آموزشگاه هاي آزاد تجسمي

ردیف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

نشاني آموزشگاه
شهرستان

آدرس

1

مرضیه بیاتی

آموزشگاه آزاد هنری
کوثر(نقّاشی)

بهار

خیابان سی متری،جنب دبستان مصطفوی،کوچه گلزار،پالک05

2

خدیجه خدائی

آموزشگاه آزاد هنری کمال
الملک (نقّاشی)

بهار

اللجین،خیابانطالقانی،جنب مسجدجامع حاج احدا...

3

محترم وکیلی اجود

آموزشگاه آزاد هنری
مهتاب(نقّاشی)

بهار

خیابان11شهریور،جنب ایستگاه تاکسیرانی،طبقه دوم

4

محبوبه کریمی عصر

آموزشگاه آزاد هنری
عصر(نقّاشی)

بهار

خیابان11شهریور ،جنب ایستگاه تاکسیرانی،طبقه دوم

0

سعید دولتی

هنرنو

همدان

12متری سنگ شیر باالتر ازثبت اسناد

6

سیف اهلل رهبر

هنرکده رهبر

همدان

بوعلی اول بین النهرین ساختمان روشن واحد 1

1

اسداهلل رهبر

نگارخانه رهبر

همدان

بلوار خواجه رشید کوچه پروین ساختمان آزمایشگاه

8

فریدون پاکنژاد

هنرکده فریدون

همدان

خواجه رشید شماره 08

9

سعید طریقتی

هنرکده پرنیا

همدان

شکریه خ شهید بهمنی پ 14

15

شهین فامیل شهبازی

سیب سبز

همدان

کوی استادان جنب قوامین

11

عزیز اله حیدری

هنرکده حیدری

همدان

خ بوعلی سیزده خانه ساختمان هزاردستان

12

نگین پالیزبان

پالیز

همدان

35متری فرهنگ کوچه عرفان

13

ناهیدهمتی

آزادنقاشی رنگین کمان

کبودراهنگ

کبودراهنگ،خ امام ره،کوی گلهای 14

14

مریم عمرایی

آزادنقاشی کردیان

کبودراهنگ

کبودراهنگ،پایگاه هوایی شهیدنوژه،

10

مریم جمشیدی

مانا

مالیر

خیابان سعدی  -ابتدای خیابان علییاری

16

زهرا تقربی

قاب شیشه ای

مالیر

ابتدای خیابان شهید رجایی – طبقه فوقانی چاپخانه الغدیر

11

احمد روستایی

نقاش باشی

مالیر

خیابان شهید طلوعی – سمت چپ – کوی خسروی – پالک 181

18

سمیه بیجاری

آفاق

مالیر

پارک شهید چمران – کوچه شهید حیدری

19

مریم مهرابی

نگارین

مالیر

خیابان شهدا – روبروی بیتا مبل

25

مهدی اسدی

هامون

مالیر

خیابان پارک – طبقه دوم مجتمع پارس

21

صمد عنبردخت

شفق

نهاوند

خ-کمربندی اول کوچ شهید خدارحمی

22

حجت صفی منش

آفرینش

نهاوند

میدان امام-بلوار ولیعصر کوچه قدس

23

رضا رشید پور

اندیشه

رزن

جنب ثبت احوال

24

علیرضا دهنوی

دهنوی

تویسرکان

خیابان والیت

20

محمد نور محمدی

رنگچین

تویسرکان

سه راه حافظ روبروی بانک مسکن

