
پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

08:3010:00شنبه پنجباقری آزاده749(صامت،مصوت،نواخت)آواها شناخت

08:3010:30شنبه پنجصفری زیبا813(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

08:3010:30شنبه پنجصفری زیبا813(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

08:3010:30شنبه پنجسعیدنیا سجاد970یادگیری نوین نظریههای

08:3010:30شنبه پنجسعیدنیا سجاد980یادگیری نوین نظریههای

08:3010:30شنبه پنجنوقی پورحسینی سعیده588تصویری نشانه طراحی

08:3010:30شنبه پنجروشندل زکوة سمیه294الملل بین ارتباطات

08:3010:30شنبه پنجآریافر شهریار631تجسمی هنرهای در فرم مبانی

08:3010:30شنبه پنجباران ستوده فرنوش637ترسیمی افزار نرم

08:3010:30شنبه پنجباران ستوده فرنوش6371ترسیمی افزار نرم

08:3010:30شنبه پنجگیتی محمد241بازرگانی و اقتصادی امور واصطالحات مفاهیم ترجمه

08:3010:30شنبه پنجزاده قاسم محمدباقر244(فارسی به انگلیسی)دیداری آثار شفاهی ترجمه

08:3010:30شنبه پنجایلوخاني مسعود573مواد خواص

08:3010:30شنبه پنجاردستانی سراجیان مهدخت248ای مقابله تحلیل

08:3010:30شنبه پنجمرادی جاللی عرفانیان مهرداد250مکالمه در واژگان موضوعی کاربرد

08:3010:30شنبه پنجدعوتی البرزی هادی310تخصصی زبان

1070سازمانی رفتار
شنبه پنج

08:3010:30

09:0011:00شنبه پنجپیرجانی محمدرضا*پیانو



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:0011:30شنبه پنجباقری آزاده750(نماد،نویسه،ریشه)نماها شناخت

10:0013:00شنبه پنجپزشکی نسترن سید810عمومی خارجی زبان

10:0013:00شنبه پنجپزشکی نسترن سید810عمومی خارجی زبان

10:0012:00شنبه پنجسوداگر مهرداد676آمار

10:3012:30شنبه پنجآباد خلیل علویان سادات ریحانه316خبری سایتهای در جستجو های شیوه

سعیدنیا سجاد1071یادگیری نوین نظریههای
شنبه پنج

10:3012:30

10:3012:30شنبه پنجنوقی پورحسینی سعیده548تصویری رسانی اطالع

10:3012:30شنبه پنجروشندل زکوة سمیه305اطالعات پردازش و آوری جمع

10:3012:30شنبه پنجروشندل زکوة سمیه305اطالعات پردازش و آوری جمع

10:3012:30شنبه پنججعفری شبنم221پایه مفاهیم درک و خواندن

10:3012:30شنبه پنجآریافر شهریار586کتاب جلد و پوستر طراحی

10:3012:30شنبه پنجحمیدسمیعی عباس320فیلمبرداری و عکاسی کارگاه

10:3012:30شنبه پنجزاده برهانی علی227پیشرفته متون درک و خواندن

10:3012:30شنبه پنجباران ستوده فرنوش638تصویرسازی و تصویری افزار نرم

10:3012:30شنبه پنجباران ستوده فرنوش6381تصویری افزار نرم

10:3012:30شنبه پنجباران ستوده فرنوش63811تصویرسازی افزار نرم

10:3012:30شنبه پنجقبیتی فهیمه971مثبتگرا روانشناسی

10:3012:30شنبه پنجقبیتی فهیمه981مثبتگرا روانشناسی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30شنبه پنجسپاسی محسن709(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

10:3012:30شنبه پنجسپاسی محسن709(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

10:3012:30شنبه پنجسپاسی محسن709(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

10:3012:30شنبه پنجگیتی محمد242اجتماعی و فرهنگی امور همزمان ترجمه

10:3012:30شنبه پنجگیتی محمد242اجتماعی و فرهنگی امور همزمان ترجمه

10:3012:30شنبه پنجزاده قاسم محمدباقر245(انگلیسی به فارسی)دیداری آثار شفاهی ترجمه

10:3012:30شنبه پنجمهربانی مرتاضی مرضیه582آرایی صفحه

10:3012:30شنبه پنجایلوخاني مسعود555چاپ تحوالت تاریخ

10:3012:30شنبه پنجایلوخاني مسعود555چاپ تحوالت تاریخ

10:3012:30شنبه پنجاردستانی سراجیان مهدخت249شناسی زبان

10:3012:30شنبه پنجمرادی جاللی عرفانیان مهرداد251ای رسانه امور واصطالحات مفاهیم ترجمه

10:3012:30شنبه پنجالعریضی امامی نازنین584پایه طراحی

10:3012:30شنبه پنجدعوتی البرزی هادی302خبری پوشش

11:0017:00شنبه پنجالماسی بابک*الکتریک گیتار

11:0012:30شنبه پنجماهینی سلیمانی کبری710(خانم)جمعیت و خانواده دانش

11:0012:30شنبه پنجماهینی سلیمانی کبری710(خانم) وجمعیت خانواده دانش

11:0012:30شنبه پنجماهینی سلیمانی کبری710(خانم) وجمعیت خانواده دانش

11:0013:00شنبه پنجامیری ممتاز محمد892اسالمی اخالق



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

12:0013:30شنبه پنجباقری آزاده747رایج مفاهیم درک و خواندن

12:0015:00شنبه پنجنژاد گیتی محمدرضا677حسابداری اصول

13:0015:00شنبه پنجطاعتی آزاده325ارتباطات و هنر

13:0015:00شنبه پنجطاعتی آزاده325ارتباطات و هنر

13:0015:00شنبه پنجآباد خلیل علویان سادات ریحانه297تبلیغات فنون و اصول

13:0015:00شنبه پنجآباد خلیل علویان سادات ریحانه297تبلیغات فنون و اصول

سعیدنیا سجاد1072کوچینگ نظریههای
شنبه پنج

13:0015:00

13:0015:00شنبه پنجروشندل زکوة سمیه315تبلیغ و اقناع های شیوه

13:0015:00شنبه پنججعفری شبنم222مقدماتی مفاهیم درک و خواندن

13:0015:00شنبه پنجآریافر شهریار589(افشان و گردان،شکسته)ایران سنتی نقوش طراحی

13:0015:00شنبه پنجحمیدسمیعی عباس326رسانه و هنر

13:0015:00شنبه پنجزاده برهانی علی226موضوعی مکالمه

13:0015:00شنبه پنجزاده برهانی علی226موضوعی مکالمه

13:0015:00شنبه پنجشمشیرگر فلایر254نگارش اصول

13:0015:00شنبه پنجقبیتی فهیمه972تحقیق روش

13:0015:00شنبه پنجقبیتی فهیمه982تحقیق روش

13:0016:00شنبه پنجمفتاحی محمد727فارسی

13:0015:00شنبه پنجامیری ممتاز محمد243اسالمی اخالق



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00شنبه پنجامیری ممتاز محمد243اسالمی اخالق

13:0015:00شنبه پنجامیری ممتاز محمد243اسالمی اخالق

13:0015:00شنبه پنجزاده قاسم محمدباقر246آئینی و دینی امور همزمان ترجمه

13:0015:00شنبه پنجزاده قاسم محمدباقر246آئینی و دینی امور همزمان ترجمه

13:0015:00شنبه پنجمهربانی مرتاضی مرضیه625رسانه گرافیک

13:0015:00شنبه پنجنصرآبادی برزگر مریم642مرایا و مناظر هندسه

13:0015:00شنبه پنجمسعود مریم321سازمان راهبردی مدیریت

13:0015:00شنبه پنجایلوخاني مسعود583بروشور و کتاب،مجله آرایی صفحه

13:0015:00شنبه پنجسلیمانی نادیا216ترجمه مبانی و اصول

13:0015:00شنبه پنجالعریضی امامی نازنین632طرح و فرم مبانی

13:0015:00شنبه پنجالعریضی امامی نازنین632طرح و فرم مبانی

13:0015:00شنبه پنجظفردیزجی نعیمه896هنر در خالقیت

13:0015:00شنبه پنجدعوتی البرزی هادی313خبری سیاست

14:0015:30شنبه پنجحسینی جواد748چین سنتی فرهنگ با آشنایی

15:0017:00شنبه پنجطاعتی آزاده298مصاحبه فنون و اصول

15:0017:00شنبه پنجشکیبافر تای آی591پایه عکاسي

15:0017:00شنبه پنجآباد خلیل علویان سادات ریحانه318عمومی روابط در مقررات و قوانین

15:0017:00شنبه پنجروشندل زکوة سمیه308اجتماعی روانشناسی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبه پنجروشندل زکوة سمیه308اجتماعی روانشناسی

15:0017:00شنبه پنججعفری شبنم223متوسطه پیش مفاهیم ودرک خواندن

15:0017:00شنبه پنججعفری شبنم223متوسطه پیش مفاهیم ودرک خواندن

15:0017:00شنبه پنجفراهانی جاللی شراره303معاصر ایران اجتماعی تحوالت

15:0017:00شنبه پنجکرد علیرضا675مدیریت و سازمان مبانی

15:0017:00شنبه پنجشمشیرگر فلایر228مقدماتی زبان دستور

1073مثبتگرا روانشناسی
شنبه پنجقبیتی فهیمه

15:0017:00

15:0017:00شنبه پنجزاده قاسم محمدباقر247پایه ترجمه روش و اصول

15:0017:00شنبه پنجفر الهیان محمدرضا973سازمانی رفتار

15:0017:00شنبه پنجفر الهیان محمدرضا983سازمانی رفتار

15:0017:00شنبه پنجمهربانی مرتاضی مرضیه580بندی بسته ماکت ساخت

15:0017:00شنبه پنجمهربانی مرتاضی مرضیه580بندی بسته ماکت ساخت

15:0017:00شنبه پنجنصرآبادی برزگر مریم553اسالمی و ایرانی هنر بررسی

15:0017:00شنبه پنجمسعود مریم311ای رسانه سواد

15:0017:00شنبه پنجایلوخاني مسعود608فتوگرافیک پوستر طراحی کارگاه

15:0017:00شنبه پنجیسری مهدی834کار و کسب قوانین و ها مهارت

15:0017:00شنبه پنجسلیمانی نادیا255مکاتبات

15:0017:00شنبه پنجسلیمانی نادیا255مکاتبات



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبه پنجالعریضی امامی نازنین587فیگور طراحی

15:0017:00شنبه پنجدعوتی البرزی هادی319بصری و سمعی وسایل کاربرد

15:0017:00شنبه پنجدعوتی البرزی هادی319بصری و سمعی وسایل کاربرد

15:3017:00شنبه پنجحسینی جواد745دستور کلیدی واژگان

17:0019:00شنبه پنجطاعتی آزاده317ارتباطی نوین فناوری

17:0019:00شنبه پنجشکیبافر تای آی592عکاسی

17:0019:00شنبه پنجشکیبافر تای آی5921عکاسی

17:0018:30شنبه پنجادیبی جلیل746رایج شنود و گفت

17:0019:00شنبه پنجآباد خلیل علویان سادات ریحانه300نمایشگاهها و ها،سمینارها جشنواره برگزاری

17:0019:00شنبه پنجفراهانی جاللی شراره224عمومی فرهنگ

17:0019:00شنبه پنجفراهانی جاللی شراره224عمومی فرهنگ

17:0019:00شنبه پنجکرد علیرضا603تبلیغات و بازاریابی فنون

17:0019:00شنبه پنجکرد علیرضا603تبلیغات و بازاریابی فنون

17:0019:00شنبه پنجکرد علیرضا603تبلیغات و بازاریابی فنون

17:0019:00شنبه پنجشمشیرگر فلایر229پایه زبان دستور

1074تحقیق روش
شنبه پنجقبیتی فهیمه

17:0019:00

17:0019:00شنبه پنجمفتاحی محمد323نویسی گزارش و مقاله

17:0019:00شنبه پنجفر الهیان محمدرضا680مداری مشتری



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00شنبه پنجمهربانی مرتاضی مرضیه618سازی متحرک افزار نرم کارگاه

