
نوعدرسبرنامههفتگینامخانوادگیمدرسساعتشروعامتحانتاریخامتحانگروهدرسواحدعملیواحدنظرینامدرسکددرس

عمومی--208151399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی--20341399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی14:00-12:00-جغالمرضا رشیدیان201311399/04/1013:00اخالق اسالمی221206

عمومی13:00-11:00-یفرخنده منصوریان20161399/04/1013:00اخالق اسالمی221206

عمومی20:00-18:00-چفرخنده منصوریان20321399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی11:00-09:00-یفرخنده منصوریان20161399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی13:00-11:00-درباب روحی208071399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی18:00-16:00-شمرضیه خاکساری20171399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی20:00-18:00-شمرضیه خاکساری20331399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

عمومی10:00-08:00-درباب روحی20391399/04/1314:00اخالق اسالمی221206

مهارت مشترک18:00-16:00-سبهرام رضایی20131399/04/1312:00اخالق حرفه ای3028

مهارت مشترک11:00-09:00-یمیترا اصول دینی20141399/04/1312:00اخالق حرفه ای3028

مهارت مشترک14:00-12:00-پمحمود سلمانی20151399/04/1312:00اخالق حرفه ای3028

پایه14:00-12:00-جفرشته ابراهیمی باروق203001399/04/0716:00ادبیات کهن ایران و جهان3100

اصلی18:00-16:00-چکسری بقائی پور203121399/04/0411:00ادبیات معاصر ایران و جهان3104

اصلی12:00-10:00-جفرشته ابراهیمی باروق203161399/04/0411:00ادبیات معاصر ایران و جهان3104

تخصصی20:00-17:00-پعلی ضامن بیشه117601399/04/0614:00ارتباط با رسانه3181

پایه19:00-16:00-جمحمدرضا گل بهار111311399/03/3108:00ارتباط تصویری3196

پایه16:00-13:00-جمحمدرضا گل بهار117621399/04/0714:00ارتباط تصویری3196

تخصصی16:00-14:00-جهما صباغی سرابی207121399/04/0914:00ارتباطات انسانی3137

تخصصی20:00-18:00-پعزت اله عسگری201301399/03/3114:00ارتباطات انسانی3137

تخصصی20:30-17:00-جفردین منصوری112091399/03/3116:00ارتباطات موثر سازمانی30292

تخصصی20:30-17:00-پسید بهراد رضوی آل هاشم112101399/03/3116:00ارتباطات موثر سازمانی30292

تخصصی20:00-18:00-سعلیرضا حامدی203251399/04/1016:00ارزیابی کاال و خدمات فرهنگی و هنری3335

اصلی16:00-14:00-جفرشته ابراهیمی باروق207521399/04/0214:00اسطوره شناسی3580

اصلی17:00-15:00-چعلی اکبر لوبندی207441399/04/0214:00اسطوره شناسی3580



اصلی--2001399/03/3108:00اصطالحات اداری و کاربرد آنها28557

اصلی17:00-15:00-پزهرا فتحعلینایینی201231399/04/0716:00اصطالحات اداری و کاربرد آنها28557

اصلی18:00-16:00-جهما صباغی سرابی201241399/04/0716:00اصطالحات اداری و کاربرد آنها28557

اصلی16:30-14:30-شعزت اله عسگری201221399/04/0716:00اصطالحات اداری و کاربرد آنها28557

اصلی16:00-14:00-دمهرداد بیات201221399/04/0516:00اصول آراستگی28555

اصلی13:00-11:00-جالناز بیات201231399/04/0516:00اصول آراستگی28555

اصلی14:00-12:00-جحمید قدردان201241399/04/0516:00اصول آراستگی28555

پایه16:00-14:00-شبهرام رضایی20171399/04/0911:00اصول آراستگی در اسالم3643

تخصصی16:00-12:00-جمحمد غفاری مجلج111251399/04/0916:00اصول برنامه ریزی3836

اصلی20:00-18:00-پحمید قدردان201271399/04/1116:00اصول تنظیم صورتجلسات و تفاهم نامه ها 28556

اصلی18:00-16:00-سمحمد حسین علی مددی201261399/04/1116:00اصول تنظیم صورتجلسات و تفاهم نامه ها 28556

پایه12:00-10:00-جمحمد طاهری203501399/04/0214:00اصول حسابداری4069

تخصصی20:00-18:00-جمحمد طاهری201251399/03/3116:00اصول حسابداری4068

تخصصی20:00-18:00-چیاسر نظری201221399/04/1416:00اصول رازداری و حمیت سازمانی28564

تخصصی17:00-15:00-جفاطمه سپهریان201231399/04/1416:00اصول رازداری و حمیت سازمانی28564

تخصصی20:00-18:00-جمجید قاسمی خلعت201241399/04/1416:00اصول رازداری و حمیت سازمانی28564

تخصصی17:00-14:00-چمصطفی عابدی117791399/04/0914:00اصول سخنوری4255

تخصصی17:00-14:00-شمصطفی عابدی117721399/04/0914:00اصول سخنوری4255

مهارت مشترک11:00-09:00-جمحمد غفاری مجلج201231399/04/0316:00اصول سرپرستی28476

مهارت مشترک20:00-18:00-دروشنک صدری201221399/04/0316:00اصول سرپرستی28476

مهارت مشترک14:00-12:00-پمحبوبه بیات201241399/04/0316:00اصول سرپرستی28476

مهارت مشترک20:00-18:00-دمحبوبه بیات208761399/04/1114:00اصول سرپرستی4263

اصلی20:00-17:00-شمهران فیروزبخت118091399/04/0211:00اصول صدابرداری4321

اصلی14:00-11:00-یمهدی یزدانی118011399/04/0211:00اصول صدابرداری4321

تخصصی16:00-14:00-چمریم کارگر عبدالهی زاد20401399/04/0711:00اصول فنی ساختمان پایه4432

تخصصی17:00-15:00-یملیکا کیوانی نژاد20411399/04/0711:00اصول فنی ساختمان پایه4432

تخصصی13:00-11:00-چسلمه مال20391399/04/0211:00اصول فنی ساختمان پیشرفته4433



اصلی18:00-15:00-پمحمدرضا گل بهار113161399/04/0609:00اصول کارگردانی4525

اصلی20:00-17:00-دراحله گلشن خواص113121399/04/0611:00اصول کارگردانی4525

اصلی16:00-12:00-جمجید کریمی211141399/04/0114:00اصول نگارش4913

اصلی20:00-18:00-جپیمان ظاهری202051399/04/0216:00اصول نگارش4912

اصلی16:00-14:00-چایمان بخشی جهرمی202061399/04/0216:00اصول نگارش4912

پایه11:00-08:00-جعباس موقاری111111399/03/3114:00اصول و روش ترجمه پایه4182

جبرانی20:00-17:00-یمحمد غفاری مجلج112161399/04/1214:00اصول و فنون تبلیغات4442

تخصصی20:00-17:00-شعلی حدادیان117691399/04/0214:00اصول و فنون تبلیغات4441

تخصصی19:00-16:00-جمحمد حسین علی مددی117761399/04/0214:00اصول و فنون تبلیغات4441

مهارت مشترک19:30-17:30-شهما صباغی سرابی203021399/04/1016:00اصول و فنون مذاکره4457

پایه16:00-14:00-پعباس موقاری202111399/04/0216:00اصول و مبانی ترجمه4636

پایه--1111399/04/1011:00اصول و مراحل برنامه ریزی30278

پایه14:00-11:00-جهما صباغی سرابی112131399/03/3116:00اصول و مراحل برنامه ریزی30278

اصلی12:00-08:00-پرعنا سالکی023231399/04/0111:00اطالع رسانی تصویری4973

اصلی10:00-08:00-جیوسف نجات بخش201311399/04/0114:00اطالعات آماری4955

تخصصی16:00-12:00-جمجید قاسمی خلعت112071399/04/0116:00افکار سنجی مشتری30291

تخصصی20:00-16:00-یغالمرضا شجاعی112081399/04/0116:00افکار سنجی مشتری30291

تخصصی--203251399/04/0816:00اقتصاد و فرهنگ5119

پایه17:00-15:00-شعلی حدادیان203021399/04/1214:00اقتصاد و فرهنگ5121

تخصصی20:00-17:00-چمهدی نامجومنش113081399/04/0816:00اقدام پژوهی5178

تخصصی20:00-17:00-شمصطفی عابدی113181399/04/0816:00اقدام پژوهی5178

تخصصی20:00-17:00-چمصطفی عابدی112001399/04/0816:00اقدام پژوهی5178

تخصصی20:00-16:00-دمصطفی عابدی112161399/04/0816:00اقدام پژوهی5178

تخصصی14:00-11:00-جبهمن رسولی مسیب113091399/04/0816:00اقدام پژوهی5178

تخصصی14:00-11:00-جفاطمه سپهریان113191399/04/0816:00اقدام پژوهی5178

اصلی--11231399/03/3104:00الگوسازی برای تولید5355

اصلی20:00-17:00-سسکینه براتی11241399/03/3104:00الگوسازی برای تولید5355



اصلی20:00-17:00-سسمیه دهقان طرزجانی11251399/03/3105:00الگوسازی برای تولید5355

اصلی14:00-11:00-چعلی شریفیان11231399/03/3102:00الگوسازی رایانه ای لباس5363

اصلی14:00-11:00-پعلی شریفیان11251399/03/3103:00الگوسازی رایانه ای لباس5363

اصلی20:00-18:00-شفاطمه نبی11241399/03/3108:00الگوسازی رایانه ای لباس5363

تخصصی17:00-15:00-شهدی فیضی رودسری11201399/04/0508:00الگوسازی لباس آقایان5364

تخصصی15:00-12:00-دروح انگیز عزیزاللهی11211399/03/3101:00الگوسازی لباس آقایان5364

تخصصی15:00-12:00-یزهرا صادقیه11221399/03/3105:00الگوسازی لباس بانوان5365

تخصصی20:00-17:00-دهاتف جلیل زاده117371399/04/0714:00امور فرهنگی بانوان5435

تخصصی20:00-18:00-دمحمد غفاری مجلج203501399/04/1214:00انتخاب فناوری های برتر در شرکت های دانش بنیان5681

عمومی--1208381399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی--1207651399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی15:00-13:00-دمریم زمانی1208301399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی20:00-18:00-جسیده زهرا مینائی اللهیارلو1207571399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی18:00-16:00-جسیده زهرا مینائی اللهیارلو1207401399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی11:00-09:00-چفاطمه احمدی1201431399/04/1013:00اندیشه اسالمی221201

عمومی12:00-10:00-شجمیله نویدی120361399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی16:00-14:00-شجمیله نویدی120171399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی17:00-15:00-دسیده زهرا مینائی اللهیارلو1207731399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی14:00-12:00-چفاطمه احمدی120351399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی14:00-12:00-پسیمین سادات وهاب زاده مقدم1207801399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی12:00-10:00-پعشرت مظفرى12001399/04/1112:00اندیشه اسالمی221201

عمومی10:00-08:00-پعشرت مظفرى1201141399/04/1013:00اندیشه اسالمی221201

عمومی--203081399/04/1211:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی--203271399/04/0609:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی--203151399/04/1111:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی13:00-11:00-پغالمرضا رشیدیان202051399/04/1311:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی17:00-15:00-دمریم زمانی202081399/04/0916:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202



عمومی14:00-12:00-شجمیله نویدی203121399/04/1111:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی17:00-15:00-پسیمین سادات وهاب زاده مقدم202071399/04/0916:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی18:00-16:00-شجمیله نویدی203241399/04/1111:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی19:00-17:00-پسیمین سادات وهاب زاده مقدم203091399/04/1211:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی11:00-09:00-پسیمین سادات وهاب زاده مقدم203221399/04/1111:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی10:00-08:00-جاعظم نیکبخت203161399/04/1111:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

عمومی14:00-12:00-پعشرت مظفرى203291399/04/0711:00(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی321202

برد آموزش113773665924معماری داخلیطبیعتانسان5824

برد آموزش113882723532معماری داخلیطبیعتانسان5824

عمومی--203051399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی13:00-11:00-پنیکو رضایی جوزانی203281399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی10:00-08:00-دنیکو رضایی جوزانی203261399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی10:00-08:00-پنیکو رضایی جوزانی202021399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی20:00-18:00-جمحمد رضا نجف زاده203071399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی19:00-17:00-یمحمد رضا نجف زاده202031399/04/0116:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی12:00-10:00-جمحمد رضا نجف زاده203041399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی17:00-15:00-شسید حبیب عبدالمنافی203061399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی20:00-18:00-شسید حبیب عبدالمنافی202041399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی18:00-16:00-سسید حبیب عبدالمنافی203201399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی20:00-18:00-چسید حبیب عبدالمنافی203021399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

عمومی20:00-18:00-سسید حبیب عبدالمنافی203141399/04/1312:00انقالب اسالمی ایران321205

تخصصی--1101399/04/1115:00انیمیشن5861

تخصصی14:00-11:00-پمرضیه بهرامی فر117881399/04/1211:00انیمیشن5861

تخصصی11:00-08:00-جمرضیه بهرامی فر113131399/04/0811:00انیمیشن5862

تخصصی17:00-14:00-پمرضیه بهرامی فر113151399/04/0811:00انیمیشن5862

پایه16:00-14:00-پدالرا عزیزی011111399/03/3106:00آزمایشگاه پایه432

اصلی18:00-15:00-پمجید کریمی011141399/04/0108:20آزمایشگاه پیش متوسطه438



اصلی11:00-08:00-جالهام مالاسمعیلی دهقی011131399/03/3109:40آزمایشگاه مقدماتی1200

اصلی20:00-17:00-سالهام مالاسمعیلی دهقی011121399/03/3108:00آزمایشگاه مقدماتی1200

تخصصی14:00-11:00-جحجت اهلل نصرتی113031399/04/0514:00آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی1402

