
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8شنبه2ترجمه همسمان امور فرهنگی و اجتماعی3051281158

12-10شنبه2کارگاه و سمینار پیشرفته 3051291159

15-12شنبه3ترجمه همسمان امور اقتصادی و بازرگانی3051211160

10-8دوشنبه2ترجمه همسمان امورحقوقی وسیاسی3051221161

12-10دوشنبه2ترجمه همسمان امور ورزشی3051251162

15-12دوشنبه3ترجمه همسمان امور صنعتی و پسشکی3051241163

10-8سه شنبه2فنون برقراری ارتباط3051261164

12-10سه شنبه2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3212101165

10-8چهارشنبه2ترجمه همسمان امور دینی و آئینی3051201166

12-10چهارشنبه2ترجمه همسمان امور ادبی و هنری3051271167

14-12چهارشنبه2ترجمه همسمان امور گردشگری و تشریفات3051231168

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

گلیسی گروه       6کارشناسی حرهف ای  پودمان  ن
2    صبح     پودمان  رتجمو همزمان موضوعی W مترجمی همزمان ا



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15شنبه2ترجمه همسمان امور دینی و آئینی3051201169

19-17شنبه2ترجمه همسمان امور گردشگری و تشریفات3051231170

21-19شنبه3ترجمه همسمان امور صنعتی و پسشکی3051241171

17-15یکشنبه2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3212101172

19-17یکشنبه2فنون برقراری ارتباط3051261173

17-15دوشنبه2کارگاه و سمینار پیشرفته 3051291174

19-17دوشنبه3ترجمه همسمان امور اقتصادی و بازرگانی3051211175

21-19دوشنبه2ترجمه همسمان امور ادبی و هنری3051271176

17-15چهارشنبه2ترجمه همسمان امور ورزشی3051251177

19-17چهارشنبه2ترجمه همسمان امورحقوقی وسیاسی3051221178

21-19چهارشنبه2ترجمه همسمان امور فرهنگی و اجتماعی3051281179

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

گلیسی گروه6کارشناسی حرهف ای   پودمان ن
2   پودمان  رتجمو همزمان موضوعی    عصرY  مترجمی همزمان ا



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15شنبه2ترجمه همسمان امور گردشگری و تشریفات3051231180

19-17شنبه2ترجمه همسمان امور دینی و آئینی3051201181

21-19شنبه2ترجمه همسمان امور ادبی و هنری3051271182

17-15یکشنبه2فنون برقراری ارتباط3051261183

19-17یکشنبه2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3212101184

17-15دوشنبه3ترجمه همسمان امور اقتصادی و بازرگانی3051211185

19-17دوشنبه2کارگاه و سمینار پیشرفته 3051291186

21-19دوشنبه3ترجمه همسمان امور صنعتی و پسشکی3051241187

17-15چهارشنبه2ترجمه همسمان امورحقوقی وسیاسی3051221188

19-17چهارشنبه2ترجمه همسمان امور ورزشی3051251189

21-19چهارشنبه2ترجمه همسمان امور فرهنگی و اجتماعی3051281190

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

گلیسی گروه      6کارشناسی حرهف ای  پودمان ن
2    پودمان  رتجمو همزمان موضوعی     عصر   Zمترجمی همزمان ا



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15دوشنبه2فنون برقراری ارتباط3051261191

19-17دوشنبه2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3212101192

17-15پنجشنبه3ترجمه همسمان امور اقتصادی و بازرگانی3051211193

19-17پنجشنبه2کارگاه و سمینار پیشرفته 3051291194

21-19پنجشنبه2ترجمه همسمان امور دینی و آئینی3051201195

15-13پنجشنبه3ترجمه همسمان امور صنعتی و پسشکی3051241196

10-8جمعه2ترجمه همسمان امور ادبی و هنری3051271197

12-10جمعه2ترجمه همسمان امورحقوقی وسیاسی3051221198

14-12جمعه2ترجمه همسمان امور فرهنگی و اجتماعی3051281199

16-14جمعه2ترجمه همسمان امور گردشگری و تشریفات3051231200

18-16جمعه2ترجمه همسمان امور ورزشی3051251201

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

گلیسی گروه6کارشناسی حرهف ای  پودمان  ن
2      هبنشجنپ و جمعو پودمان  رتجمو همزمان موضوعی U مترجمی همزمان ا



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15دوشنبه2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3212101202

19-17دوشنبه2فنون برقراری ارتباط3051261203

15-13پنجشنبه3ترجمه همسمان امور اقتصادی و بازرگانی3051211204

17-15پنجشنبه3ترجمه همسمان امور صنعتی و پسشکی3051241205

19-17پنجشنبه2کارگاه و سمینار پیشرفته 3051291206

21-19پنجشنبه2ترجمه همسمان امور دینی و آئینی3051201207

10-8جمعه2ترجمه همسمان امورحقوقی وسیاسی3051221208

12-10جمعه2ترجمه همسمان امور ادبی و هنری3051271209

14-12جمعه2ترجمه همسمان امور گردشگری و تشریفات3051231210

16-14جمعه2ترجمه همسمان امور فرهنگی و اجتماعی3051281211

18-16جمعه2ترجمه همسمان امور ورزشی3051251212

گلیسی گروه    6کارشناسی حرهف ای   پودمان  ن
2      هبنشجنپ و جمعو     پودمان  رتجمو همزمان موضوعی V مترجمی همزمان ا

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  