17:0019:00شنبه پنجایلوخاني مسعود633چاپ فنون مبانی

17:0019:00شنبه پنجسلیمانی نادیا215پیشرفته سمینار و کارگاه

17:0019:00شنبه پنجسلیمانی نادیا215پیشرفته سمینار و کارگاه

17:0019:00شنبه پنجدعوتی البرزی هادی306ای رسانه و فرهنگی حقوق

17:0019:00شنبه پنجدعوتی البرزی هادی306ای رسانه و فرهنگی حقوق

08:0012:00چهارشنبهشهدوزاده یاشار*پیانو

08:3010:30چهارشنبهبهبهانی بهرام22واقعگرا های نمایش در بازی کارگاه

08:3010:30چهارشنبهجعفری معماری حسین113سینمایی سبکهای

08:3010:30چهارشنبهقدم حق مجیب محمود123تصویربرداری مبانی

08:3010:30چهارشنبهمیرسپاسی سهراب میر140تدوین مبانی

08:3010:30چهارشنبهمیرسپاسی سهراب میر140تدوین مبانی

08:3010:30چهارشنبهنفر وحید148سازی بداهه کارگاه

08:3010:30چهارشنبهمعماری کامبیز262تور بر مو بافت و پیرایش

08:3010:30چهارشنبهمعماری کامبیز262تور بر مو بافت و پیرایش

08:3010:30چهارشنبهساروقیه چراغی مریم797(خانم)جمعیت و خانواده دانش

08:3010:30چهارشنبهبدرالدینی عبدالحسن838(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

08:3010:30چهارشنبهنژاد گیتی محمدرضا807وری بهره و کار و کسب مدیریت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

08:3010:30چهارشنبهنژاد گیتی محمدرضا807وری بهره و کار و کسب مدیریت

08:3010:30چهارشنبهنژاد گیتی محمدرضا807وری بهره و کار و کسب مدیریت

08:3010:30چهارشنبهنژاد گیتی محمدرضا807وری بهره و کار و کسب مدیریت

08:3010:30چهارشنبهفر امرالهی ژینوس974عمومی روانشناسی

08:3010:30چهارشنبهفر امرالهی ژینوس984عمومی روانشناسی

08:3010:30چهارشنبهبدرالدینی عبدالحسن838(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

10:0013:00چهارشنبهتقوی سادات فخراعظم92استودیو در کارگردانی

10:0013:00چهارشنبهپوشنه آتنا808عمومی خارجی زبان

10:0013:00چهارشنبهپوشنه آتنا808عمومی خارجی زبان

10:0014:00چهارشنبهغفاری امین*ویولن

10:3012:30چهارشنبهطاهر طیب محمد105سینما تاریخ

10:3012:30چهارشنبهغالمی مژگان1دوربین برای بازی

10:3012:30چهارشنبهبهار گل محمدرضا2تولید مدیریت

10:3012:30چهارشنبهبین نیک ایمان13فیلم در میکس و صدا تدوین

10:3012:30چهارشنبهبین نیک ایمان13فیلم در میکس و صدا تدوین

10:3012:30چهارشنبهجعفری معماری حسین39جهان و ایران سینمای تاریخ

10:3012:30چهارشنبهجعفری معماری حسین39جهان و ایران سینمای تاریخ

10:3012:30چهارشنبهشاهرخ تقی محمد111ویژه های جلوه کارگاه



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30چهارشنبهشاهرخ تقی محمد111ویژه های جلوه کارگاه

10:3012:30چهارشنبهشاهرخ تقی محمد111ویژه های جلوه کارگاه

10:3012:30چهارشنبهقدم حق مجیب محمود124تصویربرداری های دوربین با آشنایی

10:3012:30چهارشنبهزاده خلیل مهدی132بازیگری

10:3012:30چهارشنبهمیرسپاسی سهراب میر141تدوین مبانی

10:3012:30چهارشنبهروشن جواد سید143خوانی نمایشنامه اجرای کارگاه

10:3012:30چهارشنبهنفر وحید149کمدی نمایشهای در بازی کارگاه

10:3012:30چهارشنبهمعماری کامبیز285فانتزی گریم

10:3012:30چهارشنبهمعماری کامبیز285فانتزی گریم

10:3012:30چهارشنبهجزه رعیای امین فریده287پرتره نقاشی و طراحی مبانی

10:3012:30چهارشنبهجزه رعیای امین فریده287پرتره نقاشی و طراحی مبانی

10:3012:30چهارشنبهشرفپور شیوا563هنری آثار نقد و تحلیل و تجزیه

10:3012:30چهارشنبهدستجردی دادخواه حسین719اسالمی اخالق

10:3012:30چهارشنبهدستجردی دادخواه حسین719اسالمی اخالق

10:3012:30چهارشنبهشاهرخ تقی محمد927ویژه های جلوه کارگاه

10:3012:30چهارشنبهفر امرالهی ژینوس975اجتماعی روانشناسی

10:3012:30چهارشنبهفر امرالهی ژینوس985اجتماعی روانشناسی

پور تقی سوسن1075کوچینگ در حرفهای اخالق
10:30چهارشنبه

12:30



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30چهارشنبهشرفپور شیوا5631گرافیک آثار تجزیه و تحلیل

10:3012:30چهارشنبهشرفپور شیوا5631گرافیک آثار تجزیه و تحلیل

10:3012:30چهارشنبهبهار گل محمدرضا02تولید مدیریت

10:3012:30چهارشنبهطاهر طیب محمد105سینما تاریخ

12:0014:00چهارشنبهمیرسپاسی سهراب میر1060تدوین مبانی

13:0015:00چهارشنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا77نفری تک بازیگری

13:0015:00چهارشنبهجعفری معماری حسین41سینمایی سبکهای

13:0015:00چهارشنبهقدم حق مجیب محمود125تصویربرداری مبانی

13:0015:00چهارشنبهسامي سپیده3سلایر و فیلم ساختار شناخت

13:0015:00چهارشنبهبین نیک ایمان14صدا و موسیقی تدوین کارگاه

13:0015:00چهارشنبهبین نیک ایمان14صدا و موسیقی تدوین کارگاه

13:0015:00چهارشنبهغالمی مژگان51سینمایی و تلویزیونی های دوربین برای بازیگری

13:0015:00چهارشنبهروشن جواد سید72کارگردانی مبانی

13:0015:00چهارشنبهتقوی سادات فخراعظم93کلیپ کارگردانی

13:0015:00چهارشنبهیزدانی مهدی98دکوپاژ و نویسی نامه فیلم

13:0015:00چهارشنبهطاهر طیب محمد106جهان و ایران سینمای تاریخ

13:0015:00چهارشنبهشاهرخ تقی محمد112ویژه های جلوه

13:0015:00چهارشنبهبهار گل محمدرضا114تلویزیونی برنامه کارگردانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00چهارشنبهقدم حق مجیب محمود125تصویربرداری مبانی

13:0015:00چهارشنبهزاده خلیل مهدی129بیان فن

13:0015:00چهارشنبهنفر وحید150کمدی نمایشهای در بازی کارگاه

13:0015:00چهارشنبهخنجری لیال283عکس برای گریم

13:0015:00چهارشنبهخنجری لیال283عکس برای گریم

13:0015:00چهارشنبهحکیمی اصغر علی1288گریم مبانی

13:0015:00چهارشنبهجزه رعیای امین فریده290سازی مجسمه

13:0015:00چهارشنبهمقدسي فاطمه628دیجیتال رنگ مبانی

13:0015:00چهارشنبهمقدسي فاطمه628دیجیتال رنگ مبانی

13:0015:00چهارشنبهحکیمی اصغر علی1288گریم مبانی

13:0015:00چهارشنبهباران ستوده فرنوش711ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

13:0015:00چهارشنبهباران ستوده فرنوش711ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

13:0015:00چهارشنبهباران ستوده فرنوش711ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

13:0015:00چهارشنبهباران ستوده فرنوش711ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

13:0015:00چهارشنبهباران ستوده فرنوش711ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

13:0015:00چهارشنبهدستجردی دادخواه حسین712اسالمی اخالق

13:0015:00چهارشنبهدستجردی دادخواه حسین712اسالمی اخالق

13:0015:00چهارشنبهحقیری زهرا1720 اسالمی اندیشه



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00چهارشنبهحقیری زهرا1720اسالمی اندیشه

13:0015:00چهارشنبهجو رزم شهرتاش738اندام روی لباس طراحی

13:0015:00چهارشنبهاسدیان مژگان783گیری تصمیم و یابی مسئله های مهارت

13:0015:00چهارشنبهاسدیان مژگان783گیری تصمیم و یابی مسئله های مهارت

13:0015:00چهارشنبهپور تقی سوسن976کوچینگ در حرفهای اخالق

13:0015:00چهارشنبهپور تقی سوسن986کوچینگ در حرفهای اخالق

1076عمومی روانشناسی
چهارشنبهفر امرالهی ژینوس

13:0015:00

13:0015:00چهارشنبهیزدانی مهدی9898دکوپاژ و نویسی نامه فیلم

13:3015:00چهارشنبهجوزانی رضایی نیکو791ایران اسالمی انقالب

13:3015:00چهارشنبهجوزانی رضایی نیکو791ایران اسالمی انقالب

13:3015:00چهارشنبهجوزانی رضایی نیکو791ایران اسالمی انقالب

13:3015:00چهارشنبهجوزانی رضایی نیکو791ایران اسالمی انقالب

13:3015:00چهارشنبهجوزانی رضایی نیکو791ایران اسالمی انقالب

15:0017:00چهارشنبهخانی سعید1057تولید و ریزی برنامه مبانی

15:0017:00چهارشنبهجعفری معماری حسین661سینما تاریخ

15:0017:00چهارشنبهامیني فرزانه سیده4تولید و ریزی برنامه مبانی

15:0017:00چهارشنبهکرمی اکبر7فنی تجهیزات و خام مواد شناخت

15:0017:00چهارشنبهکرمی اکبر7فنی تجهیزات و خام مواد شناخت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00چهارشنبهمحمدقاسمی غالمرضا15تدوین کارگاه

15:0017:00چهارشنبهغالمی مژگان52سینمایی و تلویزیونی های دوربین برای بازیگری

15:0017:00چهارشنبهپور اسدی مجتبی سید74داستانی فیلم کارگردانی

15:0017:00چهارشنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا78نفری تک بازیگری

15:0018:00چهارشنبهژکان علی83داستانی فیلم کارگردانی

15:0017:00چهارشنبهبهار گل محمدرضا115تلویزیونی سلایر و برنامه ساختار تحلیل

15:0017:00چهارشنبهبهار گل محمدرضا115تلویزیونی سلایر و برنامه ساختار تحلیل

15:0017:00چهارشنبهزاده خلیل مهدی128بازیگری مبانی

15:0017:00چهارشنبهیزدانی مهدی135تدوین اصول

15:0017:00چهارشنبهروشن جواد سید144خوانی نمایشنامه اجرای کارگاه

15:0017:00چهارشنبهحقیری زهرا1171 اسالمی اندیشه

15:0017:00چهارشنبهحقیری زهرا1171 اسالمی اندیشه

15:0017:00چهارشنبهمحمدی مهدی271گریم طراحی

15:0017:00چهارشنبهجزه رعیای امین فریده276سازی حجم تکنیکهای کارگاه

15:0017:00چهارشنبهحکیمی اصغر علی2289گریم مبانی

15:0017:00چهارشنبهخنجری لیال291مو و پوست از مراقبت

15:0017:00چهارشنبهخنجری لیال291مو و پوست از مراقبت

15:0017:00چهارشنبهفارسیجانی نیلوفر1172روانشناسی مبانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0018:00چهارشنبهشهریاری سعید678اقتصاد علم اصول

