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خسروشکیبائی1398/10/1714:0016:00پور معیناجرای صحنه ای417

 انتظامی3پالتو1398/10/0812:0014:00میراحمدی1ارکستر ایرانی594

 انتظامی3پالتو1398/10/0812:0014:00میراحمدی2ارکستر ایرانی595

1پالتو1398/10/1516:0018:00طینوش بهرامی3ارکستر ایرانی546

خسروشکیبائی1398/10/118:0010:00اسدی پوراصول کارگردانی5

 انتظامی3پالتو1398/10/1110:0012:00اسدی پوراصول کارگردانی6

خسروشکیبائی1398/10/1412:0014:00قناداصول گویندگی، مجری گری و اجرای صحنه ای252

خسروشکیبائی1398/10/1418:0020:00قناداصول گویندگی، مجری گری و اجرای صحنه ای255

سایت1398/10/1410:0012:00کریمیان فخارانیمیشن267

سایت1398/10/1414:0016:00کریمیان فخارانیمیشن268

علیزاده1398/10/1416:0018:00شهیدیآزمایشگاه پایه162

1398/10/1312:0014:00202امیر همایون تقویآزمایشگاه پیش متوسطه74

1398/10/1314:0016:00103امیر همایون تقویآزمایشگاه مقدماتی75

1398/10/1316:0018:00101امیر همایون تقویآزمایشگاه مقدماتی76

1398/10/219:0011:00101مومنیانآشنایی با تصانیف قدیم ایران592

1398/10/1214:0016:00301صمدیآشنایی با دوربینهای قطع متوسط و بزرگ190

1398/10/1218:0020:00103صمدیآشنایی با دوربینهای قطع متوسط و بزرگ192

ممیز1398/10/1012:0014:00مشایخیآشنایی با رهبری ارکستر570

1398/10/1114:0017:00301نیک بینآشنایی با نرم افزار های تدوین و صدا346

1398/10/168:0010:00101برزویه(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربین49

آتلیه1398/10/148:0011:00صمدی(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربین963

سنجری1398/10/1712:0014:00پیرویآهنگ سازی ایرانی420

سنجری1398/10/1712:0014:00جودت1آهنگ سازی438

سنجری1398/10/1712:0014:00صبوحی1آهنگ سازی534

سنجری1398/10/1712:0014:00صبوحی2آهنگ سازی533

کارگاه گرافیک1398/10/1510:0012:00طغیانیآواز خوانی با همنوازان536

خسروشکیبائی1398/10/0810:0012:00میالنیآواز گروهی606

خسروشکیبائی1398/10/0812:0014:00میالنیآواز گروهی607

خسروشکیبائی1398/10/1710:0012:00سینکی1آواز گروهی521

خسروشکیبائی1398/10/1516:0018:00میالنی1آواز گروهی609

1398/10/1310:0012:00301سلیمانیآواشناسی لهجه های متداول1
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1پالتو1398/10/1612:0014:00لطیفیبازی برای دوربین2801

خسروشکیبائی1398/10/1410:0012:00بهبهانیبازی در نمایشهای کالسیک جهان55

خسروشکیبائی1398/10/1414:0016:00بهبهانیبازی در نمایشهای کالسیک جهان57

 انتظامی3پالتو1398/10/0912:0014:00میرحسینیبازی در نمایشهای کالسیک جهان326

1پالتو1398/10/0914:0016:00میرحسینیبازی در نمایشهای کالسیک جهان324

خسروشکیبائی1398/10/0516:0018:00ژکانبازیگری برای دوربین های تلویزیونی و سینمایی143

خسروشکیبائی1398/10/1218:0020:00ژکانبازیگری برای دوربین های تلویزیونی و سینمایی144

