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 2 کاردانی 457 مهارت و قىانیه کسب و کار انجی 2 8-10 زرتشت 504

 گراکیف

 (گروه چ) 

1 

 

 

 

 

 452 طراحی فیگىر جىشقانی 2 10-14 زرتشت 504

 458 زبان افرسی پىرکاظم 3 14-17 زرتشت 504

 2 کاردانی 362 آزمااگشیه مقدماتی گردنیان 1 8-10 زرتشت 306
 مترجمی  نىار و فیلم و اسناد ومدارک

 (Cگروه )
 363 کارربد اصطالحات رد رتجمو پتگر 3 10-12 زرتشت 306 2

 364 زبان خارهج گردنیان 3 12-15 زرتشت 306

 2 کاردانی 367 کارربد اصطالحات رد رتجمو پتگر 3 8-10 زرتشت الرباتىار
 مترجمی  نىار و فیلم و اسناد ومدارک

 (Dگروه )
 368 گفت و شنىد مقدماتی گردنیان 2 10-12 زرتشت الرباتىار 3

 369 خىاندن و ردک مفاهیم مقدماتی پتگر 2 12-14 زرتشت الرباتىار

 2 کاردانی 100 ریاضی شیپ اکبرپىر 2 9-11 زرتشت 405
 (Rگروه )حسابداری مالی

4  

 102 مهارت و قىانیه کسب و کار امینیان 2 11-13 زرتشت 405 

 4 کاردانی 37 بازار شناسی امینیان 2 8-9:30 زرتشت 304
 (Kرگروه  )مدرییت کسب و کار

5 

 38 اصىل بازاریابی امینیان 2 9:30-11 زرتشت 304 

  9:30-8 زرتشت 407

2 

 

 1 کاردانی 822 اصىل و روش رتجمو همایىنی

 مترجمی زبان
6 

 818 خىاندن و ردک مفاهیم پاهی همایىنی 2 9:30-11 زرتشت 407 

 821 دستىر زبان پاهی همایىنی 2 11-13 زرتشت 407

 820 کارینیب  شهازی  1 13-14 زرتشت 407

کارگاه 

 گراکیف

نی 2 8-10 زرتشت  1 کاردانی 433 اترخی هنر جهان وددا
 7 گراکیف

 باسمو تعالی 

تهران 13مرکز علمی کارربدی فرهنگ وهنر واحد   

ربانهم هفتگی صبح  روزیک شنبو   

 

 



 

کارگاه 

 گراکیف

 438 رتبیت بدنی شاهینی 1 10-12 زرتشت

کارگاه 

 گراکیف

 436 طراحی پاهی شیخی 2 12-14 زرتشت

 1 کارشناسی 777 اصىل و روش رتجمو پاهی رجا 2 8-9:30 زرتشت 507

 مترجمی همزمان
8 

 
 زرتشت 507

 

 778 دستىر زبان مقدماتی نىرآرذ 2 11-9:30

نی  2 10-12 زرتشت 502 وددا

 بى هری

 1 کاردانی 439 اترخی هنر جهان

 9 گراکیف
نی  2 12-15 زرتشت 502 وددا

 بى هری

سمی
تج
 440 1مهانی هنراهی 

 1 کارشناسی 606 کارینیب مهارتی 1 11-12 زرتشت 507

 610 حقىق بازرگانی پیشرفتو رذاتی 2 12-14 زرتشت 507 10 حسابداری 

 609  ییتم اهی ااالعاتی حسابداری  صراف 2 14-16 زرتشت 507

حسابداری مىسسات خدماتی و  صراف 3 11-14 زرتشت 304

 بازرگانی

 1 کاردانی 90

 11 حسابداری 
 زرتشت 304

 

 91 مهانی سازمان و مدرییت غمخىار 2 16-14

 1 کارشناسی 786 اصىل و روش رتجمو پاهی نىرآرذ 2 8-9:30 زرتشت 503

 12 مترجمی همزمان

 787 دستىر زبان مقدماتی  رجا 2 9:30-11 زرتشت 503

خىاندن و ردک مفاهیم شیپ  نىرآرذ 2 11-12:30 زرتشت 503

 متىسطو

788 

زرتشت 503  789 گفت و شنىد مقدماتی رجا 2 14-12:30 