15:0017:00چهارشنبهفتحی لیدا737شناسی پارچه

15:0017:00چهارشنبهآقاجانی کامران786قرآن موضوعی تفسیر

15:0017:00چهارشنبهآقاجانی کامران786قرآن موضوعی تفسیر

15:0017:00چهارشنبهآقاجانی کامران786قرآن موضوعی تفسیر

15:0017:00چهارشنبهآقاجانی کامران786قرآن موضوعی تفسیر

15:0017:00چهارشنبهبوسجین ایمانی اصغر832هنری های سازمان و مراکز مدیریت

15:0017:00چهارشنبهسیرت نیک فرشته978تربیتی روانشناسی

15:0017:00چهارشنبهسیرت نیک فرشته988تربیتی روانشناسی

1077اجتماعی روانشناسی
چهارشنبهفر امرالهی ژینوس

15:0017:00

15:0017:00چهارشنبهفارسیجانی نیلوفر1172روانشناسی مبانی

15:0017:00چهارشنبهمحمدقاسمی غالمرضا1515تدوین کارگاه

15:0017:00چهارشنبهخانی سعید1057تولید و ریزی برنامه مبانی

16:0018:00چهارشنبهمقدسي فاطمه91طراحی کارگاه

17:0019:00چهارشنبهخانی سعید1058تولید عوامل شناخت

17:0019:00چهارشنبهامیني فرزانه سیده5تولید عوامل شناخت

17:0019:00چهارشنبهکرمی اکبر8 خام مواد تجهیزات شناخت

17:0019:00چهارشنبهمحمدقاسمی غالمرضا16آموزشی مستند تدوین



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00چهارشنبهروشن جواد سید70درام و آیین خاستگاه

17:0020:00چهارشنبهقلمی مازیار101بلند داستانی فیلم تدوین کارگاه

17:0019:00چهارشنبهبهار گل محمدرضا116مستند فیلم های نظریه و مکاتب

17:0019:00چهارشنبهزاده خلیل مهدی130جهان کالسیک های نمایشنامه تحلیل

17:0020:00چهارشنبهیزدانی مهدی136صدا و تدوین افزارهای نرم با آشنایی

17:0019:00چهارشنبهبوسجین ایمانی اصغر264هنر شناسی جامعه

17:0019:00چهارشنبهبوسجین ایمانی اصغر264هنر شناسی جامعه

17:0019:00چهارشنبهحکیمی اصغر علی268چهره از گیری قالب و ماسک ساخت

17:0019:00چهارشنبهمحمدی مهدی270سازی تیپ و پردازی شخصیت

17:0019:00چهارشنبهحقیری زهرا1721 اسالمی اندیشه

17:0019:00چهارشنبهآقابابایی قلعه فرشته785هنری های سازمان و مراکز مدیریت

17:0019:00چهارشنبهآقابابایی قلعه فرشته785هنری های سازمان و مراکز مدیریت

17:0019:00چهارشنبهآقابابایی قلعه فرشته785هنری های سازمان و مراکز مدیریت

17:0019:00چهارشنبهمطیعی حسنعلی789(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

17:0019:00چهارشنبهمطیعی حسنعلی789(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

17:0019:00چهارشنبهآقاجانی کامران828قرآن موضوعی تفسیر

17:0019:00چهارشنبهآقاجانی کامران828قرآن موضوعی تفسیر

17:0020:00چهارشنبهپور تقی فاطمه829عمومی خارجی زبان



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0020:00چهارشنبهپور تقی فاطمه829عمومی خارجی زبان

17:0020:00چهارشنبهپور تقی فاطمه829عمومی خارجه زبان

17:0019:00چهارشنبهباران ستوده فرنوش836ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

17:0019:00چهارشنبهسعیدنیا سجاد977کوچینگ نظریههای

17:0019:00چهارشنبهسعیدنیا سجاد987کوچینگ نظریههای

17:0019:00چهارشنبهخانی سعید1058تولید عوامل شناخت

سیرت نیک فرشته1078تربیتی روانشناسی
چهارشنبه

17:0019:00

17:0019:00چهارشنبهجزه رعیای امین فریده1171پرتره نقاشی و طراحی مبانی

18:0020:00چهارشنبهپور اسدی مجتبی سید75صحنه گری منشی

18:0020:00چهارشنبهژکان علی84کارگردانی اصول

18:0020:00چهارشنبهشهریاری سعید679اسالم دیدگاه از کار و کسب

10301230چهارشنبهمقدسي فاطمه639فتوشاپ افزار نرم

08:3010:30 چهارشنبهفاطمی مریم612استودیو از بیرون پرتره عکاسی کارگاه

08:3010:30 چهارشنبهساروقیه چراغی مریم797(خانم)جمعیت و خانواده دانش

10:3012:30 چهارشنبهفاطمی مریم613پوشاک و لباس عکاسی کارگاه

13:0015:00 چهارشنبهامیني فرزانه سیده82تیزر کارگردانی

15:0017:00 چهارشنبهخلعت قاسمی مجید784گیری تصمیم و یابی مسئله های مهارت

15:0017:00 چهارشنبهخلعت قاسمی مجید784گیری تصمیم و یابی مسئله های مهارت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00 چهارشنبهمطیعی حسنعلی788(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

15:0017:00 چهارشنبهمطیعی حسنعلی788(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

15:0017:00 چهارشنبهمطیعی حسنعلی788(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

15:0017:00 چهارشنبهمطیعی حسنعلی788(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

08:0010:00دوشنبهعبدالهی لیال683اسالمی اخالق

08:0010:00دوشنبهعبدالهی لیال683اسالمی اخالق

08:0011:00دوشنبهتقوی همایون امیر256نگارش اصول

08:0011:00دوشنبهتقوی همایون امیر256نگارش اصول

08:3010:30دوشنبهسرلک فاطمه88بیان فن

08:3010:30دوشنبهنفر وحید151سازی صدا و تنفس

08:3010:30دوشنبهزارع دکترمرضیه739آناتومی

08:3010:30دوشنبهنوقی پورحسینی سعیده607گرافیک در عکس کاربرد

08:3010:30دوشنبهکماری نیا آذر علی629نور سفیدی تعادل و رنگ مبانی

08:3010:30دوشنبهتفرشی فرهاد9نمایش تحلیل و دیدن

08:3010:30دوشنبهپیوسته پویان25شرق در نمایش تاریخ

08:3010:30دوشنبهنصرآبادیان حامد35 (جهانی های فرم)موزون حرکات

08:3010:30دوشنبهامیرفراهانی محسن611فالش با عکاسی کارگاه

08:3010:30دوشنبهاللهیارلو مینائی زهرا سیده820(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

08:3010:30دوشنبهامیرفراهانی محسن611فالش با عکاسی کارگاه

09:0011:00دوشنبهپیرجانی محمدرضا*پیانو

09:0013:00دوشنبهریزی مومنیان مصطفی*سنتور

09:0012:00دوشنبهپزشکی نسترن سید811عمومی خارجی زبان

09:0012:00دوشنبهپزشکی نسترن سید811عمومی خارجی زبان

09:0012:00دوشنبهپزشکی نسترن سید811عمومی خارجی زبان

09:3016:00دوشنبهزاده میرهادی کیوان*گیتارکالسیک

10:0014:00دوشنبهبیانی شرف هوتن*تار سه و تار عود،

10:0012:00دوشنبهعبدالهی لیال728اسالمی اخالق

10:0012:00دوشنبهعبدالهی لیال728اسالمی اخالق

10:0013:00دوشنبهمقدم هادیزاده اله حبیب585پوستر طراحی

10:0013:00دوشنبهمقدم هادیزاده اله حبیب5851پوستر طراحی

10:0013:00دوشنبهمقدم هادیزاده اله حبیب5851پوستر طراحی

10:3012:30دوشنبهسرلک فاطمه89رادیویی نمایش

10:3012:30دوشنبهبهبهانی بهرام19عروسکی نمایش

10:3012:30دوشنبهنفر وحید152ایرانی نمایش اجرایی شیوه

10:3012:30دوشنبهتفرشی فرهاد10نمایش عوامل شناخت

10:3012:30دوشنبهثنایی سمیه627تجسمی هنرهای در رنگ مبانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30دوشنبهمهربانی مرتاضی مرضیه740رنگ مبانی

10:3012:30دوشنبهابادي نجف صادقي ارزو899هنر در خالقیت

10:3012:30دوشنبهکماری نیا آذر علی581عکس ارائه و نگهداری های شیوه

10:3012:30دوشنبهنوقی پورحسینی سعیده634تجسمی هنرهای مبانی

10:3012:30دوشنبهامیرفراهانی محسن759(ودیجیتال آنالوگ)دوربین باانواع آشنایی

10:3012:30دوشنبهجوان حمیدرضا145خوانی وتصنیف ایرانی آواز ردیف

10:3012:30دوشنبهنصرآبادیان حامد36 (جهانی های فرم)موزون حرکات

10:3012:03دوشنبهپیوسته پویان27شرق در نمایش تاریخ

10:3012:30دوشنبهاللهیارلو مینائی زهرا سیده821(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

10:3012:30دوشنبهاللهیارلو مینائی زهرا سیده821(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

10:3012:30دوشنبهمیرمطهری مریم59جهان و ایران کهن ادبیات

10:3012:30دوشنبهشایگان سودابه556ایران عکاسی تاریخ

10:3012:30دوشنبهحمیدسمیعی عباس736عکاسی در رنگ مدیریت

10:3012:30دوشنبهاللهیارلو مینائی زهرا سیده821(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

12:0019:00دوشنبهعقیلی فراز*پیانو

13:0015:00دوشنبهنصرآبادیان حامد37ایمایی نمایش

13:0015:00دوشنبهنفر وحید153ایرانی نمایش اجرایی شیوه

13:0015:00دوشنبهبهبهانی بهرام203عروسکی نمایش



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00دوشنبهسرلک فاطمه131بدنی بیان

13:0015:00دوشنبهزاده نقی عبدالعزیز839(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

13:0015:00دوشنبهآرانی فروغی سادات اشرف840(خانم)جمعیت و خانواده دانش

13:0015:00دوشنبهعمیدی حسن307شناسی رسانه

13:0015:00دوشنبهعمیدی حسن307شناسی رسانه

13:0016:00دوشنبهمیرمطهری مریم782فارسی

13:0015:00دوشنبهخلیلی داود574حروف طراحی و خوشنویسی

13:0015:00دوشنبهنوقی پورحسینی سعیده561جهان هنر تاریخ

13:0015:00دوشنبهمهربانی مرتاضی مرضیه741لباس طراحی در رنگ های تکنییک

13:0015:00دوشنبهزاده نقی عبدالعزیز839(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

13:0015:00دوشنبهآرانی فروغی سادات اشرف840(خانم)جمعیت و خانواده دانش

13:0015:00دوشنبهابادي نجف صادقي ارزو897هنر در خالقیت

13:0015:00دوشنبهابادي نجف صادقي ارزو897هنر در خالقیت

13:0015:00دوشنبهسیاه قلم علی600پانوراما و منظره عکاسی

13:0015:00دوشنبهفرنود محمد598مستند عکاسی

13:0015:00دوشنبهکماری نیا آذر علی590لنزها و ها عدسی

13:0015:00دوشنبهصادقلو كاووس552(ودیجیتال آنالوگ)دوربین باانواع آشنایی

13:0015:00دوشنبهثنایی سمیه758تجسمی هنرهای مبانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00دوشنبهخلیلی داود5741حروف طراحی و خوشنویسی

