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303فاطوی10-28تْذادتاصاس پَل ٍ سشهای3001ِ

303فاطوی12-210آسیي هْشاقتصاد ٍ فشٌّگ3002

303فاطوی14-212اتحاد فشصتاى تخصصی3003

303فاطوی16-214جَادیهْاست ّای هسلِ یاتی ٍ تصوین گیشی3004

303فاطوی18-216جَادی2پظٍّص عولیاتی 3005

2033
تشگضاسی جطٌَاسُ ّا سیوٌاسّا ٍ 

ًوایطگاُ ّا
304فاطوی12-210سعیذ غفاسی

304فاطوی10-28علَی سضَیتشًاهِ سیضی ٍ تَدجِ دس سٍاتط عوَهی2032

304فاطوی14-212اعتشافصتاى تخصصی2034

304فاطوی16-214هذاحیهذیشیت هشاکض ٍ ساصهاى ّای فشٌّگی2035

304فاطوی18-216ًسشیي آقاهالاصَل سٍاتط عوَهی2016

304فاطوی20-218ًسشیي آقاهالافکاس عوَهی2017

ساليفاطوی10-28هلکی دٍستضیَُ ًگاسش دس سٍاتط عوَهی2000

ساليفاطوی14-212خاًن خَضٌَیسٍیشاستاسی ٍ صفحِ آسایی2002

ساليفاطوی16-214هیشصایی پَسهثاًی سٍاتط عوَهی2003

سالي فاطوی 12-210ًاّیذ خَضٌَیس ًظش سٌجی 2001

سالي فاطوی 18-216هذاحی فشٌّگ عوَهی 2004

501فاطوی 12-210ٍیلکیهذیشیت ساّثشدی دس ساصهاى 2040

501فاطوی 18-216تْتَیی قَاًیي ٍ هقشسات دس سٍاتط عوَهی 2043

501فاطوی 14-212هیشصایی پَس سٍاتط عوَهی چٌذ سساًِ ایی 2041

501فاطوی 16-214تْتَیی حقَق سساًِ ّای هجاصی 2042

501فاطوی 10-28ٍیلکی هذیشیت کسة ٍ کاس ٍ تْشُ ٍسی 2039

کاسداًی2سٍاتط عوَهی3

4

سٍاتط عوَهی 

گشایص 

الکتشًٍیک

کاسضٌاسی 3

1

حساتذاسی 

خذهات آثاس 

فشٌّگی ٍ 

ٌّشی

کاسضٌاسی3

2

سٍاتط عوَهی 

گشایص 

الکتشًٍیک

کاسضٌاسی2



301فاطوی16-214خاًن اعتشافصتاى تخصصی2021

2020
تشگضاسی جطٌَاسُ ّا سیوٌاسّا ٍ 

ًوایطگاُ ّا
301فاطوی14-212هذاحی

301فاطوی12-210علَی سضَیتشًاهِ سیضی ٍ تَدجِ دس سٍاتط عوَهی2019

301فاطوی10-28سعیذ غفاسیهذیشیت هشاکض ٍ ساصهاى ّای فشٌّگی2018

301فاطوی18-216آقاهالاصَل سٍاتط عوَهی2016

301فاطوی20-218آقاهالافکاس عوَهی2017

302صستطت16-214هسیحا گشاهیهذیشیت تثلیغات6031

302صسضت10-28ساهیي هلکیهذیشیت تاصاسیاتی6028

302صستطت12-210علی پَساضشافاصَل ٍ فٌَى هزاکش6029ُ

302صستطت14-212علی پَساضشافهذیشیت هشاکض ٍ ساصهاى ّای فشٌّگی6030

407صستطت16-214هْذیِ طَسیتصَیش تشداسی6014

407صستطت10-28ساهیي هلکیسفتاسضٌاسی تاصاسیاتی6011

407صستطت18-216هْذیِ طَسیکاستشد ًشم افضاسّای فیلن ساصی6015

407صستطت20-218دیذُ تاىآضٌایی تا قاًَى جوَْسی اسالهی ایشاى6016

407صستطت12-210فشیثا کطاٍسصیاىضیَُ ّای اقٌاع ٍ تثلیغ6012

407صستطت14-212آقاهالتحلیل هحتَای پیام ّای استثاطی6013

