
                                

تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشتهکدشناسه

 تیر114سلفژ 18:306-17سه شنبهآقای شاکری(آقایان) 2و1آواز ایرانی سطح 775216420/1

 تیر114سلفژ 206-18:30سه شنبهآقای شاکری(آقایان)آواز ایرانی سطوح باالتر 775217420/2

 تیر212سلفژ 18206 - 21یکشنبهخانم معینی(خانمها)صداسازی -آوازکالسیک 775219406/1

 تیر214سلفژ 15208 - 18سه شنبهآقای یوسفی(آقایان)صداسازی - آوازکالسیک775220406/2

 تیر113سلفژ173- 15دوشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 775222501/1

 تیر113سلفژ203- 17دوشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 775223501/2

 تیر18سلفژ163- 14چهارشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 775224501/3

 تیر18سلفژ183- 16چهارشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 775225501/4

 تیر18سلفژ203- 18چهارشنبهخانم زنوزی زاده (خانمها  )سنتور 775228501/5

 تیر112سلفژ151-13یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 775229501/6

 تیر112سلفژ181-15یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 775231501/7

 تیر112سلفژ201-18یکشنبهآقای غالمحسینیانسنتور 775232501/8

 تیر114سلفژ151-12سه شنبهآقای سحاب نطاقسنتور 775233501/9

 تیر114سلفژ181-15سه شنبهآقای سحاب نطاقسنتور 775235501/10

 تیر114سلفژ191-18سه شنبهآقای سحاب نطاقسنتور 775236501/11

 تیر112سلفژ101-8یکشنبهآقای شهاب نطاقسنتور 775238501/12

 تیر112سلفژ121-10یکشنبهآقای شهاب نطاقسنتور 775239501/13

 تیر112سلفژ173-15یکشنبهخانم یزدانی(کودکان و نوجوانان)سنتور 775278501/14

 تیر111سلفژ_19- 16شنبهخانم خسروی(آنالین)سنتور 775240501/15

 تیر115سلفژ 104- 8چهارشنبهآقای امین زادهسه تار 775250502/1

 تیر113سلفژ 164- 14دوشنبهآقای امین زادهسه تار 775251502/2

 تیر113سلفژ 204- 17دوشنبهآقای امین زادهسه تار 775272502/3

        صد وبیست و سومین دوره آموزشهای هنری                   
1401تابستان                 (ساز و آواز  )موسیقی  
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 تیر112سلفژ 164 - 14یکشنبهخانم محمدیانسه تار 775273502/4

