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هنرجویان
)سال  12باالي (  

)نوازندگی ، آواز (موسیقی کالس 

ورود به آموزشگاه 

مبانی مقدماتی موسیقی 
) ت براي سازهاي کوبه اي نیاز نیس(

مشاوره انتخاب و خرید ساز و 
شروع کالس اصلی 

کان مبانی موسیقی کود

عالقه و استعداد یابی

شروع ساز اصلی  با 
 اولویت ساز هاي جهانی

هنرجویان
)سال  12زیر (  



سال  12تا  7کودکان از 

مبانی موسیقی کودکان       کالس 
)سال  12زیر ( 

)سال  7مخصوص کودکان زیر (جلسه تعیین سطح    

کالس خصوصی و گروهی 
موسیقی کودکان

ازاستعداد یابی ، انتخاب س
اصلی

قیگروهی خالقیت موسی کالس

مادر وکودك کالس خصوصی و گروهی 

کالس خصوصی و گروهی موسیقی 
کودکان

ازدرك عالقه و استعداد یابی، انتخاب س
اصلی

کالس خصوصی و 
مادر وکودك گروهی 

کالس خصوصی و 
انگروهی موسیقی کودک

درك عالقه و استعداد 
اصلییابی، انتخاب ساز

سال  7تا  4کودکان از  سال  4تا  2,5کودکان از 



قیکالس گروهی خالقیت موسی
هنرجو در یک کالس  5با ظرفیت 

کالس خصوصی و 
مادر وکودك گروهی 

کالس خصوصی و 
مادر وکودك گروهی 

کالس خصوصی و 
انگروهی موسیقی کودک

کالس خصوصی و 
انگروهی موسیقی کودک

اب استعداد یابی ، انتخ
اصلیساز

اب استعداد یابی ، انتخ
اصلیساز

 پس از جلسه تعیین سطح شروع اولین دوره
.عموما ازدوره خالقیت موسیقی می باشد

سال 4تا  2,5هنرجویان دوره هاي                     



کالس خصوصی و گروهی

مادر وکودك   

کالس خصوصی و گروهی 
موسیقی کودکان

اصلیاستعداد یابی ، انتخاب ساز

 پس از جلسه تعیین سطح شروع اولین  دوره
عموما ازدوره مادر و کودك می باشد

سال 7تا  4هنرجویان دوره هاي                     



کالس خصوصی و گروهی 
موسیقی کودکان

اصلیاستعداد یابی ، انتخاب ساز

ن بدون جلسه تعیین سطح شروع اولی
 دوره ازدوره موسیقی کودکان می باشد

سال 12تا  7هنرجویان دوره هاي                     



خالقیت موسیقی کودکان

چه فعالیت ها و مطالبی در این دوره بیان میشه؟
دون بر حسب مورد کودك می تواند ب. یک دوره کامال گروهی است کودکان این دوره 

. نفر هنرجو می باشد  5حداکثر تعداد در هر کالس . مادر یا با حضور مادر شرکت کند
فایی یک دوره بسیار شاد و مهیج توام با شکودور از تکالیف آموزشی این دوره به 

رکتی آوازي و حریتمیک دسته جمعی  ، بازي هاي خالقیت موسیقایی کودك از طریق 
آنها  تاکید روي درك درست استفاده ازحواس پنجگانه کودك و تقویت. می باشد 

جلسه کافی به  13تا  12طول دوره براي .جهت ورود به آموزش هاي مقدماتی است 
واند نظر می رسد ولی برحسب نیاز کودك و بررسی و سطح سنجی طول دوره می ت

.کمتر یا بیشتر ازین تعداد نیز برگزار گردد

سال 4تا  2,5کودکان 
تعیین سطح می باشدجلسه بعد از  اولین دوره براي این رده سنی  عموما



کارگاه مادر و کودك  

چه فعالیت ها و مطالبی در این دوره بیان میشه؟
حضور مادر در جلسات . یک دوره خصوصی و گروهی است کودکان این دوره 

نفر هنرجو  5حداکثر تعداد در هر کالس گروهی . خصوصی و گروهی  الزامی است 
اي کالس ه. در این دوره هر هفته یک جلسه خصوصی برگزار می گردد . می باشد 

گروهی در این دروه بر حسب نیاز و تشخیص مربی با اعالم قبلی برگزار می 
هاي ریتمیک آشنایی با اعداد  ، الفباي انگلیسی ، بازیهاي فکري و هیجانی ، بازی.گردد 

