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101هَالیی19-17تاریخ تحلیلی صذر اسالم2542

101هَالیی21-19زتاى تخصصی2543

203هَالیی17-15ضثکِ ّای اجتواعی2525

203هَالیی19-17زتاى تخصصی2526

203هَالیی 21-19تاریخ تحلیلی صذر اسالم 2527

504زرتطت10-8هثاًی تیاى هعواری داخلی8020

503زرتطت12-10خالقیت در ٌّر8021

503زرتطت14-12هْارت ٍ قَاًیي کسة ٍ کار8022

503زرتطت16-14اًساى در اسالم8023

502زرتطت10-8خالقیت در ٌّر8028

504زرتطت12-10هثاًی تیاى هعواری داخلی8029

502زرتطت14-12اًساى در اسالم8030

308زرتطت16-14هْارت ٍ قَاًیي کسة ٍ کار8031

306زرتطت10-8کارآفریٌی8036

306زرتطت12-10اًساى ، طثیعت ، هعواری داخلی8037

504زرتطت14-12هثاًی طرح هعواری داخلی8038

502زرتطت17-14فارسی8039

502زرتطت19-217کارٍرزی 8040

201زرتطت10-8هثاًی هعواری داخلی8000

کارداًی3هعواری داخلی4

کارداًی4هعواری داخلی5

کارداًی2هعواری داخلی6
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308زرتطت12-10کارترد فٌاٍری اطالعات در ارتثاطات8001

308زرتطت14-12هقررات هعواری داخلی8002

509زرتطت16-14ٌّذسِ هٌاظر ٍ هرایا8003

509زرتطت18-16اصَل فٌی ساختواى پای8004ِ

307زرتطت10-8هقررات هعواری داخلی8010

201زرتطت12-10هثاًی هعواری داخلی8011

306زرتطت14-12ٌّذسِ هٌاظر ٍ هرایا8012

306زرتطت16-14اصَل فٌی ساختواى پای8013ِ

503زرتطت18-16کارترد فٌاٍری اطالعات در ارتثاطات8014

104هَالیی17-15تحقیقات تازاریاتی6038

104هَالیی19-17حقَق ٍ قَاًیي تازاریاتی6039

104هَالیی21-19َّیت ٍ ترًذ سازی6040

401هَالیی17-15حقَق ٍ قَاًیي تثلیغاتی6024

401هَالیی19-17هذیریت هراکس ٍ سازهاى ّای فرٌّگی6025

401هَالیی21-19ترًاهِ ریسی تازاریاتی6026

302هَالیی15-13هذیریت کسة ٍ کار ٍ تْرُ ٍری6011

6012
آضٌایی تا قاًَى اساسی جوَْری 

اسالهی ایراى
302هَالیی15-17

302هَالیی19-17تثلیغات ایٌترًتی6013

302هَالیی21-19تحلیل هحتَای پیام ّای ارتثاطی6014

404زرتطت18-15ساختواى دادُ ّا7005

404زرتطت21-18ترًاهِ سازی ضی گرا7006

507زرتطت17-14ترًاهِ سازی تحت ٍب7000

507زرتطت20-17زتاى تخصصی7001
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تجاری
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تجاری
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کاهپیَتر
کارداًی 2
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ترًاهِ سازی 

کاهپیَتر
کارداًی 4



402هَالیی19-116حساتذاری خذهات فرٌّگی 3018

402هَالیی21-19حقَق تازرگاًی پیطرفت3019ِ

404هَالیی19-16حساتذاری ضرکت ّای غیر سْاهی3012

404هَالیی21-19اصَل حساترسی3013

201هَالیی17-15پصٍّص ّای ایٌترًتی2025

201هَالیی19-17جوع آٍری الکترًٍیکی اطالعات2026

103هَالیی17-15اخالق حرفِ ای4504

103هَالیی19-17فٌَى فرٍش4505

103هَالیی21-19زتاى تخصصی4506

301زرتطت16-14کارترد فٌاٍری اطالعات در ارتثاطات8508

301زرتطت18-16صفحِ آرایی8509

301زرتطت20-18ًرم افسار تصَیری8510

304زرتطت16-14کارگاُ طراحی پیطرفت8523ِ

304زرتطت18-16هذیریت کسة ٍ کار ٍ تْرُ ٍری8524

405زرتطت10-8تاریخ ٌّر جْاى8500

405زرتطت12-10تجسیِ ٍ تحلیل ًقذ آثار ٌّری8501

405زرتطت14-12عکاسی8502

201زرتطت16-14خَضٌَیسی ٍ طراحی حرٍف8503

201زرتطت18-216هثاًی ٌّرّای تجسوی 8504

407زرتطت14-12چاج دستی8516

407زرتطت16-14کار آفریٌی8522

407زرتطت19-16طراحی ٍ ًطا8517ًِ

405زرتطت16-14فرٌّگ هلل1116
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2گرافیک کارضٌاسی19
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کارضٌاسی2
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405زرتطت18-16هکاتثات1117

405زرتطت20-18آٍاضٌاسی لْجِ ّای هتذاٍل1118

307زرتطت 20-18ترجوِ ّوسهاى اهَر ٍرزضی1078

1077
ترجوِ ّوسهاى اهَر گردضگری ٍ 

تطریفات
307زرتطت 16-18

306زرتطت16-14ترجوِ هتَى ساد1009ُ

306زرتطت17-16آزهایطگاُ هقذهاتی1010

306زرتطت19-17خَاًذى ٍ درک هفاّین هقذهاتی1011

1027
ترجوِ ضفاّی ضٌیذاری فارسی تِ 

اًگلیسی
406زرتطت12-13

406زرتطت15-13ٍاشُ ضٌاسی1028

406زرتطت16-15آزهایطگاُ پیص هتَسط1029ِ

1030
ترجوِ ضفاّی ضٌیذاری اًگلیسی تِ 

فارسی
406زرتطت19-20

406زرتطت18-16اخالق حرفِ ای1031

308زرتطت18-16تثلیغات در رسا1102ًِ

308زرتطت20-18ًظریِ ّای ارتثاط جوعی1103
کارضٌاسی 4هترجوی خثر26
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