 تیر112سلفژ 184 - 16یکشنبهخانم محمدیان(خانمها)سه تار 775274502/5

 تیر112سلفژ 204 - 18یکشنبهخانم محمدیانسه تار 775275502/6

 تیر13_126- 11دوشنبهخانم مالکی 1سطح  (خانمها  )دف 775296503/1

 تیر13_196- 18دوشنبهخانم مالکی1سطح  (خانمها  )دف 775297503/2

 تیر8_20:306- 19:30چهارشنبهخانم مالکی1سطح  (خانمها  )دف 775299503/3

 تیر9_206- 19پنج شنبهخانم آذرنوش1سطح  (خانمها  )دف 775302503/4

 تیر13_186- 17دوشنبهخانم مالکی 2سطح  (خانمها  )دف 775304503/5

 تیر9_186 - 17پنج شنبهخانم آذرنوش2سطح  (خانمها  )دف 775311503/6

 تیر13_146 - 13دوشنبهخانم مالکی  3سطح  (خانمها  )دف 775315503/7

 تیر13_176- 16دوشنبهخانم مالکی  3سطح  (خانمها  )دف 775316503/8

 تیر9_166 - 15پنج شنبهخانم آذرنوش  3سطح  (خانمها  )دف 775319503/9

 تیر8_18:306- 17:30چهارشنبهخانم مالکی  4سطح  (خانمها  )دف 775322503/10

 تیر13_156- 14دوشنبهخانم مالکی  5سطح  (خانمها  )دف 775323503/11

 تیر9_156- 14پنج شنبهخانم آذرنوش و باالتر5سطح  (خانمها  )دف 775325503/12

 تیر8_156- 14چهارشنبهخانم مالکی6سطح  (خانمها  )دف 775326503/13

 تیر8_19:306- 18:30چهارشنبهخانم مالکی  8سطح  (خانمها  )دف 775328503/14

 تیر8_17:306- 16چهارشنبهخانم مالکی(خانمها)گروهنوازی دف و تنبک 775327503/15

 تیر8_166-15چهارشنبهخانم مالکی(خانمها)همنوازی دف 775329503/16

 تیر11_204- 18شنبهآقای حیدریان (آقایان ) 2و1تنبک سطح 775332504/1

 تیر11_184- 16شنبهآقای حیدریان (آقایان )تنبک سطوح باالتر 775333504/2

 تیر8_136- 12چهارشنبهخانم مالکی1سطح  (خانمها  )تنبک 775334504/3
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 تیر9_176- 16پنج شنبهخانم آذرنوش1سطح  (خانمها  )تنبک 775335504/4

 تیر13_206 - 19دوشنبهخانم مالکی2سطح  (خانمها  )تنبک 775336504/5

 تیر9_196 - 18پنج شنبهخانم آذرنوش2سطح  (خانمها  )تنبک 775337504/6

 تیر9_146 - 13پنج شنبهخانم آذرنوش3سطح  (خانمها  )تنبک 775338504/7

 تیر13_136 - 12دو شنبهخانم مالکی4سطح  (خانمها  )تنبک 775339504/8

 تیر9_136 - 12پنج شنبهخانم آذرنوش5سطح  (خانمها  )تنبک 775341504/9

 تیر13_166- 15دوشنبهخانم مالکی6سطح  (خانمها  )تنبک 775342504/10

 تیر12_114 - 10یکشنبهآقای شرقیکاخن776053504/11

 تیر115سلفژ 114- 10چهارشنبهآقای امین زادهتار 775343506/1

 تیر113سلفژ 144-12دو شنبهآقای امین زادهتار 775345506/2

 تیر113سلفژ 174-16دوشنبهآقای امین زاده(عود)بربت 775346513/1

 تیر113سلفژ 171- 14دوشنبهآقای رزمگرکمانچه775347514/1

 تیر211و1سلفژ10204- 8شنبهخانم باحکمتپیانو773962507/1

 تیر211و1سلفژ12204- 10شنبهخانم باحکمتپیانو773971507/2

 تیر213و1سلفژ16204- 14دوشنبهخانم باحکمتپیانو774081507/3

 تیر213و1سلفژ18204- 16دوشنبهخانم باحکمتپیانو774089507/4

 تیر213و1سلفژ20204- 18دوشنبهخانم باحکمتپیانو774098507/5

 تیر213و1سلفژ14201- 12دوشنبهخانم محسنیپیانو774170507/6

 تیر213و1سلفژ16201- 14دوشنبهخانم محسنیپیانو774335507/7

 تیر29و1سلفژ11204- 8پنجشنبهخانم شریفیپیانو 774342507/8

 تیر212و1سلفژ16204 - 14یکشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی774352507/9

 تیر212و1سلفژ20204 - 18یکشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی774366507/10
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 تیر213و1سلفژ17208 - 14دوشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی774377507/11