13:0015:00دوشنبهپیوسته پویان28اجرا های وشیوه ها سبک

13:0015:00دوشنبهیزدی کاظمی ندا11عامه فرهنگ

13:0015:00دوشنبهجوان حمیدرضا146سلفژ

13:0015:00دوشنبهرفعتی امیر299رسانه اقتصاد

13:0015:00دوشنبهولوی ابوالفضل537فرهنگی سازمانهای و مراکز مدیریت

13:0015:00دوشنبهزاده غنی علیرضا295سیاسی ارتباطات

13:0015:00دوشنبهحشمتی سولماز65مردم فرهنگ

13:0015:00دوشنبهامیرفراهانی محسن619تکچهره نورپردازی کارگاه

13:0015:00دوشنبهحدادیان علی835هنری های سازمان و مراکز مدیریت

13:0015:00دوشنبهحمیدسمیعی عباس636عکاسی در رنگ مدیریت

13:0015:00دوشنبهامیرفراهانی محسن619تکچهره نورپردازی کارگاه

13:0015:00دوشنبهشایگان سودابه557ایران عکاسی تاریخ

13:0015:00دوشنبهخلیلی داود57411حروف طراحی و خوشنویسی

13:0015:00دوشنبهولوی ابوالفضل537فرهنگی سازمانهای و مراکز مدیریت

14:0016:00دوشنبهزندوکیلی علی*تلفیقی آواز

15:0018:00دوشنبهلران مونیکا*ویولن

15:0017:00دوشنبهقناد مجید102کودک برای بازی مبانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00دوشنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا45حس تربیت

15:0017:00دوشنبهنسب اکبری امین44خیابانی نمایش

15:0017:00دوشنبهزاده غنی علیرضا322تشریفات و مراسم

15:0017:00دوشنبهزاده غنی علیرضا322تشریفات و مراسم

15:0017:00دوشنبهزاده عابدی عابدین304فرهنگی شناسی جامعه

15:0017:00دوشنبهزاده عابدی عابدین304فرهنگی شناسی جامعه

15:0017:00دوشنبهثنایی سمیه559ایران هنر تاریخ

15:0017:00دوشنبهفرنود محمد601رسانه و عکس

15:0017:00دوشنبهامیرفراهانی محسن594پرتره عکاسی

15:0017:00دوشنبهآذر مقنیان الهام604عکاسی فیلترهای

15:0017:00دوشنبهنصرآبادیان حامد38 (ایران نواحی)موزون حرکات

15:0017:00دوشنبهجوان حمیدرضا147سلفژ

15:0017:00دوشنبهیزدی کاظمی ندا12عامه فرهنگ

15:0017:00دوشنبهعمیدی حسن309نوین نگاری روزنامه

15:0017:00دوشنبهرفعتی امیر314اجتماعی های شبکه

15:0017:00دوشنبهنوقی پورحسینی سعیده312هنری سواد

15:0017:00دوشنبهپیوسته پویان26نمایشی هنرهای با آشنایی

15:0017:00دوشنبهابادي نجف صادقي ارزو562دیجیتال تاریکخانه



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00دوشنبهحشمتی سولماز567هنر شناسی جامعه

15:0017:00دوشنبهصادقلو كاووس549بزرگ و متوسط قطع دوربینهای با آشنایی

15:0017:00دوشنبهابادي نجف صادقي ارزو562دیجیتال تاریکخانه

15:0017:00دوشنبهحشمتی سولماز567هنر شناسی جامعه

15:0017:00دوشنبهنیا ملکوتی مسعود579شناسی زیبایی

15:0017:00دوشنبهخلیلی داود610بروشور و کاتالوگ طراحی کارگاه

16:0019:00دوشنبهمیرمطهری مریم200فارسی

16:0019:00دوشنبهمیرمطهری مریم200فارسی

17:0019:00دوشنبهنسب اکبری امین43خیابانی نمایش

17:0020:00دوشنبهالیقی فاطمه165عمومی خارجی زبان

17:0019:00دوشنبهقناد مجید103کودک برای بازی مبانی

17:0019:00دوشنبهرفعتی امیر296سخنوری اصول

17:0019:00دوشنبهرفعتی امیر296سخنوری اصول

17:0019:00دوشنبهزاده غنی علیرضا293انسانی ارتباطات

17:0019:00دوشنبهزاده غنی علیرضا293انسانی ارتباطات

17:0020:00دوشنبهالیقی فاطمه165عمومی خارجه زبان

17:0020:00دوشنبهالیقی فاطمه165عمومی خارجی زبان

17:0019:00دوشنبهابادي نجف صادقي ارزو551عکس ویرایش افزارهای نرم با آشنایی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00دوشنبهامیرفراهانی محسن606(ابزار و لوازم شناخت)استودیو در کار

17:0019:00دوشنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا46بازیگری در وخالقیت تخیل تربیت

17:0019:00دوشنبهعمیدی حسن301عمومی روابط در بودجه و ریزی برنامه

17:0019:00دوشنبهزاده عابدی عابدین324جمعی ارتباط های نظریه

17:0019:00دوشنبهآذر مقنیان الهام616مفهومی عکاسی کارگاه

17:0019:00دوشنبهسیاه قلم علی635عکاسی در سازی مجموعه

17:0019:00دوشنبهنیا ملکوتی مسعود578شناسی زیبایی

17:0019:00دوشنبهآذر مقنیان الهام616مفهومی عکاسی کارگاه

17:0019:00دوشنبهسیاه قلم علی635عکاسی در سازی مجموعه

17:0019:00دوشنبهصادقلو كاووس550بزرگ و متوسط قطع دوربینهای با آشنایی

17:0019:00دوشنبهآذر مقنیان الهام616مفهومی عکاسی کارگاه

10:3013:00 دوشنبهشاهرودی افشین602نوشتار و عکس

10:3013:00 دوشنبهشاهرودی افشین640عکس نقد

10:3013:00 دوشنبهشاهرودی افشین602نوشتار و عکس

10:3013:00 دوشنبهشاهرودی افشین640عکس نقد

15:0017:00 دوشنبهسیاه قلم علی605عکاسی در کادربندی

15:0017:00 دوشنبهسیاه قلم علی760عکاسی در کادربندی

16:0019:00 دوشنبهمیرمطهری مریم200فارسی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00 دوشنبهنوقی پورحسینی سعیده757نور سفیدی تعادل و رنگ مبانی

08:3010:30شنبه سهخطیبی منیره1990اسالمی اندیشه

08:3010:30شنبه سهساده آقامحمدی مهدی995(خوانی ریتم)1سلفژ

08:3010:30شنبه سهبیانی شرف هوتن515 ایرانی موسیقی در فرم

08:3010:30شنبه سهبیانی شرف هوتن515ایرانی موسیقی در فرم

08:3010:30شنبه سهمومنیان مرتضی470نوازی تمبک

08:3010:30شنبه سهقاسمی حاجی مهدی491(فواصل و ریتم)شنوایی تربیت

08:3010:30شنبه سهدریسی محمدرضا458جهانی موسیقی در فرم

08:3010:30شنبه سهشناسا رهام355جهان موسیقی سازشناسی

08:3010:30شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید374آواز تحلیل و تجزیه

08:3010:30شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید374آواز تحلیل و تجزیه

08:3010:30شنبه سهحدت حسین754موسیقی و شعر پیوند در خالقیت

08:3010:30شنبه سهحدت حسین754موسیقی و شعر پیوند در خالقیت

08:3010:30شنبه سهمیرصیافی محمود502ارکستر رهبری با آشنایی

08:3010:30شنبه سهمیرصیافی محمود502ارکستر رهبری با آشنایی

08:3010:30شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد2420دشیفراژ

08:3010:30شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد2420دشیفراژ

08:3010:30شنبه سهمقانکی عباسی شروین3387جهان موسیقی فرم



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

08:3010:30شنبه سهمقانکی عباسی شروین3387جهان موسیقی فرم

08:3010:30شنبه سهحقی منصور5484شنوایی تربیت و سرایش

09:0015:00شنبه سهبابا زهرا*پیانو

09:0010:30شنبه سهریزی مومنیان علی*ایرانی آواز

09:0013:00شنبه سهعالئی قربانی کریم*ویولنسل

09:0014:00شنبه سهزمردی نوید*گیتارکالسیک

10:0012:00شنبه سهحجازی داریوش*آلتو

10:3012:30شنبه سهصبوحی احسان991(خوانی ریتم)1سلفژ

10:3012:30شنبه سهخطیبی منیره1996اسالمی اندیشه

10:3012:00شنبه سهساده آقامحمدی مهدی1000(خوانی ریتم)1سلفژ

10:3012:30شنبه سهدستجردی دادخواه حسین11007اسالمی اندیشه

10:3012:00شنبه سهساده آقامحمدی مهدی1000(خوانی ریتم)1سلفژ

10:3012:30شنبه سهریزی مومنیان علی406خوانی تصنیف

10:3012:30شنبه سهریزی مومنیان علی406خوانی تصنیف

10:3012:30شنبه سهریزی مومنیان علی406خوانی تصنیف

10:3012:30شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید375وموسیقی شعر

10:3012:30شنبه سهبیانی شرف هوتن516ایرانی شناسی ساز

10:3012:30شنبه سهسینکی یونسی مجید442(فواصل و ریتم)شنوایی تربیت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30شنبه سهزاده محمدابراهیم محمدحسین450موسیقی نظری مبانی

10:3012:30شنبه سهمقانکی عباسی شروین1388هارمونی

10:3012:30شنبه سهآزادگان عزیزاله397صوت فیزیک

10:3012:30شنبه سهمنبری الدین جمال345ای صحنه اجرای

10:3012:30شنبه سهمنبری الدین جمال345ای صحنه اجرای

10:3012:30شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد421(گاه سه)ایرانی موسیقی سرایش

10:3012:30شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد421(گاه سه)ایرانی موسیقی سرایش

10:3012:30شنبه سهمومنیان مرتضی469نوازی تنبک

10:3012:30شنبه سهمومنیان مرتضی469نوازی تنبک

10:3012:30شنبه سهمومنیان مرتضی469نوازی تنبک

10:3012:30شنبه سهطوسی نصیر خواجه محمدنیما2466ارکستراسیون

10:3012:30شنبه سهطوسی نصیر خواجه محمدنیما2466ارکستراسیون

10:3012:30شنبه سهپور حسن حمیدرضا6353شنوایی تربیت و سرایش

10:3012:30شنبه سهقاسمی حاجی مهدی2489هارمونی

10:3012:30شنبه سهحدت حسین1342دشیفراژ

10:3012:30شنبه سهحدت حسین1342دشیفراژ

10:3012:30شنبه سهپیروی مسعود477عمومی هماهنگی

10:3012:30شنبه سهحقی منصور5485شنوایی تربیت و سرایش



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30شنبه سهحقی منصور5485شنوایی تربیت و سرایش

10:3012:30شنبه سهنوروزبهاری مهدی2496گروهی آواز

10:3012:30شنبه سهتوکلی علی2403هارمونی

11:0013:00شنبه سهرضایی غالمرضا*ایرانی آواز

11:0013:00شنبه سهپورمعین محمدحسین412ای صحنه اجرای

11:0013:00شنبه سهپورمعین محمدحسین412ای صحنه اجرای

11:0013:00شنبه سهتنکابنی محمد سید383کنترپوان

11:0013:00شنبه سهتنکابنی محمد سید383کنترپوان

12:0013:00شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید*تار تاروسه

12:0015:00شنبه سهمفتاحی محمد1011فارسی

12:0015:00شنبه سهمفتاحی محمد1011فارسی

12:3015:00شنبه سهمیرمطهری مریم1016فارسی

13:0015:00شنبه سهمهویس پارسا992موسیقی شنیداری تاریخ

13:0015:00شنبه سهصبوحی احسان997موسیقی تئوری

13:0015:00شنبه سهپور حسن حمیدرضا1006(خوانی ریتم)1سلفژ

13:0015:00شنبه سهاردستانی یداللهی فربد418 ایرانی ساز

13:0015:00شنبه سهاردستانی یداللهی فربد418ایرانی ساز

13:0015:00شنبه سهاردستانی یداللهی فربد418ایرانی ساز



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00شنبه سهعظیمی کاوه434هارمونی مبانی

13:0015:00شنبه سهریوند فاطمه1020موسیقی تئوری

13:0015:00شنبه سهنوروزبهاری مهدی497گروهی آواز

13:0015:00شنبه سهنوروزبهاری مهدی497گروهی آواز

13:0015:00شنبه سهریزی مومنیان علی463موسیقی و شعر

13:0015:00شنبه سهزاده محمدابراهیم محمدحسین364موسیقی نظری مبانی

13:0015:00شنبه سهعالئی قربانی کریم1413همنوازی

13:0015:00شنبه سهتنکابنی محمد سید384جهان موسیقی در فرم

13:0015:00شنبه سهشناسا رهام357پایه هارمونی

13:0015:00شنبه سهتوکلی علی404موسیقی شناخت

13:0015:00شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد422(پنجگاه راست نوا،) ایرانی موسیقی سرایش

