
                                

تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه

 مهر112سلفژ 18:306-17سه شنبهآقای شاکری(آقایان) 2و1آواز ایرانی سطح 813358420/1

 مهر112سلفژ 206-18:30سه شنبهآقای شاکری(آقایان)آواز ایرانی سطوح باالتر 813359420/2

 مهر210سلفژ 17208 - 20یکشنبهخانم ابراهیم زادهمقدماتی (خانمها)صداسازی -آوازکالسیک 814232406/1

 مهر212سلفژ 17208 - 20سه شنبهخانم معینیآنالین (خانمها)صداسازی -آوازکالسیک 813359406/2

 مهر220سلفژ 17206 - 20چهارشنبهآقای گنابادیمقدماتی (آقایان)صداسازی -آوازکالسیک 813361406/3

 مهر214سلفژ 13202 - 16پنج شنبهآقای یوسفیپیشرفته (آقایان)صداسازی - آوازکالسیک813362406/4

 مهر111سلفژ173- 15دوشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 813370501/1

 مهر111سلفژ203- 17دوشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 813371501/2

 مهر120سلفژ163- 14چهارشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 813372501/3

 مهر120سلفژ181- 16چهارشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 813373501/4

 مهر120سلفژ201- 18چهارشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 813374501/5

 مهر110سلفژ141-12یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 813376501/6

 مهر110سلفژ161-14یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 813377501/7

 مهر110سلفژ181-16یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 813378501/8

 مهر110سلفژ201-18یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 813379501/9

 مهر110سلفژ113-8 یکشنبهآقای سحاب نطاقسنتور 81380501/10

 مهر110سلفژ143-11یکشنبهآقای سحاب نطاقسنتور 813381501/11

 مهر110سلفژ163-14یکشنبهآقای سحاب نطاقسنتور 813383501/12

 مهر110سلفژ183-16یکشنبهآقای سحاب نطاقسنتور 813395501/13

 مهر111سلفژ 144- 12دوشنبهآقای امین زادهسه تار 813415502/1

مهر111سلفژ 204- 17دوشنبهآقای امین زادهسه تار 813416502/2

 مهر110سلفژ 184 - 15یکشنبهخانم محمدیانسه تار 813417502/3

 مهر110سلفژ 204 - 18یکشنبهخانم محمدیانسه تار 813418502/4

        صد وبیست و چهارمین دوره آموزشهای هنری                   
1401پاییز                 (ساز و آواز  )موسیقی  



                                

تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه

        صد وبیست و چهارمین دوره آموزشهای هنری                   
1401پاییز                 (ساز و آواز  )موسیقی  

