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.هستمهآیندهایکارآفرینبرایمتفاوتی
.ساداتازسالمه۵،پویشممن
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.شدکمرنگرابطمونیکمکروناسالدواینتویمیدونم
ورجیه؛بشیمبهترباهمدوبارهکهماستنوبتحاالولی

.مممممماومثالیادوبارهشروع
اگهالحاخوبشگفتانهکلیبااما"پویشیدوبارهتولد"یه

روخطچنداینباشیشگفتانهاینجریاندرتوداریدوست
!بمونبامن

من پویش 
!هستم



شناسنامه من
ن توسط یک گروه از فارغ التحصیال1396من سال 

ساداتی به وجود اومدم و بعد از یکسال کار 
،کردمشروع 1397خودم رو از  سال 

هم وکنار درس بود مهارت  هم ،خب هدف منو 
پیدا کردن عالقه 

!راه زندگیتوی 



اما چرا تولد دوباره؟
یهاکاربودممکنشایدکهمشکلهیسالچنداینتوی
میرفتیکیمثالوقتیکهبوداینبریزههمبهرومن

همچنینومیفهمیدروخودشیعالقه،سازیانیمیشن
دبلبازماماشناختمیهمروزمینهاینتویافزارهاینرم
؟چراخب؛بسازهکوتاهانیمیشنیکنبود
ینامهمفیلبایدچطورنبودبلدیا،نبودبلدکارگردانیچون

یشپویکامسالگرفتمتصمیمپسبنویسهروخودش
!باشمترمتفاوت



یعنی چطوری ؟
یکطفقنهمیکنیانتخابرورشتهیکوقتیشماببین
رومهارتورشتهسبدیکبلکه،مهارتیکیاافزارنرم

یخوادمکسییکمثالا بگمترواضحبذار؛یاهکردانتخاب
میشنانیافزارنرم)موهوصرفاا قبال،سازیانیمیشنبره

وجودبهبراشمشکالتاونوگرفتمییادرو(سازی
هموموهوهمرشتهاینانتخابباحاالولیمیومد

باروایرسانهسوادهمونویسیفیلمنامهوکارگردانی
!نشانچندوتیریکیعنیاینومیکنهانتخابهم



زمان بندی کالس ها
ساعت

روز
8-7:459:10-89:25–9:1010:35-9:2511-10:3511-13

1پویش صبحگاهیکشنبه

ت 
اح

ستر
حرکت به سمت 1ادامه پویش ا

1ورزش ورزشگاه

حرکت به سمت 2ادامه پویش 2پویش صبحگاهسه شنبه
2ورزش ورزشگاه

هست که مهارتی دومی سبد ، 2شما و پویش سبد مهارتی اول  یعنی ، 1؟ پویش چیه2و 1پویش براتون سؤال شده که خوب شاید 
! انتخاب کردی

"  ب و کارکس" داشته باشید زنگ دوم هم   "  کسب و کار"کالس  اینجا اینه که شما مثال روز یکشنبه اگه زنگ اول اهمیِت  و نکته حائز 
که ( …مان وحاال از فوتسال و شنا بگیر تا تیراندازی با ک) دارید تا دیگه رشته کالم استاد پاره نشه و زنگ سوم هم یک سری ورزش داریم 

"  جلسه ای12" و " جلسه ای24" دستههستند؛  اما یک نکته ی دیگه اینه که ما سبد هامون دو دسته . دو تا از اون هارو انتخاب می کنید
ه رو بردارید دیگه نمیتونید سبد دیگه ای رو بردارید و هم یکشنبه و هم سه شنب" جلسه ای24" که اگه شما سبدتون رو از دسته ی 

دیگه رو هم " جلسه ای12" را انتخاب کنید می تونید یک دونه سبد" جلسه ای12" باید کالس های داخل همون سبد  رو برید اما اگه 
.میشنبرگزار که کالس های  یک سبد توی روز یکشنبه و کالس های سبد دیگه روز سه شنبه  ! بردارید 



نکته
رو رفته بودم چی ؟" سالیدورك"بعد اگه کل 

میزنی و استاد" سالید ورك"در این صورت هم ، یه چرخی توی 
میدهبهتون پروژه 

ه اگه ترم های قبل پویش شما هم کالس های نرم افزاری رفت
، فقط می دونید که توی این کالس ها بودید،   ه دو ساصوالا

ی جلسه صرف نصب نرم افزار میشد که خب از این به بعد برا
یلم دو سه تایی فخونه، یه نصب نرم افزار روی ویندوزتون توی 

.  داریم که توی اونها نصب نرم افزار رو یاد می گیریم
نها من و تو با هم کلی چیز قراره یاد بگیریم  اما خوب در قبال او
هم معلم از ما یک سری تکلیف و پروژه میخواد که هر جلسه 

