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101هَالیی19-17دٍلت ٍ تزًاهِ ّای فزٌّگی2544

101هَالیی21-19ضثکِ ّای اجتواعی2545

2528
هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى ّای 

فزٌّگی
203هَالیی17-19

203هَالیی21-19هذیزیت تاساریاتی فزٌّگی2529

302هَالیی19-17تصَیز تزداری6015

302هَالیی21-19کارتزد ًزم افشارّای فیلن ساسی6016

302هَالیی17-15ارتثاط تا رسا6018ًِ

404هَالیی18-16خذهات الکتزًٍیک3014

404هَالیی21-18فارسی3015

103هَالیی15-13قَاًیي ٍ هقزرات در رٍاتط عوَهی2011

103هَالیی17-15اصَل ٍ فٌَى هذاکز2008ُ

103هَالیی19-17هذیزیت راّثزدی در ساسهاى2013

103هَالیی21-19اقتصاد رسا2014ًِ

6
رٍاتط عوَهی گزایص 

الکتزًٍیک
103هَالیی17-215کارٍرسی 2038کارضٌاسی4

104هَالیی17-15قَاًیي ٍ هقزرات در رٍاتط عوَهی2027

1
اهَر فزٌّگی گزایص 

تزًاهِ ریشی فزٌّگی
کارضٌاسی2

2

اهَر فزٌّگی گزایص 

ّوایص ّا ٍ جطٌَارُ 

ّا

کارضٌاسی2

3
هذیزیت تثلیغات 

تجاری
کارضٌاسی2

کارداًی2حساتذاری4

5
رٍاتط عوَهی گزایص 

رساًِ
کارضٌاسی 3

7
رٍاتط عوَهی گزایص 

الکتزًٍیک
کارضٌاسی3

بسمه تعالی 

 تهران13مرکس آموزش عالی علمی کاربردی واحد 

روز چهارشنبه 



104هَالیی19-17هذیزیت راّثزدی در ساسهاى2028

104هَالیی21-19هذیزیت کسة ٍ کار ٍ تْزُ ٍری2029

407سرتطت10-8ٌّذسِ ًقَش8511

407سرتطت12-10طزاحی پَستز8512

407سرتطت18-16هْارت ٍ قَاًیي کسة ٍ کار8514

407سرتطت16-14اًساى در اسالم8515

407سرتطت14-12هثاًی فٌَى چاج8513

504سرتطت14-12کارگاُ طزاحی ًطاًِ تصَیزی8525

504سرتطت16-14تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ًقذ آثار گزافیک8526

