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502زرتطت12-1210حمَق اهالن 5118

502زرتطت14-2212آییي دادرسی هذًی 5119

502زرتطت16-214حمَق تیي الولل5120

1052
اًگلیسی )وارگاُ ترجوِ آثار هىتَب 

(تِ فارسی 
404فاطوی18-9

1053
فارسی  )وارگاُ ترجوِ آثار هىتَب 

(تِ اًگلیسی 
404فاطوی19-10

1054
اًگلیسی )وارگاُ ترجوِ هتَى رسوی 

(تِ فارسی 
404فاطوی110-11

1055
فارسی  )وارگاُ ترجوِ هتَى رسوی 

(تِ اًگلیسی 
404فاطوی111-12

404فاطوی14-212خَاًذى ٍ درن هفاّین پیص هتَسط1051

403فاطوی10-28خَاًذى ٍ درن هفاّین پای1016ِ

403فاطوی12-210اصَل ٍ رٍش ترجوِ پای1017ِ

403فاطوی15-312زتاى فارسی1018

403فاطوی17-215اخالق اسالهی1019

تسوِ تؼالی

 تْراى13هروس ػلوی وارتردی فرٌّگ ٌٍّرٍاحذ 

ترًاهِ ّفتگی  رٍز جوؼِ

3

هترجوی آثار 

هىتَب ٍ 

دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

1
وارداًی حرفِ 

ای

2

هترجوی اثار 

هىتَب ٍ هتَى 

رسوی

3
وارداًی حرفِ 

ای

وارداًی حرفِ ای 3حمَق ثثتی 1



308زرتطت10-28ترجوِ ّوسهاى اهَر  ادتی ٍ ٌّری1197

308زرتطت12-210ترجوِ ّوسهاى اهَر حمَلی ٍ سیاسی1198

1199
ترجوِ ّوسهاى اهَر فرٌّگی ٍ 

اجتواػی
308زرتطت212-14

1200
ترجوِ ّوسهاى اهَر  گردضگری ٍ 

تطریفات
308زرتطت214-16

308زرتطت18-216ترجوِ ّوسهاى اهَر  ٍرزضی1201

307زرتطت10-28ترجوِ ّوسهاى اهَر حمَلی ٍ سیاسی1208

307زرتطت12-210ترجوِ ّوسهاى اهَر ادتی ٍ ٌّری1209

1210
ترجوِ ّوسهاى اهَر گردضگری ٍ 

تطریفات
307زرتطت212-14

1211
ترجوِ ّوسهاى اهَر فرٌّگی ٍ 

اجتواػی
307زرتطت214-16

307زرتطت18-216ترجوِ ّوسهاى اهَر ٍرزضی1212

305زرتطت10-28ترجوِ اخثار ػلوی ٍ فٌاٍری1154

1155
وارترد هَضَػی اصطالحات در 

ترجوِ
305زرتطت210-12

305زرتطت14-212هذیریت هراوس ٍ سازهاًْای فرٌّگی1156

305زرتطت16-214تیاى ضفاّی1157

4
هترجوی 

ّوسهاى اًگلیسی
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

3هترجوی خثر5
وارضٌاسی 

حرفِ ای

5
هترجوی 

ّوسهاى اًگلیسی
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای



1124
وارترد هَضَػی اصطالحات در 

ترجوِ
406زرتطت28-10

406زرتطت12-210خَاًذى ٍ درن هتَى پیطرفت1125ِ

406زرتطت14-212تیاى ضفاّی1126

201هالیی12-139حساتذاری تْای توام ضذُ 3160

3161
اصَل تٌظین ٍ وٌترل تَدجِ 

هؤسسات خذهاتی ٍ تازرگاًی
201هالیی213-15

201هالیی16-115 خَاّراى1ترتیت تذًی 3162

104هالیی16-115 ترادراى1ترتیت تذًی 3163

201هالیی18-216جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ ترادراى3164

104هالیی18-216جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ خَاّراى3165

203فاطوی10-28وارترد رایاًِ در حساتذاری3131

204فاطوی13-310هذریت هالی3132

204فاطوی15-213هْارت ٍ لَاًیي وسة ٍ وار3133

3223
حساتذاری تْای توام ضذُ تخصصی 

1
203هالیی28-10

203هالیی13-2310حساتذاری خذهات فرٌّگی 3224