!توسط خود معلم معلوم میشه 



کلید ثبت نام
رواهرشتهتوضیحمیریکهوقتی:بگممهمخیلینکتهیهفقط

ابانتخبرایالزمنیازپیشهارشتهازبعضیاسمرویروبه؛بخونی
ورنیازپیشاونبایدحتماکهکندقت.شدهنوشتهرشتهاون

رفتیاگرمثال.شدخواهدلغوشمارشتهانتخابوگرنهباشیگذرونده
قسمتتویاسمشرویبهروکهمیبینیبخونیرومدیایرشته

یاتریتورایالس:نیازپیش)نوشتهکههستقرمزبیضییه،توضیحات
باید،کنیشرکتسبداینتویخواستیاگهیعنیاینکه(فتوشاپ

رفتهمتریهحداقلایالستریتوریافتوشاپیاقبلیهایپویشتوی
!باشی

ازنامتثبازپسبکنینامثبتسبداونتویولیباشینرفتهاگهو
!میشیحذفسبداونتوی



!اونوقت چرا ؟
تویدوستاتاکثرمیشیسبدیکواردتوکهزمانی
ناوتویاصالتوکهزمانیودارندمهارترشتهاون
تهاقیرفیبقیهازباشینداشتهمهارترشته
کهمنومیمونیعقب
راتباتفاقاینپویشتوینمیخواددلماصال
!بیفته



هفته هفتم
مگه چه خبره؟: ن .پ

قراره یک هفته بعد از  اتمام کالس ها دست
آورد های خودمون رو توی کارگاه من یعنی 

کارگاه پویش به سرانجام برسونیم و در 
.نهایت به نمایش بگذاریم

کنمخوب حاال وقتشه که سبد ها ی مختلف رو بهتون معرفی



Media
-ر پریمیـ-افترافکت : جلسه شامل کالس های 24این سبد 

-ســـــواد رســـــانه ای -فیلمنامـــــه نویســـــی -کـــــارگردانی 
. فیلمبرداری با موبایل  هست

همون طور که دیدید در این سبد عالوه بر  این که دو تا از 
غول های ادیت فیلم رو جا دادیم  به شما اصول کارگردانی

ی رو هم و فیلمنامه نویسی  و فیلم برداری با موبایل نویس
ون یاد میدیم دیگه چی میخوایی اگه میدونی بگم دو تا ن

!هم سر راه بگیریم بیاییم 
جا باب خوب پس آقایون فیلم ساز وقتش که راه بیفتید این

!میل شماست 

:پیش نیاز 
افتر افکت یا 

پریمیر



طراحی
ور  ایالستریت-فتوشاپ : جلسه ای شامل کالس های 24این سبد 

.گرافیک  هست -عکاسی -ترکیب رنگ و رنگ شناسی -
دستا باال این سبد برای ! خالقیت بی حد و مرز خب طرفداران 

انه شماست شما توی این سبد عالوه بر یادگیری ادیت های خالق
هم روایالستریتور … عکس با فتوشاپ و طراحی لوگو و پوستر و 

که هم یاد میگیرید که عکس هاییعکاسییاد میگیرید همچنین 
رف ادیت میکنید رو خودتون بگیرید اونم عکس هایی که این بار ح

نهمعلومه که ؟ به نظرتون تموم شد .برای زدن دارند 
ا هم یاد بگیریم که برنگ شناسی ما توی این سبد خفن قراره 

دونستن اون شاید حتی با تغییر یک رنگ هیجان یا آرامش ، حس
اتی خوب یا حس بد ، به کاربر تلقین بشه  بشه که این خودش حی

ما که رسگرافیکو … توی طراحی ثابت میکنه دانش  رو بودن این 
!بابای کل اینا حساب میشه 

:پیش نیاز 
فتوشاپ یا 
ایالستریتور 



چالش های آقای دکتر
-بیوتکنولوژی : جلسه ای شامل کالس های 24این سبد 

.  کمک های اولیه هست -پژوهش های زیستی 
بیوتکنولوژی چیه ؟ هر کاربرد فناورانه ای که از موجودات  
زیستی، جانداران یا مشتقات اون ها استفاده می کنه تا 
محصوالت یا فرایندهای خاصی را ایجاد یا اصالح کنه رو 

!بیوتکنولوژی میگیم 
سفری علمی درون جانداران و علم جذاب : پژوهش های زیستی 

!زیست اما این بار نه حفظی 
توی خالصه که آقایون دکتر زیر دیپلم آماده شید که وقت سفر

.ساخت صنعت نوین توسط شما فرا رسیده  موجودات و 

: پیش نیاز 
بیتکنولوژی یا 

پژوهش های زیستی 



مکاترونیک
-( ربات مسیر یاب )کالس های رباتیک : جلسه ای شامل 24این سبد 

.ت سالیدورک  هس-آشنایی با پرینتر سه بعدی  و انقالب صنعتی 
.ت سالیدورک چیه ؟ سالیدورک نرم افزار طراحی قطعات مکانیکی هس

