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101موالیی19-217نسیم حاجی آقازادهبرنامه ریزی توسعه

101موالیی17-215اسماعیل خان محمدیمدیریت مالی پیشرفته 

101موالیی21-219محمد اقبالی حقوق بازرگانی پیشرفته 

101موالیی15-213حامد نقیبیسیستم های اطالعاتی حسابداری 

102موالیی21-219نسیم حاجی آقازاده آشنایی با بازار کاالهای فرهنگی وهنری 

102موالیی16-214اسماعیل خان محمدی2کارورزی 

102موالیی19-316مسلم عبداهلل پور 2حسابداری خدمات فرهنگی 

401موالیی19-217حمید رضا دیده بان جامعه شناسی تبلیغات 

401موالیی21-219نیر احمد پور هنر ورسانه 

103موالیی19-217نیر احمد پور اصول وفنون تبلیغات 

103موالیی21-219رجب بیت الهی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

104موالیی19-217محسن مرادی مدیریت بازاریابی 

104موالیی21-219حمید رضا دیده بان مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی 

1ورزش 

201موالیی19-217فریبا کشاورزیان بودجه و برنامه ریزی تبلیغات 

201موالیی21-219فریبا کشاورزیان مخاطب شناسی 

203موالیی16-313فاطمه صیادی قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی آن 

203موالیی19-316فاطمه صیادی قوانین ایمنی و بهداشت در واحد صنفی 

203موالیی21-219علی پوراشراف مدیریت بازاریابی 

301موالیی19-217علی پوراشراف مبانی سازمان و مدیریت 

301موالیی21-219داوود امینیان فنون فروش 

302موالیی17-116داوود امینیان برنامه ریزی و طراحی کسب وکار 

302موالیی20-219علی پوراشراف پروژه 

302موالیی19-217داوود امینیان سرپرستی واحدهای کسب وکار 

202زرتشت19-316شیوا زارعی زبان فارسی 

202زرتشت13-211محسن فاتح پور عکاسی پایه 

202زرتشت11-29سمیه عطالهی مبانی هنر های تجسمی 

202زرتشت15-213سمیه عطالهی طراحی پایه 

203زرتشت11-29محسن فاتح پور عکاسی در گرافیک 

203زرتشت13-211ساناز قدسی تاریخ گرافیک 

203زرتشت15-213ساناز قدسی شناخت هنر معاصر اسالمی 

203زرتشت19-217ارشاد استعدادی کارآفرینی 

203زرتشت17-215امیر عظیمی فر هنگ اقوام 

203زرتشت21-219علی ساالریان 2کارورزی 

کارشناسی 1

کاردانی 4امور فر هنگی 12

کاردانی 4مدیریت کسب و کار9

کاردانی 1گرافیک10

کارشناسی 2مدیریت تبلیغات تجاری4

کارشناسی 4حسابداری2

کاردانی 2مدیریت کسب و کار7

کارشناسی 3مدیریت تبلیغات تجاری5

کارشناسی 4مدیریت تبلیغات تجاری6

سه شنبه 

کارشناسی2حسابداری مالی1

کارشناسی 1مدیریت تبلیغات تجاری3

در حال بروز رسانی 

کاردانی 3مدیریت کسب و کار8

گرافیک11



205زرتشت19-217ابوالفضل پرپنجی فناوری و فرهنگ 

205زرتشت17-215کوپالی کاربرد وسایل سمعی و بصری 

205زرتشت21-219علی ساالریان 2کارورزی 

206زرتشت17-215مهدی بهداد اقتصاد و فرهنگ 

206زرتشت21-219ابوالفضل پرپنجی فناوری و فرهنگ 

206زرتشت19-217امیر عظیمی تغییرات اجتماعی و فرهنگی 

304زرتشت21-219عنایت ساالریان سواد رسانه ای 

304زرتشت17-215ابوالفضل پرپنجی فناوری و فرهنگ 

304زرتشت19-217مهدی بهداد اقتصاد و فرهنگ 

305زرتشت17-215عنایت ساالریان دولت و برنامه های فرهنگی 

305زرتشت19-217فیروز دین دار شبکه های اجتماعی 

305زرتشت21-219سید ابراهیم حسینی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

401زرتشت17-215ارشاد استعدادی کارآفرینی 

401زرتشت21-219امین پیر محمد زاده صنایع دستی ایران 

401زرتشت19-217سمیه نهانی اخالق اسالمی 

402زرتشت17-215سمیه نهانی اشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی 