503صستطت18-216سضا صهاًیکاستشد فٌاٍسی اطالعات دس استثاطات4504

4500
ًقص ٍ جایگاُ ٍاحذّای صٌفی 

کَچک ٍ تضسگ
503صستطت10-28فشیثا کطاٍسصیاى

503صستطت14-212هسیحا گشاهیاصَل ٍ هثاًی صًجیشُ تاهیي4502

503صستطت16-214آقاهالهْاست ٍ قَاًیي کسة ٍ کاس4503

503صستطت12-210صفی صادُاًساى دس اسالم4501

سایتفاطوی15-313تصیشیگضاسش ًَیسی7000

سایتفاطوی20-317هَالییتشًاهِ ساصی ضثک7004ِ

سایتفاطوی17-315تصیشیاخالق حشفِ ای7001

6
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تثلیغات 

تجاسی

کاسضٌاسی3

تشًاهِ ساصی 

کاهپیَتش
کاسداًی3 9

7

هذیشیت 

تثلیغات 

تجاسی

کاسضٌاسی2

8
هذیشیت 

کسة ٍ کاس
کاسداًی3

5
سٍاتط عوَهی 

گشایص سساًِ
کاسضٌاسی2



403فاطوی13-310سفعتیپایگاُ دادُ ّا7006

201فاطوی10-28قلی صادُقَاًیي ٍ هقشسات دس حَصُ فشٌّگ2515

201فاطوی12-210گلستاًیسَاد سساًِ ایی2516

201فاطوی14-212ًثی یاىاصَل دیپلواسی فشٌّگی ٍ اجتواعی2517

201فاطوی16-214ًثی یاىآسیة ضٌاسی فشٌّگی ٍ اجتواعی2518

302فاطمی10-28گلستانیفرهنگی تبلیغات2508

302فاطمی12-210زاده قلیرسانی اطالع های شیوه2509

302فاطمی14-212خالدیفرهنگی و تصویری های رسانه2510

302فاطمی16-214ابراهیمی بهمنفرهنگی مراکز و ها سازمان2011

502زرتشت10-28یوسفیپایه ساختمان فنی اصول8010

502زرتشت14-112خزانهشناسی ماکت و شناسی حجم8008

8006
 تزئینی معماری تاریخ با آشنایی

وجهان ایران
502زرتشت18-216نژاد کیوانی

502زرتشت12-210سابقیمعماری بیان8007

502زرتشت16-114صحراییفضا و فرم8009

504صستطت16-214یَسفیاصَل فٌی ساختواى پای8019ِ

504صستطت12-110خضاًِحجن ضٌاسی ٍ هاکت ضٌاسی8017

8018
آضٌایی تا تاسیخ هعواسی تضئیٌی ایشاى 

ٍجْاى
504صستطت14-212کیَاًی ًظاد

504صستطت12-210ساتقیتیاى هعواسی8016

504صستطت18-116صحشاییفشم ٍ فضا8020

507صستطت18-216ساتقیخالقیت دس ٌّش8027

507صستطت10-28خضاًِهقذهات طشاحی هعواسی8025

507صستطت16-214ساتقیهثاًی تیاى هعواسی داخلی8028

507صستطت12-210یَسفیاصَل فٌی ساختواى پیطشفت8024ِ

507صستطت14-212کیَاًی ًظادتٌظین ضشایط هحیطی ًَس ٍ صذا8026

406صستطت10-28دکتش هیٌاییفشٌّگ هلل1056

406صستطت12-210هیشصاییتحلیلی هقاتلِ ایی1057

406صستطت14-212قاسویاصَل ًگاسش1058 14
هتشجوی 

ّوضهاى
کاسضٌاسی2

کاسضٌاسی3

کاردانی3فرهنگی امور10

10

هذیشیت اهَس 

فشٌّگی 
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406صستطت16-214علی ًظادهکاتثات1059

