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 باسالم

است. در همين راستا هر آموزان همواره فرصتي براي گذراندن اوقاتي پر از نشاط و تفريح بودهتابستان براي دانش          

هاي تفريحي، آموزشي و ورزشي شرايط متفاوتي جهت استفاده هر چه بهتر ساله سعي بر اين بوده كه با طراحي برنامه

هاي حضوري تابستان، م. با توجه به مشكالت پيش آمده و لغو شدن كالسآموزان از اين ايام را فراهم نماييدانش

است.ريزي شدهآموزان از اوقات فراغت خود برنامههاي پرورشي جهت استفاده هر چه بهتر دانشاي از فعاليتمجموعه  

هاي پرورشي فعاليترساند مجموعه آموزان گرامي، به اطالع ميضمن تشكر از همراهي هميشگي اوليا و دانش 

 باشد:در تابستان شامل دو بخش زير مي

  مسابقات پرورشيسرگرمي و 

 هاي فوق برنامهكالس 

 جهت كسب اطالعات بيشتر از مسابقات پرورشي اينجا كنيد. 

 باشد:هاي فوق برنامه شامل دو بخش ميكالس

ها به صورت باشد. اين كالسميائه مجازي مهارت ارو توشاپ وف، تدوين فيلمهاي صبح كه شامل عناوين ته كالسبس 

آموزان در صورت تمايل به شركت بايد در هر سه كالس شركت كنند. در واقع امكان شود و دانشيك بسته ارائه مي

الي  8:00شنبه از ساعت ها روزهاي شنبه و سهباشد. زمان برگزاري اين كالسها فراهم نميانتخاب گزينشي اين كالس

 باشد.مي 12:30

توانند در اين آموزان در صورت تمايل ميو اما كالس بعداز ظهر كه شامل كالس انديشه مطهر است؛ كه هر يك از دانش

 ها ثبت نام كنند.كالس

 شوند.شنبه تشكيل ميها در روزهاي شنبه و سهكالس 

 داشت.ه خواهدادام 4/6/99و تا  شدهآغاز 7/5/99شنبه ها از روز سهاين كالس 

 د.يباشها ميها موظف به حضور مرتب و به موقع در كالسدر صورت انتخاب كالس باشيد كهتوجه داشته 

 هاي رسمي مدرسه كالس گردد و حضور و غياب آن همانندها بصورت برخط ) آنالين ( برگزار ميتمامي كالس

در سايت مدرسه جهت بازديد عموم بارگذاري  ،ها پس از بررسيهاي تعريف شده در كالسباشد. پروژهمي

 گردد.مي

  هاي زير مراجعه كنيد.نام به لينكباشد. جهت ثبتمي 15ساعت  4/5/99مهلت ثبت نام تا روز شنبه 

 

 



 هدف 

 توضيحات نام کالس

 فوتوشاپ

 

 نیتر یو کاربرد نیتر یاز قو یکی Adobe Photoshopنرم افزار 

نرم افزار نه  نی. با استفاده از امکانات ارهیتصاو شیرایو ینرم افزارا برا

کرد، بلکه از اون  شیرایو و جادیا بایز یلیو خ یهنر ریشه تصاو یتنها م

و  بایز یکیگراف بیپوسترها و هر نوع ترک ر،یها، تصاو یخلق نقاش یبرا

 شه. یاستفاده م یا گهیخارق العاده د

 یجذاب برا ریانواع تصاو دیتون یم د،یدوره رو بگذرون نیا یوقت

مدرسه خودمون و   تیسا نیمختلف از جمله هم یبسترها یاستفاده تو

 .دیدرست کن گهید یجاها یلیخ

 مجازيارائه  مهارت

 
 

و این شکل  شکل دیگه ای پیدا کردندر دوران بعد از کرونا، روابط     

هایی که بشر قبل از شیوع کرونا از روابط باعث شده که خیلی از فعالیت

به کلی تغییر کنن؛ به خصوص ارتباطات چهره به چهره. ، انجام می داده

 پس افراد باید به شکل دیگه ای با هم ارتباط برقرار کنن.

یم می بینشده، اما  جایگزین روش های قبلی، دنیای مجازی در این مورد

قبلی وجود نداره و احساساتمون به این راحتی ها به این  حس و حال که

 و اون منتقل نمی شن!

توی این دوره قصد داریم یاد بگیریم چجوری باوجود این شرایط جدید، 

بتونیم از جهان مجازی استفاده کنیم، خودمونو خیلی خوب از راه دور 

قل کنیم و مهم تر از همه فی کنیم، اطالعات رو به خوبی به بقیه منت معر

 احساساتمونو منتقل کنیم.



 
 م(پرورشي دبيرستان روزبه )دوره دو

  تدوين فيلم

 

 
 

Adobe Premiere Pro ینرم افزارها نیاز قدرتمندتر یکی 

 ییاونا ی، برا Adobeنرم افزار رو شرکت  نیهستش. ا ویدیو شیرایو

انجام بدن،  لمشونیف یساده رو یهاتیفراتر از اد ییراییکه قصد دارن تغ

 لمیخام ف ریتصاو دیتونیپرو م ریمیوارد بازار کرده. به کمک نرم افزار پر

 .دیکن لیتبد ییاثر تماشا هیشده خودتونو به  یبردار

 میگ هیته ،یریبلند، گزارش تصو ایکوتاه  یوهایدیدنبال ساخت و اگه

 نیاصن شک نکن د،یهست گهید تالیجید ییویدیو یو هر محتوا یباز یپل

 کالس راست کار خودتونه! نیکه ا

 

 

 مطهر انديشه

ها تعمیق مسائل اعتقادی براساس آثار استاد مبنای برگزاری این کالس

ها آشنا و معتقد باشید شهید مرتضی مطهری است. مسائلی که شاید با آن

 اما نتوانید برای خود و دیگران اثبات کنید و از عقاید خود دفاع کنید.

رو به آثار استاد شهید به صورت مدوّن و مطالعه شده  پیش در دوره

های قبل به پرداخته خواهد شد. الزم به ذکر است مطالب ارائه شده دوره

نیاز نبوده و امکان استفاده همگان فراهم نحوی است که حالت پیش

در عین حال مطالب مطرح شده با مطالب ترم قبل نیز متفاوت خواهد بود. 

یدی بیان خواهد شد تا امکان استفاده دوستانی که است و مباحث جد

 اند نیز باشد.ترم قبل در این کالس شرکت کرده


