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301سرتطت10-28سویِ عطائیصفحِ آرایی8513

ًزم افشار تصَیزی8514
عباط 

احساى جَ
البزاتَارسرتطت212-14

8515

کاربزد فٌاٍری 

اطالعات در 

ارتباطات

عباط 

احساى جَ
البزاتَارسرتطت210-12

8501
خَضٌَیسی ٍ 

طزاحی حزٍف

عباط 

احساى جَ
البزاتَارسرتطت28-10

308سرتطت14-212فتحیتاریخ ٌّز جْاى8504

8507
تجشیِ ٍ تحلیل 

ًقذ آثار ٌّزی
308سرتطت16-214فتحی

8503
ًزم افشار 

تزسیوی
301سرتطت12-210سویِ عطائی

306سرتطت18-216هْاى ًبی یاىهذیزیت تبلیغات6021

306سرتطت20-218هْاى ًبی یاىهذیزیت باساریابی6022

6001
ضیَُ ّای اقٌاع 

ٍ تبلیغ
407سرتطت16-214هزین جَالیی

6002
اصَل ٍ فٌَى 

تبلیغات

سعیذ 

هحوذی پَر
407سرتطت216-18

6003
رٍابط عوَهی ٍ 

تبلیغات

سعیذ 

هحوذی پَر
407سرتطت218-20

2026

بزگشاری 

جطٌَارُ ٍ 

سویٌارّا ٍ 

ًوایطگاُ ّا

403فاطوی19-217علی ساالریاى

403فاطوی17-215تزکواىسباى تخصصی2025

2027

هذیزیت هزاکش ٍ 

ساسهاى ّای 

فزٌّگی

403فاطوی21-219علی ساالریاى

5
رٍابط عوَهی 

گزایص الکتزًٍیک
کارضٌاسی2

3
هذیزیت تبلیغات 

تجاری
کارضٌاسی3

4
هذیزیت تبلیغات 

تجاری
کارضٌاسی2

کارداًی3گزافیک1

کارداًی2گزافیک2



1001

کاربزد 

اصطالحات در 

تزجوِ

اردالى هقین 

السالم
503سرتطت38-11

1002
تزجوِ هتَى 

سادُ

اردالى هقین 

السالم
503سرتطت211-13

1003
خَاًذى ٍ درک 

هفاّین هقذهاتی

اردالى هقین 

السالم
503سرتطت213-15

1083

هذیزیت هزاکش ٍ 

ساسهاى ّای 

فزٌّگ

307سرتطت18-216هحسي هزادی

1082

هْارت ّا هسلِ 

یابی ٍ تصوین 

گیزی

افطیي رحین 

سادُ
307سرتطت214-16

1084
کاربزد ٍاصگاى 

تخصصی خبزی

فاطوِ 

سلطاًی
307سرتطت218-20

1011

کاربزد 

اصطالحات در 

تزجوِ

فاطوِ 

سلطاًی
405سرتطت313-16

1012
تزجوِ هتَى 

سادُ
405سرتطت18-216احوذ بْزاهی

1013
خَاًذى ٍ درک 

هفاّین هقذهاتی
405سرتطت20-218احوذ بْزاهی

1062
تفسیز هَضَعی 

قزآى
507سرتطت10-28هزین هقیوی

رساًِ ضٌاسی1063
هحوذ علی 

جَاى پَر
507سرتطت210-12

1064
اصَل ٍ فٌَى 

هذاکزُ

هْسا 

سعیذی ٍفا
507سرتطت212-14

فزٌّگ هلل1042
هْسا 

سعیذی ٍفا
304سرتطت28-10

ًجلیل هقابلِ ای1043
فاطوِ 

سلطاًی
304سرتطت210-12

304سرتطت14-212افزٍس آریي فزاصَل ًگارش1044

504سرتطت16-214افزٍس آریي فزاصَل ًگارش1072

6

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی 2

کارضٌاسی 3هتزجوی خبز 7

9

