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8509
هْارت ٍ قَاًیي 

کسة ٍ کار
308سرتطت13-211راهیي هلکی

308سرتطت15-213تٌْاماًساى در اسالم8510

201سرتطت11-38ستایصطزاحی پَستز8512

103سرتطت11-38عصوت قٌدیستاى خارج8505ِ

103سرتطت 14-212ساّدی عکاسی 8506

6024
تَدجِ ٍ تزًاهِ 

ریشی تثلیغات

هحود حسیي 

علی هددی
306سرتطت218-20

6023

هدیزیت هزاکش ٍ 

ساسهاى ّای 

فزٌّگی

کثزی 

گلستاًی
306سرتطت216-18

407سرتطت18-216داٍد اهیٌیاىتثلیغات ایٌتزًتی6009

6008
هدیزیت کسة ٍ 

کار ٍ تْزُ ٍری
407سرتطت16-214داٍد اهیٌیاى

6010
تحلیل هحتَای 

پیام ّای ارتثاطی
407سرتطت20-218کثزی گلستاًی

8004
ٌّدسِ هٌاظز ٍ 

هزایا
504سرتطت114-16

8005

کارتزد رایاًِ در 

هعواری داخلی 

پایِ

504سرتطت18-116آقای فتحی

8002
هثاًی هعواری 

داخلی
504سرتطت12-210هیتزا غفاری

8001
هقزرات هعواری 

داخلی
504سرتطت10-28آقای فتحی

8003
کارتزد فٌاٍری 

اطالعات در 

ارتثاطات

504سرتطت14-212خاًن آقاضاّی

4
هدیزیت تثلیغات 

تجاری
کارضٌاسی2

5
هعواری داخلی 

Aگزٍُ 
کارداًی2

کارداًی3گزافیک1

3
هدیزیت 

تثلیغات تجاری
کارضٌاسی3

کارداًی 2 گزافیک 2



8013
ٌّدسِ هٌاظز ٍ 

هزایا
507سرتطت14-112هجیدی

8014
کارتزد رایاًِ در 

هعواری داخلی پایِ
507سرتطت16-114فتحی

8011
هثاًی هعواری 

داخلی
507سرتطت10-28هیتزا غفاری

8012
هقزرات هعواری 

داخلی
507سرتطت12-210آقای فتحی

8025
کارتزد فٌاٍری 

اطالعات در 

ارتثاطات

507سرتطت18-216خاًن آقاضاّی

8023
هْارت ٍ قَاًیي 

کسة ٍ کار
502سرتطت16-214خاًن اقاضاّی

502سرتطت14-212آقای فتحیطزح هعواری8022

8021
کارتزد فٌاٍری 

اطالعات در 

ارتثاطات

502سرتطت12-210خاًن آقاضاّی

7005
تزًاهِ ساسی 

سیستن
501فاطوی21-218سلیواًی

ستاى ّای تزًاهِ 

ًَیسی تصزی
501فاطوی18-215سلیواًی

501فاطوی15-312خاًن هَالییفارسی7002

2028
ضثکِ ّای 

اجتواعی

سیاٍش 

داًیالی
403فاطوی215-17

2029

آضٌایی تا قاًَى 

اساسی جوَْری 

اسالهی ایزاى

403فاطوی19-217ضیز سادی

503سرتطت10-28قاسویهکالوِ هَضَعی1004

1005
گفت ٍ ضٌَد 

هقدهاتی
503سرتطت12-210سزاجیاى

1006
دستَر ستاى 

هقدهاتی
503سرتطت14-212اخَاى سادُ

6
 داخلی معماری

B گروه
کاردانی2

7
هعواری داخلی 

Cگزٍُ 
کارداًی3

8
تزًاهِ ساسی 

کاهپیَتز
کارداًی3

9

رٍاتط عوَهی 

گزایص 

الکتزًٍیک

کارضٌاسی2

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ 

دیداری ٍ 

ضٌیداری

کارداًی 2 10



1007
آسهایطگاُ 

هقدهاتی
503سرتطت114-15

1085
تزجوِ اخثار 

صٌعتی ٍ پشضکی
307سرتطت16-214قوز پَر

1086

تزجوِ اخثار 

اهَر دیٌی ٍ 

آئیٌی

307سرتطت18-216پٌجی سادُ

1087

تزجوِ اخثار 

اهَر اقتصادی ٍ 

تاسرگاًی

307سرتطت20-218رضائی

1093

تزجوِ ّوشهاى 

