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101هَالیی17-15رفتارضٌاسی فزٌّگی ایزاًیاى2539

101هَالیی19-17صٌایغ فزٌّگی2540

101هَالیی21-19اصَل ٍ فٌَى هذاکز2541ُ

203هَالیی17-15صٌایغ فزٌّگی2522

203هَالیی19-17دٍلت ٍ تزًاهِ ّای فزٌّگی2523

203هَالیی21-19رفتارضٌاسی فزٌّگی ایزاًیاى2524

104هَالیی15-213کارٍرسی 6034

104هَالیی17-15هذیزیت تاساریاتی جْاًی6035

104هَالیی19-17ًظام اقتصادی ایزاى6036

104هَالیی21-19تزًاهِ ریشی تاساریاتی6037

401هَالیی15-13هذیزیت تاساریاتی6020

401هَالیی17-15تیشر تثلیغاتی6021

401هَالیی19-17اصَل ٍ فٌَى هذاکز6022ُ

401هَالیی21-19هذیزیت تثلیغات6023

302هَالیی19-17رٍاتط ػوَهی ٍ تثلیغات6010

302هَالیی21-19ضیَُ ّای اقٌاع ٍ تثلیغ6017

302هَالیی17-15رفتار ضٌاسی تاساریاتی6019
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402هَالیی19-17تَرس کاالّای فزٌّگی ٍ ٌّزی3016

402هَالیی21-19هذیزیت هالی پیطزفت3017ِ

3000
ریاضیات ٍ کارتزد آى در 

حساتذاری
202هَالیی15-17

202هَالیی19-17داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت خَاّزاى3001

403هَالیی19-17داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت تزادراى3002

202هَالیی21-19اقتصاد کالى3003

404هَالیی17-15داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت خَاّزاى3008

403هَالیی17-15داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت تزادراى3009
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ریاضیات ٍ کارتزد آى در 

حساتذاری
404هَالیی17-19

404هَالیی21-19اقتصاد کالى3011

103هَالیی17-15اصَل ٍ فٌَى هذاکز2008ُ

201هَالیی19-17پَضص خثزی2009

201هَالیی21-19رٍسًاهِ ًگاری ًَیي2010

301هَالیی17-15حقَق رساًِ ّای هجاسی2022

301هَالیی19-17رٍاتط ػوَهی چٌذ رساًِ ای2023

301هَالیی 21-19سَاد رساًِ ای2024

103هَالیی17-15پزٍص4500ُ

103هَالیی15-213کارٍرسی 4501

103هَالیی19-17طزاحی ٍ چیذهاى فزٍضگا4502ُ

103هَالیی21-19خزیذ ٍ فزٍش الکتزًٍیکی4503
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1084
تزجوِ اخثار اهَر اقتصادی ٍ 

تاسرگاًی
509سرتطت8-10

509سرتطت12-10تزًاهِ ساسی خثزی1085

509سرتطت14-12تزجوِ اخثار سیاسی1086

307سرتطت10-8خَاًذى ٍ درک هتَى پیطزفت1070ِ

1071
تزجوِ ّوشهاى اهَر گزدضگزی ٍ 

تطزیفات
307سرتطت10-12

307سرتطت14-12تزجوِ ّوشهاى اهَر ٍرسضی1072

1125
هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى ّای 

فزٌّگی
307سرتطت14-16

405سرتطت18-16تحلیل هقاتلِ ای1114

405سرتطت20-18اصَل ًگارش1115

405سرتطت16-14تفسیز هَضَػی قزآى1119

507سرتطت10-8تحلیل هقاتلِ ای1050

507سرتطت11-10تزجوِ ّوشهاى فارسی تِ اًگلیسی1051

507سرتطت12-11تزجوِ ّوشهاى اًگلیسی تِ فارسی1052

507سرتطت14-12هکاتثات1053

507سرتطت16-14اصَل ٍ فٌَى هذاکز1054ُ

507سرتطت18-16فزٌّگ هلل1059

502سرتطت14-12تزجوِ ّوشهاى اهَر دیٌی ٍ آئیٌی1105

502سرتطت16-14تزجوِ ّوشهاى اهَر ادتی ٍ ٌّزی1106

1107
تزجوِ ّوشهاى اهَر فزٌّگی ٍ 

اجتواػی
502سرتطت16-18

406سرتطت20-18تزجوِ ّوشهاى اهَر دیٌی ٍ آئیٌی1112

406سرتطت16-14تزجوِ ّوشهاى اهَر ادتی ٌٍّزی1106
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306سرتطت10-8خَاًذى ٍ درک هفاّین هقذهاتی1000

306سرتطت12-10تزجوِ هتَى ساد1001ُ

306سرتطت15-12کارتزد اصطالحات در تزجو1002ِ

306سرتطت17-15فزٌّگ ػوَهی1003

306سرتطت19-17جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ خَاّزاى3001

306سرتطت19-17جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ تزادراى3002

404سرتطت17-15جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ خَاّزاى3008

403سرتطت17-15جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ تزادراى3009

509سرتطت19-17فزٌّگ ػوَهی1008

503سرتطت10-8اخالق حزفِ ای1016

503سرتطت12-10ٍاصُ ضٌاسی1017

503سرتطت15-12اصَل ًگارش1018

1019
خَاًذى ٍ درک هفاّین پیص 

هتَسطِ
503سرتطت15-17

308سرتطت16-14تزجوِ اخثار ٍرسضی1096

308سرتطت18-16تزجوِ اخثار ػلوی ٍ فٌاٍری1097

308سرتطت20-18تزجوِ اخثار اجتواػی1098

201هَالیی17-15ارتثاطات تیي الولل2012

201هَالیی19-17پَضص خثزی2009

201هَالیی21-19رٍسًاهِ ًگاری ًَیي2010
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