 تیر213و1سلفژ19208 - 17دوشنبهخانم پارسیپیانو ایرانی774389507/12

 تیر29و1سلفژ16204 - 14پنج شنبهخانم پارسیپیانو ایرانی774398507/13

 تیر29و1سلفژ20204 - 18پنج شنبهخانم پارسیپیانو ایرانی774407507/14

 تیر213و1سلفژ18202 - 15دوشنبهآقای اباذریانپیانو 774417507/15

 تیر213و1سلفژ20202 - 18دوشنبهآقای اباذریانپیانو 774473507/16

 تیر214و1سلفژ16204- 14سه شنبهآقای نیکومنشپیانو 774480507/17

 تیر214و1سلفژ19204- 16سه شنبهآقای نیکومنشپیانو 774487507/18

 تیر29و1سلفژ10202- 8پنج شنبهآقای نیکومنشپیانو 774807507/19

 تیر29و1سلفژ12202- 10پنج شنبهآقای نیکومنشپیانو 774842507/20

 تیر29و1سلفژ14202- 12پنج شنبهآقای نیکومنشپیانو 774861507/21

 تیر214و1سلفژ17208 - 15سه شنبهآقای حسن پورپیانو 774881507/22

 تیر214و1سلفژ20208- 17سه شنبهآقای حسن پورپیانو 774909507/23

 تیر28و1سلفژ18206- 16چهار شنبهآقای حسن پورپیانو 774934507/24

 تیر28و1سلفژ20206- 18چهار شنبهآقای حسن پورپیانو 774993507/25

 تیر213و1سلفژ16105 - 14دوشنبهخانم مکرم(کودکان)پیانو 775000507/26

 تیر213و1سلفژ18105 - 16دوشنبهخانم مکرم(کودکان)پیانو 775009507/27

 تیر213و1سلفژ20105 - 18دوشنبهخانم مکرم(کودکان)پیانو 775016507/28

 تیر212و1سلفژ18206 - 15یکشنبهخانم کاظمیانپیانو 775026507/29

 تیر29و1سلفژ18206 - 15پنج شنبهخانم کاظمیانپیانو 775044507/30

 تیر213و1سلفژ17205-14دوشنبهآقای درانی و باالتر3سطح  (خانمها)گیتار 775442508/1

 تیر213و1سلفژ20205-17دوشنبهآقای درانی و باالتر3سطح  (آقایان)گیتار 775444508/2
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 تیر28و1سلفژ17205-14چهارشنبهخانم نعیمی (خانمها)گیتار 775448508/3

 تیر28و1سلفژ20205-17چهارشنبهخانم نعیمی (خانمها)گیتار 775452508/4

 تیر29و1سلفژ17205- 15پنج شنبهخانم خیابانی (خانمها)گیتار 775454508/5

 تیر29و1سلفژ20205 - 17پنج شنبهخانم خیابانی (خانمها)گیتار 775456508/6

 تیر214و1سلفژ16205 - 14سه  شنبهآقای مصباحیگیتار 775457508/7

 تیر214و1سلفژ18205 - 16سه  شنبهآقای مصباحیگیتار 775458508/8

 تیر214و1سلفژ20205 - 18سه  شنبهآقای مصباحیگیتار 775459508/9

 تیر212و1سلفژ16205 - 14یک شنبهآقای کوثری (آقایان)گیتار 775461508/10

 تیر212و1سلفژ18205 - 16یک شنبهآقای کوثری (آقایان)گیتار 775462508/11

 تیر212و1سلفژ20205 - 18یک شنبهآقای کوثری (آقایان)گیتار 775464508/12

 تیر211و1سلفژ_18- 16 شنبهخانم منعم(آنالین)ویولن 775466509/1

 تیر214و1سلفژ_12- 11  سه شنبهخانم منعم(آنالین)ویولن 775467509/2

 تیر213و1سلفژ16206- 14دوشنبهخانم منعمویولن 775468509/3

 تیر213و1سلفژ18206- 16دو شنبهخانم منعمویولن 775470509/4

 تیر213و1سلفژ19206- 18دو شنبهخانم منعمویولن 775471509/5

 تیر211و1سلفژ126-10شنبهخانم فرخیویولن 775472509/6

 تیر211و1سلفژ146-12شنبهخانم فرخیویولن 775474509/7

 تیر211و1سلفژ166-14شنبهخانم فرخیویولن 775475509/8

 تیر211و1سلفژ176-16شنبهخانم فرخیویولن 775476509/9

 تیر211و1سلفژ171-15شنبهآقای مقدسیویولن 775478509/10

 تیر211و1سلفژ191-17شنبهآقای مقدسیویولن 775483509/11

 تیر213و1سلفژ113- 9دوشنبهآقای مقدسیویولن 775484509/12
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 تیر213و1سلفژ133-11دوشنبهآقای مقدسیویولن 775486509/13

 تیر214و1سلفژ174-15سه شنبهآقای مقدسیویولن 775487509/14

 تیر214و1سلفژ194-17سه شنبهآقای مقدسیویولن 775496509/15

 تیر213و1سلفژ191-17دوشنبهآقای رزمگرویولن 775497509/16

 تیر29و1سلفژ184-15پنج شنبهآقای کاظمیویولن 775499509/17

 تیر29و1سلفژ193-16پنج شنبهخانم مشهدی(کودکان و نوجوانان)ویولن 775500509/18

 تیر211و1سلفژ183- 16شنبهآقای بهرامیویولنسل775501509/19

 تیر211و1سلفژ203- 18شنبهآقای بهرامیویولنسل775502509/20

 تیر213و1سلفژ20206 - 19دوشنبهآقای افشاریانفلوت775504509/21

 تیر9*201- 18پنج شنبهآقای افشاریگروهنوازی کالسیک776054509/22

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


