
تاریخ ضزيعپیص ویاساتاقساعتريسمذرسوام رضتٍ کذ

 تیر15_17503- 14شٌبِخاًن جوشیدپَر(خًاَزان) 1طزاحی 101/1

 تیر9_11:30503- 8:30یکشٌبِخاًن هیرشکار(خًاَزان) 1طزاحی 101/2

 تیر10_11:30503- 8:30دٍشٌبِخاًن صادقی زادُ(خًاَزان) 1طزاحی 101/3

 تیر13_20503- 17پٌجشٌبِخاًن هیرشکار(خًاَزان ي بزادران ) 1طزاحی 101/4

ٍ شٌبِخاًن هیرشکار 2طزاحی102/1  تیر110طراحی20503- 17د

ِ شٌبِخاًن صادقی زادُ(خًاَزان) 2طزاحی102/2  تیر111طراحی17503-14س

 تیر113طراحی 12503- 9پٌجشٌبِخاًن هرادی(خًاَزان) 2طزاحی102/3

 تیر29طراحی17503- 14یکشٌبِخاًن جوشیدپَر3طزاحی103/1

 تیر39طراحی20503- 17یکشٌبِخاًن جوشیدپَر4طزاحی 104/1

 تیر313طراحی17503- 14پٌجشٌبِخاًن هیرشکار4طزاحی 104/2

 تیر15 4ٍ5طراحی 20503-17شٌبِخاًن جوشیدپَر6ي5طزاحی 105/1

 تیر10 ٍ باالتر6طراحی17503-14دٍشٌبِخاًن هیرشکارطزاحی تخصصی چُزٌ ي فیگًر106/1

 تیر312طراحی17503- 14چْارشٌبِآقای حلیویوقاضی روگ ريغه110/1

ِ شٌبِخاًن تٌدکار1تذَیب سطح120/1  تیر17511-15س

ِ شٌبِخاًن تٌدکارتذَیب سطًح باالتز120/2  تیر19511-17س

 تیر20211- 17چْارشٌبِخاًن دٍستی ًیاوگارگزی 120/3

 تیر20210-18دٍشٌبِاستادجافری(سطًح باالتز)خًضىًیسی وستعلیق200/1

 تیر20213-18پٌجشٌبِاستادجافری(2ي1تزم )خًضىًیسی وستعلیق200/2

 تیر1929 - 17یکشٌبِآقای رباًیخًضىًیسی تحزیزی201/1

ِ شٌبِآقای رباًیخًضىًیسی تحزیزی201/2  تیر19211 - 17س

 تیر18215- 16شٌبِخاًن کارداىخًضىًیسی تحزیزی201/3

 تیر20215- 18شٌبِخاًن کارداىخًضىًیسی تحزیزی201/4

صذيیاسدَمیه ديرٌ آمًسضُای َىزی
1398                تابستان  َىزَای تجسمی
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 تیر184049- 16:15چْارشٌبِ- یکشٌبِآقای گیالًی فر(خًاَزان)عکاسی140/2

 تیر214049- 19:15چْارشٌبِ- یکشٌبِآقای گیالًی فر(بزادران)عکاسی 140/3

ِ شٌبِ- شٌبِآقای حسیٌیاى(خًاَزان)عکاسی 140/4  تیر1940415- 17:15س

 تیر1840417-16:15دٍشٌبِآقای ابراّیویپزداسش عکس  141/1

 تیر2040417-18:15دٍشٌبِآقای ابراّیویپزداسش عکس 141/2

 تیر15پردازش عکس20502-17شٌبِآقای ابراّیویکارگاٌ پزداسش عکس 141/3

ٌ گزا 142/1 ِ شٌبِآقای رضَی(1تزم )عکاسی پزيژ  تیر11آشٌایی با هباًی عکاسی20405- 17س

 تیر2040310 - 17دٍشٌبِآقای سیففیلمىامٍ وًیسی142/2

 تیر1750410-14دٍشٌبِخاًن ًیک فرد(1تزم )پتیىٍ کاری خًاَزان 121/1

ٍ کاری خًاَزان 121/2  تیر110پتیٌِ کاری  20504-17دٍشٌبِخاًن ًیک فرد (2تزم )پتیى

 تیر2050415 - 17شٌبِخاًن احراری (1تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/3

 تیر1450412 - 11چْارشٌبِخاًن تاثیری (1تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/4

 تیر2050413 - 17پٌجشٌبِخاًن حسي زادُ (1تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/5

 تیر1250415 - 9شٌبِخاًن ًَرٍزی (2تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/6

 تیر19طراحی لباس 12504-9یکشٌبِخاًن ًَرٍزی (2تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/7

 تیر112طراحی لباس 17504 - 14چْارشٌبِخاًن تاثیری (2تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/8

 تیر29طراحی لباس 17504 - 14یکشٌبِخاًن ًَرٍزی (3تزم  )طزاحی لباس خًاَزان 121/9

 تیر2050412-17چْارشٌبِخاًن رضَی ًیک(1تزم )میىاکاری 121/10

ِ شٌبِخاًن رضَی ًیک( ي باالتز2تزم )میىاکاری 121/11  تیر111هیٌاکاری ترم 17504-14س

ِ شٌبِخاًن رضَی ًیکفیزيسٌ کًبی121/12  تیر2050411- 17س

 تیر205049 - 17یکشٌبِخاًن رضَاًیوقاضی ريی ضیط121/13ٍ


