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502فاطوی14-212گل احوذیسَاد سساًِ ایی2023

2047
ضیَُ ّای الٌاع ٍ 

تثلیغ
502فاطوی10-28هؼصَهِ وشیوی

502فاطوی16-214خَاجِ خثاصضثىِ ّای اجتواػی2024

2022

آضٌایی تا لاًَى 

اساسی جوَْسی 

اسالهی ایشاى

502فاطوی12-210رساتی

واسگاُ گضاسش 2519

ًَیسی

404فاطوی11-29دوتش تیات

404فاطوی13-211دیذُ تاىهجشی گشی2520

2521
اصَل ٍ فٌَى 

هزاوشُ
404فاطوی15-213دوتش تیات

2522
هذیشیت وسة ٍ 

واس ٍ تْشُ ٍسی
404فاطوی17-215داًیالی

2512
اهَس فشٌّگی 

تاًَاى
304فاطوی11-29دیذُ تاى

2513
ساصهاى ّای 

هشدم ًْاد
304فاطوی13-211آلاهال

304فاطوی15-213داًیالیًظش سٌجی2514

501فاطوی12-210گل احوذیسَاد سساًِ ایی2044

2045
پظٍّص ّای 

ایٌتشًتی
501فاطوی14-212خاًن گلستاًی

2046

جوغ آٍسی 

الىتشًٍیىی 

اطالػات

501فاطوی16-214خاًن گلستاًی

204فاطوی10-28ػٌایت ساالسیاىخثش ًَیسی2005

204فاطوی15-312خاًن لٌذیصتاى خاسج2007ِ

204فاطوی12-210خَاجِ خثاصاصَل سشپشستی2006

2036
ضثىِ ّای 

اجتواػی
403فاطوی10-28خَاجِ خثاص

1
سٍاتط ػوَهی 

گشایص سساًِ
واسضٌاسی2

3
هذیشیت اهَس 

فشٌّگی
واسداًی3

4

سٍاتط ػوَهی 

گشایص 

الىتشًٍیه

واسضٌاسی3

واسداًی2سٍاتط ػوَهی5

واسضٌاسی 3
هذیشیت اهَس 

فشٌّگی
2

6

سٍاتط ػوَهی 

گشایص 

الىتشًٍیه

واسضٌاسی2



2037
ضیَُ ّای الٌاع ٍ 

تثلیغ
403فاطوی12-210هؼصَهِ وشیوی

2038

آضٌایی تا لاًَى 

اساسی جوَْسی 

اسالهی ایشاى

403فاطوی14-212رساتی

3007
سٍش تحمیك دس 

حساتذاسی
303فاطوی13-211طاّشی

3009
تجضیِ ٍ تحلیل ٍ 

طشاحی سیستن
303فاطوی17-215صهاًی

3006

حساتذاسی تْای 

توام ضذُ 

1تخصصی 

303فاطوی11-29طاّشی

3008
حساتذاسی تْای 

1توام ضذُ 
303فاطوی15-213خاى هحوذی

407صستطت16-214ػلی پَساضشافتثلیغات ایٌتشًتی6020

6019
هذیشیت وسة ٍ 

واس تْشُ ٍسی
407صستطت14-212ػلی پَساضشاف

6018
اصَل ٍ فٌَى 

تثلیغات
407صستطت12-210هسؼَد صفشلی

6017
سٍاتط ػوَهی ٍ 

تثلیغات
407صستطت10-28هظگاى خسشٍی

6032
تَدجِ ٍ تشًاهِ 

سیضی تثلیغات
306صستطت10-28هسؼَد صفشلی

6033
حمَق ٍ لَاًیي 

تثلیغاتی
306صستطت12-210هظگاى خسشٍی

306صستطت14-212هظگاى خسشٍیتیضس تثلیغاتی6034

503صستطت14-311آسیِ تْثَدیفاسسی4507

4506

تشًاهِ سیضی ٍ 

طشاحی وسة ٍ 

واس

503صستطت11-110ػلی پَساضشاف

4505

سشپشستی 

ٍاحذّای وسة ٍ 

واس

503صستطت10-28ػلی پَساضشاف

8

هذیشیت 

تثلیغات 

تجاسی

واسضٌاسی2

6

سٍاتط ػوَهی 

گشایص 

الىتشًٍیه

واسضٌاسی2

7

حساتذاسی 

خذهات آثاس 

فشٌّگی ٍ 

ٌّشی

واسضٌاسی3

9

هذیشیت 

تثلیغات 

تجاسی

واسضٌاسی3

