
                                 صديبیستمیه ديرٌ آمًزشُای َىری                            

  

تاریخ شريعاتاقساعتريزمدرسوام رشتٍکدشناسه

 مُر1720710 - 16چهار شنبه- شنبه خانم جعفری 1 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511602301/1

 مُر2020712 - 19پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 2 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511604301/2

 مُر18:1520710 - 17:15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 2 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511607301/3

 مُر1620710 - 15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 3 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511608301/4

 مُر17:3020712 - 16:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران3 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511609301/5

 مُر1920710 - 18:30چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 4 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511610301/6

 مُر2020710 - 19چهار شنبه- شنبه خانم جعفری 5 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511614301/7

 مُر18:4520712 - 17:45پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 6 سال ترم 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511616301/8

 مُر11_20:30 - 19چهارشنبه- یکشنبه خانم عطاران(آوالیه ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511796301/9

 مُر12_10 - 9پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری(آوالیه ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان  511801301/10

 مُر16:3020722 -15:30پنج شنبهخانم عطاران 1 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511809301/11

 مُر1820720 -17سه   شنبهخانم سجادیان 1 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511812301/12

 مُر2020720 -19سه شنبهخانم سجادیان 2 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511815301/13

 مُر1920711 -18یکشنبهخانم درستکار2 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511821301/14

 مُر1720720 -16سه شنبهخانم سجادیان2 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511829301/15

 مُر1820711- 17یکشنبهخانم درستکار 2 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511834301/16

 مُر1920720-18سه شنبهخانم سجادیان 3 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511843301/17

 مُر1720711- 16یکشنبهخانم درستکار 3 سال ترم 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511844301/18

 مُر13_16- 15سه شنبهخانم سجادیان(آوالیه ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511848301/19

 مُر11_12- 11یک شنبهخانم درستکار(آوالیه ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 511855301/20

 در صورت بروز محدودیت های ستاد مقابله با کرونا، تا رفع آن1400کالس های اعالم شده در ترم پاییس : قابل توجه هنرجویان گرامی             

.          به صورت مجازی ادامه پیدا خواهد کرد

ٌ َای آمًزشی کًدکان ي وًجًاوان   1400            پاییس  دير


