
 18-16 پنجشنبه /سه شنبه بدیافاطمه ع بانوان

S02 
 موبایل گرافی

 20-18 پنج شنبه /سه شنبه علی شعبانی آقایان
 - 175.000 موبایل هوشمند 5

 20-18 چهارشنبه /یکشنبه فاطمه عابدی بانوان
S03 ساخت فیلم کوتاه 

زی()  مستند سا
 آقایان

ز  نامه نورپردازی/ صدابرداری/ تصویربرداری/ فیلم 500.000 - 20 13-9 جمعه اساتیدجمعی ا
 بانوان (Premiereنویسی/ مبانی کارگردانی/ تدوین)

S04 
Photoshop 

 18-16 چهارشنبه /یکشنبه سید احمد سیدی آقایان
 مقدماتی/ 250.000 لپ تاپ 8

 20-18 چهارشنبه  /شنبه خانم محمدی بانوان
S05 

وم
ز د

فا
 

illustrator 
 آقایان

 حیدریمحمد 
 18-16 چهارشنبه /یکشنبه

8 
 /لپ تاپ

 فوتوشاپ مقدماتی
 مقدماتی/ 350.000

 20-18 چهارشنبه  /شنبه بانوان
S06 

وم
ز د

فا
 

 طراحی نشریه
 (InDesign) 

 آقایان
 8 20-18 سه شنبه /یکشنبه -

آشنایی مقدماتی  /لپ تاپ 
ر   Wordبا نرم افزا

 مقدماتی/ 300.000
 بانوان

S07 

وم
ز د

فا
 

 موشن گرافی
 آقایان

 مهدی لعلی
 17:30-16 روزهای فرد

10 
 با آشنایی 

 افترافکت، فوتوشاپ
 مقدماتی/ 1.000.000

 17:30-16 روزهای زوج  بانوان %30سقف ارائه تخفیف بن
S08 

 انیمیشن
 آقایان

 مهدی لعلی
 19:30-18 روزهای فرد

 - 34تا15
1.000.000 
2.000.000 
3.000.000 

 /  در سه سطح مقدماتی ، متوسط و پیشرفته
 19:30-18 روزهای زوج بانوان %30سقف ارائه تخفیف بن

S09 
 طراحی

 آقایان
 کاریکاتور، کارتونکاراکتر، مسکات، مانگا،  250.000 - 12 18-16 دوشنبه/شنبه علی شعبانی

 بانوان
S10 

 مبانی گرافیک و ارتباط تصویری
 آقایان

مبانی طراحی پوستر، طراحی لوگو، تایپوگرافی، رنگ  250.000 - 12 20-18 دوشنبه /شنبه علی شعبانی
 بانوان شناسی، آشنایی با نشانه و نماد

S11 
 تایپوگرافی و لوگوتایپ

 آقایان
 6 13-9 چهارشنبه مرادی/احسان عباسیاحسان 

و ارتباط  کیگراف یمبان
 یریتصو

 تکمیلی/ 300.000
 بانوان

S12 

وم
ز د

فا
 

 نقاشی دیجیتال
 آقایان

 دریافت وجه  در دو قسط A6 800.000، قلم نوری فوتوشاپ 21 18-9 پنج شنبه و جمعه  )سه هفته( عباس گودرزی
 بانوان

S13 
 نویسندگی

 آقایان
 سید مهدی سّیدی

 مرداد1تیر/  31  تیر/  18 تیر/17تاریخ:  
 9-13 /16-20/  9-13 /16-20 ساعت:

 داستان نویسی، یادداشت نویسی 240.000 - 8
 بانوان *همراه با ارائه گواهینامه معتبر

S14 
 گزارش نویسی خبری

 آقایان
ر جمعه 28 محمد رضا کردلو ساعت آموزشی این کارگاه در یک روز برگزار  8 100.000 نویسندگیدوره  4 17-9 تی

 بانوان خبرنگار و نویسنده روزنامه وطن امروز /گرددمی
S15 خوشه 

 بدون دانش کد نویسی Appساخت 
 رضا منصوری آقایان

 آموزش کار با اپ ساز خوشه 240.000 - 8 18-16 سه شنبه/یکشنبه
 حسینی شریفخانم  بانوان

S16 
 آقایان موثرخوانیتند خوانی و 

 محمد خلیلی
 پیمان فراهانی

 ویژه دانش آموزان 240.000 - 8 20-18 سه شنبه /یکشنبه


