
                                 صدوبیست و دومین دوره آموزشهبی هنری                            

  

تبریخ شروعاتبقسبعتروزمدرسنبم رشتهکدشناسه

 فروردین1620718 - 15پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 1 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621262301/1

 فروردین2020717 - 19چهار شنبه- شنبه خانم جعفری 2 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621263301/2

 فروردین18:1520717 - 17:15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 2 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621265301/3

 فروردین18:3020718 - 17:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 2 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621266301/4

 فروردین1720717 - 16چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 3 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621267301/5

 فروردین1920717 - 18:15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری4 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621268301/6

 فروردین19:3020718 - 18:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 5و4 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621269301/7

 فروردین1620717 - 15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری5 سبل ترم 7 تب 5موسیقی کودکبن  621270301/8

 فروردین17_20 - 18چهارشنبه- یکشنبه خانم عطاران(آنالین ) سبل 7 تب 5موسیقی کودکبن  621272301/9

 فروردین18_11 - 9پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری(آنالین ) سبل 7 تب 5موسیقی کودکبن  621274301/10

 فروردین19:3020721 - 18:30یکشنبهخانم جعفری 1 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622530301/11

 فروردین20:3020721 - 19:30یکشنبهخانم جعفری 1 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622533301/12

 فروردین17:1520722 - 16:15دوشنبهخانم عطاران 2 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622203301/13

 فروردین1920723 -18سه شنبهخانم سجادیان 2 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622207301/14

 فروردین1820723 -17سه شنبهخانم سجادیان 3 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622209301/15

 فروردین17:1520718 -16:15پنج شنبهخانم عطاران 3 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622212301/16

 فروردین2020723- 19سه شنبهخانم سجادیان 4 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622219301/17

 فروردین1720723- 16سه شنبهخانم سجادیان  5و4 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 622221301/18

 فروردین16:3020721- 15:30یکشنبهخانم درستکار4 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 623316301/19

 فروردین17:3020721- 16:30یکشنبهخانم درستکار4 سبل ترم 10 تب 7موسیقی کودکبن 623317301/20

 فروردین1820117-16:15چهارشنبه- شنبهخانم کاظمیان(دختر) سبل 14 تب 11 نوجوانبن  1سلفژ و تئوری موسیقی 622225301/21

 فروردین1820417-16:15چهارشنبه- شنبهآقای منوچهری(پسر) سبل 14 تب 11 نوجوانبن  1سلفژ و تئوری موسیقی 622227301/22

 در صورت بروز محدودیت های ستاد مقابله با کرونا، تا رفع آن1401کالس های اعالم شده در ترم  بهار : قابل توجه هنرجویان گرامی             

.          به صورت مجازی ادامه پیدا خواهد کرد

دوره هبی آموزشی کودکبن و نوجوانبن   1401            بهبر 


