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تاریخ شريعپیش ویازاتاقساعتريزمدرسوام رشتٍکد

مهر113سلفژ 201-17یکشىبٍخاوم وظری(خًاَران)آياز ایراوی 420/1

ٍ شىبٍآقای شاکری(برادران)آياز ایراوی 420/2  مهر115سلفژ 186-16س

ٍ شىبٍآقای شاکری(برادران)آياز ایراوی 420/3  مهر115سلفژ 206-18س

ٍ شىبٍخاوم معیىی(خًاَران ) آيازکالسیک 406/1  مهر215سلفژ 17206 - 20س

 مهر216سلفژ 13201 - 15چهارشىبٍآقای یغمایی(برادران ) آيازکالسیک 406/2

 مهر114سلفژ171- 15ديشىبٍخاوم زوًزی زادٌ (خًاَران  )سىتًر 501/1

 مهر114سلفژ201- 17ديشىبٍخاوم زوًزی زادٌ (خًاَران  )سىتًر 501/2

ٍ شىبٍآقای سحاب وطاق (خًاَران )سىتًر 501/3  مهر115سلفژ181-16س

ٍ شىبٍآقای سحاب وطاق (برادران )سىتًر 501/4  مهر115سلفژ201-18س

 مهر112سلفژ_10- 8شىبٍآقای شهاب وطاق(آوالیه)سىتًر 501/5

 مهر112سلفژ_12- 10شىبٍآقای شهاب وطاق(آوالیه)سىتًر 501/6

 مهر112سلفژ_19- 16شىبٍخاوم خسريی(آوالیه)سىتًر 501/7

 مهر113سلفژ_19- 17یکشىبٍخاوم زوًزی زادٌ(آوالیه)سىتًر 501/8

 مهر114سلفژ _20- 17ديشىبٍآقای امیه زادٌ(آوالیه )سٍ تار 502/1

 مهر117سلفژ _13 - 11پىجشىبٍآقای امیه زادٌ(آوالیه )سٍ تار 502/2

 مهر112سلفژ _16 - 14شىبٍآقای اسکىدری(آوالیه )سٍ تار 502/3

 مهر14_206-19ديشىبٍخاوم مالکی 1سطح  (خًاَران  )دف 503/1

 مهر16_166- 15چهارشىبٍخاوم مالکی1سطح  (خًاَران  )دف 503/2

 مهر17_146-13پىجشىبٍخاوم آذروًش1سطح  (خًاَران  )دف 503/3

 مهر17_136-12پىجشىبٍخاوم آذروًش  2سطح  (خًاَران  )دف 503/4

 مهر14_186-17ديشىبٍخاوم مالکی  2سطح  (خًاَران  )دف 503/5

 مهر14_176-16ديشىبٍخاوم مالکی  3سطح  (خًاَران  )دف 503/6

 مهر12_186-17شىبٍخاوم مالکی4سطح  (خًاَران  )دف 503/7

 مهر16_176-16چهارشىبٍخاوم مالکی 4سطح  (خًاَران  )دف 503/8

 مهر14_196- 18ديشىبٍ خاوم مالکی  7سطح  (خًاَران  )دف 503/9

 مهر12_176- 16شىبٍ خاوم مالکی8سطح  (خًاَران  )دف 503/10
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 مهر12_166- 15شىبٍخاوم مالکیَمىًازی دف503/11