اصلی13:00-11:00-یستاره ایرانی20141399/04/0911:00آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریم1403

اصلی20:00-18:00-یحجت اله شاهقلیان20131399/04/0911:00آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریم1403

اصلی12:00-10:00-پمحمد حسین جمالی آشتیانی20151399/04/0911:00آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی گریم1403

پایه20:00-18:00-یملیکا کیوانی نژاد20431399/04/0511:00آشنایی با تاریخ معماری1592

اصلی18:00-16:00-یمهسا پیراحمدی20431399/04/0111:00(ایران و جهان)آشنایی با تاریخ معماری تزیینی1593

اصلی11:00-08:00-دهلیا ابتهاج همدانی11141399/03/3104:00آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلف1652

اصلی14:00-11:00-دهلیا ابتهاج همدانی11151399/03/3102:00آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلف1652

اصلی18:00-15:00-یهلیا ابتهاج همدانی11131399/03/3103:00آشنایی با چهره ملل و نژاد های محتلف1652

تخصصی17:00-14:00-پمهدی یزدانی118161399/03/3111:00آشنایی با دوربین های تصویربرداری1669

اصلی18:00-14:30-جنوراله بازیار113501399/04/0814:00آشنایی با زیرساختهای توسعه فناوری1716

پایه20:00-18:00-جفریبرز موسی رضایی203501399/04/1014:00آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی1864

پایه14:00-11:00-جسعیده کاظمی آباتری113291399/03/3111:00آشنایی با ماشین آالت و تجهیزات برش و دوخت1931

اصلی16:00-14:00-پمحمد امین خلیلیان203001399/04/0311:00آشنایی با موسیقی1990

اصلی16:00-14:00-یمحمد امین خلیلیان203121399/04/1311:00آشنایی با موسیقی1990

تخصصی18:00-13:00-دمهران فیروزبخت128031399/04/0511:00آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدا2024

تخصصی20:00-15:00-دمهدی یزدانی128111399/04/0511:00آشنایی با نرم افزار های تدوین و صدا2024

اصلی20:00-18:00-پفرانک زهتابیان203221399/04/0611:00آشنایی با نقوش سنتی2047

اصلی20:00-18:00-شفرانک زهتابیان203241399/04/0611:00آشنایی با نقوش سنتی2047

پایه18:00-16:00-پعباس شاه محمدزاد چشمه وزان203001399/04/0111:00آشنایی با هنرهای نمایشی2086

پایه18:00-15:00-جادریس مستقیم118531399/04/0911:00(آنالوگ ودیجیتال)آشنایی باانواع دوربین1525

پایه16:00-14:00-جبهروز بهلولی202131399/04/0216:00آمار کاربردی2385

پایه20:00-18:00-جبهروز بهلولی202021399/04/0216:00آمار کاربردی2385

پایه18:00-16:00-جبهروز بهلولی201211399/04/0216:00آمار مقدماتی2430

پایه14:00-12:00-جبهروز بهلولی203101399/03/3116:00آمار و کاربرد آن در حسابداری2400



پایه14:00-11:00-چمانیا پاکپور گیالنی11261399/03/3104:00آناتومی2584

پایه15:00-12:00-شمریم زمانی11361399/03/3104:00آناتومی2584

تخصصی11:00-08:00-ششادی نویانی11181399/04/0211:00آناتومی هنری2615

اصلی20:00-17:00-سمهدی باقری112061399/04/1416:00آواشناسی لهجه های متداول94

اصلی20:00-17:00-پمهدی باقری112051399/04/1416:00آواشناسی لهجه های متداول94

اصلی13:00-10:00-جفهیمه گردگیران111211399/04/0416:00آئین نگارش28560

اصلی20:00-16:00-سایمان فتح اله نجارباشی213301399/04/0214:00بازاریابی بین الملل5912

پایه10:00-08:00-جهما آگاه203501399/04/0414:00بازاریابی محصوالت دانش بنیان5948

تخصصی12:00-08:00-سعلی یعقوب زاده02441399/03/3108:00بازی برای دوربین5988

تخصصی12:00-08:00-پعلی یعقوب زاده02451399/03/3101:00بازی برای دوربین5988

تخصصی20:30-15:30-شسعید غفاری111261399/04/0216:00بایگانی الکترونیکی اسناد28568

تخصصی18:00-14:00-پمحمود سلمانی111271399/04/0214:00بایگانی الکترونیکی اسناد28568

اصلی--208711399/04/0911:00بررسی و شناخت آثار عکاسی6281

اصلی20:00-18:00-دآویشه رسایی منش208611399/04/0911:00بررسی و شناخت آثار عکاسی6281

تخصصی18:00-15:00-چعلی حدادیان113021399/03/3116:00برنامه ریزی اوقات فراغت6418

تخصصی14:00-11:00-جهایده بهبودی113011399/03/3116:00برنامه ریزی اوقات فراغت6418

تخصصی17:00-14:00-یمحمد غفاری مجلج113021399/04/0216:00برنامه ریزی آموزشی6401

تخصصی20:00-17:00-جفاطمه سپهریان113011399/04/0216:00برنامه ریزی آموزشی6401

پایه12:00-09:00-جمریم بهی فر113251399/04/0216:00برنامه ریزی توسعه6440

تخصصی20:00-17:00-یاسمعیل صدیق113021399/04/0416:00برنامه ریزی فرهنگی6535

تخصصی11:00-08:00-جحجت اهلل نصرتی113011399/04/0416:00برنامه ریزی فرهنگی6535

جبرانی20:00-17:00-یمهدی یزدانی113001399/04/1311:00برنامه ریزی و مدیریت تولید6574

تخصصی20:00-18:00-دمحمدرضا اسمعیلی عقدا203251399/04/0609:00بورس کاالهای فرهنگی و هنری6336

اصلی14:00-10:00-پالهام خورسندی022111399/04/0816:00بیان شفاهی6133

تخصصی14:00-11:00-چمریم کارگر عبدالهی زاد11401399/04/0311:00بیان معماری6168

تخصصی20:00-17:00-یامیرحسین یوسفی11411399/04/0311:00بیان معماری6168

پایه17:00-14:00-چابوالفضل مظفری11361399/03/3101:00پارچه شناسی7238



پایه14:00-12:00-یابوالفضل مظفری11261399/03/3108:00پارچه شناسی7238

اصلی14:00-11:00-شسکینه براتی11321399/04/0308:00پایه و اصول الگوسازی7329

اصلی11:00-08:00-سمریم بخشی11341399/03/3102:00پایه و اصول الگوسازی7329

اصلی17:00-14:00-یکیاندخت امانی11331399/03/3102:00پایه و اصول الگوسازی7329

اصلی20:00-17:00-چکیاندخت امانی11261399/03/3106:00پایه و اصول الگوسازی7329

اصلی11:00-08:00-شسکینه براتی11321399/03/3108:00پایه و اصول دوخت7330

اصلی14:00-11:00-سمریم بخشی11341399/03/3103:00پایه و اصول دوخت7330

اصلی17:00-14:00-چکیاندخت امانی11261399/03/3105:00پایه و اصول دوخت7330

اصلی14:00-10:00-یکیاندخت امانی11331399/04/0108:00پایه و اصول دوخت7330

تخصصی14:00-13:00-پبهرام رضایی101211399/04/1116:00پدافند غیرعامل28562

تخصصی12:00-10:00-پبهرام رضایی202131399/04/0916:00پدافند غیرعامل30864

پایه18:00-15:00-دیوسف نجات بخش1113251399/04/0416:00پژوهش عملیاتی7772

پایه12:00-10:00-جیوسف نجات بخش2113101399/04/0816:00پژوهش عملیاتی7775

تخصصی13:00-10:00-جفردین منصوری113171399/04/0716:00پژوهشهای اینترنتی7781

تخصصی11:00-08:00-دکامبیز معماری11101399/04/0811:00پیرایش و بافت مو بر تور7393

تخصصی14:00-11:00-یکامبیز معماری11111399/04/0811:00پیرایش و بافت مو بر تور7393

اصلی20:00-17:00-سسمانه محمدی11341399/03/3104:00تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس7958

اصلی11:00-08:00-چسارا نوری11321399/03/3104:00تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس7958

اصلی16:00-13:00-چزینب السادات برزگر آذر11331399/03/3104:00تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس7958

عمومی--203256581399/04/1316:00تاریخ امامت321210

عمومی17:00-15:00-سمریم نژادمحمدی203131399/04/1316:00تاریخ امامت321210

عمومی14:00-12:00-پمریم نژادمحمدی202131399/04/1316:00تاریخ امامت321210

عمومی19:00-17:00-سمریم نژادمحمدی202141399/04/1316:00تاریخ امامت321210

اصلی16:00-14:00-یفاطمه پناهیان پور203231399/04/0911:00تاریخ خط و کتابت8064

اصلی13:00-11:00-پفاطمه پناهیان پور203221399/04/0811:00تاریخ خط و کتابت8064

اصلی16:30-14:30-دسیما پاک سرشت اسماعیلی203241399/04/0811:00تاریخ خط و کتابت8064

پایه17:00-15:00-سسید جواد روشن20441399/04/0711:00تاریخ سینما8079



پایه17:00-15:00-پبابک خرم دین20451399/04/0711:00تاریخ سینما8079

پایه20:00-18:00-یمهران فیروزبخت2080701399/03/3109:00تاریخ سینمای ایران و جهان8085

پایه11:00-09:00-پحمید قاسم زادگان جهرمی207821399/03/3111:00تاریخ سینمای ایران و جهان8085

اصلی20:00-18:00-سراحله گلشن خواص208201399/04/0811:00تاریخ سینمای مستندایران8090

اصلی13:00-11:00-شمحمدرضا گل بهار208601399/04/0711:00تاریخ عکاسی جهان8100

اصلی13:00-11:00-جمحمد توکلی208701399/04/0711:00تاریخ عکاسی جهان8100

پایه16:00-14:00-چمحمد امین خلیلیان203121399/03/3111:00تاریخ فلسفه8112

پایه13:00-11:00-پمحمد امین خلیلیان203161399/03/3111:00تاریخ فلسفه8112

پایه17:00-15:00-یسارا نوری203201399/04/0411:00تاریخ گرافیک8123

عادیسکینه براتی20341399/04/11532169141پارچه و نساجی در ایرانتاریخ لباس8127

عادیزینب السادات برزگر آذر20321399/04/03533260965پارچه و نساجی در ایرانتاریخ لباس8127

عادیزینب السادات برزگر آذر20331399/04/01533260965پارچه و نساجی در ایرانتاریخ لباس8127

اصلی15:00-13:00-سفاطمه پناهیان پور20191399/04/0511:00تاریخ نقاشی شرق8156

پایه15:30-14:00-چسارا نوری20171399/04/0811:00تاریخ نمایش و گریم در ایران8165

پایه14:00-12:00-شفریا مخابری20171399/03/3111:00تاریخ هنر8169

پایه16:00-14:00-ششادی نویانی201401399/04/0911:00تاریخ هنر ایران8173

پایه20:00-18:00-سمحمدرضا گل بهار208491399/03/3111:00تاریخ هنر ایران و جهان8177

پایه17:00-15:00-شفاطمه پناهیان پور208661399/03/3111:00تاریخ هنر ایران و جهان8177

پایه14:00-12:00-ششادی نویانی201401399/04/0609:00تاریخ هنر جهان8181

تخصصی20:00-17:00-سعلی حدادیان117341399/04/0114:00تبلیغات فرهنگی8309

اصلی20:00-18:00-چمانیا پاکپور گیالنی113241399/04/1309:00تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیک8419

اصلی17:00-14:00-پزهرا فرتاش مهر111441399/04/0111:00تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری8423

جبرانی17:00-14:00-یاکبر کرمی113001399/03/3111:00تجهیزات فنی8514

اصلی--1101399/04/0311:00تحقیق در عملیات 28335

اصلی20:00-16:00-چسید بهراد رضوی آل هاشم112041399/04/0716:00تحقیق در عملیات 28335

اصلی12:00-08:00-جسید بهراد رضوی آل هاشم112031399/04/0716:00تحقیق در عملیات 28335

اصلی14:00-10:00-جمحمد حسین علی مددی112021399/04/0716:00تحقیق در عملیات 28335



تخصصی13:00-11:00-جمحمدرضا گل بهار203131399/04/0311:00تحلیل فیلم8634

تخصصی19:00-17:00-پرضا عاشوری فر203151399/04/0311:00تحلیل فیلم8634

تخصصی20:00-17:00-یعلی اخرتی112001399/03/3114:00تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی8660

تخصصی11:00-08:00-جبهمن رسولی مسیب112011399/03/3114:00تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی8660

تخصصی17:00-14:00-شبهاره همت پور113181399/04/1016:00تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی8660

تخصصی20:00-17:00-جعزت اله عسگری113191399/04/1016:00تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی8660

