
 1400تابستان  -کارگاه علم، هنر و تجربه 

 پایه هشتم
 بخش اول 

 10:45تا    9ساعت  

 بخش دوم 
 12:45تا    11ساعت  

 سالیدورک مقدماتی 

 گروه کارگاه 

 روز  5تر از کم در طراحی سایت 

 استاد کیانپور 

 1گروه  Ediusبا و کلیپ تدوین 

 استاد مرادی 

 2گروه  Ediusبا  و کلیپ تدوین 

 استاد مرادی 

 های کوانتومی فناوری 

 استاد فراهانی 

 انگیز باستان دنیای هیجان 

 استاد منصوریان 

 انیمیشن  دوبله

 استاد اللهیار 

 فتوشاپ  ایدقیقه  3ترفندهای 

 تاد پورهادی اس

 الکترونیک 

 گروه کارگاه 

 رورشِ اندامِ خط  پباشگاهِ

 استاد مشفق 

 وشاپ خیال و واقعیت در فت

 استاد پورهادی 

  تی با محور ی غاتیتبل پیکل

 ی اجتماع   یهاموضوع

 امی، عرفان حقیقت، اماستادان 

 (15تا   13)ساعت نقد فیلم 

 الرعایا استاد وکیل

 

  

 
  

توض ✓ به  حتما  مربوط  یحات 

را   کالس  مطالعه  هر 

 نمایید. 
 

از  ✓ که  است  طبیعی 

در ارائه های  عنوان  شده 

یک کالس  فقط  بخش،  هر 

 .توانید انتخاب کنیدرا می



 سالیدورک مقدماتی 

 10:45تا  9ساعت   -گروه کارگاه
 

 

به و    باشد کشی قدرتمند سالیدورک میافزار نقشهاین دوره جهت آموزش اولیه نرم

به   تعادلی  آدمک  نام  به  ساده  پروژه  یک  قالب  در  کاربردی  و  ساده  آموزش  منظور 

 پردازیم.افزار میآموزش و طراحی در این نرم

 

  



 Ediusسازی با  تدوین و کلیپ 

 12:45تا  11یا  10:45تا  9 -استاد مرادی

 نرم افزار تیآن با محور یو مبان  پ یکل دئویاصول ساخت و  یریادگیدوره، به   نی در ا 

EDIUS   .خواهد شد در صورت    اشاره  آموزان  مستمرعالقهدانش  کار  و  در  مندی   ،

 .باشند ی م پ یکل دئویدوره قادر به ساخت و  نی ا  یانتها 

 . باشد یتاپ م پل ای   وتریدوره داشتن کامپ  نی شرکت در ا   ط یشرا از

  



 های کوانتومیفناوری 

 10:45تا  9 -استاد فراهانی

 

م  یفناور   ندهی آ فناور  توانیرا    یکوانتوم   یهایدر 

 .  دی د

تحق افزون  روز  رو  قات یرشد    ی ها وتریکامپ  یبر 

کوانتوم   ، یکوانتوم  و   ی کوانتوم   ی رمزنگار  ،یمخابرات 

 متفاوت از امروز است.   اریبس یا ندهی... نشان از آ

فناور  یهاشرکت -google  ،IBM  ،Dاز جمله    یبزرگ 

Wave   ا  ی م یعظ  ی هایگذار هی سرما حوزه    نیدر 

 دارد.   یفناور  نیا  تیکه خود نشان از اهم اندکرده

  یبه زبان   یکل   ییآشنا  کی تا    م ی قصد دار کالس،    ن ی در ا

ف  اریبس از  فناور   کی زی ساده  با  آن  رابطه  و  مندان  به عالقه  ی کوانتوم   ی ها یکوانتوم 

 . میارائه ده



 دوبله انیمیشن

 10:45تا  9 -استاد اللهیار

ها  شنیمیدوبله کردن ان   وهیش،  م یکن یکالس دوبله با هم تجربه م  درکه    یاتفاق   نی بهتر

 .ساخت شهی م ت یشخص  کی خلق   یبرا  یساز پی که در ت  است ییها کیو تکن

و در ادامه    ی سازپیشروع ت   کنترل تنفس،  تنفس،  ی ریادگی ها  اتفاق  نیتمام ا  شروع

 ت.هاس شنی میدوبله کردن ان

 

  



 الکترونیک 

 10:45تا  9 -گروه کارگاه

پردازیم و  میدر این دوره به آموزش مبانی اولیه الکترونیک و مدارهای پایه در آن  

 شویم. های ساخت و تولید آشنا میبه بهانه الکترونیک با روش

آموزش به  توجه  با  نهایت  با هم جلو میدر  که در طول دوره  بریم، یک ساعت  هایی 

 سازیم. کنیم و میدار، طراحی میدیواری فتوسل

 

  



 ال و واقعیت در فتوشاپ خی ترکیب 

 10:45تا  9 -استاد پورهادی

فتوشاپ  ی جدا علم  م   د ی با   ...از  که  کنم  نشان  نگاه    توان یخاطر  هنر  فتوشاپ  گفت 

  م ینگاه متفاوت را تجربه کن   ن ی در کنار هم ا   م یخواهیمتفاوت به اطراف ماست و ما م 

 .میمند بشوآن بهره یرساز ی تصو ی هاییبای و از ز

با  هر هفته پروژه    4. ما  دی آموز یکالس م  نیادر    دی عکس بدان  تی از اد   دی آنچه که 

 .میکن یپروژه با هم کار م  ک ی که در هر هفته  م ی محور دار 

با ابزار    یی و آشنا   دانند یکار کردن با فتوشاپ را م   هی که پا   ی کسان   حاًی: ترجازین شیپ

 فتوشاپ دارند. 