پالتو سینما مرکزی1398/10/1610:0012:00اکبریبازیگری تک نفری16

پالتو سینما مرکزی1398/10/1612:0014:00اکبریبازیگری تک نفری17

1398/10/1518:0020:00202طغیانیبداهه پردازی539

وزیری1398/11/0815:0017:00مومنیانبداهه پردازی593

1پالتو1398/10/0812:0014:00پور معینبداهه نوازی599

وزیری1398/10/0816:0018:00میرآقابداهه نوازی601

پایور1398/10/1512:0014:00خضرلوبداهه نوازی در موسیقی دستگاهی444

 انتظامی3پالتو1398/10/118:0010:00بهبهانیبدن و حرکت964

پژمان1398/10/1110:0011:00بهبهانیبدن و حرکت964

خسروشکیبائی1398/10/1112:0014:00بهبهانیبدن و حرکت250

خسروشکیبائی1398/10/1116:0018:00فرجام فربدن و حرکت813

خسروشکیبائی1398/10/1118:0020:00فرجام فربدن و حرکت814

1پالتو1398/10/1114:0016:00قلی پوربدن و حرکت251

1پالتو1398/10/1110:0012:00رضائیانبیان بدنی131

خسروشکیبائی1398/10/1110:0012:00سرلکبیان بدنی151

وزیری1398/10/1310:0012:00امیر همایون تقویبیان شفاهی73

سنجری1398/10/1718:0020:00جودتپارتیتور نوازی440

کارگاه گریم1398/10/1416:0018:00گودینیپتینه و کالژ958

کارگاه گرافیک1398/10/1414:0016:00گودینیپیرایش و بافت مو بر تور261

1398/10/1112:0014:00204تقویتدوین فیلم تلفیقی70

1398/10/1117:0020:00204نیک بینتدوین کلیپ و تیزر347

 انتظامی3پالتو1398/10/1312:0014:00قنبریتدوین مستند آموزشی8756

 انتظامی3پالتو1398/10/1610:0012:00نوروزیتربیت تخیل وخالقیت در بازیگری342

 انتظامی3پالتو1398/10/1612:0014:00نوروزیتربیت تخیل وخالقیت در بازیگری343
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شجریان1398/10/158:0010:00سینکی(دیکته موسیقی)تربیت شنوایی517

وزیری1398/10/1512:0014:00سینکی(دیکته موسیقی)تربیت شنوایی519

وزیری1398/10/1712:0014:00فقیهی(دیکته موسیقی)تربیت شنوایی560

وزیری1398/10/1514:0016:00ایزدآبادی(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی582

وزیری1398/10/1010:0012:00پور معین(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی415

خسروشکیبائی1398/10/1016:0018:00پور معین(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی418

علیزاده1398/10/1712:0014:00تذهیبی(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی431

چکناواریان1398/10/1210:0012:00حسن پور(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی473

دهلوی1398/10/1212:0014:00حسن پور(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی474

خسروشکیبائی1398/10/178:0010:00سینکی(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی520

سنجری1398/10/138:0011:00شفاف(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی970

سنجری1398/10/1311:0014:00شفاف(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی971

شجریان1398/10/1512:0014:00موسوی(ریتم و فواصل)تربیت شنوایی585

وزیری1398/10/1510:0012:00ایزدآبادی(ملودی و گام خوانی)تربیت شنوایی580

درویش خان1398/10/1512:0014:00ایزدآبادی(ملودی و گام خوانی)تربیت شنوایی581

درویش خان1398/10/1516:0018:00پیروی(ملودی و گام خوانی)تربیت شنوایی423

وزیری1398/10/158:0010:00صابونی(ملودی و گام خوانی)تربیت شنوایی523

علیزاده1398/10/158:0010:00مریم تحویلداری(ملودی و گام خوانی)تربیت شنوایی567

ممیز1398/10/168:0010:00فقیهی(نت های تغییر یافته)تربیت شنوایی556

شجریان1398/10/1610:0012:00فقیهی(نت های تغییر یافته)تربیت شنوایی557

خالقی1398/10/1510:0012:00مریم تحویلداری(نت های تغییر یافته)تربیت شنوایی568

علیزاده1398/10/1512:0014:00مریم تحویلداری(نت های تغییر یافته)تربیت شنوایی569

شجریان1398/10/1712:0014:00موسوی(نت های تغییر یافته)تربیت شنوایی587

1398/10/1410:0012:00101لیال جدید(انگلیسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداری688

1398/10/1414:0016:00101رسولی(فارسی به انگلیسی)ترجمه شفاهی آثار دیداری335

1398/10/1412:0014:00101رسولی(انگلیسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنیداری126