402زرتشت21-219فیروز دین دار مبانی ارتباط جمعی 

402زرتشت19-217عنایت ساالریان صول خبر نویسی 

403زرتشت18-216سمانه خواجه وند اصول روابط عمومی 

403زرتشت20-218سمانه خواجه وند افکار عمومی 

303موالیی16-214سریه عالیی ترجمه مفاهیم و اصطالحات امور گردشگری 

303موالیی18-216زهرا ذراتی ترجمه مفاهیم و اصطالحات امور اقتصادی و بازرگانی 

303موالیی20-218زهرا ذراتی ترجمه مفاهیم و اصطالحات فرهنگ و هنر 

303موالیی14-212سیما نیساری ترجمه مفاهیم و اصطالحات امور رسانه ای 

202موالیی19-217شاهین شفیعی حقوق امالک 

202موالیی17-215جواد عباسی 2آیین دادرسی مدنی 

202موالیی21-219شاهین شفیعی تنظیم اسناد رسمی 

201زرتشت20-218مهری آقاشاهی کارآفرینی 

303زرتشت12-210میالد فتحی طرح معماری رلوه 

204زرتشت10-28مریم پاکزاد خالقیت در هنر 

305زرتشت16-214میالد فتحی اصول فنی ساختمان پیشرفته 

303زرتشت14-212ژیال سربازی مبانی بیان معماری داخلی 

201زرتشت18-216مهری آقاشاهی مهارت و قوانین کسب و کار

304زرتشت12-210مهری آقاشاهی کارآفرینی 

204زرتشت16-214ژیال سربازی مبانی طرح معماری داخلی 

204زرتشت14-212مریم پاکزاد متره و برآورد 

201زرتشت18-216نصراله طاهریان کاربرد رایانه در معماری داخلی 

304زرتشت10-28ژیال سربازی مقررات معماری داخلی 

303زرتشت14-212میالد فتحی اصول فنی ساختمان پایه 

304زرتشت16-214مهری آقاشاهی جامعه شناسی عمومی 

303زرتشت12-210مریم درودیان هندسه مناظر و مرایا

303زرتشت20-218میالد فتحی طرح معماری رلوه 

201زرتشت20-218نصراله طاهریان کاربرد رایانه در معماری داخلی 

205زرتشت12-210ژیال سربازی مقررات معماری داخلی 

205زرتشت10-28میالد فتحی اصول فنی ساختمان پایه 

205زرتشت14-212مهری آقاشاهی جامعه شناسی عمومی 

303زرتشت16-214مریم درودیان هندسه مناظر و مرایا

204زرتشت18-216میالد فتحی طرح معماری رلوه 

301زرتشت13-211میالد محمودی کارآفرینی 

301زرتشت21-219محبوبه موالییزبان تخصصی 

301زرتشت19-217محبوبه موالیی2کارگاه کامپیوتر 

301زرتشت17-215سمیه نهانی دانش خانواده و جمعیت 

البراتوار زرتشت16-313الناز باقری زبان های برنامه سازی بصری 

البراتوار زرتشت19-316الناز باقری برنامه سازی سیستم 

206زرتشت10-28ملیکا کیوانی نژاد جامعه شناسی معماری 

206زرتشت12-210مریم پاکزاد مرمت و نگهداری معماری 

206زرتشت14-212مریم درودیان عناصر مدوالر و پیشرفته 

201زرتشت16-214نصراله طاهریان کاربرد رایانه در معماری پیشرفته 

404زرتشت18-216ژیال سربازی معماری جهان اسالم 

401زرتشت11-29محسن فاتح پور عکاسی در گرافیک 

401زرتشت13-211ساناز قدسی تاریخ گرافیک 

401زرتشت15-213ساناز قدسی شناخت هنر معاصر اسالمی 

1ورزش 

402زرتشت18-216رجب بیت الهی 2اندیشه اسالمی 

403زرتشت19-217حمید رضا دیده بان جامعه شناسی تبلیغات 

403زرتشت21-219نیره احمد پور هنر ورسانه 

402زرتشت10-28یاسمن کاوه شناخت مواد و مصالح

402زرتشت12-210ملیکا کیوانی نژاد آشنایی با تاریخ معماری تزئینی ایران و جهان 

402زرتشت14-212ناهید خوشنویس جامعه شناسی عمومی 

402زرتشت16-114زهرا خزانه کاربینی 

کاردانی 4کامپیوتر 24

کاردانی 3برنامه سازی کامپیوتر 25

کاردانی 2معماری22

کاردانی 2معماری23

کاردانی 3معماری22

کاردانی 4معماری22

کاردانی 3حقوق ثبتی21

19
روابط عمومی الکترونیک و 

رسانه
کارشناسی 2

کاردانی 4دیداری و شنیداری20

کاردانی 2امور فرهنگی 17

کارشناسی 4روابط عمومی الکترونیک18

کارشناسی امور فرهنگی 15

کارشناسی 2امور فرهنگی 16

1

کارشناسی 4امور فر هنگی 13

کارشناسی 3امور فر هنگی 14

کاردانی 1معماری 29

در حال بروز رسانی 

کارشناسی 1معماری 26

کارشناسی 1گرافیک 27

کارشناسی 1مدیریت تبلیغات تجاری28