 مهر16_186- 17چهارشىبٍخاوم مالکیَمىًازی دف503/12

 مهر13_206- 19:15یکشىبٍآقای شرقیآوالیه (برادران) دف 503/13

 مهر12_204- 18شىبٍآقای حیدریان (برادران  ) 2ي1تىبک سطح 504/1

 مهر12_184- 16شىبٍآقای حیدریان (برادران  )تىبک سطًح باالتر 504/2

 مهر17_156- 14پىجشىبٍخاوم آذروًش1سطح  (خًاَران  )تىبک 504/3

 مهر16_196-18چهارشىبٍخاوم مالکی4سطح  (خًاَران  )تىبک 504/4

 مهر12_156-14شىبٍخاوم مالکی9سطح  (خًاَران  )تىبک 504/5

 مهر13_19:156- 18:45یکشىبٍآقای شرقی(آوالیه  )کاخه 504/6

 مهر114سلفژ 164-14ديشىبٍآقای امیه زادٌ(آوالیه )تار 506/1

 مهر112سلفژ 144 - 12شىبٍآقای اسکىدری(آوالیه)تار 506/2

 مهر114سلفژ 173-16ديشىبٍآقای امیه زادٌآوالیه (عًد)بربت 513/1

 مهر116سلفژ 201-18چهارشىبٍآقای طهراوی پًرتىبًر515/1

 مهر212ي1سلفژ10208-8شىبٍخاوم باحکمتپیاو507/1ً

 مهر212ي1سلفژ12208-10شىبٍخاوم باحکمتپیاو507/2ً

 مهر214ي1سلفژ17208-15ديشىبٍخاوم باحکمتپیاو507/3ً

 مهر214ي1سلفژ19208- 17ديشىبٍخاوم باحکمتپیاو507/4ً

 مهر214ي1سلفژ16:30206-13:30ديشىبٍخاوم محسىیپیاو507/5ً

 مهر217ي1سلفژ10204-8پىجشىبٍخاوم شریفیپیاوً 507/6

 مهر217ي1سلفژ12204-10پىجشىبٍخاوم شریفیپیاوً 507/7

 مهر212ي1سلفژ18204 - 16شىبٍخاوم پارسی(آوالیه  )پیاوً 507/8

 مهر212ي1سلفژ20204 - 18شىبٍخاوم پارسی(آوالیه  )پیاوً 507/9

 مهر216ي1سلفژ18204 - 16چهارشىبٍخاوم پارسیپیاوً 507/10

 مهر216ي1سلفژ20204 - 18چهارشىبٍخاوم پارسیپیاوً 507/11

ٍ شىبٍخاوم غرابآوالیه (خًاَران)پیاوً 507/12  مهر215ي1سلفژ18202- 16س

ٍ شىبٍخاوم غرابآوالیه (خًاَران)پیاوً 507/13  مهر215ي1سلفژ20202 - 18س
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 مهر217ي1سلفژ18202 - 15پىجشىبٍخاوم غراب(خًاَران)پیاوً 507/14

 مهر217ي1سلفژ20202 - 18پىجشىبٍخاوم غراب(خًاَران)پیاوً 507/15

 مهر213ي1سلفژ19202 - 16یکشىبٍآقای عرفاویانپیاوً 507/16

 مهر217ي1سلفژ19206 - 16پىجشىبٍآقای عرفاویانپیاوً 507/17

 مهر214ي1سلفژ20202- 16ديشىبٍآقای اباذریانپیاوً 507/18

 مهر114سلفژ16205-14ديشىبٍآقای دراوی(خًاَران )گیتار 508/1

 مهر214ي1سلفژ19205-16ديشىبٍآقای دراوی(برادران)گیتار 508/2

 مهر216ي1سلفژ17205-14چهارشىبٍخاوم وعیمی (خًاَران)گیتار 508/3

 مهر216ي1سلفژ20205-17چهارشىبٍخاوم وعیمی (خًاَران)گیتار 508/4

 مهر213ي1سلفژ20205 - 17یکشىبٍآقای کًثری (برادران)گیتار 508/5

 مهر217ي1سلفژ 20205-17پىجشىبٍآقای واصر رسا(سطًح باالتر)گیتار 508/6

ٍ شىبٍخاوم مىعم(آوالیه )يیًله 509/1  مهر215ي1سلفژ_14- 12س

ٍ شىبٍخاوم مىعم(آوالیه )يیًله 509/2  مهر215ي1سلفژ_17- 15س

ٍ شىبٍخاوم مىعم(آوالیه )يیًله 509/3  مهر215ي1سلفژ_19- 18س

 مهر217ي1سلفژ184- 15پىجشىبٍآقای کاظمیيیًله509/4

 مهر212ي1سلفژ171-15شىبٍآقای رازقىدیيیًله 509/5

 مهر212ي1سلفژ191-17شىبٍآقای رازقىدیيیًله 509/6

 مهر212ي1سلفژ201-19شىبٍآقای رازقىدیيیًله509/7

 مهر213ي1سلفژ_14-11یکشىبٍخاوم فرخی(آوالیه )يیًله 509/8

 مهر213ي1سلفژ_16-14یکشىبٍخاوم فرخی(آوالیه )يیًله 509/9

 مهر217ي1سلفژ191- 16پىجشىبٍآقای بهرامیيیًلىسل509/10