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی2

کارضٌاسی 2هتزجوی خبز 10

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى11

کارضٌاسی2هتزجوی خبز12



1073
آٍاضٌاسی 

گَیٌذگی خبز
504سرتطت17-116آسادُ هٌصَری

1075
خَاًذى ٍ درک 

هفاّین اخبار
504سرتطت21-219آسادُ هٌصَری

1074

کاربزد هَضَعی 

اصطالحات در 

تزجوِ

504سرتطت19-217آسادُ هٌصَری

501فاطوی19-217تزکواىسباى تخصصی2009

2008

بزگشاری 

جطٌَارُ ٍ 

سویٌارّا ٍ 

ًوایطگاُ ّا

501فاطوی17-215علی ساالریاى

2010

هذیزیت هزاکش ٍ 

ساسهاى ّای 

فزٌّگی

501فاطوی21-219هحسي هزادی

306سرتطت12-210اسکٌذریتاریخ ٌّز ایزاى8518

8517
هباًی ٌّزّای 

1تجسوی 
کارگاُ سرتطت 10-28فتحی 

کارگاُسرتطت18-216ستایصهباًی رًگ8529

کارگاُسرتطت16-214ستایصهباًی گزافیک8528

502سرتطت14-212اسکٌذریتاریخ گزافیک8527

8526
ضٌاخت ٌّز 

هعاصز اسالهی
502سرتطت12-210فتحی

8525

هذیزیت هزاکش ٍ 

ساسهاى ّای 

ٌّزی

502سرتطت10-28اسکٌذری

1097
اصَل ٍ رٍش 

تزجوِ پایِ
406سرتطت10-28هحزم سادُ

1098
گفت ٍ ضٌَد 

پایِ
406سرتطت12-210هحزم سادُ

406سرتطت13-112هحزم سادُآسهایطگاُ پای1099ِ

کارضٌاسی2هتزجوی خبز12

13
رٍابط عوَهی 

گزایص رساًِ
کارضٌاسی2

هتزجوی آثار 

هکتَب دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی صبح161

کارداًی 1گزافیک 14

1گزافیک 15

کارضٌاسی 

پَستز ٍ 

ًطاًِ



406سرتطت15-213هقیوی اخالق اسالهی1100

503زرتشت18-216صالحی مسدٌ اخالق اسالمی1108

1109
خًاودن ي درک 

مفاَیم پایٍ
503زرتشت20-218آریه فر

سباى پیص3019
احوذ رضا 

بْزاهی
302فاطوی214-16

302فاطوی18-216اقبالیحقَق باسرگاًی3020

3021
کاربزد فٌاٍری 

اطالعات در 

ارتباطات

302فاطوی20-218قاسویاى

302فاطوی14-113ًبی یاىکاربیٌی3026

303فاطوی13-112ًبی یاىکاربیٌی3010

3011
حسابذاری 

هَسسات خذهاتی 

ٍ باسرگاًی

303فاطوی16-313ّادی ًضاد

3012
هذیزیت هٌابع 

اًساًی
303فاطوی18-216قاسویاى

3013
سیستن ّای 

اطالعاتی 

حسابذاری

303فاطوی20-218ضفیع سادُ

کوک ّای اٍلی9502ِ
پیز هحوذ 

سادُ
304فاطوی118-19

9504
جغزافیای 

ایزاًگزدی ٍ 

جْاًگزدی

پیز هحوذ 

سادُ
304فاطوی315-18

هتزجوی آثار 

هکتَب دیذاری ٍ 

ضٌیذاری

کارداًی صبح161

کارداًی 1گزدضگزی 19

17

مترجمی آثار 

مکتًب دیداری ي 

شىیداری

1
کارداوی 

عصر

کارداًی1حسابذاری18

18
حسابذاری خذهات 

آثار فزٌّگی ٌٍّزی
کارضٌاسی 1








