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  آیا دوست دارید توانمندیها و استعدادهای

 خود را بیشتر بشناسید ؟

   آیا می دانید افراد خالق چه ویژگی هایی

 دارند ؟

 اد خالقانه بیآیا می دانید چگونه می توان 

 مسائل برخورد کند ؟ 

 

بررسی ها نشان می دهد افرراد خرالق وررورتا     

دارای وررریب هوشرری برراسیی نیسررتند   نوعررا   

مخاطره پذیرند و دارای شخصیتی مصّر   بسیار 

با انگیزه   پذیرای فکرهای نو و مستقل اند و 

دوران کررودکی و نوجرروانی آنهررا معمرروس  بررا  

 .رخدادهای متنوعی همراه بوده است 

 
 

میدایران درنظر دارد جهت ا دوممتوسطه دوره 

پرورش خالقیت و نوآوری دانش آموزان فضایی 

متفاوت آموزشی وتفریحی با همراهی اساتید 

 .فراهم آورد 49مجرب درتابستان 

 :فعالیتها

آشنایی با ساخت                  :  آموزش رباتیک*

 انواع ربات 

دراین کارگاه با انواع  :کارگاه خالقیت درهنر*

   شعر)تصویری و کالمی  -نمایشیخالقیت 

        موسیقی وانجام کار مشارکتی(داستان 

 شوید می  آشنا

دانش راهبردی است که با طراحی : هواوفضا*

هواپیما و فضاپیما و مسائل و موووعات 

وابسته به آنها سروکار دارد ویکی از پیشروترین 

زمینه های پژوهش است که درآن از دانش های 

متالوژی   علوم رایانه والکترونیک دیگر مانند 

بهره گیری می شود ودراین مورد با ساخت ماکت 

هواپیما پروازی   بادبادک   موشک با سوخت آب 

 .شویدآشنا می 

هنرجویان ومن یادگیری تکنیک ها :  عکاسی*

        و اصول زیبایی شناسی به این توانایی دست

 نی ونوجوامی یابند که بتوانند تجربیات دوران 

بار با دوربین عکاسی به تصویر  خود را اینجوانی 

شیوه آموزش بصورت کارگاهی است و . بکشند 

بصورت  با راهنمایی و هدایت مدرسین هنرجویان

 .علمی و عملی عکاسی را تجربه می کنند 

در فضایی :  اردوهای خالقیت وموفقیت*

تفریحی و بااستفاده از تکنیک های خالقیت به 

 پرداخت یدهفعالیت خوا

 : کالسهای علمی  آموزشی *

  سال دوم دروس ریاوی وفیزیک 

 سال سوم ریاوی دروس حسابان وفیزیک

 سال سوم تجربی دروس شیمی وریاوی

 : تشکیل انجمن ها*

 انجمن شعر وداستان 

 انجمن موسیقی 

 انجمن تئاتر و سینما 

 انجمن فعالیتهای قرآنی 