203هالیی14-113پرٍشُ ٍیصُ گرایص خذهات فرٌّگی3225

3حساتذاری هالی11
وارداًی حرفِ 

ای

12
حساتذاری 

خذهات
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

6حساتذاری10
وارداًی حرفِ 

ای

3هترجوی ّوسهاى6
وارضٌاسی 

حرفِ ای



3226
آضٌایی تا تازار واالّای فرٌّگی ٍ 

ٌّری ایراى ٍ جْاى
203هالیی214-16

3227
ارزیاتی واال ٍ خذهات فرٌّگی ٍ 

ٌّری
203هالیی216-18

203هالیی19-118تثلیغات ٍ تازاریاتی فرٌّگی ٍ ٌّری3228

102فاطوی10-228پصٍّص ػولیاتی 3215

3216
حساتذاری تْای توام ضذُ تخصصی 

1
102فاطوی210-13

102فاطوی16-214رٍش تحمیك در حساتذاری3217

501فاطوی10-28ترًاهِ ریسی تَسؼ3189ِ

501فاطوی12-2210ریاضیات ٍ وارترد آى در حساتذاری 3190

501فاطوی13:30-212تفسیر هَضَػی لرآى3191

501فاطوی16-214هذیریت هٌاتغ اًساًی3192

202هالیی11-38ترًاهِ سازی تحت ٍب7106

202هالیی14-311ترًاهِ سازی ّورًٍذ7107

202هالیی17-314زتاى ّای ترًاهِ ًَیسی تصری7108

202هالیی20-317پرٍشُ ترًاهِ سازی7109

404زرتطت11-38زتاى ّای ترًاهِ ًَیسی تصری7112

3ترًاهِ سازی ضثى7113ِ
16:30-

19:30
404زرتطت

404زرتطت14-311ترًاهِ سازی سیستن7114

13
حساتذاری 

خذهات
3

وارضٌاسی 

حرفِ ای

12
حساتذاری 

خذهات
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

14
حساتذاری 

خذهات
1

وارضٌاسی 

حرفِ ای

15
ترًاهِ سازی 

واهپیَتر
6

وارداًی حرفِ 

ای

16
ترًاهِ سازی 

واهپیَتر
3

وارداًی حرفِ 

ای



404زرتطت16-214اخالق حرفِ ای7146

304فاطوی11-38زتاى خارج7131ِ

304فاطوی13-211اصَل سرپرستی7133

304فاطوی16-313ریاضی ػوَهی7132

304فاطوی18-216فیسیه پیص7134

302هالیی10-28هذیریت تازاریاتی جْاًی6161

302هالیی12-210ترًاهِ ریسی تازاریاتی6162

302هالیی14-2212اًذیطِ اسالهی 6163

101هالیی10-28تفسیر هَضَػی لرآى6109

101هالیی12-210هذیریت هراوس ٍ سازهاًْای فرٌّگی6110

101هالیی14-212الذام پصٍّی6111

101هالیی17-215ارتثاط تصَیری6112

101هالیی19-217ارتثاط تا رسا6113ًِ

301هالیی10-28زتاى تخصصی6133

301هالیی12-210الذام پصٍّی6134

301هالیی14-212هذیریت هراوس ٍ سازهاًْای فرٌّگی6135

301هالیی19-217ارتثاط تصَیری6136

301هالیی17-215ارتثاط تا رسا6137ًِ

502فاطوی10-28الذام پصٍّی6196

502فاطوی12-210ٌّر ٍ رسا6197ًِ

502فاطوی14-212تفسیر آهاری6198

502فاطوی16-214هخاطة ضٌاسی6199

وارضٌاسی 

حرفِ ای
1

هذیریت تثلیغات 

تجاری
21

18
هذیریت تثلیغات 

تجاری
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

16
ترًاهِ سازی 

واهپیَتر
3

وارداًی حرفِ 

ای

17
ترًاهِ سازی 

واهپیَتر
1

وارداًی حرفِ 

ای

19
هذیریت تثلیغات 

تجاری
3

وارضٌاسی 

حرفِ ای

20
هذیریت تثلیغات 

تجاری
3

وارضٌاسی 

حرفِ ای



303فاطوی10-28رساًِ ضٌاسی2514

303فاطوی12-210ٌّر ٍ ارتثاطات2515

303فاطوی14-212جاهؼِ ضٌاسی فرٌّگی2516

303فاطوی16-214اًساى در اسالم2509