اصلی18:00-16:00-یفروغ ذکاوتی202061399/04/1016:00تحلیل مقابله ای8672

اصلی15:00-13:00-پمجید کریمی202051399/04/1016:00تحلیل مقابله ای8672

اصلی18:00-16:30-جعلی اخرتی207541399/04/0714:00تحوالت اجتماعی معاصر ایران8587

اصلی19:00-17:00-چبهنام خادم207461399/04/0714:00تحوالت اجتماعی معاصر ایران8587

عمومی--011131399/03/3108:00تربیت بدنی225114

عمومی--011121399/03/3108:00تربیت بدنی225114

عمومی--0176601399/04/0111:00تربیت بدنی225114

عمومی--01171399/03/3104:00تربیت بدنی225114

عمومی--018231399/04/0108:00تربیت بدنی225114

عمومی--0183901399/04/0108:00تربیت بدنی225114

عمومی10:00-08:00-چسمانه افشاریوسفی0174101399/03/3114:00تربیت بدنی225114

عمومی--سمانه افشاریوسفی01181399/03/3108:00تربیت بدنی225114

عمومی10:00-08:00-سسمانه افشاریوسفی011301399/03/3119:00تربیت بدنی225114

عمومی10:00-08:00-پسمانه افشاریوسفی01161399/03/3103:00تربیت بدنی225114

عمومی18:00-16:00-جسمانه افشاریوسفی01311399/03/3107:00تربیت بدنی225114

عمومی20:00-18:00-جسمانه افشاریوسفی01351399/03/3107:00تربیت بدنی225114

عمومی12:00-10:00-دمیالد رحیمی011311399/03/3108:00تربیت بدنی225114

عمومی18:00-16:00-پمیالد رحیمی01171399/03/3101:00تربیت بدنی225114

عمومی20:00-18:00-شمیالد رحیمی018391399/04/0111:00تربیت بدنی225114

عمومی10:00-08:00-دمیالد رحیمی011211399/03/3108:00تربیت بدنی225114

عمومی17:00-14:00-سمیالد رحیمی017411399/03/3114:00تربیت بدنی225114



عمومی10:00-08:00-پمیالد رحیمی017661399/04/0111:00تربیت بدنی225114

عمومی16:00-14:00-شمیالد رحیمی018311399/04/0108:00تربیت بدنی225114

تخصصی12:00-08:00-جمهدی باقری021141399/03/3108:00(انگلیسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار دیداری8880

تخصصی20:00-16:00-جعصمت قندی021141399/03/3101:20(فارسی به انگلیسی)ترجمه شفاهی آثار دیداری8881

تخصصی17:00-14:00-یپیمان فرجی استانه011141399/03/3101:40(انگلیسی به فارسی)ترجمه شفاهی آثار شنیداری8882

تخصصی20:00-17:00-یپیمان فرجی استانه011141399/03/3101:55(فارسی به انگلیسی)ترجمه شفاهی آثار شنیداری8883

اصلی16:00-13:00-یافروز صفایی111121399/04/0814:00ترجمه متون ساده8910

اصلی20:00-17:00-پآمنه مسن آبادی111131399/04/0814:00ترجمه متون ساده8910

تخصصی12:00-08:00-جپیمان ظاهری021171399/03/3108:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانی8929

تخصصی20:00-16:00-شعصمت قندی021161399/03/3109:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور اقتصادی و بازرگانی8929

تخصصی16:00-12:00-جپیمان ظاهری021171399/03/3104:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور رسانه ای8930

تخصصی20:00-16:00-سپیمان ظاهری021161399/03/3108:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور رسانه ای8930

تخصصی20:00-16:00-پایمان بخشی جهرمی021171399/03/3102:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور فرهنگ و هنر8931

تخصصی20:00-16:00-چایمان بخشی جهرمی021161399/04/0511:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور فرهنگ و هنر8931

تخصصی20:00-16:00-جبهاره قنبری منفرد021171399/03/3105:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور گردشگری8932

تخصصی20:00-16:00-دزهرا علی نژاد021161399/03/3110:00ترجمه مفاهیم واصطالحات امور گردشگری8932

اصلی14:00-11:00-جآسیه قمرپورطالمی012051399/04/0514:00ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی8951

اصلی17:00-14:00-دعصمت قندی012061399/04/0514:00ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی8951

اصلی11:00-08:00-جآسیه قمرپورطالمی012051399/04/0816:00ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی8953

اصلی20:00-17:00-دعصمت قندی012061399/04/0816:00ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی8953

تخصصی14:00-12:00-جحمید نبی لو202031399/04/0916:00تشریفات اداری30287

تخصصی10:00-08:00-جعبداله ذاکر202021399/04/0916:00تشریفات اداری30287

تخصصی20:00-18:00-دغالمرضا شجاعی202041399/04/0916:00تشریفات اداری30287

تخصصی11:00-08:00-جفاطمه سپهریان111251399/04/0414:00تشریفات رسمی28552

عادیمهرداد بیات202041399/04/04451874511 روشها و چارت سازمانیتشکیالت 30282

عادیعلی حسین زاده202031399/04/041881704769 روشها و چارت سازمانیتشکیالت 30282

عادیمجید قاسمی خلعت202021399/04/0455661947 روشها و چارت سازمانیتشکیالت 30282



تخصصی20:00-18:00-شمحبوبه بیات202031399/04/1311:00تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمانها30297

تخصصی20:00-18:00-پمحبوبه بیات202021399/04/1311:00تصمیم گیری و تصمیم سازی در سازمانها30297

تخصصی15:00-13:00-سمریم پورمنوچهری111441399/04/0108:00تصویر سازی9155

تخصصی--0201399/04/0915:00تصویربرداری9143

اصلی17:00-14:00-یمهدی یزدانی112001399/04/1014:00تصویربرداری9145

تخصصی15:00-11:00-یقاسم رستی خواه028251399/03/3111:00تصویربرداری9143

تخصصی20:00-16:00-دمحمود مجیب حق قدم028331399/03/3111:00تصویربرداری9143

اصلی20:00-17:00-جمحمود مجیب حق قدم112011399/04/1014:00تصویربرداری9145

تخصصی18:00-15:00-پعلیرضا خسروی فسائی113031399/04/0916:00تغییرات اجتماعی و فرهنگی9393

تخصصی15:00-13:00-پمهدی نامجومنش203171399/04/1116:00تفسیر آماری9399

تخصصی18:00-16:00-چمسلم شجاعی پور202161399/04/0114:00تفسیر آماری9399

عمومی18:00-16:00-پلیال نیک منش202151399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

عمومی20:00-18:00-پلیال نیک منش203031399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

عمومی14:00-12:00-جلیال نیک منش202111399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

عمومی16:00-14:00-جلیال نیک منش203001399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

عمومی20:00-18:00-سزهرا سبحانی202121399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

عمومی16:00-14:00-سزهرا سبحانی202011399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

عمومی16:00-14:00-دزهرا سبحانی202001399/04/1212:00تفسیر موضوعی قرآن321211

تخصصی16:00-14:00-جحمید نبی لو201241399/04/0916:00تکریم ارباب رجوع28565

تخصصی18:00-16:00-دغالمرضا شجاعی201221399/04/0916:00تکریم ارباب رجوع28565

تخصصی14:30-13:00-جنوراله بازیار201231399/04/0914:00تکریم ارباب رجوع28565

تخصصی20:00-15:00-سسیما پاک سرشت اسماعیلی121441399/03/3108:00تکنیک های تصویر سازی9509

جبرانی11:00-08:00-پسکینه براتی113291399/04/0911:00تکنیک های دوخت9520

اصلی17:00-14:00-پعلی شریفیان11251399/04/0111:00تکنیک های رنگ در طراحی لباس9522

اصلی12:00-09:00-شابوالفضل مظفری11241399/04/0111:00تکنیک های رنگ در طراحی لباس9522

اصلی14:00-11:00-شسیده مهدیه عزیزی زاویه11231399/03/3111:00تکنیک های رنگ در طراحی لباس9522

اصلی20:00-17:00-چسمیه دهقان طرزجانی11361399/03/3104:00تکنیک های رنگ در طراحی لباس9522



تخصصی20:00-16:00-جحمید قدردان112071399/04/0716:00تنظیم تفاهم نامه ها30290

تخصصی18:00-14:00-چصمد صداقتی112081399/04/0716:00تنظیم تفاهم نامه ها30290

تخصصی18:00-14:00-یسید بهراد رضوی آل هاشم112101399/04/0416:00تنظیم تفاهم نامه ها30290

تخصصی17:00-13:00-جسید بهراد رضوی آل هاشم112091399/04/0416:00تنظیم تفاهم نامه ها30290

عادیحمید نبی لو111271399/04/042801540714اصول مالقات و برگزاری جلسات تنظیم زمان28569

عادیحمید قدردان111261399/04/04452391091اصول مالقات و برگزاری جلسات تنظیم زمان28569

تخصصی15:00-13:00-یامیرحسین یوسفی20381399/04/0911:00(تاسیسات مکانیکی)تنظیم شرایط اقلیمی9996

تخصصی20:00-18:00-یحامد نوری نژاد20371399/04/0911:00(تاسیسات مکانیکی)تنظیم شرایط اقلیمی9996

تخصصی13:00-11:00-یمهسا پیراحمدی20381399/04/0711:00(نور و صدا)تنظیم شرایط محیطی10002

تخصصی18:00-16:00-یحامد نوری نژاد20371399/04/0711:00(نور و صدا)تنظیم شرایط محیطی10002

تخصصی18:00-15:00-دمحمدرضا اسمعیلی عقدا112091399/04/0816:00تنظیم گزارشات توجیهی و محرمانه30296

تخصصی17:00-14:00-پمیترا اصول دینی112101399/04/0816:00تنظیم گزارشات توجیهی و محرمانه30296

تخصصی11:00-08:00-شمنصور غالمی کهنکی118291399/04/0911:00تولید فیلم مستند9919

تخصصی17:00-14:00-سحمید قاسم زادگان جهرمی118371399/04/0911:00تولید فیلم مستند9919

پایه20:00-18:00-شبهاره همت پور203121399/04/0211:00جامعه شناسی10146

پایه20:00-18:00-پهاتف جلیل زاده203161399/04/0211:00جامعه شناسی10146

تخصصی20:00-18:00-چغالمرضا شجاعی202161399/04/0314:00جامعه شناسی تبلیغات10178

پایه17:00-15:00-یعلی حدادیان202031399/04/0611:00جامعه شناسی سازمانها30279

پایه16:00-14:00-پاسمعیل صدیق202021399/04/0611:00جامعه شناسی سازمانها30279

پایه17:00-15:00-شمصطفی محمودی شرق202041399/04/0611:00جامعه شناسی سازمانها30279

پایه17:00-15:00-ساسمعیل صدیق20431399/04/1111:00جامعه شناسی عمومی10235

پایه16:00-14:00-شنازنین میرزابیگی201301399/04/0414:00جامعه شناسی فرهنگی10248

پایه18:00-16:00-جحجت اهلل نصرتی207081399/03/3114:00جامعه شناسی فرهنگی10248

پایه17:00-15:00-چفاطمه جوانی203081399/03/3116:00جامعه شناسی هنر10274

پایه18:00-16:00-جهاتف جلیل زاده203091399/03/3116:00جامعه شناسی هنر10274

تخصصی20:00-17:00-شمحمد تقی شاهرخ118191399/04/0711:00جلوه های ویژه10459

اصلی20:00-17:00-یعلی حدادیان117681399/03/3114:00جمع آوری و پردازش اطالعات10480



اصلی20:00-17:00-چعلی ضامن بیشه117751399/03/3114:00جمع آوری و پردازش اطالعات10480

تخصصی20:00-16:00-شمانیا پاکپور گیالنی021451399/04/0109:00چاپ دستی10542

تخصصی19:00-15:00-سسارا نوری021461399/03/3108:00چاپ دستی10542

تخصصی13:00-10:00-جعبداله ذاکر117641399/04/1114:00چاپ و نشر10555

تخصصی17:00-14:00-دمصطفی محمودی شرق111311399/04/0314:00چاپ و نشر10555

اصلی16:00-14:00-یالناز بیات202081399/04/0514:00چهارچوب های استقرار اسناد راهبردی30283

اصلی12:00-10:00-جحمید قدردان202071399/04/0514:00چهارچوب های استقرار اسناد راهبردی30283

اصلی17:00-14:00-سآرش نوروزی01401399/03/3111:00حجم شناسی و ماکت سازی10649

اصلی20:00-17:00-سآرش نوروزی01411399/03/3101:00حجم شناسی و ماکت سازی10649

تخصصی15:00-11:00-پفریبرز موسی رضایی1113101399/04/1416:00حسابداری بهای تمام شده تخصصی10718

جبرانی16:00-12:00-سمحمدرضا اسمعیلی عقدا213251399/04/1216:00حسابداری شرکتهای غیرسهامی10778

جبرانی--2101399/03/3108:00حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی10833

جبرانی20:00-16:00-سقاسم بهنامی شبستری213251399/04/1416:00حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی10833

پایه16:00-14:00-پآرش عابدی101211399/04/0716:00حقوق اداری11086

پایه20:00-17:00-پهادی خان محمد113101399/04/0416:00حقوق بازرگانی پیشرفته11136

اصلی17:00-14:00-پهادی خان محمد213301399/04/1309:00حقوق تجارت و بازرگانی بین الملل11195

تخصصی17:00-14:00-جهادی خان محمد113031399/04/0716:00حقوق شهروندی11308

اصلی18:00-16:00-شآرش عابدی201301399/04/1114:00حقوق فرهنگی و رسانه ای11319

اصلی18:00-16:00-پآرش عابدی207091399/04/0214:00حقوق فرهنگی و رسانه ای11319

تخصصی16:00-14:00-چهادی خان محمد202001399/04/1311:00حقوق و قوانین بازاریابی11321

تخصصی18:00-16:00-سآرش عابدی202011399/04/1214:00حقوق و قوانین تبلیغاتی11322

تخصصی18:00-16:00-دمحمد حسین علی مددی202001399/04/1214:00حقوق و قوانین تبلیغاتی11322

تخصصی17:00-15:00-سعلی حدادیان203021399/04/0609:00خانواده و فرهنگ11591

تخصصی17:00-14:00-جعزت اله عسگری203011399/04/0616:00خانواده و فرهنگ11591

مهارت مشترک20:00-18:00-شلیدا فضلی20231399/04/1214:00خالقیت در هنر11820

مهارت مشترک16:00-14:00-پمحمد رنگچیان2011399/04/1214:00خالقیت در هنر11820

مهارت مشترک15:00-13:00-یسارا نوری20411399/04/1214:00خالقیت در هنر11820



مهارت مشترک14:00-12:00-سسارا نوری20241399/04/1214:00خالقیت در هنر11820

مهارت مشترک12:00-10:00-سسارا نوری20401399/04/1214:00خالقیت در هنر11820

جبرانی14:00-12:00-جمهدی باقری202111399/04/1214:00خواندن و درک مفاهیم11607

پایه13:00-11:00-پپیمان ظاهری201111399/04/0414:00خواندن و درک مفاهیم پایه11616

پایه20:00-18:00-یفروغ ذکاوتی201121399/03/3114:00خواندن و درک مفاهیم مقدماتی11622

پایه10:00-08:00-پعصمت قندی201131399/03/3114:00خواندن و درک مفاهیم مقدماتی11622

اصلی20:00-18:00-پعباس موقاری201141399/04/0316:00خواندن ودرک مفاهیم پیش متوسطه11618