13:0015:00شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد422(پنجگاه ،راست نوا) ایرانی موسیقی سرایش

13:0015:00شنبه سهطغیانی الیاس334درصداسازی فواصل و لحن کاربرد

13:0015:00شنبه سهطغیانی الیاس334درصداسازی فواصل و لحن کاربرد

13:0015:00شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید376آواز نگاری نت

13:0015:00شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید376آواز نگاری نت

13:0015:00شنبه سهمحسنی شاهین سید380اسالمی موسیقی حکمت

13:0015:00شنبه سهمحسنی شاهین سید380اسالمی موسیقی حکمت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00شنبه سهمقانکی عباسی شروین3389ارکستراسیون

13:0015:00شنبه سهدریسی محمدرضا1459ارکستراسیون

13:0015:00شنبه سهدریسی محمدرضا1459ارکستراسیون

13:0015:00شنبه سهجوزانی رضایی نیکو893ایران اسالمی انقالب

13:0015:00شنبه سهبیانی شرف هوتن517موسیقی تئوری

13:0015:00شنبه سهمنبری الدین جمال346ایران قدیم تصانیف با آشنایی

13:0015:00شنبه سهحدت حسین2343دشیفراژ

13:0015:00شنبه سهمنبری الدین جمال346ایران قدیم تصانیف با آشنایی

13:0015:00شنبه سهتوسلی مزدک473 موسیقی تئوری

13:0015:00شنبه سهطوسی نصیر خواجه محمدنیما467معاصر موسیقی تحلیل و شناخت

13:0015:00شنبه سهقاسمی حاجی مهدی3490جهان موسیقی فرم

13:0015:00شنبه سهپیروی مسعود3478هارمونی

13:0015:00شنبه سهپیروی مسعود3478هارمونی

13:0015:00شنبه سهجودت کاوه3426هارمونی

15:0017:00شنبه سهریوند فاطمه993موسیقی تئوری

15:0017:00شنبه سهمهویس پارسا998موسیقی شنیداری تاریخ

15:0017:00شنبه سهصبوحی احسان1002موسیقی تئوری

15:0018:00شنبه سهمیرمطهری مریم1005فارسی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبه سهشناسا رهام1010(خوانی ریتم)1سلفژ

15:0017:00شنبه سهصبوحی احسان1002موسیقی تئوری

15:0017:00شنبه سه1183(خوانی ریتم)1سلفژ

15:0017:00شنبه سهتوسلی مزدک474ایران موسیقی تاریخ با آشنایی

15:0017:00شنبه سهطاهری سجاد1021حنجره آناتومی

15:0017:00شنبه سهبیانی شرف هوتن1518ایران موسیقی فرم

15:0017:00شنبه سهبیانی شرف هوتن1518ایران موسیقی فرم

15:0017:00شنبه سهبیانی شرف هوتن1518ایران موسیقی فرم

15:0017:00شنبه سه903آواز جواب

15:0017:00شنبه سهنوروزبهاری مهدی498گروهی آواز

15:0017:00شنبه سهمرآتی محمدعلی462موسیقی و شعر

15:0017:00شنبه سهنوروزبهاری مهدی498گروهی آواز

15:0017:00شنبه سهاردستانی یداللهی فربد419نوازی تمبک

15:0017:00شنبه سهمقانکی عباسی شروین2390 هارمونی

15:0017:00شنبه سهمقانکی عباسی شروین2390هارمونی

15:0017:00شنبه سهدریسی محمدرضا460جهان موسیقی در فرم

15:0017:00شنبه سهزاده محمدابراهیم محمدحسین451جهان موسیقی سازشناسی

15:0017:00شنبه سهپیروی مسعود770موسیقی شناخت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبه سهطغیانی الیاس335خوانی بداهه کارگاه

15:0017:00شنبه سهریزی مومنیان علی408 سازی تصنیف

15:0017:00شنبه سهریزی مومنیان علی408 سازی تصنیف

15:0017:00شنبه سهتهذیبی سجاد365(اصفهان همایون،)ایرانی موسیقی سرایش

15:0017:00شنبه سهتهذیبی سجاد365(اصفهان همایون،) ایرانی موسیقی سرایش

15:0017:00شنبه سهسینکی یونسی مجید443(جبرانی)(خوانی گام و ملودی)شنوایی تربیت

15:0017:00شنبه سهتنکابنی محمد سید385معاصر موسیقی نگاری نت با آشنایی

15:0017:00شنبه سهنیا ایزدی زینب894اسالم صدر تحلیلی تاریخ

15:0017:00شنبه سهنیا ایزدی زینب894اسالم صدر تحلیلی تاریخ

15:0017:00شنبه سهسرابی زرگریان آذر344دستگاهی موسیقی در نوازی بداهه

15:0017:00شنبه سهسرابی زرگریان آذر344دستگاهی موسیقی در نوازی بداهه

15:0017:00شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد1423ایرانی ارکستر

15:0017:00شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد1423ایرانی ارکستر

15:0017:00شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید425ایران موسیقی کهن رساالت با آشنایی

15:0017:00شنبه سهپورمعین محمدحسین453دشیفراژ

15:0017:00شنبه سهپورمعین محمدحسین453دشیفراژ

15:0017:00شنبه سهطوسی نصیر خواجه محمدنیما468معاصر موسیقی تحلیل و شناخت

15:0017:00شنبه سهطوسی نصیر خواجه محمدنیما468معاصر موسیقی تحلیل و شناخت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبه سهمحسنی شاهین سید381هنر تاریخ

15:3017:00شنبه سهجوزانی رضایی نیکو794ایران اسالمی انقالب

15:3017:00شنبه سهجوزانی رضایی نیکو794ایران اسالمی انقالب

16:3019:00شنبه سهشریعتی میراحمدی امین محمد سید*تار تاروسه

17:0019:00شنبه سهطغیانی الیاس*ایرانی آواز

17:0019:00شنبه سهعقیلی ساالر*ایرانی آواز

17:0019:00شنبه سهسینکی یونسی مجید*فلوت

17:0020:00شنبه سهپورمعین محمدحسین*کالرینت

17:0020:00شنبه سهزاده محمدابراهیم محمدحسین*ویولن

17:0019:00شنبه سهمهویس پارسا1003ریتم شناخت

17:0019:00شنبه سهریوند فاطمه1181موسیقی تئوری

17:0019:00شنبه سهآزادگان عزیزاله398شناسی صوت مبانی

17:0019:00شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد424همنوازی

17:0019:00شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد424همنوازی

17:0019:00شنبه سهنوروزبهاری مهدی1500گروهی آواز

17:0019:00شنبه سهنوروزبهاری مهدی1500گروهی آواز

17:0019:00شنبه سهشناسا رهام359جهان موسیقی سازشناسی

17:0019:00شنبه سهبیانی شرف هوتن519آواز طراحی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00شنبه سهبیانی شرف هوتن519آواز طراحی

17:0019:00شنبه سهریزی مومنیان علی409شعروموسیقی

17:0019:00شنبه سهریزی مومنیان علی409شعروموسیقی

17:0019:00شنبه سهصبوحی احسان2427کنترپوان

17:0019:00شنبه سهجودت کاوه1350کنترپوان

17:0019:00شنبه سهجودت کاوه1350کنترپوان

17:0019:00شنبه سهمقانکی عباسی شروین391جهان موسیقی فرم

17:0019:00شنبه سهمقانکی عباسی شروین391جهان موسیقی فرم

17:0019:00شنبه سهمرآتی محمدعلی465ایران قدیم تصانیف با آشنایی

17:0019:00شنبه سهتهذیبی سجاد2366ایران موسیقی تاریخ

17:0019:00شنبه سهمحسنی شاهین سید382هنر فلسفه

17:0019:00شنبه سهمحسنی شاهین سید382هنر فلسفه

08:3010:30 شنبه سهسینکی یونسی مجید444(خوانی گام و ملودی)شنوایی تربیت

08:3010:30 شنبه سهتوکلی علی405نوازی پارتیتور

08:3010:30 شنبه سهپور حسن حمیدرضا6354شنوایی تربیت و سرایش

08:3010:30 شنبه سهتوسلی مزدک475ایرانی سازشناسی

08:3010:30 شنبه سهخانی ابراهیم فرهاد2420دشیفراژ

08:3010:30 شنبه سهپور حسن حمیدرضا6354شنوایی تربیت و سرایش



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30 شنبه سهدریسی محمدرضا461جهان موسیقی در فرم

10:3012:30 شنبه سهعظیمی کاوه1435هارمونی

10:3012:30 شنبه سهجودت کاوه1428کنترپوان

10:3012:30 شنبه سهرفیعي حسام3351عمومی هماهنگی

10:3012:30 شنبه سهرفیعي حسام3351عمومی هماهنگی

10:3012:30 شنبه سهتوسلی مزدک476ایرانی سازشناسی

10:3012:30 شنبه سهطغیانی الیاس336آواز جواب

10:3012:30 شنبه سهفرازمند هدی802هنری های سازمان و مراکز مدیریت

13:0015:00 شنبه سهآزادگان عزیزاله399شناسی صوت مبانی

13:0015:00 شنبه سهسینکی یونسی مجید445(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

13:0015:00 شنبه سهنیا ایزدی زینب790اسالم صدر تحلیلی تاریخ

13:0015:00 شنبه سهرفیعي حسام2352کنترپوان

13:0015:00 شنبه سهنیا ایزدی زینب790اسالم صدر تحلیلی تاریخ

13:0015:00 شنبه سهمرآتی محمدعلی378ایران نواحی و مناطق موسیقی با آشنایی

13:0015:00 شنبه سهمرآتی محمدعلی378ایران نواحی و مناطق موسیقی با آشنایی

13:0015:00 شنبه سهمرآتی محمدعلی378ایران نواحی و مناطق موسیقی با آشنایی

13:0015:00 شنبه سهپورمعین محمدحسین415نوازی بداهه

15:0017:00 شنبه سهآزادگان عزیزاله400شناسی صوت مبانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00 شنبه سهباران ستوده فرنوش799ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

15:0017:00 شنبه سهجودت کاوه1429سازی آهنگ

15:0017:00 شنبه سهجودت کاوه1429سازی آهنگ

15:0017:00 شنبه سهقاسمی حاجی مهدی4492عمومی هماهنگی

15:0017:00 شنبه سهبخش شه بیتا830هنری های سازمان و مراکز مدیریت

15:0017:00 شنبه سهبخش شه بیتا830هنری های سازمان و مراکز مدیریت

17:0019:00 شنبه سهساروقیه چراغی مریم(خانم)جمعیت و خانواده دانش

17:0019:00 شنبه سه(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

17:0019:00 شنبه سهساروقیه چراغی مریم1187(خانم)جمعیت و خانواده دانش

17:0019:00 شنبه سه1186(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

17:0019:00 شنبه سهتنکابنی محمد سید2386ارکستراسیون

08:0010:00شنبهصفایی افروز253گردشگری امور واصطالحات مفاهیم ترجمه

08:0011:00شنبهزاده رضائی مرضیه214پزشکی و صنعتی امور همزمان ترجمه

08:0011:00شنبهزاده رضائی مرضیه214پزشکی و صنعتی امور همزمان ترجمه

08:0013:00شنبهصبوری مریم*پیانو

08:0010:00شنبهنژاد گیتی محمدرضا831کارآفرینی

08:0010:00شنبهباران ستوده فرنوش292کاربردی افزارهای نرم

08:0010:00شنبهفریزهندی محمدزاده اصغر علی79تلویزیونی تصویربرداری



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

08:0010:00شنبهفریزهندی محمدزاده اصغر علی79تلویزیونی تصویربرداری

08:3010:30شنبهفروزش زهرا225ساده متون ترجمه

08:3010:30شنبهدهقانپور حمید1176گریم اجتماعی و فرهنگی شناسی آسیب

08:3010:30شنبهحشمتی سولماز69مردم فرهنگ

08:3010:30شنبهنیا ایزدی زینب826صدراسالم تحلیلی تاریخ

08:3010:30شنبهنیا ایزدی زینب826صدراسالم تحلیلی تاریخ

08:3010:30شنبهساروقیه چراغی مریم795(خانم)جمعیت و خانواده دانش

08:3010:30شنبهجوزانی رضایی نیکو822ایران اسالمی انقالب

08:3010:30شنبهملتجی لیال804هنری های سازمان و مراکز مدیریت

08:3010:30شنبهملتجی لیال804هنری های سازمان و مراکز مدیریت

08:3010:30شنبهبدرالدینی عبدالحسن724(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

