
                                 صديپبوسدَمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری                            
ٌ َبی آمًزشی مرکس يکیل آببد     1399                        تببستبن    دير

تبریخ شريعپیش ویبزاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکد

 تیر16_17:45101 - 16:45پنجشنبه- دوشنبه خانم جعفری(1ترم ) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/1

 تیر15_18101 - 17چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان(1ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/2

 تیر15_20101 - 19چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان(1ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/3

 تیر16_15:15101 - 14:15پنجشنبه- دوشنبه خانم جعفری(2ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/4

 تیر15_19101 - 18چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان(4ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/5

 تیر16_19101 - 18پنجشنبه- دوشنبه خانم جعفری(4ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/6

 تیر16_20:30101 - 19پنجشنبه- دوشنبه خانم جعفری(5ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/7

 تیر15_16:45101 - 15:45چهارشنبه- یکشنبه خانم سجادیان(5ترم) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/8

 تیر14__20 - 19سه شنبه- شنبه خانم سجادیان(آوالیه) سبل 7 تب 5مًسیقی کًدکبن  301/9

 تیر17_19101 - 18سه شنبهخانم درستکار(1ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/10

 تیر19_11:30101-10:30پنجشنبهخانم سجادیان(1ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/11

 تیر19_16:30101-15:30پنجشنبهخانم جعفری(2ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/12

 تیر17_17101-16سه شنبهخانم درستکار(3ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/13

 تیر14_16101-15شنبهخانم جاودانی(4ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/14

 تیر17_18101-17سه شنبهخانم درستکار(4ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/15

 تیر19_10:30101-9:30پنجشنبهخانم جعفری(4ترم) سبل 10 تب 7مًسیقی کًدکبن  301/16

 تیر14_12102-10:15چهارشنبه- شنبه خانم کاظمیان(دختران) سبل 15 تب 11سلفژ ي تئًری مًسیقی 301/17

 تیر14_10102-8:15چهار شنبه- شنبه خانم کاظمیان(خًاَران) 1سلفژ ي تئًری مًسیقی 401/1

 تیر14_18102 - 16:15چهار شنبه- شنبه خانم جاودانی(خًاَران) 1سلفژ ي تئًری مًسیقی 401/2

 تیر14_20102 - 18:15چهارشنبه- شنبه خانم جاودانی(خًاَران) 1سلفژ ي تئًری مًسیقی 401/3

 تیر15_18102-16:15پنجشنبه- یکشنبهآقای خجسته(برادران) 1سلفژ ي تئًری مًسیقی 401/4

 تیر115سلفژ20102-18:15پنجشنبه- یکشنبهآقای خجسته(خًاَران) 2سلفژ 402/1

 تیر119سلفژ16102-14:30پنجشنبهآقای خجسته2تئًری مًسیقی 404/1



                                 صديپبوسدَمیه ديرٌ آمًزشُبی َىری                            
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تبریخ شريعپیش ویبزاتبقسبعتريزمدرسوبم رشتٍکد

 تیر16_19104-17دوشنبهآقای ربانیخًشىًیسی تحریری201/1

 تیر17_18104- 15سه شنبهخانم کاردانخًشىًیسی تحریری201/2

 تیر17_20104 - 18سه شنبهخانم کاردانخًشىًیسی وستعلیك200/1

 تیر114سلفژ20103-18شنبهآقای سحاب نطاق(خًاَران)سىتًر  501/1

 تیر118سلفژ17103-15چهارشنبهآقای سحاب نطاق(خًاَران)سىتًر  501/2

 تیر118سلفژ19103-17چهارشنبهآقای سحاب نطاق(خًاَران)سىتًر 501/3

 تیر118سلفژ20103-19چهارشنبهآقای سحاب نطاق(برادران)سىتًر 501/4

 تیر119سلفژ20103-18پنجشنبهآقای شهاب نطاقسىتًر 501/5

 تیر119سلفژ17103 - 15پنجشنبهآقای اسکندری(برادران  )سٍ تبر 502/1

 تیر119سلفژ15103 - 12پنجشنبهآقای اسکندری(خًاَران  )سٍ تبر 502/2

 تیر119سلفژ17103 - 15پنجشنبهآقای اسکندری(برادران  )تبر 506/1

 تیر119سلفژ15103 - 12پنجشنبهآقای اسکندری(خًاَران  )تبر 506/2

 تیر215ي1سلفژ10102-8یکشنبهخانم پارسیپیبو507/1ً

 تیر215ي1سلفژ12102-10یکشنبهخانم پارسیپیبو507/2ً

 تیر216ي1سلفژ18102-16دوشنبهخانم پارسیپیبو507/3ً

 تیر216ي1سلفژ20102-18دوشنبهخانم پارسیپیبو507/4ً

 تیر218ي1سلفژ16102-14چهارشنبهخانم محسنیپیبو507/5ً

 تیر219ي1سلفژ11102-9پنجشنبهخانم پارسیپیبو507/6ً

 تیر219ي1سلفژ13102-11پنجشنبهخانم پارسیپیبو507/7ً

 تیر214ي1سلفژ17103-15شنبهآقای کوثری(برادران  )گیتبر 508/1

 تیر216ي1سلفژ19103-16دوشنبهخانم منعميیًله509/1


