
تاریخ شروعپیش نیازاتاقساعتروزمدرسنام رشته کدشناسه

 تیر12_11102- 8یکشنبهخانم صادقی زاده(خانمها) 1طراحی 775883101/1

 تیر13_14102- 11دو شنبهخانم میرشکار 1طراحی 775884101/2

 تیر14_14102- 11سه شنبهخانم صادقی زاده1طراحی 775885101/3

 تیر9_17102- 14پنج شنبهخانم میرشکار 1طراحی 775886101/4

 تیر11_20102- 17شنبهآقای ساداتی پور1طراحی 775887101/5

 تیر113طراحی11102- 8دوشنبهخانم میرشکار 2طراحی775891102/1

 تیر19طراحی 14102 - 11  پنج شنبهخانم میرشکار2طراحی775893102/2

 تیر114طراحی 20102 - 17  سه شنبهخانم صادقی زاده2طراحی775887102/3

 تیر213طراحی20102- 17دوشنبهآقای ساداتی پور3طراحی 775908103/1

 تیر28طراحی17102-14چهارشنبهآقای ساداتی پور3طراحی 775910103/2

 تیر12 3طراحی17102-14یکشنبهآقای ساداتی پور4طراحی 775912104/1

 تیر413طراحی 17102-14دوشنبهآقای ساداتی پور5طراحی 775913105/1

 تیر512طراحی 20102-17یکشنبهآقای ساداتی پور و باالتر 6طراحی 775916106/1

 تیر8 و باالتر6طراحی 20102-17چهارشنبهآقای ساداتی پورطراحی تخصصی چهره و فیگور775919107/1

 تیر314طراحی 17102-14سه شنبهخانم صادقی زاده(1ترم )نقاشی رنگ روغن 775925110/1

 تیر19رنگ روغن 17102-14پنج شنبهخانم میرشکار(2ترم )نقاشی رنگ روغن 775929110/2

 تیر411رنگ روغن 17103-14شنبهآقای ساداتی پور(سطوح باالتر )نقاشی رنگ روغن 775932110/3

 تیر15_14101-11چهارشنبهآقای ساداتی پورمبانی هنرهای تجسمی775937110/4

 تیر14_19101 - 17سه شنبهآقای ربانیخوشنویسی تحریری775940201/1

 تیر11_20101 - 17 شنبهخانم کاردانخوشنویسی تحریری775942201/2

 تیر13_20101 -18دوشنبهاستاد جافریخوشنویسی نستعلیق775943200/1

 تیر9_20101 -18پنج شنبهاستاد جافریخوشنویسی نستعلیق775944200/2

       صدوبیست و سومین دوره آموزشهای هنری
1401                تابستان   هنرهای تجسمی
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       صدوبیست و سومین دوره آموزشهای هنری
1401                تابستان   هنرهای تجسمی

 تیر14_205 - 18 سه شنبهخانم کاردانخوشنویسی نستعلیق775947200/3

 تیر9_185 - 16پنج شنبهخانم تندکارتذهیب 775948120/1

 تیر11_18203-16:15سه شنبه-  شنبهآقای حسینیانعکاسی 775951140/1

 تیر8_16203- 14:15چهار شنبه-  یکشنبهآقای گیالنی فرعکاسی 775954140/2

 تیر8_18:15203- 16:30چهارشنبه-  یکشنبهآقای گیالنی فرعکاسی 775976140/3

 تیر8_20:45203- 19چهار شنبه-  یکشنبهآقای گیالنی فرعکاسی 775979140/4

 تیر13_18203-16:15 دوشنبهآقای ابراهیمیپردازش عکس775981141/1

 تیر13_20203-18:15 دوشنبهآقای ابراهیمیپردازش عکس775982141/2

 تیر11پردازش عکس21203-18شنبهآقای ابراهیمیکارگاه پردازش عکس775983141/3

تیر14آشنایی با عکاسی21203-18سه شنبهآقای رضویعکاسی پروژه گرا 775987142/1

  تیر12_14101-11یکشنبهخانم نوروزی1ترم  (خانمها)طراحی لباس  775991121/1

 تیر9_17101 - 14پنج شنبهخانم نوروزی1ترم  (خانمها)طراحی لباس  775993121/2

 تیر13_14101 - 11دوشنبهخانم نوروزی1ترم  (خانمها)طراحی لباس  776000121/3

 تیر111طراحی لباس 14101 - 11شنبهخانم حسن زاده2ترم  (خانمها)طراحی لباس  776001121/4

 تیر111طراحی لباس 17101 - 14شنبهخانم حسن زاده3ترم  (خانمها)طراحی لباس 776003121/5

 تیر215طراحی لباس 17101 - 14چهارشنبهخانم حسن زاده3ترم  (خانمها)طراحی لباس 776004121/6

 تیر212طراحی لباس 17101 - 14یکشنبهخانم نوروزی3ترم  (خانمها)طراحی لباس 776005121/7

 تیر315طراحی لباس 20101- 17چهارشنبهخانم حسن زاده(مارولوس)2نرم افزار طراحی لباس ترم 776007121/8

 تیر313طراحی لباس 16203 - 14:30دوشنبهخانم نوروزیسبک شناسی لباس776010121/9

 تیر15_20101-17چهار شنبهخانم اعظم نور(خانمها )نقاشی باتیک776012121/10

 


