
                                 صديَشتمیه ديرٌ آمًزشُای َىری                            
ٌ َای آمًزشی کًدکان ي وًجًاوان      دير

گريٌ سىیاتاقساعتريزمدرسوام رشتٍکد

 سال7تا 192075 - 18چهارشنبه- شنبه خانم سجادیان(1ترم ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان  301/1

 سال7تا 15:302075 - 14:30سه شنبه- شنبه خانم جعفری(1ترم ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان  301/2

 سال7 تا 192075 - 18پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(2ترم ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان 301/3

 سال7 تا 16:302075 - 15:30سه شنبه- شنبه خانم جعفری(2ترم ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان 301/4

 سال7 تا 172075 - 16پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(3ترم ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان 301/5

 سال7 تا 182075 - 16:30سه  شنبه- شنبه خانم جعفری(4ترم ) سال 7 تا 5مًسیقی کًدکان 301/6

 سال10 تا 182077 - 17چهارشنبهخانم سجادیان(1ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/7

 سال10 تا 192077 - 18یکشنبهخانم جعفری(1ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/8

 سال10 تا 112077 - 10 پنجشنبهخانم سجادیان(1ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/9

 سال10 تا 202077 - 19 چهارشنبهخانم سجادیان(2ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/10

 سال10 تا 172077 - 16یکشنبهخانم جعفری(2ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/11

 سال10 تا 122077 - 11پنجشنبهخانم سجادیان(2ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/12

 سال10 تا 202077- 19یکشنبهخانم جعفری(2ترم) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/13

 سال10 تا 202077 - 19شنبهخانم سجادیان(2ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/14

 سال10  تا 7 18207 - 17دوشنبهخانم عطاران(3ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/15

 سال10  تا 182077 - 17پنجشنبهخانم عطاران(3ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/16

 سال10  تا 7 18207 - 17یکشنبهخانم جعفری(4ترم ) سال 10 تا 7مًسیقی کًدکان 301/17

 سال11 تا 121017-10پنجشنبهخانم صادقی زاده( 1ترم  )وقاشی کًدکان 310/1

 سال11 تا 1127-9پنجشنبهخانم بخارایی( 1ترم  )وقاشی کًدکان 310/2

 سال11 تا 1927-17چهارشنبهخانم صادقی زاده( ي باالتر 2ترم )وقاشی کًدکان 310/3

 سال11 تا 1327-11پنجشنبهخانم بخارایی( 2ترم )وقاشی کًدکان 310/4

 سال15 تا 1410111 -12پنجشنبهخانم میرشکار(دختران ) 2طراحی ي وقاشی وًجًاوان ترم 310/5

 سال15 تا 1410211-12پنجشنبهخانم صادقی زاده(دختران )طراحی ي وقاشی وًجًاوان 310/6

 سال15 تا 1710211-15چهارشنبهخانم صادقی زاده(دختران )طراحی ي وقاشی وًجًاوان 310/7

   1397             پاییس  


