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تبریخ شريعاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکد

 تیر1620714 - 15چهار شنبه- شنبه خانم جعفری(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/1

 تیر1820716 - 17پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/2

 تیر16:4520716 - 15:45پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(2ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/3

 تیر1720714 - 16چهارشنبه- شنبه خانم جعفری(3ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/4

 تیر20:3020714 - 19:30چهارشنبه- شنبه خانم جعفری(4ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/5

 تیر2020716 - 19پنجشنبه- دوشنبه خانم عطاران(4ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/6

 تیر18:1520714 - 17:15چهارشنبه- شنبه خانم جعفری(4ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/7

 تیر15_17 - 16سه شنبه- یکشنبه خانم جعفری(آوالیه ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن 301/8

 تیر1620717 -15سه شنبهخانم سجادیان(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/9

 تیر1920719- 18پنجشنبهخانم عطاران(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/10

 تیر1820715-17یکشنبهخانم درستکار(1ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/11

 تیر19:3020718 - 18:30چهارشنبهخانم جعفری(3ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/12

 تیر1820717- 17سه شنبهخانم سجادیان(3ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/13

 تیر1920715- 18یکشنبهخانم درستکار(4ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/14

 تیر1720717 - 16سه شنبهخانم سجادیان(4ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/15

 تیر19:3020714 - 18:30شنبهخانم جعفری(4ترم ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/16

 تیر1720715- 16یکشنبهخانم درستکار(4ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/17

 تیر1920716- 18دوشنبهخانم عطاران(5ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/18

 تیر15_18-17یکشنبهخانم جعفری(آوالیه ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/19

 تیر14_20-19شنبهخانم سجادیان(آوالیه ) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن 301/20

 تیر1220215-10:15پنجشنبه- یکشنبهخانم کاظمیان(دختران) سبل 13 تب 11 وًجًاوبن 1سلفژ ي تئًری مًسیقی301/21

 تیر1020215-8:15پنجشنبه- یکشنبهخانم کاظمیان(دختران) سبل 15 تب 13 وًجًاوبن 1سلفژ ي تئًری مًسیقی301/22

 تیر1220214-10:15چهارشنبه- شنبهآقای منوچهری(پسران) سبل 13 تب 11 وًجًاوبن 1سلفژ ي تئًری مًسیقی301/23

 تیر1020214-8:15چهارشنبه- شنبهآقای منوچهری(پسران) سبل 15 تب 13 وًجًاوبن 1سلفژ ي تئًری مًسیقی301/24

 تیر18:45615-18یکشنبهآقای شرقیتىبک کًدکبن  504/20

 تیر15:30616 - 14:30دوشنبهخانم مالکی4ترم  (دختران )تىبک وًجًاوبن  504/21

 تیر13:3010214-12سه شنبه- شنبهخانم صادقی زاده(دختران) سبل 15 تب 11طراحی وًجًاوبن 310/1

 تیر1220315-10:15چهارشنبه- یکشنبه خانم نجاریان(دختران) سبل 17 تب 13عکبسی وًجًاوبن 140/4

   1399            تببستبن 