تخصصی--0201399/04/1011:00خوشنویسی و طراحی حروف11761

تخصصی13:00-09:00-یسیما پاک سرشت اسماعیلی023241399/04/0311:00خوشنویسی و طراحی حروف11761

تخصصی12:00-08:00-پزهرا فرتاش مهر021421399/03/3108:00خوشنویسی و طراحی حروف11760

تخصصی12:00-08:00-جفرانک زهتابیان023221399/04/0311:00خوشنویسی و طراحی حروف11761

تخصصی19:00-15:00-شابوذر خدایاری021431399/03/3108:00خوشنویسی و طراحی حروف11760

تخصصی20:00-17:00-دابوذر خدایاری11117621399/04/0915:00خوشنویسی و طراحی حروف11762

عمومی20:00-18:00-چکامران آقاجانی2041399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی17:00-15:00-یمرضیه خاکساری2073201399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی20:00-18:00-یمرضیه خاکساری207231399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی15:00-13:00-سرباب روحی208651399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی18:00-16:00-سرباب روحی208221399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی15:00-13:00-درباب روحی208751399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی20:00-18:00-پزهرا طالبی201111399/04/1113:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی14:00-12:00-دزهرا طالبی20111399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی16:00-14:00-یزهرا طالبی201101399/04/1113:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی16:00-14:00-دزهرا طالبی20101399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی18:00-16:00-پزهرا طالبی207321399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی10:00-08:00-پمصطفی رمضانی2051399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی18:00-16:00-چمصطفی رمضانی2031399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی12:00-10:00-پمصطفی رمضانی2061399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114



عمومی14:00-12:00-چمصطفی رمضانی2011399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

عمومی16:00-14:00-چمصطفی رمضانی2021399/04/1014:00دانش خانواده و جمعیت221114

پایه18:00-16:00-پعباس موقاری201111399/04/0214:00دستور زبان پایه12007

پایه12:00-10:00-پآمنه مسن آبادی201131399/04/0414:00دستور زبان مقدماتی12015

پایه20:00-18:00-شالهام مالاسمعیلی دهقی201121399/04/0414:00دستور زبان مقدماتی12015

تخصصی20:00-17:00-شسکینه براتی12201399/04/0308:00دوخت لباس اجتماع آقایان11906

تخصصی20:00-15:00-دروح انگیز عزیزاللهی12211399/03/3102:00دوخت لباس اجتماع آقایان11906

تخصصی14:00-11:00-پسکینه براتی12221399/04/0208:00دوخت لباس اجتماع بانوان11907

تخصصی15:00-09:30-یآزاده آریایی12201399/03/3104:00دوخت لباس خانه آقایان11908

تخصصی20:00-15:00-سمریم امینی12211399/03/3104:00دوخت لباس خانه آقایان11908

تخصصی20:00-15:00-یزهرا صادقیه12221399/04/0108:00دوخت لباس خانه بانوان11909

تخصصی--12171399/03/3109:00دوخت لباس مجلسی آقایان11912

تخصصی20:30-15:30-یسکینه براتی12201399/03/3103:00دوخت لباس مجلسی آقایان11912

تخصصی12:00-08:00-دروح انگیز عزیزاللهی12211399/03/3108:00دوخت لباس مجلسی آقایان11912

تخصصی17:00-14:00-پسکینه براتی12221399/04/0508:00دوخت لباس مجلسی بانوان11913

اصلی20:00-17:00-چفاطمه جوانی113041399/04/0609:00دولت و برنامه های فرهنگی12095

اصلی18:00-15:00-سفاطمه جوانی113061399/04/0716:00دولت و برنامه های فرهنگی12095

اصلی15:00-12:00-پهاتف جلیل زاده113071399/04/0716:00دولت و برنامه های فرهنگی12095

اصلی17:00-14:00-پعلیرضا مومنی113051399/04/0611:00دولت و برنامه های فرهنگی12095

تخصصی17:00-15:00-پمحمد حسین جمالی آشتیانی203171399/04/0516:00دیپلماسی فرهنگی11887

اصلی11:00-08:00-شمریم زمانی113261399/04/0911:00راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولیدو دوخت لباس12616

اصلی11:00-08:00-پمریم زمانی113281399/04/0911:00راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولیدو دوخت لباس12616

اصلی14:00-11:00-جعلی ضامن بیشه117111399/04/0714:00رسانه شناسی12748

اصلی15:00-12:00-پعزت اله عسگری111301399/04/0914:00رسانه شناسی12748

اصلی20:00-18:00-چعلیرضا خسروی فسائی203231399/04/1111:00رسانه و مخاطب شناسی12752

تخصصی13:00-10:00-جحمید قاسم زادگان جهرمی117361399/04/0414:00رسانه های تصویری و فرهنگ12758

تخصصی--1101399/04/1011:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409



تخصصی--1111399/04/1014:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

تخصصی17:00-14:00-جفردین منصوری113191399/04/0116:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

تخصصی20:00-17:00-پفردین منصوری113051399/03/3116:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

تخصصی17:00-14:00-چفردین منصوری113041399/03/3116:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

تخصصی11:00-08:00-جنازنین میرزابیگی113071399/04/0116:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

تخصصی20:00-17:00-دمحمد حسین جمالی آشتیانی113061399/04/0116:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

تخصصی20:00-17:00-یهاتف جلیل زاده113181399/04/0116:00رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان13409

پایه16:00-13:00-جعلیرضا خسروی فسائی111211399/03/3116:00روابط عمومی28554

جبرانی17:00-14:00-یحسن کرمی112161399/04/1414:00روابط عمومی و تبلیغات12197

پایه--1101399/04/0801:00روانشناسی اجتماعی12467

پایه--1111399/04/0914:00روانشناسی اجتماعی12467

پایه--1121399/04/0912:00روانشناسی اجتماعی12467

پایه18:00-15:00-پمهدی نامجومنش111301399/04/0214:00روانشناسی اجتماعی12467

پایه16:00-13:00-پحسن درمنکی فراهانی117101399/04/0414:00روانشناسی اجتماعی12467

اصلی20:00-18:00-پمهدی نامجومنش203001399/04/1111:00روانشناسی عمومی12569

پایه20:00-18:00-جبهمن رسولی مسیب101211399/04/0916:00روانشناسی عمومی12564

مهارت مشترک10:00-08:00-جمحمد حسین علی مددی203101399/04/1016:00روانشناسی کار12577

پایه20:00-17:00-پمریم بهی فر113301399/03/3114:00روش تحقیق در مدیریت شرکت های دانش بنیان12933

اصلی16:00-14:00-شیوسف نجات بخش20431399/04/0911:00ریاضیات و آمار12301

پایه15:00-12:00-جیوسف نجات بخش2113251399/03/3116:00ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری12350

تخصصی17:00-15:00-پآمنه مسن آبادی203101399/04/1216:00زبان تخصصی13581

تخصصی14:00-12:00-جناهید خسروی203051399/04/0416:00زبان تخصصی13584

تخصصی20:00-18:00-سساره بیگدلی آذر202011399/04/0414:00زبان تخصصی13584

تخصصی14:00-12:00-جآمنه مسن آبادی203041399/04/0416:00زبان تخصصی13584

تخصصی15:00-13:00-شسیما اعتماد203061399/04/0516:00زبان تخصصی13584

تخصصی16:00-14:00-شعصمت قندی202001399/04/0414:00زبان تخصصی13584

تخصصی12:00-10:00-پدالرا عزیزی203071399/04/0514:00زبان تخصصی13584



تخصصی18:00-16:00-جپیمان ظاهری111251399/04/0216:00زبان تخصصی اداری 28570

اصلی12:00-08:00-پمجید کریمی113301399/04/1014:00زبان تخصصی تجاری سازی13670

عمومی15:00-12:00-یبهاره قنبری منفرد30181399/04/1109:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی18:00-15:00-پمهدی نظامی30341399/04/0911:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی12:00-09:00-جآمنه مسن آبادی301241399/04/1309:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی20:00-17:00-یداود مقیمی3073301399/04/0609:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی20:00-17:00-چداود مقیمی30301399/04/0111:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی18:00-15:00-چصادق اصالنی308141399/04/0609:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی20:00-17:00-شداود مقیمی301221399/04/1309:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی11:00-08:00-پداود مقیمی301111399/04/0811:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی20:00-17:00-سداود مقیمی30281399/04/0509:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی19:00-16:00-سمحمد تقی مهر پرور307241399/04/0609:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی12:00-09:00-شالهام مالاسمعیلی دهقی308061399/04/0609:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی12:00-09:00-یسیما اعتماد301401399/04/1011:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی20:00-17:00-جمحمد تقی مهر پرور307331399/04/0609:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی14:00-11:00-چعصمت قندی30321399/04/1111:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی20:00-17:00-جعباس موقاری301231399/04/1309:00زبان خارجی عمومی221310

عمومی15:00-12:00-شالهام مالاسمعیلی دهقی30331399/04/0411:00زبان خارجی عمومی221310

پایه16:00-14:00-جعصمت قندی202111399/04/0416:00زبان شناسی13755

جبرانی17:00-14:00-دهما صباغی سرابی113081399/04/1016:00سازمان ها و مراکز فرهنگی14381

جبرانی17:00-14:00-پفردین منصوری113091399/04/1016:00سازمان ها و مراکز فرهنگی14381

تخصصی20:00-18:00-جعلیرضا مومنی207381399/04/0914:00سازمان ها و مراکز فرهنگی14382

تخصصی15:00-13:00-چمحمد حسین جمالی آشتیانی207431399/03/3114:00سازمان های مردم نهاد14386

تخصصی20:00-18:00-پحجت اهلل نصرتی207511399/03/3114:00سازمان های مردم نهاد14386

تخصصی20:00-16:00-پیاسر نظری111251399/04/0716:00سازماندهی و اداره جلسات28567

تخصصی14:00-11:00-دسارا تنوری11121399/04/0311:00سبک های مختلف نمایشی14541

پایه12:00-10:00-جرضا عاشوری فر203001399/04/0511:00سبکهای سینمایی14536



جبرانی20:00-17:00-دسمیه طیبی203081399/04/1416:00سرپرستی مراکز فرهنگی14623

جبرانی20:00-17:00-پاسمعیل صدیق203091399/04/1416:00سرپرستی مراکز فرهنگی14623

تخصصی20:00-18:00-سبهرام رضایی201261399/04/0716:00سالمت اداری از منظر اسالم 28566

تخصصی16:00-14:00-جحمید قدردان201271399/04/0716:00سالمت اداری از منظر اسالم 28566

تخصصی20:00-17:00-جنازنین میرزابیگی113031399/04/0116:00سواد رسانه ای14224

پایه20:00-18:00-سحسن درمنکی فراهانی203081399/04/0216:00سواد هنری14225

پایه14:00-12:00-پحمید قاسم زادگان جهرمی203091399/04/0216:00سواد هنری14225

اصلی20:00-17:00-شفریا مخابری113261399/04/0111:00سیر تحول پوشاک در ایران14630

اصلی11:00-08:00-جمریم زمانی113281399/04/0111:00سیر تحول پوشاک در ایران14630

اصلی20:30-17:00-پزهرا فتحعلینایینی112071399/04/0316:00سیستم های اطالعاتی مدیریت14791

اصلی20:30-17:00-دآرش سپاس مقدم112081399/04/0316:00سیستم های اطالعاتی مدیریت14791

تخصصی16:30-14:00-جعلی اخرتی113041399/03/3116:00شبکه های اجتماعی15219

تخصصی20:00-17:00-دفاطمه جوانی113051399/04/0216:00شبکه های اجتماعی15219

تخصصی20:00-17:00-شمصطفی محمودی شرق113061399/04/0316:00شبکه های اجتماعی15219

تخصصی18:00-15:00-پعزت اله عسگری113071399/04/0316:00شبکه های اجتماعی15219

اصلی--11141399/04/0511:00شخصیت پردازی و تیپ سازی15288

اصلی17:00-14:00-پسید علی عسکری11151399/04/0511:00شخصیت پردازی و تیپ سازی15288

اصلی17:00-14:00-دسارا تنوری11131399/04/0511:00شخصیت پردازی و تیپ سازی15288

اصلی--117861399/04/0811:00شناخت عوامل تولید15865

پایه14:00-12:00-سعلی یعقوب زاده20461399/04/0711:00شناخت عوامل نمایش15869

اصلی20:00-16:00-ساکبر کرمی118081399/03/3111:00شناخت مواد خام و تجهیزات فنی16070

اصلی18:00-14:00-یمهران فیروزبخت118001399/03/3111:00شناخت مواد خام و تجهیزات فنی16070

تخصصی18:00-16:00-شحامد نوری نژاد20431399/04/0711:00شناخت مواد و مصالح16095

پایه17:00-14:00-یابوالفضل مظفری113261399/04/1011:00شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس15906

پایه17:00-14:00-جسعیده کاظمی آباتری113291399/04/0311:00شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس15906

پایه20:00-17:00-یابوالفضل مظفری113261399/04/0611:00شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس15918

پایه20:00-17:00-جزهرا اورنگی113291399/04/0211:00شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس15918



پایه15:00-13:00-یهلیا ابتهاج همدانی203201399/04/0211:00شناخت هنر معاصر اسالمی16156