406سرتطت10-8طزاحی فیگَر8505

301سرتطت12-10ًزم افشار تزسیوی8506

405سرتطت15-12ستاى خارجِ عوَهی8507

304سرتطت10-8ًزم افشار تصَیز ساسی8518

304سرتطت12-10تصَیز ساسی8519

304سرتطت15-12تکٌیک ّای تصَیز ساسی8520

304سرتطت17-215کارٍرسی 8521

509سرتطت10-8کارتزد ٍاصگاى تخصصی خثزی1087

509سرتطت12-10تزجوِ اخثار صٌعتی ٍ پشضکی1088

509سرتطت14-12تزجوِ اخثار اهَر دیٌی ٍ آئیٌی1089

1073
هذیزیت هزاکش ٍ ساسهاى ّای 

فزٌّگی
509سرتطت16-18

1076
هْارت ّای هسلِ یاتی ٍ تصوین 

گیزی
509سرتطت14-16

7
رٍاتط عوَهی گزایص 

الکتزًٍیک
کارضٌاسی3

کارداًی2گزافیک10

کارداًی 3 گزافیک 8

کارضٌاسی2گزافیک9

کارضٌاسی3هتزجوی خثز

کارداًی 4گزافیک11

12



1076
هْارت ّای هسلِ یاتی ٍ تصوین 

گیزی
307سرتطت14-16

1075
تزجوِ ّوشهاى اهَر صٌعتی ٍ 

پشضکی
307سرتطت11-14

1074
تزجوِ ّوشهاى اهَر اقتصادی ٍ 

تاسرگاًی
307سرتطت8-11

405سرتطت16-14اصَل ٍ فٌَى هذاکز1124ُ

405سرتطت17-16تزجوِ ّوشهاى اًگلیسی تِ فارسی1120

405سرتطت18-17تزجوِ ّوشهاى فارسی تِ اًگلیسی1121

1122
کارتزد هَضَعی اصطالحات در 

تزجوِ
405سرتطت18-20

507سرتطت10-8اصَل ًگارش1055

507سرتطت12-10تفسیز هَضَعی قزآى1056

1057
کارتزد هَضَعی اصطالحات در 

تزجوِ
507سرتطت12-14

507سرتطت16-14آٍاضٌاسی لْجِ ّای هتذاٍل1058

308سرتطت16-14کارتزد ٍاصگاى تخصصی خثزی1093

301سرتطت18-16تزًاهِ ساسی خثزی1094

509سرتطت20-18تزجوِ اخثار سیاسی1095

502سرتطت13-11فٌَى تزقزاری ارتثاط1104

1108
تزجوِ ّوشهاى اهَر حقَقی 

سیاسی
502سرتطت13-15

502سرتطت17-15کارگاُ ٍ سویٌار پیطزفت1109ِ

502سرتطت19-17کارتزد هَضَعی عثارات در تزجو1110ِ

1113
تزجوِ ّوشهاى اهَر حقَقی ٍ 

سیاسی
406سرتطت19-21

406سرتطت17-15کارگاُ ٍ سویٌار پیطزفت1109ِ

کارضٌاسی 4هتزجوی ّوشهاى17

کارضٌاسی 4هتزجوی ّوشهاى18

کارضٌاسی 3هتزجوی خثز16

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى15

کارضٌاسی3هتزجوی ّوشهاى13

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى14



406سرتطت15-13فٌَى تزقزاری ارتثاط1123

406سرتطت19-17کارتزد هَضَعی عثارات در تزجو1110ِ

306سرتطت10-8گفت ٍ ضٌَد هقذهاتی1004

306سرتطت12-10ٍاصُ ضٌاسی1005

306سرتطت14-12دستَر ستاى هقذهاتی1006

306سرتطت15-14آسهایطگاُ هقذهاتی1007

404سرتطت18-15کارتزد اصطالحات در تزجو1012ِ

404سرتطت20-18گفت ٍ ضٌَد هقذهاتی1013

503سرتطت10-9آسهایطگاُ پیص هتَسط1020ِ

1021
کارگاُ آثار هکتَب اًگلیسی تِ 

فارسی
503سرتطت10-11

1022
کارگاُ آثار هکتَب فارسی تِ 

اًگلیسی
503سرتطت11-12

1023
کارگاُ آثار تزجوِ هتَى رسوی 

اًگلیسی تِ فارسی
503سرتطت12-13

1024
کارگاُ آثار تزجوِ هتَى رسوی 

فارسی تِ اًگلیسی
503سرتطت13-14

1025
کارتزد فٌاٍری اطالعات در 

ارتثاطات
503سرتطت14-16

308سرتطت17-215کارٍرسی 1101

308سرتطت19-17کارگاُ ٍ سویٌار پیطزفت1099ِ

308سرتطت21-19تزجوِ اخثار فزٌّگی ٍ ٌّزی1100

کارضٌاسی 4هتزجوی خثز14

12
هتزجوی آثار هکتَب 

دیذاری ٍ ضٌیذاری
کارداًی 2

13
هتزجوی آثار هکتَب 

ٍ هتَى رسوی
کارداًی 3

کارضٌاسی 4هتزجوی ّوشهاى18

19
هتزجوی آثار هکتَب 

دیذاری ٍ ضٌیذاری
کارداًی 2



 



    