1398/10/1310:0012:00202رسولی(فارسی به انگلیسی)ترجمه شفاهی آثار شنیداری127

صبا1398/10/0716:0018:00عم رضاترجمه مفاهیم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانی220

صبا1398/10/1410:0012:00رسولیترجمه مفاهیم واصطالحات امور رسانه ای125

شجریان1398/10/128:0010:00قاسم زادهترجمه مفاهیم واصطالحات امور فرهنگ و هنر164

صبا1398/10/099:0012:00ناجیانترجمه مفاهیم واصطالحات امور گردشگری337
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1398/10/1314:0016:00104رسولیترجمه همزمان امور ادبی و هنری129

1398/10/139:0012:00101چکنیترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی83

چکناواریان1398/10/0711:0014:00عم رضاترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی218

پژمان1398/10/1114:0016:00الیقیترجمه همزمان امور دینی و آئینی145

درویش خان1398/10/1110:0012:00امیریترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی26

1398/10/1112:0014:00104امیریترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات27

خالقی1398/10/1114:0016:00امیریترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات28

1398/10/1312:0014:00204رسولیترجمه همزمان امور ورزشی128

دهلوی1398/10/1416:0018:00رسولیترجمه همزمان امور ورزشی336

1398/10/1110:0012:00104الیقیترجمه همزمان امورحقوقی وسیاسی146

1398/10/1112:0014:00102الیقیترجمه همزمان امورحقوقی وسیاسی147

خالقی1398/10/118:0010:00فسائیانترجمه همزمان انگلیسی به فارسی243

خالقی1398/10/1110:0012:00عرفانیانترجمه همزمان فارسی به انگلیسی216

وزیری1398/11/089:0011:00مومنیانتصنیف خوانی590

کارگاه گرافیک1398/10/1610:0012:00مرتضویتصویر سازی385

1398/10/1110:0012:00202محمدزادهتصویربرداری تلویزیونی288

1پالتو1398/10/1314:0016:00صفاخوتکنیک بازیگری متداکتینگ183

1پالتو1398/10/1316:0018:00صفاخوتکنیک بازیگری متداکتینگ184

1398/10/149:0012:00301یدالهیتمبک نوازی972

کارگاه گرافیک1398/10/178:0010:00یدالهیتمبک نوازی475

کارگاه گرافیک1398/10/1712:0014:00یدالهیتمبک نوازی618

کارگاه گرافیک1398/10/1714:0016:00یدالهیتمبک نوازی619

خسروشکیبائی1398/10/1114:0016:00فرجام فرتنفس و صدا سازی812

سایت1398/10/1618:0020:00قربانزادهجلوه های ویژه249

1398/10/1614:0016:00202قربانزادهجلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال247

سایت1398/10/1616:0018:00قربانزادهجلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال248

کارگاه گرافیک1398/10/1514:0016:00طغیانیجواب آواز537

سپهری1398/10/1516:0018:00طغیانیجواب آواز538

وزیری1398/11/0811:0013:00مومنیانجواب آواز591

کارگاه گرافیک1398/10/1212:0014:00ایلوخانیچاپ دستی358

 انتظامی3پالتو1398/10/078:0010:00نصرآبادیان(فرم های جهانی)حرکات موزون975
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فخرالدینی1398/10/0710:0011:00نصرآبادیان(فرم های جهانی)حرکات موزون975

