
 111/111/99  :پایان ترم                                                          (99 آبان- ورودی های جدید) 7999 -7011 اولبـرنامه هفتـگی نیمـسال                                         71/8/99:  شروع ترم

 کاردانی حرفه ای روابط عمومی معماری داخلی -کاردانی حرفه ای معماری مکتوب و متون رسمیآثار  -کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی نام رشته

 B 1گروه                                        نفر 71                              99مهر ورودی   B 1گروه                                    نفر 9                                   99ورودی مهر   A 1گروه                                  نفر 1                             99مهر ورودی  گروه

 شنبه

 حاجی محمدی -دستور زبان پایه  - 125

51- 51 

 (ادغام)روحی عزیزی   -آشنایی با تاریخ معماری  - 215

51- 51 

 (ادغام)حجتی زاده   -روانشناسی اجتماعی  - 212

51- 51 

 (ادغام)بیرانوند   -فارسی  - 211

03/23- 51 

 (ادغام)مومنی    -(ایران و جهان)آشنایی با تاریخ معماری تزئینی   - 212

51- 51 
 کاربینی  - 21

 کاربینی  -072
 (ادغام)مرادی   -شناخت مواد و مصالح  - 210

23- 51 

 یکشنبه

 

 (ادغام)رحیمی   -تربیت بدنی  - 271

51- 51  

 (ادغام)حاجی محمدی   -زبان خارجی عمومی  - 210

03/51- 51 

 (ادغام)حاج محمدی   -زبان خارجی عمومی  - 210

03/51- 51 

 (ادغام)اباذری   -ارتباطات انسانی  - 211

03/23- 03/51 

  دوشنبه

 (ادغام)مهرداد   -عکاسی پایه  - 211

52- 53 
 

 (ادغام)علیرضائی   -مبانی معماری  - 211

51- 52 

    سه شنبه

 چهارشنبه

 پریزاد -اصول و روش ترجمه پایه  - 122

51- 51 
  

 (ادغام)ساالرکیا   -اخالق اسالمی  - 021

23- 51 

  پنجشنبه

 (ادغام)جهانگیری    -جامعه شناسی عمومی  - 211

51- 52 

 (ادغام)رحیمی   -رسانه ایحقوق فرهنگی و   - 211

51- 52 

 (ادغام)رضائیان   -ریاضیات و آمار  - 217

51- 51 

 (ادغام)رحیمی   -کاربرد وسائل سمعی و بصری  - 211

51- 51 

 کاربینی  - 21
 (ادغام)جهانگیری   -جامعه شناسی فرهنگی  - 211

51- 51 

 

  



 111/111/99  :پایان ترم                                                  (99آبان - ورودی های جدید) 7999 -7011 اولبـرنامه هفتـگی نیمـسال                                            71/8/99:  شروع ترم

 

 کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار گرافیک -کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نام رشته

  1Bگروه                                        نفر 01                             99ورودی مهر  A 1گروه                                  نفر 1                              99مهر ورودی  گروه

   شنبه

 یکشنبه

 (ادغام)صالحی  -5مبانی هنرهای تجسمی   - 571

55- 1 
  رحیمی -تربیت بدنی

 (ادغام)ارجح   -عکاسی پایه  - 571

51- 52 

 (ادغام)کاظمی   -طراحی پایه  - 011

 صفوی -زبان پیش دانشگاهی  - 135 52 -51و شنبه  51 -51

 (ادغام)رحیمی   -تربیت بدنی  - 271 03/51 -03/23

51- 51 

   دوشنبه

 کاربینی  - 072 سه شنبه

 کاربینی  -27 -010

 (ادغام) شیخ حسنی -اصول حسابداری  - 027

03/23- 51 

 چهارشنبه

 (ادغام)مرادی   -مبانی فنون چاپ  - 571

53- 1 

 
 (ادغام)آریافر   -تاریخ هنر جهان  - 513

52- 53 

 (ادغام)آریافر   -تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری  - 515

23- 51 

  پنجشنبه

 (ادغام) فربودنیا -سازمان و مدیریتمبانی   - 021

52- 53 

 حسینی -ریاضیات پیش دانشگاهی  - 133

51- 52 

 (ادغام) ترابی -اصول علم اقتصاد  - 005

03/51- 51 

 

  



 99/.../...  :پایان ترم                                                  (99آبان - ورودی های جدید) 7999 -7011 اولبـرنامه هفتـگی نیمـسال                                            8/99/...:  شروع ترم

 کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری مدیریت کسب وکار حرفه ای کارشناسی نام رشته

  1Bگروه                                         نفر  70                             99مهر  ورودی   B 1گروه                                        نفر 71                                         99ورودی مهر  گروه

