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101موالیی18-216المیرا پویامهر زبان پیش 13561

101موالیی21-318مهدی بهداد اقتصاد خرد 5089

102موالیی20-218المیرا پویامهر زبان پیش 13561

102موالیی18-315محمد قجر اقتصاد خرد 5089

102موالیی21-120اسماعیل خان محمدیکاربینی 20201

تربیت بدنی مشترک

103موالیی21-318مهدی اتحادفر مدیریت مالی 25803

103موالیی16-214روش های آماری 13026

103موالیی17:30-216ندا آریان مهر سیستم سفارشات خرید و انبارداری 14723

104موالیی7-215آزاده نادری فردبورس کاالهای فرهنگی و هنری 6336

104موالیی19-217آزاده نادری فردریاضیات و کاربرد آن درحسابداری 12350

104موالیی21-219ندا آریان مهر اقتصاد و فرهنگ 5119

1ورزش 323115

201موالیی21-219محمد قجر بازار پول و سرمایه 5966

201موالیی18-216مهدی اتحاد فر 2حسابداری بهای تمام شده تخصصی 10720

201موالیی19-118محمد قجر تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری 8300

201موالیی15-114اسماعیل خان محمدیپروژه ویژه گرایش خدمات فرهنگی7629

19-217مینا عباسی تفسیر آماری 9399

21-219آذر رسولی اقدام پژوهی 5178

202زرتشت 19-316محمد اختری قوانین و مقررات عمومی 19284

202زرتشت 21-219امیر عربلو مهارت و قوانین کسب و کار 26968

203زرتشت 19-217امیر عربلو مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات 26966

203زرتشت 21-219مینا عباسی امار در بازاریابی 2350

203زرتشت 15-114علی پوراشرافکاربینی 20201

تربیت بدنی 22511

202موالیی20-217عباس احسان جو نرم افزار تصویری 27195

202موالیی17-215نفیسه خواستار صفحه آرایی 16403

202موالیی12-210آتنا شمس مبانی فنون چاپ 24529

202موالیی15-312سیما یزدانی تکنیک های تصویر سازی 9509

301موالیی17-215پروانه قاسمی نرم افزار ترسیمی 27192

301موالیی15-213نفیسه خواستار صفحه آرایی 16403

3.01موالیی20-317صدیقه موالعلی زبان خارجه عمومی 221310

403موالیی17-314آتنا شمس تکنیک های تصویر سازی 9509

403موالیی10-28سیما یزدانی تصویر سازی 9155

403موالیی20-317پروانه قاسمی طراحی و نشانه 17079

403موالیی19-217محمد صالحیمزده کارآفرینی 19411

403موالیی14-212آتنا شمس نرم افزار تصویر سازی 27197

403موالیی12-210سیما یزدانی چاپ دستی 10542

403موالیی20-219عباس احسان جو 2کارورزی 20304

305زرتشت 19-217:30ندا آریان مهر کارآفرینی 19411

305زرتشت 21-219حسینعلی سبزه شیوه های اطالع رسانی 16278

305زرتشت 17-215رجبعلی ساالریان تبلیغات فرهنگی 8309

304زرتشت 19-217آسیه بهبودی اسطوره شناسی 3580

304زرتشت 21-219آسیه بهبودی مفاخر فرهنگی 26401

301زرتشت 21-120علی ساالریان کاربینی 20203

301زرتشت 20-217معصومه هدهدی زبان فارسی 221309

301زرتشت 21517عنایت ساالریان جامعه شناسی فرهنگی 10248

در حال بروزرسانی 

در حال بروزرسانی 

در حال بروزرسانی 

1

کاردانی 1حسابداری مالی1

کاردانی 2حسابداری مالی  2

کاردانی 1بازاریابی8

کارشناسی 

چهارشنبه

کاردانی 2مدیریت کسب وکار 7

کارشناسی 4حسابداری5

1مدیریت تبلیغات6

کارشناسی 

کاردانی 3حسابداری مالی 3

4
حسابداری خدمات آثار فرهنگی 

و هنری

کاردانی 2گرافیک 10

کاردانی  3گرافیک  9

کاردانی 4گرافیک11

کاردانی 3امور فرهنگی 12

کاردانی 4امور فرهنگی 13

کاردانی 1امور فر هنگی14



206زرتشت 19-217نیره احمدپورطراحی دکور و غرفه آرایی 16762

206زرتشت 21-219امین پیرمحمد زاده مدیریت نمایشگاه و جشنواره 25901

206زرتشت 17-215ناهید خوشنویس کارگاه ارتباط تصویری 20461

205زرتشت 18-216یوسف ادیب زادهقوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 19271

