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تاریخ شروعاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه

 تیر162078 - 15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775512301/1

 تیر1728 - 16چهار شنبه- یکشنبه خانم سجادیان 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775514301/2

 تیر1829 - 17پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775515301/3

 تیر19:152078 - 18:15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری 1 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775542301/4

 تیر162079 - 15پنج  شنبه- دوشنبه خانم عطاران 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775517301/5

 تیر1628 - 15چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775518301/6

 تیر1928 - 18چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775520301/7

 تیر20:3029 - 19:30پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 2 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775521301/8

 تیر20:302078 - 19:30چهار شنبه- شنبه خانم جعفری3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775531301/9

 تیر18:152079 - 17:15پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775537301/10

 تیر20:302079 - 19:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775538301/11

 تیر18:152078 - 17:15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری3 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775539301/12

 تیر172078 - 16چهار شنبه- شنبه خانم جعفری4 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775540301/13

 تیر1828 - 17چهار شنبه- یکشنبه خانم سجادیان4 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775543301/14

 تیر1629 - 15پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری5 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775546301/15

 تیر19:302079 - 18:30پنج شنبه- دوشنبه خانم عطاران5 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775547301/16

 تیر19:3029 - 18:30پنج شنبه- دوشنبه خانم جعفری 5 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775549301/17

 تیر2028 - 19چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان5 سال ترم 7 تا 5موسیقی کودکان  775550301/18

 تیر15:3020714 -14:30سه شنبهخانم سجادیان1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775551301/19

 تیر17:1520713 -16:15دو شنبهخانم عطاران1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775552301/20

 تیر18214 -17سه شنبهخانم جاودانی 1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775556301/21

 تیر17213 -16دوشنبهخانم جعفری1 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775558301/22

 تیر17214- 16سه شنبهخانم جاودانی 2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775560301/23

 تیر19:3020712-18:30یکشنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775561301/24

 تیر20:3020712-19:30یکشنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775563301/25

 تیر1729-16پنج شنبهخانم جعفری2 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775564301/26

 تیر17:3020714-16:30سه شنبهخانم سجادیان3 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775565301/27

 تیر1920714-18سه شنبهخانم جاودانی3 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775566301/28

 تیر17:3020712-16:30یکشنبهخانم جعفری4 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775568301/29
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 تیر17:152079-16:15پنج شنبهخانم عطاران4 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775569301/30

 تیر16:3020714- 15:30سه شنبهخانم سجادیان 4 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775571301/31

 تیر18:3020712- 17:30یکشنبهخانم جعفری5 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775572301/32

 تیر2120714- 20چهار شنبهخانم سجادیان5 سال ترم 10 تا 7موسیقی کودکان 775573301/33

 تیر1210511-10:15چهارشنبه- شنبهخانم کاظمیان(دختر) سال 12 تا 10 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 775575301/34

 تیر182049-16:15پنج شنبه- یکشنبهخانم پارسی(دختر) سال 12 تا 10 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 775576301/35

 تیر1210512-10:15پنج شنبه- یکشنبهخانم کاظمیان(دختر) سال 14 تا 12 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 775579301/36

 تیر202029-18:15پنج شنبه- یکشنبهخانم کاظمیان(دختر) سال 14 تا 12 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 775580301/37

 تیر202048-16:15چهارشنبه- شنبهآقای منوچهری(پسر) سال 12 تا 10 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 775582301/38

 تیر202048-18:15چهارشنبه- شنبهآقای منوچهری(پسر) سال 14 تا 12 نوجوانان  1سلفژ و تئوری موسیقی 775584301/39

 تیر10612 - 9یکشنبهآقای شرقی( سال10 تا 7)تنبک کودکان 775586504/12

 تیر1168- 10چهارشنبهخانم مالکی( سال10 تا 7)تنبک کودکان 775589504/13

 تیر1268- 11چهارشنبهخانم مالکی( سال10 تا 7)تنبک کودکان 775589504/14

 تیر1468 - 13چهارشنبهخانم مالکیدختر ( سال 14 تا 11 )دف نوجوانان 775591503/17

 تیر11613 - 10دوشنبهخانم مالکیدختر ( سال 14 تا 11 )دف نوجوانان 775592503/18

 تیر11211 - 9 شنبهخانم نطاق( سال 9 تا 7 )نقاشی کودکان 776075310/1

 تیر18211 - 16 شنبهخانم نطاق( سال 9 تا 7 )نقاشی کودکان 776076310/2

 تیر13211 - 11 شنبهخانم نطاقدختر  ( سال 11 تا 9 )نقاشی کودکان 776079310/3

 تیر16211 - 14شنبهخانم نطاقدختر  ( سال 11 تا 9)نقاشی کودکان 776081310/4

 تیر1110214 - 8سه شنبهخانم صادقی زاده(پسر ) سال 14 تا 11طراحی و نقاشی نوجوانان 776090310/5

 تیر1410212 - 11یکشنبهخانم صادقی زاده(دختر ) سال 14 تا 11طراحی و نقاشی نوجوانان 776091310/6

 تیر111028 - 8چهارشنبهخانم میرشکار(دختر ) سال 14 تا 11طراحی و نقاشی نوجوانان 776092310/7

 تیر1410213 - 11دوشنبهخانم میرشکار(دختر ) سال 14 تا 11طراحی و نقاشی نوجوانان 776093310/8

 تیر18514 - 16سه شنبهخانم کاردان( سال 13 تا 8 )خوشنویسی تحریری 776097201/3

 تیر1220312- 10:15پنج شنبه- یکشنبه خانم نجاریان( سال16 تا 13)عکاسی نوجوانان با تاکید بر مفاهیم تکنیکال776098140/5

 تیر1220311 -10:15چهارشنبه- شنبه خانم بیگلری( سال16 تا 13)عکاسی نوجوانان با تاکید بر مفاهیم هنری 776100140/6

     


