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تبریخ شريعپیش ویبزاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکدشناسه

 فريردیه17_19101 - 18چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622053301/1

 فريردیه18_20:15101 - 19:30پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 1 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622054301/2

 فريردیه217مًسیمی کًدن ترم18101 -17چهار شنبه- یکشنبه خانم سجادیان 3 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622055301/3

 فريردیه318مًسیمی کًدن ترم16101 - 15پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 4 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622056301/4

 فريردیه317مًسیمی کًدن ترم17101 - 16چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان 4 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622057301/5

 فريردیه318مًسیمی کًدن ترم19:30101 - 18:30پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری4 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622058301/6

 فريردیه317مًسیمی کًدن ترم20101 - 19چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان4 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622059301/7

 فريردیه418مًسیمی کًدن ترم17:15101 - 16:15پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری5 سبل ترم 7 تب 5مًسیمی کًدکبن  622060301/8

 فريردیه20_16101 - 15شنبهخانم جاودانی 1 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  622071301/9

 فريردیه22_18:30101-17:30دوشنبهخانم جعفری 1 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  622073301/10

 فريردیه120مًسیمی کًدن ترم17101-16 شنبهخانم جاودانی 2 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  622075301/11

 فريردیه222مًسیمی کًدن ترم15101-14دوشنبهخانم جعفری 3 سبل ترم10 تب 7مًسیمی کًدکبن  622076301/12

 فريردیه318مًسیمی کًدن ترم18:30101 -17:30پنج شنبهخانم جعفری 4 سبل ترم 10 تب 7مًسیمی کًدکبن  622089301/13

 فريردیه320مًسیمی کًدن ترم18101-17شنبهخانم جاودانی 4 سبل ترم 10 تب 7مًسیمی کًدکبن  622090301/14

 فريردیه20_12102-10:15چهارشنبه- شنبه خانم توکلی(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 622092401/1

 فريردیه20_16102-14:15سه شنبه- شنبه خانم اکبری مطلك(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 622093401/2

 فريردیه20_18102 - 16:15سه شنبه- شنبه خانم اکبری مطلك(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 622094401/3

 فريردیه17_20102 - 18:15چهار شنبه- شنبه خانم جاودانی(خبومُب) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 622095401/4

 فريردیه18_20102 - 18:15پنج شنبه- یکشنبه آلای خجسته(آلبیبن) 1سلفژ ي تئًری مًسیمی 622097401/5

 فريردیه118سلفژ18102-16:15پنج شنبه- یکشنبهآلای خجسته(خبومُب) 2سلفژ 622098402/1

 فريردیه118سلفژ16102-14:30پنج شنبهآلای خجسته 2تئًری مًسیمی 622099404/1

 فريردیه1810422 - 16دوشنبهآلای ربانیخًشىًیسی تحریری622110201/1

 فريردیه1810423 - 16سه شنبهخانم کاردانخًشىًیسی تحریری622111201/2

ٌ َبی آمًزشی مرکس يکیل آببد دير
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 فريردیه2010423 - 18سه شنبهخانم کاردانخًشىًیسی وستعلیك622115200/1

 فريردیه117سلفژ15103-12چهارشنبهآلای سحاب نطاق(خبومُب)سىتًر  622121501/1

 فريردیه117سلفژ18103-15چهارشنبهآلای سحاب نطاقسىتًر 622122501/2

 فريردیه117سلفژ20103-18چهارشنبهآلای سحاب نطاقسىتًر 622124501/3

 فريردیه118سلفژ14103-12پنج شنبهآلای اسکندریسٍ تبر622153502/1

 فريردیه118سلفژ15:30103-14پنج شنبهآلای اسکندریسٍ تبر622155502/2

 فريردیه223ي1سلفژ11102 - 9سه شنبهخانم پارسیپیبوً ایراوی621694507/1

 فريردیه223ي1سلفژ13102- 11سه شنبهخانم پارسیپیبوً ایراوی621713507/2

 فريردیه222ي1سلفژ17102- 15دوشنبهخانم پارسیپیبوً ایراوی621737507/3

 فريردیه222ي1سلفژ19102- 17دوشنبهخانم پارسیپیبوً ایراوی621752507/4

 فريردیه217ي1سلفژ15:40102-13:20چهارشنبهخانم محسنیپیبو621767507/5ً

 فريردیه218ي1سلفژ10102- 8پنج شنبهآلای نیکومنشپیبو621784507/6ً

 فريردیه218ي1سلفژ12102- 10پنج شنبهآلای نیکومنشپیبو621795507/7ً

 فريردیه223ي1سلفژ17103- 15سه شنبهخانم خیابانی(خبومُب)گیتبر 622129508/1

 فريردیه223ي1سلفژ20103- 17سه شنبهخانم خیابانی(خبومُب )گیتبر 622131508/2

 فريردیه220ي1سلفژ18103- 16 شنبهآلای کوثری(آلبیبن)گیتبر 622133508/3

 فريردیه220ي1سلفژ20103- 18 شنبهآلای کوثری(آلبیبن)گیتبر 622135508/4

_13-12دوشنبهخانم منعم(آوالیه  )يیًله 622138509/1
 فريردیه222ي1سلفژ

 فريردیه222ي1سلفژ18103-16دوشنبهخانم منعم(آوالیه ي حضًری )يیًله 622139509/2

 فريردیه222ي1سلفژ20103-18دوشنبهخانم منعم(آوالیه ي حضًری )يیًله 622142509/3

. در صورت بروز محدودیت های ستاد مقابله با کرونا، تا رفع آن به صورت مجازی ادامه پیدا خواهد کرد1401کالسهای اعالم شده در ترم بهار 

: قابل توجه هنرجویان گرامی


