
 1400 پائیز فرهنگی هنری مجازی جشنواره کالسهای

 

  مهر ماه 22مهلت ثبت نام: آخرین  

  مهر ماه  24شروع کالسها: از 

  هر دو شماره فقط واتساپ(  09174932181و   09366109778: کسب اطالعات بیشتر از نحوه ثبت نامشماره جهت( 

 به نام درآمد  2400080123197به شناسه واریز  5698759782شماره حساب بانک ملت  از طریق همراه بانک ملت به  -1: روشهای پرداخت هزینه ثبت نام

و شناسه واریز   870120000000005698759782IRره شبایا، به شمانکها با گزینه حواله بین بانکی پابا سایربانک  اینترنتاز طریق  -2 .اختصاصی دانشگاه شیراز

 پرداخت حضوری از طریق شعب بانک ملت -3شناسه واریز الزامیست(ثبت در تمامی روشها ) 2400080123197

  و تصویر کارت ملی برای متقاضیان آزاد به شماره  یا دانشجویی جهت استفاده از تخفیف دانشگاهی  تصویر فیش واریزی، تصویر کارت پرسنلیارسال 

 ضروریست.)فقط واتساپ( 09366109778

  میباشد . تخفیف دانشگاهی ویژه اساتید، کارمندان دانشگاه شیراز و خانواده های ایشان و هچنین خانواده  حال تحصیل دانشگاه شیرازدانشجویان در تخفیف دانشجویی ویژه

 درجه یک دانشجویان دانشگاه شیراز است.

 پی به اطالع متقاضیان خواهد رسید. کالسها درصورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهد شد. بدین ترتیب، شروع هر کالس از طریق پیامک یا گروه واتسا 

  ،پس از برگزاری اولین جلسه،امکان برگشت هزینه وجود ندارد.فقط تا قبل از شروع کالسها امکان انصراف و برگشت هزینه وجود دارددر صورت انصراف از ثبت نام ، 

 مربی را تحویل دهند،  گواهی الکترونیک از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز اعطا خواهد شد. به شرکت کنندگان در کالسها که بیش از حد مجاز غیبت نداشته باشند و طرح مورد نظر 

 کال در زمانهای مشخص شده برگزار خواهد گردید.کالسهای آنالین در محیط ادوب کانکت برگزار خواهد شد و کالسهای آفالین در گروههای واتساپ از طریق آموزش های صوتی و تصویری و رفع اش 

  کالسICDL ریافت مدرک فنی و حرفه ای به مراکز مطابق استانداردهای فنی و حرفه ای تدریس خواهد شد و پس از گذراندن این دوره ها، درصورت تمایل، از طرف مربی برای شرکت در آزمون و د

 سطح شیراز معرفی خواهید شد. 

 هر کالس مشخص است و در کانال واتساپ قرار می گیرد. لطفا قبل از ثبت نام حتما سرفصل ها را مطالعه بفرمائید.  سرفصل های اموزشی 

 .کالسهای قرآنی بصورت آنالین در اسکایپ برگزار می گردد 
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 استاد/ مربی کالس/کارگاه

 )هزار تومان(کالس هزینه  زمان
نحوه 

 برگزاری

 

حد مجاز 

غیبت 

 )جلسه(

 ساعت روز

دانشجو 

دانشگاه 

 شیراز

دانشگاهیان 

دانشگاه 

 شیراز
  آزاد

 

 

 قرآنی  هایدوره

 3 آنالین 25 20 15 18-17 پنجشنبه خانم آبیار ساعت( 30روخوانی، روانخوانی، تجوید مقدماتی) 1

 3 آنالین 25 20 15 19-18 دوشنبه آبیارخانم  ساعت( 30فصیح خوانی قرآن ) 2

  نرم افزاری هایدوره

3 
 مطابق (ICDL) هفت گانه یدوره جامع مهارت ها

 ساعت( 35) یو حرفه ا یاستاندارد فن
 آنالین 230 175 125 17:30-16 و جمعه پنجشنبه  خانم مهندس سلیمانی

4 

 3 نیآنال 220 170 120 19-17:30 و جمعه پنجشنبه خانم مهندس سلیمانی ساعت( 30)دوره جامع فتوشاپ  4

 3 نیآنال 200 150 100 20:30-19 و جمعه پنجشنبه خانم مهندس سلیمانی ساعت( 25)دوره طراحی سایت )ورد پرس(  5

 3 نیآنال 90 70 50 13-11 جمعه خانم مهندس سلیمانی ساعت( 15آموزش اکسل  ) 6

7 
 و  Powerpoint ، Camtasiaمحتوا با  دیدوره جامع تول

Ispring suite 9 (10 )ساعت 
 آنالین 85 65 45 11-9 جمعه   خانم مهندس سلیمانی

2 

8 
با  این کالس، آشناییپیش نیاز کارگاه مقدماتی افترافکت )

 ساعت( 20()استایلوستریتور و فتوشاپ 
 آنالین 160 130 90 20-18 شنبه و چهار شنبه  آقای مهندس پارسایی

2 

 3 آنالین 200 160 130 20-18 شنبه سهو  یکشنبه آقای مهندس پارسایی ساعت( 30) مقدماتی ستریتورآموزش کار با نرم افزار ایلو 9

 3 آنالین 220 170 120 18-16 شنبه و پنجشنبه خانم مهندس معزی ساعت( 40آموزش کار با نرم افزار متلب ) 10
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 استاد/ مربی کالس/کارگاه

 )هزار تومان(کالس هزینه  زمان
نحوه 

 برگزاری
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 آزاد دانشگاهیان

  آموزش خط و نقاشی هایدوره

 3 نیآفال 90 70 55 17-15 وچهارشنبه یکشنبه آقای رشیدی ساعت( 30مقدماتی )با خودکار دوره خوشنویسی  11

