صديدَمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری
ديرٌَبی آمًزشی مرکس يکیل آببد
کد

وبم رشتٍ

بُبر 1398
مدرس

ريز

سبعت

اتبق

پیش ویبز

تبریخ شريع

 301/1مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )1

خانم جعفری

یکشنبه  -پنجشنبه

15 - 16

101

_

 22فريردیه

 301/2مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )1

خانم جعفری

یکشنبه  -پنجشنبه

17 -18

101

_

 22فريردیه

 301/3مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )2

خانم سجادیان

شنبه  -سهشنبه

14:30 - 15:30

101

مًسیقی کًدک ترم 1

 20فريردیه

 301/4مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )2

خانم جعفری

یکشنبه  -پنجشنبه

16 -17

101

مًسیقی کًدک ترم 1

 22فريردیه

 301/5مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )3

خانم سجادیان

شنبه  -سهشنبه

15:30 -16:30

101

مًسیقی کًدک ترم 2

 20فريردیه

 301/6مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )4

خانم جعفری

یکشنبه  -پنجشنبه

19 -20:30

101

مًسیقی کًدک ترم 3

 22فريردیه

 301/7مًسیقی کًدکبن  5تب  7سبل (ترم )4

خانم سجادیان

شنبه  -سهشنبه

16:30 -17:30

101

مًسیقی کًدک ترم 3

 20فريردیه

 301/8مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )1

خانم سجادیان

شنبه

19-20

101

_

 24فريردیه

 301/9مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )1

خانم درستکار

چهارشنبه

16 - 17

101

_

 21فريردیه

 301/10مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )2

خانم جعفری

یکشنبه

18 - 19

101

مًسیقی کًدک ترم 1

 25فريردیه

 301/11مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )3

خانم سجادیان

شنبه

18 - 19

101

مًسیقی کًدک ترم 2

 24فريردیه

 301/12مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )4

خانم جاودانی

دوشنبه

17 - 18

101

مًسیقی کًدک ترم 3

 19فريردیه

 301/13مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )4

خانم جاودانی

دوشنبه

18 - 19

101

مًسیقی کًدک ترم 3

 19فريردیه

 301/14مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )4

خانم جاودانی

دوشنبه

19 - 20

101

مًسیقی کًدک ترم 3

 19فريردیه

 301/15مًسیقی کًدکبن  7تب  10سبل (ترم )4

خانم جعفری

پنجشنبه

18 - 19

101

مًسیقی کًدک ترم 3

 22فريردیه

 401/1سلفژ ي تئًری مًسیقی ( 1خًاَران)

خانم پارسی

یکشنبه  -پنجشنبه

10:15 - 12

102

_

 22فريردیه

 401/2سلفژ ي تئًری مًسیقی ( 1خًاَران)

خانم اکبری مطلك

یکشنبه  -پنجشنبه

16:15 - 18

102

_

 22فريردیه

 401/3سلفژ ي تئًری مًسیقی ( 1خًاَران)

خانم اکبری مطلك

یکشنبه  -پنجشنبه

18:15 - 20

102

_

 22فريردیه

آلای خجسته

یکشنبه -پنجشنبه

14:15-16

102

سلفژ1

 22فريردیه

 201/1خًشىًیسی تحریری

آلای ربانی

دوشنبه

17 -19

104

 19فريردیه

 200/1خًشىًیسی وستعلیك

خانم کاردان

سهشنبه

18 - 20

104

 20فريردیه

 402/1سلفژ ( 2خًاَران)

صديدَمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری
ديرٌَبی آمًزشی مرکس يکیل آببد
کد

وبم رشتٍ

بُبر 1398
مدرس

ريز

سبعت

اتبق

 121/1طراحی لببس (ترم )1

خانم نوروزی

شنبه

9 - 12

302

 121/2طراحی لببس (ترم )2

خانم نوروزی

دوشنبه

9 - 12

302

 140/1عکبسی ( خًاَران)

آلای حسینیان

شنبه  -چهارشنبه

17- 18:45

پیش ویبز

تبریخ شريع
 24فريردیه

طراحی لببس ترم 1

 19فريردیه
 24فريردیه

 501/1سىتًر

آلای سحاب نطاق

چهارشنبه

16-18

103

سلفژ1

 21فريردیه

 501/2سىتًر

آلای سحاب نطاق

چهارشنبه

18-20

103

سلفژ1

 21فريردیه

 502/1سٍ تبر ( برادران )

آلای اسکندری

پنجشنبه

15 - 17

103

سلفژ1

 22فريردیه

 502/2سٍ تبر ( خًاَران )

آلای اسکندری

پنجشنبه

12 - 15

103

سلفژ1

 22فريردیه

 506/1تبر ( برادران )

آلای اسکندری

پنجشنبه

15 - 17

103

سلفژ1

 22فريردیه

 506/2تبر ( خًاَران )

آلای اسکندری

پنجشنبه

12 - 15

103

سلفژ1

 22فريردیه

 507/1پیبوً

خانم پارسی

یکشنبه

8-10

102

سلفژ1ي2

 25فريردیه

 507/2پیبوً

خانم پارسی

دوشنبه

14:30-16:30

102

سلفژ1ي2

 19فريردیه

 507/3پیبوً

خانم پارسی

دوشنبه

16:30 - 18:30

102

سلفژ1ي2

 19فريردیه

 507/4پیبوً

خانم پارسی

پنجشنبه

8 -10

102

سلفژ1ي2

 22فريردیه

 508/1گیتبر ( خًاَران )

آلای درانی

شنبه

14 - 17

103

سلفژ1ي2

 24فريردیه

 508/2گیتبر ( برادران )

آلای درانی

شنبه

17 - 19

103

سلفژ1ي2

 24فريردیه

