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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 رساند مجموعه فعاليتآموزان 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 باشد. اين كالسمي سايت طراحيو  ACM،  در افترافكت کيموشن گرافهاي صبح كه شامل عناوين ته كالسبس 

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

شنبه از ساعت ها روزهاي شنبه و سهباشد. زمان برگزاري اين كالسها فراهم نميامكان انتخاب گزينشي اين كالس

 باشد.مي 12:20الي  8:00

آموزان در صورت اي بوده و هر يک از دانشرسانه هاي انديشه مطهر و سوادو اما كالس بعداز ظهر كه شامل كالس

باشد. كالس شنبه ميها روزهاي شنبه و سهها ثبت نام كنند. زمان برگزاري اين كالستوانند در اين كالستمايل مي

 شود.تشكيل مي 15:40الي  14:40اي از ساعت هو سواد رسان 14:30الي  13:30انديشه مطهر از ساعت 

 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.م به لينکناباشد. جهت ثبتمي 15ساعت  4/5/99مهلت ثبت نام تا روز شنبه 



 هدف 

 توضيحات نام کالس

 پيشرفتهطراحي سايت 

 

اون  یریادگیجهانه. با  یهاشغل نیاز پردرآمدتر یکی تیسا یطراح

ها و ها، افکتدری. اسالدیکن یطراح یبا هر امکان یتیهر سا دیتونیم

و  یسازنهی. سئو و بهدینیبیها متیساکه در  یمختلف یهاکیگراف

خودشو داره! ما  یایگوگل که بماند! اونم دن جست و جو ستمیس لیتحل

اون  م. تمامیکن لیگذشتمون رو تکم یهادانسته میخوایدوره م نیتو ا

از  یو درک بهتر میتر کار کنیاحاال حرفه م؛یگرفت ادیکه  یاطالعات

 !میهوشمند وب داشته باش یایدن

 موشن گرافيک در افترافکت   

 

؛ دانش ادغام تصویر و حرکت ندکنموشن گرافیک رو اینگونه تعریف می

های یاد تیزر واین توضیحات شما راحتماالً که با صدا نیز همراه است. 

اما ساخت تیزرهای  هشاید باورش کمی سخت باشاندازه. می تبلیغاتی

استفاده از موشن  ه.دشوارپرهزینه و تبلیغاتی بدون موشن گرافیک بسیار 

در موشن گرافیک نیازی ه. کن تر مینوآس وگرافیک شرایط ساخت تیزر ر

های جذاب و وجود تصاویر رنگیست. به دوربین و نور و فیلمبرداری ن

و پرطرفدار بسیار جذاب  هاموشن گرافیک  باعث شده تاگرافیکی متنوع 

 .باشن

ساخت صحنه  یبرا Adobe After Effectsباید بدونین نرم افزار 

 از یکی البته صد و ترین مرسوم و بهترین از یکی موشن گرافيک های

یکی از  در کنارش البته .دنیاست رحاض حال افزارهای نرم ترینحیاتی

 هم هستشسینمایی در جهان  جلوه های ويژه هایقدرتمندترین ابزار

 خوراک انیمیشن و کارهای تلویزیونیه.که 

رو یادبگیریم و بعدش  After Effectsما قراره اول کارکردن با نرم افزار 

 شروع کنیم به یادگرفتن ساخت موشن گرافیک.



 

 

 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.

پیش رو به آثار استاد شهید به صورت مدوّن و مطالعه شده  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. 

است و مباحث جدیدی بیان خواهد شد تا امکان استفاده دوستانی که 

 اند نیز باشد.ترم قبل در این کالس شرکت کرده

ACM 
 

 

 

خط کد در حال اجرا شدن است.  اردهایلیلحظه، م نیدرست در هم

است  یدر حال حل مسائل مختلف تاسنتریدر هزاران د تمیالگور شماریب

 روزمره ما پاسخ دهد. یازهایکه بتواند به ن

دارد،  انیکه در آن جر یو اطالعات هایتکنولوژ یحاضر با همه عصر

و  نیرا به بهتر دهیچیاست که توانستند مسائل پ یدانشمندان ونیمد

حل  نهیبه یهامسائل با روش نیشکل حل کنند. و اگر ا نیعتریسر

ها منتظر ساعت دیساده در گوگل با یجستجو کی ی. تنها براشدندینم

 .میماندیم

 وتریکامپ یایکالس با مسائل جذاب و بزرگ دن نیدر ا میخواهیهم م ما

و  میشوبوده، آشنا  وتریکه سر راه مهندسان کامپ ییهاچالش نیو همچن

 .میکن لیحل کرده و به کد تبد نهیمسائل را به صورت به نیا

 دیو دوست دار دیبریمسئله لذت م کیها سروکله زدن با از ساعت اگر

خالقانه  یراه حل داکردنیو همواره دنبال پ دیکن لیرا به کد تبد زیهمه چ

 کالس مخصوص شماست. نیا د،یگردیمسائل م یبرا

 قابل حل است! یاهر مسئله ت،یبه کمک خالق میمعتقد ما

 منتظر شما هستند تا حل شوند یادیز سائلم



 
 م(پرورشي دبيرستان روزبه )دوره دو

 ایرسانهسواد 

هم دوباره حرف رسانه ها پیش اومد! و دوباره یکی میخواد بگه  ازب »

آف شبکه های اجتماعی و اینترنت و گوشی خطرناکه! کال تلگرام بَده ،

 «بشین؟! مونو فیفا هم که جیززه ... میشه بیخیال

ای رو شنیدیم همین _رسانه_سواد#اصطالح لین بار وقتی برای اوّما هم 

ای تر بهش پرداختیم و در موردش ها رو زدیم. اما وقتی حرفهحرف

اصالً میدونستید که  مطلب خوندیم فهمیدیم که اصالً صحبت اینا نیست!

تر از این که موبایل و اینترنت و ... ای خیلی قبل_رسانه_سواد #موضوع 

ای _رسانه_سواد #ال هدف از یادگیری حا به وجود بیان، مطرح بوده؟!

 چیه؟ 

ها، تولید پیام، مخاطب شناسی، آینده ها داریم ... درک پیامخیلی حرف

های دیگه هایی که باید منتظرشون باشیم و خیلی داستاندنیا و تکنولوژی

خیلی  های درسی خالیه.ها تو کالسکه همشون جذابن و جای این حرف

ها دیم .... خبر درست کنیم، تیتر بزنیم، پیامم میای هم انجاکارهای دیگه

هامون بدیم، کمپین تبلیغاتی رو دست کاری کنیم و به خورد مخاطب

، خواهیم دورهم ببینیمم! کلی عکس و فیلم و انیمیشن هم میبندازیراه 

 و از این کارهای باحال! همبرگر درست کنیم

 ون. مرسیلطفاً افراد تنبل و بی انگیزه نیان تو کالسم

 رستم # کیست؟_آن_از_آینده # نیستند_معصوم_تصاویر #

 هستین!!_که_مرسی # میگذره_خوش # سلبریتی #

 )اگه خوشت اومد الیک کن!(


