
تاسیخ ضشيعپیص ویاصاتاقساعتسيصمذسسوام سضتٍ کذ

15:30102- 14پىجشىبٍ-یکشىبٍخاوم میرشکار 1طشاحی 101/1
_

 تیر15

ٍ شىبٍ- شىبٍ خاوم صادقی زادٌ(خًاَشان) 1طشاحی 101/2 10:30102- 9س
_

 تیر14

20102- 18:30چُارشىبٍ- ديشىبٍ آقای ساداتی پًر 1طشاحی 101/3
_

 تیر16

ٍ شىبٍ- شىبٍ خاوم صادقی زادٌ(خًاَشان) 2طشاحی102/1  تیر114طراحی12102- 10:30س

 تیر116طراحی 15:30102- 14چُارشىبٍ- ديشىبٍ آقای ساداتی پًر 2طشاحی102/2

 تیر115طراحی 20102- 18:30پىجشىبٍ- یکشىبٍ خاوم میرشکار 2طشاحی102/3

ٍ شىبٍ- شىبٍ آقای ساداتی پًر3طشاحی103/1  تیر214طراحی20102- 18:30س

 تیر215طراحی18:30102- 17پىجشىبٍ- یکشىبٍ خاوم میرشکار3طشاحی 103/2

 تیر316طراحی17102- 15:30چُارشىبٍ- ديشىبٍ آقای ساداتی پًر4طشاحی 104/1

ٍ شىبٍ- شىبٍ آقای ساداتی پًر6 ي 5طشاحی 105/1  تیر514ي4طراحی 17102-15:30س

ٍ شىبٍ- شىبٍ آقای ساداتی پًرطشاحی تخصصی چُشٌ ي فیگًس106/1  تیر14 ي باالتر6طراحی 18:30102-17س

 تیر16ترم طراحی چُر18:301022ٌ-17چُارشىبٍ- ديشىبٍ آقای ساداتی پًرطشاحی رَىی107/1

 تیر415طراحی17101- 15:30پىجشىبٍ- یکشىبٍخاوم میرشکاروقاضی آبشوگ110/1

ٍ شىبٍ- شىبٍخاوم صادقی زادٌوقاضی سوگ سيغه110/2  تیر314طراحی15102- 13:30س

ٍ شىبٍ- شىبٍ آقای ساداتی پًرمباوی َىشَای تجسمی110/3  تیر14_15:30101- 14س

ٍ شىبٍخاوم تىذکار1تزَیب سطح120/1  تیر17_175-15س

ٍ شىبٍخاوم تىذکارتزَیب سطًح باالتش120/2  تیر17_195-17س

 تیر14_182 - 16 شىبٍخاوم کاردانخًضىًیسی تحشیشی201/1

 تیر14_202- 18شىبٍخاوم کاردانخًضىًیسی تحشیشی201/2

 تیر16_202- 18ديشىبٍاستاد جافریخًضىًیسی وستعلیق200/1

صذيپاوضدَمیه ديسٌ آمًصضُای َىشی
1399                تابستان  َىشَای تجسمی
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صذيپاوضدَمیه ديسٌ آمًصضُای َىشی
1399                تابستان  َىشَای تجسمی

 تیر19_202- 18پىجشىبٍاستاد جافریخًضىًیسی وستعلیق200/2

 تیر22_18:15203- 16:30چُارشىبٍ- یکشىبٍآقای گیالوی فر(خًاَشان)عکاسی 140/1

 تیر22_21203- 19:15چُارشىبٍ- یکشىبٍآقای گیالوی فر(بشادسان)عکاسی 140/2

ٍ شىبٍ- شىبٍآقای حسیىیان(خًاَشان)عکاسی 140/3  تیر17_18203-16:15س

 تیر16_18203-16:15ديشىبٍآقای ابراَیمیپشداصش عکس  141/1

 تیر16_20203-18:15ديشىبٍآقای ابراَیمیپشداصش عکس 141/2

 تیر14_21:30203-20ديشىبٍ- شىبٍ آقای ابراَیمیکاسگاٌ پشداصش عکس 141/3

 تیر15__18:30 - 17چُارشىبٍ- یکشىبٍآقای سیف(آوالیه)فیلمىامٍ وًیسی 142/1

 تیر16_18:30101- 17چُارشىبٍ- ديشىبٍ خاوم ویک فرد(1تشم )پتیىٍ کاسی خًاَشان 121/1

 تیر16_20101- 18:30چُارشىبٍ- ديشىبٍ خاوم ویک فرددکًپاط121/2

 تیر16_13101 - 11:30چُارشىبٍ- ديشىبٍ خاوم وًريزی (1تشم  )طشاحی لباس خًاَشان 121/3

ٍ شىبٍ- شىبٍ خاوم حسه زادٌ (1تشم  )طشاحی لباس خًاَشان 121/4  تیر14_18:30101- 17س

 تیر116طراحی لباس 11:30101- 10چُارشىبٍ- ديشىبٍ خاوم وًريزی (2تشم  )طشاحی لباس خًاَشان 121/5

 تیر116طراحی لباس 15101- 13:30چُارشىبٍ- ديشىبٍ خاوم وًريزی (2تشم  )طشاحی لباس خًاَشان 121/6

ٍ شىبٍ- شىبٍ خاوم حسه زادٌ (3تشم  )طشاحی لباس خًاَشان 121/7  تیر214طراحی لباس 20101 - 18:30س

 تیر216طراحی لباس 16:30101 - 15چُارشىبٍ- ديشىبٍ خاوم وًريزی (3تشم  )طشاحی لباس خًاَشان 121/8

ٍ شىبٍ- یکشىبٍ خاوم ريحبخشوقاضی سيی ضیط121/9ٍ  تیر15_18:30101 - 17س

ٍ شىبٍ- یکشىبٍ خاوم ريحبخشوقاضی سيی ضیط121/10ٍ  تیر15_20101 - 18:30س