ژ کوداي گروهی و آواز گروهی و در نهایت شروع موسیقی با ساز بلز با متد ویژه و سلف
جلسه  13تا  12طول دوره براي .، از مهمترین عناوین آموزشی این دوره می باشد 

گروهی  تنظیم گردیده ولی برحسب نیاز کودك و مشارکت در کالسهاي) خصوصی ( 
.کمتر و بیشتر ازین تعدادجلسه و زمان نیز خواهد شد

سال 7تا  4کودکان 
سطح می باشداولین دوره براي این رده سنی بعد از  جلسه تعیین عموما 



موسیقی کودکان

چه فعالیت ها و مطالبی در این دوره بیان میشه؟
حضور مادر در جلسات . یک دوره خصوصی و گروهی است کودکان این دوره 

نفر هنرجو  10حداکثر تعداد در هر کالس گروهی . خصوصی و گروهی  اختیاري است 
ه پس از س. در این دوره هر هفته یک جلسه خصوصی برگزار می گردد . می باشد 

ت ها و آشنایی با نت ها و کشش ن.جلسه خصوصی ، کالس گروهی برگزار می شود  
داي ، ریتم مفاهیم بنیادي موسیقی ، نوازندگی با ساز بلز و فلوت ریکوردر،سلفژ کو

 از مهمترین عناوین آموزشی کالسهاي خصوصی این دوره  و takadimiخوانی با روش 
هاي از فعالیت.. آموزش پیانو کودکان ، گروه نوازي و کنسرت هاي گروهی کودکان و 

)  جلسه کالس خصوصی  40( ماه  9طول دوره براي حدود .گروهی این دوره می باشد 
ت در تنظیم گردیده ولی برحسب نیاز کودك یا تحویل مرتب تکالیف و مشارک

.کالسهاي گروهی کمتر و بیشتر ازین تعدادجلسه و زمان نیز خواهد شد

سال  12تا   7اولین دوره براي  کودکان 
بدون جلسه تعیین سطح می باشد 

موسیقی 
کودکان



براي تمامی دوره هاي نوازندگی و آواز 
سازهاي کوبه اي غیر از 

سال تمام و باالتر 12هنرجویان                      

جلسه اي مبانی  4کالس 
)روهی خصوصی یا گ(مقدماتی موسیقی 

،  ساز شناسی ، استعداد یابی
عالقه شناسی و انتخاب ساز

خرید ساز و شروع کالس هاي 
خصوصی



موسیقیمبانی مقدماتی دوره 
بصورت خصوصی یا گروهی  برگزار می شود با نظر استاد 

چرا این دوره را باید گذراند ؟
و در این دوره با هزینه نصف کالس هاي خصوصی عملی آموزشگاه و مدت زمانی د

فباي هنرجو با ال) نزدیک یک ساعت و بیشتر ( برابر کالسهاي معمول موسیقی 
رجو داده هرجلسه تکلیفی براي هن. موسیقی و اصول و عالئم اولیه آن آشنا می شود 

اهنرجو شده و جلسه بعدي پس از دریافت تکلیف از طرف استاد در زمانی توافقی ب
ته بس( برگزار می شود که مدت زمان این دوره در نهایت در یک ماه به اتمام می رسد 

مشاوره و  ساز شناسی و). به انجام تکلیف در زمان هاي کمتر از یک هفته یا یک هفته 
س استعدادیابی هنرجو انجام و با تصمیم نهایی هنرجو ، هنرجو آماده ورود به کال

. عملی می شود 



همکاران آموزشگاه

دریا طالع

مریم حسن پور



همکاران آموزشگاه

رنسیم رشتب

احسان رونده



همکاران آموزشگاه

ائلیار محمدعلی زاده

صمد جباري



همکاران آموزشگاه

پویا آقاخانی

احسان تمنا



همکاران آموزشگاه

بهروز اسکندري

آرین ضمیري



ارتباط با ما 
آدرس 

، نرسیده ) ایستگاه(مرند ، خیابان شهید رجائی 
میدان قائم  به 

تلفن آموزشگاه
04142257291

:ایمیل 
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واتس اپ مدیر داخلی 
09981395123

واتس اپ مدیریت 
09355746355

@mahnimusicacademy