 شنبه
 51 -51 -آمار و کاربرد آن در کسب و کار  -121

 (ادغام)  حجتی زاده -اقدام پژوهی  - 011

 1-1و  51 -51

 کاربینی  - 011
 (ادغام)صابری  -2سالمی اندیشه ا  - 511

23- 51 

 یکشنبه

 عمرانی -برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و کار  - 121

51- 55 

 رحیمی -ورزش  -120

53- 1 

 (ادغام)  قاسمی -کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی  - 017

51- 51 

 رحیمی -ورزش  -120

53- 1 

   ارجح -برداریتصویر   - 011

51- 51 

 (ادغام)  مالئی -جامعه شناسی تبلیغات  - 011

23- 51 

  دوشنبه

 (ادغام)  جوادی -هنر و رسانه  -211

51- 51 

 کاربینی  - 011

   سه شنبه

   چهارشنبه

 پنجشنبه

 (ادغام)حسینی  -تفسیر موضوعی نهج البالغه  -212

51- 52 

 

 بلوکی خان -رفتار سازمانی  - 121

51- 51 

 مرادیان -اقتصاد  - 127

51- 51 

 رحمتی -تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی  - 121

03/23- 51 

 

  



 99/.../...  :پایان ترم                                                  (99آبان - ورودی های جدید) 7999 -7011 اولبـرنامه هفتـگی نیمـسال                                            8/99/...:  شروع ترم

 پوستر و نشانه -کارشناسی حرفه ای گرافیک کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری نام رشته

  1Aگروه                                            نفر  71                                99مهر  ورودی   B 1گروه                                       نفر 99                                 99ورودی مهر  گروه

   شنبه

 یکشنبه

 رحیمی -ورزش  -071

52- 53 

 (ادغام)  صالحی –شناخت هنر معاصر اسالمی   - 511

51- 51 

 کاربینی  - 070 کاربینی  - 010  - 012

 شیخ حسنی -مدیریت مالی پیشرفته  -131

23- 51 

 رحیمی -ورزش  -120

53- 1 

  دوشنبه

 (ادغام)  مهرداد -عکاسی در گرافیک  - 511

53- 1 

 (ادغام)  ابتهاج -آشنایی با نقوش سنتی  - 517

52- 53 

 (ادغام)  ابتهاج -مبانی رنگ  - 511

51- 52 

 سه شنبه

 خالقی تبار -اطالعاتی حسابداریسیستم های   - 130

51- 51 
 

 زیران زاده -حقوق بازرگانی پیشرفته  - 131

23- 51 

  چهارشنبه

 (ادغام)  مهرداد -عکاسی در گرافیک  - 511

53- 1 

 (ادغام)  سراج زاهدی -مبانی گرافیک  - 511

52- 53 

 (ادغام)  آریافر -تاریخ گرافیک  - 233

51- 52 

 پنجشنبه

 حسینی -2 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری  - 132

51- 51 

 
 رحمتی -5پژوهش عملیاتی    131

51- 51 

 خوب بین -برنامه ریزی توسعه  -135

23- 51 

 

  



 99/.../...  :پایان ترم                                                  (99آبان - ورودی های جدید) 7999 -7011 اولبـرنامه هفتـگی نیمـسال                                            8/99/...:  شروع ترم

 کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی امور رسانه -کارشناسی حرفه ای روابط عمومی طراحی محیط داخلی -کارشناسی حرفه ای معماری نام رشته

 A 1گروه                            نفر 9                        99مهر  ورودی  A 1گروه                            نفر 71                        99مهر  ورودی  B 1گروه                            نفر 70                         99ورودی مهر  گروه

 شنبه

 (ادغام)  مومنی -هنر ایرانتاریخ   - 030

51 - 51 

 

 حاج محمدی -بیان شفاهی  - 103

51- 50 

 (ادغام)  روحی عزیزی -(ایران و جهان)معماری تزئینی معاصر   - 031

51- 51 

 (ادغام)گوهری   -تاریخ امامت  - 511

51- 51 

 (ادغام)  روحی عزیزی -مرمت و نگهداری معماری  - 031

23- 51  
 کاربینی  - 011

 یکشنبه

 (ادغام)  قراگوزلو -جامعه شناسی معماری  - 031

51- 51 

 (ادغام)  مالئی -فناوری نوین ارتباطی  - 217

51- 52 

 رحیمی -ورزش  -120

53- 1 

 (ادغام)  مالئی -نظریه های ارتباط جمعی  - 211

 صفوی -مکالمهکاربرد موضوعی واژگان در   - 105 51 -51

23- 57 
 کاربینی  -21

 رحیمی -ورزش  -120

53- 1 

  دوشنبه

 (ادغام)  جوادی -هنر و رسانه  -211

51- 51 
 

 (ادغام)  جوادی -سواد هنری  - 273

23- 51 
 

 سه شنبه
  کاربینی  - 017 

 
 (ادغام)  طباطبائی -تحوالت اجتماعی ایران معاصر  - 272

23- 51 
 

   چهارشنبه

 پریزاد -اصول و مبانی ترجمه  - 102

51- 51 

 صفوی -متون ادبی  - 100

51- 51 

 پریزاد -زبان شناسی  - 101

23- 51 

 پنجشنبه

 (ادغام)  قاسمی -کاربرد رایانه در معماری پیشرفته  - 031

51- 51 

 (ادغام)  حسینی -تفسیر موضوعی نهج البالغه  - 007

52- 53 

 

 (ادغام)  باباخانی -انسان، طبیعت، ارگونومی  - 031

51- 51 
 

 (ادغام)  باباخانی -نماد شناسی  - 053

23- 51 
 

 


