
تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشته کدشناسه

 مهر10_11102- 8یکشنبهخانم صادقی زاده(خانمها) 1طراحی 813731101/1

 مهر10_14102- 11یکشنبهخانم صادقی زاده 1طراحی 813732101/2

 مهر12_11102- 8سه شنبهخانم میرشکار 1طراحی 813733101/3

 مهر20_17102- 14چهارشنبهآقای ساداتی پور1طراحی 813734101/4

 مهر14_20102- 17پنج شنبهخانم میرشکار 1طراحی 813735101/5

 مهر114طراحی11102- 8پنج شنبهخانم صادقی زاده2طراحی813736102/1

 مهر112طراحی14102- 11سه شنبهخانم میرشکار 2طراحی813737102/2

 مهر112طراحی 17102 - 14سه شنبهآقای ساداتی پور2طراحی813738102/3

 مهر110طراحی 20102 - 17  یکشنبهخانم صادقی زاده2طراحی813739102/4

 مهر211طراحی17102- 14دوشنبهآقای ساداتی پور3طراحی 813743103/1

 مهر220طراحی20102-17چهارشنبهآقای ساداتی پور3طراحی 813745103/2

 مهر9 3طراحی20102-17شنبهآقای ساداتی پور4طراحی 813752104/1

 مهر412طراحی 20102-17سه شنبهآقای ساداتی پور5طراحی 813754105/1

 مهر59طراحی 17102-14شنبهآقای ساداتی پور و باالتر 6طراحی 813755106/1

 مهر11 و باالتر6طراحی 20102-17دوشنبهآقای ساداتی پورطراحی تخصصی چهره و فیگور813756107/1

 مهر314طراحی 17102-14پنج شنبهخانم میرشکار(1ترم )نقاشی رنگ روغن 813757110/1

 مهر110رنگ روغن 17102-14یکشنبهخانم صادقی زاده(2ترم )نقاشی رنگ روغن 813758110/2

 مهر222 و نقاشی 4طراحی _20- 8جمعهآقای ساداتی پورطراحی و نقاشی در طبیعت813759110/3

 مهر14_11101-8پنج شنبهآقای ساداتی پور(2ترم  )مبانی هنرهای تجسمی 813761110/4

 مهر12_19101 - 17سه شنبهآقای ربانیخوشنویسی تحریری813763201/1

 مهر9_20101- 17 شنبهخانم کاردانخوشنویسی تحریری813765201/2

 مهر12_185- 16سه شنبهخانم کاردانخوشنویسی تحریری813766201/3

 مهر11_19101 -17دوشنبهاستاد جافریخوشنویسی نستعلیق813769200/1

 مهر14_19101 -17پنج شنبهاستاد جافریخوشنویسی نستعلیق813771200/2

 مهر12_205 - 18 سه شنبهخانم کاردانخوشنویسی نستعلیق813775200/3

       صدوبیست و چهارمین دوره آموزشهای هنری
1401                پاییز   هنرهای تجسمی
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       صدوبیست و چهارمین دوره آموزشهای هنری
1401                پاییز   هنرهای تجسمی

 مهر14_175 - 14پنج شنبهخانم تندکارتذهیب 813777120/1

 مهر9_20206-18:15سه شنبه-  شنبهآقای حسینیانعکاسی 813779140/1

 مهر10_18203- 16:15چهارشنبه-  یکشنبهآقای گیالنی فرعکاسی 813781140/2

 مهر10_20:15203- 18:30چهار شنبه-  یکشنبهآقای گیالنی فرعکاسی 813784140/3

 مهر20:3020312 - 17سه شنبهآقای رضویعکاسی آنالوگ814152140/4

 مهر11_18203-16:15 دوشنبهآقای ابراهیمیپردازش عکس813795141/1

 مهر11_20203-18:15 دوشنبهآقای ابراهیمیپردازش عکس813796141/2

 مهر12هفته در میانسالن شورا20 - 17سه شنبهآقای عالییتاریخ عکاسی813936141/3

 مهر11_20201 - 17دوشنبهآقای توجهیتصویربرداری813951141/4

 مهر12_7کارگاه 20 - 17سه شنبهآقای دهقانپورتدوین813954141/5

 مهر9_20203-17شنبهآقای زارعیانفیلمسازی با موبایل814215141/6

  مهر11_17101-14دوشنبهخانم نوروزی1ترم  (خانمها)طراحی لباس  813839121/1

 مهر20_14101 - 11چهارشنبهخانم نوروزی1ترم  (خانمها)طراحی لباس  813840121/2

 مهر110طراحی لباس 14101 - 11یکشنبهخانم نوروزی2ترم  (خانمها)طراحی لباس  813842121/3

 مهر111طراحی لباس 14101 - 11دوشنبهخانم نوروزی2ترم  (خانمها)طراحی لباس 813844121/4

 مهر110طراحی لباس 17101 - 14یکشنبهخانم نوروزی2ترم  (خانمها)طراحی لباس 813845121/5

 مهر220طراحی لباس 17101 - 14چهارشنبهخانم نوروزی3ترم  (خانمها)طراحی لباس 813847121/6

 مهر12_17101 - 14سه شنبهآقای صحرایی(1ترم  )مجسمه سازی 813848121/7

 مهر126مجسمه ترم 13101 - 10سه شنبهآقای صحرایی(2ترم  )مجسمه سازی 813854121/8

 مهر10_20101-17یکشنبهخانم نیک فرد(1ترم  )پتینه کاری 813860121/9

 مهر20_20101-17چهار شنبهخانم اعظم نور(خانمها )نقاشی پارچه 813862121/10

 مهر9_14101-11شنبهخانم جمشیدپور(ایده پردازی و طراحی کاراکتر) تصویرسازی813875121/11

 مهر9_17101-14شنبهخانم جمشیدپور(ایده پردازی و طراحی کاراکتر) تصویرسازی813878121/12

 مهر11_7کارگاه 18 - 16پنج شنبه- دوشنبه آقای عظیما(مقدماتی و پیشرفته )موشن گرافی 814220121/13


