
 برنامه کالسهای دوره ی پیش دبستانی پژوهش سرای خیام

 ساعت      
 61:14-61:14 61:34-61:04 روز

 دوشنبه

 
 ومینو د

 رایانه مادر و کودک

 لیوان چینی و روبیک

 )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(79شروع کالس ها از اوایل دیماه 

 

 پژوهش سرای خیام دختران اولدوره ی ابتدایی  برنامه کالسهای

 ساعت      
 61:14-61:14 61:34-61:04 روز

 دوشنبه

 

 دومینو

 

 رایانه مادر و کودک

 لیوان چینی و روبیک

 نجوم رباتیک)رالی روبو( چهارشنبه

 )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(79شروع کالس ها از اوایل دیماه  

 

 پژوهش سرای خیامدختران  دومدوره ی ابتدایی  برنامه کالسهای

 ساعت      
 61:14-61:14 61:34-61:04 روز

 رباتیک)امداد روبو( -دومینو لیوان چینی و روبیک دوشنبه

  خلبانی سه شنبه

 رباتیک جنگنده سازه های ماکارونی -نجوم چهارشنبه

 نام( )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت79شروع کالس ها از اوایل دیماه 

 

 پژوهش سرای خیام  دختران(و دوم )دوره ی اول متوسطه برنامه کالسهای

 ساعت      
 61:34-61:01 61-61:61 روز

 دوشنبه
 پرورش گیاهان دارویی ساخت کِرِم های گیاهی

 نجوم رباتیک)ربات مسیر یاب(

   خلبانی سه شنبه

 دومینو چهارشنبه
 سازه ای ماکارونی 

 روبیکلیوان چینی و 
 )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(79شروع کالس ها از اواخر دیماه 



 برنامه کالسهای همکاران ، دانشجویان و والدین

 ساعت      
 61:34-61:01 61-61:61 روز

  تولید محتوا یکشنبه

 پرورش گیاهان دارویی ساخت کِرِم های گیاهی -تولید محتوا   دو شنبه

  خلبانی سه شنبه

 )شروع کالس ها پس از به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(

 

 پژوهش سرای خیام )پسران( برنامه کالسهای ابتدایی دوره ی اول

 ساعت      
 61:14-61:14 61:34-61:04 روز

 لیوان چینی و روبیک دومینو یکشنبه

 رایانه مادر و کودک  دوشنبه

 نجوم رباتیک)رالی روبو( سه شنبه

 )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(79شروع کالس ها از اوایل دیماه  

 

 پژوهش سرای خیام  )پسران(دومبرنامه کالسهای ابتدایی دوره ی 

 ساعت      
 61:14-61:14 61:34-61:04 روز

 یکشنبه

 
 رباتیک)امداد روبو( –دومینو  لیوان چینی و روبیک

 سه شنبه
 سازه های ماکارونی    -      نجوم

 خلبانی
 رباتیک )جنگنده(

 )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(79دیماه یلشروع کالس ها از اوا  

 

 پژوهش سرای خیام   )دوره اول و دوم پسران(برنامه کالسهای متوسطه

 ساعت      
 61:34-61:01 61-61:61 روز

 یکشنبه

 
 نجوم -سازه های ماکارونی   رباتیک)مسیریاب(

 سه شنبه
 لیوان چینی و روبیک دومینو

 ساخت هواپیمای مدل خلبانی 

 )درصورت به حد نصاب رسیدن آمار ثبت نام(79شروع کالس ها از اواخر دیماه  
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