10
هذیشیت 

وسة ٍ واس
واسداًی3



1027
واسگاُ آثاس هىتَب 

اًگلیسی  تِ فاسسی
103صستطت9-18آرسًگ

1047
واسگاُ آثاس هىتَب 

فاسسی تِ اًگلیسی
103صستطت10-19آرسًگ

1028

واسگاُ آثاس تشجوِ 

هتَى سسوی 

اًگلیسی تِ فاسسی

103صستطت11-110آرسًگ

1029

واسگاُ آثاس تشجوِ 

هتَى سسوی 

فاسسی تِ اًگلیسی

103صستطت12-111آرسًگ

1030
خَاًذى ٍ دسن آثاس 

هىتَب
103صستطت14-212آرسًگ

1031
خَاًذى ٍ دسن 

هتَى سسوی
103صستطت16-214آرسًگ

404صستطت10-28هَیذ اسالماخالق حشفِ ای1038

404صستطت12-210لٌذیٍاطُ ضٌاسی1039

1041
آصهایطگاُ پیص 

هتَسطِ
404صستطت16-115لٌذی

404صستطت15-312لٌذیاصَل ًگاسش1040

302فاطوی10-28داًیالیسساًِ ضٌاسی2504

302فاطوی12-210داًیالیٌّش ٍ استثاطات2505

2506
جاهؼِ ضٌاسی 

فشٌّگی
302فاطوی14-212داًیالی

302فاطوی15-114ًثی یاىواستیٌی2507

202فاطوی10-28تْضاد وشیویسَاد ٌّشی2528

202فاطوی12-210تْشٍص سسَلیالذام پظٍّی2529

2530
ساصهاى ّا ٍ هشاوض 

فشٌّگی
202فاطوی14-212گل احوذی

2531
سشپشستی هشاوض 

فشٌّگی
202فاطوی16-214ٍیلىی

202فاطوی17-116ًثی یاىواستیٌی2532

402فاطوی10-28تْشٍص سسَلیالذام پظٍّی2539

402فاطوی12-210تْضاد وشیویسَاد ٌّشی2538

2541
سشپشستی هشاوض 

فشٌّگی
402فاطوی14-212ٍیلىی

2540
ساصهاى ّا ٍ هشاوض 

فشٌّگی
402فاطوی16-214گل احوذی

402فاطوی18-117ًثی یاىواستیٌی2542

304صستطت16-115ًثی یاى واستیٌی1113

12

هتشجوی آثاس 

دیذاسی ٍ 

ضٌیذاسی

واسداًی3

16
هتشجوی 

ّوضهاى
واسضٌاسی 1

واسضٌاسی 1اهَس فشٌّگی 14

واسضٌاسی 1اهَس فشٌّگی15

11

هتشجوی آثاس 

هىتَب ٍ هتَى 

واسداًی 3سسوی

واسداًی 1اهَس فشٌّگی13



1114
واستشد هَضَػی 

ٍاطگاى دس هىالوِ
304صستطت15-213داد خَاُ

304صستطت13-211داد خَاُهتَى ادتی1115

304صستطت11-29داد خَاُصتاى ضٌاسی1116

504صستطت11-38تْثَدیفاسسی6040

504صستطت13-211غوخَاسسساًِ ضٌاسی6041

504صستطت14-113ًثی یاىواستیٌی6042

6049
جاهؼِ ضٌاسی 

تثلیغات
407صستطت11-29هشادی

407صستطت13-211صهاًیهخاطة ضٌاسی6050

6051
اصَل ٍ فٌَى 

تثلیغات
407صستطت15-213غوخَاس

407صستطت9-18ًثی یاىواستیٌی6052

307صستطت11-38غوخَاساصَل حساتذاسی4513

307صستطت14-311هشادیاصَل ػلن التصاد4514

307صستطت15-114ًثی یاىواستیٌی4515

9500
ضٌاخت صٌؼت 

گشدضگشی
201فاطوی11-29هْاى ًثی یاى

9501
ضٌاخت تاسیسات 

گشدضگشی
201فاطوی13-211هْاى ًثی یاى

9505
آضٌایی تا صٌایغ 

دستی ایشاى
201فاطوی15-213هْاى ًثی یاى

واسداًی 1گشدضگشی 20

16
هتشجوی 

ّوضهاى
واسضٌاسی 1

19
هذیشیت 

وسة ٍواس
واسداًی 1

واسداًی 1تثلیغات 17

18

هذیشیت 

تثلیغات 

تجاسی

واسضٌاسی 1


