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تبریخ شريعپیش ویبزاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکدشناسه

 تیر13_17101 - 16چهارشنبه- یک شنبه خانم سجادیان 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494244301/1

 تیر14_19101 - 18پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494245301/2

 تیر13_18:15101 - 17:15چهارشنبه- یک شنبه خانم سجادیان 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494250301/3

 تیر114مًسیمی کًدن ترم17101 - 16پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494277301/4

 تیر113مًسیمی کًدن ترم20101 - 19:30چهارشنبه- یک شنبه خانم سجادیان 2 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494280301/5

 تیر213مًسیمی کًدن ترم19:15101 - 18:15چهارشنبه- یک شنبه خانم سجادیان 3 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494282301/6

 تیر314مًسیمی کًدن ترم20102 - 19پنج شنبه- دو شنبه خانم جعفری4 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  494440301/7

 تیر12_17101 - 16شنبهخانم جاودانی 1 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  494445301/8

 تیر17_18101-17پنج شنبهخانم جعفری 1 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  494454301/9

 تیر12_18101-17شنبهخانم جاودانی 1 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  494459301/10

 تیر122مًسیمی کًدن ترم18101-17سه شنبهخانم درستکار 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  494460301/11

 تیر114مًسیمی کًدن ترم18101-17دوشنبهخانم جعفری 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  494464301/12

 تیر422مًسیمی کًدن ترم17101-16سه شنبهخانم درستکار 5 سبل ترم 10 تب 7مًسیمی کًدکبن  494474301/13

 تیر13_12102-10:15پنج شنبه- یکشنبه خانم کاظمیان(دختر ) سبل 13 تب 11سلفژ ي تئًری مًسیمی وًجًاوبن 494518301/14

 تیر13_10102-8:15پنج شنبه- یکشنبه خانم کاظمیان(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 494485401/1

 تیر19_16102-14:15سه شنبه- شنبه خانم اکبری مطلك(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 494488401/2

 تیر19_18102 - 16:15سه شنبه- شنبه خانم اکبری مطلك(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 494493401/3

 تیر12_20102 - 18:15چهار شنبه- شنبه خانم جاودانی(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 494500401/4

 تیر13_20102-18:15پنج شنبه- یکشنبهآلای خجسته(آلبیبن) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 494515401/5

ٌ َبی آمًزشی مرکس يکیل آببد دير
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 تیر113سلفژ18102-16:15پنج شنبه- یکشنبهآلای خجسته(خبومُب) 2سلفژ 494519402/1

 تیر117سلفژ16102-14:30پنج شنبهآلای خجسته2تئًری مًسیمی 494520404/1

 تیر15_17104- 15سه شنبهخانم کاردانخًشىًیسی تحریری494521201/1

 تیر15_19104 - 17سه شنبهخانم کاردانخًشىًیسی وستعلیك494533200/1

 تیر116سلفژ18103-15چهارشنبهآلای سحاب نطاق(خبومُب)سىتًر  494539501/2

 تیر116سلفژ20103-18چهارشنبهآلای سحاب نطاقسىتًر 494541501/3

 تیر215ي1سلفژ11102-9سه شنبهخانم پارسیپیبو494553507/1ً

 تیر215ي1سلفژ13102-11سه شنبهخانم پارسیپیبو494642507/2ً

 تیر214ي1سلفژ18102-16دوشنبهخانم پارسیپیبو494650507/3ً

 تیر214ي1سلفژ20102-18دوشنبهخانم پارسیپیبو494659507/4ً

 تیر216ي1سلفژ16102-14چهارشنبهخانم محسنیپیبو494665507/5ً

 تیر212ي1سلفژ18103-16شنبهآلای کوثری(آلبیبن  )گیتبر 494543508/1

13-11دوشنبهخانم منعم(آوالیه  )يیًله 494547509/1
_

 تیر214ي1سلفژ

 تیر214ي1سلفژ19:30103-16:30دوشنبهخانم منعم(آوالیه ي حضًری )يیًله 494548509/2

 تیر214ي1سلفژ12103-9دوشنبهآلای ممدسیيیًله 494549509/3

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

: قابل توجه هنرجویان گرامی