08:3010:30شنبهبهبهانی بهرام20حرکت و بدن

08:3010:30شنبهپیوسته پویان29جهان کالسیک نمایشهای در بازی 

08:3010:30شنبهدلیری فریبا260محتلف های نژاد و ملل چهره با آشنایی

08:3010:30شنبهزاده تقی نینا593شب آسمان عکاسی

08:3010:30شنبهرسولی لیال230فارسی به انگلیسی همزمان ترجمه

08:3010:30شنبهاورنگ نژاد نقی رضا1061نویسی نامه فیلم مبانی

10:0013:00شنبهصفایی افروز204ترجمه در اصطالحات کاربرد



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:0013:00شنبهآژیر فرتاش محمدهادی121مستند فیلم کارگردانی

10:0013:00شنبهآژیر فرتاش محمدهادی121مستند فیلم کارگردانی

10:0012:00شنبهباران ستوده فرنوش274طراحی در کامپیوتر کاربرد

10:0012:00شنبهباران ستوده فرنوش274طراحی در کامپیوتر کاربرد

10:0012:00شنبهفریزهندی محمدزاده اصغر علی80 فیلم بندی کادر

10:0012:00شنبهفریزهندی محمدزاده اصغر علی80 فیلم بندی کادر

10:3012:30شنبهقاسمی آرش18مستند فیلم گذاری صدا

10:3012:30شنبهروشندل زکوة سمیه575اجتماعی های شبکه و مد شناسی رسانه

10:3012:30شنبهروشندل زکوة سمیه575اجتماعی های شبکه و مد شناسی رسانه

10:3012:30شنبهدهقانپور حمید49ایران مستند سینمای

10:3012:30شنبهاورنگ نژاد نقی رضا53نویسی نامه فیلم مبانی

10:3012:30شنبهآذروش محمد239شناسی واژه

10:3012:30شنبهآذروش محمد239شناسی واژه

10:3012:30شنبهطاهر طیب محمد107نمایشی هنرهای با آشنایی

10:3012:03شنبهنسب هاشمی مژده126جهان و ایران هنر تاریخ

10:3012:30شنبهحمیدسمیعی عباس81برداری فیلم

10:3012:30شنبهحمیدسمیعی عباس8181برداری فیلم

10:3012:30شنبهگورنگی محمدمهدی117فیلم موسیقی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:00شنبهذوالفقاری محمود814ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

10:3012:30شنبهذوالفقاری محمود814ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

10:3012:30شنبهخلیلیان امین محمد156فلسفه تاریخ

10:3012:30شنبهصادق محمد آقا تانیا272گریم بر موثر عوامل

10:3012:30شنبهصادق محمد آقا تانیا272گریم بر موثر عوامل

10:3012:30شنبهحشمتی سولماز66شناسی جامعه

10:3012:30شنبهجوزانی رضایی نیکو823ایران اسالمی انقالب

10:3012:30شنبهجوزانی رضایی نیکو823ایران اسالمی انقالب

10:3012:30شنبهاورنگ نژاد نقی رضا53نویسی نامه فیلم مبانی

10:3012:30شنبهبهبهانی بهرام21واقعگرا های نمایش در بازی کارگاه

10:3012:30شنبهپیوسته پویان30جهان کالسیک نمایشهای در بازی 

10:3012:30شنبهمیرزایی سادات نیره142واقعگرا های نمایشنامه تحلیل

10:3012:30شنبهامیرفراهانی محسن570آتلیه نورپردازی و چیدمان کارگاه

10:3012:30شنبهامیرفراهانی محسن5701آتلیه نورپردازی و چیدمان

10:3012:30شنبهصفائیان فریدا261کالژ و پتینه

10:3012:30شنبهصفائیان فریدا261کالژ و پتینه

10:3012:30شنبهزاده تقی نینا599معماری عکاسی

10:3012:30شنبهرسولی لیال231انگلیسی به فارسی همزمان ترجمه



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30شنبهبدرالدینی عبدالحسن725(آقایان)جمعیت و خانواده دانش

10:3012:30شنبهملتجی لیال805هنری های سازمان و مراکز مدیریت

10:3012:30شنبهقدم حق مجیب محمود1062تصویربرداری مبانی

11:0013:00شنبهفروزش زهرا213هنری و ادبی امور همزمان ترجمه

11:0013:00شنبهفروزش زهرا213هنری و ادبی امور همزمان ترجمه

11:0012:30شنبهماهینی سلیمانی کبری796(خانم)جمعیت و خانواده دانش

11:0012:30شنبهزمانی مریم1175اسالم در آراستگی اصول

11:0012:30شنبهنیا ایزدی زینب827صدراسالم تحلیلی تاریخ

11:0012:30شنبهنیا ایزدی زینب827صدراسالم تحلیلی تاریخ

12:0015:00شنبهاسدی شیما199فارسی

12:0015:00شنبهاسدی شیما199فارسی

12:0015:00شنبهاسدی شیما199فارسی

12:0015:00شنبهفیروزبخت مهران137تدوین افزارهای نرم

12:0015:00شنبهزاده رضائی مرضیه164عمومی خارجی زبان

12:0015:00شنبهزاده رضائی مرضیه164عمومی خارجی زبان

13:0015:00شنبهآژیر فرتاش محمدهادی120مستند فیلم کارگردانی

13:0015:00شنبهآژیر فرتاش محمدهادی1201مستند فیلم کارگردانی

13:0015:00شنبهصادق محمد آقا تانیا284تاریخ مختلف ادوار در گریم



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00شنبهصادق محمد آقا تانیا284تاریخ مختلف ادوار در گریم

13:0015:00شنبهرانکوهی غفوری فرشاد96انیمیشن

13:0015:00شنبهقاسمی آرش17صدابرداری اصول

13:0015:00شنبهآذر بیگدلی ساره218مقدماتی شنود و گفت

13:0015:00شنبهروشندل زکوة سمیه64تبلیغ و اقناع اصول با آشنایی

13:0015:00شنبهدهقانپور حمید50مستند فیلم در تحقیق و نامه فیلم

13:0015:00شنبهجوانمرد الهام208متوسطه پیش آزمایشگاه

13:0015:00شنبهجوانمرد الهام208متوسطه پیش آزمایشگاه

13:0015:00شنبهنسب هاشمی مژده127جهان و ایران هنر تاریخ

13:0015:00شنبهخلیلیان امین محمد154فلسفه تاریخ

13:0015:00شنبهزاده تقی نینا554عکاسی آثار شناخت و بررسی

13:0015:00شنبهصفایی افروز205ادبی متون

13:0015:00شنبهگورنگی محمدمهدی118موسیقی با آشنایی

13:0015:00شنبهطاهر طیب محمد108ایران در نمایش تاریخ

13:0015:00شنبهحمیدسمیعی عباس33عکاسی

13:0015:00شنبهحقیری زهرا11177اسالمی اندیشه

13:0015:00شنبهجوزانی رضایی نیکو833ایران اسالمی انقالب

13:0015:00شنبهزمانی مریم258اسالم در آراستگی اصول



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00شنبهزمانی مریم258اسالم در آراستگی اصول

13:0015:00شنبهمحمدقاسمی غالمرضا85داستانی فیلم تدوینی تحلیل

13:0015:00شنبهمحمدقاسمی غالمرضا85داستانی فیلم تدوینی تحلیل

13:0015:00شنبهسلطانی طاهری فاطمه800قرآن موضوعی تفسیر

13:0015:00شنبهسلطانی طاهری فاطمه800قرآن موضوعی تفسیر

13:0015:00شنبهسلطانی طاهری فاطمه800قرآن موضوعی تفسیر

13:0015:00شنبهسلطانی طاهری فاطمه800قرآن موضوعی تفسیر

13:0015:00شنبهتشکری طلعت265گریم و شخصیت روانشناسی

13:0015:00شنبهمیرزایی سادات نیره62فیلم تحلیل و دیدن

13:0015:00شنبهپیوسته پویان31متداکتینگ بازیگری تکنیک

13:0015:00شنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا42بازیگری مبانی

13:0015:00شنبهدلیری فریبا286ویژه گریم

13:0015:00شنبهدلیری فریبا286ویژه گریم

13:0015:00شنبهجعفری معماری حسین1059جهان و ایران سینمای تاریخ

13:0015:00شنبهصفائیان فریدا282صحنه برای گریم

13:0015:00شنبهانصاری محمد596پیشرفته دیجیتال عکاسی

13:0015:00شنبهاورنگ نژاد نقی رضا54نویسی نامه فیلم مبانی

13:0015:00شنبهآذروش محمد240متداول های لهجه آواشناسی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00شنبهملتجی لیال806هنری های سازمان و مراکز مدیریت

13:0015:00شنبهملتجی لیال806هنری های سازمان و مراکز مدیریت

13:0015:00شنبهحشمتی سولماز67شناسی جامعه

13:0015:00شنبهصدری فرح94عمومی روانشناسی

15:0017:00شنبهآبگون اصغر6سینما در صدابرداری کارگاه

15:0017:00شنبهآبگون اصغر06سینما در صدابرداری کارگاه

15:0017:00شنبهدوراندیشان سینا76فیلم تیتراژ و آنونس ساخت

15:0017:00شنبهدوراندیشان سینا76فیلم تیتراژ و آنونس ساخت

15:0017:00شنبهپیوسته پویان269نمایشی مختلف های سبک

15:0017:00شنبهصدری فرح57شخصیت روانشناسی

15:0017:00شنبهرانکوهی غفوری فرشاد97انیمیشن

15:0017:00شنبهرانکوهی غفوری فرشاد97انیمیشن

15:0017:00شنبهعبدالحسینی محمود626برداری کپی و مایکروگرافی

15:0017:00شنبهعبدالحسینی محمود626برداری کپی و مایکروگرافی

15:0017:00شنبهاشراقی دانش سپهر558جهان عکاسی تاریخ

15:0017:00شنبهجوانمرد الهام209مقدماتی آزمایشگاه

15:0018:00شنبهپوشنه آتنا809عمومی خارجی زبان

15:0017:00شنبهدهقانپور حمید259گریم اجتماعی و فرهنگی شناسی آسیب



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبهدهقانپور حمید259گریم اجتماعی و فرهنگی شناسی آسیب

15:0017:00شنبهرسولی لیال232(فارسی به انگلیسی)شنیداری آثار شفاهی ترجمه

15:0017:00شنبهتشکری طلعت58شخصیت روانشناسی

15:0017:00شنبهحساب خوش ساناز60جهان و ایران کهن ادبیات

15:0017:00شنبهانصاری محمد595پایه دیجیتال عکاسی

15:0017:00شنبهجوزانی رضایی نیکو257ایران اسالمی انقالب

15:0017:00شنبهجوزانی رضایی نیکو257ایران اسالمی انقالب

15:0017:00شنبهاورنگ نژاد نقی رضا55فیلم تحلیل

15:0017:00شنبهگورنگی محمدمهدی119فیلم تدوین در نواحی موسیقی

15:0017:00شنبهزاده خلیل مهدی90شناسی شخصیت مبانی

15:0017:00شنبهقدم حق مجیب محمود104نورپردازی

15:0017:00شنبهصادق محمد آقا تانیا1174گریم بر موثر عوامل

15:0017:00شنبهباقریان معصومه577معاصرجهان عکاسی در نوین رویکردهای

15:0017:00شنبهامیرفراهانی محسن762سفید و سیاه عکاسی

15:0017:00شنبهطاهر طیب محمد109سینمایی سبکهای

15:0017:00شنبهحشمتی سولماز68شناسی جامعه

15:0017:00شنبهفیروزبخت مهران138بلند مستند فیلم تدوین

15:0017:00شنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا32غرب در نمایش تاریخ



