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101هَالیی10-8رفتار ضٌاسی فزٌّگی ایزاًیاى2532

101هَالیی12-10صٌایغ فزٌّگی2533

101هَالیی14-12اصَل ٍ فٌَى هذاکز2534ُ

101هَالیی16-14دٍلت ٍ تزًاهِ ّای فزٌّگی2535

201هَالیی10-8کارگاُ ارتثاط تصَیزی2516

201هَالیی12-10کارتزد ٍسایل سوؼی تصزی2517

201هَالیی14-12هذیزیت ًوایطگاُ ّا ٍ جطٌَار2518ُ

201هَالیی16-14عزاحی دکَر ٍ غزفِ آرایی2519

203هَالیی10-8کارتزد فٌاٍری اعالػات در ارتثاعات2500

203هَالیی12-10صٌایغ دستی ایزاى2501

203هَالیی14-12هیزاث هؼٌَی فزٌّگی2502

203هَالیی 16-14گزدضگزی فزٌّگی 2503

104هَالیی 10-8تحَالت اجتواػی ایزاى هؼاصز 2508

104هَالیی 12-10فزٌّگ اقَام 2509

104هَالیی 14-12فؼالیت ّای فزٌّگی 2510

104هَالیی 16-14هفاخز فزٌّگی 2511

405سرتطت10-8(ًَر ٍ صذا )تٌظین ضزایظ هحیغی 8024

201سرتطت12-10هقذهات عزاحی هؼواری8025

405سرتطت16-14اصَل فٌی ساختواى پیطزفت8026ِ

1

اهَر فزٌّگی 

گزایص تزًاهِ 

ریشی فزٌّگی

کارضٌاسی2

2

اهَر فزٌّگی 

گزایص 

ّوایص ّا ٍ 

جطٌَارُ ّا

کارضٌاسی4

کارداًی3هؼواری داخلی5

کارداًی2اهَر فزٌّگی3

کارداًی 4اهَر فزٌّگی4

بسمه تعالی 
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504سرتطت14-12(رلَُ )عزح هؼواری 8027

306سرتطت12-10(ًَر ٍ صذا )تٌظین ضزایظ هحیغی 8032

201سرتطت14-12هقذهات عزاحی هؼواری8033

306سرتطت18-16اصَل فٌی ساختواى پیطزفت8034ِ

504سرتطت16-14(رلَُ )عزح هؼواری 8035

503سرتطت10-8هتزُ ٍ تزآٍرد8041

504سرتطت12-10هقذهات عزاحی هؼواری داخلی8042

503سرتطت14-12(تاسیسات هکاًیکی  )تٌظین ضزایظ داخلی 8043

306سرتطت16-14داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت خَاّزاى8044

سرتطت16-14داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت تزادراى8045

306سرتطت10-8حجن ضٌاسی ٍ هاکت ضٌاسی8005

503سرتطت12-10آضٌایی تا تاریخ هؼواری تشئیٌی8006

304سرتطت14-12کارتزد رایاًِ در هؼواری داخلی پای8007ِ

304سرتطت16-14فزم ٍ فضا8008

304سرتطت18-16تیاى هؼواری8009

304سرتطت10-8آضٌایی تا تاریخ هؼواری تشئیٌی8015

304سرتطت12-10کارتزد رایاًِ در هؼواری داخلی پای8016ِ

306سرتطت14-12حجن ضٌاسی ٍ هاکت ضٌاسی8017

201سرتطت16-14تیاى هؼواری8018

201سرتطت18-16فزم ٍ فضا8019

103هَالیی10-8حقَق ٍ قَاًیي تاساریاتی6041

103هَالیی12-10تزًاهِ ریشی تاساریاتی6042

کارداًی3هؼواری داخلی5

کارداًی3هؼواری داخلی6

کارداًی2هؼواری داخلی 9

کارداًی4هؼواری داخلی7

کارداًی2هؼواری داخلی8

کارضٌاسی4 10

هذیزیت 

تثلیغات 

تجاری



103هَالیی14-12ًظام اقتصادی ایزاى6043

103هَالیی16-14تحقیقات تاساریاتی6044

102هَالیی10-8حقَق ٍ قَاًیي تثلیغاتی6027

102هَالیی12-10هذیزیت تثلیغات6028

102هَالیی14-12هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى ّای فزٌّگی6029