پایه20:00-17:00-چفرزانه سیمیاری11171399/04/0211:00شیمی کاربردی در گریم15556

تخصصی12:00-09:00-سداریوش نصیری11461399/04/0411:00شیوه اجرایی نمایش ایرانی16244

تخصصی20:00-17:00-ینازنین میرزابیگی117351399/04/0214:00شیوه های اطالع رسانی16278

تخصصی17:00-14:00-یعلی اخرتی113181399/04/0416:00شیوه های تاثیر بر افکار عمومی16288

تخصصی11:00-08:00-جعلی ضامن بیشه113191399/04/0416:00شیوه های تاثیر بر افکار عمومی16288

تخصصی17:00-14:00-دمجید زارع زاده شادکامی113121399/04/0911:00شیوه های رهبری بازیگر16303

تخصصی11:00-08:00-پعباس شاه محمدزاد چشمه وزان113161399/04/1411:00شیوه های رهبری بازیگر16303

تخصصی20:00-17:00-جحمید قاسم زادگان جهرمی113141399/04/1411:00شیوه های رهبری بازیگر16303

تخصصی17:00-13:00-یزهرا اورنگی111431399/03/3111:00صفحه آرایی16403

تخصصی20:00-16:00-پعباس احسان جو111421399/03/3111:00صفحه آرایی16403

اصلی14:00-11:00-جنازنین میرزابیگی117261399/04/0214:00صنایع دستی ایران16431

اصلی17:00-14:00-جنازنین میرزابیگی1172601399/04/0214:00صنایع دستی ایران16431

اصلی17:00-14:00-چنازنین میرزابیگی117171399/04/0214:00صنایع دستی ایران16431

اصلی20:00-18:00-جعلی اخرتی203071399/04/1016:00صنایع فرهنگی16445

اصلی20:00-18:00-ساسمعیل صدیق203041399/04/0816:00صنایع فرهنگی16445

اصلی20:00-18:00-چعلی حدادیان203061399/04/1016:00صنایع فرهنگی16445

اصلی14:00-12:00-پحجت اهلل نصرتی203051399/04/0816:00صنایع فرهنگی16445

تخصصی15:00-12:00-پفرانک زهتابیان111311399/03/3104:10طراحی16495

جبرانی14:00-11:00-پمریم زمانی113291399/04/0811:00طراحی آناتومی16532

جبرانی18:00-16:00-پمحمد رنگچیان023221399/04/1011:00طراحی پایه16649

جبرانی18:00-16:00-ششادی نویانی023241399/04/1011:00طراحی پایه16649

پایه16:00-12:00-یشادی نویانی021401399/03/3104:00طراحی پایه16648

تخصصی--1201399/04/0411:00طراحی پوستر16656

تخصصی20:00-15:00-چادریس مستقیم121441399/03/3104:00طراحی پوستر16656

تخصصی18:00-14:00-دفاطمه پناهیان پور02191399/03/3108:00طراحی چهره مقدماتی16734

تخصصی18:00-15:00-شفاطمه نبی11311399/03/3101:00طراحی رایانه ای لباس16766



اصلی11:00-08:00-پفاطمه پناهیان پور11341399/03/3105:00طراحی سریع16812

اصلی18:00-15:00-شمریم زمانی11331399/03/3105:00طراحی سریع16812

اصلی17:00-14:00-شسعیده کاظمی آباتری11321399/03/3105:00طراحی سریع16812

اصلی17:00-14:00-شمجید زارع زاده شادکامی118101399/04/0411:00طراحی صحنه و لباس16885

اصلی11:00-08:00-دمجید زارع زاده شادکامی118021399/04/0411:00طراحی صحنه و لباس16885

تخصصی12:00-08:00-یشادی نویانی02181399/03/3111:00طراحی طبیعت16887

اصلی20:00-18:00-سزهرا فتحعلینایینی202031399/04/1416:00طراحی فرآیند عملیات در سازمانها30281

اصلی20:00-18:00-دمهرداد بیات202091399/04/1416:00طراحی فرآیند عملیات در سازمانها30281

اصلی16:00-14:00-دالناز بیات202041399/04/1416:00طراحی فرآیند عملیات در سازمانها30281

اصلی20:00-18:00-یآرش سپاس مقدم202101399/04/1416:00طراحی فرآیند عملیات در سازمانها30281

اصلی18:00-16:00-پمحمد حسین علی مددی202021399/04/1416:00طراحی فرآیند عملیات در سازمانها30281

تخصصی16:00-12:00-پمریم پورمنوچهری021421399/03/3108:50طراحی فیگور16918

تخصصی20:30-16:30-یالهام کاظمی02191399/03/3107:00طراحی فیگور16918

تخصصی18:00-14:00-چمانیا پاکپور گیالنی021431399/04/0108:00طراحی فیگور16918

اصلی20:00-17:00-یکامبیز معماری11121399/03/3102:00طراحی گریم16962

تخصصی14:00-09:00-دسارا سادات نوری12281399/03/3102:00طراحی لباس اجتماع آقایان16974

تخصصی20:00-15:00-دمریم امینی12301399/03/3102:00طراحی لباس اجتماع آقایان16974

تخصصی17:00-13:00-پسعیده کاظمی آباتری12291399/03/3108:01طراحی لباس اجتماع آقایان16974

تخصصی20:00-15:00-دفریا مخابری12311399/03/3103:00طراحی لباس اجتماع بانوان16975

تخصصی20:00-17:00-یسمیه دهقان طرزجانی11331399/04/1109:00طراحی لباس برای تولید16977

تخصصی20:00-17:00-شسعیده کاظمی آباتری11321399/03/3101:00طراحی لباس برای تولید16977

تخصصی17:00-14:00-سزهرا صادقیه11341399/03/3101:00طراحی لباس برای تولید16977

تخصصی19:00-14:00-دسارا سادات نوری12281399/04/0408:00طراحی لباس خانه آقایان16984

تخصصی12:00-08:00-سسمانه محمدی12291399/04/0108:00طراحی لباس خانه آقایان16984

تخصصی17:00-12:00-چمریم زمانی12301399/03/3103:00طراحی لباس خانه آقایان16984

تخصصی--12311399/03/3101:00طراحی لباس خانه بانوان16985

اصلی18:00-15:00-شلیدا فضلی11361399/03/3102:00طراحی لباس روی اندام16986



اصلی17:00-14:00-شفریا مخابری11241399/03/3105:00طراحی لباس روی اندام16986

اصلی11:00-08:00-چمریم زمانی11231399/03/3107:00طراحی لباس روی اندام16986

اصلی20:00-17:00-پمریم زمانی11251399/03/3103:00طراحی لباس روی اندام16986

تخصصی17:00-12:00-سسمانه محمدی12281399/03/3104:00طراحی لباس مجلسی آقایان16995

تخصصی15:00-10:00-دفریا مخابری12301399/03/3104:00طراحی لباس مجلسی آقایان16995

تخصصی13:00-08:00-پسعیده کاظمی آباتری12291399/03/3104:00طراحی لباس مجلسی آقایان16995

تخصصی15:00-10:00-شهدی فیضی رودسری12311399/03/3108:00طراحی لباس مجلسی بانوان16996

تخصصی--1201399/04/0411:00طراحی نشانه17079

تخصصی20:00-16:00-سزهرا اورنگی121451399/04/0909:00طراحی نشانه17079

تخصصی13:00-08:00-دادریس مستقیم121461399/03/3106:30طراحی نشانه17079

تخصصی11:00-08:00-پمریم کارگر عبدالهی زاد11401399/04/0511:00(رلوه)طرح معماری17163

تخصصی13:00-10:00-پمیالد فتحی11411399/04/0511:00(رلوه)طرح معماری17163

اصلی--118571399/04/1211:00عدسی ها و لنزها17283

اصلی18:00-15:00-سمحمدرضا گل بهار118671399/04/1211:00عدسی ها و لنزها17283

تخصصی--1101399/04/0909:00عکاسی17315

تخصصی13:00-09:00-یمحمدرضا گل بهار021431399/04/0211:00عکاسی17314

تخصصی16:00-13:00-سقاسم رستی خواه118211399/04/1011:00عکاسی17315

تخصصی20:00-16:00-شحمید قاسم زادگان جهرمی021421399/04/0211:00عکاسی17314

اصلی--0201399/04/0309:00عکاسی پایه17329

اصلی--0201399/04/1011:00عکاسی پایه17329

اصلی12:00-08:00-دمرضیه بهرامی فر021401399/03/3103:00عکاسی پایه17329

پایه16:00-13:00-دآویشه رسایی منش01431399/03/3108:00عکاسی پایه17328

اصلی15:00-11:00-جعباس احسان جو113201399/04/0811:00عکاسی در گرافیک17358

اصلی--118681399/04/0211:00عکاسی دیجیتال پایه17351

اصلی--118581399/04/0211:00عکاسی دیجیتال پایه17351

پایه--118511399/04/0411:00عکاسی سیاه و سفید17361

اصلی15:00-13:00-یستاره ایرانی20141399/04/0711:00عوامل موثر بر گریم17245



اصلی11:00-08:00-یستاره ایرانی20131399/04/0711:00عوامل موثر بر گریم17245

اصلی19:00-17:00-پسید علی عسکری20151399/04/0711:00عوامل موثر بر گریم17245

عمومی15:00-12:00-یمژگان اصغری طرقی30151399/04/1111:00فارسی221309

عمومی17:00-14:00-سمژگان اصغری طرقی30251399/04/0411:00فارسی221309

عمومی19:00-16:00-یمژگان اصغری طرقی301401399/04/0211:00فارسی221309

عمومی20:00-17:00-یعبدالرضا علی پناه30261399/04/0211:00فارسی221309

عمومی17:00-14:00-پعبدالرضا علی پناه307891399/04/1309:00فارسی221309

عمومی17:00-14:00-دعلی اکبر لوبندی30141399/04/1111:00فارسی221309

عمومی17:00-14:00-یعبدالرضا علی پناه30271399/04/0211:00فارسی221309

عمومی16:00-13:00-سفهیمه گردگیران30131399/04/1109:00فارسی221309

عمومی20:00-17:00-چعلی اکبر لوبندی30231399/04/0109:00فارسی221309

عمومی13:00-10:00-پعبدالرضا علی پناه307141399/04/1309:00فارسی221309

عمومی12:00-09:00-پفهیمه گردگیران301301399/04/1309:00فارسی221309

عمومی17:00-14:00-سعلی اکبر لوبندی30241399/04/0208:00فارسی221309

عمومی17:00-14:00-شعلی اکبر لوبندی308551399/04/1309:00فارسی221309

عمومی19:00-16:00-پفرشته ابراهیمی باروق301211399/04/1309:00فارسی221309

عمومی19:00-16:00-جفرشته ابراهیمی باروق301111399/04/1014:00فارسی221309

تخصصی20:00-18:00-سرعنا سالکی203201399/04/1011:00فرآیند چاپ ماشینی18322

اصلی20:00-17:00-پآرش نوروزی01411399/03/3102:00فرم و فضا18459

اصلی18:00-15:00-پمیالد فتحی01401399/03/3101:00فرم و فضا18459

اصلی20:00-17:00-دطلعت صفری پایین افراکتی117471399/04/0914:00فرهنگ اقوام18481

اصلی18:00-15:00-پهاتف جلیل زاده117551399/04/0914:00فرهنگ اقوام18481

مهارت مشترک20:00-18:00-سفاطمه جوانی208731399/04/1214:00فرهنگ عمومی18509

مهارت مشترک16:00-14:00-پحمید نبی لو20731001399/04/1214:00فرهنگ عمومی18509

مهارت مشترک16:00-14:00-سمحمد حسین جمالی آشتیانی207221399/04/1214:00فرهنگ عمومی18509

مهارت مشترک18:00-16:00-پحسن درمنکی فراهانی2073101399/04/1214:00فرهنگ عمومی18509

مهارت مشترک20:00-18:00-پحسن درمنکی فراهانی207311399/04/1214:00فرهنگ عمومی18509



مهارت مشترک18:00-16:00-دمحبوبه بیات208631399/04/1214:00فرهنگ عمومی18509

پایه14:00-12:00-پعلیرضا مومنی203001399/04/0911:00فرهنگ مردم18513

اصلی20:00-18:00-یمرتضی جوادی202061399/04/1214:00فرهنگ ملل18517

اصلی17:00-15:00-پپیمان ظاهری202051399/04/1214:00فرهنگ ملل18517

اصلی20:00-18:00-شایمان فتح اله نجارباشی202161399/04/1014:00فرهنگ و تبلیغات18487

تخصصی14:00-11:00-پفردین منصوری117531399/04/0414:00فعالیت های فرهنگی18762

تخصصی17:00-14:00-سمریم شهامت پور117451399/04/0414:00فعالیت های فرهنگی18762

پایه20:00-18:00-شزینب السادات برزگر آذر20361399/04/0311:00فلسفه پوشش اسالمی18798

پایه17:00-15:00-یزینب السادات برزگر آذر20261399/04/0411:00فلسفه پوشش اسالمی18798

اصلی18:00-16:00-چتورج خیراتی کازرونی201221399/04/0116:00فناوری اطالعات و ارتباطات18854

اصلی19:00-17:00-پتقی شاهقلی201231399/04/0116:00فناوری اطالعات و ارتباطات18854

اصلی16:00-14:00-پتقی شاهقلی201241399/04/0116:00فناوری اطالعات و ارتباطات18854

تخصصی11:00-08:00-جمحمد حسین جمالی آشتیانی113091399/04/0609:00فناوری و فرهنگ18940

تخصصی20:00-17:00-شنازنین میرزابیگی113081399/04/0609:00فناوری و فرهنگ18940

تخصصی13:00-08:00-جتورج خیراتی کازرونی112091399/04/0611:00فناوری های نوین در حوزه اداری30289

تخصصی20:00-15:00-چمحمد حسین علی مددی112101399/04/0611:00فناوری های نوین در حوزه اداری30289