406صستطت18-216کَلیًَذتفسیش هَضَعی قشآى1060

406صستطت19-118علی ًظادتشجوِ ّوضهاى اًگلیسی تِ فاسسی1061

307صستطت10-28تَالئیتفسیش هَضَعی قشآى1076

307صستطت12-210جَاى پَسسساًِ ضٌاسی1077

307صستطت14-212دکتش هیٌاییاصَل ٍ فٌَى هزاکش1078ُ

307صستطت16-214گیتیهکاتثات1079

307صستطت18-216صفشیتحلیل هقاتلِ ایی1080

307صستطت20-118صفشیتشجوِ عوَهی خثش1081

103صستطت10-28صفی صادُاخالق حشفِ ای1021

103صستطت12-210قاسویٍاطُ ضٌاسی1022

103صستطت17-314پشیسا غفاسیاصَل ًگاسش1023

103صستطت14-212هیشصاییخَاًذى ٍ دسک هفاّین پیص هتَسط1024

103صستطت18-117گیتیآصهایطگاُ پیص هتَسط1025

404صستطت10-28هیشصاییخَاًذى ٍ دسک هفاّین پیص هتَسط1032

1033
تشجوِ ضفاّی آثاس دیذاسی اًگلیسی 

تِ فاسسی
404صستطت12-210گیتی

1034
تشجوِ ضفاّی آثاس دیذاسی فاسسی تِ 

اًگلیسی
404صستطت14-212گیتی

1035
تشجوِ ضفاّی آثاس ضٌیذاسی اًگلیسی 

تِ فاسسی
404صستطت15-114صفشی

1036
تشجوِ ضفاّی آثاس ضٌیذاسی فاسسی 

تِ اًگلیسی
404صستطت16-115صفشی

201صستطت10-28تْوٌصٌّذسِ ًقَش8511

201صستطت12-210تْوٌصهثاًی فٌَى چاج8508

کاسگاُصستطت18-216تْوٌصٌّذسِ هٌاظش ٍ هشایا8523

کاسگاُصستطت20-218تْوٌصطشاحی پای8524ِ

کاسگاُصستطت14-212تْوٌصطشاحی پای8534ِ

کاسگاُصستطت16-214احساى جَ هثاًی ٌّشّای تجسوی8533
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کاسداًی 3

کاسداًی 1گشافیک 19

1گشافیک 20
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هتشجوی 
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کاسضٌاسی2