303فاطوی17-116وارتیٌی2517

104هالیی10-28ضیَُ ّای اطالع رساًی2529

104هالیی12-210ًظر سٌجی2530

104هالیی14-212سازهاى ّای هردم ًْاد2531

401هالیی10-28جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ ترادراى2543

403هالیی10-28جوؼیت ٍ داًص خاًَادُ خَاّراى2544

401هالیی12-210اخالق اسالهی2545

401هالیی15-2212وارٍرزی 2546

402هالیی10-28زتاى تخصصی2647

402هالیی12-210حمَق ضْرًٍذی2648

402هالیی14-212خاًَادُ ٍ فرٌّگ2649

402هالیی16-214ترًاهِ ریسی آهَزضی2650

402هالیی17-116 خَاّراى2ترتیت تذًی 2651

103هالیی17-116 ترادراى2ترتیت تذًی 2652

1اهَر فرٌّگی22
وارداًی حرفِ 

ای

26
هذیریت اهَر 

فرٌّگی
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

7اهَر فرٌّگی24
وارداًی حرفِ 

ای

3اهَر فرٌّگی23
وارداًی حرفِ 

ای



103هالیی10-28خاًَادُ ٍ فرٌّگ2666

103هالیی12-210زتاى تخصصی2667

103هالیی14-212ترًاهِ ریسی آهَزضی2668

103هالیی16-2214اًذیطِ اسالهی 2664

402هالیی17-116 خَاّراى2ترتیت تذًی 2669

103هالیی17-116 ترادراى2ترتیت تذًی 2670

503زرتطت10-28اخالق اسالهی2132

503زرتطت12-210وارآفریٌی2133

503زرتطت15-2212وارٍرزی 2134

303هالیی10-28اصَل سرپرستی2128

303هالیی12-210هراسن ٍ تطریفات2129

303هالیی15-312زتاى خارجِ ػوَهی2130

303هالیی17-215اخالق اسالهی2131

102هالیی10-28هخاطة ضٌاسی2111

102هالیی12-210هتَى تخصصی2112

102هالیی14-212اصَل سرپرستی2113

304زرتطت10-28ًظام پیطٌْادات2225

304زرتطت12-210دیپلواسی فرٌّگی2226

304زرتطت14-212رفتار ضٌاسی فرٌّگی ایراًیاى2227

304زرتطت16-214تاریخ تحلیلی صذر اسالم2228

3رٍاتط ػوَهی30
وارداًی حرفِ 

ای

31

رٍاتط ػوَهی 

گرایص رفتار 

اجتواػی ٍ افىار 

سٌجی

6
وارضٌاسی 

حرفِ ای

2

7

هذیریت اهَر 

فرٌّگی
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

7رٍاتط ػوَهی28
وارداًی حرفِ 

ای

6رٍاتط ػوَهی29
وارداًی حرفِ 

ای



304زرتطت17-116 خَاّراى2ترتیت تذًی 2229

306زرتطت17-116 ترادراى2ترتیت تذًی 2230

306زرتطت10-28تاریخ تحلیلی صذر اسالم2258

306زرتطت12-210سیاست خثری2259

306زرتطت14-212رٍزًاهِ ًگاری ًَیي2260

306زرتطت16-214اصَل ٍ فٌَى هصاحث2261ِ

304زرتطت17-116 خَاّراى2ترتیت تذًی 2229

306زرتطت17-116 ترادراى2ترتیت تذًی 2230

405زرتطت10-28هذیریت راّثردی در سازهاى2193

405زرتطت12-210رٍزًاهِ ًگاری ًَیي2194

405زرتطت14-212التصاد رسا2195ًِ

402فاطوی10-18وارگاُ ػىاسی ٍ فیلوثرداری2297

402فاطوی12-210فٌاٍری ًَیي ارتثاطی2298

402فاطوی14-212سَاد ٌّری2299

402فاطوی16-214ارتثاطات سیاسی2300

34

رٍاتط ػوَهی 

گرایص 

الىترًٍیه

1
وارضٌاسی 

حرفِ ای

31

رٍاتط ػوَهی 

گرایص رفتار 

اجتواػی ٍ افىار 

سٌجی

6
وارضٌاسی 

حرفِ ای

32
رٍاتط ػوَهی 

گرایص رساًِ
6

وارضٌاسی 

حرفِ ای

33
رٍاتط ػوَهی 

گرایص رساًِ
3

وارضٌاسی 

حرفِ ای













1


