
(ساز ي آياز  )مًسیقی                 

تاریخ شريعپیش ویازاتاقساعتريزمدرسوام رشتٍکد

دی114سلفژ 191-17یکشٌبِخاًن ًظری(خًاَران)آياز ایراوی 420/1

ِ شٌبِآقای شاکری(برادران)آياز ایراوی 420/2 اعالم هی گردد1سلفژ 186-16س

ِ شٌبِآقای شاکری(برادران)آياز ایراوی 420/3 اعالم هی گردد1سلفژ 206-18س

ِ شٌبِخاًن هعیٌی(خًاَران ) آيازکالسیک 406/1  دی216سلفژ 17206 - 20س

 دی115سلفژ171- 14دٍشٌبِخاًن زًَزی زادُ (خًاَران  )سىتًر 501/1

 دی115سلفژ201- 17دٍشٌبِخاًن زًَزی زادُ (خًاَران  )سىتًر 501/2

ِ شٌبِآقای سحاب ًطاق (خًاَران )سىتًر 501/3  دی116سلفژ181-16س

ِ شٌبِآقای سحاب ًطاق (برادران )سىتًر 501/4  دی116سلفژ201-18س

.هتعاقبا اعالم هیگردد_10- 8شٌبِآقای شهاب ًطاقسىتًر 501/5

 دی113سلفژ_19- 16شٌبِخاًن خسرٍی(آوالیه)سىتًر 501/6

 دی114سلفژ_19- 17یکشٌبِخاًن زًَزی زادُ(آوالیه)سىتًر 501/7

 دی115سلفژ _20- 18دٍشٌبِآقای اهیي زادُ(آوالیه )سٍ تار 502/1

 دی118سلفژ _13 - 11پٌجشٌبِآقای اهیي زادُ(آوالیه )سٍ تار 502/2

 دی18_176-16پٌجشٌبِخاًن آذرًَش 1سطح  (خًاَران  )دف 503/1

 دی18_146- 13پٌجشٌبِخاًن آذرًَش  2سطح  (خًاَران  )دف 503/2

 دی18_136-12پٌجشٌبِخاًن آذرًَش  3سطح  (خًاَران  )دف 503/3

خاًن هالکیدف503/4

اعالم هی گردد_204- 18شٌبِآقای حیدریاى (برادران  ) 2ي1تىبک سطح 504/1

اعالم هی گردد_184- 16شٌبِآقای حیدریاى (برادران  )تىبک سطًح باالتر 504/2

 دی18_166- 15پٌجشٌبِخاًن آذرًَش1سطح  (خًاَران  )تىبک 504/3

 دی18_156-14پٌجشٌبِخاًن آذرًَش2سطح  (خًاَران  )تىبک 504/4

خاًن هالکیتىبک504/5

        صد ي َفدَمیه ديرٌ آمًزشُای َىری
1399زمستان               

هتعاقبا اعالم هی گردد

هتعاقبا اعالم هی گردد
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 دی115سلفژ _17-14دٍشٌبِآقای اهیي زادُ(آوالیه )تار 506/1

 دی115سلفژ _18-17دٍشٌبِآقای اهیي زادُآوالیه (عًد)بربت 513/1

 دی117سلفژ 201-18چهارشٌبِآقای طهراًی پَرتىبًر515/1

 دی1ٍ213سلفژ10208-8شٌبِخاًن باحکوتپیاو507/1ً

 دی1ٍ213سلفژ12208-10شٌبِخاًن باحکوتپیاو507/2ً

 دی1ٍ215سلفژ17208-15دٍشٌبِخاًن باحکوتپیاو507/3ً

 دی1ٍ215سلفژ19208- 17دٍشٌبِخاًن باحکوتپیاو507/4ً

 دی1ٍ215سلفژ16:30206-13:30دٍشٌبِخاًن هحسٌیپیاو507/5ً

 دی1ٍ218سلفژ10204-8پٌجشٌبِخاًن شریفیپیاوً 507/6

 دی1ٍ218سلفژ12204-10پٌجشٌبِخاًن شریفیپیاوً 507/7

 دی1ٍ213سلفژ20204 - 17شٌبِخاًن پارسی(آوالیه  )پیاوً 507/8

ِ شٌبِخاًن پارسیپیاوً 507/9  دی1ٍ216سلفژ18208 - 16س

ِ شٌبِخاًن پارسیپیاوً 507/10  دی1ٍ216سلفژ20208 - 18س

ِ شٌبِخاًن غرابآوالیه (خًاَران)پیاوً 507/11  دی1ٍ216سلفژ17204- 15س

ِ شٌبِخاًن غرابآوالیه (خًاَران)پیاوً 507/12  دی1ٍ216سلفژ19204 - 17س

 دی1ٍ218سلفژ17202 - 15پٌجشٌبِخاًن غراب(خًاَران)پیاوً 507/13

 دی1ٍ218سلفژ19202 - 17پٌجشٌبِخاًن غراب(خًاَران)پیاوً 507/14

 دی1ٍ214سلفژ19202 - 16یکشٌبِآقای عرفاًیاىپیاوً 507/15

 دی1ٍ218سلفژ19206 - 16پٌجشٌبِآقای عرفاًیاىپیاوً 507/16

 دی1ٍ215سلفژ20202- 16دٍشٌبِآقای اباذریاىپیاوً 507/17

 دی115سلفژ16205-14دٍشٌبِآقای دراًی(خًاَران )گیتار 508/1

 دی1ٍ215سلفژ19205-16دٍشٌبِآقای دراًی(برادران)گیتار 508/2
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 دی1ٍ217سلفژ17205-14چهارشٌبِخاًن ًعیوی (خًاَران)گیتار 508/3

 دی1ٍ217سلفژ20205-17چهارشٌبِخاًن ًعیوی (خًاَران)گیتار 508/4

 دی1ٍ214سلفژ20205 - 17یکشٌبِآقای کَثری (برادران)گیتار 508/5

 دی1ٍ225سلفژ 20205-17پٌجشٌبِآقای ًاصر رسا(سطًح باالتر)گیتار 508/6

 دی1ٍ113سلفژ_19:30- 18 شٌبِخاًن هٌعن(آوالیه )يیًله 509/1

ِ شٌبِخاًن هٌعن(آوالیه )يیًله 509/2  دی1ٍ216سلفژ_13- 12س

ِ شٌبِخاًن هٌعن(آوالیه )يیًله 509/3  دی1ٍ216سلفژ_17- 15:30س

ِ شٌبِخاًن هٌعن(آوالیه )يیًله 509/4  دی1ٍ216سلفژ_19- 18س

 دی1ٍ218سلفژ184- 15پٌجشٌبِآقای کاظویيیًله509/5

 دی1ٍ220سلفژ181-16شٌبِآقای رازقٌدیيیًله 509/6

 دی1ٍ213سلفژ_13-11شٌبِخاًن فرخی(آوالیه )يیًله 509/7

 دی1ٍ213سلفژ_15-13شٌبِخاًن فرخی(آوالیه )يیًله 509/8

 دی1ٍ218سلفژ191- 16پٌجشٌبِآقای بهراهیيیًلىسل509/9

.به صورت مجازی ادامه پیدا خواهد کرد

کالس های اعالم شده در ترم زمستان در صورت بروز محدودیت های ستاد مقابله با کرونا، تا رفع آن : قابل توجه هنرجویان گرامی