کاسضٌاسی2هتشجوی خثش15

16

هتشجوی آثاس 

هکتَب ٍ 

هتَى سسوی

کاسداًی 3

کاسداًی 3گشافیک 18

کاسضٌاسی 

پَستش ٍ 

ًطاًِ



402فاطوی10-28اهلل تخصسٍاى ضٌاسی اجتواعی2500

402فاطوی12-210اهلل تخصحقَق فشٌّگی ٍ سساًِ ای2501

402فاطوی14-212عضیضیاىاستثاطات اًساًی2502

402فاطوی17-314حاجی کشمصتاى فاسسی2503

202فاطوی10-28تٌْامتفسیش هَضَعی قشآى2523

202فاطوی12-210خسشٍیجاهعِ ضٌاسی ٌّشی2524

202فاطوی14-212رساتیًظشیِ ّای فشٌّگی2535

202فاطوی16-214ًصشتیفٌاٍسی ٍ فشٌّگ2536

202فاطوی18-216عضیضیاىاقتصاد ٍ فشٌّگ2537

404فاطوی10-28خسشٍیجاهعِ ضٌاسی ٌّشی2534

404فاطوی12-210تٌْامتفسیش هَضَعی قشآى2533

404فاطوی14-212ًصشتیفٌاٍسی ٍ فشٌّگ2536

404فاطوی16-214عضیضیاىاقتصاد ٍ فشٌّگ2537

404فاطوی18-216رساتیًظشیِ ّای فشٌّگی2535

405صستطت18-216تٌْام 2اًذیطِ اسالهی 1117

405صستطت16-214هیشصایی تیاى ضفاّی 1118

405صستطت14-212علی ًظاد اصَل ٍ هثاًی تشجوِ 1119

405صستطت10-28گیتیدستَس صتاى هقذهاتی 1120

405صستطت12-210گیتی گفت ٍ ضٌَد هقذهاتی 1121

306صستطت 10-18اٍلیا صادُ عکاسی پایِ 8034

306صستطت 12-210کیَاًی ًظاد آضٌایی تا تاسیخ هعواسی 8035

306صستطت 14-212ساتقی هثاًی هعواسی 8036

306صستطت 16-214یَسفی ضٌاخت هَاد ٍ هصالح 8037

502فاطوی 12-39اقلیوی صتاى خاسجِ 7007

502فاطوی 15-312سعادتی سیاضی علن کاهپیَتش 7008

502فاطوی 18-315سفعتی تشًاهِ ًَیسی هقذهاتی 7009

502فاطوی 19-118ًثی یاى کاستیٌی7010

304صستطت 10-28خالذی جاهعِ ضٌاسی فشٌّگی 6035

304صستطت 12-210اختشی حقَق فشٌّگی ٍ سساًِ ای 6036

304صستطت 14-212صهاًی سٍاى ضٌاسی اجتواعی 6037

26
تشًاهِ ساصی 

کاهپیَتش
کاسداًی 1

هتشجوی 

ّوضهاى
کاسضٌاسی 1 24

25
هعواسی 

داخلی
کاسداًی 1

23

کاسداًی 1اهَس فشٌّگی 21

کاسضٌاسی 1اهَس فشٌّگی 22

کاسداًی 1تثلیغات 27

کاسضٌاسی 1اهَس فشٌّگی 



304صستطت 16-214کطاٍسصیاى ٌّش ٍ استثاطات 6038

304صستطت 18-216پَساضشاف استثاطات اًساًی 6039

301صستطت 10-28تْذاد تفسیش آهاسی 6043

301صستطت 12-210خالذی اقذام پظٍّی 6044

301صستطت 14-212کطاٍسصیاى ٌّش ٍ سساًِ 6045

301صستطت 16-214پَساضشاف فشٌّگ ٍ تثلیغات 6046

301صستطت 18-216دیذُ تاى تاسیخ تحلیلی صذس اسالم 6047

301صستطت 20-218حیشت سجادی صتاى تخصصی 6048

204فاطوی 10-28سعادتی سیاضی پیص 3022

204فاطوی 13-310تْذاد اقتصاد خشد 3023

204فاطوی 16-214تضسگی هثاًی ساصهاى ٍ هذیشیت 3024

3025
حساتذاسی هَسسات خذهاتی ٍ 

تاصسگاًی
204فاطوی 19-316خاى هحوذی 

401فاطوی 10-28آسیي هْش تشًاهِ سیضی تَسعِ 3014

3015
سیاضیات ٍ کاستشد آى دس 

2حساتذاسی 
401فاطوی 12-210سعادتی 

401فاطوی 14-212تضسگی سٍاى ضٌاسی کاس 3016

401فاطوی 16-214اتحاد فش آهاس ٍ کاستشد آى دس حساتذاسی3017

401فاطوی 18-216هقیوی تفسیش هَضَعی قشآى 3018

308صستطت 10-28پَساضشاف هطتشی هذاسی4508

308صستطت 12-210تْذاد آهاس  4509

308صسصتطت 14-212اختشی کسة ٍ کاس اص دیذگاُ اسالم4510

308صستطت 16-214صهاًی سیاضی پیص 4511

308صستطت18-216حیشت سجادی صتاى پیص4512

30

حساتذاسی 

خذهات آثاس 

فشٌّگی ٍ 

ٌّشی

کاسضٌاسی 1

31
هذیشیت 

کسة ٍکاس
کاسداًی 1

کاسداًی 1تثلیغات 27

28

هذیشیت 

تثلیغات 

تجاسی

کاسضٌاسی 1

کاسداًی 1حساتذاسی 29