 مهر112سلفژ 181 - 16سه شنبهآقای صادقیسه تار 813420502/5

 مهر112سلفژ 201 - 18سه شنبهآقای صادقیسه تار 813421502/6

 مهر20_126- 11چهارشنبهخانم مالکی 1سطح  (خانمها  )دف 813433503/1

 مهر20_19:306- 18:30چهارشنبهخانم مالکی1سطح  (خانمها  )دف 813436503/2

 مهر14_166 - 15پنج شنبهخانم آذرنوش1سطح  (خانمها  )دف 813438503/3

 مهر11_126- 11دوشنبهخانم مالکی 2سطح  (خانمها  )دف 813439503/4

 مهر11_196 - 18دوشنبهخانم مالکی2سطح  (خانمها  )دف 813440503/5

 مهر20_20:306 - 19:30چهارشنبهخانم مالکی  2سطح  (خانمها  )دف 813442503/6

 مهر14_206- 19پنج شنبهخانم آذرنوش  2سطح  (خانمها  )دف 813443503/7

 مهر20_146 - 13چهارشنبهخانم مالکی  3سطح  (خانمها  )دف 813445503/8

 مهر14_186 - 17پنج شنبهخانم آذرنوش  3سطح  (خانمها  )دف 813448503/9

 مهر11_146- 13دوشنبهخانم مالکی  4سطح  (خانمها  )دف 813450503/10

 مهر11_176- 16دوشنبهخانم مالکی  4سطح  (خانمها  )دف 813453503/11

 مهر14_196- 18پنج شنبهخانم آذرنوش  4سطح  (خانمها  )دف 813454503/12

 مهر11_156- 14دوشنبهخانم مالکی5سطح  (خانمها  )دف 813455503/13

 مهر20_18:306- 17:30چهارشنبهخانم مالکی  6سطح  (خانمها  )دف 813456503/14

 مهر20_17:306- 16چهارشنبهخانم مالکی(خانمها)گروهنوازی دف و تنبک 813551503/15

 مهر11_186-17دوشنبهخانم مالکی(خانمها)همنوازی دف 813552503/16

 مهر20_166-15چهارشنبهخانم مالکی(خانمها)همنوازی دف 813553503/17

 مهر9_204- 18شنبهآقای حیدریان (آقایان ) 2و1تنبک سطح 813554504/1

 مهر9_184- 16شنبهآقای حیدریان (آقایان )تنبک سطوح باالتر 813555504/2

 مهر14_156- 14پنج شنبهخانم آذرنوش1سطح  (خانمها  )تنبک 813556504/3

 مهر20_136- 12چهارشنبهخانم مالکی2سطح  (خانمها  )تنبک 813557504/4



                                

تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه
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 مهر14_176 - 16پنج شنبهخانم آذرنوش2سطح  (خانمها  )تنبک 813558504/5

 مهر11_206 - 19دو شنبهخانم مالکی3سطح  (خانمها  )تنبک 813559504/6

 مهر14_146 - 13:30پنج شنبهخانم آذرنوش3سطح  (خانمها  )تنبک 813560504/7

 مهر14_136 - 12:30پنج شنبهخانم آذرنوش5سطح  (خانمها  )تنبک 813561504/8

 مهر11_136 - 12دو شنبهخانم مالکی5سطح  (خانمها  )تنبک 813562504/9

 مهر14_13:306 - 13پنج شنبهخانم آذرنوش6سطح  (خانمها  )تنبک 813563504/10

 مهر11_166 - 15دوشنبهخانم مالکی7سطح  (خانمها  )تنبک 813564504/11

 مهر111سلفژ 164-14دو شنبهآقای امین زادهتار 813565506/1

 مهر111سلفژ 174-16دوشنبهآقای امین زاده(عود)بربت 813566513/1

 مهر111سلفژ 161- 14دوشنبهآقای رزمگرکمانچه813567514/1

 مهر220و1سلفژ10204- 8چهارشنبهخانم باحکمتپیانو801985507/1

 مهر220و1سلفژ12204- 10چهارشنبهخانم باحکمتپیانو801994507/2

 مهر211و1سلفژ17204- 15دوشنبهخانم باحکمتپیانو812371507/3

 مهر211و1سلفژ19204- 17دوشنبهخانم باحکمتپیانو812381507/4

 مهر211و1سلفژ14201- 12دوشنبهخانم محسنیپیانو812389507/5

 مهر211و1سلفژ16201- 14دوشنبهخانم محسنیپیانو812396507/6

 مهر210و1سلفژ16204 - 14یکشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی812410507/7

 مهر210و1سلفژ18204 - 16یکشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی812433507/8

 مهر211و1سلفژ16208 - 14دوشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی812488507/9

 مهر211و1سلفژ18208 - 16دوشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی812508507/10

 مهر214و1سلفژ11204 - 8پنج شنبهخانم پارسیپیانو ایرانی812553507/11

 مهر214و1سلفژ14204 - 11پنج شنبهخانم پارسیپیانو ایرانی812577507/12

 مهر211و1سلفژ18202 - 15دوشنبهآقای اباذریانپیانو 812720507/13



                                

تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه
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 مهر211و1سلفژ20202 - 18دوشنبهآقای اباذریانپیانو 812730507/14