102هَالیی16-14هذیزیت تاساریاتی6030

6000
آضٌایی تا قاًَى اساسی جوَْری اسالهی 

ایزاى
103سرتطت8-10

103سرتطت12-10ضیَُ ّای اقٌاع ٍ تثلیغ6001

103سرتطت14-12هذیزیت کسة ٍ کار ٍ تْزُ ٍری6002

103سرتطت16-14ارتثاط تا رسا6003ًِ

103سرتطت18-16تصَیز تزداری6004

103سرتطت20-18کارتزد ًزم افشارّای فیلن ساسی6005

405سرتطت12-10اخالق اسالهی7007

404سرتطت15-12اصَل عزاحی صفحات ٍب7008

507سرتطت18-15ضثکِ ّای کاهپیَتزی7009

507سرتطت21-18ریاضی ػوَهی7010

306سرتطت15-213کارٍرسی 7002

301سرتطت18-15تزًاهِ ًَیسی سیستن ّای تَسیغ ضذ7003ُ

306سرتطت20-18کارآفزیٌی7004

405سرتطت10-8ارسیاتی کاال ٍ خذهات فزٌّگی ٍ ٌّزی3027

405سرتطت11-10تثلیغات ٍ تاساریاتی فزٌّگی ٍ ٌّزی3028

کارضٌاسی4

11

هذیزیت 

تثلیغات 

تجاری

کارضٌاسی3

10

هذیزیت 

تثلیغات 

تجاری

14
تزًاهِ ساسی 

کاهپیَتز
کارداًی4

12

هذیزیت 

تثلیغات 

تجاری

کارضٌاسی2

13
تزًاهِ ساسی 

کاهپیَتز
کارداًی2

15

حساتذاری 

خذهات آثار 

فزٌّگی ٍ 

ٌّزی

کارضٌاسی4



3029
آضٌایی تا تاسار کاالّای فزٌّگی ٍ 

ٌّزی ایزاى ٍ جْاى
405سرتطت11-13

405سرتطت16-213حساتذاری خذهات فزٌّگی 3030

405سرتطت17-16پزٍصُ ٍیضُ گزایص خذهات فزٌّگی3031

405سرتطت19-217کارٍرسی 3032

302هَالیی11-18حساتذاری تْای توام ضذُ 3020

302هَالیی13-11اقتصاد ٍ فزٌّگ3021

3022
کارتزد ًزم ا افشارّای حساتذاری 

پیطزفتِ
302هَالیی13-15

302هَالیی17-115پضٍّص ػولیاتی 3023

302هَالیی19-217اًذیطِ اسالهی 3024

301هَالیی10-8خذهات الکتزًٍیک3004

301هَالیی13-10فارسی3005

301هَالیی15-13اصَل حساتزسی3006

301هَالیی18-15حساتذاری ضزکت ّای غیز سْاهی3007

404هَالیی10-8اصَل ٍ فٌَى هذاکز2015ُ

404هَالیی12-10هذیزیت راّثزدی در ساسهاى2016

404هَالیی14-12رٍسًاهِ ًگاری ًَیي2017

404هَالیی18-16ارتثاعات تیي الولل2019

404هَالیی16-14اقتصاد رسا2018ًِ

2039
فٌاٍری ّای کارتزدی رٍاتظ ػوَهی 

الکتزًٍیک
401هَالیی8-10

401هَالیی12-10اصَل ٍ فٌَى هذاکز2040ُ

401هَالیی14-12رساًِ ّای الکتزًٍیکی2041

401هَالیی16-14هذیزیت ٍب ساسهاًی2042

401هَالیی18-16ضیَُ ٍب ًَیسی2043

19

رٍاتظ ػوَهی 

گزایص 

الکتزًٍیک

کارضٌاسی 4

15

حساتذاری 

خذهات آثار 

فزٌّگی ٍ 

ٌّزی

کارضٌاسی4

16

حساتذاری 

خذهات آثار 

فزٌّگی ٍ 

ٌّزی

کارضٌاسی2

کارداًی 2حساتذاری17

18
رٍاتظ ػوَهی 

گزایص رساًِ
کارضٌاسی 3



403هَالیی10-8حقَق رساًِ ّای هجاسی2030

403هَالیی12-10رٍاتظ ػوَهی چٌذ رساًِ ای2031

403هَالیی14-12هذیزیت راّثزدی در ساسهاى2032

403هَالیی16-14هذیزیت کسة ٍ کار ٍ تْزُ ٍری2033

202هَالیی10-8هتَى تخصصی2000

202هَالیی12-10چاج ٍ ًطز2001

202هَالیی14-12هخاعة ضٌاسی2002

202هَالیی16-14اًساى در اسالم2003

202هَالیی18-16کارتزد فٌاٍری اعالػات در ارتثاعات2004

402هَالیی10-8هذیزیت تاساریاتی4507