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00شنبهزمانی مریم267اسالم در زیبایی و زینت

15:0017:00شنبهزمانی مریم267اسالم در زیبایی و زینت

15:0017:00شنبهنسب هاشمی مژده560جهان و ایران هنر تاریخ

15:0017:00شنبهبهبهانی بهرام23بازیگری آموزش اصول

15:0017:00شنبهنسب اکبری امین73سنتی-آئینی های نمایش کارگاه

15:0017:00شنبهسرلک فاطمه47ای صحنه اجرای و گری گویندگی،مجری اصول

15:0017:00شنبهدلیری فریبا277عروسکی گریم کارگاه

15:0017:00شنبهپوی مهران مریم615مدلینگ و مد عکاسی کارگاه

15:0017:00شنبهصفائیان فریدا281سینما برای گریم

15:0017:00شنبهصفائیان فریدا281سینما برای گریم

15:0017:00شنبهمحمدقاسمی غالمرضا86دینی های فیلم در تدوین تکنیک

15:0017:00شنبهمحمدقاسمی غالمرضا86دینی های فیلم در تدوین تکنیک

15:0017:00شنبهصفایی افروز206هنر و فرهنگ امور واصطالحات مفاهیم ترجمه

15:0017:00شنبهزاده رضائی مرضیه212ملل فرهنگ

15:0017:00شنبهآذر بیگدلی ساره219پایه شنود و گفت

15:0017:00شنبهمیرزایی سادات نیره63سینما شناخت

15:0017:00شنبهحمیدسمیعی عباس34عکاسی کارگاه

15:3017:00شنبهمحسنی وجیهه571قراردادها و عکاسان حقوق
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16:0018:00شنبهبقانام حسین*آذربایجانی تار

17:0019:00شنبهتشکری طلعت263شخصیت و تیپ تحلیل

17:0019:00شنبهزاده خلیل مهدی133بازیگر رهبری های شیوه

17:0019:00شنبهزاده خلیل مهدی1331بازیگر رهبری های شیوه

17:0019:00شنبهنسب هاشمی مژده266شناسی زیبایی

17:0019:00شنبهنسب هاشمی مژده266شناسی زیبایی

17:0019:00شنبهرسولی لیال233(انگلیسی به فارسی)شنیداری آثار شفاهی ترجمه

17:0019:00شنبهحقیری زهرا1723اسالمی اندیشه

17:0019:00شنبهحقیری زهرا1723اسالمی اندیشه

17:0019:00شنبهحقیری زهرا1723 اسالمی اندیشه

17:0019:00شنبهحقیری زهرا1723اسالمی اندیشه

17:0019:00شنبهصدری فرح95عمومی روانشناسی

17:0019:00شنبهآذر بیگدلی ساره220شفاهی بیان

17:0019:00شنبهجوزانی عظیمی بهاره273ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

17:0019:00شنبهجوزانی عظیمی بهاره273ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

17:0019:00شنبهاورنگ نژاد نقی رضا56فیلم تحلیل و نقد

17:0019:00شنبهمیرزایی سادات نیره155درام و آیین خاستگاه

17:0019:00شنبهمحمدقاسمی غالمرضا87تلویزیونی ویدیویی کارگاه
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17:0019:00شنبهباقریان معصومه576معاصرجهان عکاسی در نوین رویکردهای

17:0019:00شنبهاشراقی دانش سپهر761جهان و ایران هنر تاریخ

17:0019:00شنبهجوزانی رضایی نیکو824ایران اسالمی انقالب

17:0019:00شنبهجوزانی رضایی نیکو824ایران اسالمی انقالب

17:0019:00شنبهطاهر طیب محمد110سینما شناخت

17:0019:00شنبهبیگی احمد شهریار818مذاکره فنون و اصول

17:0019:00شنبهامیرفراهانی محسن597سفید و سیاه عکاسی

17:0019:00شنبهبهبهانی بهرام24حرکت و بدن

17:0019:00شنبهنسب اکبری امین71سنتی-آئینی های نمایش کارگاه

17:0019:00شنبهفراهانی فرمهینی حمیدرضا48استانیسالوسکی بازیگری تکنیک

17:0019:00شنبهسرلک فاطمه134ای صحنه اجرای و گری گویندگی،مجری اصول

17:0019:00شنبهپوی مهران مریم614مراسم و مجالس عکاسی کارگاه

17:0019:00شنبهفیروزبخت مهران139ایران مستند سینمای تاریخ

17:0019:00شنبهفیروزبخت مهران139مستندایران سینمای تاریخ

17:0019:00شنبهمهربانی مرتاضی مرضیه617عکس رتوش و بازسازی فنون کارگاه

17:0019:00شنبهمهربانی مرتاضی مرضیه617عکس رتوش و بازسازی فنون کارگاه

17:0020:00شنبهقلمی مازیار99داستانی فیلم تدوین

17:0020:00شنبهقلمی مازیار99داستانی فیلم تدوین
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17:0019:00شنبهصفایی افروز207ترجمه در اصطالحات موضوعی کاربرد

17:0019:00شنبهمحسنی وجیهه572قراردادها و عکاسان حقوق

17:0019:00شنبهجوانمرد الهام210پایه آزمایشگاه

17:0019:00شنبهبوسجین ایمانی اصغر705ای حرفه اخالق

17:0019:00شنبهبوسجین ایمانی اصغر705ای حرفه اخالق

17:0019:00شنبهحساب خوش ساناز61جهان و ایران معاصر ادبیات

10:3012:30 شنبهدلیری فریبا280تلویزیون برای گریم

13:0015:00 شنبهقدم حق مجیب محمود609عکاسی در صحنه طراحی کارگاه

13:0015:00 شنبهقدم حق مجیب محمود609عکاسی در صحنه طراحی کارگاه

13:0015:00 شنبهامیرفراهانی محسن566ژست های تکنیک

15:0017:00 شنبهحقیری زهرا1722 اسالمی اندیشه

17:0019:00 شنبهحقیری زهرا1723 اسالمی اندیشه

17:0019:00 شنبهعبدالحسینی محمود630(دیجیتال و آنالوگ)رنگی عکاسی مبانی

17:0019:00 شنبهجوزانی عظیمی بهاره273ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد

17:0019:00 شنبهبیگی احمد شهریار818مذاکره فنون و اصول

17:0019:00 شنبهبیگی احمد شهریار818مذاکره فنون و اصول

17:0019:00 شنبهبوسجین ایمانی اصغر705ای حرفه اخالق

08:3010:30یکشنبهمختارنژاد شیرین*پیانو
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08:3010:00یکشنبهیوسفی یزدان1008نوازندگی سالمت و بهداشت

08:3010:00یکشنبهیوسفی یزدان1008نوازندگی سالمت و بهداشت

08:3010:30یکشنبهعسگری ناصر771موسیقی در رایانه کاربرد

08:3010:30یکشنبهغفاری مهرداد486کنتراپون

08:3010:30یکشنبهسالک سلمان371ایرانی دستگاهی موسیقی تحلیل و تجزیه

08:3010:30یکشنبهسالک سلمان371ایرانی دستگاهی موسیقی تحلیل و تجزیه

08:3010:30یکشنبهبیانی شرف هوتن520ایران موسیقی تئوری

08:3010:30یکشنبهحقی منصور2493جهان موسیقی فرم

08:3010:30یکشنبهحقی منصور2493جهان موسیقی فرم

08:3010:30یکشنبهسینکی یونسی مجید2446گروهی آواز

09:0013:00یکشنبهطاهری رضا*پیانو

09:0011:00یکشنبهمحمدی شاه شیما*کمانچه

10:0013:00یکشنبهزرنیخی سعید*ویولن

10:0013:00یکشنبهروزبهانی کیارش*تار تاروسه

10:0011:30یکشنبهیوسفی یزدان994نوازندگی سالمت و بهداشت

10:0011:30یکشنبهیوسفی یزدان994نوازندگی سالمت و بهداشت

10:0011:30یکشنبهیوسفی یزدان994نوازندگی سالمت و بهداشت

10:0011:30یکشنبهیوسفی یزدان994نوازندگی سالمت و بهداشت
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10:3012:30یکشنبهزاده مقدسی احمد1009موسیقی تئوری

10:3012:30یکشنبهمحسنی احمدرضا1013موسیقی تئوری

10:3012:30یکشنبهریزی مومنیان علی464پردازی بداهه

10:3012:30یکشنبهقاسمی محمدحسین454جهان موسیقی تاریخ با آشنایی

10:3012:30یکشنبهقاسمی محمدحسین454جهان موسیقی تاریخ با آشنایی

10:3012:30یکشنبهعسگری ناصر508موسیقی در کامپیوتر کاربرد

10:3012:00یکشنبهایزدآبادی نیما513هارمونی مبانی

10:3012:30یکشنبهایزدگشسب نوید1339هارمونی

10:3012:30یکشنبهسینکی یونسی مجید447(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

10:3012:30یکشنبهفقیهی شهرام393(فواصل و ریتم)شنوایی تربیت

10:3012:30یکشنبهآزادگان عزیزاله772صوت فیزیک

10:3012:30یکشنبهرضایی غالمرضا416 آوازی شناسی سبک

10:3012:30یکشنبهرضایی غالمرضا416آوازی شناسی سبک

10:3012:30یکشنبهاحمدی یاشار526تزئینات و تنفس مهارت

10:3012:30یکشنبهاحمدی یاشار526تزئینات و تنفس مهارت

10:3012:30یکشنبهمنبری الدین جمال347ایرانی سازی آهنگ

10:3012:30یکشنبهمنبری الدین جمال347ایرانی سازی آهنگ

10:3012:30یکشنبهزمردی ناظم نگین1509سازی آهنگ



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

10:3012:30یکشنبهبیانی شرف هوتن521ایرانی موسیقی فرم

10:3012:30یکشنبهبیانی شرف هوتن521ایرانی موسیقی فرم

10:3012:30یکشنبهزمردی ناظم نگین1509سازی آهنگ

10:3012:30یکشنبهپیروی مسعود4482عمومی هماهنگی

10:3012:30یکشنبهتهذیبی سجاد5367شنوایی تربیت و سرایش

10:3012:30یکشنبهتهذیبی سجاد5367شنوایی تربیت و سرایش

10:3012:30یکشنبهسراجی سپهر361شنوایی تربیت و سرایش

10:3012:30یکشنبهمحرمی مهدی2495ایران موسیقی فرم

10:3012:30یکشنبهمحرمی مهدی2495ایران موسیقی فرم

10:3012:30یکشنبهمحرمی مهدی2495ایران موسیقی فرم

10:3012:30یکشنبهسالک سلمان372ایران موسیقی کهن رساالت با آشنایی

10:3012:30یکشنبهمیالنی فخراالسالمی عصمت401ارکستر و کر رهبری مبانی

10:3012:30یکشنبهمیالنی فخراالسالمی عصمت401ارکستر و کر رهبری مبانی

10:3012:30یکشنبهغضنفریان اشکان330پراکتیک هارمونی

10:3012:30یکشنبهغضنفریان اشکان330پراکتیک هارمونی

10:3012:30یکشنبهجودت کاوه430کنترپوان

10:3012:30یکشنبهحقی منصور487شنوایی تربیت و سرایش

10:3012:30یکشنبهغفاری مهرداد940پایه هارمونی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