خسروشکیبائی1398/10/0910:0012:00نصرآبادیان(فرم های جهانی)حرکات موزون824

خسروشکیبائی1398/10/0918:0020:00نصرآبادیان(فرم های جهانی)حرکات موزون828

خسروشکیبائی1398/10/0912:0014:00نصرآبادیان(نواحی ایران)حرکات موزون825

خسروشکیبائی1398/10/0914:0016:00نصرآبادیان(نواحی ایران)حرکات موزون826

خسروشکیبائی1398/10/0916:0018:00نصرآبادیان(نواحی ایران)حرکات موزون827

چکناواریان1398/10/0816:0018:00پور معیندشیفراژ413

چکناواریان1398/10/0812:0014:00میرآقادشیفراژ411

 انتظامی3پالتو1398/10/1510:0012:00سمیه رضائی1دشیفراژ515

پایور1398/10/1516:0018:00عطائی1دشیفراژ555

پایور1398/10/1510:0012:00عطائی2دشیفراژ552

وزیری1398/10/1214:0016:00صفاخودیدن و تحلیل نمایش181

1398/10/1216:0018:00301صفاخودیدن و تحلیل نمایش182

خسروشکیبائی1398/10/128:0010:00طغیانیردیف آواز ایرانی وتصنیف خوانی195

خسروشکیبائی1398/10/1210:0012:00طغیانیردیف آواز ایرانی وتصنیف خوانی196

چکناواریان1398/10/1212:0014:00طغیانیردیف آواز ایرانی وتصنیف خوانی197

چکناواریان1398/10/1214:0016:00طغیانیردیف آواز ایرانی وتصنیف خوانی198

کارگاه گرافیک1398/10/1710:0012:00یدالهیساز ایرانی617

حاتمی1398/10/1416:0018:00صالحیسازشناسی ایرانی496

سنجری1398/10/128:0010:00سینکیسرایش و تربیت شنوایی488

سنجری1398/10/1510:0012:00سینکیسرایش و تربیت شنوایی518

خالقی1398/10/1710:0012:00فقیهیسرایش و تربیت شنوایی559

دهلوی1398/10/1314:0017:00هوشمندسرایش و تربیت شنوایی980

چکناواریان1398/10/088:0010:00پور معین5سرایش و تربیت شنوایی409

خسروشکیبائی1398/10/1012:0014:00پور معین5سرایش و تربیت شنوایی416

ممیز1398/10/1710:0012:00تذهیبی5سرایش و تربیت شنوایی430

علیزاده1398/10/128:0010:00حسن پور5سرایش و تربیت شنوایی495

دهلوی1398/10/1210:0012:00سینکی5سرایش و تربیت شنوایی499

دهلوی1398/10/1510:0012:00صابونی5سرایش و تربیت شنوایی524

علیزاده1398/10/1714:0016:00فقیهی5سرایش و تربیت شنوایی561

شجریان1398/10/178:0010:00موسوی5سرایش و تربیت شنوایی414
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سنجری1398/10/1710:0012:00موسوی5سرایش و تربیت شنوایی981