402هَالیی13-10قَاًیي ٍ هقزرات ػوَهی4508

4509
قاًَى ًظام صٌفی ٍ آئیي ًاهِ ّای اجزائی 

آى
402هَالیی13-16

402هَالیی19-16ستاى خارج4510ِ

407سرتطت 11-9کارگاُ صفحِ آرایی8527

407سرتطت 13-11ًزم افشار صفحِ آرایی 8528

407سرتطت 15-13خَضٌَیسی ٍ عزاحی حزٍف 8529

407سرتطت 17-15آضٌایی تا ًقَش سٌتی 8530

502سرتطت10-8کارتزد هَضَػی اصغالحات در تزجو1060ِ

502سرتطت 12-10هکاتثات 1061

502سرتطت 14-12تحلیل هقاتلِ ای 1062

502سرتطت 15-14تزجوِ ّوشهاى فارسی تِ اًگلیسی 1063

502سرتطت 16-15تزجوِ ّوشهاى اًگلیسی تِ فارسی1064

کارداًی 3رٍاتظ ػوَهی21

رٍاتظ ػوَهی 

گزایص 

الکتزًٍیک

کارضٌاسی 3

کارضٌاسی 2گزافیک 23

24
هتزجوی 

ّوشهاى
کارضٌاسی 2

22
هذیزیت 

کسة ٍ کار
کارداًی 2

20



502سرتطت 18-16اصَل ًگارش 1065

301سرتطت 12-10کارتزد فٌاٍری اعالػات در ارتثاعات1043

301سرتطت 10-8کار آفزیٌی 1044

307سرتطت 10-8خَاًذى ٍ درک هتَى پیطزفت1079ِ

307سرتطت 13-10تزجوِ ّوشهاى اهَر صٌؼتی ٍ پشضکی1080

1081
تزجوِ ّوشهاى اهَر اقتصادی ٍ 

تاسرگاًی
307سرتطت 13-16

307سرتطت 18-16هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى ّای فزٌّگی1082

307سرتطت 20-18هْارت ّای هسلِ یاتی ٍ تصوین گیزی1083

509سرتطت 12-10هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى ّای فزٌّگی1126

509سرتطت 14-12هْارت ّای هسلِ یاتی ٍ تصوین گیزی1127

509سرتطت 16-14تزجوِ اخثار صٌؼتی ٍ پشضکی1090

509سرتطت 18-16تزجوِ اخثار اهَر دیٌی ٍ آئیٌی1091

509سرتطت 20-18تزجوِ اخثار اهَر اقتصادی ٍ تاسرگاًی1092

503سرتطت 16-14دستَر ستاى هقذهاتی 1014

503سرتطت 18-16ٍاصُ ضٌاسی 1015

1032
تزجوِ ضفاّی آثار دیذار فارسی تِ 

اًگلیسی
406سرتطت 8-10

406سرتطت 12-10خَاًذى ٍدرک هفاّین پیص هتَسغ1033ِ

1034
تزجوِ ضفاّی آثار دیذاری اًگلیسی تِ 

فارسی
406سرتطت 12-14

406سرتطت 18-15اصَل ًگارش1035

308سرتطت 10-8کارآفزیٌی1037

29

هتزجوی آثار 

دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی 3

30

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ 

هتَى رسوی

کارداًی 4

26
هتزجوی 

ّوشهاى
کارضٌاسی 3

کارضٌاسی 3هتزجوی خثز27

28

هتزجوی آثار 

دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی 2

25

هتزجوی آثار 

دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی 4

24
هتزجوی 

ّوشهاى
کارضٌاسی 2



1038
کارگاُ تزجوِ کارتزدی هتَى رسوی 

رساًِ ای
308سرتطت 10-12

308سرتطت 14-12کارتزد فٌاٍری اعالػات در ارتثاعات1039

1040
کارگاُ تزجوِ هتَى رسوی اداری ٍ 

تاسرگاًی
308سرتطت 14-16

1041
تزجوِ کارتزدی آثار هکتَب ٍ هتَى 

رسوی سیاسی
308سرتطت 16-18

1042
تزجوِ کارتزدی آثار هکتَب ٍ هتَى 

رسوی حقَقی
308سرتطت18-20

30

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ 

هتَى رسوی

کارداًی 4





 




















