
                                 صديوًزدَمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری                            

  

تبریخ شريعاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکدشناسه

 تیر18:1520712 - 17:15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494035301/1

 تیر2020714 - 19پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494037301/2

 تیر1620712 - 15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494038301/3

 تیر17:3020714 - 16:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494040301/4

 تیر1920712 - 18:30چهارشنبه- شنبه خانم جعفری3 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494042301/5

 تیر2020712 - 19چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 4 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494045301/6

 تیر18:4520714 - 17:45پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 5 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494047301/7

 تیر1720712 - 16چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 5 سبل ترم 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494050301/8

 تیر13_20:30 - 19:30چهارشنبه- یکشنبه خانم عطاران(آوالیه ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494051301/9

 تیر14_10 - 9پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری(آوالیه ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  494252301/10

 تیر2020715 -19سه شنبهخانم سجادیان 1 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494055301/11

 تیر1920720 -18یک  شنبهخانم درستکار 1 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494056301/12

 تیر1720815 -16سه شنبهخانم سجادیان 1 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494057301/13

 تیر1920715 -18سه  شنبهخانم سجادیان2 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494061301/14

 تیر1720720 -16یک  شنبهخانم درستکار2 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494063301/15

 تیر1820715- 17سه شنبهخانم سجادیان 4ي3 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494069301/16

 تیر16:3020717-15:30پنجشنبهخانم عطاران 5 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494072301/17

 تیر1820720- 17یکشنبهخانم درستکار 5 سبل ترم 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494074301/18

 تیر15_17- 16سه شنبهخانم سجادیان(آوالیه ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494077301/19

 تیر20_12- 11یک شنبهخانم درستکار(آوالیه ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 494078301/20

ٌ َبی آمًزشی کًدکبن ي وًجًاوبن   1400            تببستبن  دير
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 تیر1020412- 8:15چهارشنبه- شنبه خانم پارسی(دختر) سبل 13 تب 11سلفژ ي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 494091301/21

 تیر1220412- 10:15چهارشنبه- شنبه خانم پارسی(دختر) سبل 15 تب 13سلفژ ي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 494092301/22

 تیر1920412- 17:15چهارشنبه- شنبه آقای منوچهری(پسر) سبل 13 تب 11سلفژ ي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 494093301/23

 تیر16:3020113- 14:45پنج شنبه- یکشنبه آقای یوسفی(پسر) سبل 15 تب 13سلفژ ي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 494095301/24

 تیر17:30416- 16چهارشنبهآقای شرقیتىبک کًدکبن 494096504/01

 تیر1410216- 11چهارشنبهخانم صادقی زاده(دختر ) سبل 14 تب 11طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 494097101/01

 تیر2010219 - 17شنبهخانم میرشکار(دختر ) سبل 14 تب 11طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 494098101/02

 تیر1210120 - 9یکشنبهخانم نیک فرد(دختر) سبل 15 تب 12دکًپبژ يیژٌ وًجًاوبن 494099101/03

 تیر18212- 16شنبهخانم کاردانخًشىًیسی تحریری وًجًاوبن494100201/01

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

.          به صورت مجازی ادامه پیدا خواهد کرد