خوب خوب خوب طرف دار های مکانیک دستا باال این سبد مخصوص 
نتر شماست ساخت ربات مسیر یاب و یادگیری سالیدورک و کار با پری

یاز سه بعدی دیگه حداقلش شما رو توی کار طراحی مکانیکی که بی ن
با میکنه البته دور از لطف نیست که بگم طرفداران الکترونیک هم

کنن انتخاب این سبد فضای ساخت و ساز خودشون رو به شدت زیاد می
!!و محدودیت ها شون رو تا حد زیادی نابود

: پیش نیاز 
سالیدورک یا 
رباتیک 



زی انیمیشن سا
-آموزش نرم افزار : جلسه ای شامل کالس های 24این سبد  moho  کارگردانی

.سواد رسانه ای  هستش -فیلمنامه نویسی 
موهو چیه ؟ اگه دنبال  ساخت انیمیشن های دو بعدی با نرم افزار به روز و 
م خیلی خفنی هستید نرم افزار موهو بهترین یاور شما خواهد بود شاید اس

ه رو شنیده باشید و براتون جالب باشه ک" نان آور "و " ترانه دریا"فیلم های 
!بدونین این انیمیشن ها  هم  از موهو کمک گرفتن تا ساخته بشن 

شما توی این سبد یاد می گیرید که چطور یک فیلم نامه خوب و اصولی  
بنویسید و به کمک سواد رسانه ای مواد مورد نیاز رو توی اون جا بدید تا 
مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدید و با کارگردانی ، اون رو توی فضای تخیلی 

خودتون جا میدید و فضا رو طراحی می کنید و در نهایت با موهو انیمیشن 
!خودتون  رو میسازید 



اخت و سازس
:های کالسجلسه شامل 24سبد این

. هستAuto cad-پل ماکارونی  
ه نرم افزار نقشه کشی و مهندسی کیهچیه ؟ اتوکد

خفنهواقعااگه از حق نگذریم 
ن کار خودتووقتشهخوب پس مهندسین عمران عزیز 

هاسترو از همینجا شروع کنید اینجا شروع مهندس 
؟معتلیدپس چرا 

:پیش نیاز 
پل ماکارونی



برنامه نویسی
ی زبان برنامه نویس: جلسه ای شامل کالس های 12این سبد 
. خالقیت در حل مسئله هست -الگوریتم -پایتون 

حور  خوب اگه عالقه به برنامه نویسی دارید این سبد پروژه م
همون طور که از اسمش پیداست برای خود خودتونه توی 
این سبد شما  قراره پایتون رو به صورت کاربردی برای حل
د یک مسائل روز و مسابقه ها استفاده کنید و در کل این سب
ه سبد پروژه محور هست که با این سبد شما می تونید ب

و این جاست که شما دیگه یک ! مسابقات کشوری برید 
!برنامه نویس خفن شناخته میشید 

:پیش نیاز 
یپایتون مقدمات



بازی سازی
( اپ اینونتور ( App Inventor:  جلسه ای شامل 24این سبد 

-Go dot  ( گودات )-Triz
اگه بازی سازی رو دوست دارید و ذهن خالقی دارید که دوست 

ا دارید ازش استفاده ی مفیدی بکنید این سبد برای شم
ا اپ ساخته شده توی این سبد از آموزش مقدماتی بازی سازی ب

ی و کم( نرم افزاری شبیه به اسکرچ ولی کد محور ) اینورتور  
(  محور نرم افزاری کامال برنامه نویسی) پیشرفته ترش گو دات 

د و در رو یاد میگیری(  اصول اختراع و خالقیت شناسی ) تا تیریز 
.نهایت شما یک بازی کامپیوتر خالقانه می سازید 

(  099336699663366)فقط یه نکته یاد گرفتید این شماره منه 
��یه چند تایی سفارش دارم 



دستان پر هنر
:جلسه ای شامل کالس های 12این سبد 

. طراحی چهره هست-کاریکاتور -خوشنویسی با خودکار  
خوشنویسی با خودکار هرچند در نگاه اول بیشتر جنبه ی 

هنریش رو به نمایش بگذاره اما با این حال  جالب هستش 
ادی بدونید  خوشخطی در نوشتن روزانه انسان تاثیر بسیار زی

داره و  از نظر خیلی از افراد  تلقین کننده ی سطح باالی سواد
.  هست 

دقیقشما در سبد دستان پر هنر با آموزش اصولی و 
.را فرا خواهید گرفت هنر معروف آرامش بخش و کاربردی 3