205زرتشت 20-218یوسف ادیب زادهحقوق شهروندی 11308

204زرتشت 19-217سحر علی میرزایی اقدام پژوهی 5178

204زرتشت 15-213نیره احمدپورجامعه شناسی هنری 

204زرتشت 17-215حسینعلی سبزه سواد هنری 14225

204زرتشت 21-219سعید سقازاده نظریه های فرهنگی 27373

201زرتشت 19-217علی میرزایی پور رسانه های الکترونیکی 12577

201زرتشت 21-219علی میرزایی پور فناوری های کاربردی روابط عمومی الکترونیک18967

404زرتشت 17-215سحر علی میرزایی فناوری نوین ارتباطی 18957

404زرتشت 21-219فریبا فدایی تحوالت اجتماعی ایران معاصر 8586

404زرتشت 19-217فریبا فدایی ارتباطات سیاسی 316

401زرتشت 19-217حسینعلی سبزه نظرسنجی 27343

401زرتشت 21-219سحر علی میرزایی کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطات 19877

401زرتشت 17-215رجب بیت الهی اندیشه اسالمی 221201

302موالیی 18-117زهرا ذراتی ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی 8953

302موالیی 17-116زهرا ذراتی ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی 8951

302موالیی 12-210بهاره قنبر ی منفرد خواندن و درک متون پیشرفته 11605

302موالیی 14-212بهاره قنبر ی منفرد فرهنگ ملل 18517

302موالیی 20-218زهرا ذراتی کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه 20092

302موالیی 16-214زهرا ذراتی اصول نگارش 4912

302موالیی 10-28سمیه نهانی 2اندیشه اسالمی 321202

402موالیی 20-317مهدخت سراجیان ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی 8944

402موالیی 12-210فاطمه هشترودی ترجمه همزمان امور گردشگری و تشریفات 8950

402موالیی14-212فاطمه هشترودی ترجمه همزمان امور ورزشی 8947

402موالیی17-314مهدخت سراجیان ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکی 8948

404موالیی 10-28خانم طوسیشیوه های نگهداری و ارایه عکس 

404موالیی 12-210خانم طوسیتاریخ عکاسی جهان 

404موالیی 14-212احسان شاد کار در استودیو 

404موالیی 16-214احسان شاد نورپردازی استودیویی 

401موالیی 19-217حمید رضا دیده بان 1حقوق بین المللی عمومی 

401موالیی 21-219مریم مقیمی 1اصول فقه 

401موالیی 17-314عهدیه علیپور زبان خارجه عمومی 

104موالیی 17-215آزاده نادری فرد بورس کاالهای فرهنگی و هنری 

104موالیی 19-217آزاده نادری فرد ریاضیات و کاربرد آن درحسابداری 

104موالیی 21-219ندا آریان مهر اقتصاد و فرهنگ 

104موالیی 15-213محسن سلمان برنامه ریزی توسعه 

203موالیی19-217مینا عباسی تفسیر آماری 

203موالیی21-219آذر رسولی اقدام پژوهی 

203موالیی17-215سمیه نهانی تفسیر موضوعی قرآن 

کارشناسی 1مدیریت تبلیغات تجاری 27

25
حسابداری خدمات آثار 

فرهنگی و هنری
کارشناسی 1

کارشناسی 4امور فرهنگی 15

کارشناسی 3امور فرهنگی 16

کارشناسی 1امور فرهنگی 17

کارشناسی 4روابط عمومی الکترونیک18

کارشناسی 2مترجمی همزمان 21

19
روابط عمومی الکترونیک و 

رسانه
کارشناسی 1

کاردانی 2روابط عمومی 20

کاردانی 3حقوق ثبتی 24

کارشناسی 3مترجمی همزمان 22

کاردانی 3عکاسی 23





 


