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تاریخ شروعاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه

 مهر19:3020711 - 18:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813072301/1

 مهر19210 - 18چهار شنبه- یکشنبه خانم سجادیان 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813073301/2

 مهر1629 - 15سه شنبه- شنبه خانم انوشیروانی 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813074301/3

 مهر1729 - 16سه شنبه- شنبه خانم انوشیروانی 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813075301/4

 مهر162079 - 15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813077301/5

 مهر19:152079 - 18:15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813079301/6

 مهر17210 - 16چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813080301/7

 مهر16211 - 15پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813081301/8

 مهر18211 - 17پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813082301/9

 مهر1620711 - 15پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران 3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813083301/10

 مهر20210 - 19چهار شنبه- یکشنبه خانم سجادیان3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813084301/11

 مهر20:30211 - 19:30پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813085301/12

 مهر18:152079 - 17:15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری4 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813089301/13

 مهر18:1520711 - 17:15پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران4 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813090301/14

 مهر20:3020711 - 19:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران4 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813091301/15

 مهر20:302079 - 19:30چهار شنبه- شنبه خانم جعفری4 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813095301/16

 مهر172079 - 16چهار شنبه- شنبه خانم جعفری5 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  813098301/17

 تیر1720712 -16سه شنبهخانم سجادیان1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813101301/18

 مهر1829 -17شنبهخانم انوشیروانی1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813103301/19

 مهر1920712 - 18سه شنبهخانم سجادیان1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813104301/20

 مهر1929 - 18شنبهخانم انوشیروانی 1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813107301/21

 مهر15:3020710 -14:30یکشنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813108301/22

 مهر16:3020710- 15:30یکشنبهخانم جعفری 2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813109301/23

 مهر17:1520711-16:15دوشنبهخانم عطاران2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813110301/24

 مهر17211-16دوشنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813111301/25

 مهر19:30211-18:30دوشنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813112301/26

دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان   1401            پاییز  



                                 صدوبیست و چهارمین دوره آموزشهای هنری                            

  

تاریخ شروعاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه

دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان   1401            پاییز  

 مهر17:3020710-16:30یکشنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813113301/27

 مهر1620712 - 15سه شنبهخانم سجادیان2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813114301/28

 مهر18212 - 17سه شنبهخانم جاودانی2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813344301/29

 مهر19:3020710-18:30یکشنبهخانم جعفری3 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813345301/30

 مهر20:3020710-19:30یکشنبهخانم جعفری3 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813346301/31

 مهر212 19 - 18سه شنبهخانم جاودانی3 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813348301/32

 مهر17214-16پنج شنبهخانم جعفری3 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813349301/33

 مهر1820712-17سه شنبهخانم سجادیان4 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813351301/34

 مهر20212 - 19سه شنبهخانم جاودانی 4 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813352301/35

 مهر19:30214- 18:30پنج شنبهخانم جعفری5 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813353301/36

 مهر17:1520714- 16:15پنج شنبهخانم عطاران5 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813354301/37

 مهر18:3020710- 17:30یکشنبهخانم جعفری5 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 813355301/38

 مهر182029-16:15چهارشنبه- شنبهخانم کاظمیان(دختر) سال 14 تا 11 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 813356301/39

 مهر182049-16:15چهارشنبه- شنبهآقای منوچهری(پسر) سال 12 تا 10 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 813357301/40

 مهر15620 - 14چهارشنبهخانم مالکی2ترم ( سال10 تا 7)تنبک کودکان 814112504/12

 مهر20:30611 - 20دوشنبهخانم مالکی3ترم  ( سال7 تا 5)تنبک کودکان 814113504/13

 مهر11214 - 9 پنج شنبهخانم نطاق(1ترم  ) سال 9 تا 7نقاشی کودکان  814115310/1

 مهر13214 - 11 پنج شنبهخانم نطاق(2ترم ) سال  9 تا 7نقاشی کودکان  814118310/2

 مهر15214 - 13پنج شنبهخانم نطاق(2ترم ) سال  دختر 11 تا 9نقاشی کودکان 814121310/3

 مهر1410214 - 11پنج شنبهخانم صادقی زاده(2ترم ) سال  14 تا 11طراحی و نقاشی نوجوانان 814124310/4


