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 مُر11_18101 - 17چهارشنبه- یک شنبه خانن سجادیان 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512073301/1

 مُر112مًسیمی کًدن ترم16101 - 15پنج شنبه- دوشنبه خانن جعفری 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512075301/2

 مُر111مًسیمی کًدن ترم17101 - 16چهارشنبه- یک شنبه خانن سجادیان 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512077301/3

 مُر112مًسیمی کًدن ترم19101 - 18پنج شنبه- دوشنبه خانن جعفری 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512257301/4

 مُر111مًسیمی کًدن ترم20101 - 19چهارشنبه- یک شنبه خانن سجادیان 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512258301/5

 مُر212مًسیمی کًدن ترم17101 - 16پنج شنبه- دو شنبه خانن جعفری 3 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512261301/6

 مُر311مًسیمی کًدن ترم19101 - 18چهار شنبه- یکشنبه خانن سجادیان4 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512264301/7

 مُر412مًسیمی کًدن ترم20101 - 19پنج شنبه- دوشنبه خانن جعفری5 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  512266301/8

 مُر12_15101 - 14دوشنبهخانن جعفری 1 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512270301/9

 مُر120مًسیمی کًدن ترم19101-18سه  شنبهخانن درستکار 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512278301/10

 مُر110مًسیمی کًدن ترم17101-16شنبهخانن جاودانی 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512359301/11

 مُر122مًسیمی کًدن ترم18101-17پنج شنبهخانن جعفری 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512360301/12

 مُر110مًسیمی کًدن ترم18101-17شنبهخانن جاودانی 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512361301/13

 مُر220مًسیمی کًدن ترم18101-17سه شنبهخانن درستکار 3 سبل ترم 10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512362301/14

 مُر212مًسیمی کًدن ترم18101-17دو شنبهخانن جعفری 3 سبل ترم 10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512364301/15

 مُر520مًسیمی کًدن ترم17101-16سه شنبهخانن درستکار6 سبل ترم 10 تب 7مًسیمی کًدکبن  512385301/16

 مُر10_16102-14:15سه شنبه- شنبه خانن اکبری هطلك(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 512367401/1

 مُر10_18102 - 16:15سه شنبه- شنبه خانن اکبری هطلك(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 512370401/2

 مُر10_20102 - 18:15چهار شنبه- شنبه خانن جاودانی(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 512371401/3

 مُر11_20102 - 18:15پنج شنبه- یکشنبه آلای خجسته(آلبیبن) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 512374401/4

 مُر111سلفژ18102-16:15پنج شنبه- یکشنبهآلای خجسته(خبومُب) 2سلفژ 512377402/1

 مُر122سلفژ16102-14:30پنج شنبهآلای خجسته 2تئًری مًسیمی 512379404/1

ٌ َبی آمًزشی مرکس يکیل آببد دير
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ٌ َبی آمًزشی مرکس يکیل آببد دير

سه شنبهخانن کاردانخًشىًیسی وستعلیك512380200/1

سه شنبهخانن کاردانخًشىًیسی تحریری512381201/1

 مُر121سلفژ18103-15چهارشنبهآلای سحاب نطاق(خبومُب)سىتًر  513223501/2

 مُر121سلفژ20103-18چهارشنبهآلای سحاب نطاقسىتًر 513234501/3

مُر220ي1سلفژ11102-9سه شنبهخانن پارسیپیبوً ایراوی513178507/1

 مُر220ي1سلفژ13102-11سه شنبهخانن پارسیپیبوً ایراوی513187507/2

 مُر221ي1سلفژ20102-17دوشنبهخانن پارسیپیبوً ایراوی513197507/3

 مُر221ي1سلفژ16102-14چهارشنبهخانن هحسنیپیبو513210507/4ً

 مُر222ي1سلفژ12102-10پنج شنبهآلای نیکوهنشپیبو513358507/5ً

 مُر222ي1سلفژ19103-16پنج شنبهخانن خیابانی(خبومُب  )گیتبر 513218508/1

 مُر210ي1سلفژ19103-16شنبهآلای کوثری(آلبیبن  )گیتبر 513219508/2

13-11دوشنبهخانن هنعن(آوالیه  )يیًله 513220509/1
_

 مُر212ي1سلفژ

 مُر212ي1سلفژ18103-16:20دوشنبهخانن هنعن(آوالیه ي حضًری )يیًله 513221509/2

 مُر212ي1سلفژ19:20103-18دوشنبهخانن هنعن(آوالیه ي حضًری )يیًله 513222509/3

. در صورت بروز محدودیت های ستاد مقابله با کرونا، تا رفع آن به صورت مجازی ادامه پیدا خواهد کرد1400کالسهای اعالم شده در ترم پاییس 

: قابل توجه هنرجویان گرامی

هتعالبا اعالم هی گردد

هتعالبا اعالم هی گردد