سنجری1398/10/1512:0014:00عطائی6سرایش و تربیت شنوایی553

ممیز1398/10/178:0010:00فقیهی6سرایش و تربیت شنوایی558

شجریان1398/10/1510:0012:00موسوی6سرایش و تربیت شنوایی584

شجریان1398/10/1514:0016:00موسوی6سرایش و تربیت شنوایی586

شجریان1398/10/1714:0016:00موسوی6سرایش و تربیت شنوایی588

درویش خان1398/10/1514:0016:00عطائی7سرایش و تربیت شنوایی554

1398/10/1412:0014:00202خلیل زادهشخصیت پردازی و تیپ سازی109

1398/10/1414:0016:00203خلیل زادهشخصیت پردازی و تیپ سازی110

پایور1398/10/1210:0012:00غفوریشناخت رنگ225

پالتو سینما مرکزی1398/10/0712:0014:00روشنشیوه اجرایی نمایش ایرانی138

 انتظامی3پالتو1398/10/0714:0016:00روشنشیوه اجرایی نمایش ایرانی139

صبا1398/10/1214:0016:00هاشمیشیوه های جستجو در سایتهای خبری350

 انتظامی3پالتو1398/10/1614:0016:00لطیفیشیوه های رهبری بازیگر281

 انتظامی3پالتو1398/10/1616:0018:00لطیفیشیوه های رهبری بازیگر282

درویش خان1398/11/089:0011:00طغیانیصداسازی477

وزیری1398/11/0817:0019:00مومنیانصداسازی986

خسروشکیبائی1398/10/1514:0016:00میالنیصداسازی608

1398/10/168:0010:00203خلیلیصفحه آرایی378

کارگاه گرافیک1398/10/1214:0016:00ایلوخانیطراحی پایه359

کارگاه گرافیک1398/10/1216:0018:00ایلوخانیطراحی پایه360

تجویدی1398/10/1611:0014:00ایلوخانیطراحی پایه987

کارگاه گرافیک1398/10/128:0010:00امامیطراحی فیگور355

کارگاه گرافیک1398/10/1210:0012:00امامیطراحی فیگور353

کارگاه گریم1398/10/1110:0012:00بهاری پورطراحی گریم53

1398/10/1612:0014:00204خلیلیطراحی نشانه377

1398/10/1614:0016:00201صمدیعدسی ها و لنزها168

سپهری1398/10/1610:0012:00غفوریعکاسی380

1398/10/1616:0018:00101صادق لوعکاسی آسمان شب173

پژمان1398/10/1314:0017:00غفوریعکاسی پایه988

1398/10/168:0010:00102غفوریعکاسی پایه381
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خالقی1398/10/1618:0020:00محمدزادهعکاسی پایه287

خسروشکیبائی1398/11/078:0010:00فراهانیعکاسی پرتره242

1398/10/1612:0014:00101برزویهعکاسی دیجیتال پایه51

خالقی1398/10/1618:0020:00محمدزادهعکاسی دیجیتال پایه2871

1398/10/1616:0018:00201صمدیعکاسی دیجیتال پیشرفته169

درویش خان1398/10/1314:0017:00خطیرعکاسی سیاه و سفید989

1398/10/1614:0016:00102خطیرعکاسی سیاه و سفید103

1398/10/1610:0012:00101برزویهعکاسی مستند50

1398/10/1610:0012:00201صمدیعکاسی معماری166

1398/10/1612:0014:00104صمدیعکاسی معماری167

1398/10/1216:0018:00104صمدیعکاسی منظره و پانوراما191

کسائی1398/10/1710:0012:00خضرلو2فرم موسیقی ایران445

پژمان1398/10/1714:0016:00خضرلو2فرم موسیقی ایران447

 انتظامی3پالتو1398/10/1112:0014:00سرلکفن بیان152

 انتظامی3پالتو1398/10/1410:0012:00سرلکفن بیان149

 انتظامی3پالتو1398/10/1412:0014:00سرلکفن بیان150

1398/10/1116:0018:00104محمودپورفنون برقراری ارتباط297

1398/10/1118:0020:00104محمودپورفنون برقراری ارتباط298

1398/10/1610:0012:00202محمدزادهفیلترهای عکاسی283

درویش خان1398/10/1612:0014:00محمدزادهفیلم برداری284

وزیری1398/10/1616:0018:00محمدزادهفیلم برداری286

 انتظامی3پالتو1398/10/1114:0016:00اسدی پورفیلم نامه نویسی و دکوپاژ8

 انتظامی3پالتو1398/10/1116:0018:00اسدی پورفیلم نامه نویسی و دکوپاژ9

آتلیه1398/10/1411:0014:00صمدیکادربندی در عکاسی993

خسروشکیبائی1398/11/0710:0012:00فراهانیکادربندی در عکاسی238

سایت1398/10/1112:0014:00نیک بینکاربرد رایانه در صدا و تصویر345

سایت1398/10/0718:0020:00عسگریکاربرد رایانه در موسیقی480

سایت1398/10/088:0010:00عسگریکاربرد رایانه در موسیقی547

سایت1398/10/0810:0012:00عسگریکاربرد رایانه در موسیقی548

سایت1398/10/1314:0017:00عسگریکاربرد رایانه در موسیقی994

1398/10/1214:0016:00104غفوریکاربرد عکس در گرافیک227
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سایت1398/10/148:0010:00محمد عبدیکاربرد کامپیوتر در طراحی319

