
                                 صديیبزدَمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری                            
ٌ َبی آمًزشی کًدکبن ي وًجًاوبن      دير

تبریخ شريعاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکد

 تیر17:3050510 - 16:30پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/1

 تیر1850511 - 17سه شنبه- شنبه خانم جعفری(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/2

 تیر2050510 - 19پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/3

 تیر175059 - 16چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان(2ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/4

 تیر1750511 - 16سه  شنبه- شنبه خانم جعفری(3ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/5

 تیر185059 - 17چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان(4ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/6

 تیر1650511 - 15سه شنبه- شنبه خانم جعفری(4ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/7

 تیر195059 -18یکشنبهخانم سجادیان(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/8

 تیر2050515- 19شنبهخانم جعفری(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/9

 تیر1550513 - 14پنجشنبهخانم درستکار(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/10

 تیر18:4550510- 17:45دوشنبهخانم عطاران(2ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/11

 تیر18:4550513 - 17:45 پنجشنبهخانم عطاران(2ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/12

 تیر1950515 - 18شنبهخانم جعفری(3ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/13

 تیر1650513 - 15پنجشنبهخانم درستکار(3ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/14

 تیر1950512- 18چهارشنبهخانم سجادیان(4ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/15

 تیر124019-10:15پنجشنبه- یکشنبهخانم کاظمیان(دختران) سبل 13 تب 11سلفژي تئًری مًسیقی 301/16

 تیر104019-8:15پنجشنبه- یکشنبهخانم کاظمیان(دختران) سبل 15 تب 13سلفژي تئًری مًسیقی 301/17

 تیر1640312-14:15چهارشنبه- شنبه آقای یوسفی(پسران) سبل 13 تب 11سلفژي تئًری مًسیقی 301/18

 تیر1840312-16:15چهارشنبه- شنبه آقای یوسفی(پسران) سبل 15 تب 13سلفژي تئًری مًسیقی 301/19

 تیر11:30615-10:30شنبهخانم مالکی سبل10 تب 7تىبک کًدکبن 504/01

 تیر18311-17سه شنبهآقای شرقی سبل10 تب 7تىبک کًدکبن 504/02

   1398            تببستبن 
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تبریخ شريعاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکد

   1398            تببستبن 

 تیر12:30610 - 11:30دوشنبهخانم مالکی(دختران ) سبل 14 تب 11تىبک وًجًاوبن 504/02

 تیر18112-17چهارشنبهآقای حیدریان(پسران) سبل 14 تب 11تىبک وًجًاوبن 504/03

 تیر10:30610- 9:30شنبهخانم مالکی(دختران) سبل 14 تب 11دف وًجًاوبن 503/01

 تیر11215 - 9شنبهخانم صدر( 1ترم  ) سبل 11 تب 7وقبشی کًدکبن 310/1

 تیر12:30212 - 10:30چهارشنبهخانم صدر( 1ترم  ) سبل 11 تب 7وقبشی کًدکبن 310/2

 تیر13:3050310 - 11:30دوشنبهخانم صادقی زاده( ي ببالتر 2ترم  ) سبل 11 تب 7وقبشی کًدکبن 310/3

 تیر1750312 - 15چهارشنبهخانم صادقی زاده( ي ببالتر 2ترم  ) سبل 11 تب 7وقبشی کًدکبن 310/4

 تیر145039-11:30یکشنبهخانم میرشکار1ترم  (دختران ) سبل 15 تب 11طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/3

 تیر10:3050312 - 8چهارشنبهخانم صدر1ترم  (دختران ) سبل 15 تب 11طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/4

 تیر1450311 - 11:30سه شنبهخانم صادقی زادهسطًح ببالتر (دختران )سبل 15 تب 11طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/5

 تیر 19:3050312-17چهارشنبهخانم صادقی زادهسطًح ببالتر (دختران )سبل 15 تب 11طراحی ي وقبشی وًجًاوبن 310/6

 تیر2040315- 18:15چهارشنبه- شنبه خانم نجاریان(دختران) سبل 16 تب 13عکبسی وًجًاوبن 140/1


