
                                 صديَفتمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری                            
ٌ َبی آمًزشی کًدکبن ي وًجًاوبن      دير

گريٌ سىیاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکد

 سبل7تب 192075 - 18پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/1

 سبل7تب 162075 - 15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/2

 سبل7 تب 172075 - 16پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(2ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/3

 سبل7 تب 172075 - 16چهارشنبه- شنبه خانم جعفری(3ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/4

 سبل7 تب 182075 - 17چهارشنبه- شنبه خانم جعفری(3ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/5

 سبل7 تب 192075 - 18چهار شنبه- شنبه خانم سجادیان(4ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/6

 سبل10 تب 202077 - 19چهارشنبهخانم سجادیان(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/7

 سبل10 تب 172077 - 16یکشنبهخانم جعفری(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/8

 سبل10 تب 202077 - 19 شنبهخانم سجادیان(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/9

 سبل10 تب 102077 - 9 پنجشنبهخانم سجادیان(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/10

 سبل10 تب 112077 - 10پنجشنبهخانم سجادیان(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/11

 سبل10 تب 182077 - 17پنجشنبهخانم عطاران( 2ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/12

 سبل10 تب 182077- 17دوشنبهخانم عطاران(  2ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/13

 سبل10 تب 182077 - 17یکشنبهخانم جعفری(3ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/14

 سبل10  تب 7 19207 - 18یکشنبهخانم جعفری(4ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/15

 سبل15  تب 13 10208 - 8:15پنجشنبه- یکشنبه خانم باحکمت(دختران)سلفژي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 301/16

 سبل13  تب 11 12208 - 10:15پنجشنبه- یکشنبه خانم باحکمت(دختران)سلفژي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 301/17

 سبل15  تب 13 16202 - 14:15چهارشنبه- شنبه آقای یوسفی(پسران)سلفژي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 301/18

 سبل13  تب 11 18202 - 16:15چهارشنبه- شنبه آقای یوسفی(پسران)سلفژي تئًری مًسیقی وًجًاوبن 301/19

 سبل11 تب 1827- 16چهارشنبهخانم صادقی زاده( 1ترم  )وقبشی کًدکبن 310/1

 سبل11 تب 1127- 9یکشنبهخانم بخارایی( 1ترم  )وقبشی کًدکبن 310/2

 سبل11 تب 2027-18چهارشنبهخانم صادقی زاده( ي ببالتر 2ترم )وقبشی کًدکبن 310/3

 سبل15 تب 1010211 -8یکشنبهخانم میرشکار(دختران )طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/4

 سبل15 تب 1210211 -10یکشنبهخانم میرشکار(دختران )طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/5

 سبل15 تب 1410211 -12سه شنبهخانم صادقی زاده(دختران )طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/6

 سبل16 تب 1220313 -10:15چهارشنبه- شنبه خانم آرش(دختران )عکبسی وًجًاوبن 140/5

   1397             تببستبن  