هوافضا
:جلسه شامل کالس های 12این سبد 
. موشک آبی هست-گالیدر  

این آقایون فضا نورد و سفینه ساز  آماده باشید که
مسیر  از همین جا ها شروع میشه امروز گالیدر و 

�😉�. موشک آبی فردا سفینه فضایی 



نجوم
رصد -های مبانی نجوم کالسجلسه شامل 12سبد این

. ستاره  هست
رو دوست آسموناگه ! سالم بر منجم های  نوجوان 
.دارید این سبد برای شماست 

ونید راستی اگه اسمون رو رصد کردید به بهرام سالم برس
�🙄�؟بگید پویش گفت حال خاله ناهید چطوره 



کسب و کار
-سواد مالی -مارکتینگ: های کالسجلسه شامل 12سبد این

.  هستcash flowبازی -فقه کسب  کار -حسابداری مقدماتی  
کسایی که ذهن! آفرینانمخترع و کار ! من های آینده بیزینس
وزش دارید این سبد برای شماست سبدی که توی اون آمبزینسی

و میبینید که چطور مشتری خودتون رو راضی نگه دارید حساب
د داشته باشید و مهمتر از همه درآممشتتونرو توی کتابتون

رو توی بازی هاتونآموزه یحالل داشته باشید در آخر هم همه 
.کش فلو به رقابت میگذارید 



حقوق و دادگاه
:های کالسجلسه شامل 12سبد این

لالملـحقوق و دادگاه بین -حقوق و دادگاه کیفری 
. هست

یموکل ها و قاضی ای عزیز این رشته رشته 
ذاب جیشماست اگه عالقه به بحث دارید این رشته 
. با بحث روی پرونده ها و قوانین پیش میره 

��!رو یادتون نره چکشاتون

:پیش نیاز 
حقوق و دادگاه 

مقدماتی



شیفیزی
می شی-فیزیک نیوتن  : جلسه شامل کالس های 12این سبد 
.  هستمندلیف 

آقای حاتم حفظین ؟  کی گفته فیزیک و شیمی درس های 
رو واقعی فیزیک و شیمیمزه ی  این بار قراره  شی فیزی  توی 

ه چه فیزیک و شیمی رو  دوست داری چبدن؛ پس به ما نشون 
!نه ، نباید این جا رو از دست بدی 



تئاتر محرم
.جلسه ای هست12سبد این  

جلسـه ای 12زمانی که شما یک سبد دونید  همون طور که می ) 
م یک سـبد دوازده جلسـه ای دیگـه رو هـبرمیدارید  میتونید  رو 

بد بردارید و این سبد هم از این قائده جدا نیست ولی در این س
(جلسه شرکت میکنید 24شما در اصل 

خر و در آ!این شما این هم تئاتر محرم ! بازیگر های تئاتر 
هم پروژه نهایی در این سبد هم نمایش زیبایی خواهد

تئاتر شهر  برگزارآمفی  بود که در یکی از سالن های 
!میشه 



استاد کار

مکانیک خودرو  : کالس های جلسه شامل 12سبد این  
.  نقاشی ساختمان هست-عیب یابی لوازم خانگی -

از تعمیر کاری و یک سری دیگه از کار میخوایید  اگر 
سر و کار دارید باهاشون  طول روز در های فنی که 
.  ادکاراستاین شما و این مرد خونه بشید سردر بیارید و 



پیرایش گری
.جلسه ای هست12سبد این

ن همیمثالش  بد نیست آدم بلد باشه هارو  یکسری از چیز 
کار کی میدونه کجای این دنیا اصالح و پیرایش گری به.سبد
؟میادآدم 

موهای داداش و میتونید  خالصه که شما آخر این سبد 
. رو خودتون کوتاه کنیدپدروتون  



نزباومغز
. جلسه ای هست12سبد این  

از اون طرف! زبونشهمیگن خطرناک ترین اسلحه ی بشر 
حاال. مهم ترین ابزار برای رسیدن به موفقیت هم هست

ما آدما باشه و چه زبون ومغز اگه چه ارتباطی بین
ما برسه؛ این سالح موشک زبون به مغزسوختی از 

!؟کشنده تبدیل میشه به ابزار رسیدن به موفقیت
ویژگی ازکلیازمیتونیمکتابچنتاخوندنباکالساینتو

ی های مغزمون استفاده کنیم و زبانمون رو سوخت رسان
.کنیم



شناسیمزاج 
. جلسه ای هست12سبد این

ه کسیناست  طب سنتی برگرفته از کتاب قانون ابن 
!شناسیه  قسمتی از اون مربوط به مزاج 

با هم مزاج های مختلف مثلشناسی  توی مزاج قراره  ما 
رو یاد بگیریم و تغذیه های مناسب... بلغم و صفرا و

رو به دست درموردشون  برای این مزاج ها و اطالع دیگه 
!بیاریم  