سایت1398/10/0812:0014:00عسگریکاربرد کامپیوتر در موسیقی549

سایت1398/10/0814:0016:00عسگریکاربرد کامپیوتر در موسیقی550

سایت1398/10/0816:0018:00عسگریکاربرد کامپیوتر در موسیقی551

علیزاده1398/10/1112:0014:00عرفانیانکاربرد موضوعی واژگان در مکالمه217

1پالتو1398/10/1210:0012:00صفاخوکارگاه بازی در نمایش های واقعگرا179

خسروشکیبائی1398/10/1212:0014:00صفاخوکارگاه بازی در نمایش های واقعگرا180

خسروشکیبائی1398/10/1314:0016:00میرحسینیکارگاه بازی در نمایش های واقعگرا327

خسروشکیبائی1398/10/1316:0018:00میرحسینیکارگاه بازی در نمایش های واقعگرا328

 انتظامی3پالتو1398/10/1214:0016:00نفرکارگاه بازی در نمایشهای کمدی340

 انتظامی3پالتو1398/10/1216:0018:00نفرکارگاه بازی در نمایشهای کمدی341

1پالتو1398/10/1410:0012:00روشنکارگاه بداهه سازی137

سایت1398/10/118:0010:00میرسپاسیکارگاه تدوین329

حاتمی1398/10/1112:0014:00میرسپاسیکارگاه تدوین331

 انتظامی3پالتو1398/10/1312:0014:00قنبریوله-آرشیوی-کارگاه تدوین فیلم خبری20877

 انتظامی3پالتو1398/10/1312:0014:00قنبریکارگاه تدوین فیلم داستانی بلند20878

1398/10/1112:0014:00101منیرزادکارگاه تدوین موسیقی و صدا316

سایت1398/10/1412:0014:00کریمیان فخارکارگاه جلوه های ویژه841

1398/10/1610:0012:00103خلیلیکارگاه صفحه آرایی376

درویش خان1398/10/128:0010:00حبیبیکارگاه طراحی نشانه تصویری365

خسروشکیبائی1398/11/108:0010:00فراهانیکارگاه عکاسی با فالش236

خسروشکیبائی1398/11/1010:0012:00فراهانیکارگاه عکاسی با فالش237

صبا1398/10/1618:0020:00صادق لوکارگاه عکاسی در شب174

1398/10/1618:0020:00104آشتیانیکارگاه عکاسی و فیلمبرداری41

1398/10/1114:0016:00204محمدزادهکارگاه عکاسی و فیلمبرداری384

 انتظامی3پالتو1398/10/1212:0014:00پیوستهسنتی-کارگاه نمایش های آئینی66

خسروشکیبائی1398/10/1214:0016:00پیوستهسنتی-کارگاه نمایش های آئینی67

خسروشکیبائی1398/11/108:0010:00فراهانیکارگاه نورپردازی تکچهره235

1398/10/1312:0014:00104پیرظهیریکارگاه و سمینار پیشرفته64

1398/10/1117:0019:00301خاکیکارگردانی98

درویش خان1398/10/1114:0016:00تقویکارگردانی برنامه تلویزیونی71
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1398/10/1117:0019:00202منیرزادکارگردانی تیزر318