 مهر212و1سلفژ16204- 14سه شنبهآقای نیکومنشپیانو 812737507/15

 مهر212و1سلفژ18204- 16سه شنبهآقای نیکومنشپیانو 812744507/16

 مهر214و1سلفژ11202- 8پنج شنبهآقای نیکومنشپیانو 812751507/17

 مهر211و1سلفژ16206 - 14دوشنبهخانم مکرم(کودکان)پیانو 812803507/18

 مهر211و1سلفژ18206 - 16دوشنبهخانم مکرم(کودکان)پیانو 812821507/19

 مهر211و1سلفژ20206 - 18دوشنبهخانم مکرم(کودکان)پیانو 812838507/20

 مهر29و1سلفژ14206 - 12شنبهخانم کاظمیانپیانو 812861507/21

 مهر29و1سلفژ16206 - 14شنبهخانم کاظمیانپیانو 812870507/22

 مهر220و1سلفژ14206 - 12چهارشنبهخانم کاظمیانپیانو 812878507/23

 مهر220و1سلفژ16206 - 14چهارشنبهخانم کاظمیانپیانو 812885507/24

 مهر214و1سلفژ_17 - 15پنج شنبهآقای حسن پور(آنالین)پیانو 814221507/25

 مهر214و1سلفژ_20 - 17پنج شنبهآقای حسن پور(آنالین)پیانو 814122507/26

 مهر211و1سلفژ18205-15دوشنبهآقای درانیگیتار 813568508/1

 مهر211و1سلفژ20205-18دوشنبهآقای درانی و باالتر3گیتار سطح 813569508/2

 مهر220و1سلفژ17205-14چهارشنبهخانم نعیمی (خانمها)گیتار 813570508/3

 مهر220و1سلفژ20205-17چهارشنبهخانم نعیمی (خانمها)گیتار 813571508/4

 مهر214و1سلفژ17205- 14پنج شنبهخانم خیابانی (خانمها)گیتار 813572508/5

 مهر214و1سلفژ20205 - 17پنج شنبهخانم خیابانی (خانمها)گیتار 813573508/6

 مهر212و1سلفژ16205 - 14سه  شنبهآقای مصباحیگیتار 813574508/7

 مهر212و1سلفژ18205 - 16سه  شنبهآقای مصباحیگیتار 813575508/8

 مهر212و1سلفژ20205 - 18سه  شنبهآقای مصباحیگیتار 813576508/9

 مهر29و1سلفژ_18- 16 شنبهخانم منعم(آنالین)ویولن 813577509/1
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 مهر212و1سلفژ_12- 11  سه شنبهخانم منعم(آنالین)ویولن 813578509/2

 مهر211و1سلفژ16206- 14دوشنبهخانم منعمویولن 813579509/3

 مهر211و1سلفژ18206- 16دو شنبهخانم منعمویولن 813580509/4

 مهر211و1سلفژ19206- 18دو شنبهخانم منعمویولن 813581509/5

 مهر29و1سلفژ146-12شنبهخانم فرخیویولن 813582509/6

 مهر29و1سلفژ166-14شنبهخانم فرخیویولن 813583509/7

 مهر29و1سلفژ176-16شنبهخانم فرخیویولن 813584509/8

 مهر29و1سلفژ173-14شنبهآقای مقدسیویولن 813585509/9

 مهر29و1سلفژ193-17شنبهآقای مقدسیویولن 813586509/10

 مهر211و1سلفژ113- 9دوشنبهآقای مقدسیویولن 813587509/11

 مهر211و1سلفژ143-11دوشنبهآقای مقدسیویولن 813588509/12

 مهر212و1سلفژ174-14سه شنبهآقای مقدسیویولن 813589509/13

 مهر212و1سلفژ194-17سه شنبهآقای مقدسیویولن 813590509/14

 مهر211و1سلفژ191-16دوشنبهآقای رزمگرویولن 813591509/15

 مهر214و1سلفژ194-16پنج شنبهآقای کاظمیویولن 813592509/16

 مهر214و1سلفژ193-16پنج شنبهخانم مشهدیویولن813592509/17

 مهر29و1سلفژ181- 16شنبهآقای بهرامیویولنسل813594509/18

 مهر29و1سلفژ201- 18شنبهآقای بهرامیویولنسل813595509/19

 مهر211و1سلفژ20208 - 18دوشنبهآقای افشاریانفلوت813596509/20

*201- 18پنج شنبهآقای افشاریگروهنوازی کالسیک813597509/21

*ویژه هنرجویان سطوح باالتر سازهای جهانی با نظر مدرس و آموزش فرهنگسرا *


