
محصوالت آموزشگاه: 

 ) انواع خودکار  3) کتاب ھای مرتبط با خوشنویسی      2) دوره ھای آموزشی آموزشگاه         1

 

لیست دوره ھای مختلف آموزشی آموزشگاه 

 

الف) دوره ھای تخصصی خوشنویسی با خودکارفارسی : 

)دوره مقدماتی بصورت حضوری ، مجازی ، مکاتبھ ای: 1

 مرحلھ اول : خوش خطی با خودکار بھ شیوه نستعلیق (مقطع دبستان و بزرگسال)  -

شرایط دوره حضوری : 

 ساعت       1 جلسھ (دبستان)            مدت کالس: 10 جلسھ  (بزرگسال)     7 بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 چھارشنبھ       –    دو روز در ھفتھ          روز ھای  :   یکشنبھ- سھ شنبھ        و      دوشنبھ 

 لایر 750.000  شھریھ:

 لایر 100.000ھزینھ جزوه آموزشی:

            

مرحلھ دوم : خوشنویسی با خودکار بھ شیوه نستعلیق (مقطع دبستان و بزرگسال)  -

شرایط دوره حضوری : 

 ساعت    یک روز در ھفتھ     1جلسھ              مدت کالس: 10 بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 950.000شھریھ:

 لایر 100.000ھزینھ جزوه آموزشی:

مرحلھ سوم : خوشنویسی با خودکار بھ شیوه نستعلیق (مقطع دبستان و بزرگسال)  -

شرایط دوره حضوری : 

 ساعت    یک روز در ھفتھ     1جلسھ              مدت کالس: 15 بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.950.000شھریھ:

 لایر 150.000ھزینھ جزوه آموزشی:

 

مرحلھ چھارم : خوشنویسی با خودکار بھ شیوه نستعلیق (مقطع دبستان و بزرگسال)  -

شرایط دوره حضوری : 

 ساعت    یک روز در ھفتھ     1.5جلسھ              مدت کالس: 15 بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 



 لایر 2.250.000شھریھ:

 لایر 150.000ھزینھ جزوه آموزشی:

 

 

) دوره اول تخصصی خوشنویسی با خودکار فارسی بصورت حضوری( بزرگسال) 2

 ساعت آموزش تخصصی 50

 3.450.000شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی: ندارد 

 

) دوره دوم تخصصی خوشنویسی با خودکار فارسی بصورت حضوری(دوره مدرسی) 3

 ساعت آموزش تخصصی 30

 لایر  4.150.000شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی:ندارد 

 

  تخصصی خوشنویسی پیوستھ التین با خودکار 2 و 1ب) دوره 

شرایط دوره: 

 ساعت    یک روز در ھفتھ     1جلسھ              مدت کالس: 8بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.650.000شھریھ ھر مرحلھ :

 لایر 200.000ھزینھ جزوه آموزشی:

 

 

 مرحلھ آموزش( مقطع دبستان و بزرگسال) : 3ج) دوره طراحی عمومی با مداد در 

- مرحلھ اول : آموزش اصول اولیھ و طبیعت بی جان 

- مرحلھ دوم :  آموزش طبیعت زنده و آموزش چھره 

- مرحلھ سوم : آناتومی بدن 

شرایط دوره ھای حضوری: 

 ساعت      یک روز در ھفتھ     1.5جلسھ              مدت کالس: 10بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.450.000شھریھ مرحلھ اول: 



 لایر 1.550.000 : 3 و 2شھریھ مرحلھ

ھزینھ جزوه آموزشی:ندارد 

 

د) دوره عمومی نقاشی : 

 سال) 9 تا 3- نقاشی کودکان (

شرایط دوره ھای حضوری: 

 ساعت     دو  روز در ھفتھ     1:15جلسھ              مدت کالس: 12بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.000.000شھریھ: 

ھزینھ جزوه آموزشی:ندارد 

 

- نقاشی رنگ و روغن روی بوم 

شرایط دوره ھای حضوری: 

 ساعت      یک روز در ھفتھ     2جلسھ              مدت کالس: 10بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.950.000شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی: ندارد 

 

- نقاشی با مداد رنگی 

شرایط دوره ھای حضوری: 

 ساعت      یک روز در ھفتھ 1.5جلسھ              مدت کالس: 10بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 1.950.000   شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی:ندارد 

  

 

- نقاشی روی شیشھ(ویترای) 

 شرایط دوره ھای حضوری: 

 ساعت      یک روز در ھفتھ   1.5جلسھ              مدت کالس: 8بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.450.000 شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی: ندارد 



 

 

 

- مینیاتور  

شرایط دوره ھای حضوری: 

 ساعت      یک روز در ھفتھ     1.5جلسھ              مدت کالس: 10بصورت نیمھ خصوصی- خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.950.000شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی: ندارد 

 

و) دوره عمومی آموزش عکاسی دیجیتال 

شرایط دوره ھای حضوری: 

ساعت      یک روز در ھفتھ     1جلسھ              مدت کالس: 10بصورت نیمھ خصوصی        تعداد جلسھ : 

 لایر 1.650.000شھریھ:

ھزینھ جزوه آموزشی: ندارد 

 


