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 کالس  قیمت آموزشی ساعت ساعت روز استاد دوره عنوان دپارتمان

 اطالعات فناوری

 3 َضاس تًمان 02 ػاعت 01 5 -01 شىبٍ یه ویاویدالسام  مباوی وامپیًتش
 3 َضاس تًمان 02 ػاعت 01 01 -03 ديشىبٍ حمامیصیىب  مباوی وامپیًتش

Word 3 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 01 -03 شىبٍ ي چُاشىبٍ عالییوشجغ  مُش 01مُش تا  3 (0)گشيٌوامٍ  با سيیىشد پایان 

Word 3 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 01 -03 چُاشىبٍ ي شىبٍ عالییوشجغ  آرس 6آبان تا  05 (0)گشيٌ وامٍ پایان با سيیىشد 

 3 َضاس تًمان 31 ػاعت 05 01 -03 شىبٍ ي ػٍ یىشىبٍ حائشیمباسوٍ ػادات  مُش 31تا  0 (0)گشيٌ تایپ
 3 َضاس تًمان 31 ػاعت 05 01 -03 شىبٍ ي ػٍ یىشىبٍ حائشیمباسوٍ ػادات  آرس 31آبان تا  00 (0)گشيٌ تایپ

 3 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 00 -01 شىبٍ یه حائشیمباسوٍ ػادات  شُشيوذ الىتشيویه
 0ػایت َضاس تًمان 32 ػاعت 01 01 -03 شىبٍ ػٍ میىاویلًفش  فتًشاپ ممذماتی
 0ػایت َضاس تًمان 12 ػاعت 01 03 -05 شىبٍ ػٍ ویلًفش میىا فتًشاپ تىمیلی

 ادبیات
 2 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 01 -03 شىبٍ صَشا آلاصادٌ وظاد (0وًیؼىذگی خالق )گشيٌ

 2 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 01 -03 ديشىبٍ واسداوی صَشا (0وًیؼىذگی خالق )گشيٌ

 03 َضاس تًمان 32 ػاعت 01 01 -03 شىبٍػٍ فاطمٍ ػشواسپًس داػتان وًیؼی

 تجسمی هنرهای

 01 َضاس تًمان 32 ػاعت 01 02 -03 شىبٍ یه اوشم ػادات میشتًاوا تصًیش ػاصی ممذماتی

 01 َضاستًمان 12 ػاعت 01 02 -05 شىبٍ یه اوشم ػادات میشتًاوا تصًیش ػاصی تىمیلی

 02 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 01 -03 ديشىبٍ لیلی عظیمی تزَیب ممذماتیوگاس گشی 

 02 َضاس تًمان 11 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ ػٍ لیلی عظیمی تزَیب تىمیلیوگاس گشی 

 02 َضاس تًمان 31 ػاعت 31 00-5 شىبٍ پىج الٍُ فتاحی گل ي مشغ وگاس گشی 

 01 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 01 -04 ديشىبٍ صَشٌ لذمعلی طشاحی وماشی ممذماتی

 01 َضاس تًمان 12 ػاعت 31 01 -04 چُاسشىبٍ صَشٌ لذمعلی طشاحی وماشی تىمیلی

 6 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 03 -02 چُاسشىبٍ حؼه وؼشیه شیخ عىاػی با مًبایل

 2 َضاس تًمان 31 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ ػٍ ػادات وصشاللُیفاطمٍ  خًشىًیؼی )فاسػی ي التیه(

02 -05 شىبٍ معصًمٍ بختیاسی خًشىًیؼی تحشیشی ي وؼتعلیك  02 َضاس تًمان 31 ػاعت 31 

 6 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 02 -05 یىشىٍ ي ػٍ شىبٍ يحیذٌ ممذم تىذ خًاوی مهارتهای زندگی
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 دستی هنرهای

 
 
 
 
 

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 5 - 00 شىبٍ  ػٍ صَشا وًسيصی الگً ممذماتیواصوذيص بذين 

 00 َضاس تًمان 12 ػاعت 31 5 - 00 شىبٍ یه صَشا وًسيصی واصوذيص بذين الگً تىمیلی

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 5 - 00 چُاسشىبٍ  لیال اعجاصی واصوذيص با الگً ممذماتی

 00 َضاس تًمان 12 ػاعت 31 5 - 00 ديشىبٍ اعجاصیلیال  واصوذيص با الگً تىمیلی

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ صَشا ػادات طباطبایی واصوذيص بذين الگً ممذماتی

 00 َضاس تًمان 12 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ ػٍ صَشا ػادات طباطبایی واصوذيص بذين الگً تىمیلی

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ یه فشاَاویمُشی ػشبىذی  واصوذيص با الگً ممذماتی

 00 َضاس تًمان 12 ػاعت 31 01 -04 چُاسشىبٍ مُشی ػشبىذی فشاَاوی واصوذيص با الگً تىمیلی

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 01 -04 ديشىبٍ صادٌ صیىب صالحی واصوذيص با الگً ممذماتی

 00 َضاس تًمان 41 ػاعت 31 01 -04 ديشىبٍ وًسيصی صَشا طيسوال ديصی بذين الگً )لباع مجلؼی(

 00 َضاس تًمان 41 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ یه لیال اعجاصی طيسوال ديصی با الگً )لباع مجلؼی(

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ فاطمٍ یايسی ممذماتی  خیاطی وًدن

 00 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 01 -04 شىبٍ ػٍ فاطمٍ یايسی وًصاد ديص)ػیؼمًوی(

 02 َضاس تًمان 31 ػاعت 31 03 -03 شىبٍچُاس اوشم عظیمی )دي میل( بافتىی وًدن

 2 َضاس تًمان 31 ػاعت 31 01-04 یىشىبٍ خاوی صغشی صفی بافتىی بضسگؼال )دي میل(

 0 َضاس تًمان 32 ػاعت 31 02-05 شىبٍ مًوا حؼیىی چشم ديصی)ديخت وفش ممذماتی(

 0 َضاس تًمان 12 ػاعت 31 02-05 ديشىبٍ مًوا حؼیىی ديصی)ديخت وفش تىمیلی(چشم 

 0 َضاس تًمان 31 ػاعت 31 01 -04 چُاسشىبٍ سيیا بخشی  چشم ديصی )ديخت ویف ممذماتی(

 0 َضاس تًمان 11 ػاعت 31 01-04 شىبٍ یه فاطمٍ جىذلی چشم ديصی )ديخت ویف تىمیلی(

 0 َضاس تًمان 31 ػاعت 01 01-03 شىبٍ ػٍ الٍُ صاسع خشدمىذ تشاسیًم

 2 َضاس تًمان 32 ػاعت 01 01-03 یىشىبٍ وفیؼٍ جلیلی گلذيصی ػٍ بعذی با دػت

 