اهَر اقتصادی ٍ 

تاسرگاًی

307سرتطت16-314قوز پَر

1094

تزجوِ ّوشهاى 

اهَر صٌعتی ٍ 

پشضکی

308سرتطت18-316قوز پَر

405سرتطت16-214پٌجی سادُهکالوِ هَضَعی1014

1015
گفت ٍ ضٌَد 

هقدهاتی
405سرتطت18-216رضائی

1016
دستَر ستاى 

هقدهاتی
405سرتطت20-218پٌجی سادُ

407سرتطت10-28سزاجیاىهکاتثات1065

407سرتطت12-210قٌدیتحلیل هقاتلِ ایی1066

1067
تزجوِ عوَهی 

خثز
407سرتطت13-112سزاجیاى

304سرتطت10-28اخَاى سادُهکاتثات1045

1046
تفسیز هَضَعی 

قزآى
304سرتطت12-210هقیوی

1047

تزجوِ ّوشهاى 

اًگلیسی تِ 

فارسی

304سرتطت13-112قاسوی

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ 

دیداری ٍ 

ضٌیداری

کارداًی 2 10

کارضٌاسی 3هتزجوی خثز 11

12
هتزجوی 

ّوشهاى
کارضٌاسی 3

13

هتزجوی اثار 

هکتَب دیداری 

ٍ ضٌیداری

کارداًی 2

کارضٌاسی 2هتزجوی خثز 14

15
هتزجوی 

ّوشهاى
کارضٌاسی2



1052

کارتزد هَضَعی 

اصطالحات در 

تزجوِ

406سرتطت16-214قاسوی

1053
تزجوِ ّوشهاى 

فارسی تِ اًگلیسی
406سرتطت17-116قاسوی

1054
اصَل ٍ فٌَى 

هذاکزُ
406سرتطت19-217سعیدی ٍفا

1055
آٍاضٌاسی لْجِ 

ّای هتداٍل
406سرتطت21-219قاسوی

502فاطوی21-219پزپٌجیسَاد رساًِ ای2013

2012
ضثکِ ّای 

اجتواعی
502فاطوی19-217داًیالی

2011
آضٌایی تا قاًَى 

اساسی جوَْری 

اسالهی ایزاى

502فاطوی17-215ضیزسادی

کارگاُسرتطت16-214ساّدیعکاسی پای8522ِ

405سرتطت11-38یار هحودی فارسی8520

306سرتطت13-211ستایصخالقیت در ٌّز8521

کارگاُسرتطت18-216ساّدیعکاسی در گزافیک8531

304سرتطت19-118ًثی یاىکارتیٌی8532

8530
تفسیز هَضَعی 

قزآى
304سرتطت16-214هقیوی 

1105
اصَل ٍ رٍش 

تزجوِ پایِ
103سرتطت17-215هقین االسالم

103سرتطت19-217هقین االسالمگفت ٍ ضٌَد پای1106ِ

103سرتطت20-119هقین االسالماسهایطگاُ پای1107ِ

8029
جاهعِ ضٌاسی 

عوَهی

هْزی 

آقاضاّی
306سرتطت28-10

306سرتطت12-210هجیدیٌّدسِ کارتزدی8030

306سرتطت14-212فزّاد فتاحیریاضیات ٍ آهار8031

306سرتطت16-214هزین هقیویاخالق اسالهی8032

1گزافیک 19

کارضٌاسی 

پَستز ٍ 

ًطاًِ

کارضٌاسی2هتزجوی ّوشهاى16

20

هتزجوی آثار 

هکتَب ٍ 

دیداری ٍ 

ضٌیداری

کارداًی1

17
رٍاتط عوَهی 

گزایص رساًِ
کارضٌاسی2

کارداًی 1گزافیک 18

1هعواری داخلی کارداًی21



کارتیٌی8033
فاطوِ سادات 

ًثی یاى
0سرتطت116-18

7011
کارگاُ کاهپیَتز 

1
302فاطوی16-115غیاثی

302فاطوی17-116غیاثی2کارگاُ کاهپیَتز7012

302فاطوی19-217سعادتیریاضی پیص7013

302فاطوی21-219سعادتیفیشیک پیص7014

9503

هحاٍرُ ستاى 

1اًگلیسی 
304فاطوی20-119عصوت قٌدی

9506
304فاطوی20-317عصوت قٌدیستاى خارجِ

9507
304فاطوی17-215دکتز تیاتفزٌّگ عوَهی

کارداًی 1گزدضگزی 23

1هعواری داخلی کارداًی21

22
 سازی برنامه

کامپیوتر
 کاردانی1