 3 نیآفال 90 70 55 17-15 شنبه وسه شنبه آقای رشیدی ساعت( 30تکمیلی) با خودکار دوره خوشنویسی 12

 3 نیآفال 90 70 55 19-17 یکشنبه وچهارشنبه آقای رشیدی ساعت( 30)پیشرفته  با خودکار دوره خوشنویسی 13

 2 نیآفال 110 85 65 18-16 شنبهسه  خانم سلوکیان (ساعت 16مقدماتی  ) نقاشی مانداال 14

15 
 16آموزش نقاشی با مداد رنگی حرفه ای رئال و هایپر رئال )

 ساعت(
 نیآفال 160 140 110 18-16 شنبه دو خانم سلوکیان

2 

  های دستیهنر هایدوره

 1 نیآفال 70 55 45 16:30-15 شنبهیک خانم کاوه ساعت( 5/10آموزش بافت فرش و تابلو فرش ) 16

 1 نیآفال 70 55 45 18-16:30 یکشنبه خانم کاوه اعت(س 12) گچمه و دندان موشیآموزش بافت  17

 1 نیآفال 70 60 50 16:30-15 پنجشنبه خانم کاوه (ساعت 14دستبند گلیمی ) گلیم ساده وآموزش  18

 1 نیآفال 70 55 45 18-16:30 پنجشنبه خانم کاوه ساعت(9آموزش چند تکنیک تاپستری  ) 19

 3 نیآفال 110 95 80 18-16  شنبه و سه شنبه خانم لطفی ساعت( 32آموزش تریکوبافی مقدماتی و پیشرفته ) 20

 3 نیآفال 110 95 80 18-16 و چهارشنبه شنبه یک خانم لطفی ساعت( 32)و پیشرفته  مقدماتی بافت پتو پفیآموزش  21

 - آفالین 70 50 35 17-15 یکشنبه و سه شنبه خانم قدسی ساعت( 9کارگاه آموزش نقطه کوبی ) 22

 2 نیآفال 100 75 55 18-16 سه شنبه خانم زارعی ساعت( 16آموزش بدلیجات ) 23

 1 نیآفال 60 45 35 20:30-19 شنبه  خانم محدث ساعت( 6آموزش کار با خمیر تکسچر )نقاشی برجسته( ) 24

 1 نیآفال 60 45 35 20:30-19 یکشنبه  خانم محدث ساعت(7آموزش دکوپاژ ) 25

 1 نیآفال 60 45 35 20:30-19 دوشنبه  خانم محدث ساعت( 7آموزش کار روی پارچه ) 26

 5 نیآفال 180 140 110 20-18 یکشنبه و سه شنبه خانم هوشمندی ساعت( 45آموزش هنر استاکو )نقاشی مجسمه ای( ) 27

 2 نیآفال 90 70 50 20-18 دوشنبه  خانم هوشمندی ساعت( 30آموزش گلدوزی برجسته ) 28

 2 نیآفال 80 60 40 20-18 پنجشنبه خانم جعفر پور ساعت( 25آموزش شمع سازی ) 29

 2 نیآفال 90 70 50 12-10 دوشنبه و پنجشنبه خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش عروسک سازی با خز ) 30

 2 نیآفال 90 70 50 12-10 شنبه و دوشنبه  خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش معرق کاری ) 31

 2 نیآفال 90 70 50 12-10 یک شنبه و سه شنبه خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش مجسمه سازی با خمیر گل چینی) 32

 2 نیآفال 100 80 60 18-16 شنبه و دوشنبه خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش خیاطی مقدماتی ) 33

 2 نیآفال 100 80 60 16-14 شنبه و دوشنبه خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش خیاطی سطح دو ) 34

 2 نیآفال 100 80 60 20-18 شنبه و دوشنبه خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش مانتو دوز) 35

 2 نیآفال 100 80 60 20-18 یکشنبه وچهارشنبه خانم جعفر پور ساعت( 30آموزش مانتو دوز سطح دو ) 36

 2 نیآفال 100 80 60 18-16 یکشنبه و سه شنبه خانم جعفر پور ساعت( 30کودک )آموزش دوخت لباس  37

38 
کارگاه دوخت پیراهن مردانه با روش ساده و بدون الگو 

 ساعت(5)
 نیآفال 70 50 30 17:30-16 شنبه و سه شنبه خانم رضائی

- 

 - آنالین 40 25 10 19-17 سه شنبه آقای هوشمند ساعت( 2کارگاه آشنایی با نحوه ساخت تراریوم ) 39

  آشپزی هایدوره

 2 آفالین 75 60 45 17-15 شنبه خانم دستغیب ساعت( 14آموزش تهیه مرغ های مجلسی ) 40

 2 آفالین 75 60 45 17-15 یکشنبه  خانم دستغیب ساعت(20آموزش تهیه شکالت های دست ساز ) 41

 2 آفالین 75 60 45 17-15 دوشنبه  دستغیبخانم  ساعت( 20آموزش تهیه دسر و چیز کیک ) 42

 2 آفالین 75 60 45 19-17 شنبه خانم دستغیب ساعت( 20آموزش تهیه فینگر فود و فست فود ) 43

 چهارشنبه خانم دستغیب ساعت( 20آموزش تهیه نان سطح دو ) 44
17-19 

 
 آفالین 75 60 45

2 

 های مهارتهای الزم برای کسب و کار کارگاه

45 
 2کارگاه پیش بینی مالی و ریسکهای مالی استارتاپها )

 ساعت(
 نیالنآ 40 30 20 18-16 چهارشنبه  آقای توانگر

- 