تخصصی14:00-10:00-پسید بهراد رضوی آل هاشم112101399/04/1016:00فنون مذاکرات اداری30288

تخصصی20:00-16:00-سعلی ضامن بیشه112091399/04/1016:00فنون مذاکرات اداری30288

تخصصی14:00-11:00-جمهدی یزدانی113141399/04/0111:00فیلم برداری18806

تخصصی11:00-08:00-جمحمدرضا گل بهار113141399/04/0511:00فیلم نامه نویسی و دکوپاژ18838

تخصصی17:00-14:00-شرضا عاشوری فر118361399/04/0711:00فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستند18826

تخصصی11:00-08:00-یمهران فیروزبخت118281399/04/0711:00فیلم نامه و تحقیق در فیلم مستند18826

تخصصی14:00-12:00-جهادی خان محمد203071399/04/1116:00قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ19271

تخصصی12:00-10:00-جهادی خان محمد203051399/04/1016:00قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ19271

تخصصی18:00-16:00-چهادی خان محمد203061399/04/1116:00قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ19271

تخصصی19:00-17:00-جهادی خان محمد203041399/04/1016:00قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ19271

تخصصی10:00-08:00-جهادی خان محمد203171399/04/0316:00قوانین و مقررات در روابط عمومی19272



پایه11:00-08:00-جمهدی یزدانی118521399/04/0711:00کادربندی در عکاسی19405

مهارت مشترک--2055551399/03/3112:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک13:00-11:00-پزهرا فتحعلینایینی20341399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک12:00-10:00-دهما صباغی سرابی20391399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک16:00-14:00-چحجت اله شاهقلیان20321399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک18:00-16:00-چحجت اله شاهقلیان20331399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک14:00-12:00-شحجت اله شاهقلیان2001399/04/0115:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک16:00-14:00-شحجت اله شاهقلیان207211399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک15:00-13:00-شمیترا اصول دینی208641399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک12:00-10:00-جمیترا اصول دینی201311399/04/0913:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک19:00-17:00-پمیترا اصول دینی201441399/04/0513:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک20:00-18:00-پمحمود سلمانی2073001399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک19:00-17:00-شمحمد حسین علی مددی208741399/04/1412:00کارآفرینی19411

مهارت مشترک14:00-12:00-پمحمد حسین علی مددی207301399/04/1412:00کارآفرینی19411

تخصصی14:00-11:00-جعباس موقاری301131399/04/0214:00کاربرد اصطالحات در ترجمه19580

تخصصی18:00-15:00-شسیما اعتماد301121399/04/0214:00کاربرد اصطالحات در ترجمه19580

تخصصی13:00-10:00-دفاطمه پناهیان پور113261399/04/1111:00کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی ایران در طراحی لباس19597

تخصصی16:00-13:00-پفاطمه پناهیان پور113281399/04/1111:00کاربرد بافته ها و دوخت های سنتی ایران در طراحی لباس19597

تخصصی11:00-08:00-جزهرا اورنگی113291399/04/0609:00کاربرد چاپ در طراحی لباس19665

تخصصی20:00-17:00-سابوذر خدایاری01181399/03/3107:00کاربرد خوشنویسی در نقاشی19678

اصلی11:00-08:00-چمحمد علی شیخ الحکمایی01401399/03/3106:00کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه19798

اصلی17:00-14:00-سامیرحسین یوسفی01411399/03/3102:00کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه19798

تخصصی13:00-10:00-سمحمد رنگچیان118621399/04/1011:00کاربرد عکس در گرافیک19865

تخصصی11:00-08:00-جادریس مستقیم118721399/04/1011:00کاربرد عکس در گرافیک19865

مهارت مشترک16:00-14:00-جمهناز سعیدی جهانگرد201311399/04/1114:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876

مهارت مشترک19:00-17:00-یتورج خیراتی کازرونی201431399/04/0609:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876

مهارت مشترک14:00-12:00-پمهناز سعیدی جهانگرد201131399/04/1214:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876



مهارت مشترک13:00-11:00-پامیر علی امی20401399/04/1414:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876

مهارت مشترک18:00-16:00-یامیر علی امی201121399/04/1009:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876

مهارت مشترک15:00-13:00-پامیر علی امی20411399/04/1414:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876

مهارت مشترک20:00-18:00-یامیر علی امی201421399/04/1212:00کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات19876

تخصصی17:00-14:00-دمحمدحسن معماری11121399/03/3106:00کاربرد کامپیوتر در طراحی19994

اصلی14:00-12:00-شابوالفضل مظفری20241399/04/0304:00کاربرد ماشین های دوخت و ابزار تکمیل لباس20060

اصلی12:00-10:00-سابوالفضل مظفری20251399/04/0311:00کاربرد ماشین های دوخت و ابزار تکمیل لباس20060

اصلی16:00-14:00-شمریم امینی20231399/04/0311:00کاربرد ماشین های دوخت و ابزار تکمیل لباس20060

تخصصی16:00-13:00-دابوالفضل مظفری113261399/04/0311:00کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی20048

تخصصی20:00-17:00-جسعیده کاظمی آباتری113281399/04/0311:00کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی20048

اصلی20:00-18:00-چصادق اصالنی202061399/03/3116:00کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه20092

اصلی16:00-14:00-جعباس موقاری202051399/03/3116:00کاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه20092

پایه19:00-16:00-پعصمت قندی112111399/03/3116:00کاربرد موضوعی واژگان درمکالمه20090

اصلی20:00-17:00-پعلی شریفیان113291399/04/0511:00کاربرد نرم افزار الگوسازی20112

اصلی17:00-14:00-پمریم زمانی113291399/04/0411:00کاربرد نرم افزار طراحی لباس20122

اصلی--1101399/04/1111:00کاربرد نرم افزارهای اداری28559

اصلی--1101399/03/3108:00کاربرد نرم افزارهای اداری28559

اصلی--1101399/04/1111:00کاربرد نرم افزارهای اداری28559

اصلی15:00-11:00-پتورج خیراتی کازرونی111231399/04/1116:00کاربرد نرم افزارهای اداری28559

اصلی20:30-16:30-سامیر علی امی111221399/04/1116:00کاربرد نرم افزارهای اداری28559

اصلی20:00-16:00-پامیر علی امی111241399/04/1116:00کاربرد نرم افزارهای اداری28559

اصلی20:00-16:00-سمحمدرضا اسمعیلی عقدا113101399/04/0611:00کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته20136

اصلی--1101399/03/3106:00کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی20161

تخصصی--113281399/04/1309:00کاربرد نماد ها و نقوش ایرانی و سنتی در طراحی لباس20182

تخصصی14:00-11:00-شمریم امینی113261399/04/1311:00کاربرد نماد ها و نقوش ایرانی و سنتی در طراحی لباس20182

اصلی17:00-14:00-یمصطفی محمودی شرق117701399/04/0414:00کاربرد وسایل سمعی و بصری19834

اصلی13:00-10:00-جعلیرضا خسروی فسائی117771399/04/0414:00کاربرد وسایل سمعی و بصری19834



 کار در محیط--017150کاربینی20203

 کار در محیط--01790کاربینی20203

 کار در محیط--017900کاربینی20203

 کار در محیط--01327کاربینی20204

 کار در محیط--01309کاربینی20204

 کار در محیط--012160کاربینی20204

 کار در محیط--01329کاربینی20204

 کار در محیط--01329کاربینی20204

 کار در محیط--01300کاربینی20204

 کار در محیط--01308کاربینی20204

 کار در محیط--سارا سادات نوری0135کاربینی20203

 کار در محیط--سارا سادات نوری0136کاربینی20203

 کار در محیط--طلعت صفری پایین افراکتی01130کاربینی20203

 کار در محیط--طلعت صفری پایین افراکتی011300کاربینی20203

 کار در محیط--آویشه رسایی منش018560کاربینی20203

 کار در محیط--آویشه رسایی منش01856کاربینی20203

 کار در محیط--محمد طرزی01216کاربینی20204

 کار در محیط--اصغر امیرشکری01715کاربینی20203

 کار در محیط--مجید کریمی01111کاربینی20203

 کار در محیط--مجید کریمی011111کاربینی20203

 کار در محیط--مجید کریمی0111111کاربینی20203

 کار در محیط--مهدی باقری012110کاربینی20204

 کار در محیط--مهدی باقری01211کاربینی20204

 کار در محیط--سلما ملکی0142کاربینی20203

 کار در محیط--سلما ملکی0143کاربینی20203

 کار در محیط--یاسر نظری01120کاربینی20201

 کار در محیط--یاسر نظری01121کاربینی20201



 کار در محیط--عباس احسان جو01140کاربینی20203

 کار در محیط--عباس احسان جو011400کاربینی20203

 کار در محیط--مریم شهامت پور01309کاربینی20204

 کار در محیط--حسن مرادی01213کاربینی20204

 کار در محیط--حسن مرادی012130کاربینی20204

 کار در محیط--راحله گلشن خواص01300کاربینی20204

 کار در محیط--راحله گلشن خواص01300کاربینی20204

 کار در محیط--نگین حسین زاده آقا01320کاربینی20204

 کار در محیط--نگین حسین زاده آقا01320کاربینی20204

اصلی17:00-14:00-شسکینه براتی113261399/04/0511:00کارگاه الگوسازی و دوخت حجمی20524

اصلی20:00-17:00-پفریده سیدسیاهی113281399/04/0511:00کارگاه الگوسازی و دوخت حجمی20524

تخصصی16:00-12:00-چداریوش نصیری02451399/03/3104:00کارگاه بداهه سازی20611

تخصصی12:00-08:00-یداریوش نصیری02441399/03/3104:00کارگاه بداهه سازی20611

تخصصی18:00-14:00-سراحله گلشن خواص113141399/04/0711:00کارگاه تدوین20871

تخصصی20:00-16:00-جمحمد تقی شاهرخ113131399/04/0911:00کارگاه جلوه های ویژه21137

تخصصی17:00-14:00-شمحمد تقی شاهرخ113151399/04/0911:00کارگاه جلوه های ویژه21137

اصلی--1101399/03/3110:00کارگاه صفحه آرایی21672

اصلی20:00-16:00-جمحمد رنگچیان113221399/03/3111:00کارگاه صفحه آرایی21672

اصلی20:30-16:30-دادریس مستقیم113241399/03/3111:00کارگاه صفحه آرایی21672

اصلی--1101399/04/1208:00کارگاه طراحی21689

اصلی18:00-14:00-شسیده مهدیه عزیزی زاویه113121399/04/1211:00کارگاه طراحی21689

اصلی16:00-12:00-جمحمد رنگچیان113161399/04/1211:00کارگاه طراحی21689

تخصصی18:00-14:00-پرعنا سالکی113211399/04/0411:00کارگاه طراحی پوستر تصویری21715

تخصصی20:00-16:00-شعباس احسان جو113231399/04/0311:00کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک21716

تخصصی14:00-11:00-پسیما پاک سرشت اسماعیلی113211399/04/0211:00کارگاه طراحی پیشرفته21718

تخصصی--1101399/04/0415:00کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور21770

تخصصی16:00-12:00-پعباس احسان جو113231399/04/0411:00کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور21770



تخصصی14:00-11:00-جمریم زمانی113281399/04/0711:00کارگاه طراحی لباس با الهام از لباسهای سنتی و تاریخی21778

تخصصی20:00-16:00-دسعیده کاظمی آباتری113261399/04/0711:00کارگاه طراحی لباس با الهام از لباسهای سنتی و تاریخی21778

تخصصی--1101399/04/0411:00کارگاه طراحی نشانه تصویری21796

تخصصی16:00-12:00-جزهرا اورنگی113221399/04/0411:00کارگاه طراحی نشانه تصویری21796

تخصصی17:00-13:00-یشهرزاد عباسی113241399/04/0411:00کارگاه طراحی نشانه تصویری21796

تخصصی17:00-14:00-سعباس احسان جو113211399/04/0811:00کارگاه طراحی نشانه نوشتاری21797

اصلی--1111399/04/0809:00کارگاه عکاسی21829

اصلی--1101399/04/0914:00کارگاه عکاسی21829

اصلی20:00-17:00-یسارا نوری113121399/04/0811:00کارگاه عکاسی21829

اصلی20:00-16:00-جمهدی یزدانی113161399/04/0811:00کارگاه عکاسی21829

تخصصی20:00-16:00-یآویشه رسایی منش113231399/04/0711:00کارگاه عکاسی مفهومی21848

تخصصی20:00-17:00-دمژگان اصغری طرقی113081399/04/1016:00کارگاه گزارش نویسی22096

تخصصی20:00-18:00-پفهیمه گردگیران113071399/04/0916:00کارگاه گزارش نویسی22096

تخصصی17:00-14:00-پفهیمه گردگیران113091399/04/1016:00کارگاه گزارش نویسی22096

تخصصی17:00-14:00-دفاطمه سپهریان113051399/04/1309:00کارگاه گزارش نویسی22096

تخصصی11:00-08:00-جعلیرضا مومنی113031399/04/0316:00کارگاه گزارش نویسی22096

اصلی20:00-17:00-سعباس احسان جو113211399/04/0611:00کارگاه نرم افزار تصویری22404

تخصصی--1101399/04/0512:00کارگاه نرم افزار متحرک سازی22405

تخصصی20:00-16:00-پسارا جوانمرد تقی آباد113231399/04/0711:00کارگاه نرم افزار متحرک سازی22405