1398/10/1114:0017:00202خاکیکارگردانی در استودیو97

1پالتو1398/10/1112:0014:00پیوستهکارگردانی فیلم داستانی7

1398/10/1413:0016:00103محمدقاسمیکارگردانی فیلم مستند292

کارگاه گریم1398/10/148:0010:00حکیمیگریم برای تلویزیون91

کارگاه گرافیک1398/10/1112:0014:00گودینیگریم برای سینما54

کارگاه گریم1398/10/118:0010:00آجربندیانگریم برای صحنه260

کارگاه گریم1398/10/1410:0012:00حکیمیگریم برای عکس92

کارگاه گریم1398/10/1412:0014:00مهدی محمدیگریم فانتزی321

کارگاه گرافیک1398/10/1110:0012:00آجربندیانگریم ویژه30

وزیری1398/10/1412:0014:00عباسیگفت و شنود پایه212

1398/10/1416:0018:00104عباسیگفت و شنود مقدماتی214

1398/10/1418:0020:00201عباسیگفت و شنود مقدماتی215

ممیز1398/10/1214:0016:00قاسم زادهگفت و شنود مقدماتی306

خسروشکیبائی1398/11/108:0010:00فراهانیمایکروگرافی و کپی برداری240

خسروشکیبائی1398/11/108:0010:00فراهانیمایکروگرافی و کپی برداری241

1پالتو1398/10/1414:0016:00قنادمبانی بازی برای کودک253

خسروشکیبائی1398/10/1416:0018:00قنادمبانی بازی برای کودک254

1پالتو1398/10/1310:0012:00اکبریمبانی بازیگری18

1پالتو1398/10/1312:0014:00اکبریمبانی بازیگری19

پژمان1398/10/1117:0018:00پیوستهمبانی بازیگری995

 انتظامی3پالتو1398/10/1118:0020:00پیوستهمبانی بازیگری995

1پالتو1398/10/1116:0018:00رضائیانمبانی بازیگری134

صبا1398/10/1112:0014:00اسدی پورمبانی برنامه ریزی و تولید461

چکناواریان1398/10/168:0012:00مجیبمبانی تصویربرداری998

1398/10/118:0010:00101محمدزادهمبانی تصویربرداری466

1398/10/1112:0014:00202محمدزادهمبانی تصویربرداری289

سپهری1398/10/1116:0018:00محمدزادهمبانی تصویربرداری290

پژمان1398/10/1212:0014:00امامیمبانی رنگ354

پایور1398/10/1210:0012:00غفوریمبانی رنگ و تعادل سفیدی نور2251

 انتظامی3پالتو1398/10/1312:0014:00غفوریمبانی رنگ و تعادل سفیدی نور999



شماره کالس امتحان عملی ساعت پایان امتحان عملی ساعت شروع امتحان عملیتاریخ امتحان عملینام مدرسدروس گروه درس

1398/10/1612:0014:00102غفوریمبانی رنگ و تعادل سفیدی نور223

1398/10/1014:0016:00103مشایخیمبانی رهبری کر و ارکستر571

درویش خان1398/10/1016:0018:00مشایخیمبانی رهبری کر و ارکستر572

کارگاه گرافیک1398/10/1410:0012:00محمد عبدیمبانی طراحی و نقاشی پرتره320

1398/10/1616:0018:00102خطیر(آنالوگ و دیجیتال)مبانی عکاسی رنگی104

1پالتو1398/10/0916:0018:00میرحسینیمبانی کارگردانی325

پایور1398/10/1212:0014:00غفوریمبانی هنرهای تجسمی226

شجریان1398/10/1216:0018:00غفوریمبانی هنرهای تجسمی228

 انتظامی3پالتو1398/10/1312:0014:00غفوریمبانی هنرهای تجسمی1005

حاتمی1398/10/1610:0012:00حسینیان1مبانی هنرهای تجسمی372

 انتظامی3پالتو1398/10/1312:0014:00غفوری1مبانی هنرهای تجسمی1112

کارگاه گریم1398/10/1612:0014:00حسینیان2مبانی هنرهای تجسمی373

کارگاه گریم1398/10/1112:0014:00حکیمیمجسمه سازی94

خالقی1398/10/1414:0016:00صمدیمجموعه سازی در عکاسی188

وزیری1398/10/1416:0018:00صمدیمجموعه سازی در عکاسی189

1398/10/1110:0012:00103گودینیمراقبت از پوست و مو839

درویش خان1398/10/1416:0018:00سراجیانمکالمه موضوعی295

1398/10/1112:0014:00201خاکیموسیقی نواحی در تدوین فیلم96

سایت1398/10/168:0010:00حسینیاننرم افزار صفحه آرایی374

سایت1398/10/1114:0017:00منیرزادنرم افزارهای تدوین317

1پالتو1398/10/1412:0014:00بهبهانینمایش ایمایی56

1پالتو1398/10/0910:0012:00میرحسینینمایش خیابانی322

پالتو سینما مرکزی1398/10/0912:0014:00میرحسینینمایش خیابانی323

1پالتو1398/10/148:0010:00سرلکنمایش رادیویی148

1پالتو1398/10/1416:0018:00بهبهانینمایش عروسکی58

1پالتو1398/10/1418:0020:00بهبهانینمایش عروسکی59

سپهری1398/10/1614:0016:00محمدزادهنورپردازی285

خسروشکیبائی1398/11/078:0010:00فراهانینورپردازی استودیویی239

سنجری1398/10/1214:0016:00رفیعی3هماهنگی عمومی492

چکناواریان1398/10/0814:0016:00پور معینهمنوازی412

علیزاده1398/10/0810:0012:00پور معین1همنوازی410
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ممیز1398/10/0814:0016:00میرآقا1همنوازی600

کارگاه گرافیک1398/10/1612:0014:00مرتضویهندسه نقوش386

1398/10/1312:0014:00103سلیمانیواژه شناسی2

1398/10/1218:0020:00204اسکندریوبالگ نویسی13


