
(4)واحد فرهنگي دبيرستان دوره اول فرزانگان 

1401تابستان 



یکی از شاخصه های اصلی در مدارس مسپاد تفاوت در حمتوا و اجرای برنامه ها در واحد فرهنگی است، 
يكي از مهمرتين برنامه هاي فرهنگي در دبیرستان فرزانگان چهار کالسهای فوق برنامه  

.مي باشد( با حمتواي فرهنگي ، هنري و مهارتی) برفرازاندیشه
واحد فرهنگي دبريستان فرزانگان چهار با توجه به اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش با نگاهی  در 

بر رسالت های مهم واحد فرهنگی که بر مبنای تقویت آموزه های دینی و اشاعه عزت ملی و تقویت 
ای اعتماد به نفس دانش آموزان از طریق افزایش مهارت آموزی می باشد ، فعالیتهای متنوع و خالقانه 

.باشنداز مهمرتين آهنا مي « بر فراز انديشه » كالس هاي فوق برنامه طراحی شده است ، كه 

.مي پردازيم 1401در ادامه به معريف كالس هاي بر فراز انديشه تابستان 





افق زندگی و درجاده لذت:جلسه اول
چه هدفی پشت پردۀ انتخاب های همه ما انسان هاست؟

چراماانسان هاگاهی دنبال لذت بیشتر نمی رویم؟

شالوده اندیشه :جلسه دوم
بدیهایت ما انسان ها چیست؟

الگوریتم تفکر:جلسه سوم
وقتی تفکر می کنم دقیقاً چکار می کنم؟ 

پنجره ی شهود:جلسه چهارم
آیا راه دیگری برای شناخت واقعیت ها وجود دارد؟

گفتنیهایناگفته
سركار خانم يدنگي



پادکست چیست ؟ :اولجلسه 
..، دو نفره، نمایشی ومونولوگ: انواع پادکست شناخت 

موضوعو انتخاب گروه بندی 

اودیشن ، وارد آشنایی با محیط نرم افزار آداب :دومجلسه 
افزار ،کردن قطعات صوتی به محیط نرم 

صدا ،کردن با الیه های صوتی و تنظیم کار 
با سایت های کتابخانه صوتیآشنایی 

صدا ،اصول فنی ضبط :سومجلسه 
گویندگی ،و لحن در خوانش 

های صداو فیلتر نویز محیط حذف  :چهارمجلسه 
گروه ها و خروجی بررسی 

پیشنهاداتارائه 

(ساخت حرفه ای پادكست)اپيزود 
سركار  خانم شفيع پور



سبک هامعرفی :اولجلسه 
نیازوسایل مورد معرفی 
اصولی طراحی چشم و ابرو در زاویه های مختلف آموزش 

اصولی آموزش :دومجلسه 
بینی و گوش در زوایای مختلف طراحی 

طراحی آموزش اصولی :سومجلسه 
در زوایای مختلف و مدل های مو لب ها 

آموزش تناسبات چهره :چهارمجلسه 
طراحی یه چهره کاملو 

(طراحی به سبك رئال)سارنگ 
سركار خانم مومن 

:وسايل مورد نياز
و پاك كن 6، مداد ب( ۳آيا 4هماهنگ با تخته شاسي،آ)نقاشي، كاغذ ( باشه ۳سايز آبهتره )تخته شاسي



توضیحات و پیشینه کاشی هفت رنگ :اولجلسه 
انتخاب طرح و طریقه انتقال طرح

اصول یادگیری آشنایی با مواد و ابزار :دومجلسه 
و شروع به کار با متریال تهیه شده توسط دانش آموز

ساخت رنگ و ترکیبات رنگ :سومجلسه 
و آموزش رنگ گذاری 

رنگ گذاری صحیح طرح و:چهارمجلسه 
آماده سازی برای انتقال کاشی به کوره 

(كاشی هفت رنگ)نگارينه 
سركار  خانم قمصري نيا



! بزنیمنداریم حتی یک کلمه حرف اجازه :اولجلسه 
(رویکرد خودزیست نامه نویسی و طومارنویسی احواالت شخصی)

.بنشین لطفا با چشمان بسته جهان را به تماشا :دومجلسه 
(رویکرد جادوی زاویه دید و انتخاب آن) 

دهیمبا هم به دیالکتیک تنهایی مان معنا :سومجلسه 
(رویکرد گفت وگو نویسی و گسترش دیالوگ در داستان) 

!بده را بزن به جایش کلمات را به من گوشم :چهارمجلسه 
(رویکرد طرح نویسی و آشنایی با کهن الگوهای پیرنگ ) 

(نويسندگی)رويای نوشتن 
ســركار خانم رضايــي

: توجه توجه 
. كنار گذاشتن منطق و عقل استمستلزم در اين چهار جلسه  حضور 

قرارمان به بازي گرفتن احساس و خيال استاينجا 



(چاپ دستی )رنگ و ترنگ 
ســركار خانم كوچكيان فرد

سطح دانش آموزان ،  اتود و طراحی اولیهتعیین :اولجلسه 

پارچهانتقال طرح روی :دومجلسه 
(ساک پارچه ای ، لباس یا پارچه در مصارف دیگر) 

تکمیل کارها :چهارمجلسه آموزش رنگ و تکنیک :سومجلسه 
رفع اشکاالتو 



:دومجلسه :اولجلسه 

:سومجلسه 

:چهارمجلسه 

(طراحی كاراكتر )كليك 
شيخ محمديســركار خانم 

اختصاصی طراحی کنید ( کاراکتر)دلتان می خواهد برای خودتان یک شخصیتاگر 
...در دلتان هم البد خوشحال باشید که از اساس تصویرسازی اش کرده اید، به کالس ما بیایدو 

!! حتی آرم سمپاد خودم... جوجه ی خودم، یا فیل خودم، یا پیرمرد خودممثال 
حواستان باشد، زمان پایگاه تابستانی کوتاه است فقط 

.کنیدرا انجام بدهید و کارها را تکمیل تمرین ها ( طبیعتا در خانه)برای بهتر شدن کاراکترها باید در فاصله ی کالس ها و 
ماجرای تمرین های در خانه خیلی جدی است.2نیست از قبل نقاشی یا طراحی حرفه ای بلد باشیدالزم .1

ارائه اصول کلی طراحی کاراکتر، 
های مختلف چهرهحالت 

! قطعا بررسی تکالیف
! طراحی کاراکتر حیوان منحصربفرد برای خودمو 

طراحی کاراکتر خالقانه بدون الگو و نمونهو ! اول بررسی تکالیف

! پس از بررسی تکالیف
کاراکتر با کمک لوگوی سمپادکاراکتر ، طراحی کادربندی و فضا سازی برای اصول 

آميزيرنگ تحرير ،ابزار طراحي يا كالک ، مدادپاك كن ، كاغذ پوستي يا كاغذ كاغذ : وسايل مورد نياز 