11:0012:30یکشنبهنیا ایزدی زینب803صدراسالم تحلیلی تاریخ

11:0012:30یکشنبهنیا ایزدی زینب803اسالم صدر تحلیلی تاریخ

11:0012:30یکشنبهنیا ایزدی زینب803اسالم صدر تحلیلی تاریخ

12:0013:00یکشنبهمیالنی فخراالسالمی عصمت*آوازکالسیک

12:0015:00یکشنبهزاده میرهادی کیوان*گیتارکالسیک

12:0013:30یکشنبهایزدآبادی نیما514(خوانی گام و ملودی)شنوایی تربیت

12:3015:00یکشنبهفرزانه اکرم1169فارسی

13:0015:00یکشنبهطغیانی الیاس*نی

13:0015:00یکشنبهنژاد بهرامی طینوش*تار تاروسه

13:0015:00یکشنبهپاریزی دالوری زهرا11014اسالمی اندیشه

13:0015:00یکشنبهپاریزی دالوری زهرا11014اسالمی اندیشه

13:0015:00یکشنبهفقیهی شهرام394(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

13:0015:00یکشنبهریزی مومنیان علی410آواز جواب

13:0015:00یکشنبهریزی مومنیان علی410آواز جواب

13:0015:00یکشنبهعسگری ناصر506موسیقی در کامپیوتر کاربرد

13:0015:00یکشنبهعسگری ناصر506موسیقی در کامپیوتر کاربرد

13:0015:00یکشنبهشاهی مزرعه محمدی مهری898هنر در خالقیت

13:0015:00یکشنبهمیرخسروی علیرضا471ایران موسیقی مبانی



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00یکشنبهایزدگشسب نوید1340هارمونی

13:0015:00یکشنبهتهذیبی سجاد368(خوانی گام و ملودی)شنوایی تربیت

13:0015:00یکشنبهمحسنی احمدرضا331بیستم قرن تا-جهان موسیقی تاریخ

13:0015:00یکشنبهغضنفریان اشکان773بیستم قرن تا-جهان موسیقی تاریخ

13:0015:00یکشنبهبیانی شرف هوتن522خوانی مرکب طراحی

13:0015:00یکشنبهبیانی شرف هوتن522خوانی مرکب طراحی

13:0015:00یکشنبهمنبری الدین جمال348ارکستر با همراهی

13:0015:00یکشنبهمنبری الدین جمال348ارکستر با همراهی

13:0015:00یکشنبهرنوفی امیرحسین511ایرانی ساز با  واجرا شناسی پرده

13:0015:00یکشنبهرنوفی امیرحسین511ایرانی ساز با  واجرا شناسی پرده

13:0015:00یکشنبهنیا ایزدی زینب787اسالم صدر تحلیلی تاریخ

13:0015:00یکشنبهنیا ایزدی زینب787اسالم صدر تحلیلی تاریخ

13:0015:00یکشنبهزمردی ناظم نگین2510سازی آهنگ

13:0015:00یکشنبهمحرمی مهدی494ایرانی موسیقی فرم

13:0015:00یکشنبهزمردی ناظم نگین2510سازی آهنگ

13:0015:00یکشنبهسلطانی طاهری فاطمه792قرآن موضوعی تفسیر

13:0015:00یکشنبهمحرمی مهدی494ایرانی موسیقی فرم

13:0015:00یکشنبهزاده مقدسی احمد1328آنالیز و فرم



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

13:0015:00یکشنبهزاده مقدسی احمد1328آنالیز و فرم

13:0015:00یکشنبهسالک سلمان373ایران موسیقی دستگاههای با آشنایی

13:0015:00یکشنبهطوسی نصیر خواجه محمدنیما479عمومی هماهنگی

13:0015:00یکشنبهروزبهانی کیارش3439ایرانی ارکستر

13:0015:00یکشنبهروزبهانی کیارش3439ایرانی ارکستر

13:0015:00یکشنبهروزبهانی کیارش3439ایرانی ارکستر

13:0015:00یکشنبهجودت کاوه6431شنوایی تربیت و سرایش

13:0015:00یکشنبهجودت کاوه6431شنوایی تربیت و سرایش

13:0015:00یکشنبهسینکی یونسی مجید6448شنوایی تربیت و سرایش

13:0015:00یکشنبهقاسمی محمدحسین2455هارمونی

13:0015:00یکشنبهاحمدی یاشار5527شنوایی تربیت و سرایش

13:0015:00یکشنبهاحمدی یاشار5527شنوایی تربیت و سرایش

13:0015:00یکشنبهراغب مرجان2379ایران موسیقی تاریخ

13:0015:00یکشنبهپیروی مسعود480ارکستراسیون

13:0015:00یکشنبهپیروی مسعود480ارکستراسیون

13:0015:00یکشنبهسراجی سپهر6362شنوایی تربیت و سرایش

13:0015:00یکشنبهمیالنی فخراالسالمی عصمت2402گروهی آواز

13:0015:00یکشنبهپالسعیدی کتایون436هنر تاریخ



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

14:0016:00یکشنبهرضایی فریده*قانون

14:0018:00یکشنبهتمسکنی ماهیار*سنتور

15:0019:00یکشنبهرنوفی امیرحسین*سنتور

15:0017:00یکشنبهمنبری الدین جمال*ایرانی آواز

15:0017:00یکشنبهسالک سلمان*تار تاروسه

15:0018:30یکشنبهفضلی فروغ*پیانو

15:0016:00یکشنبهزاده میرهادی کیوان*(گیتار) ارکسترکالسیک

15:0020:00یکشنبهپور علی میالد*تار تاروسه

15:0017:00یکشنبهیسری مهدی703ای حرفه اخالق

15:0017:00یکشنبهزارعی مسلم1182ریتم شناخت

15:0017:00یکشنبهفقیهی شهرام395(موسیقی دیکته ) شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهبیانی شرف هوتن524موسیقی و شعر

15:0017:00یکشنبهبیگی احمد شهریار704ای حرفه اخالق

15:0017:00یکشنبهمیالنی فخراالسالمی عصمت1022صوتی گستره شناخت و صدایابی

15:0017:00یکشنبهفقیهی شهرام395(موسیقی دیکته ) شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهغضنفریان اشکان332(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهفقیهی شهرام395(موسیقی دیکته)شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهغضنفریان اشکان332(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00یکشنبهقاسمی محمدحسین456(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهنژاد بهرامی طینوش472ایران موسیقی تاریخ با آشنایی

15:0017:00یکشنبهسینکی یونسی مجید449(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهسینکی یونسی مجید449(یافته تغییر های نت)شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهیسری مهدی703ای حرفه اخالق

15:0017:00یکشنبهعسگری ناصر507موسیقی در رایانه کاربرد

15:0017:00یکشنبهمحسنی احمدرضا774(فواصل و ریتم)شنوایی تربیت

15:0017:00یکشنبهمعافی راضیه812(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

15:0017:00یکشنبهطغیانی الیاس337خوانی بداهه ارکان

15:0017:00یکشنبهطغیانی الیاس337خوانی بداهه ارکان

15:0017:00یکشنبهریزی مومنیان علی411(2) خوانی تصنیف

15:0017:00یکشنبهریزی مومنیان علی411(2) خوانی تصنیف

15:0017:00یکشنبهرضایی غالمرضا512صداسازی در تزئینات و تنفس نقش

15:0017:00یکشنبهرضایی غالمرضا512صداسازی در تزئینات و تنفس نقش

15:0017:00یکشنبهزاده مقدسی احمد2329آنالیز و فرم

15:0017:00یکشنبهزاده مقدسی احمد2329آنالیز و فرم

15:0017:00یکشنبهایزدگشسب نوید2341آنالیز و فرم

15:0017:00یکشنبهپالسعیدی کتایون437هنر فلسفه



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

15:0017:00یکشنبهپالسعیدی کتایون437هنر فلسفه

15:0017:00یکشنبهمیرخسروی علیرضا377ایران موسیقی دستگاههای با آشنایی

15:0017:00یکشنبهروزبهانی کیارش2438ایرانی ارکستر

15:0017:00یکشنبهبخش شه بیتا801وری بهره و کار و کسب مدیریت

15:0017:00یکشنبهروزبهانی کیارش2438ایرانی ارکستر

15:0017:00یکشنبهپیروی مسعود1481هارمونی

15:0017:00یکشنبهپیروی مسعود1481هارمونی

15:0017:00یکشنبهاحمدی یاشار528شنوایی تربیت و سرایش

15:0017:00یکشنبهمعافی راضیه812(امامت و نبوت)2اسالمی اندیشه

15:0017:00یکشنبهمیرآقا علیرضا سید452دشیفراژ

15:0017:00یکشنبهجودت کاوه3363جهان موسیقی فرم

15:0017:00یکشنبهطوسی نصیر خواجه محمدنیما432ارکستراسیون

15:0017:00یکشنبهنیا ایزدی زینب825اسالم صدر تحلیلی تاریخ

15:0017:00یکشنبهنیا ایزدی زینب825اسالم صدر تحلیلی تاریخ

16:0018:00یکشنبهانارکی پروانه*کنترباس

17:0019:00یکشنبهمیرآقا علیرضا سید*ترمپت

17:0020:00یکشنبهفر حفظی فرشید*(بادی) کالسیک ارکستر

17:0020:00یکشنبهفر حفظی فرشید*(زهی) کالسیک ارکستر



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00یکشنبهزارعی مسلم1180نوازندگی سالمت و بهداشت

17:0019:00یکشنبهعسگری ناصر505موسیقی در کامپیوتر کاربرد

17:0019:00یکشنبهاحمدی یاشار1023( ریتم) شنوایی تربیت و سرایش

17:0019:00یکشنبهطغیانی الیاس407پردازی بداهه

17:0019:00یکشنبهطغیانی الیاس407پردازی بداهه

17:0019:00یکشنبهبخش شه بیتا895سرپرستی اصول

17:0019:00یکشنبهایزدگشسب نوید441جهان موسیقی تاریخ با آشنایی

17:0019:00یکشنبهبیانی شرف هوتن525ایرانی شناسی ساز

17:0019:00یکشنبهفقیهی شهرام396(موسیقی دیکته)شنوایی تربیت

17:0019:00یکشنبهفقیهی شهرام396(موسیقی دیکته)شنوایی تربیت

17:0019:00یکشنبهبوسجین ایمانی اصغر891ای حرفه اخالق

17:0019:00یکشنبهمقانکی عباسی شروین392معاصر قرن-جهان موسیقی تاریخ

17:0019:00یکشنبهتهذیبی سجاد369 ( چهارگاه )ایرانی موسیقی سرایش

17:0019:00یکشنبهتهذیبی سجاد369(چهارگاه) ایرانی موسیقی سرایش

17:0019:00یکشنبهنژاد بهرامی طینوش327ایرانی موسیقی مبانی

17:0019:00یکشنبهنژاد بهرامی طینوش327ایرانی موسیقی مبانی

17:0019:00یکشنبهمیرخسروی علیرضا1201(جبرانی)موسیقی مبانی

17:0019:00یکشنبهجودت کاوه7433شنوایی تربیت و سرایش



پایان ساعتشروع ساعتروزبرگزاریمدرسدرس گروهدرس

17:0019:00یکشنبهجودت کاوه7433شنوایی تربیت و سرایش

17:0019:00یکشنبهقاسمی محمدحسین2457هارمونی

17:0019:00یکشنبهروزبهانی کیارش2440ایرانی ارکستر

17:0019:00یکشنبهقاسمی محمدحسین2457هارمونی

17:0019:00یکشنبهغضنفریان اشکان333پراکتیک هارمونی

17:0019:00یکشنبهغضنفریان اشکان333پراکتیک هارمونی

17:0019:00یکشنبهپالسعیدی کتایون531هنر تاریخ

18:3020:00یکشنبهفضلی فروغ*(پیانو) کالسیک ارکستر

10:3012:30 یکشنبهزاده میرهادی کیوان483موسیقی نظری مبانی

13:0015:00 یکشنبهرضایی غالمرضا417صداسازی

13:0015:00 یکشنبهمیرآقا علیرضا سید414نوازی بداهه

13:0015:00 یکشنبهمیرآقا علیرضا سید414نوازی بداهه

15:0017:00 یکشنبهتهذیبی سجاد370(فواصل و ریتم)شنوایی تربیت