تخصصی14:00-08:00-پمهدی یزدانی028171399/04/0211:00کارگاه ویدیویی تلویزیونی21276

تخصصی20:00-17:00-شمحمدرضا گل بهار118341399/04/0211:00کارگردانی22537

تخصصی14:00-11:00-شرضا عاشوری فر118261399/04/0211:00کارگردانی22537

تخصصی20:00-17:00-سمهدی یزدانی113131399/04/0116:00کارگردانی فیلم داستانی22558

تخصصی17:00-14:00-سمهدی یزدانی113151399/04/0111:00کارگردانی فیلم داستانی22558

تخصصی17:00-14:00-جرضا عاشوری فر113141399/04/0311:00کارگردانی فیلم مستند22560

تخصصی13:00-08:00-دمهران فیروزبخت128271399/04/0411:00کارگردانی فیلم مستند22561

تخصصی20:30-15:30-یحسن علی کرمی128351399/04/0411:00کارگردانی فیلم مستند22561



کارورزی--1021255کارورزی20287

کارورزی--102252525کارورزی20289

کارورزی--1028240کارورزی20289

کارورزی--سارا سادات نوری10231کارورزی20289

کارورزی--طلعت صفری پایین افراکتی102767کارورزی20289

کارورزی--سید جواد روشن10246کارورزی20289

کارورزی--محمد طرزی102125کارورزی20287

کارورزی--محمد طرزی102208کارورزی20290

کارورزی--محمد طرزی102207کارورزی20290

کارورزی--محمد طرزی1022070کارورزی20290

کارورزی--محمد طرزی1022080کارورزی20290

کارورزی--مانیا پاکپور گیالنی102321کارورزی20290

کارورزی--اصغر امیرشکری102742کارورزی20289

کارورزی--شهریار سرداری ایروانی1021144کارورزی20289

کارورزی--سلما ملکی10239کارورزی20289

کارورزی--سلما ملکی10212کارورزی20289

کارورزی--بهنام خادم102303کارورزی20290

کارورزی--بهنام خادم102317کارورزی20290

کارورزی--بهنام خادم102317کارورزی20290

کارورزی--مریم شهامت پور102303کارورزی20290

کارورزی--راحله گلشن خواص102314کارورزی20290

کارورزی--راحله گلشن خواص102314کارورزی20290

کارورزی--نگین حسین زاده آقا102144کارورزی20289

کارورزی--نگین حسین زاده آقا1021444کارورزی20289

کارورزی--نگین حسین زاده آقا102321کارورزی20290

کارورزی--حمید قاسم زادگان جهرمی102824کارورزی20289

کارورزی--202329کارورزی20305



کارورزی--2021166کارورزی20304

کارورزی--ستاره ایرانی20211کارورزی20304

کارورزی--سارا سادات نوری20228کارورزی20304

کارورزی--سارا سادات نوری20229کارورزی20304

کارورزی--سارا سادات نوری20230کارورزی20304

کارورزی--طلعت صفری پایین افراکتی2027580کارورزی20304

کارورزی--طلعت صفری پایین افراکتی202774کارورزی20304

کارورزی--طلعت صفری پایین افراکتی2027740کارورزی20304

کارورزی--طلعت صفری پایین افراکتی202758کارورزی20304

کارورزی--مهران فیروزبخت202313کارورزی20305

کارورزی--محمد طرزی202209کارورزی20305

کارورزی--محمد طرزی2022090کارورزی20305

کارورزی--مانیا پاکپور گیالنی202323کارورزی20305

کارورزی--مانیا پاکپور گیالنی202323کارورزی20305

کارورزی--اصغر امیرشکری202301کارورزی20305

کارورزی--اصغر امیرشکری202301کارورزی20305

کارورزی--اصغر امیرشکری202750کارورزی20304

کارورزی--اصغر امیرشکری202301کارورزی20305

کارورزی--اصغر امیرشکری202301کارورزی20305

کارورزی--شهریار سرداری ایروانی202116کارورزی20304

کارورزی--شهریار سرداری ایروانی202117کارورزی20304

کارورزی--شهریار سرداری ایروانی2021177کارورزی20304

کارورزی--سلما ملکی20237کارورزی20304

کارورزی--سلما ملکی20210کارورزی20304

کارورزی--سلما ملکی20218کارورزی20304

کارورزی--سلما ملکی20210کارورزی20304

کارورزی--سلما ملکی20238کارورزی20304



کارورزی--آرش سپاس مقدم202210کارورزی20305

کارورزی--حمید نبی لو2022100کارورزی20305

کارورزی--حمید نبی لو202217کارورزی20305

کارورزی--یاسر نظری202126کارورزی20302

کارورزی--یاسر نظری202127کارورزی20302

کارورزی--یاسر نظری2021266کارورزی20302

کارورزی--یاسر نظری2021277کارورزی20302

کارورزی--علی یعقوب زاده202313کارورزی20305

کارورزی--علی یعقوب زاده20245کارورزی20304

کارورزی--علی یعقوب زاده20244کارورزی20304

کارورزی--مریم شهامت پور202318کارورزی20305

کارورزی--حسن درمنکی فراهانی202781کارورزی20304

کارورزی--مریم شهامت پور202318کارورزی20305

کارورزی--مریم شهامت پور202318کارورزی20305

کارورزی--حسن درمنکی فراهانی2027810کارورزی20304

کارورزی--نگین حسین زاده آقا2021466کارورزی20304

کارورزی--نگین حسین زاده آقا202146کارورزی20304

کارورزی--نگین حسین زاده آقا202145کارورزی20304

کارورزی--نگین حسین زاده آقا2021455کارورزی20304

تخصصی12:00-09:00-پناهید قره مادانی117281399/04/0514:00گردشگری فرهنگی23283

تخصصی20:00-17:00-چناهید قره مادانی117191399/04/0514:00گردشگری فرهنگی23283

تخصصی14:00-11:00-جعزت اله عسگری1172801399/04/0514:00گردشگری فرهنگی23283

تخصصی14:00-11:00-یانسیه زیدی11121399/04/0111:00گریم برای تلویزیون23289

تخصصی--11101399/04/0611:00گریم برای سینما23291

تخصصی20:00-17:00-دسید علی عسکری11111399/04/1011:00گریم برای سینما23291

تخصصی17:00-14:00-یکامبیز معماری11121399/03/3105:00گریم برای صحنه23292

تخصصی11:00-08:00-یانسیه زیدی01111399/03/3103:00گریم برای عکس23293



تخصصی17:00-14:00-یثریا خرمی قاضیانی01101399/03/3107:00گریم برای عکس23293

تخصصی11:00-08:00-یکامبیز معماری11101399/04/0211:00گریم فانتزی23302

تخصصی17:00-14:00-دکامبیز معماری11111399/04/0211:00گریم فانتزی23302

تخصصی--11111399/04/0411:00گریم ویژه23300

تخصصی--11101399/04/0411:00گریم ویژه23300

پایه16:00-11:00-جالهام مالاسمعیلی دهقی111111399/04/0609:00گفت و شنود پایه23359

پایه--1101399/04/0908:00گفت و شنود مقدماتی23364

جبرانی12:00-08:00-جمجید کریمی022111399/04/1016:00گفت و شنود مقدماتی23363

پایه20:30-15:30-چعصمت قندی111121399/03/3106:00گفت و شنود مقدماتی23364

پایه--آسیه قمرپورطالمی111001399/04/0114:00گفت و شنود مقدماتی23364

پایه19:00-14:00-جآسیه قمرپورطالمی111131399/03/3108:00گفت و شنود مقدماتی23364

اصلی18:00-15:00-پحمید قدردان111311399/04/0514:00مبانی بازاریابی24150

تخصصی12:00-09:00-چمجید زارع زاده شادکامی11451399/04/0511:00مبانی بازی برای کودک24156

تخصصی18:00-15:00-یمجید زارع زاده شادکامی11441399/04/0511:00مبانی بازی برای کودک24156

اصلی14:00-11:00-سراحله گلشن خواص117871399/04/1011:00مبانی برنامه ریزی و تولید24196

تخصصی15:00-13:00-چسلمه مال11391399/04/0411:00مبانی بیان معماری داخلی24166

پایه10:00-08:00-یعباس شاه محمدزاد چشمه وزان207831399/04/0211:00مبانی تدوین24239

پایه--1101399/04/0815:00مبانی تصویربرداری24252

پایه16:00-13:00-یمحمود مجیب حق قدم117851399/04/0711:00مبانی تصویربرداری24252

پایه18:00-15:00-یقاسم رستی خواه118121399/04/0711:00مبانی تصویربرداری24252

پایه11:00-08:00-یقاسم رستی خواه118041399/04/0711:00مبانی تصویربرداری24252

پایه11:00-08:00-یلیدا فضلی11261399/03/3103:00مبانی رنگ24379

پایه20:00-17:00-یسیده مهدیه عزیزی زاویه113201399/03/3111:00مبانی رنگ24380

پایه14:00-11:00-چسارا نوری11361399/03/3103:00مبانی رنگ24379

اصلی--118541399/04/1111:00مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور24382

پایه17:00-15:30-چمهدی نامجومنش20171399/04/0411:00مبانی روانشناسی24367

اصلی16:00-14:00-سعلی یعقوب زاده20461399/03/3111:00مبانی شخصیت شناسی24426



اصلی19:00-15:00-یلیدا فضلی11141399/04/0111:00مبانی طراحی و نقاشی پرتره24467

اصلی15:00-11:00-یلیدا فضلی11131399/04/0111:00مبانی طراحی و نقاشی پرتره24467

اصلی12:00-08:00-یسارا تنوری11151399/04/0111:00مبانی طراحی و نقاشی پرتره24467

تخصصی17:00-14:00-شمحمد علی شیخ الحکمایی11371399/04/0111:00مبانی طرح معماری داخلی24473

تخصصی20:00-17:00-شمحمد علی شیخ الحکمایی11381399/04/0111:00مبانی طرح معماری داخلی24473

اصلی--118591399/04/0411:00(آنالوگ و دیجیتال)مبانی عکاسی رنگی24479

اصلی17:00-14:00-جمحمد توکلی118691399/04/0411:00(آنالوگ و دیجیتال)مبانی عکاسی رنگی24479

تخصصی14:00-12:00-پرعنا سالکی201441399/04/0311:00مبانی فنون چاپ24529

پایه13:00-10:00-یعباس شاه محمدزاد چشمه وزان117841399/04/0411:00مبانی فیلم نامه نویسی24514

تخصصی15:00-12:00-پمحمدرضا گل بهار11451399/04/0311:00مبانی کارگردانی24547

تخصصی15:00-12:00-سسید جواد روشن11441399/04/0311:00مبانی کارگردانی24547

پایه--1101399/03/3107:00مبانی گرافیک24601

پایه20:00-16:00-جعباس احسان جو113201399/04/0611:00مبانی گرافیک24601

اصلی18:00-15:00-یستاره ایرانی111171399/03/3102:00مبانی گریم24608

پایه--211151399/04/0311:00مبانی گریم24610

پایه20:00-17:00-دکامبیز معماری211131399/04/0311:00مبانی گریم24610

پایه14:00-11:00-دکامبیز معماری211141399/04/0309:00مبانی گریم24610

پایه14:00-11:00-شمحمد علی شیخ الحکمایی11431399/04/0311:00مبانی معماری24663

اصلی19:00-17:00-سامیرحسین یوسفی20401399/04/0111:00مبانی معماری داخلی24665

اصلی10:00-08:00-پمیالد فتحی20411399/04/0111:00مبانی معماری داخلی24665

جبرانی20:00-17:00-سمحمد رنگچیان113201399/04/1211:00مبانی هنر های تجسمی24728

پایه18:00-15:00-سرعنا سالکی118501399/04/0211:00مبانی هنرهای تجسمی24727

پایه--11101399/03/3109:00مبانی هنرهای تجسمی24740

پایه--11101399/04/0811:00مبانی هنرهای تجسمی24740

پایه16:00-13:00-دادریس مستقیم1111401399/03/3111:00مبانی هنرهای تجسمی24740

تخصصی18:00-15:00-یسیما پاک سرشت اسماعیلی2021421399/03/3110:00مبانی هنرهای تجسمی24743

تخصصی12:00-09:00-شفریا مخابری2021431399/03/3109:00مبانی هنرهای تجسمی24743



تخصصی14:00-11:00-شمصطفی لک زاده11371399/04/0511:00متره و برآورد24864

تخصصی17:00-14:00-شمصطفی لک زاده11381399/04/0511:00متره و برآورد24864

پایه17:00-15:00-سساره بیگدلی آذر202051399/04/0611:00متون ادبی24895

پایه18:00-16:00-جمهدی باقری202111399/04/0611:00متون ادبی24895

اصلی14:00-12:00-پآمنه مسن آبادی207611399/04/0414:00متون تخصصی24913

تخصصی11:00-08:00-یمحمدحسن معماری11121399/03/3104:00مجسمه سازی24953

تخصصی19:00-16:00-جمحمد حسین جمالی آشتیانی117591399/03/3114:00مخاطب شناسی25093

تخصصی20:00-18:00-چصمد صداقتی203301399/04/0611:00مدل ها و فرآیندهای تجاری سازی25937

اصلی16:00-14:00-پمحبوبه بیات202131399/04/1116:00مدیریت استرس30277

تخصصی18:00-16:00-شایمان فتح اله نجارباشی202001399/04/0814:00مدیریت بازاریابی25341

تخصصی15:00-13:00-جمیترا اصول دینی202011399/04/0814:00مدیریت بازاریابی25341

اصلی16:00-14:00-چمریم شهامت پور203061399/04/1309:00مدیریت بازاریابی فرهنگی25352

اصلی16:00-14:00-جعلیرضا مومنی203071399/04/1309:00مدیریت بازاریابی فرهنگی25352

اصلی18:00-16:00-سهاتف جلیل زاده203041399/04/1216:00مدیریت بازاریابی فرهنگی25352

اصلی18:00-16:00-جعلیرضا مومنی203051399/04/1216:00مدیریت بازاریابی فرهنگی25352

تخصصی13:00-11:00-جعلی حسین زاده202011399/04/1414:00مدیریت تبلیغات25471

تخصصی20:00-18:00-دمصطفی محمودی شرق202001399/04/1414:00مدیریت تبلیغات25471

اصلی20:00-17:00-سحمید قاسم زادگان جهرمی113151399/04/0511:00مدیریت تولید25508

اصلی16:00-13:00-جحمید قاسم زادگان جهرمی113131399/04/0511:00مدیریت تولید25508

تخصصی16:00-13:00-جمحمد حسین جمالی آشتیانی113171399/03/3116:00مدیریت راهبردی سازمان25623