  



 روز! 5تر از طراحی سایت در کم 

 12:45تا  11 -استاد کیانپور

 . ایدر دن cms نی با وردپرس محبوب تر  تی وب سا  ی آموزش طراح

ا   بعد چطور    دیریگیم   ادی جلسات    نی از  داشته  اخودت   یبرا   ی شخص  تیسا  کیکه  ن 

 د.گوگل داشته باش در  یخوب  گاهی مناسب جا یبا سئو سایت شما و چطور  دی باش

  



 انگیز باستان دنیای هیجان

 12:45تا  11 -استاد منصوریان

رو  ن ی ا با  کردن   کردی دوره  عالقهانشد   آشنا  باستانآموزان  به  رشد    ی شناسمند  و 

 .  شودیبرگزار م  نهیزم  نی ها در ا آن ی هایتوانمند 

ا باستان  ن ی در  دانش  با  آموزان  دانش  عنوان    یشناس دوره،  مهم  ی کی به    ن ی تراز 

  ز ین  یعلم  سیپل   یها از روش  .شناسندیآشنا شده و فنون آن را م   نیامروز  یها دانش

 .  می ریگیها بهره مکالس نی در ا 

پژوهان نترس کالس به دانش  نی ا   ی کالس است و برا  نیبخش ا  نیتریاصل  ،جانیه

 ! می ازمند ین

  



 اپی های فتوشی و خالقیتاقه یدقسه   یترفندها

 12:45تا  11 -پورهادیاستاد  

فتوشاپ را در قالب    یراز و رمزها   هک  نی بهتر از ا   یداران فتوشاپ، چدوست  یبرا

 .اموزند یب  یساده و کاربرد  ی ترفندها

که    ی زانی عز  یاند، چه برا فتوشاپ را آموخته  ترشی پ   که  ی کسان  یدوره چه برا  ن ی ا   در

  ی که در قالب کارها   می دهیرا آموزش م  ی فتوشاپ هستند، نکات یادگیری  مند  هعالق

انجام    ترعی خود را سر  یهایاستفاده کنند و طراح  یخوببه  هاکیتکن  نی هم از ا   گری د

   .رسندب یفتوشاپ  یها یطراح نیبدهند تا به بهتر



 ورش اندام خط شما پر هباشگا

 12:45تا  11 -مشفقاستاد  

پرو  نی ا تحرباشگاه  خط  اندام  و  یری رش  و  خ  ستیزان ی عز  ۀژ ی هست  قبالً  به    یلیکه 

 ه...حاصل نشد   یرییاند و تغکالس رفته ای   دانخط نپرداخته یر یادگی 

  ن ی ترو جذاب  نیتررا درحالت ساده  یس ی بانو یو ز  یس ینودرست  یها کیابتدا تکن  از

  ی کالس   یها ت کننده آموزشیشما تثب   ی هانی تمر   ستیهی . بد می کنینوع خودش کار م 

 .خواهد بود

ما    نیداشت  یسؤال   ای   یکمک   ،یار... هر کنیبر  شیمناسب پ   نی اعتماد به نفس و تمر  با

 .قبلی استدانش نیاز به  ای و بدون کالس هم کامال پایه .می در خدمت

  



 جتماعی اموضوعات محوریت با  کلیپ تبلیغاتی

 12:45تا  11 - امامی، استاد عرفان حقیقت، استاد  استاد

د. کن یانتخاب م   ار   هااز موضوع  ی ک ی هر نفر  و    میکن یم  ف ی تعرموضوع  د  چنابتدا  در  

 . میکنیموضوع بحث م آن  ت ی با محور  امیندن پاورد نحوه رسم  درپس س

 آن.  لمیبه ساخت ف می کنیشروع م   و میس ی نو یاز کار م   رنامهی تصو  یک

 د.موشن باش استاپ د ناتویو هم م  درئال باش یربردار ی تصو اند تو یهم م  لمیف

 . می دار ی سرعت  یمحتوا  دی موزش تولآ ،هفتهر کالس یک د

 . می دار  یسرعت  ن ی جلسه تدو کی 

 .یسرعت ی بردارلمیف و  یجلسه عکاس  کی 

ها در  یها و هماهنگکار   ینی زمان کالس هست و بازبدر    شایموزش آهم بخش    کالس

 . طول هفته از شب تا صبح، صبح تا شب

  



 نقد فیلم 

 15تا  13 -الرعایاوکیل استاد  

 . ی هنر و زندگ  نیاست ب یز یچ نمایس

 .  ردیگیاز آن م   ییزهایو چ  دهد یم   ی به زندگ  یی زهایچ  نمای س  ات، یو ادب  ی برخالف نقاش 

 د.کنن یها چگونه با ذهن ما ارتباط برقرار ملمیف میاموزیتا ب  میکوشیما در کنار هم م 

 .لیل کنیمها را تحیم و آنبا هم فیلم ببین خواهیم در این کالس می

می  15تا    13ساعت    این کالس دانشبرگزار  و همه  میمآگردد  آن  وزان  در  توانند 

 شرکت نمایند. 