اصلی14:00-12:00-پمیترا اصول دینی203301399/04/0414:00مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان25741

مهارت مشترک18:00-16:00-چغالمرضا شجاعی203301399/04/0814:00مدیریت کسب و کار و بهره وری25757

مهارت مشترک18:00-16:00-چهاتف جلیل زاده203231399/04/1311:00مدیریت کسب و کار و بهره وری25757

مهارت مشترک18:00-16:00-پمحبوبه بیات203221399/04/0911:00مدیریت کسب و کار و بهره وری25757

مهارت مشترک16:00-14:00-شمحبوبه بیات203241399/04/0911:00مدیریت کسب و کار و بهره وری25757

تخصصی14:00-12:00-جمحمد طاهری203501399/04/0609:00مدیریت مالی25802

اصلی17:00-14:00-جمحمد طاهری113101399/04/0216:00مدیریت مالی پیشرفته25816



اصلی18:00-15:00-دمحمد غفاری مجلج203501399/03/3114:00مدیریت مراکز رشد25844

مهارت مشترک16:00-14:00-جبهمن رسولی مسیب203051399/04/1416:00مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی25846

مهارت مشترک18:00-16:00-جبهمن رسولی مسیب203071399/04/1416:00مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی25846

مهارت مشترک10:00-08:00-جهما صباغی سرابی203041399/04/1416:00مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی25846

مهارت مشترک20:00-18:00-سهاتف جلیل زاده203061399/04/1416:00مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی25846

مهارت مشترک20:00-18:00-سمحمد حسین جمالی آشتیانی203222221399/03/3114:00مدیریت مراکز و سازمانهای هنری25847

اصلی16:00-14:00-جالناز بیات202021399/04/1116:00(بالندگی شغلی در سازمان ها)مدیریت منابع انسانی30284

اصلی20:00-18:00-ییاسر نظری202041399/04/1116:00(بالندگی شغلی در سازمان ها)مدیریت منابع انسانی30284

اصلی10:00-08:00-جحمید قدردان202071399/04/1116:00(بالندگی شغلی در سازمان ها)مدیریت منابع انسانی30284

اصلی18:00-16:00-سآرش سپاس مقدم202031399/04/1116:00(بالندگی شغلی در سازمان ها)مدیریت منابع انسانی30284

اصلی20:00-18:00-چهاتف جلیل زاده202081399/04/1116:00(بالندگی شغلی در سازمان ها)مدیریت منابع انسانی30284

تخصصی20:00-17:00-دنازنین میرزابیگی117711399/04/0714:00مراسم و تشریفات26016

تخصصی16:00-13:00-جعبداله ذاکر117781399/04/0614:00مراسم و تشریفات26016

عادیزهرا فتحعلینایینی202101399/04/0269324751 گزارش ها و گردش کارمستند سازی اسناد30294

عادیزهرا فتحعلینایینی202091399/04/0269324751 گزارش ها و گردش کارمستند سازی اسناد30294

تخصصی16:00-14:00-یمیترا اصول دینی201261399/04/1416:00مستند سازی و طبقه بندی مدارک 28563

تخصصی14:00-12:00-جمریم بهی فر201271399/04/1416:00مستند سازی و طبقه بندی مدارک 28563

تخصصی20:00-18:00-شغالمرضا شجاعی202091399/04/1214:00مسئله شناسی در سازمان ها30295

تخصصی18:00-16:00-شمحبوبه بیات202101399/04/1214:00مسئله شناسی در سازمان ها30295

اصلی17:00-14:00-دمحمد حسین جمالی آشتیانی117481399/04/1114:00مفاخر فرهنگی26401

اصلی14:00-11:00-جعلیرضا مومنی117561399/04/1114:00مفاخر فرهنگی26401

اصلی11:00-08:00-چمریم کارگر عبدالهی زاد11391399/03/3111:00مقدمات طراحی معماری26507

تخصصی11:00-08:00-یامیرحسین یوسفی11381399/04/0311:00مقدمات طراحی معماری داخلی26508

تخصصی16:00-13:00-یمهسا پیراحمدی11371399/04/0311:00مقدمات طراحی معماری داخلی26508

تخصصی13:00-11:00-یامیرحسین یوسفی20411399/04/0211:00مقررات معماری داخلی26562

تخصصی15:00-13:00-پمیالد فتحی20401399/04/0911:00مقررات معماری داخلی26562

اصلی18:00-16:00-جناهید خسروی202051399/04/0416:00مکاتبات26573



اصلی18:00-16:00-چپیمان فرجی استانه202061399/04/0416:00مکاتبات26573

اصلی16:00-12:00-پکسری بقائی پور111251399/04/1216:00مکاتبات اداری الکترونیکی28558

تخصصی14:00-10:00-پشهریار سرداری ایروانی112021399/03/3116:00مکاتبات اداری به زبان انگلیسی30286

تخصصی18:00-14:00-یمرتضی جوادی112041399/03/3116:00مکاتبات اداری به زبان انگلیسی30286

تخصصی20:00-16:00-جالهام مالاسمعیلی دهقی112031399/03/3116:00مکاتبات اداری به زبان انگلیسی30286

تخصصی11:00-08:00-جعصمت قندی112131399/04/0716:00مکالمه تخصصی به زبان انگلیسی30285

اصلی15:00-11:00-پعصمت قندی021141399/03/3100:02مکالمه موضوعی26641

اصلی20:00-17:00-جتورج خیراتی کازرونی112131399/04/0514:00مکانیزاسیون امور اداری و دفتری30280

تخصصی14:00-12:00-سمحمد امین خلیلیان203151399/04/0711:00موسیقی فیلم26229

تخصصی18:00-16:00-چمحمد امین خلیلیان203131399/04/0711:00موسیقی فیلم26229

مهارت مشترک11:00-09:00-پزهرا فتحعلینایینی20251399/04/1012:00مهارت ها و قوانین کسب و کار26971

مهارت مشترک18:00-16:00-شبهرام رضایی20231399/04/1012:00مهارت ها و قوانین کسب و کار26971

مهارت مشترک16:00-14:00-سبهرام رضایی208131399/04/1012:00مهارت ها و قوانین کسب و کار26971

مهارت مشترک20:00-18:00-شبهرام رضایی20241399/04/1012:00مهارت ها و قوانین کسب و کار26971

مهارت مشترک14:00-12:00-دهما صباغی سرابی20391399/04/1012:00مهارت ها و قوانین کسب و کار26971

مهارت مشترک14:00-12:00-شمحبوبه بیات208051399/04/1012:00مهارت ها و قوانین کسب و کار26971

اصلی11:00-08:00-جحمید نبی لو211271399/04/0916:00مهارت های ارتباطی26937

اصلی20:00-16:00-یمیترا اصول دینی211261399/04/0916:00مهارت های ارتباطی26937

مهارت مشترک15:00-13:00-پزهرا فتحعلینایینی203161399/04/1011:00مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری26983

مهارت مشترک20:00-18:00-چمحمد حسین جمالی آشتیانی203121399/04/1011:00مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری26983

تخصصی19:30-16:30-شعزت اله عسگری117161399/03/3114:00میراث فرهنگی ایران25940

تخصصی11:00-08:00-جعزت اله عسگری117251399/03/3114:00میراث فرهنگی ایران25940

تخصصی11:00-08:00-جهایده بهبودی1172501399/03/3114:00میراث فرهنگی ایران25940

تخصصی17:00-15:00-دعلی حدادیان207181399/04/0414:00میراث معنوی فرهنگی25941

تخصصی18:00-16:00-پحجت اهلل نصرتی2072701399/04/0414:00میراث معنوی فرهنگی25941

تخصصی16:00-14:00-پحجت اهلل نصرتی207271399/04/0414:00میراث معنوی فرهنگی25941

اصلی20:00-17:00-دمحمد رنگچیان111421399/03/3108:00نرم افزار ترسیمی27192



اصلی14:00-10:00-سسیما پاک سرشت اسماعیلی113211399/04/1011:00نرم افزار ترسیمی27193

اصلی14:00-11:00-چمحمد علی شیخ الحکمایی111431399/03/3108:00نرم افزار ترسیمی27192

اصلی--1101399/04/0411:00نرم افزار تصویرسازی27197

اصلی--1101399/04/0411:00نرم افزار تصویرسازی27197

اصلی15:00-11:00-سزهرا اورنگی111461399/04/0508:01نرم افزار تصویرسازی27197

اصلی18:00-14:00-چمحمد رنگچیان111451399/03/3107:10نرم افزار تصویرسازی27197

اصلی12:00-08:00-پعباس احسان جو111441399/04/0208:00نرم افزار تصویری27195

تخصصی20:00-17:00-یزهرا اورنگی113241399/04/0111:00نرم افزار صفحه آرایی27206

تخصصی16:00-13:00-پسارا جوانمرد تقی آباد113221399/04/0111:00نرم افزار صفحه آرایی27206

جبرانی11:00-08:00-جعباس احسان جو023201399/04/1411:00نرم افزار های گرافیکی27257

تخصصی17:00-15:00-جمیترا اصول دینی202011399/04/0214:00نظام اقتصادی ایران27317

تخصصی20:00-18:00-شمیترا اصول دینی202001399/04/0214:00نظام اقتصادی ایران27317

تخصصی19:00-16:00-جعبداله ذاکر113171399/04/0916:00نظام پیشنهادات27320

تخصصی16:00-13:00-جهاتف جلیل زاده117391399/04/1414:00نظر سنجی27343

پایه18:00-16:00-سمحمد حسین جمالی آشتیانی203081399/04/0416:00نظریه های فرهنگی27373

پایه16:00-14:00-جحجت اهلل نصرتی203091399/04/0416:00نظریه های فرهنگی27373

تخصصی13:00-08:00-سمهدی حبیبی11191399/04/0311:00نقاشی چهره مقدماتی27412

تخصصی17:00-13:00-سمحمد رنگچیان11181399/03/3101:00نقاشی دیجیتال27423

تخصصی16:00-11:00-شمانیا پاکپور گیالنی11181399/04/0411:00نقاشی طبیعت27432

تخصصی16:30-11:30-یالهام کاظمی11191399/04/0111:00نقاشی فیگور27434

تخصصی20:00-17:00-سمریم شهامت پور113021399/04/0816:00نماد و نشانه شناسی فرهنگی27832

تخصصی20:00-17:00-پعلیرضا مومنی113011399/04/0809:00نماد و نشانه شناسی فرهنگی27832

تخصصی16:00-12:00-چسید جواد روشن02461399/03/3104:00نمایش ایمایی27834

تخصصی16:00-12:00-سداریوش نصیری11451399/04/0111:00نمایش خیابانی27838

تخصصی15:00-12:00-یداریوش نصیری11441399/04/0111:00نمایش خیابانی27838

تخصصی12:00-09:00-چداریوش نصیری11461399/04/0911:00نمایش رادیویی27843

تخصصی19:00-16:00-چمجید زارع زاده شادکامی11461399/04/0211:00نمایش عروسکی27845



تخصصی17:00-14:00-شمحمود مجیب حق قدم118181399/04/0411:00نورپردازی27147

اصلی17:00-14:00-پمهدی باقری111131399/04/0609:00واژه شناسی3440

اصلی17:00-14:00-سمهدی باقری111121399/04/0611:00واژه شناسی3440

پایه17:00-14:00-جتورج خیراتی کازرونی117291399/04/0914:00وبالگ نویسی6792

پایه20:00-17:00-دامیر علی امی117201399/04/0914:00وبالگ نویسی6792

پایه17:00-14:00-پسید بهراد رضوی آل هاشم117631399/04/0914:00وبالگ نویسی6792

پایه20:00-17:00-جسید بهراد رضوی آل هاشم1172901399/04/0914:00وبالگ نویسی6792

عمومی--1013071399/03/3108:00ورزش323115

عمومی--1013061399/03/3108:00ورزش323115

عمومی--1013051399/03/3106:00ورزش323115

عمومی--1013081399/03/3108:00ورزش323115

عمومی--1013091399/03/3108:00ورزش323115

عمومی10:00-08:00-یمیالد رحیمی1013021399/03/3106:00ورزش323115

عمومی14:00-12:00-سمیالد رحیمی1013031399/03/3106:00ورزش323115

عمومی10:00-08:00-سمیالد رحیمی1013041399/03/3106:00ورزش323115

عمومی10:00-08:00-شمیالد رحیمی1013001399/03/3106:00ورزش323115

عمومی12:00-10:00-شمیالد رحیمی1013011399/03/3106:00ورزش323115

پایه20:00-17:00-سیوسف نجات بخش11431399/04/0911:00هندسه کاربردی28153

تخصصی--0101399/03/3109:00هندسه مناظر و مرایا28155

تخصصی20:00-17:00-چسیما پاک سرشت اسماعیلی01401399/03/3107:00هندسه مناظر و مرایا28155

تخصصی17:00-15:00-پفرانک زهتابیان01411399/03/3107:00هندسه مناظر و مرایا28155

پایه12:00-09:00-شفرانک زهتابیان111401399/04/0411:00هندسه مناظر و مرایا28158

تخصصی15:00-12:00-شفرانک زهتابیان111431399/04/0411:00هندسه نقوش28165

تخصصی17:00-14:00-دهلیا ابتهاج همدانی111421399/04/0411:00هندسه نقوش28165

پایه20:00-18:00-پمحمدرضا گل بهار207131399/04/1114:00هنر و ارتباطات28177

پایه20:00-18:00-شحسن درمنکی فراهانی201301399/04/0714:00هنر و ارتباطات28177

پایه18:00-15:00-شحسن درمنکی فراهانی112161399/04/0609:00هنر و رسانه28201


